
 

 
 



 

 
 

 هذا الكتاب 

حياول هذا الكتاب أن يستوعب وُيلخص ـ من غري إخالل ـ كل ما ورد يف الرتاث  

اإلسالمي من البحوث املرتبطة بالبيان القرآين، مع تبسيطها وتيسريها وإبعاد احلشو عنها  

واجلمع بني املدارس املختلفة يف ذلك، ليكون مقدمة أساسية لفهم القرآن الكريم، وتدبر  

معانيه، ولذلك جعلناه اجلزء الثاين من هذه السلسلة، بعد اجلزء الذي ذكرنا فيه الرباهني  

 الدالة عىل ربانية القرآن، وكونه كالما إهليا. 

والسبب الذي جعلنا نعطي هلذا اجلانب الريادة، قبل سائر البحوث واملعاين املرتبطة  

امل املعارف  أن  منها  أمور  إىل  يرجع  الكريم،  مفاتيح  بالقرآن  تعترب  القرآين  بالبيان  رتبطة 

 . أساسية للتعامل معه، وفهمه واستنباط احلقائق والقيم واملعارف املختلفة منه 

أن هذه املعارف هلا دور كبري يف حتقيق تذوق األسلوب القرآين ومجاله، وهو    ومنها 

 اس. ما جيعل ما يطلق عليه ]اإلعجاز البياين[ عاما لكل العصور، بل شامال لكل الن

سوء    ومنها  سببها  والواقع  والرتاث  التاريخ  يف  وقعت  التي  اإلشكاالت  أكثر  أن 

الفهم للغة القرآن الكريم وتعابريه؛ فكل االنحرافات التي طالت العقيدة يف اهلل سببها عدم  

التي جاء هبا القرآن الكريم من املجاز واالستعارة والكناية  اللغة العربية مراعاة ما ورد يف  

 لة ونحوها.. وهكذا يف كل اجلوانب األخرى. واملشاك

أنفسهم لقب    ومنها  التي يثريها من يطلقون عىل  أكثر اإلشكاالت والشبهات  أن 

القرآنية،   اللغة  مع  اخلاطئ  بالتعامل  مرتبطة  ]القرآنيني[  أو  ]التنويريني[  أو  ]احلداثيني[ 

لبيان القرآين رضوريا  حيث حيملوهنا أحيانا كثرية ما ال حتتمل، ولذلك كان التعرف عىل ا

 ملواجهة هذه التحريفات. 
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 الكتاب  مقدمة 

حياول هذا الكتاب أن يستوعب وُيلخص ـ من غري إخالل ـ كل ما ورد يف الرتاث  

اإلسالمي من البحوث املرتبطة بالبيان القرآين، مع تبسيطها وتيسريها وإبعاد احلشو عنها  

املدارس املختلفة يف ذلك، ليكون مقدمة أساسية لفهم القرآن الكريم، وتدبر  واجلمع بني  

، بعد اجلزء الذي ذكرنا فيه الرباهني  اجلزء الثاين من هذه السلسلة  همعانيه، ولذلك جعلنا 

 الدالة عىل ربانية القرآن، وكونه كالما إهليا. 

وث واملعاين املرتبطة  والسبب الذي جعلنا نعطي هلذا اجلانب الريادة، قبل سائر البح

 بالقرآن الكريم، يرجع إىل أمور متعددة، منها: 

ـ أن املعارف املرتبطة بالبيان القرآين تعترب مفاتيح أساسية للتعامل معه، وفهمه    أوال 

واستنباط احلقائق والقيم واملعارف املختلفة منه، وهو ما ييرس حتقيق األمر الوارد يف قوله  

النساء:  ] ﴾  َوَلْو َكاَن ِمْن ِعنِْد َغرْيِ اهلل ِ َلَوَجُدوا فِيِه اْختاَِلًفا َكثرًِيا  ُروَن اْلُقْرآنَ ﴿َأَفاَل َيَتَدب  تعاىل:  

 [ 24حممد: ] ﴾ ﴿َأَفاَل َيَتَدب ُروَن اْلُقْرآَن َأْم َعىَل ُقُلوٍب َأْقَفاهُلَا ، وقوله: [ 82

ـ أن هذه املعارف هلا دور كبري يف حتقيق تذوق األسلوب القرآين ومجاله، وهو    ثانيا 

ما جيعل ما يطلق عليه ]اإلعجاز البياين[ عاما لكل العصور، بل شامال لكل الناس، حتى  

األعاجم منهم، ولذلك ال غرابة أن يكون أكثر من كتب يف هذا النوع من اإلعجاز من غري  

 ب بالتبحر يف اللغة، واكتشاف أرسار مجاهلا. العرب.. فالتذوق قد يكتس

أن أكثر اإلشكاالت التي وقعت يف التاريخ والرتاث والواقع سببها سوء الفهم  ـ    ثالثا 

للغة القرآن الكريم وتعابريه؛ فكل االنحرافات التي طالت العقيدة يف اهلل سببها عدم مراعاة  

يم من املجاز واالستعارة والكناية واملشاكلة  التي جاء هبا القرآن الكراللغة العربية  ما ورد يف  
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 ونحوها.. وهكذا يف كل اجلوانب األخرى. 

ـ أن أكثر اإلشكاالت والشبهات التي يثريها من يطلقون عىل أنفسهم لقب    رابعا 

]احلداثيني[ أو ]التنويريني[ أو ]القرآنيني[ مرتبطة بالتعامل اخلاطئ مع اللغة القرآنية، حيث  

كثرية ما ال حتتمل، ولذلك كان التعرف عىل البيان القرآين رضوريا ملواجهة    حيملوهنا أحيانا 

 هذه التحريفات. 

وبناء عىل هذا قدمنا هذا الكتاب عىل غريه من املواضيع التي هتتم هبا عادة الدراسات  

القرآنية، وقد حاولنا أن نراعي فيه ما رشطناه عىل أنفسنا يف هذه السلسلة، فلذلك حاولنا  

 زم فيه بم ييل: أن نلت

املعاين، من حيث  . االستيعاب 1 : أي استيعاب كل ما كتب يف هذه اجلوانب من 

اجلملة، ال من حيث التفاصيل.. فعندما نتحدث عن جماز القرآن الكريم مثال نرشحه ونذكر  

، ألن ذلك مستحيل  من آيات املجاز  األمثلة الكثرية عنه، من غري أن نستوعب كل ما ورد فيه

 يف كتاب واحد.    أن جيمع

التنوع 2 فعندما  .  املتعارضة..  املختلفة  اجلهات  من  ولو  املعاين،  إيراد  به  ونقصد   :

حتدثنا ـ مثال ـ عن أنواع التحسينات اإلبداعية، اعتمدنا عىل املصادر املختلفة يف ذلك، سواء  

نا مل نرش إىل  القديمة أو احلديثة منها، والتي قد يبدو يف بعض األحيان التعارض بينها.. إال أ

ذلك التعارض، بل مل نرش إىل تلك املدارس أصال، فاهتممنا فقط بالفهوم املرتبطة بالقرآن  

 الكريم، ال بأصحاب تلك الفهوم، مع التوثيق طبعا هلا. 

التبسيط 3 الغرض منها أن توصل  .  السلسلة، ألن  : وهو من أهم أهدافنا يف هذه 

املعارف القرآنية لعامة الناس وخاصتهم.. ومن املتخصصني وغريهم.. ولذلك ابتعدنا قدر  

اإلمكان عن الكثري من التفاصيل العلمية التي ال حاجة هلا، وخاصة تلك التي تربط البيان  
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فلذلك اكتفينا باألمثلة القرآنية، وأكثرنا منها، بحيث    القرآين باألدب العريب نثره وشعره؛ 

 يتيرس الفهم هبا، وبكل يرس وبساطة، حتى للذين مل يدرسوا املبادئ األساسية للغة العربية. 

التدريب 4 القرآنية، ولذلك  .  املعاين واللطائف  القارئ عىل استنباط  : أي تدريب 

ا من التأثري الذوقي، باإلضافة إىل دورها يف  مجعنا يف الكتاب مئات اللطائف القرآنية، ملا هل

 الدعوة للتدبر الستنباط املزيد منها. 

: ذلك أن هذا اجلزء يدخل ضمن ما أطلقنا عليه ]التأويل التدبري[، وهو  . التوثيق 5

فهم  كل  وثقنا  ولذلك  االجتهادية،  واالستنباطات  بالفهوم  املرتبط  يف    ـ  التأويل  لكن 

األصل  يف  ال  بأصحاب  ح  ـ   اهلوامش،  وينشغل  الكريم،  القرآن  عن  القارئ  يبتعد  ال  تى 

أو   الزخمرشي  عند  القرآين  البيان  دراسة  تعتمد  التي  الرؤية  تلك  نتبن  مل  ولذلك  الفهوم، 

الباقالين.. أو غريهم من القدامى واملحدثني.. وهو ما جعلنا يف عودتنا لتلك   الرماين أو 

الواردة  املعاين  وهو  بلباهبا،  هنتم  مع    املراجع  أصحاهبا،  عن  بعيدا  عليها  الدالة  واألمثلة 

 التوثيق طبعا ملن قالوا يف اهلامش. 

املصادر  بعض  وجدنا  ـ  واملراجع  املصادر  يف  الطويل  البحث  بعد  ـ  أننا  إىل  وننبه 

واملراجع األساسية، ذات اللغة اجلميلة البسيطة، ولذلك ركزنا عليها، وكان أكثر اقتباساتنا  

عا يف نصوصها، بحيث تتناسب مع ما راعيناه من التبسيط والبعد عن  منها، مع الترصف طب

 احلشو ونحومها. 

وقد آثرنا أن نتشدد يف التوثيق يف كل حمل ليسهل عىل الباحثني الرجوع للمصادر  

واملراجع بكل سهولة ويرس، ولذلك مل نعتمد اإلحالة عىل ]املرجع السابق[، بل كررنا ذكر  

املرجع، حتى ال يضطر   الصفحات للبحث عن ذلك  اسم  الباحث إىل تقليب  أو  القارئ 

 املرجع. 
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بل   بذلك،  العادة  كم جرت  قوسني،  بني  املقتبسة  النصوص  نضع  مل  أننا  إىل  وننبه 

وضعناه بجانب قول القائل، وذلك حتى ال ينشغل القارئ بالنصوص عن املعنى، وخاصة  

ث الرواية.. ولذلك كان التوثيق  مع وضوحها، باإلضافة إىل أننا مزجناها بحديثنا، وبأحدا

 داال عىل مصدر املعلومة، ال نصها.

حتبيب القرآن الكريم لقارئيه،  : وهو هدفنا األكرب يف هذه السلسلة، وهو  . التحبيب 6

ولذلك اجتهدنا قدر اإلمكان يف ربط هذه املعاين بكل ما يدل عىل سموها وكمهلا ومجاهلا،  

ا  والشخصيات  األحداث  إىل  عليه  باإلضافة  أطلقنا  مما  كله،  ذلك  تصور  أن  حتاول  لتي 

]التأويل العميل[.. وهو ما سرياه القارئ يف الكتاب من أحداث وأبطال، حيث جعلناهم  

واجلميع   متعددة،  وهوايات  حرف  أصحاب  من  أهنم  إىل  باإلضافة  خمتلفة،  جهات  من 

 جيمعهم القرآن الكريم. 

 أربعة فصول: بناء عىل هذا كله قسمنا الكتاب إىل 

رس اختيار اهلل تعاىل للغة العربية ليصيغ هبا كلمته املقدسة    ، الفصل األول تناولنا يف  

األصوات واحلروف، وقد بينا ميزات هذه اللغة الفريدة، كم بينا دور القرآن  عن    املنزهة

 الكريم يف تطويرها لتتناسب مع كلمته املقدسة. 

الثاين وتناولنا يف   يرتبطالفصل  ما  ناحية    ،  الكريم وضبطه، سواء من  القرآن  بدقة 

كلمته وألفاظه، أو من ناحية مجله وتراكيبه، أو من ناحية الرتتيب واالستيعاب الوارد يف  

 كلمته أو آياته أو سوره. 

بم اعتمد القرآن الكريم من أساليب للتوضيح  ، ما يرتبط الفصل الثالث وتناولنا يف  

ا فيه كل ما يذكر عادة يف أبواب البيان، مع إضافة ما يذكر  والتقريب والتصوير، وقد تناولن

 يف الدراسات احلديثة، وخصوصا ما يتعلق منها بالتصوير الفني. 
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، ما يرتبط باحلسن واجلمل واإلبداع القرآين، وهو أطول  الفصل الرابعوتناولنا يف  

نم تيسري فهمه؛  الفصول، وأكثرها أمثلة، والغرض منه ليس تذوق اجلمل القرآين فقط، وإ

فاملحسنات البديعية القرآنية، ليست جمرد طالء مجيل، وإنم ختتزن الكثري من املعاين التي ال  

. وقد مجعنا فيه أيضا بني الدراسات  يمكن تدبر القرآن الكريم من دون حتليلها وفهمها.

 ه. القديمة واحلديثة، ألنه ال تناقض بينها، كم يتوهم البعض، بل لكل حمله وأهل
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 البداية 

بتعلم   اخلاصة  للرحلة  للسفر  االستعداد  القرآن  معلم  معلمي  مني  طلب  أن  بعد 

دراسات   من  املوضوع  حول  ُكتب  ما  كل  أمجع  رحت  القرآين،  بالبيان  املرتبطة  العلوم 

 .  واستيعاهبا  وأحاول كل جهدي فهمها قديمها وحديثها، وتفاسري، 

ملؤلفني الذين بذلوا كل جهودهم  با إعجايب  لكني مع احرتامي لكل ما ُكتب فيها، و

أو  مما يصعب عىل أمثايل من العوام أو أنصاف املثقفني فهمه،    ها يف ذلك، وجدت أن أكثر

و التأثر له، أو االنبهار بسببه ملا يف القرآن الكريم من معجزات البيان، التي  أإدراك عمقه،  

 شهد له هبا اجلميع. 

يرصف عن القرآن، أكثر مما يقرب منه،    ورصاعا بل وجدت يف بعض املحال جدال  

 االستفادة منه.  و أأو حيببه، أو يدعو إىل التأمل فيه، 

إىل   القارئ  حيتاج  التي  الغريبة،  املصطلحات  من  الكثري  كله  ذلك  بعد  ووجدت 

دراسة تفاصيلها الكثرية، والتي ال يمكن أن ُتنال باجلهود العصامية الفردية، وإنم حتتاج إىل  

 ارس واملعلمني واألساتذة. املد

وهذا ما جعلني أشعر بالرعب من الرحلة التي تنتظرين.. والتي قد ال يستطيع عقيل  

يف مهمتي،  أثار يف خماوف كثرية من الفشل  ما  هو  البسيط املحدود أن يستوعبها بدقة.. و

 يتسبب يف حرماين من أي رحلة أخرى. والذي قد  

ال النفسية  تلك اآلالم  أنا يف  النور..  بينم  أجد نفيس وسط كومة من  إذا يب  شديدة 

ال يف الواقع،  لست أدري حملها من هذا الكون، أو هذه األرض.. ألين مل أر مثلها يف حيايت،  

 وال يف الصور الفلكية التي كنت أهتم بالنظر فيها. 



12 

 

تأيت من حمال خمتلفة، جتتمع ثم ال تلبث أن   وفجأة، رأيت أشكاال حلروف كثرية، 

 تشكل جتمعات أخرى.. وكان النور يزداد أو ينقص بحسب تلك التجمعات. تتفرق، ل

ترشفت   الذين  املعلمني  سائر  عن  خيتلف  ال  شخصا  رأيت  دهشتي،  يف  أنا  بينم 

فرسرت كثريا، وقلت ـ من حيث ال أشعر ـ: مرحبا بمعلمي اجلديد.. أظن أنك    ؛بصحبتهم

  بذلك سابقا.معلم البيان.. وقد أرسلك يل معلم القرآن، كم وعدين

 قال: مرحبا بك.. أجل.. فال يتعلم القرآن من ال يتعلم البيان.  

فقال:   البيان،  وعلم  القرآن  بني  تعاىل  اهلل  قرن  وهلذا  تقول..  ما  صحيح  قلت: 

ْْحَُن َعل َم اْلُقْرآَن َخَلَق   [ 4-1الرْحن: ] ﴾ َعل َمُه اْلَبَيانَ اإلنسان  ﴿الر 

بعلم البيان، ألنه ال يمكن لإلنسان أن يكون  اإلنسان    خلق قال: بل إن اهلل تعاىل قرن  

 إنسانا بال بيان.. فبالبيان يفهم احلقائق، وبه يعرب عنها. 

يعّرفونقلت: أجل..   النطق ما حصل  اإلنسان    وهلذا  بكونه حيوانا ناطقا.. فلوال 

ولكان الرتقية..  وال  التزكية،  وال  التعليم..  وال  التعلم،  وال  أشبه  اإلنسان    التواصل، 

 بحيوانات الغاب التي مل تتعد أطوار هبيميتها. 

 قال: أجل.. فالبيان ركن من أركان اإلنسان.. وهو رس من أرسار خالفته وتكريمه. 

أشار اهلل تعاىل إىل ذلك عندما حكى لنا قصة آدم عليه السالم، فقد  قلت: أجل.. لقد  

للتعبري أهلته  التي  املواهب  له من  أسمء األشياء،    أخرب عم وهبه  آَدُم  قال:  فعن  َيا  ﴿َقاَل 

َمَواِت َواأْلَْرِض    َأْنبِْئُهْم بَِأْسَمئِِهمْ  َأُقْل َلُكْم إِيني َأْعَلُم َغْيَب الس  َأمَلْ  َقاَل  َأْنَبَأُهْم بَِأْسَمئِِهْم  َفَلم  

 [ 33البقرة: ] ﴾ َوَأْعَلُم َما ُتْبُدوَن َوَما ُكنُْتْم َتْكُتُمونَ 

 وهو رس من أرسار كل األكوان.. فليس البيان خاصا باإلنسان.قال: 

 قلت: مل أفهم.. هل تريد أن متحو كل ما كنا نذكره؟
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لكل   تعاىل:    كونقال:  قوله  تسمع  أمل  اخلاص..  ْبُع  بيانه  الس  َمَواُت  الس  َلُه  ﴿ُتَسبيُح 

يِهن  
فِ َوَمْن  ُيَسبيُح    َواأْلَْرُض   إِال  

ٍ
ء َتْسبِيَحُهمْ َوإِْن ِمْن ََشْ َتْفَقُهوَن  َوَلكِْن اَل  َكاَن    بَِحْمِدِه  ُه  إِن 

 ؟ [ 44اإلرساء: ] ﴾ َحلِيًم َغُفوًرا

قلت: بىل.. وقد سمعت معه حوار اهلل مع الكون يف بدء خلقه، فقد قال اهلل تعاىل:  

 َوِهَي ُدَخاٌن َفَقاَل هَلَا  
ِ
َمء ﴾  َولِْْلَْرِض اْئتَِيا َطْوًعا َأْو َكْرًها َقاَلَتا َأَتْينَا َطائِِعنيَ ﴿ُثم  اْسَتَوى إىَِل الس 

 [11فصلت: ] 

سليمن،   مع  اهلدهد  حوار  ـ  وسمعت  فصيح  بلسان  له  تعاىل وقوله  اهلل  قال  :  ـ  كم 

مَتْلُِكُهْم َوُأوتَِيْت ِمْن ُكلي    َأَحْطُت بَِم مَلْ حُتِْط بِِه َوِجْئُتَك ِمْن َسَبإٍ بِنََبإٍ َيِقنٍي إِيني َوَجْدُت اْمَرَأةً ﴿

ْمِس ِمْن ُدونِ  يٌم َوَجْدهُتَا َوَقْوَمَها َيْسُجُدوَن لِلش 
 َوهَلَا َعْرٌش َعظِ

ٍ
ء ْيَطاُن  اهلل    ََشْ َن هَلُُم الش  َوَزي 

يِل َفُهْم اَل ََيَْتُدوَن َأال  َيْسُجُدوا هللِ ِ ال ذِ 
بِ ُهْم َعِن الس  َمَواِت  َأْعَمهَلُْم َفَصد  ي خُيِْرُج اخْلَْبَء يِف الس 

 [ 26- 22النمل:  ]   ﴾اَل إَِلَه إِال  ُهَو َربُّ اْلَعْرِش اْلَعظِيمِ اهلل    َواأْلَْرِض َوَيْعَلُم َما خُتُْفوَن َوَما ُتْعلُِنونَ 

َا  ﴿ وسمعت حوار النملة مع أخواهتا، كم عرب عن ذلك قوله تعاىل:   َقاَلْت َنْمَلٌة َيا َأَيُّ

نَُكْم اَل حَيْطَِمن ُكْم ُسَلْيَمُن َوُجنُوُدُه َوُهْم اَل َيْشُعُرونَ ال
 [ 18النمل: ] ﴾ ن ْمُل اْدُخُلوا َمَساكِ

قه البيان.. فالبيان مرتبط  رز قال: اهلل تعاىل أرحم وأكرم من أن خيلق خلقا، ثم ال ي 

لإلنسان، هي نفسها التي جتلت  باألكوان، كم هو مرتبط باإلنسان.. ونعمة اهلل التي جتلت  

 لْلكوان. 

 قلت: فلم كان لإلنسان ذلك التكريم اخلاص إذن؟ 

﴿َوَعل َم آَدَم اأْلَْسَمَء ُكل َها ُثم  َعَرَضُهْم َعىَل املاََْلئَِكِة  قال: لقد أشار إليه قوله تعاىل:  

إِْن ُكنُْتْم َصاِدِقنيَ   
ِ
 َهُؤاَلء

ِ
بَِأْسَمء َأْنبُِئويِن  ْمَتنَا   َفَقاَل  َعل  َما  إِال   َلنَا  ِعْلَم  إِن َك    َقاُلوا ُسبَْحاَنَك اَل 

َفَلم  َأْنَبَأُهْم بَِأْسَمئِِهْم َقاَل َأمَلْ َأُقْل َلُكْم إيِني َأْعَلُم    َأْنَت اْلَعلِيُم احْلَكِيُم َقاَل َيا آَدُم َأْنبِْئُهْم بَِأْسَمئِِهمْ 
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َمَواِت َواأْلَْرضِ   [ 33-31البقرة: ] ﴾  َوَأْعَلُم َما ُتْبُدوَن َوَما ُكنُْتْم َتْكُتُمونَ َغْيَب الس 

 قلت: هل تقصد األسمء كلها؟

قال: أقصد القابلية لْلسمء كلها.. فرشف كل َشء وكراماته بحسب االستعدادات  

 والقابليات املتاحة له.. أليست قيم األشياء عندكم يف حياتكم الدنيا مرتبطة بذلك؟

بىل  فكلم  قلت:  وقابلياهتا..  وقدراهتا  خصائصها  بحسب  األشياء  نقدر  فنحن   ..

 كانت اخلصائص والقدرات أكرب، كلم كان رشفها وقيمتها أعظم. 

 قال: فقد وعيت إذن قيمة البيان.

قلت: بىل.. ويرشفني كثريا أن أتتلمذ عىل يديك.. فهلم أخربين عن خمطط رحلتنا،  

اجلملة،  فهو يبدأ ب  ..معهيل  يف بداية كل حديث  كر يل ذلك  ـ يذمعلم السالم  ـ  فقد كان معلمي  

 نتقل بعدها للتفصيل. نثم 

قال: أنا لن أحدثك عن كل البيان.. فذلك ليس من شأنك.. وإنم سأحدثك بم أذن 

 يل فيه معلم القرآن. 

 والبيان الشايف[  ..]القرآنقلت: أجل.. أنت ستحدثني ـ كم ذكر يل معلمي ـ عن  

 قال: فهل تعرف األركان التي يتأسس عليها البيان الشايف؟ 

 قلت: أعرف أهنا أربعة.. ولكني ال أعرف ماهيتها وال حقائقها.

 قال: فكيف عرفت أهنا أربع؟ 

قلت: من خالل مصاحبتي الطويلة مع معلمي معلم السالم عرفت أن األركان ال  

 أربع.  تكون ـ يف العادة أو األغلب ـ إال

، مل تتحقق لكتاب يف الدنيا كم حتققت  قال: فرحلتك إذن ستكون ألربع حمال كربى

 بالبيان الشايف. للقرآن الكريم؛ فلذلك كان وحده املتصف 
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 قلت: فم أوهلا؟ 

قال: اللغة املناسبة.. فاللغة وعاء البيان.. وبقدر سعتها ودقتها ووضوحها ومجاهلا،  

 واسعا ودقيقا وواضحا ومجيال. بقدر ما يكون البيان 

فأنت تقصد اللغة العربية التي رشفها اهلل بأن تكون لسانا معربا  قلت: وعيت هذا.. 

وُح اأْلَِمنُي َعىَل َقْلبَِك  عن كلمت اهلل املقدسة، كم ذكر اهلل تعاىل ذلك، فقال:   ﴿َنَزَل بِِه الرُّ

َساٍن َعَريِبٍّ  
ُْم َيُقوُلوَن  ، وقال:  [ 195-193الشعراء:  ] ﴾  ُمبِنيٍ لَِتُكوَن ِمَن املُْنِْذِريَن بِلِ ﴿َوَلَقْد َنْعَلُم َأهن 

 [ 103النحل: ] ﴾ لَِساُن ال ِذي ُيْلِحُدوَن إَِلْيِه َأْعَجِميٌّ َوَهَذا لَِساٌن َعَريِبٌّ ُمبِنيٌ  إِن َم ُيَعليُمُه َبرَشٌ 

البيان القرآين.. فال يمكن  قال: ولذلك كانت معرفتها رشطا لكل من يريد أن يتذوق  

 لرتمجات القرآن أن تفي بذلك. 

 فم الثاين؟ قلت: أجل.. 

ال يمكن أن يؤدي البيان دوره يف ذهنك وحياتك ما مل يكن  . فقال: الدقة والضبط.

 دقيقا مضبوطا حمكم حتى ال ُيساء فهمه.  

َلْت  كَِتاٌب ُأْحكَِمْت  ﴿الر وقد أشار إليه قوله تعاىل:  قلت: وعيت هذا..  آَياُتُه ُثم  ُفصي

 فم الثالث؟ .. [1هود: ] ﴾ ِمْن َلُدْن َحكِيٍم َخبرِيٍ 

 اجلالء والظهور والكشف التام. قال: الوضوح و

وقد  قلت: وعيت هذا.. فالغموض واخلفاء واللبس مضادة للبيان، ومتناقضة معه..  

لَِتْعَجَل أشار إىل هذا قوله تعاىل:   بِِه لَِساَنَك  ْك  ري مَجَْعُه َوُقْرآَنهُ   ﴿اَل حُتَ َقَرْأَناُه  فإذا    بِِه إِن  َعَلْينَا 

بِْع ُقْرآَنُه ُثم  إِن  َعَلْينَا َبَياَنهُ   فم الرابع؟.. [ 19-16القيامة: ] ﴾ َفات 

 قال: اجلمل واحلسن واجلاذبية. 

 قلت: ال شك أن هذه من املكمالت؛ فقد حيصل البيان من دوهنا. 
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هي من املكمالت يف كل الدنيا إال القرآن الكريم، فهي ركن فيه، ويف  قال: أجل..  

 كل حروفه وكلمته..  

 قلت: أجل.. ولذلك هبر العقول والقلوب بجمله وكمله..  

كِرٍ وقد أشار إىل ذلك قوله تعاىل:  قال:   ِمْن ُمد  َفَهْل  ْكِر  لِلذي اْلُقْرآَن  َنا  ْ ﴾  ﴿َوَلَقْد َيرس 

 التيسري االدكار والوعي والتدبر. . فغرض .[ 17القمر: ] 

 قلت: وعيت هذا.. فهل ستكون رحلتي لكل هذه املعاين؟ 

 قال: ستكون رحلتك للبيان والقرآن.. ال للبيان املجرد. 

للقرآن،   فأنا عاشق  املعنيني..  أن جيتمع يل يف رحلتي كال  أعظم  فم  أجل..  قلت: 

 وعاشق للبيان.

التي جتتمع وتفرتق.. فقلت: لكن أين أنا.. فلم أر يف  التفت إىل ما حويل من األنوار 

 حيايت مثل هذه العوامل العجيبة؟

 قال: أنت يف عامل البيان..  

 قلت: أليس هو من عامل األكوان؟

من   بىل.. فكل َشء صادر  َفَيُكونُ قال:  عامل  [ 68غافر:  ] ﴾  ﴿ُكْن  الذي خلق  .. واهلل 

 ي خلق عامل البيان.اجلمد والنبات واحليوان واإلنسان.. هو الذ

 قلت: ولكني أرى صورته خمتلفة متاما عن كل ما رأيته يف حيايت من عوامل؟ 

قال: أنت كنت تسمع البيان، ومل تكن تراه.. وفرق كبري بني أن ترى وأن تسمع..  

 فلكل حاسة عاملها اخلاص هبا. 

 قلت: هل تقصد أن اهلل تعاىل جىل لبرصي ما كان جليا لسمعي؟

قال: بل جىل لبصريتك ما كان جليا لسمعك.. فالبرص ال يطيق أن يرى ما هو خارج  
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 عامله. 

 قلت: والبصرية؟

قال: بالبصرية يمكنك أن تسمع وأن ترى احلقائق.. بل يمكنك أن تتذوقها.. ولكن  

 يف عاملها املثايل اجلميل اخلاص هبا. 

ُر ِمْن َربيُكمْ ﴿قَ قلت: أجل.. وقد وصف اهلل تعاىل كتابه العزيز بقوله:  
  ْد َجاَءُكْم َبَصائِ

َفلِنَْفِسهِ  َأْبرَصَ  َفَعَلْيَها   َفَمْن  َعِمَي  بَِحِفيظٍ   َوَمْن  َعَلْيُكْم  َأَنا  َبَصائُِر  [ 104األنعام:  ] ﴾  َوَما  ﴿َهَذا 

 [ 20اجلاثية: ] ﴾ لِلن اِس َوُهًدى َوَرْْحٌَة لَِقْوٍم ُيوِقنُونَ 

ومن احلقائق..  سلم  هي  البصائر  وال    قال:  بعيد،  من  احلقائق  يشم  له  بصرية  ال 

 يراها.. أو قد يراها، ولكنها بصورة خمتلفة متاما عن حقيقتها.

ار وتفرقها.. ثم تغري كل ما حويل  تلك األنواجتمع  قلت: وعيت هذا.. ولكن ما رس  

 بسبب ذلك االجتمع والتفرق؟

الكلمت.. وبالكلمت تتنزل  قال: تلك األنوار هي احلروف.. وباجتمعها تتشكل  

 األنوار أو الظلمت. 

َب قلت: لقد أشار اهلل تعاىل إىل ذلك، فقال:   َتَر َكْيَف رَضَ َمَثاًل َكلَِمًة َطييَبًة  اهلل    ﴿َأمَلْ 

 َ َرهبي بِإِْذِن  ِحنٍي  ُكل   ُأُكَلَها  ُتْؤيِت   
ِ
َمء الس  يِف  َوَفْرُعَها  َثابٌِت  َأْصُلَها  َطييَبٍة  ُب   ا َكَشَجَرٍة  اهلل    َوَيْْضِ

ُروَن َوَمَثُل َكلَِمٍة َخبِيَثٍة َكَشَجَرٍة َخبِيَثٍة اْجُتث ْت ِمْن َفْوِق اأْلَ  ْرِض  اأْلَْمَثاَل لِلن اِس َلَعل ُهْم َيَتَذك 

 [ 26-24إبراهيم: ] ﴾ َما هَلَا ِمْن َقَرارٍ 

 ا. قال: فلذلك كانت الكلمة الطيبة أرشف أعملك.. والكلمة اخلبيثة أرذهل

اهلل   كالم  رس  عن  أخربين  لكن  فيه..  أجادلك  أحسبني  وال  هذا..  وعيت  قلت: 

﴿َوَما َكاَن  لعباده.. ذلك الذي أشار إليه قوله تعاىل عند ذكره لوحيه ألنبيائه عليهم السالم:  
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 ِحَجاٍب َأْو ُيْرِسَل َرُسواًل  اهلل    لَِبرَشٍ َأْن ُيَكليَمهُ 
ِ
ُه   َفُيوِحَي بِإِْذنِِه َما َيَشاءُ إِال  َوْحًيا َأْو ِمْن َوَراء إِن 

 .. فهل كالم اهلل متشكل من احلروف واألصوات مثل كالمنا؟[ 51الشورى: ] ﴾ َعيِلٌّ َحكِيمٌ 

 قال: اهلل أعظم من أن يفتقر للحروف واألصوات ليتكلم.. فهو الغني املطلق. 

 قلت: ولكنا ال نعرف الكالم إال حروفا وأصواتا. 

احلروف   يف  قال:  تتحدث  ألست  الكالم..  كل  وليست  الكالم..  من  واألصوات 

 نفسك ويف أحالمك من غري أن تتحرك شفتاك أو تسمع أذناك؟

 قلت: بىل.. فهل تقصد أن كالم اهلل من هذا النوع؟

قال: كم أن اهلل ال يمكن وصفه؛ فكذلك كلمته.. أمل خيربك معلم اإليمن أن حظنا  

 ؟فتهمن معرفة اهلل العجز عن معر

قلت: بىل.. وقد أخربين عن اجلمل واللذة التي حيوَيا ذلك العجز.. فهو الذي يمْل  

ال تستقر عند املحدود املقيد، بل هي تطلب العظمة    ا بالطمأنينة والسعادة، ذلك أهنالنفس  

 املطلقة املنزهة عن كل نقص، والتي ال جتدها إال عند اهلل. 
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 املناسبة القرآن.. واللغة  أوال ـ 

طالب كثريين حيملون  بني  مدرسة عتيقة.. وقلت هذا، حتى وجدت نفيس يف  ما  

 . املحابر والقراطيس واألقالم القديمة، ويتجمع كل فريق منهم أمام أستاذ من األساتذة

وآخر   بالفارسية،  زميله  إىل  يتحدث  بعضهم  سمعت  أن  بعد  عجبي  ازداد  وقد 

ي كانوا  اجلميع  أن  مع  بالكردية..  وآخر  ويتقنون  باألوردية،  العربية،  باحلروف  كتبون 

 احلديث هبا. 

اقرتبت من أحدهم، وقلت: عجبا لك، وهلمتك الدنية.. كيف ترتك لسانك العريب  

 املبني لتتحدث بألسنة أخرى؟ 

وقد رضيت بذلك،    قال: لقد شاء اهلل للساين أن ينشأ يف بيئة ال تعرف اللغة العربية..

﴿َوِمْن آَياتِِه َخْلُق  مني.. وقد قال يف كتابه العزيز:    وْحدت اهلل عليه.. فاهلل أعلم بمصاحلي

َمَواِت َواأْلَْرِض َواْختاَِلُف َأْلِسنَتُِكْم َوَأْلَوانُِكمْ   [ 22الروم: ] ﴾ إِن  يِف َذلَِك آَلَياٍت لِْلَعاملنِِيَ  الس 

أن   وبعد  ذلك،  مع  ولكني  رشدي،  أن  بلغت  األخري  علمت  املقدس  اهلل  وحي 

 للبرشية قد تنزل باللغة العربية، رحت أبذل كل جهدي يف تعلمها..  

.. كان يكفيك أن تقرأ القرآن بلغة أهل بلدك؛ فال يكلف  ؟قلت: ومل عانيت كل هذا

 اهلل نفسا إال وسعها.. وال يكلفها إال ما آتاها. 

التعلم.. ووفر لنفيس القابلية  قال: وأنا قد فعلت ذلك.. فقد آتاين اهلل القدرة عىل  

 لذلك.. وأضاف إليها العشق واهليام واملحبة. 

 أم حمبة اللغة العربية؟  ..قلت: حمبة القرآن الكريم

قال: كالمها.. فيستحيل عىل القلب الذي أحب كالم ربه، أال حيب اللغة التي تنزل  
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 ن مل يكن كذلك. هبا.. فاملحب حيب كل ما يرتبط بمحبوبه.. وكاذب يف دعوى املحبة م

 فاهلل مل يأمر أحدا بتعلم اللغة العربية.  .. اخللق شططا إن ما تقوله يكلف قلت: 

قال: األمر ال حيتاج إىل أمر.. واملحب ال حيتاج إىل أن يعرف ما حيب حمبوبه.. أذكر  

أين يف صباي الباكر، وبمجرد أن قرأت ما ورد يف القرآن الكريم من اآليات التي تتحدث  

ا َأْنَزْلنَاُه ُقْرآًنا َعَربِيًّا َلَعل ُكْم َتْعِقُلونَ ه باللغة العربية، كقوله تعاىل: عن نزول ، [ 2يوسف:  ] ﴾  ﴿إِن 

ُيَعليُمُه َبرَشٌ وقوله:   إِن َم  ُْم َيُقوُلوَن  َنْعَلُم َأهن  إَِلْيِه َأْعَجِميٌّ َوَهَذا    ﴿َوَلَقْد  ُيْلِحُدوَن  لَِساُن ال ِذي 

ْفنَا فِيِه ِمَن اْلَوِعيِد  ، وقوله:  [ 103النحل:  ] ﴾  َعَريِبٌّ ُمبنِيٌ لَِساٌن   ﴿َوَكَذلَِك َأْنَزْلنَاُه ُقْرآًنا َعَربِيًّا َورَص 

 [ 113طه: ] ﴾ َلَعل ُهْم َيت ُقوَن َأْو حُيِْدُث هَلُْم ِذْكًرا

  يل بمجرد أن قرأت هذه اآليات الكريمة، حترك الشوق يف قلبي إليها.. فرحت إىل أه

أطلب منهم أن يدلوين عىل من يعلمني هذه اللغة التي تقدست بذكر اهلل هلا؛ فطلبوا مني أن  

أمتهل إىل أن خيْض عودي، وتصبح لدي القدرة عىل السفر.. ومنذ حلت يف تلك القدرة،  

قد رزقني اهلل ما طلبته.. فرصت أتذوق اللغة العربية،  حزمت أمتعة سفري.. واحلمد هلل ها  

 ة كلمت ريب املقدس.. بل أشعر بإعجازها.وأشعر بلذ

صدقت.. فكالمك باللغة العربية يوحي بأنك من أهلها.. وهلذا تومهت أنك  قلت:  

 العرب الذين زهدوا يف لغتهم. من 

 كتابه املقدس؟قال: عجبا ملا تقول.. وهل هناك من يزهد يف لغة 

خيلط واإلنجليزية،  بالفرنسية  يرطنون  بالذين  تسمع  ألست  لغتهم  قلت:  هبا  ون 

 العربية، ال ليشء إال ليفخروا بذلك عىل أقراهنم؟ 

 ؟ مل أسمع هبمقال: ما تقصد بالفرنسية واإلنجليزية؟..  

وراء   يلهثون  وهم  العرب  الفضائية  القنوات  عىل  تشاهد  أمل  لك..  عجبا  قلت: 
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 ويتفاخروا هبا؟   ،اللغات األعجمية، ال ليستفيدوا من علومها، وإنم ليتباهوا

 أظنك تتحدث عن زمانك.. وقد سمعنا يف النبوءات ما يشري إليه.  قال: 

 . ألست يف القرن اخلامس عرش من اهلجرة؟ .قلت: يف أي زمان أنت؟ 

 يف القرون األوىل من اهلجرة. أنا جدا عن زمانكم..   ازال متأخرأال أنا قال: ال.. 

 قلت: ومن أراهم.. هل هم مجيعا من أهل زمانك؟ 

اخلاصة.. عالقتي بكل من حويل ترتبط    ه أهتم بسؤال غريي عن شؤونقال: أنا ال  

 . هكذا علمنا معلم القرآن. ولغة القرآن.  ، بالقرآن

 ؟ من أراهم من التالميذ تجمع حوهلم يقلت: ومن هؤالء األساتذة الذين 

 هم أساتذيت.. وقد ترشفت بالتلمذة عليهم مجيعا. قال: 

 ف بعضهم. قلت: هال ذكرت يل أسمءهم.. فلعيل أعر 

  . .أبو برش عمرو بن عثمن بن قنرب.. إنه  ذاك الذي تراين أجلس يف حلقته قال: أوهلم  

قرية بـ ]سيبويه[.. وأصله من  نناديه  التي  بشرياز..    البيضاء  ونحن  البالد  وهي قريبة من 

 وفدت منها. 

النحاةوهل هناك من ال يعرف سيبويه.. إنه  أعرفه جيدا..  قلت:   وأول من    ،إمام 

الذي يعترب بحق أول كتاب ُألف    [ الكتابكتاب ]صاحب  هو  ، ووفصله  علم النحو بسط  

 .هر يف النحو العريب.. ولذلك يعتربه الكثريون مؤسسه أو مطو

قال: ولذلك ترى تالميذه من كل أنحاء العامل، ومن كل العصور.. فقد بارك اهلل فيه  

 ويف كتبه، بسبب ما قدمه للغة القرآن الكريم. 

أجل.. فكل من خدم القرآن خدمته الدنيا بم فيها.. فأخربين عن ذلك األستاذ  قلت:  

 الذي جيلس يف الناحية األخرى.
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)جني( كان عبدًا    .. لقد ذكر لنا أن أباهأبو الفتح، عثمن بن ِجنّي املوصيل هو  قال:  

 ني.املوصلي لبعض رومّيًا مملوكًا 

كتاب  صاحب  إنه  جيدا..  أعرفه  ورس  قلت:  اإلعراب،    اخلصائص،  صناعة 

وغريها.. وهو من كبار الذين قدموا للغة العربية كل ما أمكنهم من خدمات.. وال يزال  

 أهل عرصنا يتتلمذون عىل كتبه مثل سائر العصور. 

أبو عيل احلسن بن أْحد بن  أشار إىل أستاذ آخر، وقال: وذاك الذي تراه جالسا هو  

 الفاريس[  ونحن نناديه ]أبا عيل  ، عبد الغفار بن سليمن

علمء العربي ة يف القرن الرابع اهلجري، وأْنحى َمن  قلت: أعرفه جيدا.. إنه من كبار  

]التذكرة[جاء بعد سيبويه،   اللغوية، منها كتابه  العلوم  تراثا حافال يف  ترك    علوم   يف  وقد 

ومنها    القراءات،  ِعلل  يف  سيبويه[، ومنها ]احلجة[  ومنها ]تعاليق  جملدًا،  العربية، يف عرشين

 .. وغريها. يف النحو  [ ملالنحو[، ومنها ]العوا  ]جواهر

احلسني    ا أبونحن نناديه    .. أْحد بن فارس بن زكريا أشار إىل أستاذ آخر، وقال: وذاك  

ازيُّ القزويني    . الر 

منها:   العربية،  اللغة  يف  كثرية  كتب  صاحب  إنه  أعرفه  ومتخري  قلت:  املجمل، 

وغريها   .نحو، ومقاييس اللغة.يف الاأللفاظ، وفقه اللغة، وغريب إعراب القرآن، ومقدمة 

 كثري. 

..  أبو القاسم حممود بن عمر اخلوارزمي الزخمرشيأشار إىل أستاذ آخر، وقال: وذاك  

 زمانًا. هبا   وسكن ،مكة  إىل سافر ألنه  الزخمرشي[، اهلل ونحن نطلق عليه لقب ]جار

التفسري أئمة  من  إمام  إنه  جيدا..  أعرفه  البيان..وهو    وعلم  واللغة  والنحو   قلت: 

أساس  ] معجم  . وصاحب  وتراكيبه اللغوية.القرآن الكريم  بالغة  يف    [ الكشافصاحب ]
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ُيعد بحق  البالغة الذي  العربية[  اللغة  البليغة عند  ه  ، الحتوائأعظم قواميس  التعابري  عىل 

األدبية،   واملزايا  اللغوية  واملجازات  بني  العرب،  لتفريقه  يف  واحلقيقة  باإلضافة  املجاز 

 األلفاظ املستعملة إفرادًا وتركيبًا.

وذاك   وقال:  آخر،  أستاذ  إىل  حممد  أشار  بن  الرْحن  عبد  بن  القاهر  عبد  بكر  أبو 

 املدرسة منذ فرتة طويلة... لقد قدم من جرجان هلذه اجلرجاين

ـ   بحق  ـ  إنه  جيدا..  أعرفه  البالغة قلت:  علم  البالغة]كتاباه  ف  ؛مؤسس    [ أرسار 

 ها. فيالكتب الرائدة من  [ دالئل اإلعجاز]و

وذاك   وقال:  آخر،  أستاذ  إىل  الفريوزآباديأشار  الشريازي  الدين  من  جمد  قدم   ..

 شرياز..   جنوب  مدينة   وهي آباد، فريوز

[، باإلضافة لكتب أخرى كثرية،  القاموس املحيطدا، إنه صاحب ]قلت: أعرفه جي

 خدم هبا اللغة العربية أعظم خدمة. 

مما  سون يف تلك املدرسة العتيقة،  بعد أن عرفني عىل الكثري من األساتذة الذين يدرّ 

ال يسع هذا املقام لذكرهم، سألته: أرى أن معظم أساتذة هذه املدرسة، إن مل نقل كلهم من  

 جم.. فم الرس يف تركهم الكتابة يف علوم لغاهتم، والكتابة يف علوم لغة العرب؟ األعا 

قال: اللغة العربية أعظم وأكرم من أن تكون لغة العرب.. إهنا لغة القرآن الكريم..  

والقرآن ال حيرصه املكان، وال حيده الزمان.. ولذلك ترانا مجيعا ـ تالميذ أو أساتذة ـ وإن كنا  

أكثر من    ،الد أعجمية، وتكلمنا بألسنتها ـ إال أنا نفخر بعربيتنا التي اكتسبناها قد نشأنا يف ب

 فخرنا باللغات التي ورثناها.  

  قلت: بورك فيك.. ليت قومي يسمعون.. لقد ذكرين كالمك هذا بم ورد يف احلديث 

أن قيس بن مطاطية جاء إىل حلقة فيها سلمن الفاريس وصهيب الرومي وبالل احلبيش،  
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إليه معاذ بن    ؛ال: هذا األوس واخلزرج قد قاموا بنرصة هذا الرجل، فم بال هذافق فقام 

قائم جير رداءه حتى دخل    ، فأخربه بمقالته فقام النبي  جبل فأخذ تلبيبه ثم أتى به النبي  

املسجد، ثم نودي أن الصالة جامعة، وقال: )يا أَيا الناس إن الرب واحد، واألب واحد،  

  (1) فمن تكلم بالعربية فهو عريب(  ،وإنم هي اللسان  ، بية بأحدكم من أب وال أم وليست العر

بأن   العريب  بعرقهم  علينا  يفخرون  الذين  أولئك  أخرب  ولذلك  فيك..  بورك  قال: 

 العربية ملن َيتم هبا، ويقدسها، ويتعلمها، ال ملن انتسب هلا زورا وهبتانا.

يف  بل حذرهم، فقال  ، قلت: ال حاجة هلم إىل إخباري.. فقد أخربهم رسول اهلل 

ويف خطبة تسمى خطبة الوداع: )يا أَيا الناس إن ربكم واحد  ،  يف حياته  أكرب جتمع عرفه  

وإن أباكم واحد، أال ال فضل لعريب عىل عجمي وال لعجمي عىل عريب وال ألْحر عىل أسود  

إال أْحر  َأْتَقاُكمْ ﴿بالتقوى    وال ألسود عىل  اهلل  ِعنَْد  َأْكَرَمُكْم  قال  [ 13احلجرات:  ]   ﴾إِن   ثم   ..

 (2) أال هل بلغت؟ قالوا: بىل يا رسول اهلل، قال: )فليبلغ الشاهد الغائب(بعدها: 

عن مصري األعراق التي يتفانى البرش يف اعتبارها، فقال: )إذا كان يوم    وقد أخرب  

مناديا ينادي: أال إين جعلت نسبا وجعلتم نسبا، فجعلت أكرمكم أتقاكم،  القيامة أمر اهلل  

وأضع   نسبي  أرفع  فاليوم  فالن،  بن  فالن  من  خري  فالن  ابن  فالن  تقولوا  أن  إال  فأبيتم 

 (3)نسبكم، أين املتقون؟(

قال: وهذا ما رغبنا معرش األعاجم، ويف كل عصور التاريخ يف القرآن الكريم، ويف  

لغته..   القوميات واألعراق واألوطان..  تعلم  يتعاىل عىل  الكريم كتابا  القرآن  فقد وجدنا 

فهو خياطب البرش، باعتبارهم بني آدم، ال باعتبارهم أبناء أي عرق من األعراق، ولذلك  

 
 ( 407/ 21تاريخ دمشق البن عساكر ) (1)

(2)  ( املسند  يف  ) 24204أْحد  احللية  يف  نعيم  وأبو  وحتف    ،(100/  3( 

 .. 13، ح 350: 76، بحار األنوار 34العقول: 

 ( 2/463احلاكم ) (3)
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كان تعلمنا للغة العربية باعتبارها لغة القرآن الكريم، ال باعتبارها لغة العرب.. فالعرب  

 خوتنا يف اإلنسانية، ال يفضلون علينا، وال نفضل عليهم. جنس من األجناس، وهم إ 

 اخلصائص وامليزات: . 1

ما بلغ حديثنا هذا املوضع، حتى رأيتني قد خرجت من ذلك املحل الذي كنت فيه،  

العلوم[ لتطوير  العامة  ]اهليئة  باهبا  ُكتب عىل  أمام عمرة عرصية،  بدله  نفيس  وقد    ، ألجد 

مامها، ألين مل أر هلا يف ذلك احلني أي عالقة بالبيان، وال  احرتت كثريا يف سبب تواجدي أ

 بالقرآن. 

لكن رجال ربت عىل كتفي، وهو يقول: وكيف ال تكون هلا عالقة بالقرآن والبيان،  

وال    وهي هلا عالقة باللغة العربية؟.. أليست اللغة العربية هي الوعاء الذي اتسع للقرآن، 

 ا؟ يمكن فهم القرآن، وال تذوقه من دوهن

قلت: بىل.. ولكني مل أر هلا أيضا أي عالقة باللغة العربية.. فم عالقة تطوير العلوم  

 باللغة العربية؟ 

قال: هلم معي.. فأنا عبد املعز.. وعضو يف هذه اهليئة.. وقد سمين معلمي بذلك،  

ة مما  ألن وظيفتي وتكليفي الرشعي قارص عىل الدعوة إىل إعزاز ما أعزه اهلل.. واللغة العربي

 أعزه اهلل؛ فإعزازها إعزاز لشعائر اهلل، وتعظيم هلا، وإذالهلا إذالل لشعائر اهلل، وحتقري هلا. 

 قلت: إىل أين تريد أن تسري يب؟ 

قال: لدي اليوم مداخلة أرد فيها عىل أولئك الذين يتومهون أن اللغة العربية عاجزة  

 عن مسايرة التطور العلمي واحليايت احلديث..  

 اك من جيادل يف ذلك؟قلت: أهن
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 قال: بل ما أكثر من جيادل يف ذلك.. وسرتاهم وتسمعهم. 

قلت: أخشى أال أصرب عليهم.. فأنا ال أطيق أن أرى من يمتهن العربية أو حيتقرها،  

فأين   بغريها..  يساوَيا  الذي  أطيق حتى  بل ال  اللغات..  من  أدنى من غريها  يعتربها  أو 

 غريها منها؟ 

فلدي ختف..  ال  وقد    قال:  اجللسة،  سيحْضون  وهم  هذا..  يف  سيعينوين  رفاق 

 خططنا ملجلسنا هذا خطة دقيقة ومدروسة، وستؤيت ثمرها بتوفيق اهلل وفضله. 

 قلت: فهال ذكرهتا يل، لعيل أستفيد منها، أو يستفيد منها غريي إذا سجلتها. 

نفس تابعون  العربية  باللغة  العلوم  لتعليم  املعارضني  أن  علمنا  لقد  يا  قال: 

للمستعمرين الذين استعمروا بالدنا، وفرضوا لغتهم علينا؛ فلذلك يرون أنفسهم ولغتهم  

أحط شأنا من أن ُتعلم هبا العلوم.. وهلذا كانوا ينكرون علينا عندما كنا نذكر هلم ما قال  

علمء املسلمني يف فضل اللغة العربية وخصائصها، بل ويسخرون منا.. وقد استبدلنا ذلك  

بذك هلم،  اليوم  يسّلمون  ألهنم  األوروبية..  البالد  من  وخاصة  املسلمني،  غري  قاله  ما  ر 

 وخيضعون لشهاداهتم. 

قلت: فهل تأذن يل أن أشارككم خطتكم؛ فأنا أحفظ الكثري مما قيل يف فضل اللغة  

 العربية وكمهلا ومتيزها عن سائر اللغات؟ 

أظن أنك تستطيع؛  إن استطعت أن تتحدث؛ فلك ذلك.. لكني ال    ابتسم، وقال:

 فمهمتك يف هذا املجلس ـ كم علمت ـ أن تكتب، ال أن تتكلم. 

 قلت: لكن كيف يأذنون يل يف الدخول، وأنا لست عضوا يف هذه اهليئة؟ 

 قال: ال ختف.. هم لن يروك.. ولن يسمعوك.. ولذلك لن يمنعوك. 

من   الكثري  فيها  اجتمع  وقد  كبرية،  اجتمعات  قاعة  دخلنا  هذا،  قال  أن  بعد 
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 الشخصيات، وكان منهم من أعرفهم وأعرف مواقفهم السلبية من اللغة العربية. 

عىل   أعيد  فلن  ختافوا..  ال  وقال:  املعز،  عبد  قام  حتى  قصرية،  برهة  إال  هي  وما 

نا العلمي لن يكون إال بعودتنا إىل لغتنا  أسمعكم ما ذكرته لكم سابقا من أن هنضتنا وتطور

األصيلة.. تلك اللغة التي ترشفت بالقرآن الكريم، وترشفت بعده بأن تكون وعاء حلضارة  

امتدت لقرون طويلة.. لكني أريد أن أسألكم: هل تعجز تلك اللغة القوية الواسعة عىل  

 مسايرة هذا العرص؟ 

ل من  تريد  كيف  بربك  وقال:  احلضور،  بعض  عىل  قام  البكاء  إال  تعرف  ال  غة 

 األطالل، ووصف البعري أن تساير علوم هذا العرص الكثرية؟

قال آخر: كيف تريد من لغة انحرصت أغراض شعرها ـ كم يشهد بذلك كبار النقاد  

ثاء والن سيب واالقتضاء واالستنجاز واهلجاء والوعيد  واألدباء ـ يف   املديح واالفتخار والري

والعتاب العلوم  واالعتذار  واإلنذار  وكل  والفلك  والرياضيات  الفيزياء  عن  تعرب  أن   ..

 اإلنسانية واالجتمعية الكثرية؟

قال عبد املعز: مهال ساديت.. فمعرفتكم باللغة العربية ـ عىل حسب ما تذكرون ـ ال  

تتعدى الطور اجلاهيل.. وهو أخس أطوارها وأدناها وأقلها شأنا.. فهي فيه مثل الرضيع  

 يكرب، أو الشجرة التي مل تثمر.. وكان يمكن أن متوت يف أي حلظة.   الذي مل 

لكن شأهنا اختلف متاما بعد تنزل القرآن الكريم.. فبفضل القوة الكبرية التي أكسبها  

تنتسب له، ألهنا   العلوم واآلداب.. ولذلك كان هلا الرشف يف أن  لغة كل  إياها، صارت 

واله ملاتت مثل موت سائر اللغات، خاصة مع كثرة  لواله مل تكن شيئا مذكورا.. بل إهنا ل

 اللهجات التي كانت منترشة بني القبائل العربية. 

قال بعض احلضور: يبدو أنك تريد أن خترج اللغة العربية بكالمك هذا من قيود  
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 القومية العربية. 

قال عبد املعز: أجل.. فاللغة العربية أعظم من أن تنحرص يف جنس دون جنس، أو  

ون عرق.. اللغة العربية هي اللغة الرسمية لكل املسلمني املقدسني للقرآن الكريم..  عرق د

وبذلك هي أعظم من أن تنحرص يف عرق أو جنس أو منطقة.. نعم لقد تنزل القرآن الكريم  

العربية درجة رفيعة من الفصاحة والبيان يف الشعر والنثر،  يف الوقت الذي بلغت فيه اللغة  

ا   لتكون لسان القرآن الكريم،  لكنها بعد اجتباء اهلل هلا    ..يف حدود قبلي ة ضيقةكانت  بيد أهن 

جتاوزت حدود القبيلة والقوم، وارتبطت باإلسالم، فكانت لغة عقيدته ورشيعته وخطابه  

 . إىل مجيع البرش

النهرلقد   وراء  وما  والعراق  الشام  بالد  يف  اإلسالم  بانتشار  بالد  انترشت  ويف   ..

  .. وأنحاء واسعة من القارة اآلسيوية حتى وصلت إىل أرخبيل املاليو  ، والسندفارس واهلند  

وعىل السواحل ويف    ، وانترشت يف مرص وشمل إفريقية وغرهبا ووسطها وجهات السودان

 . اجلنوب

الكثري   ذلك  اللغات األوروبية وغريها، وقد شهد عىل  أثرت حتى يف  إهنا  من  بل 

تدل عىل ذلك.. ومن األمثلة عنها قول  ئيات علمي ة  إحصا ، بل وضعوا  املسترشقني وغريهم

الفارسية  بعضهم:   نسبتها، وهي: يف  الرشقية، وأحصيُت  اللغات  العربية يف  أثر  )درسُت 

(60.67  ( الرتكية  ويف  )   65.30باملائة(،  األردية  ويف  ويف    41.95باملائة(،  باملائة(، 

 ( )  46.39التاجيكية  األفغانية  أنه أحىص  ..  (1)  ائة(بامل  56.99باملائة(، ويف  آخر  وذكر 

يزال مستمسًكا هبا حتى   ما  العربية بعضها  ة  ة تستخدم األبجدي  )سًتا وعرشين لغة أسيوي 

املحلي ة( أو  تينية  الال  احلروف  هبا  استبدلت  اآلخر  وبعضها  اليوم، 
املنوال  ..  (2) هذا  وعىل 

 
 . 260عاملية اللغة العربي ة: ص  (2) . 265حممد مصطفى بن احلاج: عاملية اللغة العربي ة: ص  (1)
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لعميق يف سائر اللغات املنترشة يف  الحظ الباحثون يف اللغات املقارنة تأثري اللغة العربية ا

 . العامل االسالمي، والحظوا كذلك دخول كثري من مفرداهتا يف اللغات األوروبية أيًضا 

قام بعض احلضور، وقال: عرفنا هذا.. وال نحسب أننا نجادلك فيه.. لكن هل ترى  

 هذا كافيا إلقناعنا بم تدعونا إليه؟

العربية   اللغة  ارتباط  عن  أن حتدثنا  نريد  ال  آخر:  وعباداتهقال  اإلسالم  ..  بشعائر 

فنحن نعلم أن احلياة اليومية للمسلمني تدعوهم إىل استعمل اللغة العربية أو استمعها، ويف  

 كل الشؤون املرتبطة بعباداهتم.. لكن هناك فرق شاسع بني الشعائر التعبدية والعلوم. 

املعز الوجيه النتشارها.. ولكن  قال عبد  السبب  أنه  لن أحدثكم عن ذلك، ولو   :

لغة حملية حمدودة   تعد  ـ مل  الكريم  القرآن  ـ بفضل  العربية  اللغة  هناك سبب أكرب، وهو أن 

لذلك   أهلها  وقد  املعاين..  لكل  تتسع  قوية  عاملية  لغة  صارت  بل  والتعبري..  اآلفاق 

 ها يف سائر اللغات. اخلصائص التي توفرت فيها، والتي يعز نظري

العربية   اللغة  تريد.. هل تقصد أن اهلل تعاىل اختار  ما  مل نفهم  قال بعض احلضور: 

لكوهنا تتصف بصفات ذاتية أهلتها لذلك.. أم أهنا كانت كسائر اللغات، ولكنها حتورت  

 بفضل القرآن الكريم وتطورت لتصبح هلا تلك اخلصائص الفريدة؟

ية عند تنزل القرآن الكريم كانت مثل طفل صغري يعرب عن  قال عبد املعز: اللغة العرب

ـ نمت وتطورت، ليتحول   ـ بفضل القرآن الكريم  التي يعرفها.. لكنها  احلقائق املحدودة 

عن   يعرب  جعله  ما  وهو  وأديب وشاعر..  وفقيه  وفيلسوف  عامل  إىل  الصغري  الصبي  ذلك 

املنة عليها، كم أشار إىل ذلك  املعاين بصورة أوسع وأعمق.. ولذلك كان للقرآن الكريم  

ِذْكُرُكمْ قوله تعاىل:   فِيِه  إَِلْيُكْم كَِتاًبا  َأْنَزْلنَا  َتْعِقُلونَ   ﴿َلَقْد  .. فبالقرآن ُذكر  [ 10األنبياء:  ] ﴾  َأَفاَل 

 العرب، وذكرت لغتهم، ولواله ما كانوا شيئا مذكورا، ال هم، وال لغتهم. 
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ه أرسل كل رسول بلسان قومه، فقال:  قال بعض احلضور: لكن اهلل تعاىل أخرب أن

َ هَلُمْ  َساِن َقْوِمِه لُِيَبنيي
َوُهَو    َفُيِضلُّ اهلل َمْن َيَشاُء َوََيِْدي َمْن َيَشاءُ   ﴿َوَما َأْرَسْلنَا ِمْن َرُسوٍل إِال  بِلِ

وملاذا    .. فكيف مل حيصل للغات األنبياء ما حصل للغة العربية؟.. [ 4إبراهيم:  ] ﴾  اْلَعِزيُز احْلَكِيمُ 

ال نرى املسيحيني يطالبون بتعليم األرامية أو الرسيانية أو العربية مع أهنا اللغة التي كتبت  

 هبا كتبهم املقدسة؟ 

بدعوة   مكلفني  كانوا  السالم  عليهم  فاألنبياء  بسيط..  ذلك  رس  املعز:  عبد  قال 

رسالة اهلل إىل    أقوامهم خاصة.. ولذلك مل تتعد لغاهتم أقوامهم.. أما القرآن الكريم.. فهو

العاملني، ولذلك حتولت لغته إىل لغة العامل أمجع، وهلذا شارك كل األجناس واألعراق يف  

البحث عن علومها وأرسارها.. ولذلك استحقت، ويف كل األجيال أن تصبح اللغة األوىل  

 يف العامل.. ال تدانيها أي لغة من اللغات األخرى. 

ش يف عرص دون عرصنا.. أال تعرف أن اللغة  قال بعض احلضور: لكأنك أستاذنا تعي

 اإلنجليزية اآلن هي اللغة األقوى واألوسع انتشارا؟

اللغة.. وإنم يعرب عنها ما حتويه من   املعز: سعة االنتشار ال تعرب عن قوة  قال عبد 

الذين   األفذاذ  الرجال  العربية  للغة  أتيح  أنه  ولو  الثغرات..  من  تتجنبه  وما  الكمالت، 

 ، لتنعمت البرشية يف عرصنا مجيعا هبا، كم تنعمت هبا يف العصور السابقة. ينرشوهنا 

فحدثنا عن املزايا التي متيز اللغة العربية عن غريها، حتى نفقه    قال بعض احلضور: 

 ما تريد قوله. 

 : ال بأس.. يمكنكم اختصارها يف ميزتني: الغنى والقوة. (1) قال عبد املعز

 
استفدنا املادة العلمية الواردة يف هذا املحل من كتاب: دراسات يف متيز   (1)

، فم بعدها(، بالترصف الذي  890/ 2رشقني منه )األمة اإلسالمية وموقف املست

 رشحناه يف مقدمة السلسلة. 
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 أوهلا.. حدثنا عن غناها.قالوا: فحدثنا عن  

احلروف، كاملة األلفاظ، مل ينقص  قال: من أول دالئل غنى اللغة العربية كوهنا تامة  

هناك  وإن كان    ..عنها َشء من احلروف فيشينها نقصانه، ومل يزد فيها َشٌء فيعيبها زيادته 

للغات  فهي راجعة إىل احلروف األصلية، وسائر امل توجد فيها،  فروع أخرى من احلروف  

 .(1)فيها حروف ُمَول دة، وينقُص عنها حروف أصلية

فإنه   إىل ذلك؛  األلسنة، فليس يف  باإلضافة  بمقاييس علم  العريب  اللسان  قيس  إذا 

أهنا أوىف اللغات مجيًعا بمقياس  .. ذلك  اللغات أوىف منه برشوط اللغة يف ألفاظها وقواعدها 

جهاز   مقياس  وهو  عليه،  خالف  ال  واضح  العربية  بسيط  اللغة  فإن   اإلنسان،  يف  النطق 

تستخدم هذا اجلهاز اإلنساين عىل أمته وأحسنه، وال هتمل وظيفة واحدة من وظائفه، كم  

 .(2) حيدث ذلك يف أكثر األبجديات اللغوية 

قال   فقد  املسترشقني،  من  الكثري  هبذا  هلا  شهد  أغرب  عنها   )رينان(لقد  )من   :

لغُة القومّيُة وتصل إىل درجة الكمل وسط الصحاري عند أّمٍة  املُْدِهشات أن تنبَت تلك ال

من الُرّحل، تلك اللغة التي فاقت أخواهتا بكثرِة مفرداهتا ودّقِة معانيها وحسِن نظاِم مبانيها،  

إالّ   شأهنا  من  نعلم  نكاد  وال  شيخوخٌة،  وال  طفولٌة  حياهتا  أطوار  كّل  يف  هلا  ُيعرف  ومل 

الت وانتصاراهتا  للباحثني  فتوحاهتا  التي ظهرت  اللغة  نعرف شبيهًا هبذه  ُتبارى، وال  ال  ي 

 ( 3) كاملًة من غري تدّرج وبقيت حافظًة لكياهنا من كّل شائبة(

أهنا لغة  وهلذا، وبسبب هذا الغنى الذي ال تنافسه فيها لغة من اللغات ذكر بعضهم  

.. وطبعا هو موقف  [ 31البقرة:  ] ﴾   ُكل َها قوله تعاىل: ﴿َوَعل َم آَدَم اأْلَْسَمءَ استنادا ل،  (4)يةفيقتو 

 
 . 149/ 1صبح األعشى، القلقشندي،  (1)

 . 11أشتات جمتمعات يف اللغة واألدب: ص  (2)

 .40خصائص العربية وطرائق تدريسها، نايف معروف: ص  (3)

 .10دراسات يف العربية وتارخيها، حممد اخلْض حسني، ص  (4)
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ال نملك عليه أي دليل، إال أنه ليس بمستبعد عندنا؛ فال حرج أن تكون هناك لغة توقيفية،  

 ثم تكون سائر اللغات ناجتة عن آثار الزمن وتغرياته. 

 قالوا: وعينا هذا.. فحدثنا عن الثانية.. حدثنا عن قوهتا. 

عىل  للغة العربية  احلضارية  : )لقد أكسبت التجربة  قال: لقد قال بعضهم يذكر ذلك

مدى قرون ثروة هائلة من البنى، واحتبست تعابريها يف أرحامها قدرات خفي ة عىل العطاء  

وعىل اإلحياء وعىل تنويع التعبري.. كم أكسبها انتشارها الواسع يف بقاع فسيحة من األرض  

اللغة األولي ة    الغنى، تأثًرا وتأثرًيا، فهي ليست   وتفاعلها مع مجاعات لغوي ة كثرية ألواًنا من

وإن م هي  ،  البدائية التي حتاول أن تصبو إىل مقاربة احلضارة أو مالحقتها أو االندماج فيها 

وما كان لظاهرة ما اجتمعية أو إنسانية أن تقوى عىل التخيل    ، اللغة ذات التجربة السابقة

 ( 1)  زٌء منها(عن جتارهبا السابقة، فهذه التجارب ج 

ألفاظها وال يف  يف  مل تفسد  كثرية، ومع ذلك  الط لغات  ولذلك نرى اللغة العربية خت

عدًدا فيها  ومل يتعد تأثريها    اشتقاقاهتا، وال يف تراكيبها وأساليبها، أو يف بياهنا الدقيق املرشق،

وتنظيمها، وازدهار  حمدوًدا من األلفاظ التي تعربت استجابة ملتطلبات تطور أنمط احلياة  

بالد   ربوع  يف  والعمرانية  والعسكرية  والعقلية  واالجتمعية  االقتصادية  اجلوانب 

 .(2) املسلمني

وقد كان هلذا دور كبري يف حتوهلا إىل لغة عاملية من غري حاجة ألي استعمر أو قوى  

العصور  يف  اشتهرت  والتي  األخرى،  العاملية  اللغات  كل  خالف  عىل  وذلك    تفرضها.. 

 األخرية، والتي انترشت بذينك السببني. 

  عنها:   بوستللقد شهد هلا هبذا املسترشقون الذين أفنوا أعمرهم يف دراستها، فقد قال  

 
 . 258عاملية اللغة العربي ة، حممد مصطفى احلاج، ص  (2) . 32قضايا اللغة العربي ة املعارصة، شكري فيصل، ص  (1)
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والسوريني  إن  ) واملرصيني  املغاربة  مع  التعامل  يف  عاملي ة  لغة  بوصفها  تفيد  العربية  اللغة 

ومن جييدها يستطيع أن يطعن    والفرس واألتراك والتتار واهلنود، وحتتوي عىل أدب ثري، 

ينق وأن  املقدس،  الكتاب  بسيف  النرصانية  العقيدة  أعداء  التي  ضكل  بمعتقدات  هم 

العامل   مع  يتعامل  أن  املرء  يستطيع  )العربية(  واحدة  لغة  معرفة  طريق  وعن  يعتقدوهنا، 

  (1)كله(

اد تعرفه  كارل بروكلمن: )بلغت العربي ة بفضل القرآن من االتساع مدى ال تك  وقال 

أيُّ لغة أخرى من لغات الدنيا، واملسلمون مجيًعا مؤمنون بأن العربية وحدها اللسان الذي  

 ( 2)  أحل هلم أن يستعملوه يف صالهتم(

اهلند لدى دراستهم لغات مسلمي  وقال   الطلبة اإلنكليز يف  لويس: )وجد  برنارد 

دراسة العربية التي هي أساس الثقافة  اهلند ومدنيتهم، أن أبحاثهم وتنقيباهتم حتتم عليهم  

 ( 3)  اإلسالمي ة يف أيي لغة من اللغات(

وهذا ما جعل املسترشقني، ومنذ أجيال طويلة َيتمون هبا اهتمما شديدا؛ فقد اهتموا  

ما يتصل هبا من قريب أو بعيد، فبحثوا يف فقهها، وأصواهتا، وهلجاهتا، ونحوها،  هبا، وبكل  

وم وأصوهلا،  وعالقاهتا  ورصفها،  وفلسفتها،  ومادهتا،  وغزارهتا،  وأطوارها،  عامجها، 

ونقوشها،   وتارخيها،  وعنارصها،  ومميزاهتا  السامي ة،  اللغات  وخاصة  األخرى،  باللغات 

 .(4) وكل ما أنتجته هذه اللغة

هكذا توفر للغة العربية يف العصور األخرية من خيدمها من األعاجم، مثلم توفر هلا  و

العصور األوىل من اإلسالم.. وذلك كله بربكة القرآن الكريم، الذي كان    من خيدمها يف

 
 . 30عن االسترشاق واخللفية الفكرية، ص  (1)

 . 274عن عاملية اللغة العربية: ص  (2)

املسترشقون ونظرهتم يف نشأة الدراسات اللغوي ة، إسمعيل أْحد عميرة،   (3)

 .20ص 

 . 184فلسفة االسترشاق، أْحد سميلوفتش، ص  (4)
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 سبب حفظها وانتشارها وغناها.

 شهادات منصفة: .  2

بعد أن انتهى عبد املعز من حديثه، قام بعض احلضور، ويبدو أنه من رفاق عبد املعز  

بمناسبة ذكر الفاضل.. واسمح يل  لبعض  املشاركني يف خطته، وقال: صدقت أستاذنا  ك 

إليها شهادة   أن أضيف  املسترشقني  يوهان فك، صاحب كتاب  شهادات  األملاين  اللغوي 

واألساليب] واللهجات  اللغة  يف  دراسات  دراسة  و،  [ العربية:  العربية  اللغة  درس  الذي 

فقد قال: )إن العربية الفصحى لتدين حتى يومنا هذا بمركزها    ، علمية، وعرفها عن قرب

احلقيقة الثابتة، وهي أهنا قد قامت يف مجيع البلدان العربية واإلسالمية    العاملي أساسيًا هلذه 

رمزًا لغويًا لوحدة عامل اإلسالم يف الثقافة واملدنية، لقد برهن جربوت الرتاث العريب اخلالد  

عىل أنه أقوى من كل حماولة يقصد هبا زحزحة العربية الفصحى عن مقامها املسيطر، وإذا  

البوادر ومل   العتيد من حيث هي لغة  صدقت  املقام  العربية هبذا  الدالئل فستحتفظ  ختطئ 

 (1)(املدنية اإلسالمية 

ل ما ذكرته كلمة  إىل  أن أضيف  بورك فيك.. وأحب  املجري  قال آخر:  لمسترشق 

يتقن  جرمانوس   كان  وقد  الكريم،  عبد  باسم  وتسمى  أسلم،  والالتينّية،  الذي  اليونانّية، 

،  واإلنكليزّية، والفرنسّية، واإليطالّية، واملجرّية، والفارسّية واألوردّية، والعربّية والرتكّية

)إّن يف اإلسالم سندًا هاّمًا للغة العربية أبقى عىل روعتها وخلودها فلم تنل  فقد قال عنها: 

حيث انزوت  منها األجيال املتعاقبة عىل نقيض ما حدث للغات القديمة املمثلة، كالالتينية  

املعابد. بني جدران  التي  .  متامًا  الشعوب  يف  أثرت  جارفة  قوة حتويل  لإلسالم  كان  ولقد 

 
 . 302عن الفصحى لغة القرآن، أنور اجلندي ص (1)
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اعتنقته حديثًا، وكان ألسلوب القرآن الكريم أثر عميق يف خيال هذه الشعوب فاقتبست  

  والعنرص الثاين .  آالفًا من الكلمت العربية ازدانت هبا لغاهتا األصلية فازدادت قوًة ونمًء. 

الذي أبقى عىل اللغة العربية هو مرونتها التي ال ُتبارى، فاألملاين املعارص مثاًل ال يستطيع  

أن يفهم كلمًة واحدًة من اللهجة التي كان يتحدث هبا أجداده منذ ألف سنة، بينم العرب  

 (1) (املحدثون يستطيعون فهم آداب لغتهم التي كتبت يف اجلاهلية قبل اإلسالم 

وم  آخر:  )إن  ثله  قال  وقيمتها:  العربية وفضلها  نولدكه عن  األملاين  املسترشق  قال 

اللغة العربية مل َترِصْ حّقًا عامليًة إال بسبب القرآن واإلسالم، وقد وضع أمامنا علمُء اللغة  

، وأنه ال بّد   العرب باجتهادهم أبنيَة اللغة الكالسيكية، وكذلك مفرداهتا يف حالة كمٍل تامٍّ

جب املرء من وفرة مفردات اللغة العربية، عندما يعرف أن عالقات املعيشة لدى  أن يزداد تع

العرب بسيطٌة جدًا، ولكنهم يف داخل هذه الدائرة يرمزون للفرق الدقيق يف املعنى بكلمٍة  

بالصيغ   أيضًا  غنيٌة  ولكنها  باملفردات  فقط  غنّيًة  ليست  الكالسيكية  والعربية  خاّصٍة، 

العرب للدين  النحوية، وهتتّم  لغًة  البدوّية  اللغة  ببعضها.. وهكذا أصبحت  بربط اجلمل  ية 

واملنتديات وشؤون احلياة الرفيعة، ويف شوارع املدينة، ثم أصبحت لغَة املعامالت والعلوم،  

وإن كل  مؤمٍن غالبًا جدًا ما يتلو يوميًا يف الصالة بعض أجزاء من القرآن، ومعظم املسلمني  

تلون أو يسمعون، وهكذا كان ال ُبّد أن يكون هلذا الكتاب من  يفهمون بالطبع بعض ما ي

التأثري عىل لغة املنطقة املّتسعة ما مل يكن ألّي كتاٍب سواه يف العامل، وكذلك يقابل لغة الدين  

ولغة العلمء والرجل العادي بكثرة، ويؤّدي إىل تغيري كثرٍي من الكلمت والتعابري يف اللغة  

 ( 2) (الشعبية إىل الصّحة

: )ما من لغة تستطيع  الذي قال  جوستاف جرونيباومقال آخر: ومثلهم املسترشق  

 
 . 133عن اللغة العربية، نذير ْحدان ص  (2) . 301عن الفصحى لغة القرآن، أنور اجلندي ص (1)
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أن تطاول اللغة العربية يف رشفها، فهي الوسيلة التي اختريت لتحمل رسالة اهلل النهائية،  

وليست منزلتها الروحية هي وحدها التي تسمو هبا عىل ما أودع اهلل يف سائر اللغات من  

عة فاألمر فيها واضح، ومن يّتبع مجيع اللغات ال جيد فيها عىل ما سمعته  قوة وبيان، أما الس

 ( 1)  (لغة تضاهي اللغة العربية

املرتادفاتوقال يف  املدهشة  ثروهتا  إىل  الصوت  مجال  )وُيضاف  الدقة    ..:  وتزّين 

ووجازة التعبري لغة العرب، ومتتاز العربية بم ليس له رضيب من اليرس يف استعمل املجاز،  

وإن ما هبا من كنايات وجمازات واستعارات لريفعها كثريًا فوق كل لغة برشية أخرى، وللغة  

لغة   أي  يف  نظائر  له  يكتشف  أن  املستطاع  من  ليس  والنحو  األسلوب  يف  مّجة  خصائص 

أخرى، وهي مع هذه السعة والكثرة أخرص اللغات يف إيصال املعاين، ويف النقل إليها، يبنّي  

عربية ألّي مثل أجنبّي أقرص يف مجيع احلاالت، وقد قال اخلفاجي عن أيب  ذلك أن الصورة ال

املطران   والرسيانية    ـ داود  العربية  باللغتني  عارف  إىل    ـ وهو  احلسنة  األلفاظ  نقل  إذا  أنه 

ازداد طالوًة   العريب  إىل  الرسياين  من  املختار  الكالم  ُنقل  وإذا  قُبحت وخّست،  الرسياين 

عىل حّق حني يرّبر مدحه العربية بأهنا من كالم أهل اجلنّة، وهو املنّزه  وحسنًا، وإن الفارايب 

بني األلسنة من كل نقيصة، واملعىّل من كل خسيسة، ولسان العرب أوسط األلسنة مذهبًا  

 ( 2) (وأكثرها ألفاظاً 

ومثلهم   آخر:  هونكهقال  زيكريد  األملانية  قالت  املسترشقة  يستطيع التي  )كيف   :  

ُيقاإلنسان   الفريد؟أن  وسحَرها  السليم  ومنطَقها  اللغة  هذه  مجاَل  العرب    .. اوم  فجريان 

أنفسهم يف البلدان التي فتحوها سقطوا رصعى سحر تلك اللغة، فلقد اندفع الناس الذين  

مثاًل   القبطية  اللغة  إن  العربية بشغٍف، حتى  اللغة  يتكلمون  التيار  دينهم يف هذا  بقوا عىل 
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اآلرامية لغة املسيح قد ختّلت إىل األبد عن مركزها لتحتّل مكاهنا  ماتت متامًا، بل إن اللغة  

 (1)(لغة حممد 

إىل أن يقول    الفرنيس لويس ماسينيون  املسترشققال آخر: صدقت.. وهذا ما دعا  

: )استطاعت العربية أن تربز طاقة الساميني يف معاجلة التعبري عن أدق خلجات الفكر  عنها 

االكتشافات العلمية واحلسابية أو وصف املشاهدات أو خياالت النفس  سواًء كان ذلك يف  

واللغة العربية هي التي أدخلت يف الغرب طريقة التعبري العلمي، والعربية من  .  وأرسارها.

التعبري   إّن  العلمي والفني والصويف،  التعبري  بتفّردها يف طرق  تفّردت  فقد  اللغات،  أنقى 

مستعماًل يف   كان  الذي  ولكنه وقفالقرون  العلمي  القدم  يتناوله  مل  تقّدم    الوسطى  أمام 

أما األلفاظ املعرّبة عن املعاين اجلدلية والنفسانية والصوفية فإهنا  .  القوى املادية فلم يتطّور.

ثّم ذلك اإلجياز  .  مل حتتفظ بقيمتها فحسب بل تستطيع أن تؤثر يف الفكر الغريب وتنّشطه.

لذي ال شبيه له يف سائر لغات العامل والذي ُيعّد معجزًة لغويًة  الذي تتسم به اللغة العربية وا

 ( 2) (كم قال البريوين

: )ليست لغة العرب أغنى  الذي قال عنها   األملاين فرنباغ  املسترشققال آخر: ومثلهم  

وإن   العّد،  عليهم  يأيت  يكاد  ال  هبا  التأليف  يف  نبغوا  الذين  إن  بل  فحسب،  العامل  لغات 

 الزمان والسجايا واألخالق أقام بيننا نحن الغرباء عن العربية وبني ما  اختالفنا عنهم يف 

 ( 3)  (ألفوه حجابًا ال يتبنّي ما وراءه إالّ بصعوبة

:  ـ فقد قال عن اللغة العربيةب الرسياين العراقي  تالكا ـ  روفائيل يب  قال آخر: ومثلهم  

  من  تقرتب  تكاد  لغة  أعرفها   التي  اللغات  بني  من  ثمة  ليس  أنه  الذاتية  خربيت  من  أشهد  إنني)

 
العريب    (1) اللسان  عىل   24/86جملة  تسطع  العرب  شمس  كتاب:  عن 

 الغرب. 

 . 301عن الفصحى لغة القرآن، أنور اجلندي ص  (2)
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  وأن   واإلدراك،  الفهم   مستويات  خترتق  أن  عىل   قدرهتا   أو  البيانية،  طاقتها   يف  سواء  العربية،

 (ر واألحاسيس تاركة أعمق األثر فيها املشاع إىل مبارش  بشكل تنفذ

 شبهات وردود: .  3

بعد أن انتهى رفاق عبد املعز من ذكر هذه الشهادات وغريها، قام بعض احلضور،  

وقال: مع احرتامنا ملا ذكرتم مجيعا.. إال أنه ربم يكون كالمكم صاحلا يف العصور السابقة  

اللغة   أن  ذلك  متاما،  خمتلف  فالواقع  اآلن؛  أما  اإلسالمية..  احلضارة  ازدهار  العربية  إبان 

 زيلة، وال يمكن أن تفي باحلاجات التي يتطلبها هذا العرص. أصبحت قارصة، وه

قال عبد املعز: لعل أحسن جواب لك عىل هذا اإلشكال ما عرب عنه بعض الشعراء  

 عىل لسان اللغة العربية: مثريي ذلك اإلشكال، ويف رده عىل بقوله 

 وسعت كتاب اهلل لفًظا وغايةً 

 

 وما ضقُت عن آٍي به وعظاِت   

 عن وصف آلةٍ  فكيف أضيُق  

 

 وتنسيق أْسَمء ملخرتعاِت   

 أنا البحُر يف أحشائه الدر كامنٌ  

 

اَص عن صدفايت؟    فهل سألوا الُغو 

وهو جواب كاف شاف.. ذلك أن اللغة التي استطاعت أن تعرب عن كل العلوم التي   

أهنا   ذلك  دورها..  االستمرار يف  تعجز عن  احلديثة، ال  احلضارة  تنشأ  مل  حي ة  لوالها  لغة 

 . يف الكلمت القليلةو ، عملي ة هلا طاقة هائلة عىل استيعاب املعاين الغزيرة

ا  عن ركب  املسلمني ختلف ما حصل هلا من ختلف؛ فهو ليس نابعا منها، وإنم من أم 

 وهو أمر يمكن استدراكه وتالفيه. األمم األخرى يف ميادين الصناعة والعلوم، 

قام بعض احلضور، ويبدو أنه من رفاق عبد املعز، وقال: ائذنوا يل أن أجيبكم عن  

الطب يف  تحق بكم، كنت أعمل أستاذا يف كلية هذا من واقع حيايت وجتربتي؛ فأنا قبل أن أل



39 

 

والتي  دمشق تأسيس،  عاًما   ها مىض عىل  يزيد عىل سبعني  ندّرس ما  وأنا ومجيع األساتذة   ،  

خزانة الكتب العربي ة بم ال يقل عن ثمنني جملًدا  ـ بحمد اهللـ   ا  ين الطب باللغة العربي ة، وقد أغن

 .(1) يف فروع الطب املختلفة

ال يف    ، األساتذة الذين جربوا التدريس بالعربي ةزمالئي  أن كثرًيا من    باإلضافة إىل

جيدوا عائًقا يذكر من اللغة ذاهتا، وإذا  الكثري من الدول العربية، مل  دمشق وحدها، وإن م يف  

 . (2) كانوا قد اصطدموا بصعوبات فهي خارج اإلطار اللغوي

آخر: صدقت..    من  قال  عدد  استطاع  أعرفهم  ملخلصني  ا األساتذة  بل  أن  الذين 

يثبتوا قدرة اللغة العربي ة عىل استيعاب العلوم، فوضعوا عدًدا من الكتب العلمي ة تناولت  

العلوم  دقائق  عن  التعبري  عىل  العربي ة  اللغة  لقدرة  أمثلة  وقدمت  املوضوعات،    شتى 

 .(3)املختلفة

م الباحثني  كل  وأثبته  هبذا،  هلا  شهد  وقد  صدقت..  آخر:  من  قال  املنصفني  ن 

ومنهم   املختلفة،  باللغات  غيوم    الربيطاين  املسترشق املختصني  قال  ألفريد  :  ها عنالذي 

مجيع   عن  للتعبري  واتساعها  العربيِة  اللغِة  استيعاِب  مدى  يدرَك  أن  املرء  عىل  )ويسهل 

ل  املصطلحات العلمية للعامل القديم بكل يرٍس وسهولة، بوجود التعدد يف تغيري داللة استعم

 ( الفعل واالسم 

)إن اجلذر الثالثي باشتقاقاته البالغة األلَف َعّدًا،  ثم رضب مثاال عىل ذلك، فقال:  

وكٌل منها مّتسق اتساقًا صوتيًا مع شبيهه، مشّكاًل من أّي جذر آخر، يصدر إيقاعًا طبيعيًا ال  

فكر باملعنى األصيل  عندما ننطق بفكرة جمّردة ال ن ـ اإلنكليز   ـ سبيل إىل أن ختطئه األذن، فنحن  

 
 .43اللغة العربي ة يف التعليم العايل والبحث العلمي، مازن املبارك، ص  (1)

 .25العلوم يف اجلامعات، أْحد مطلوب، ص  دعوة إىل تعريب  (2)

 .185دراسات يف الرتمجة واملصطلح والتعريب، شحادة اخلوري، ص  (3)
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( وهي  Socins( مثاًل تبدو منقطعة الصلة بـ )Associationللكلمة التي استخدمناها، فكلمة )

( كم هو واضح وختتفي  Association(، ومن اجتمعهم تتألف لفظة )Adاألصل، وال بلفظة )

َيْسَترِسّ وَيْسَتِدّق عىل  الداّلة مدغمة لسهولة النطق، ولكن أصل الكلمة بالعربية ال يمكن أن  

عىل   حمسوسًا  َبّينًا  يظّل  األصل  فوجود  متامًا،  يضيع  حتى  املزيدة  الكلمة  جتريد  عند  املرء 

عند   غريزيٌة  بالغٌة  هو  حتتها،  طائل  ال  بديعيًة  حمّسناٍت  اإلنجليزية  يف  يعّد  وما  الدوام، 

 ( 1) (العريب

ة عىل جذور متناسقة ال جتدها يف  قائم فاللغة العربية : ما ذكره صحيح.. (2)قال آخر

فالفعُل املايض ذهب، ومضارعه يذهُب، وأمره اذهب، من جذٍر  ..  اللغات األخرى قاطبة

ا مثيله يف اإلنجليزية فمضيه   كلمتان خمتلفتان  . ومها  .goومضارعه وأمره    wentواحد، أم 

حًدا يف األزمنِة الثالثة  بمعنى قطع، يقطع، اقطع، جتده رسًم وا  cutالفعل  .. ومثل ذلك  كليًّا 

مَن لكلٍّ منها، بينم زمن الفعل يف العربية   كليها، وتضطر إىل وضِعها يف مجٍل كي تعرَف الز 

 معروف. 

أن  لْلفعال املتقاربة اجلذور يف العربية معايَن متشاهبًة ال ترى  قال آخر: وهكذا نجد  

احلرف األخري فقط قيل: قط، قطم،  فالفعل )قطع( إذا بدل  ..  أمثاهلا يف اللغات األخرى

ويف الفعل )سم( املفتوح العني    ..قطف، قطش، جتد فيها اشرتاًكا يف قضِم اليشء إىل قطع 

ل احلرَف األخري وقْل مثاًل: سمج، سمر، سمح، سمك، سمق،   ثالثة حروف كذلك، بدي

، وهكذا.  سمط، جتد اشرتاكها يف العلوي

ناك مشكلة كبرية تعرتضنا يف حال موافقتنا عىل  قام آخر، وقال: وعينا هذا.. لكن ه

 
عن مقدمة مّد القاموس إدوارد    43ص    2العدد    5جملة املورد، املجلد    (1)

 ترمجة عبد الوهاب األمري.  لني،

 حممد اهلادي.من مقال بعنوان: أمهية اللغة العربية ومميزاهتا، صادق بن  (2)



41 

 

أنفسكم   أنتم  لعلكم  اللغات..  بسائر  مقارنة  العربية  اللغة  صعوبة  تطرحون..وهي  ما 

 شهدتم بذلك حني ذكرتم قوهتا وسعتها وغناها.. وهذا يدل عىل صعوبتها.

املعز:   عبد  اللغة  قال  لقواعد  يلني  حتى  اللسان  وتدريب  التعلم  العربية  صعوبة 

، وهي موجودة يف كل من يريد تعلم أي لغة من اللغات.. وهي  وتصاريفها صعوبة حمدودة

أمٌر نسبي خيتلف من شخص آلخر، وحتكمه ظروف عّدة، منها ما يعود إىل املتعلم ذاته،  

ية.. وهي عىل كل حال ال عالقة هلا باللغة،  هج تعليما أو من  نيومنها ما يعود لغريه من معلم 

 عليها، واملهتمني هبا. وإنم بالقائمني 

وقال آخر،  أهنم  (1) قام  ذلك  علمي..  منطق  بأي  يفكرون  ال  هذا  يثريون  الذين   :

بالذاتية، وليس عن احلقيقة   يعربون يف أحسن أحواهلم عن جتارهبم الشخصية املحكومة 

العربية مثل سائر اللغات هلا خصائصها التي متيزها عن غريها من اللغات،  العلمية.. فاللغة  

. وليس معنى وجود خصائص  . هلا من اخلصائص التي تشرتك فيها مع اللغات األخرىو

. فقد تسمع أن  هناك العديد من الصعوبات يف أصوات  .هلا تنفرد هبا أهنا مصدر صعوبتها 

ونظامه العربية  ز(..    ؛ اللغة  )ذ،  أو  د(  )ت،  أصوات  بني  خلط  حيدث  من  وغريها  فقد 

عىل ذلك بأن معظم هذه األصوات موجودة يف العديد من  إال أنه يمكن الرد  ،  األصوات

 اللغات األخرى سواء اللغات السامية أو اللغات اهلند أوروبية. 

نسمع عن مشكلة  مل  ؟ وبالرغم من ذلك  T + Dأال يوجد يف اإلنجليزية اخللط بني  

. وقد توجد أصوات غري موجودة يف معظم اللغات األخرى، مثل: ط، خ،  . هبذا احلجم

غ..  ض،   + ش،    وغريها،ق،  خ  توافر صويت:  نالحظ  األملانية  اللغة  إىل  نسمع  وعندما 

اجلهاز   أن  إىل  اإلشارة  وسبقت  الفرنسية،  يف  الغني  مع  ملتحم  الراء  إىل صوت  ونستمع 

 
 عيل أْحد مدكور. من كتاب )تعليم اللغة العربية لغري الناطقني هبا: النظرية والتطبيق، د.    (1)
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وهذا اجلهاز واحد    ، مصمم بحيث ينطق أصوات العربية بشكل سليماإلنسان    النطقي عند 

البرش  اللغة  كم أشار،  عند كافة أجناس  فأين املشكلة يف هذه    ،تشومسكي يف نظريته عن 

 ؟ األصوات

آخر:   اللغة  قال  أصوات  ألفة  عدم  أو  )الغربة(  يف  تكمن  احلقيقية  الصعوبة  إن 

النطقي لدى   ..العربية قادرا عىل  اإلنسان    ومع ذلك فقد خلق اهلل سبحانه وتعاىل اجلهاز 

األصوات  كل  جيد.إصدار  التي  الصعوبات  تلك  عن  أما  يف  .  إنسان  كل  وُيصادفها  ها، 

إصدار بعض األصوات غري املوجودة يف لغة األم، إنم مصدرها عدم التعود والتدريب عىل  

 .إصدارها.

آخر:   العربية  قال  لْلصوات  األحيان  أغلب  يف  الصحيح،  االستخدام  عدم  إن  

كثري من األماكن  وألفاظها جيعلها لغة غريبة ال تألفها األذن؛ فعىل سبيل املثال: قد نسمع يف  

( مقصود..Sorryلفظة  غري  عن َشء  أو  االعتذار،  عن  للتعبري  لفظة  فإذا    (  استخدام  تم 

وهكذا يمكن أن تذوب هذه    .)معِذرة( مكاهنا وألفتها األذن.. ختتفي هذه الغربة اللغوية. 

 الغربة عىل مستوى الرتاكيب واجلملة والفقرة، وبالتايل عىل مستوى اللغة ككل. 

ائذنوا يل أن أذكر لكم جتربتي يف تعلم اللغة العربية، مع أين ولدت يف بيئة   قال آخر:

العربية ألجل   اللغة  تعلم  الشديد عىل  ـ وبسبب حريص  تتحدث اإلنجليزية.. ومع ذلك 

قوية   حمكمة  لغة  فهي  اللغات،  أسهل  أهنا  رأيت  ـ  األصلية  بلغته  الكريم  القرآن  قراءة 

 مضبوطة نطقا وكتابة..  

العربية    (1)لة عىل ذلكمن األمث اللغة  النطق وطريقة  أنه ال يوجد يف  التفاوت بني 

ة  ف  .. يف سائر اللغات ، مثلم هو احلال  الكتابة (  200فيها ما يزيد عىل ) مثال  اللغة اإلنجليزي 

 
ص    (1) ْحدان،  نذير  العربي ة،  اللغة  يف:  وغريها  األمثلة  هذه   ، وغريها. 167وبحوث ومقاالت يف اللغة، رمضان عبد التواب، ص ، 42انظر 



43 

 

أصل لغوي شاذ، يف حني أن  التفاوت بني النطق والكتابة يف اللغة العربي ة حمدود يف كلمت  

وال يعد هذا    .. بع اليد الواحدة مثل )هذا، لكن، داود، عمرو، الالم الشمسية( تعد عىل أصا 

 التفاوت عيًبا، وال سيم أن ه مسموع عن العرب حيفظ وال يقاس عليه. 

مثنى الكلمة  اللغة العربية، ال من عيوهبا؛ ف مزايا باإلضافة إىل أن هذا يف احلقيقة من 

مثل   واحدة  كلمة  يف  خيتزل  اللغات  [ رجالن]مثناها    [ل رج]العربي ة  يكتب يف  ، يف حني 

 األخرى كلمتني. 

لنا كان يدرسنا يف جامعة   ، كان  أستنبول قال آخر: لقد ذكرين حديثك هذا بأستاذ 

لنا: )إ النفس يف  يقول  العبث إجهاد  العامل وأوضحها، فمن  العربية أسهل لغات  اللغة  ن 

إن الطلبة قبل االنقالب األخري    .. الواضحابتكار طريقٍة جديدٍة لتسهيل السهل وتوضيح  

التي   وبالرسعة  العربية  باحلروف  املحارضات  من  عليهم  أمليه  ما  يكتبون  كانوا  تركيا  يف 

  أمليه   ما   يكتبون  الطلبة  فإن  اليوم   أما   نفسها..   من  خمتزلةٌ   العربية  الكتابة  ألن  ،اعتادوا عليها 

  وهو ،  مراراً   العبارات  عليهم أعيد  أن   نيسألو يفتأون ال  ولذلك،  الالتينية  باحلروف  عليهم

الوضوح،   العربية  والكتابة  معّقدةٌ   اإلفرنجية  الكتابة   ألن   ذلك  يف  معذورون   واضحٌة كّل 

ما فتحَت أّي خطاٍب فلن جتَد صعوبًة يف قراءِة أردأ خطٍّ به، وهذه هي طبيعة الكتابة  فإذا  

 ( 1) (العربية التي تتسم بالسهولة والوضوح

عند ذكره لتجربته يف ذلك،    الفرنيس ماريساملسترشق  قال آخر: نفس ما ذكرته قاله  

  ألول   معقدة  تظهر  التي  فقواعدها   العربية؛  اللغة   أصول  تعلم  جداً   السهل   من: )فقد قال

  يستطيع   املتوسط  الذهن  فذو  يصدق؛   يكاد  ال  عجيب  بشكل  ومضبوطة  قياسية  هي  نظرة

 (2) (لدتشهر قليلة وبجهد معبأ حتصيلها 

 
 . 41، 40نايف معروف: خصائص العربي ة: ص  (2) . 91إبراهيم بدوي اجليالين ص  فّن الرتمجة وعلوم العربية، (1)
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ماري شميلوقالت   آنا  األملانية  األملانية    ـ   املسترشقة  للرتمجة  مقدمة  التي وضعت 

  أهل   لغة   أهنا   إال   أقول   أن  أستطيع  وال   للغاية،   موسيقية   لغة   العربية   اللغة : )ـ   للقرآن الكريم

 اجلنة( 

قام بعض املعارضني لتعليم اللغة العربية، وقال: ال بأس.. قد نسلم لكم بكل ما  

القديمة التي   ذكرتم.. ولكن أال ترون أننا اآلن بحاجة إىل لغة حديثة، بدل اللغة العربية 

 أكل عليها الدهر ورشب؟ 

التي   فاللغة  العلمي..  النظر  يستدعيه  ما  مع  يتناىف  ذكرته  ما  إن  املعز:  عبد  قال 

ها، ألهنا  استطاعت أن حتافظ عىل قوهتا تلك املدة الطويلة هي اللغة اجلديرة بأن نحافظ علي

أثبتت قدرهتا وغناها وكفايتها.. ألسنا يف الواقع نمرس ذلك حني نعترب نجاعة الدواء لفرتة  

 طويلة دليال عىل جدواه؟ 

هناك أمر جيب أن نقطع به عىل وجه اليقني واجلزم وهي أنه ما من لغة  : (1)قال آخر 

ذلك  عربية، ومل يكن  سوى ال  مخسة عرش قرنا يف العامل احتفظت بخصائصها اللغوية طوال  

إىل اإلنجليزية يف القرن التاسع عرش يف مؤلفات    و انظر  . ممكنًا لوال نزول القرآن الكريم هبا.

إىل لغة الصحف والروايات اإلنجليزية اليوم،    وا وانظر  ،ديكنز والصحف الصادرة آنذاك

مليتة مثل  إىل لغة شكسبري يف القرن السابع عرش فهي لغة أشبه با   واارجع   م:ولن أقول لك 

دون قاموس أو تفسري باللغة    ـ  حتى من أهل بريطانيا ـ  الالتينية فال يستطيع أحد أن يفهمها  

هذا االختالف الكبري يف اإلنجليزية عىل مستوى احلروف والرتاكيب يرجع  . واملعارصة.

 لعدم وجود كتاب سموي مثل القرآن الكريم يربط خيوط اللغة ويشدها له حتى ال تنفتل. 

 
 حممد بشري. من مقال بعنوان: هل اللغة العربية هي أفضل لغات العامل؟، أبو احلجاج   (1)
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 هادة الواقع: ش .  4

بعد أن استمعنا لكل تلك األحاديث، قام عبد املعز، وقال: أريد من السادة احلضور،  

أعضاء اهليئة املحرتمة أن يسريوا معي إىل جامعة خاصة، استطاعت أن حتقق نجاحات كثرية  

 يف الواقع بسبب حرصها عىل اللغة العربية، وحرصها معه عىل القرآن الكريم. 

احلضور: ال شك أهنا مهتمة باألدب العريب.. أو الشعر اجلاهيل.. أو شعر  قال بعض  

 أيب نواس واملتنبي.. أو مقامات احلريري واهلمذاين.. 

. هي خمتصة يف الطب.. وقد استطاع أساتذهتا  .ضحك احلضور، فقال عبد املعز: ال

العل يدعموا  أن  بل  املجال،  هذا  يف  كفاءهتم  يثبتوا  أن  وأطباؤها  من  وطلبتها  بالكثري  م 

البحوث املهمة التي مل يقم بُعرشها من ينتمون جلامعات تدّرس نفس ختصصها باللغات  

 األجنبية. 

عند   رأينا  وقد  ذكرها،  التي  اخلاصة  اجلامعة  إىل  أقلتنا  حافلة  املعز  عبد  مع  ركبنا 

قوله  دخولنا إليها الكتابات العربية وهي تزين أبواهبا وجدراهنا.. وكان منها وعىل رأسها  

 [ 80الشعراء: ] ﴾ ﴿َوإَِذا َمِرْضُت َفُهَو َيْشِفنيِ تعاىل:  

وعندما سأل بعض احلضور املعارضني لتعليم العلوم باللغة العربية عبد املعز عن  

يف   العقيدة  آثار  تعرفون  أنتم  قال:  الطب،  يف  متخصصة  جامعة  يف  ووضعها  اآلية  رس 

ة هي املحرك هلؤالء األساتذة لتعريب  النفوس، وبعث اهلمم.. وقد كانت هذه اآلية الكريم 

 العلوم التي يدرسوهنا، ثم تطويرها، ثم اكتشاف أفضل املناهج لتدريس الطلبة هبا. 

َأْنَزْلنَاُه ُقْرآًنا َعَربِيًّا َلَعل ُكْم َتْعِقُلونَ لقد مجعوا بينها ويبن قوله تعاىل:    ا  يوسف:  ] ﴾  ﴿إِن 

َلْت آَياُتهُ ، وقوله:  [ 2 َتاٌب ُفصي
، فعلموا أن اللغة التي  [ 3فصلت:  ] ﴾   ُقْرآًنا َعَربِيًّا لَِقْوٍم َيْعَلُمونَ ﴿كِ
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استطاعت أن تعرب عن حقائق الوجود الكربى، ال تعجز عن التعبري عن أجزاء بسيطة من  

 الكون. 

بمجرد دخولنا إىل اجلامعة طلب منا البواب أن نسري إىل قاعة خاصة تضم مجعا من  

 األساتذة واملسؤولني. 

قد سمعنا يف اآلونة  لْلسف.. ل  :(1)هناك، وبعد جلوسنا قام بعض األساتذة، وقالو

  تعليم الطب باللغة العربية دعاة  تيارات خفية حتاول أن تقطع الطريق عىل  دعوات ل األخرية  

. ألهنم يرون أنه إذا نجحنا يف مهمتنا،  .سائر اجلامعات خشية أن جتد هلا قبوالً يف    يف جامعتنا 

 فسنكون نموذجا حيتذي به غرينا..

قصور اللغة العربية عن اللحاق بمتطلبات العلم احلديث  لقد رأيت بعضهم يذكر  

العربية عن جماالت  رأيت آخر يندب حظ  و  ..املتسارعة اللغة  الذي قطعته  الطبيب  ذلك 

  أن تدريس الطب باللغة . ورأيت آخر يذهب إىل البحث واالستفادة من التقانات احلديثة. 

املراجع األجنبية  ترمجة  العربية جيب أن يسبقه   تقوم برتمجة    ات وإجياد مؤسسإليها..  مجيع 

   . مجيع الدوريات العلمية العاملية إىل اللغة العربية لتأمني االستفادة منها يف متابعة تطور العلم 

رصف النظر عن مرشوع تعريب تدريس الطب  وهم يرون مجيعا أهنم هبذا يمكن  

 بل تعذر القيام هبا.  ، ملهمةنظرًا لعظم ا

مهاًل أَيا السادة ولننظر يف األمر قبل كل َشء من النواحي  سكت قليال، ثم قال:  

التقدم   مذبح  عىل  هبا  ي  نضح  مرذولة  بل  مهمشة  اليوم  باتت  التي  الشعورية  الوجدانية 

قدم  وهي بدون شك أـ  كيف ال نشعر بالغضاضة واملرارة حني نرى لغتنا العريقة  .  والرقي.

العامل يف  حمكية  مازالت  اليومية    ـ   لغة  احلياة  الحتياجات  إال  صاحلة  تعترب  ال  أصبحت 

 
وف من تعليم الطب باللغة العربية؟، د.روان    (1)  . 256املحجة، العدد املحاسني، جريدة انظر مقاال بعنوان: ملَ التخُّ
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والشؤون املعيشية واألخبار العامة، باإلضافة إىل ذلك األدب الذي ال َيتم به إال اخلاصة،  

 ؟بعد أن غزت الفضائيات أدمغة اجليل اجلديد وقولبت مشاعره

بإ يرطن  العريب  نرى  أن  نقبل  كيف  أي  ثم  إىل  التفاته  فور  األجنبية  اللغات  حدى 

باحلضارة   يرتبط  فكري  موضوع  أي  إىل  يتطرق  حني  حتى  أو  تقني  أو  علمي  موضوع 

 ؟املعارصة

تطرح   أن  أرجو  وقال:  غاضبا،  املعارضني  بعض  النواحي  قام  تلك  كل  جانبًا 

إىل  العاطفية وانظر  ت ،  ثابتة  بموازين  األمور  تزن  عقالنية  جمردة  بنظرة  مع  األمر  تمشى 

 .متطلبات زماننا 

قال األستاذ: ال بأس.. سأحدثك باللغة التي تشاء.. أجبني.. بل أجيبوين مجيعا..  

أليست هي إيصال أفضل اخلدمات يف امليدان الصحي إىل  ..  ما هي الغاية من تعليم الطب؟

فهل جيوز للطبيب الذي حيتم عليه عمله االتصال بجميع طبقات الشعب    ..أفراد املجتمع؟

أن يشعر باالغرتاب حني يتفاعل مع مرضاه باللغة العربية املشرتكة بينه وبينهم فيعجز عن  

وهل جيوز أن يغلب التعايل عىل مسلك األطباء يف    .. احلوار ألن دراسته كانت بلغة أجنبية؟

اخل عن  حيجمون  فرتاهم  التي  بالدنا  اللغة  يفهم  ال  من  مع  الطبية  املوضوعات  يف  وض 

 ؟يستعملوهنا 

الطبيب   ـ  إن  وأساتذيت  ساديت  فهمها  ـ  وتعميق  الصحية  الثقافة  نرش  عن  مسؤول 

 يمكن أن يتحقق ذلك لطبيب جيهل لغته؟ هل للجميع.. ف

ختريج أطباء  عىل  الغاية من تعليم الطب  قام بعض املعارضني، وقال: نراك تقرص  

عىل غرار األطباء احلفاة الذين    ، يقومون بتأمني خدمات الرعاية الصحية األولية فحسب

   .اشتهرت هبم الصني الشيوعية. 
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العكس.  . قاطعه األستاذ، وقال: ال اجلامعةعىل  ارتباط    نرّص   .. نحن يف هذه  عىل 

أكانت  سواء    ،وعىل رضورة دخوهلم جماالت األبحاث  ،اخلرجيني باملسرية العلمية العاملية

هذا إىل جانب الذين يتابعون دراساهتم عىل املستوى   . وطنية أو عاملية من خالل ممارستهم. 

بحيث يؤهلون أنفسهم للعمل كأخصائيني يف التخصصات    ، األعىل يف بالدهم أو خارجها 

 املختلفة وهم قادرون عىل متابعة التطورات العلمية العاملية دون احلاجة إىل وسطاء. 

، وقال: مع احرتامنا لكل ما ذكرت.. إال أنا نريد منك أن جتيبنا عىل  قام عبد املعز 

 صاحلة لتعليم الطب؟ ـ من خالل جتربتكم ـ هل اللغة العربية سؤال واحد،وهو:  

قال األستاذ: سأجيبكم عن ذلك من خالل جتربتني.. قديمة وحديثة.. وأظن أن  

 كليهم كاف إلقناعكم بم أقول.

 ربة القديمة. قالوا: فحدثنا عن التج

تداوهلا العامل   التي الدةالطبية والعلمية اخلؤلفات قال: الشك أنكم سمعتم بتلك امل

  إن تلك املؤلفات والتي مل ُتكتب إال باللغة العربية..  .  .كله رشقًا وغربًا طيلة قرون عديدة

د وجدوا  وق  ،كانوا ينتمون إىل احلضارة العربية اإلسالمية  ،هي نتاج علمء من أعراق خمتلفة

يف اللغة العربية الوعاء الالمتناهي الذي يستطيعون أن يقتطفوا منه ما يناسب احتياجاهتم  

. إهنا مؤلفات  .وما يطرأ عليه من حاالت يف الصحة واملرضاإلنسان    يف التعبري عن جسم

ولذا   ، املعارف الطبية أنارت ظالم القرون الوسطى يف أوروبا ألهنا استوعبت يف زماهنا كل 

 يت تدّرس يف اجلامعات حتى مطلع القرن السادس عرش للميالد. بق

عند   األعضاء  لوظائف  بالْضورة  تعرضت  قد  املؤلفات  هذه  أن  هذا  يعني  أفال 

وذكرت ما يطرأ عىل اجلسم من خلل، وكل ذلك    ، اإلنسان، ووصفت األجزاء الترشحيية

نيًا بحسب املصادر التي  مصطلحًا إغريقيًا أو رسيا عريب  بلغة عربية قابل فيها كل مصطلح  
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 ؟اعتمدوها 

عىل تصنيفها باللغة العربية حتتوي دون أي شك   مؤلفوها إن تلك الكتب التي دأب  

فال نحتاج    ،عىل مفردات طبية تكفي للتعبري عن األمور األساسية املتعلقة بجسم اإلنسان

للمري التسميات  إىل وضع  األخرى  ء اليوم  األعضاء  أو  األمعاء  أو  البلعوم  إىل    ، أو  وال 

 وصف ما يعرتي اجلسم من حاالت كاحلمى واإلسهال وغري ذلك. 

ال يتعدى    ، وهوينطبق عىل العصور الغابرةما تذكره  إن  قام بعض املعارضني، وقال:  

وكيف لنا أن نتصور    ؟..فأين طب اليوم من طب ابن سينا والرازي والزهراوي  ..البدائيات

 ؟ وم الدقيقة التي حتتاج إىل آالف املصطلحاتاللغة العربية قادرة عىل استيعاب العل 

قال األستاذ: أنت بسؤالك هذا تسّلم يل بنجاح التجربة القديمة، وتدعوين إىل ذكر  

التجربة احلديثة.. ال بأس.. سأذكر لك جتربتنا يف ذلك.. والتي بدأت منذ فرتة طويلة، ومع  

اء واألساتذة العاشقني للغة القرآن  إمكانيات قليلة إال أننا حاولنا مع كل الغيورين من األطب

املصطلحات الطبية العربية الالزمة ملتابعة تطور العلوم  الكريم أن نوفر كل ما نحتاجه من  

إىل   املعلومات احلديثة  العربية يف  يف ذلك  مستعينني    ،طالبال ونقل  اللغة  أقرته جمامع  بم 

والقاهرة وبغداد لغة طبية مص  ..وغريها   دمشق  أوصلنا  اليومي  وبذلك  باالستعمل  قولة 

 قادرة عىل التجاوب مع متطلبات العلم احلديث. 

قام بعض املعارضني، وقال: ال بأس قد نسلم لك هبذا.. لكنه يظل حمصورا يف البيئة  

املحدودة التي تعمل فيها هذه اجلامعة.. وهي بيئة ال يمكن تعميمها.. فأنا ال أتصور أبدا  

 عربية.. عقيل ال يستسيغ ذلك. أن هناك من يدرس الطب باللغة ال

أعداؤنا من  فينا  نفسية، غرسها  املشكلة مشكلة  أن  لكم  لقد ذكرت  قال األستاذ: 

املستكربين الذين مل يكتفوا بإقناعنا بتخلفنا، وإنم أقنعونا أيضا بأن لغتنا أدنى من لغتهم..  
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 مع أن أجدادهم مل يدرسوا العلوم إال بلغتنا. 

  : ائذن يل أن أجيبك من واقع جتارب قمت هبا أنا وبعض (1) قام أستاذ آخر، وقال

تقرأ املجموعة األوىل نصًا    ، عىل جمموعتني من الطالب   (2) إجراء جتربة رفاقي.. لقد قمنا ب

العربية  باللغة  باللغة اإلنكليزية.  ،طبيًا  تبني  .  بينم تقرأ املجموعة األخرى نصًا مماثاًل  وقد 

كان . فقد حيث الوقت الالزم إلنجاز تلك القراءة. وجود بون شاسع بني املجموعتني من

كلمت يف الدقيقة بينم كان متوسط ما أمكن    110متوسط ما أمكن هلم قراءته باللغة العربية  

وبذلك تكون رسعة القراءة باللغة العربية    ،كلمة يف الدقيقة   77قراءته باللغة اإلنكليزية  

 عنها باإلنكليزية.  باملائة 43تزيد 

أجر أربع  ثم  بعد  قرؤوه  ملا  الطالب  استيعاب  مدى  تستقيص  تكميلية  جتربة  يت 

وذلك عن طريق أسئلة متعددة اخليارات بنفس اللغة التي متت    ،ساعات من قراءة املقال

 ملصلحة القراءة بالعربية.   باملائة 15وهنا كذلك وجدت زيادة تقدر بـ   .قراءة املقال هبا. 

رسعة القراءة تشري إىل اجلانب الكمي لعملية    نه إذا كانتوقد استنتجنا من هذا أ

هلا.   ؛التحصيل  الكيفي  اجلانب  تعكس  االستيعاب  عىل  القدرة  أن  .  فإن  يتبني  وبذلك 

باللغة اإلنكليزية بم  العلمي  التحسن يف التحصيل العلمي باللغة العربية يفضل التحصيل  

 . باملائة 50يزيد عىل  

قام أستاذ آخر، وقال: أحب أن أضيف إىل ما ذكره زمييل، أنني وبعض رفاقي بحثنا  

تكتفي    ، لغة رسدية عادية  ؛ فوجدنا أهنا اللغة املستعملة يف كتب الطب بأي لغة من اللغاتيف  

عدة إحصاءات لتحديد نسبة ما يف  وقد قمنا ب  ..الوصف والتوضيح والتسلسل يف األفكارب

 
د.   (1) الرشقية،  املنطقة  العربية،نادي  باللغة  الطب  تعليم  يف  جتربتي  انظر: 

 . 85ـ  84ـ  83زهري السباعي، ص

هذه التجربة أجريت يف جامعة امللك فيصل يف اململكة العربية السعودية   (2)

 بإرشاف األستاذ الدكتور زهري السباعي.
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الكتب من مصطلحا  بينت تلك اإلحصاءات أن عدد  . ت علمية طبية خاصةتلك  . وقد 

  .. باملئة حسب نوع التخصص  10إىل   3.3املصطلحات يف النصوص العلمية يرتاوح بني  

العادي النثر  املتن هو من  اليومي  ،أي أن  التخاطب  لغة  وهو مرصع    ، ولو بلغة أرفع من 

يسهل عىل الطالب العريب  . وذلك ما  باملصطلحات العلمية ضمن السياق املوضح للفكرة. 

 أن يستوعب تلك املادة العلمية مكتوبة ومرشوحة بلغته. 

أكثر البحوث الطبية متعلقة  قال آخر: باإلضافة إىل ما ذكره زميالي؛ فقد وجدنا أن 

بحاالت مرضية مألوفة كنقص الشهية للطعام، أو اختالف وزن املريض زيادة أو نقصانًا، 

وما يشعر به املريض من اخلفقان، أو أهنا تتوخى تفسري ارتباط  أو تتناول ترسع دقات القلب  

القليل إال  تتطلب  ال  املوضوعات  هذه  ومجيع  املريض،  منها  يشكو  التي  من    األعراض 

 املصطلحات الطبية الدقيقة. 

السياسة التعليمية املتفق عليها يف البالد العربية قد  قال آخر: وقد يرس علينا األمر أن  

التدريس يف الثانوية باللغة العربيةجعلت  وهذا ما يشمل العلوم والرياضيات    ،  املدارس 

التعليم    .. واألحياء وغريها  وبذلك؛ فإن الطلبة مل يشعروا بم يشعر به غريهم ممن جيدون 

 اجلامعي خمتلفا متاما عن كل ما درسوه يف املراحل السابقة. 

ن  ليزية، وقد الحظت أقال آخر: لقد كنت أدرس يف كلية طبية تدرس باللغة اإلنج

شكواه  هبا  التدريس   عن  مريضه  باستجواب  يقوم  حني  للطالب  حقيقي  اغرتاب  بمثابة 

ثم يلتفت إىل أستاذه    ، وأعراض مرضه باللغة العربية، ويكتب مشاهدته باللغة اإلنكليزية

  باللغة   له   عالقة  أجنبي ال وكأن األستاذ    ،لينقل إليه أقوال املريض مرتمجة إىل اللغة اإلنكليزية 

  ، عراض بسيطة ألستاذهأ  رشح  يف   الطالب   منها   يعاين  التي   الصعوبة  تتجىل   وعندئذ .  العربية. 

أو زيغ    ،أو النَمل يف األطراف   ،النفخة يف البطناس بحسإأو    ، أو ضيق الصدر  ، كفتور اهلمة
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إذ    ها وغري  ..البرص العادي  الكالم  من  كوهنا  عن  خترج  ال  التي  األمور  املريض  أمن  ن 

. لكن كل هذه اإلشكاالت  بل بلغة حياته اليومية.  ، اإلنكليزي ال يصف أعراضه بلغة طبية

 زالت بحمد اهلل بعد التحاقي هبذه اجلامعة اخلاصة. 

باللغ تدرس  طبية  كلية  يف  سابقا  تدرييس  كذلك خالل  وقد الحظت  آخر:  ة  قال 

الطالب يتعثر يف فهم الكثري من الكلمت اإلنكليزية لعدم متكنه من ردها إىل  اإلنجليزية أن  

بل   ،الطالب مل يدرس اإلنكليزية دراسة لغوية صحيحة ذلك أن  . أصلها ومعرفة اشتقاقها.

  Ovalوهلذا فهو حيتاج ملن يرشح له أن كلمة    ، درسها كوسيلة لتحصيل املعلومات املطلوبة

وكيف لنا أن   .. الالتينية  Ovaتعني الشكل البيضوي ألنه ال يعرف أهنا مشتقة من   Ovoidأو 

بني   يميز  أن  الطالب  من   Controversialو  Equivocalو  Uncertainو  Ambiguousننتظر 

حني ينظر يف نتائج أي بحث أو استقصاء طبي إذا مل نرشح له أهنا متثل    Contradictoryو

  مؤكد[  ]غري هو   وما  ]متناقض[   هو  وما  للجدل[  ]مثري هو  ما و ]ملتبس[ الفروق بني ما هو  

 . تركيبها  يفهم  أن  دون الكلمت تلك  حيفظ  فهو ]مشتبه[  أو

أن   مثلكم  وجدت  وقد  أجل..  آخر:  اللغة  قال  يدرس  مل  الذي  العريب  الطالب 

اإلنكليزية بشكل جدي قبل دخوله كلية الطب يصبح انخراطه يف حتصيل علمي ال يملك  

ال أبوابه  األداة  تفتح  الكثري من وقته.. و تي  العربية يمثل  يل  تبني  َيدر  باللغة  التدريس  أن 

اإلنكليزية   باللغة  واحدة  صفحة  دراسة  يف  يبذل  الذي  الطالب  وقت  يف  كبريًا  اقتصادًا 

وهو جهد يرصف معظمه عىل إسقاط الصعوبات    ، أضعاف ما تتطلبه مثيلتها بلغته األصلية

 اللغوية. 

قال آخر: باإلضافة إىل ما ذكرتم وجدت أثناء تدرييس يف كلية طبية تدرس باللغة  

أن احلاجز اللغوي حيول دون قيام حوار مفتوح بني الطالب واألستاذ بحيث يبقى  األجنبية  
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احلاالت املعروضة وهذا ما يفسد  الطالب مستمعًا مستقباًل للمعلومات ال جيرؤ عىل مناقشة  

 العملية التعليمية. 

قال آخر: أرجو أال يفهم زوارنا األكارم أعضاء اهليئة املحرتمني أننا نطلب بمقاطعة  

اللغات األجنبية مقاطعة تامة.. نحن ال نقصد هذا، ومل نطبقه يف جامعتنا.. فاالنفتاح عىل  

ولذلك نضع   لغاهتا..  التعرف عىل  يقتيض  ترمجناها املعارف  أو  ألفناها  التي  املقررات  يف 

جانب   إىل  األجنبي  يفهمه    ،عريب الصطلح  املاملصطلح  بم  املصطلح  ذلك  يرتبط  بحيث 

 الطالب من النص العريب. 

ومتابعة   األجنبية  املراجع  عىل  لإلطالع  الطالب  أمام  املجال  فتح  عىل  وحرصًا 

برنامج    نا التطورات احلديثة فقد أرشف اللغا عىل  للتمكن من االطالع  لتعليم  ت األجنبية 

مدرسون  مبارشة عىل املراجع األجنبية، واملسامهة يف الكتابة هبا أو الرتمجة.. وقد قام هبذا  

وقد  ،  يف هناية الدراسةيصل الطالب  معدودة  . وهو برنامج يمتد سنوات  .من كلية اآلداب

لالست تؤهله  التي  اللغات  إليه  األصلية، وأضاف  بلغته  الطب  املراجع  زادة  استوعب  من 

األجنبية بعد أن تغلب عىل الصعوبات اللغوية بفضل هذا التدريس املوجه إىل معرفة اللغة  

 والتأكد من املصطلحات. 

غري   طلبتنا  نجعل  أن  اإلجراء  هبذا  استطعنا  لقد  آخر:  احلركة    ني معزول قال  عن 

منشوراهتم فيها.. بل  بل يسامهون ب  ، الدوريات الطبية، ذلك أهنم يطالعون  العلمية يف العامل

 من جامعتنا يف مؤمترات علمية عاملية.  ني اخلرجيالكثري من  شارك

يدرسون الطب بلغتهم  قال آخر: وهذا ما تقوم به الكثري من الدول املتطورة.. فهم  

ثم   اإلنكليزية األصلية،  باللغة  العلم  باعتبارها يتابعون مسرية  الغالبة يف عرصنا.  ،    . اللغة 

تعصبي  منطلق  من  ذلك  ليس  العربية  باللغة  الطب  تعليم  إىل  ندعو  حني  فإننا  بل    ، ولذا 
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ولضمن مشاركته يف عملية التعلم    ، لتسهيل وصول املعلومات إىل الطالب بشكل مفهوم

 وإلزاحة كابوس ينوء حتته أبناؤنا ويضيع عليهم فرصًا ثمينة يف سياق دراستهم. 

انتهاء دعاة تدريس العلوم باللغة العربية من حديثهم، قام بعض املعارضني من  بعد  

لكم   أدري كيف أصف  فيكم مجيعا.. ال  بورك  العلوم، وقال:  املسؤولة عن تطوير  اهليئة 

شعوري، وأنا أسمع منكم تلك األدلة والشهادات والتجارب الدالة عىل قدرة اللغة العربية  

املجاالت..   كل  اقتحام  حقائق  عىل  عن  تعرب  أن  استطاعت  التي  فاللغة  ذلك؛  هلا  وُحق 

الوجود، وقيم احلضارة، لن تعجز عن مواكبة كل تطور.. وأنا اآلن أترشف بأن أحتول إىل  

أحد الدعاة إىل ما تدعون إليه، وقد ختليت عن كل دعوايت السابقة، وأستغفر اهلل منها.. فقد  

 شعر. كنت أحارب لغة القرآن الكريم من حيث ال أ

قام آخر من املعارضني: اسمحوا يل أن أذكر لكم رسا، وأرجو أن يظل بيننا.. نعم  

أنا كنت أدعو إىل تعليم العلوم باللغات األجنبية.. ومل أكن مقتنعا بذلك أبدا.. ولكن الطمع  

وحب اجلاه هو الذي أجلأين إىل ذلك.. لقد ذهبت مرة إىل مؤمتر من املؤمترات خارج بلدي..  

م اصطيادي بشبكات املال واجلاه، ألحتول إىل داعية لْلجانب يف بلدي.. وأنا اآلن  وهناك ت 

 قد تبت من ذلك.. وسأعلن توبتي عىل املْل.. وسأصبح داعية إىل ما تدعون إليه. 

قام ثالث، وقال: وأنا عىل مذهبكم.. وقد جربت ذلك مع أوالدي.. فأنا وإن كنت  

العلوم باللغة األجنبية إال أين كنت إذا ما خلوت مع    يف اخلارج أمام املْل أدعو إىل تعليم

أوالدي أرشح هلم تفاصيلها باللغة العربية، ألين قد رأيت صعوبة فهمهم لتلك العلوم بغري  

 لغتهم األصلية. 

قام آخرون من املعارضني، وقالوا مثل هذه األقوال، أو ما هو قريب منها.. وانفض  

 لوا إليه من نتائج..  اجلمع بعد ذلك، وهم فرحون بم توص
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أشار إيل عبد املعز، وهو يقول: ال تنس أن تكتب كل ما رأيت وسمعت.. وأخرب  

قومك أهنم لن يعزوا حتى تصبح اللغة العربية عزيزة بينهم.. ولن يتقدموا حتى يقدموها  

عىل كل لغات العامل.. ولن يتطوروا حتى ينظروا إليها باعتبارها لغة التطور والتقدم، ويف  

ل املجاالت.. ولن يتم هلم ذلك مجيعا إال بالتقرب منها وحبها.. ال لذاهتا، وإنم لكوهنا  ك

 الوسيلة التي ُعرب هبا عن كلمت اهلل املقدسة.. فلواله مل تكن شيئا مذكورا. 
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 القرآن.. والدقة والضبط ثانيا ـ  

التف طلبتها حول  ما إن قال يل عبد املعز هذا، حتى وجدتني أمام مدرسة عتيقة، قد  

شيخ يبدو عليه الوقار واهليبة عىل الرغم من مالبسه البسيطة، بل الرثة التي كان يرتدَيا..  

لكن طلبته مع ذلك كانوا يبجلونه غاية التبجيل، بل يكتبون كل كلمة يقوهلا، أو إشارة يشري  

 هبا. 

إليهم من بعيد متعجبا، إذا بشخص يقول يل: عجبا لك،   وهلمتك  بينم كنت أنظر 

والدقة   والذوق،  العلم  يف  زمانه  نابغة  يدي  بني  لتجلس  سانحة  الفرصة  تأتيك  الدنية، 

و واإلتقان،  والتحقيق  ربوع  وال رباعة،  والحكام  واإلحسان،  واإلجادة  اإلوالضبط، 

 ، ثم تعرض عنه، وكأنك مل تره. هارةوامل  ذقواحلذاقة، واحل

 ومن التالميذ املحيطني به.  قلت: معاذ اهلل أن أعرض عنه.. ولكني متعجب منه،

 قال مبتسم: ومن ثيابه الرثة البالية. 

قلت: أجل.. أليس بوسع هؤالء التالميذ املحبني أن جيمعوا له من املال ما يشرتي  

 به ثيابا جديدة سليمة؟ 

قال: هذا رجل زاهد يف كل متاع الدنيا.. ولو أذن لنا أو ألغنياء بلدتنا الشرتوا له  

سكنوه بدل كوخه احلقري القصور الفخمة، ولكنه يرغب عن ذلك.. وال  احليل واحللل، وأ

 يقبل من عطايا األمراء والوزراء، فكيف يقبل عطايا تالميذه وطلبته؟

قلت: لكن أمل يمنعه علمه عن تقشفه وتضييقه عىل نفسه؟.. أمل يسمع بقوله تعاىل:  

تِي َأْخَرَج لِِعَبا  َم ِزينََة اهلل ال  ْزِق ﴿ُقْل َمْن َحر  ييَباِت ِمَن الري ُقْل ِهَي لِل ِذيَن آَمُنوا يِف احْلََياِة   ِدِه َوالط 

ْنَيا َخالَِصًة َيْوَم اْلِقَياَمةِ  ُل اآْلَياِت لَِقْوٍم َيْعَلُمونَ  الدُّ  ؟ [ 32األعراف: ] ﴾ َكَذلَِك ُنَفصي
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َمت ْعنَا بِِه  قال: بىل.. هو سمعها، وسمع معها قوله تعاىل:   إِىَل َما  ن  َعْينَْيَك  مَتُد  ﴿َواَل 

ْنَيا لِنَْفتِنَُهْم فِيهِ   [ 131طه: ] ﴾ َوِرْزُق َربيَك َخرْيٌ َوَأْبَقى  َأْزَواًجا ِمنُْهْم َزْهَرَة احْلََياِة الدُّ

 ألمته.  .. وليسقلت: ولكن اخلطاب فيها لرسول اهلل 

﴿َلَقْد َكاَن َلُكْم يِف َرُسوِل اهلل ُأْسَوٌة َحَسنٌَة  قال: لقد ذكر لنا أنه سمع معها قوله تعاىل:  

 [21األحزاب: ] ﴾ ملَِْن َكاَن َيْرُجو اهلل َواْلَيْوَم اآْلِخَر َوَذَكَر اهلل َكثرًِيا

 قلت: فكيف مل تطلبوا منه أن جيمع بني اآليات الكريمة؟

بينها من غري أن نطلب منه.. فذكر لنا أن الرخصة يف التمتع بالزينة،  قال: لقد مجع  

 . والكمل يف الزهد فيها اقتداء برسول اهلل 

 قلت: ولكن ال أرى تالميذه يقتدون به يف هذا. 

 قال: هو ينهاهم عن ذلك. 

َا ال ِذيَن آَمُنوا مِلَ َتُقوُلوَن َما  . أينهى عم يفعل؟.. أمل يسمع قوله تعاىل:  .قلت: مل  ﴿َيا َأَيُّ

 ؟[ 3-2الصف: ] ﴾ اَل َتْفَعُلوَن َكرُبَ َمْقًتا ِعنَْد اهلل َأْن َتُقوُلوا َما اَل َتْفَعُلونَ 

قال: معاذ اهلل أن يكون كذلك.. عندما طلبنا منه أن نتأسى به يف ذلك غضب غضبا  

القرآن   من  تتذوقون  عندما  لنا:  قال  ثم  بنبيه.. ال يب..  بالتأيس  أمركم  اهلل  وقال:  شديدا، 

ما   بأنفسكم  تفعلوا  أن  يمكنكم  حينها  ألبسه..  ما  من حليه  وتلبسون  أتذوقه،  ما  الكريم 

)إين لست كهيئتكم، إين يطعمني  جوابا ملن سأله عن الوصال:    قوله    تشاؤون.. ثم ذكر لنا 

.. ثم ذكر لنا أن احلالوة التي جيدها يف القرآن الكريم جتعله يزهد يف كل  (1)  ريب ويسقيني(

 ما سواه. 

 قلت: إن حديثك عنه رغبني فيه كثريا.. فليتني أجد يف علمه ما وجدته يف زهده. 

 
 ( 774 /2(، ومسلم )37/ 3البخاري، ) (1)



58 

 

 يك زهده.. فلوال علمه ما كان زهده.قال: ستجد يف علمه ما ينس 

 دقة الكلمت: .  1

الشيخ خماطبا  ـ  يقول  التالميذ  بعض  سمعت  حتى  حلقته،  يف  جلست  إن  ـ:    ما 

موالنا.. هال حدثتنا عن أرسار البيان القرآين املرتبط بدقة كلمته وضبطها، وكوهنا يف املحال  

  آَياُتهُ   ُأْحكَِمْت   كَِتاٌب   الر﴿قوله تعاىل:  اخلاصة هبا ال تتجاوزها إىل غريها، كم يشري إىل ذلك  

َلْت  ُثم    [1: ]هود﴾ َخبرِيٍ  َحكِيمٍ   َلُدنْ  ِمنْ   ُفصي

: بورك فيك، ويف سؤالك الوجيه، ويف استداللك باآلية الكريمة؛ فال  (1)قال الشيخ

والتفصيل كل   ما مل يشمل ذلك اإلحكام  الكريم حمكم ومفصال  القرآن  أن يكون  يمكن 

 أجزائه.. وأوهلا كلمته.. ذلك أن الكلمت هي اللبنات التي يتشكل منها كل كالم. 

ولذلك نرى اهتمم القرآن الكريم بدقة الكلمت، وداللتها عىل املراد منها، وقد نبه  

إىل ذلك عند دعوته النتقاء الكلمت واختيارها قبل التفوه هبا.. ومن أمثلة ذلك قوله تعاىل:  

َا   ِذيَن آَمُنوا اَل َتُقوُلوا َراِعنَا َوُقوُلوا اْنُظْرَنا َواْسَمُعوا ﴿َيا َأَيُّ البقرة: ] ﴾  َولِْلَكافِِريَن َعَذاٌب َألِيمٌ   ال 

ألن هذه الكلمة كانت لليهود    ﴾راعنا ﴿املسلمني أن يقولوا: ، فقد هنت اآلية الكريمة [ 104

سمع اليهود    ، فلم(أْحق )ا  وأصلها كلمة عربانية معناه،  مثلها يستعملوهنا يف السب  كلمة

املسلمني يقولون هذه الكلمة افرتصوها، ومن هنا ورد النهي عنها وجيء هلم بلفظ يعدله  

ولكى يسد    ، لعدم التشبه باليهود فيم يقولون﴾  أنظرنا ﴿يف املعنى ال ُشبهة فيه ألحد، وهو  

ات املسلمني عم يردده  فاخلطأـ  هناـ  ُمالَحظ فيه تنزيه خماطب.  عليهم منافذ الطعن والسباب. 

 اليهود مما له معنى مشني.  أعداؤهم من 

 
 ( 1/252انظر: خصائص التعبري القرآين وسمته البالغية ) (1)
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ُقْل مَلْ ُتْؤِمنُوا َوَلكِْن ُقوُلوا َأْسَلْمنَا َوملَ ا    ﴿َقاَلِت اأْلَْعَراُب آَمن ا ومثل ذلك قوله تعاىل:  

يَمُن يِف ُقُلوبُِكمْ  إِن  اهلل َ َغُفوٌر    َيلِْتُكْم ِمْن َأْعَملُِكْم َشْيًئا َوإِْن ُتطِيُعوا اهلل َ َوَرُسوَلُه اَل    َيْدُخِل اإْلِ

ف[ 14احلجرات:  ] ﴾  َرِحيمٌ  األعراب:  ،  قول  أل آَمنا ﴿اخلطأ يف  بني  ﴾  يفرقان  والرشع  اللغة  ن 

الفعل    معنى  منه  اشتقوا  الذي  فاإليمن  أمران:   ﴾ آَمنا ﴿اللفظني،  نطق    مطلوب يف حتقيقه 

وهم مل يكونوا كذلك ألن نصيبهم من  ، ول االعتقادباللسان، وتصديق بالقلب ليواطئ الق 

َومل ا َيْدُخِل  ﴿ الرشيعة حني ادعوا ذلك ال جياوز القول باللسان واملتابعة الظاهرين بدليل:  

وحاهلم هذه ينطبق عليها معنى اإلسالم ـ الذي اشتق القرآن منه يف  ﴾،  اإليَمُن يف ُقلوبُِكمْ 

لذلك    ، للرشيعة من قول أو عمل  يمتثال الظاهرـ إذ هو حقيقة اال   ﴾أسلمنا ﴿  توجيههم 

 ﴾أسلمنا ﴿إىل أن يقولوا قوالً مطابقًا حلاهلم وهو اهلل تعاىل وجههم 

 قال التلميذ: فهال حدثتنا عن أرسار كلمت القرآن، ودالالهتا عىل إعجازه. 

: أين أناـ  يا بنيـ  وإدراك أرسار كلمت القرآن، فهي مثل القرآن الكريم  (1) قال الشيخ

ذلك  من املتعذر أن ينهض لبيان  متاما ال حدود هلا، وال طاقة ألحد باإلحاطة هبا، ذلك أنه  

ما   ،شخص واحد و  ،وال حتى مجاعة يف زمن  وتعدد    ،طالعهم امهم كانت سعة علمهم 

مفتوح للنظر  يم أكرب من أن حييط به أي زمان؛ فهو  .. ذلك أن القرآن الكر اختصاصاهتم

 عىل بال. والتدبر، ولكل األجيال.. وهلذا جيد كل جيل فيه ما مل يكن خيطر عىل من قبله 

ين سمعت وقرأت  ومن األمثلة عىل ذلك، ومن واقع جتربتي مع الكلمة القرآنية، أ

رشيعي، ويبينون اختيارات  ألشخاص خمتصني بالترشيع والقانون يبّينون إعجاز القرآن الت

األلفاظ الترشيعية يف القرآن ودقتها يف الداللة عىل دقة الترشيع ورفعته ما ال يصح استبدال  

تبني لغريهم من املهتمني باجلوانب  غريها هبا، وإن اختيار هذه األلفاظ يف باهبا أدق وأعىل مما  

 
 ( 5فاضل السامرائي )استفدنا املادة العلمية هنا من كتاب: ملسات بيانية يف نصوص من التنزيل،   (1)
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 ملية. اجلفنية وال

لم الترشيح والطب يف بيان  قرأت وسمعت ألشخاص متخصصني بعمثل ذلك  و

علم ذكره  ما  يفوق  ودقتها  الترشحيية  الطبية  الناحية  من  القرآين  التعبري  أرسار  من    ء َشء 

العلمية. البالغة الدقة  منتهى  فألفاظه خمتارة يف  ذلك  .  األمثلة عىل  القرآن  ما ذكره  ، ومن 

مما مل يكن معروفًا   هي التي انتهى إليها العلم و  ، من مراحل تطور اجلنني يف الرحم الكريم  

يف  . وليس ذلك فقط، بل إن  . قبل هذا العرص مما دعا علمء أجانب إىل أن يعلنوا إسالمهم 

 . (1))العلقة( و)املضغة( مثاًل أعجب اختيار علميبـ تعبري الاختيار 

يف هذه املرحلة أشبه  ألن اجلنني  اختيار له داللته،  مثال،    اختيار التعبري بـ )العلقة( ف

بال املعروفة  ،علقة َشء  الطفيلية  و.وهي  )املضغة(مثل  .  بـ  التعبري  القطعة من  فهي    ؛ذلك 

احلديث أن اجلنني يف هذه املرحلة ليس قطعة  وقد أثبت العلم  .  . اللحم قدر ما يمضغ املاضغ

عادية اختيار    ، حلم  )املضغة(  لفظ  فاختيار  األسنان،  مضغتها  التي  اللحم  كقطعة  هو  بل 

دقيق يقفهو  .  . علمي  لكان صواباً   [، قطعة حلم صغرية] ل  مل  ذلك  قال  قال:    ،ولو  ولكن 

 . مما قد يكشف عنه مستقبالوربم لغريه أيضًا   ، )مضغة( ملا ذكرُت 

وما دلت عليه احلفريات احلديثة من    ، قرأت ما توصل إليه علم التاريخومثل ذلك  

القرآن فيم    ، وأدق األخبار  ،أخبار ذي القرنني أدق الكالم  ما مل يكن يعرفه مجيع مفرسي 

الزمان. من  القرن  ف  . مىض  هذا  يف  إليه  توصلوا  وما  واآلثاريون  املؤرخون  اكتشفه  الذي 

 ًا قبل هذا القرن البتة. ومل يكن ذلك معلوم  ، منطبق عىل ما جاء يف القرآن الكريم كلمة كلمة 

قرأت يف اختيار التعبري القرآين لبعض الكلمت التارخيية كـ )العزيز( يف  ومثل ذلك  

قصة يوسف، وكاختيار تعبري )امللك( يف القصة نفسها، واختيار كلمة )فرعون( يف قصة  

 
 ذكرنا ذلك بتفصيل يف كتاب: القرآن كلمة اهلل. (1)
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عزيز(  موسى، فعرفت أن هذه ترمجات دقيقة ملا كان ُيستعمل يف تلك األزمان السحيقة فـ )ال

أدق ترمجة ملن يقوم بذلك املنصب يف حينه، وأن املرصيني القدامى كانوا يفرقون بني امللوك  

الذين حيكموهنم فيم إذا كانوا مرصيني أو غري مرصيني، فامللك غري املرصي األصل كانوا  

يسمونه )امللك(، واملرصي األصل يسمونه )فرعون(، وأن الذي كان حيكم مرص يف زمن  

الذي كان حيكمها يف زمن    يوسف غري مرصي، وهو من اهلكسوس فسمه )امللك(، وأن 

 موسى هو مرصي فسمه )فرعون(، فسمى كل واحد بم كان ُيسمى يف األزمنة السحيقة. 

العلوم الكثري  قرأت  وهكذا   خمتلف  يف  اإلعجازية  اإلشارات  أرسار    ،من  يف  كم 

اجلوي  ،البحار الكون  ،والضغط  اخللق  ،وتوسع  الشخصيات    ،وبداية  من  كثريًا  دعا  ما 

إىل   أعلن  العلمية  من  فيهم  بل  بذلك،  للقرآن  اهلل    إسالمهمالشهادة  آيات  رأى  أن  بعد 

 . واضحة متجلية أمامه

مل يكن من املمكن معرفتها  هناك أمورًا  بل إين وجدت أثناء بحثي يف هذه املسائل أن  

القرآن    ا أشار إليهع ذلك  ، ومصعود يف الفضاء واخرتاق الغالف اجلوي لْلرض من غري  

إذا اخرتق الغالف اجلوي لْلرض،  اإلنسان    ذلك أن   .. إشارات يف غاية العجبالكريم  

ومل ُتر الشمس إال كبقية النجوم التي نراها يف    ،وجد نفسه يف ظالم دامس وليل مستديم 

 ظالم  فالنهار الذي نعرفه نحن، ال يتعدى حدود الغالف اجلوي فإن جتاوزناه كنا يف   .الليل. 

قوله  إىل ذلك  أشار  يعقبه هنار. وقد    ُهمْ فإذا    الن َهارَ   ِمنْهُ   َنْسَلُخ   الل ْيُل   هَلُمُ   َوآَيةٌ : ﴿تعاىل  ال 

  ؛ وأما الليل  ، اجللد الذي ُيسلخبصورة  النهار  اآلية الكريمة تصور  ف  ..[ 37:  ]يس﴾  ُمْظلُِمونَ 

فشّبه الليل بالذبيحة، والنهار جلدها، فإن ُسلخ اجللد ظهر الليل    ؛ فهو األصل، وهو الكل

 والليل هو األصل.  ،فجعل النهار غالفاً 

تعاىل:   قوله  يف  ورد  ما  ذلك     ِمنَ   َباًبا  َعَلْيِهمْ   َفَتْحنَا   َوَلوْ ﴿ومثل 
ِ
َمء   فِيهِ   َفَظلُّوا  الس 
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َرْت   إِن َم   َلَقاُلوا   َيْعُرُجونَ  لو  ..  [ 15-14:  ]احلجر﴾  َمْسُحوُرونَ   َقْومٌ   َنْحنُ   َبْل   َأْبَصاُرَنا   ُسكي أي 

َرْت َأْبَصاُرَنا ﴿مكنّاهم من الصعود إىل السمء النتهوا إىل ظالم وقالوا   وهو ما دل    ،﴾ُسكي

 . عليه الواقع العلمي احلديث، بعد ارتياد الفضاء 

كالبحث يف و القرآنية،  الكلمة  البحث يف  كان  هذا  الكريم مجيعا،  بناء عىل  القرآن   

ينهض له واحد أو مجاعة يف  ، ولذلك ذكرت لكم أن األمر أكرب من أن  متشعب االجتاهات 

  يِف   آَياتِنَا   َسُنِرَيِمْ ﴿. فلكل زمان فتوحه اخلاصة به، كم يشري عىل ذلك قوله تعاىل:  زمن ما. 

َ   َحت ى   َأْنُفِسِهمْ   َويِف   اآْلَفاِق  ْ   احْلَقُّ   َأن هُ   هَلُمْ   َيَتَبني     ُكلي   َعىَل   َأن هُ   بَِربيَك   َيْكِف   َأَومَل
ٍ
ء :  ]فصلت﴾  َشِهيدٌ   ََشْ

53 ] 

الكريم روعيت فيه كل   القرآن  التلميذ: هل تقصد من هذا أن اختيار كلمت  قال 

النواحي، ال اجلملية فقط، والتي َيتم هبا عادة علمء البالغة.. أو معناها الظاهري والتي  

 املفرسون أو علمء املفردات القرآنية؟َيتم هبا 

القرآنية جتدون   الكلمت  فبالتدبر يف  الشيخ: أجل..  لغويًا مجاليًا، ويف  قال  إعجازًا 

أو   تربويًا،  إعجازًا  أو  نفسيًا،  إعجازًا  أو  تارخييًا،  أوإعجازًا  علميًا،  إعجازًا  نفسه  الوقت 

 . مل تفتح أبواهبا بعد  من أنواع اإلعجاز التي إعجازًا ترشيعيًا، أو غري ذلك 

اللغوي وهلذا،   إعجازه  مظاهر  ليبنّي  اللغوي  كلمة    ،يأيت  استبدال  يمكن  ال  وأنه 

بأخرى، وال تقديم ما ُأّخر وال تأخري ما ُقّدم، أو توكيد ما ُنزع منه التوكيد أو عدم توكيد ما  

نظر  .  ُأّكد. من وجهة  ليقول  الطب  العامل يف  هو  ويأيت  ما  وأدق ممختصصه  يقوله  ألطف  ا 

عامل  .اللغوي والقانونالرشيعة  . ويأيت  الترشيع  نظر  من وجهة  ذلك  مثل  ويأيت    ..ليقول 

ويأيت صاحب كل علم ليقول مثل ذلك    .. املؤرخ ليقول مثل ذلك من وجهة نظر التاريخ

 من وجهة نظر علمه. 
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عني    قال التلميذ: ما دام األمر كذلك.. فلم يعرب علمء البالغة عم اكتشفوه بأنه هو 

 اإلعجاز القرآين؟ 

فإننا عىل ضوء  وهلذا؛  به..  اإلحاطة  يمكن  الكريم ال  القرآن  إعجاز  الشيخ:  قال 

إىل   قد نشري  والبيان  البالغة  الفني  ختصصنا يف علوم  التعبري  الفن واجلمل يف هذا  مواطن 

يقدر التعبري ال  هذا  إن  ونبنّي  التعبري،  هذا  ُسمو  من  أيدينا عىل َشء  عىل    الرفيع، ونضع 

  ، جماراته برش، بل وال البرش كلهم أمجعون، ومع ذلك ال نقول إن هذه هي مواطن اإلعجاز

اإلعجاز مواطن  بعض  يف    ،وال  توضع  وإضاءات  باليد،  تأخذ  ودالئل  مالمح  هي  وإنم 

الطريق، تدل السالك عىل أن هذا القرآن كالم فني مقصود ُوضع وضعًا دقيقًا وُنسج نسجًا  

َلهُ   َيُقوُلونَ   َأمْ ﴿، كم قال تعاىل:  حمكًم فريدا، ال يشاهبه كالم، وال يرقى إليه حديث    اَل   َبْل   َتَقو 

أما شأن اإلعجاز فهيهات،  ..  [ 34-33:  ]الطور﴾  َصاِدِقنيَ   َكاُنوا  إِنْ   ِمْثلِهِ   بَِحِديٍث   ُتواَفْلَيأْ   ُيْؤِمُنونَ 

ما نقف عليه من  فهو   نقول، وأبلغ من كل ما نصف وأعجب من كل  ما  أعظم من كل 

 دواعي العجب. 

قام تلميذ آخر، وقال: وعينا ـ موالنا ـ ما ذكرته لنا، ونحن نعلم صعوبة ما طلبناه،  

ا مع ذلك ال نكلفك إال ما آتاك اهلل من طاقة ووسع.. ويف حدود ختصصك العلمي  ولكن

الذي نتتلمذ عليك فيه.. وهلذا نرجو أن تذكر لنا بعض األمثلة عن عجائب الدقة والضبط  

 يف الكلمت القرآنية. 

 قال الشيخ: ذلك لكم.. اسألوا عم تشاؤون، وسأجيبكم يف حدود طاقتي وعلمي. 

التلميذ يف  (1) قال  املودعة  األرسار  نفهم  أن  زمالئي  من  أربعة  مع  حاولت  لقد   :

الكلمت القرآنية؛ فوجدنا أن ذلك يقتيض منا علوما نتدرب عليها.. وأوهلا التعرف عىل رس  

 
 ( 261الزخمرشي، )ص الغة القرآنية يف تفسري الب ( استفدنا الكثري من املادة العلمية هنا من كتاب:1)
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أي    ، هيئة الكلمةثانيها التعرف عىل رس  . و. من مادهتا الذي يستفاد  أي معناها    ، مادة الكلمة 

امل التعرف عىل رس  .  . هيئتها فاد من  ست معناها  الربط   املعاين حروف  وثالثها  التي    وأدوات 

، أو رس  نوع من أنواع التعريفبأي    تعريفها تربط بني الكلمت.. ورابعها التعرف عىل رس  

 . فهل لك أن جتيبنا أستاذنا عىل ما أشكل علينا أثناء بحثنا يف هذا. تنكريها. 

 قال الشيخ: لكم ذلك.. فسلوا ما شئتم. 

 ادة الكلمة ومعناها: . م أ 

اسمح يل أستاذنا أن أبدأ أنا بالسؤال عن جمموعة آيات كريمة، أريد أن    قال التلميذ:

 الذي وردت فيه.  لسياقها كلمهتا  مالءمة تذكر يل فيها  

 قال الشيخ: لك ذلك.. فسل ما بدا لك. 

ْْحَنَ ﴿قال التلميذ: ما الرس يف حمل اسم اهلل تعاىل   ﴿َمْن َخيِشَ    ﴾ يف قوله تعاىل:الر 

ْْحََن بِاْلَغْيِب َوَجاَء بَِقْلٍب ُمنِيٍب  ْْحَنَ ﴿   ذلك أن اسم   .. [ 33ق:  ] ﴾  الر  تالءم يف الظاهر  يال  ﴾  الر 

اخلشية  من خيش  ،مع  قال:  لو  ظاهرا  التالؤم  يكون  القهار  وانم  أو  فاجلبار  قرن  ..  كيف 

ْْحَنَ ﴿تعاىل باخلشية اسمه    عىل سعة الرْحة؟  ﴾ الدال الر 

الشيخ ذلك  (1)قال  اخلاَش:  عىل  البليغ  واسع    ،للثناء  أنه  علمه  مع  خشيته  وهو 

أثنى عليه  ،  الرْحة ، كم قال  منه غائب  أن املخيشعلمه  بأنه خاش مع  يف موضع آخر  كم 

ِمْ تعاىل:   َرهبي إىَِل  ُْم  َأهن  َوِجَلٌة  َوُقُلوهُبُْم  آَتْوا  َما  ُيْؤُتوَن  ِذيَن  َراِجُعونَ ﴿َوال   ؛[ 60املؤمنون:  ] ﴾   

 .  فوصفهم بالوجل مع كثرة الطاعات

َا قال التلميذ: أهبذا يفرس أيضا قوله تعاىل:   َك بَِربيَك اْلَكِريمِ اإلنسان    ﴿َيا َأَيُّ ﴾  َما َغر 

صاح بغالم له كرات فلم يلبه،  عن اإلمام عيل أنه  يروى  .. وهل هي من جنس ما  [ 6االنفطار:  ] 

 
 . 310309ص 4الكشاف ج  (1)
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من عقوبتك،  ي  بحلمك، وأمن ي  هو بالباب فقال له: مالك مل جتبنى؟ فقال: لثقتفإذا    فنظر

 : من كرم الرجل سوء أدب غلمنه؟أو من جنس قوهلم .. فاستحسن جوابه وأعتقه

ال  العاقل العارف باهلل هو الذي  اإلنسان    قال الشيخ: ال.. فاآلية الكريمة تعني أن

فيتصور أنه سيعفيه من التكاليف التي كلف هبا، مثلم حصل لصاحب    ، يغرت بتكرم اهلل عليه

ا ِمنَْها ُمنَْقَلًبا اجلنتني عندما قال:   ىَل َريبي أَلَِجَدن  َخرْيً
اَعَة َقائَِمًة َوَلئِْن ُرِدْدُت إِ ﴾  ﴿َوَما َأُظنُّ الس 

 [36الكهف: ] 

التعبري عن الفساد بعدم الصالح يف قوله تعاىل:    قال التلميذ: وعيت هذا.. فم الرس يف

َأْهلَِك  ِمْن  َليَْس  ُه  إِن  ُنوُح  َيا  َصالٍِح   ﴿َقاَل  َغرْيُ  َعَمٌل  يقل[ 46هود:  ]   ﴾ إِن ُه  مل  فلم  نه عمل  إ:  ، 

 فاسد؟  

نفى  نوح عليه السالم    أهل أن يكون من  عن    ى اهلل تعاىل الولد ملا نف:  (1) قال الشيخ

نم أنجى من أنجى  إمعها لفظ املنفى، وآذن بذلك أنه  ي  التي يستبق  لنفياعنه صفتهم بكلمة  

أنه  وه..  وأقارب  هال ألهنم أهل  ،من أهله لصالحهم  انتفى عنه الصالح مل  هو يعني هبذا  ملا 

لِل ِذيَن َكَفُروا اْمَرَأَت ُنوٍح َواْمَرَأَت ُلوطٍ تعاىل   ، كقوله هتنفعه أبوت َمَثاًل  َب اهلل  َكاَنَتا    : ﴿رَضَ

ا َفَلْم ُيْغنَِيا َعنُْهَم ِمَن اهلل َشْيًئا َوِقيَل اْدُخاَل ا  َفَخاَنَتامُهَ
َت َعْبَدْيِن ِمْن ِعَباِدَنا َصاحِلَنْيِ لن اَر َمَع حَتْ

اِخلِنيَ  اخلف  ..[ 10التحريم:  ] ﴾  الد  الرمز  تعاىل  يصف  ي  وهلذا  ثم  اهلل  بأنه عسري،  القيامة  يوم 

َيْوٌم  ، كم قال تعاىل:  عىل الكافرينيصفه بأنه غري يسري   َيْوَمئٍِذ  َفَذلَِك  الن اُقوِر  ُنِقَر يِف  ﴿َفإَِذا 

ِريَن َغرْيُ َيِسريٍ 
 [ 10-8املدثر: ] ﴾ َعِسرٌي َعىَل اْلَكافِ

 ومل يقل )عامل غري صالح(؟   [ 46]هود:  ﴿َعَمٌل َغرْيُ َصالٍِح﴾  قال التلميذ: فلمذا قال:  

: بم أن املراد أنه كان مبطنا للكفر ومظهرا لإليمن، واملنافق أشد من  (2)قال الشيخ

 
 . 147/ 14منية الطالبني، للسبحاين،  (2) .312ص 2الكشاف ج  (1)
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الكافر، فهو إذا قد بلغ من الفساد إىل حد صار عمال غري صالح، ال عامال غري صالح، عىل  

 حد قول اخلنساء: 

 ترتع ما رتعت حتى إذا ادكرت... فإنم هي إقبال وإدبار  

ا عليه  بنوح  االبن  صلة  إن  آخر:  صلة  وبتعبري  ال  جسمنية  صلة  كانت  ملا  لسالم 

   روحية، فال يعد مثل هذا ولدا أو أهال حقيقة.

أي    ،[ 46]هود:  ﴿َفاَل َتْسَأْلِن َما َلْيَس َلَك بِِه ِعْلٌم﴾  قال التلميذ: فلم قال اهلل تعاىل له:  

يس  شأن املؤمن أن يسأل ما ل، مع أن  له به علم  أن يسأل ما ليس عليه السالم  ال ينبغي لنوح  

،  السؤال عم ال يعلم لغاية حتصيل العلم، ليس عيبا، فلمذا خاطبه سبحانه هبذا؛ فله به علم 

ْكِر إِْن ُكنُْتْم اَل َتْعَلُموَن﴾ مع أن اهلل تعاىل يقول:   [7]األنبياء: ﴿َفاْسَأُلوا َأْهَل الذي

الشيخ ممزوجا    ::(1)قال  يكون  ال  أن  برشط  املؤمن  شأن  يعلم  ال  عم  السؤال 

باالعرتاض، فلم كان سؤاله عنه ممزوجا به، خاطبه سبحانه بوجه يتضمن العتاب اخلفيف،  

 [46]هود: ﴿َفاَل َتْسَأْلِن َما َليَْس َلَك بِِه ِعْلٌم﴾ وقال: 

﴿إِيني َأِعُظَك َأْن  الم: قال التلميذ: أال ترى شيخنا أن الزم قوله تعاىل لنوح عليه الس 

كان منهم أو واقعا يف عتبتهم،  عليه السالم  أن النبي نوحا    [ 46]هود:  َتُكوَن ِمَن اجْلَاِهلِنَي﴾  

 ؟عليهم السالم وهو ال يناسب شأن األنبياء املعصومني

اجلهل تارة يطلق يف مقابل العلم، وأخرى يف مقابل احلكمة، فبم أن  :  (2)قال الشيخ

كان خارجا عن حدود احلكمة، خاطبه سبحانه أن ال يكون من  عليه السالم    سؤال نوح 

بأن اهلل عامل   ما كان عاملا  الذين ال توصف أفعاهلم باحلكمة؛ وذلك ألنه بعد  الزمرة  تلك 

كان عدال وحكمة، فيكون سؤاله خارجا عن    ه حكيم، فالزم ذلك ترك السؤال ألن غرق
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أعظك كراهة أن تكون من  نه يمكن تقدير العبارة بـ ) . باإلضافة إىل هذا، فإحدود احلكمة.

 . وصف له باجلهل، بل فيه مالطفة وإكرام  ، وليس يف ذلك(اجلاهلني

عليه السالم  سؤال نوح  : فم تقول شيخنا فيم ذكره بعضهم من اعتبار  (1) قال التلميذ

مثل هذا االجتهاد مل يعصم منه األنبياء فيقعون فيه  أن  ما سأله البنه خطأ يف االجتهاد، و

به يف   يصعدون  بم  آن،  بعد  آنا  إياهم  وتكميله  تأديب رهبم  إىل  بحاجتهم  ليشعروا  أحيانا 

 معارج العرفان.  

يزيد يوما بعد يوم، وهذا هو  عليهم السالم  ال شك أن علم األنبياء  :(2)قال الشيخ

﴿َوُقْل َربي ِزْديِن ِعْلًم﴾  قال تعاىل:  كم  زيادة العلم،    يطلب من اهلل سبحانه  النبي األكرم  

، وليس ثمة ما يمنع من أن يكون الواقع مستورا عن نوح  و أمر ال حرج فيهوه  ،[ 114]طه:  

خمطئني يف االجتهاد يف  . أما اعتبار األنبياء عليهم السالم  لتظاهر ابنه باإليمن.عليه السالم  

جائز، ألن ترسب اخلطأ يف االجتهاد يورث الشك عند الناس  بعض األوقات، فهذا أمر غري  

سائر ما يرويه وحيكيه من الوحي، وليس الناس حكمء فيفرقوا بني تالوة الوحي وممارسة    يف

 َشء خارج عن جمال الوحي، حتى ال يْض التخلف يف الثاين بالعصمة يف األول. 

مغن   ﴾ َعِسريٌ ﴿مع أن  َيِسرٍي﴾  ﴿َغرْيُ تعاىل: فائدة قوله  قال التلميذ: وعيت هذا.. فم 

ِريَن َغرْيُ  :  ، وذلك يف قوله تعاىلعنه
﴿َفإَِذا ُنِقَر يِف الن اُقوِر َفَذلَِك َيْوَمئٍِذ َيْوٌم َعِسرٌي َعىَل اْلَكافِ

   ؟[ 10-8]املدثر: َيِسرٍي﴾ 

الشيخ قال:  (3)قال  العرس عليهمتعاىل   ملا  اْلَكافِِريَن﴾ فقرص  قال: ﴿َغرْيُ    ،: ﴿َعىَل 

املؤمن عىل  يكون  كم  عليهم  يكون  ال  بأنه  ليؤذن  وعيد  َيِسرٍي﴾  بني  ليجمع  هينا،  يسريا  ني 
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يراد أنه عسري ال يرجع    .وبشارة املؤمنني وتسليتهم.  ،الكافرين وزيادة غيظهم وجيوز أن 

 كم يرجى تيسري العسري من أمور الدنيا.  ،يسريا 

﴿َومَلْ  قال التلميذ: وعيت هذا.. فم الرس يف وصف اهلل تعاىل القرآن الكريم بقوله:  

ِعَوًج  َلُه  حيث  [ 2-1الكهف:  ]   ﴾ َقييًم   ا جَيَْعْل  نف..  بني  االستقامةي  مجع  واثبات    ويف ،  العوج 

 أحدمها غنى عن اآلخر؟  

لكنه مع ذلك    ، فائدته التوكيد، فرب مستقيم مشهود له باالستقامة:  (1)قال الشيخ

 . عوج عند السرب والتصفحالال خيلو من 

قوله تعاىل: ﴿َوَيْسَأُلوَنَك  يف    ﴾ِعَوجاً ﴿قال التلميذ: وعيت هذا.. فم الرس يف كلمة  

َأْمًتا  َقاًعا َصْفَصًفا اَل َتَرى فِيَها ِعَوًجا َواَل  َينِْسُفَها َريبي َنْسًفا َفَيَذُرَها  َباِل َفُقْل  طه:  ] ﴾  َعِن اجْلِ

إن  [ 107- 105 قالوا:  أهنم  مع  يف  العِ ..  بالكرس  األعيانوالعَ   ، عايناملوج  يف  بالفتح    ، وج 

 فكيف صح فيها املكسور العني؟  ،واألرض عني

: اختيار هذا اللفظ له موقع حسن بديع يف وصف األرض باالستواء  (2)قال الشيخ

ذلك أنك لو عمدت إىل قطعة أرض    .. االعوجاج عنها عىل أبلغ ما يكوني  ونف  ، واملالسة

واتفقتم عىل أنه مل    ،وبالغت يف التسوية عىل عينك وعيون البرصاء من الفالحة   ،فسويتها 

قط عوج  فيها  رأ  ، يبق  استطلعت  فيها ي  ثم  عىل    ،املهندس  استواءها  يعرض  أن  وأمرته 

رص، ولكن  ال يدرك ذلك بحاسة الب ،لعثر فيها عىل عوج يف غري موضع ،املقاييس اهلندسية

العوج    .. وهلذابالقياس اهلندسى دراك،  دق ولطف عن اإل  الذينفى اهلل عز وجل ذلك 

ال  إا مل يدرك وذلك االعوجاج ملّ  ،يعرفه صاحب التقدير واهلندسة   الذيال باملقياس إاللهم 

 ﴾ ِعَوجاً ﴿فقيل   املعاينحساس حلق ب بالقياس دون اإل
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يف جانب    ﴾ ِسيَق ﴿بكلمة   القرآن الكريم  قال التلميذ: وعيت هذا.. فم الرس يف تعبري

زمرا،  إىل جهنم  وسوقهم  زمرا ويف    الكافرين  اجلنة  إىل  املؤمنني وسوقهم  قوله    جانب  يف 

ِذيَن َكَفُروا إىَِل َجَهن َم ُزَمًراتعاىل:  ُْم  ، وقوله:  [ 71الزمر:  ] ﴾  ﴿َوِسيَق ال  َقْوا َرهب  ِذيَن ات  ﴿َوِسيَق ال 

 ؟[ 73الزمر: ] ﴾ ارً إِىَل اجْلَن ِة ُزمَ 

الشيخ يُ :  (1)قال  كم  والعنف،  باهلوان  اليها  طردهم  النار  أهل  بسوق  فعل  املراد 

قتلباملجرمني   أو  واملراد بسوق أهل اجلنة، سوق مراكبهم ألنه ال    ..إذا سيقوا إىل حبس 

يرشف  رساعا هبم إىل دار الكرامة والرضوان، كم يفعل بمن  إوحثها    ،راكبني   إاليذهب هبم  

 ويكرم من الوافدين، فشتان ما بني السوقني. 

وق يستعمل فيم إذا مل تكن للمسوق فيه رغبة لسوء املسوق إليه،  الس  قال التلميذ:  

 وعىل ذلك فم وجه استعمل اللفظ نفسه يف َسوق املّتقني إىل اجلنّة زمرًا؟ 

نات البديعية، ومنها  الظاهر أّن الوجه هو املشاكلة التي هي من املحّس :  (2)قال الشيخ

باإلضافة إىل ذلك فإن اهلل  [ 54]آل عمران:  ﴿َوَمَكُروا َوَمَكَر اهلل ُ َواهلل ُ َخرْيُ املَْاكِِريَن﴾  قوله تعاىل:  

إىل اجلنّة ختتلف عن كيفية َسوق املجرمني إىل اجلحيم،  املؤمنني  كيفية سوق  تعاىل ذكر أن  

أوالمها  بأمرين فإذا وصلوها  ..  الكافرين،  زمان جميء  إىل  مغلقة  كانت  جهنم  أبواب  أّن 

تكريًم   املّتقني  جميء  قبل  مفتوحة  كانت  فإهّنا  اجلنّة  أبواب  بخالف  وجوههم؛  يف  ُفتحت 

، والظاهر أّن  [ 73]الزمر:  ﴿َحت ى إَِذا َجاُءوَها َوُفتَِحْت َأْبَواهُبَا﴾  قال تعاىل: وجتلياًل هلم، حيث  

فية جمردة عن معنى الرشطية، أي يساقون إىل اجلنة إىل زمان جميئهم إليها، واحلال  )إَِذا( ظر

أأّن األبواب مفتوحة.  ّن خزنة جهنم يستقبلون الكافرين بالتقريع واللوم، وأّما  . وثانيهم 

َساَلٌم  ﴿َوَقاَل هَلُْم َخَزَنُتَها  ، كم قال تعاىل:  يستقبلون املّتقني بالرتحيب والتكريم ف  ،خزنة اجلنّة 
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ما ترضون    ،[ 73]الزمر:  َعَلْيُكْم﴾   إالّ  يلقاكم  أنتم يف سالم مطلق ال  َفاْدُخُلوَها  أي  ﴿طِْبُتْم 

.  إنشاء ال إخبار، وهو إنشاء تكريم ودعاء.   [ 73]الزمر: ﴿طِْبُتْم﴾  فقوله:    [ 73]الزمر: َخالِِديَن﴾  

 ستقبل به أهل اجلنّة!؟فأين التقريع الذي ُيستقبل به الكافرون، من هذا الرتحيب الذي يُ 

يف قوله    ﴿َغوى﴾   بكلمة قال التلميذ: وعيت هذا.. فم الرس يف تعبري القرآن الكريم  

ُه َفَغَوى تعاىل:   )وزل آدم وأخطأ( وما أشبه ذلك  .. ومل مل يقل:  [ 121طه:  ] ﴾  ﴿َوَعىَص آَدُم َرب 

 ؟مما يعرب به عن الزالت والفرطات

الشيخ باملكلف  ذلك  يف:(1)قال  بليغة، وموعظة كافة  ،نيلطف  كأنه قيل    ..ومزجرة 

ال جيوز عليه اقرتاف    الذيهلم: انظروا واعتربوا كيف نعيت عىل النبى املعصوم حبيب اهلل  

وهبذا اللفظ الشنيع، فال تتهاونوا بم يفرط منكم من السيئات    ، زلته هبذه الغلظةالذنوب،  

 . والصغائر، فضال أن جيرسوا عىل التورط يف الكبائر 

بذريعة أن لفظة    ، يتخذ الكلمتني ذريعة لعدم عصمة آدمقال التلميذ: ما تقول فيمن  

   ؟)عىص( عبارة عن املعصية املصطلحة، و)الغواية( ترادف الضاللة

نرى  الرجوع إىل أصول املعاين  : أخطأ من فعل ذلك.. ذلك أنه عند  (2)قال الشيخ

أما  .  )عىص( ترادف العصيان املصطلح، وال الغواية ترادف الضاللة.  غري ذلك، فال لفظة 

الطاعة خالف  بمعنى  فهو  قال  العصيان  وقد  منظور،  ذلك  ابن  خالف  ):  يف  العصيان 

فمن خالف أمر مواله، أو نصح الناصح،    ،(3)  الطاعة، والعايص الفصيل، إذا مل يتبع أمه(

: عىص، وعىل ذلك فليس كلمة )عىص( إال موضوعة ملطلق املخالفة، سواء أكانت  عنه  يقال

وال يمكن أن  .  معصية كم إذا خالف أمر مواله، أم مل تكن كم إذا خالف نصح الناصح.
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األمر   خمالفة  قبيل  من  املورد  أن  عىل  اللفظ  بإطالق  أمرا  مع  اإلهلي  يستدل  كونه  احتمل 

والوصب. التعب  من  املخالفة  يف  ملا  نصيحة،  أو  لسان  .  إرشاديا  يف  كم  ـ  فهو  الغي  وأما 

والضالل والفساد  اخليبة  يستعمل يف  ـ  أعم من  (1)العرب  املعاين  هذه  أن  الواضح  ومن   ،

 املعصية االصطالحية، ومن خمالفة نصح الناصح. 

و الرس يف  فم  هذا..  التلميذ: وعيت  الكريم  صف  قال  عليهم  القرآن  ولوطا  نوحا 

َب  ، يف قوله تعاىل:  يشمل الناس مجيعا برهم وفاجرهم  الذي  [ العبدوصف ]بالسالم   ﴿رَضَ

ُلوطٍ  َواْمَرَأَت  ُنوٍح  اْمَرَأَت  َكَفُروا  لِل ِذيَن  َمَثاًل  َصاحِلَنْيِ    اهلل  ِعَباِدَنا  ِمْن  َعْبَدْيِن  حَتَْت  َكاَنَتا 

اِخلِنيَ  ا َفَلْم ُيْغنَِيا َعنُْهَم ِمَن اهلل َشْيًئا َوِقيَل اْدُخاَل الن اَر َمَع الد   ؟ [ 10التحريم: ] ﴾ َفَخاَنَتامُهَ

من غري تفاوت  العباد  بأهنم عبدان كسائر  عليهم السالم  ذكر النبيني    :(2) قال الشيخ

ال بالصالح  اهلل تعاىل إ   عندُيكرم    عبد الأي  أن  داللة عىل  بالصالح وحده،    إالبينهم وبينهم  

 .ال غري، وما سواه مما يرجح به الناس ليس بسبب للرجحانوحده 

َفإِْن    ﴿َوآُتوا النيَساَء َصُدَقاهِتِن  نِْحَلةً قال التلميذ: وعيت هذا.. فم الرس يف قوله تعاىل:  

 ِمنُْه َنْفًسا َفُكُلوُه َهنِيًئا َمِري
ٍ
ء ﴿َفإِْن طِْبَن﴾ ومل يقل:  .. فلم قال:  [ 4النساء:  ] ﴾  ًئا طِْبَن َلُكْم َعْن ََشْ

 ؟ن وهبن وسمحنإف

الشيخ يف  (3)قال  ذلكالكريمة  اآلية  :  يف  املسلك  ضيق  عىل  ووجوب    ، دليل 

عالما بأن املراعى هو  إحيث بنى الرشط عىل طيب النفس فقيل: ﴿َفإِْن طِْبَن﴾    ، االحتياط

﴾ ومل يقل:  .. وهكذا قال تعاىل:  نفسها عن املوهوب طيبة   جتايف
ٍ
ء ﴿َفإِْن طِبَْن َلُكْم َعْن ََشْ

 . ن طبن لكم عنها، بعثا هلن عىل تقليل املوهوبإف
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قوله يف  واجلعل  اخللق  بني  التفريق  ورد  فلم  هذا..  وعيت  التمليذ:  تعاىل:    قال 

َمَواِت َواأْلَْرَض َوَجَعَل الظُُّلَمِت َوالنُّورَ  ِْم    ﴿احْلَْمُد هللِ ِ ال ِذي َخَلَق الس  ِذيَن َكَفُروا بَِرهبي ُثم  ال 

 ؟ [ 1األنعام: ] ﴾ َيْعِدُلونَ 

نشاء  إك  ،اجلعل معنى التصيريويف    ، اخللق فيه معنى التقديرقال الشيخ: ذلك ألن  

كم يدل عىل ذلك قوله  أو نقله من مكان إىل مكان،    ،يري َشء شيئا أو تص  ،َشء من َشء 

،  َزْوَجَها﴾[ 189األعراف:  ] ﴾  ﴿ُهَو ال ِذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَجَعَل ِمنَْها َزْوَجَها تعاىل:  

َمَواِت َواأْلَْرَض َوَجَعَل الظُُّلَمِت وقوله:   ألن   ،[ 1األنعام:  ] ﴾   َوالنُّورَ ﴿احْلَْمُد هللِ ِ ال ِذي َخَلَق الس 

ُثم  ِمْن  وقوله:  والنور من النار،    ،الظلمت من األجرام املتكاثفة  ﴿َواهلل ُ َخَلَقُكْم ِمْن ُتَراٍب 

 [ 11فاطر: ] ﴾ ُنْطَفٍة ُثم  َجَعَلُكْم َأْزَواًجا 

  ﴿َقاَل َريبي َيْعَلُم اْلقَ قال التمليذ: وعيت هذا.. فم الرس يف قوله تعاىل:  
ِ
َمء ْوَل يِف الس 

ِميُع اْلَعلِيمُ  َواأْلَْرضِ   ﴾؟ اْلَقْوَل ﴿؟.. ومل عرب بكلمة  [ 4األنبياء: ] ﴾ َوُهَو الس 

  ، فكان يف العلم به العلم بالرس وزيادة  ، القول عام يشمل الرس واجلهرقال الشيخ:  

فكان آكد يف بيان االطالع عىل نجواهم من أن يقول: يعلم رسهم، كم أن قوله )يعلم الرس(  

ِميُع اْلَعلِيُم﴾ لذاته فكيف ختفى عليه   آكد من أن يقول: يعلم رسهم، ثم بني ذلك بأنه ﴿الس 

  وهو قول   ،ملا تناجى املرشكون وأخفوا ما تناجوا به:  (1) باإلضافة إىل ذلك، فإنه..  ؟خافية

إن هذا الداعي برش وما جاء به السحر(، ظانني أن ذلك مما خيفى عىل اهلل  )بعضهم لبعض:  

الفكرة وأنه سبحانه عامل بكل ظاهرة وخافية كم   تلك  تبدد  اآلية  قال  تعاىل، جاءت هذه 

 َواأْلَْرِض﴾  تعاىل:  
ِ
َمء مكان  ظ )القول(  أتى بلف وقد    ،[ 4]األنبياء:  ﴿َقاَل َريبي َيْعَلُم اْلَقْوَل يِف الس 

النجوى ليشمل كل ما يصدر منهم من قول ظاهر ورس خاف، من غري فرق بني كونه يف  
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ِميُع﴾    [ 4]األنبياء: الذي يسمع كل قول ﴿اْلَعلِيُم﴾    [ 4]األنبياء: السمء أو يف األرض ﴿َوُهَو الس 

 الذي يطلع عىل كل َشء، فكالمكم وأقوالكم، وأعملكم وتقلبكم معلوم له. 

فلم ترك هذا اآلكد يف سورة الفرقان يف قوله تعاىل: ﴿ُقْل َأْنَزَلُه ال ِذي  التلميذ:  قال  

َمَواِت َواأْلَْرضِ  ُه َكاَن َغُفوًرا َرِحيًم  َيْعَلُم الرسي  يِف الس   ؟ [ 6الفرقان: ] ﴾ إِن 

من قبل أنه قدم هاهنا أهنم    ، أسلوب تلك اآلية خالف أسلوب هذه:  (1)قال الشيخ

يقول:   أن  أراد  النجوى فكأنه  ذلك    ن ريبإأرسوا  القول موضع  ما أرسوه، فوضع  يعلم 

بأنه:   ذاته  وصف  قصد  ثم  َواأْلَْرضِ ﴿للمبالغة،  َمَواِت  الس  يِف  الرسي   َيْعَلُم  ال ِذي  ﴾  َأْنَزَلُه 

ُم اْلُغُيوِب هو كقوله: ﴿ُقْل إِن  َريبي َيْقِذُف  ، و[ 6الفرقان:  ]  ﴿َعامِلِ  وقوله:  ،  [ 48سبأ:  ] ﴾  بِاحْلَقي َعال 

َمَواِت َواَل يِف اأْلَْرِض َواَل َأْصَغُر ِمْن َذلَِك َواَل َأْكرَبُ    اْلَغْيِب  ٍة يِف الس  اَل َيْعُزُب َعنُْه ِمْثَقاُل َذر 

 [3سبأ: ] ﴾ إِال  يِف كَِتاٍب ُمبِنيٍ 

 حا وتفصيال. قال التلميذ: فهال زدت الرشح توضي

ملا وصف الكافرون القرآن املنزل بأنه كالم مفرتى وال صلة له باهلل  :  (2)قال الشيخ

قال تعاىل:  بأن جييب عىل افرتائهم بأنه سبحانه هو الذي أنزله عليه كم    سبحانه، أمر النبي  

َمَواِت   الس  يِف  الرسي   َيْعَلُم  ال ِذي  َأْنَزَلُه  اهلل    ، وفيها [ 6]الفرقان:  ﴾  َواأْلَْرضِ ﴿ُقْل  أن  إىل  إشارة 

واسع العلم، ليس من َشء يف السموات واألرض إال هو عامل به، ولذلك يعلم أهنم يقولون  

بم ال يؤمنون وجيرون عىل ألسنتهم بم ليس يف قلوهبم، حيث يعلمون أن القرآن منزل من  

النبي   الرخيص    مرسل من جانبه، ولكن  اهلل سبحانه وأن  والعناد والغرض  التعصب 

 حيول بينهم وبني االعرتاف بم يعلمون. 

﴿ُمَذْبَذبِنَي  يف قوله تعاىل:    ﴿ُمَذْبَذبِنَي﴾ قال التلميذ: وعيت هذا.. فم الرس يف كلمة  
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ِ
 َواَل إىَِل َهُؤاَلء

ِ
.. وما  [ 143النساء:  ] ﴾  َوَمْن ُيْضلِِل اهلل َفَلْن جَتَِد َلُه َسبِياًل   َبنْيَ َذلَِك اَل إِىَل َهُؤاَلء

 عالقتها بالذبذبات احلسية؟ 

يمن والكفر  الشيطان واهلوى ذبذهبم بني اإل : اآلية الكريمة تعني أن  (1) قال الشيخ

أي يدفع   ، ذب عن كال اجلانبنييُ   الذي وحقيقة املذبذب    ..فهم مرتددون بينهم متحريون

: كلم مال  وبذلك يصريال أن الذبذبة فيها تكرار ليس يف الذب،  إ  فال يقر يف جانب واحد

 إىل جنب ذب عنه. 

 قال التلميذ: فهال زدت الرشح توضيحا وتفصيال. 

بيان كاشف للحياة التي حيياها املنافقون، وأهنا حياة  يف اآلية الكريمة  :  (2)قال الشيخ

الذبذبة االضطراب، والرتدد،  و قلقة مضطربة، ال تقوم عىل مبدأ، وال تستقيم عىل طريق.. 

بني موقفني أو أكثر.. وكأهنا مشتقة من الذب، وهو الدفع والطرد، ومنه سمى الذباب،  

 ألنه يطرد، ثم يعود، ثم يطرد، ثم يعود، وهكذا. 

قوله    يف  صابةوصفت احلسنة باملس والسيئة باإلقال التلميذ: وعيت هذا.. فكيف  

.. وهل  [ 120آل عمران:  ] ﴾  َتُسْؤُهْم َوإِْن ُتِصْبُكْم َسييَئٌة َيْفَرُحوا هِبَا   تعاىل: ﴿إِْن مَتَْسْسُكْم َحَسنَةٌ 

اإل  ةمستعار  ﴾مَتَْسْسُكمْ ﴿كلمة   ذلك  صابةملعنى  يدل عىل  كم  ُتِصْبَك  تعاىل   قوله،  ﴿إِْن   :

َتُسْؤُهمْ  َأْمَرَنا ِمْن    َحَسنٌَة  َأَخْذَنا  َقْد  َيُقوُلوا  ُمِصيَبٌة  ُتِصْبَك  َفِرُحونَ َوإِْن  َوُهْم  ْوا  َوَيَتَول  ﴾  َقْبُل 

اهلل وقوله:  ،  [ 50التوبة:  ]  َفِمَن  َحَسنٍَة  ِمْن  َأَصاَبَك  َنْفِسَك   ﴿َما  َفِمْن  َسييَئٍة  ِمْن  َأَصاَبَك    َوَما 

ُلوًعا  ُخلَِق هَ اإلنسان    ﴿إِن  ، وقوله:  [ 79النساء:  ] ﴾  َوَكَفى بِاهلل ِ َشِهيًدا  َوَأْرَسْلنَاَك لِلن اِس َرُسواًل 

ُه اخْلَرْيُ َمُنوًعا  ُّ َجُزوًعا َوإَِذا َمس  ُه الرش   [ 21-19املعارج: ] ﴾ إَِذا َمس 
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تفرق   مل  تقول ذلك إن  الشيخ: يمكنك أن  ..  (1)التي قرأهتا بني سياق اآليات  قال 

ِصْبُكْم  ﴿إِْن مَتَْسْسُكْم َحَسنٌَة َتُسْؤُهْم َوإِْن تُ لكنك إن فعلت ذلك؛ فسرتى أن يف قوله تعاىل:  

ثم تصور    ، لمسلمني من االطمئنان إىل الكافرينل  اري حتذ  [ 120آل عمران:  ] ﴾  َسييَئٌة َيْفَرُحوا هِبَا 

وتعتب عىل املسلمني غفلتهم وحبهم    ، عليه صدورهم من الكراهية والبغضاءي  ما تنطو

.  . هلؤالء الذين ال حيبوهنم، ثم رسمت صورهتم وهم يف خلوهتم يعضون األنامل من الغيظ

وهو أقل قدر من اخلري ينال املسلمني، مسيئا    ،فكان املقتىض واحلال أن يكون مس احلسنة 

ي  سارا هلم، فاملس ال يساوصابة السيئة ومتكنها من املؤمنني أمرا  إساءة، وأن تكون  إهلم أبلغ  

صابة فاملس هو اللمس،  لوجدنا املس أقل من اإلي  ولو رجعنا إىل األصل اللغو ..صابةاإل

صابة اخلفيفة  كثر استعمل املس يف القرآن لإل. وهلذا  ومن جمازاة مس العذاب ومس اخلري.

ْتُهْم َنْفَحٌة ِمْن َعَذاِب َربيَك َلَي   كقوله تعاىل:  األنبياء:  ] ﴾  ُقوُلن  َيا َوْيَلنَا إِن ا ُكن ا َظاملنِِيَ ﴿َوَلئِْن َمس 

وقوله[ 46 الن ارُ   : ،  ُكُم  َفَتَمس  َظَلُموا  ِذيَن  ال  إِىَل  َتْرَكُنوا  ﴿إِْن    : وقوله  ،[ 113هود:  ] ﴾  ﴿َواَل 

ُخلَِق َهُلوًعا  إلنسان  ا  ، وقوله: ﴿إِن  [ 140آل عمران:  ] ﴾  َيْمَسْسُكْم َقْرٌح َفَقْد َمس  اْلَقْوَم َقْرٌح ِمْثُلهُ 

َمنُوًعا  اخْلرَْيُ  ُه  َمس  َذا 
َوإِ َجُزوًعا   ُّ الرش  ُه  َمس  َعىَل   ،[ 21-19املعارج:  ] ﴾  إَِذا  َأْنَعْمنَا    وقوله:﴿َوإَِذا 

بَِجانِبِهِ اإلنسان   َوَنَأى  َيُئوًسا   َأْعَرَض  َكاَن   ُّ الرش  ُه  َمس  َيْسَأمُ   ،[ 83اإلرساء:  ] ﴾  َوإَِذا    وقوله:﴿اَل 

ُّ َفَيُئوٌس َقُنوطٌ اإلنسان   ُه الرش   اخْلرَْيِ َوإِْن َمس 
ِ
من اآليات التي  .. وغريها  [ 49فصلت:  ] ﴾  ِمْن ُدَعاء

التأمل إىل أن املس فيها أقل من اإل ، كم عرب عن ذلك بعضهم بقوله:  (2) صابةَيدينا فيها 

ان الكالم واهلل أعلم:  )يمكن أن يقال: املس أقل متكنا من االصابة وكأنه أقل درجاهتا، فك

ان تصبكم احلسنة أدنى اصابة تسؤهم وحيسدوكم عليها وان متكنت االصابة منكم وانتهى  

احلد   إىل  فيها  عن    الشامت  ييرث  الذياألمر  ينفكون  وال  لكم  يرثون  ال  فهم  عنده 
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  (1)حسدهم(

ع  ستعمل فيها املس منجد بعض اآليات يُ قال التلميذ: وعيت هذا.. لكننا مع ذلك  

َنا بُِكمْ   :هملرسلخماطبة اجلاحدين  تعاىل حكاية عن    العذاب األليم كقوله ْ َتَطري  إِن ا    ﴿َقاُلوا 

ن ُكْم ِمن ا َعَذاٌب َألِيمٌ  آية االفك: ﴿َلْواَل  وقوله يف  ،  [ 18يس:  ] ﴾  َلئِْن مَلْ َتنَْتُهوا َلنَْرمُجَن ُكْم َوَلَيَمس 

ُكمْ  َتاٌب ِمَن اهلل َسَبَق ملََس 
ُبوا  [ 68األنفال:  ] ﴾  فِيَم َأَخْذُتْم َعَذاٌب َعظِيمٌ   كِ ِذيَن َكذ  ، وقوله: ﴿َوال 

ُهُم اْلَعَذاُب بَِم َكاُنوا َيْفُسُقونَ  نَا َيَمسُّ
﴿ِقيَل َيا ُنوُح اْهبِْط بَِساَلٍم ِمن ا    ، وقوله:[ 49األنعام:  ] ﴾  بِآَياتِ

ُهْم ِمن ا َعَذاٌب َألِيمٌ  مِم ْن َمَعَك َوَبَرَكاٍت َعَلْيَك َوَعىَل ُأَمٍم    [ 48هود: ] ﴾ َوُأَمٌم َسنَُمتيُعُهْم ُثم  َيَمسُّ

كسب املس  ومقام التهديد والوعيد فيها يُ التي قرأهتا، ن سياق اآليات قال الشيخ: إ

ِصْبُكْم  ﴿إِْن مَتَْسْسُكْم َحَسنٌَة َتُسْؤُهْم َوإِْن تُ قوله تعاىل:    معنى أقوى وأبلغ، وذلك بخالف

 . ذكرته لك الذين سياقها يساعد عىل إف، [ 120آل عمران: ] ﴾ َسييَئٌة َيْفَرُحوا هِبَا 

كلمت:   يف  الرس  فم  هذا..  وعيت  التلميذ:  ُيْبَعُثوَن﴾  قال  و﴿َيْوِم  يِن﴾  الدي ﴿َيْوِم 

إِن َك َرِجيٌم َوإِن  َعَلْيَك  ﴿َقاَل َفاْخُرْج ِمنَْها فَ الواردة يف قوله تعاىل:  و﴿َيْوِم اْلَوْقِت املَْْعُلوِم﴾  

يِن َقاَل َربي َفَأْنظِْريِن إِىَل َيْوِم ُيْبَعُثوَن َقاَل َفإِن َك ِمَن املُْنَْظِريَن إىَِل   َيْوِم اْلَوْقِت  الل ْعنََة إِىَل َيْوِم الدي

كا  ولكن خولف بني العبارات سلو  ،معنى واحد، وهل هي ذات  [ 38-34احلجر:  ] ﴾  املَْْعُلومِ 

 .(2)بالكالم طريقة املبالغة

الشيخ النظر؛  (3)قال  أمعنت  إن  لكنك  املبدئي..  بالنظر  ذلك  تقول  أن  يمكنك   :

يِن﴾ يشري إىل ما يالقيه  إف  ،فروقا بني الكلمت الثالث املضافة إىل اليوم فستجد   ن ﴿َيْوِم الدي

فإبليس    ؛شري إىل طلب أقىص مدةت   و﴿َيْوِم ُيْبَعُثوَن﴾   ..بليس من اجلزاء عىل معصيته ومتردهإ
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املَْْعُلوِم﴾ فيه نربة    .. نظار إىل يوم البعث ال إىل يوم تقوم الساعةيطلب اإل اْلَوْقِت  و﴿َيْوِم 

  . . تعرف ما فيه من العذاب واألخذ الشديد  الذيإىل يوم الوقت    يأ  ،هتديد ال ختطئها األذن

ن لكل كلمة خصوصية يف الداللة  إف  ؛ شرتك يف املدلول العامكانت الكلمت الثالث ت فإذا  

 الءمت موقعها. 

( يف سورة القارعة يف  ملنفوش )اكلمة  قال التلميذ: وعيت هذا.. فم الرس يف إضافة  

َباُل َكاْلِعْهِن املَْنُْفوِش﴾  قوله تعاىل:   مع أهنا مل تضف يف سورة املعارج:    [ 5]القارعة:  ﴿َوَتُكوُن اجْلِ

َباُل َكاْلِعْهِن﴾ ﴿َوَتكُ   [9]املعارج: وُن اجْلِ

ملا ذكر القارعة يف أول السورة، والقارعة من )القرع(، وهو الْضب  : (1)قال الشيخ

كم ناسب    ، بالعصا، ناسب ذلك ذكر النفش؛ ألن من طرائق نفش الصوف أن يقرع باملقرعة

ـ وهو فأس عظيم حتطم    ذلك من ناحية أخرى وهي أن اجلبال هتشم باملقراعـ  وهو من القرع

أيضا  النفش  ذكر  ذلك  فناسب  احلجارة،  التعبري،  به  هلذا  أنسب َشء  القارعة  كم    ، فلفظ 

﴿َيْوَم َيُكوُن الن اُس َكاْلَفَراِش املَْْبُثوِث﴾  عة ذكر الفراش املبثوث يف قوله:  رناسب ذكر القا 

ذكر )الفراش( وحده كم  ومل حيسن    ،أيضا؛ ألنك إذاقرعت طار الفراش وانترش  [ 4]القارعة:  

 مل حيسن ذكر )العهن( وحده. 

ما تقدم من ذكر اليوم اآلخر يف سورة القارعة، أهول وأشد  باإلضافة إىل ذلك، فإن 

وُح إَِلْيِه يِف َيْوٍم  فقد قال يف سورة املعارج:    ،مما ذكر يف سورة املعارج ﴿َتْعُرُج املاََْلئَِكُة َوالرُّ

ُْم َيَرْوَنُه َبِعيًدا َوَنَراُه َقِريًبا﴾   ا مَجِياًل إهِن    ، [ 7ـ    4]املعارج:  َكاَن ِمْقَداُرُه مَخِْسنَي َأْلَف َسنٍَة َفاْصرِبْ َصرْبً

اليوم اآلخر  اليوم، هو  املراد هبذا  اليوم    وإذا  ،وليس متفقا عىل تفسري أن  به  املقصود  كان 

اليوم، وأنه تعرج املالئكة والروح فيه، يف حني قال يف   اآلخر فإنه مل يذكر إال طول ذلك 
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القارعة اْلَقاِرَعُة﴾    : سورة  َما  َأْدَراَك  َوَما  اْلَقاِرَعُة  َما  ذكرها    [ 3ـ    1]القارعة:  ﴿اْلَقاِرَعُة  فكرر 

وهوهلا  أن  ،وعظمها  والتهويل  التعظيم  هذا  كالعهن    فناسب  فيه  تكون  اجلبال  أن  يذكر 

املنفوش، وكوهنا كالعهن املنفوش أعظم وأهول من أن تكون كالعهن من غري نفش كم هو  

 ظاهر. 

  :وأنه ليس له دافع  ، ذكر يف سورة املعارج أن العذاب )واقع(باإلضافة إىل ذلك، فقد  

دَ  َلُه  َلْيَس  لِْلَكافِِريَن  َواِقٍع  بَِعَذاٍب  َسائٌِل  عىل    ،[ 2ـ    1]املعارج:  افٌِع﴾  ﴿َسَأَل  الثقل  ووقوع 

الصوف، من غري دفع له ال ينفشه بخالف ما يف القارعة، فإنه ذكر القرع وكرره، والقرع  

 ينفشه وخاصة إذا تكرر، فناسب ذلك ذكر النفش فيها أيضا. 

يف ذكر القارعة حسن ذكر الزيادة والتفصيل فيها، بخالف  باإلضافة إىل ذلك، فإنه  

﴿يِف َيْوٍم َكاَن ِمْقَداُرُه مَخِْسنَي َأْلَف َسنٍَة﴾  ل يف سورة املعارج، فإنه مل يزد عىل أن يقول:  اإلمجا 

 [4]املعارج: 

إن الفواصل يف السورتني تقتيض أن يكون كل تعبري يف مكانه،  باإلضافة إىل ذلك، ف

َباُل َكاْلِعْهِن  ﴿َيْوَم َيُكوُن الن اُس َكاْلَفَراِش املَْ ففي سورة القارعة، قال تعاىل:   ْبُثوِث َوَتُكوُن اجْلِ

ويف سورة املعارج،  .  ، فناسبت كلمة )املنفوش( كلمة )املبثوث(. [ 5ـ    4]القارعة:  املَْنُْفوِش﴾  

َكاْلِعْهِن﴾  قال:   َباُل  اجْلِ َوَتُكوُن  َكاملُْْهِل  َمُء  الس  َتُكوُن  ، فناسب )العهن(  [ 9ـ    8]املعارج:  ﴿َيْوَم 

 )املهل( 

﴿َوَنْعَمٍة َكاُنوا  يف قوله تعاىل:  الفرق بني النَعمة والنِعمة  لتلميذ: وعيت هذا.. فم  قال ا 

ْلُهْم َقلِياًل﴾  وقوله:    ،[ 27]الدخان:  فِيَها َفاكِِهنَي﴾   بِنَي ُأويِل الن ْعَمِة َوَمهي ]املزمل: ﴿َوَذْريِن َواملَُْكذي

11 ] 
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الشيخ متعددة،  :  (1)قال  عباده، وهي  تعاىل عىل  اهلل  تفضل  والقوة  فالنِعمة  العافية 

وا نِْعَمَت اهلل ِ اَل حُتُْصوَها﴾  واإليمن كلها نِعم   ، أما النَعمة فهي الرفاهية  [ 34]إبراهيم:  ﴿َوإِْن َتُعدُّ

النِعم  أحد  والنعيم  النعيم  والرخاء من  العيش  السمع  وقد ذكر  .  . والتنعم ولني  تعاىل  اهلل 

ْث﴾  نعمة  باعتبارها  والبرص والدين   ا بِنِْعَمِة َربيَك َفَحدي   .. هذه كلها نِعم  [ 11]الضحى:  ﴿َوَأم 

بِنَي  ، كم قال تعاىل:  والنَعمة الرخاء والرفاهية ومل ترد يف القرآن إال يف الذمّ  ﴿َوَذْريِن َواملَُْكذي

َقلِياًل﴾   ْلُهْم  َوَمهي الن ْعَمِة  فِيَها َفاكِِهنَي﴾  وقال:  ،  [ 11]املزمل:  ُأويِل  َكاُنوا  ،  [ 27]الدخان:  ﴿َوَنْعَمٍة 

 مل ترد كلمة النَعمة يف اخلري أما النِعمة فكلها خري. وهلذا 

، والوارد كليهم  الفرق بني بني فك رقبة وحترير رقبةقال التلميذ: وعيت هذا.. فم  

 ؟ يف القرآن الكريم

،  لذلك مل يأت إال يف الِفداءو سرتقاق،  حترير رقبة تقال يف الّرق واال:  (2)قال الشيخ

ِذيَن ُيَظاِهُروَن ِمْن نَِسائِِهْم ُثم  َيُعوُدوَن ملَِا َقاُلوا َفَتْحِريُر َرَقَبٍة﴾  كم قال تعاىل:   ]املجادلة:  ﴿َوال 

،  أرس وغريه، يعني فك عرسها أو  َقَود،  أو  يعني ختليصها من إعسار،  (، ففك رقبة، أما )[ 3

 [ 13]البلد: ﴿َفكُّ َرَقَبٍة﴾ بخالف األوىل، كم قال تعاىل:   يوم الدينباقية إىل  وهي 

كلمة )مسغبة( بدل سغب أو  اهلل تعاىل  لمذا استخدام  فقال التلميذ: وعيت هذا..  

 ؟ [ 14]البلد: ﴿َأْو إِْطَعاٌم يِف َيْوٍم ِذي َمْسَغَبٍة﴾ يف قوله تعاىل:  جوع أو خممصة 

الشيخ هو  املسغبة  :  (3)قال  والسغب  للفرد،  وليس  واجلمعي،  العام  اجلوع  تعني 

ن املسغبة هي اجلوع العام مع التعب واإلرهاق، وهلذا  . باإلضافة إىل ذلك قإاجلوع الفردي.

أما اجلوع فال يرافقه بالْضورة التعب واإلرهاق، أما املخمصة    ، خصص باستعمل )مسغبة(

 
 ( 12/369القرآن الكريم: )ملسات بيانية لسور  (1)

 ( 12/369ملسات بيانية لسور القرآن الكريم: ) (2)

 ( 13/105ملسات بيانية لسور القرآن الكريم: ) (3)



80 

 

فرق  ، فداللة عىل شدة الضيق والكربويف ذلك    ..فهي اجلوع الذي يرافقه ضمور البطن

   بني اإلنفاق يف وقت الطعام فيه متوفر، ويوم ذي مسغبة، وهو ليس كأي يوم من األيام. كبري  

َأْفَلَح  قال التلميذ: وعيت هذا.. فم الفرق بني التزكية الواردة يف قوله تعاىل:   ﴿َقْد 

اَها﴾   وا َأْنُفَسُكْم ُهَو َأْعَلُم بَِمِن ات َقى﴾  ﴿َفاَل تُ والواردة يف قوله:    ،[ 9]الشمس:  َمْن َزك  ]النجم:  َزكُّ

32 ] 

، وبذلك  له أكثر من معنى   [، ألناملشرتك اللفظي : هذا يطلق عليه ](1)قال الشيخ

نفسه  فإن   معنيهلزّكى  الزكاةأوهلا:    .. نا ا  ومنه  تعاىل:  طّهرها  قال  كم  ْم  ،  َأْمَواهِلِ ِمْن  ﴿ُخْذ 

ُرُهْم وَ  يِهْم هِبَا﴾  َصَدَقًة ُتَطهي ،  ،والزكاة هي النمء يف احلقيقة والتطهري َشء آخر[ 103]التوبة:  ُتَزكي

اَها﴾  قال تعاىل:   وا  أما قوله تعاىل:  .  . أي طّهر نفسه  [ 9]الشمس:  ﴿َقْد َأْفَلَح َمْن َزك  ﴿َفاَل ُتَزكُّ

ال  ، فمعنى  ال جيوز   .. وهذا نسبها إىل التزكيةبمعنى  زّكى نفسه  فهنا    ،[ 32]النجم:  َأْنُفَسُكْم﴾  

فعل  .. وهذا يشبه  ألنه تعاىل أعلم بمن اتقى،  ال تقولوا أنا أحسن من هذا  : مك تزكوا أنفس

كم تقّوم هذه الساعة مثاًل؟  حيث نقول:  قّوم بمعنى عّدل، وقّوم بمعنى أعطى لليشء قيمة،  

 . ّوم السلعة أي بنّي مقدار قيمتها فق  ..أو هذه السلعة؟

التلميذ:   بني   قال  الفرق  فم  هذا..  اْلكَِتاَب وعيت  ﴿آَتْينَاُهُم  و  [ 4]البينة:  ﴾  ﴿ُأوُتوا 

 ؟ [ 47]العنكبوت: كَِتاَب﴾ الْ 

الشيخ يستعمل  :  (2) قال  الكريم  الكتاب )القرآن  ويستعمل    ( أوتوا  الذم،  مقام  يف 

ٌق ملَِا  ﴿َوملَ ا َجاَءُهْم رَ ، كم قال تعاىل:  يف مقام املدح  (آتيناهم الكتاب ) ُسوٌل ِمْن ِعنِْد اهلل ِ ُمَصدي

ُْم اَل َيْعَلُموَن ﴾   َتاَب كَِتاَب اهلل ِ َوَراَء ُظُهوِرِهْم َكَأهن 
ِذيَن ُأوُتوا اْلكِ ]البقرة: َمَعُهْم َنَبَذ َفِريٌق ِمَن ال 

و[ 101 ذم،  ،  قوله:  هذا  ذلك  َتبُِعوا  ومثل  َما  آَيٍة  بُِكلي  اْلكَِتاَب  ُأوُتوا  ِذيَن  ال  َأَتْيَت  ﴿َوَلئِْن 
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ِذيَن ُأوُتوا اْلكَِتاَب  وقوله:  ،  [ 145]البقرة:  ِقْبَلَتَك﴾   ِذيَن آَمنُوا إِْن ُتطِيُعوا َفِريًقا ِمَن ال  َا ال  ﴿َيا َأَيُّ

ِذيَن ُأوُتوا اْلكَِتاَب إِال   وقوله: ، [ 100]آل عمران: َيُردُّوُكْم َبْعَد إِيَمنُِكْم َكافِِريَن ﴾  َق ال  ﴿َوَما َتَفر 

  ﴾ اْلَبيينَُة  َجاَءهْتُُم  َما  َبْعِد  اْلكَِتاِب  وقوله:  ،  [ 4]البينة:  ِمْن  ِمَن  َنِصيًبا  ُأوُتوا  ِذيَن  ال  إِىَل  َتَر  ﴿َأمَلْ 

بِيَل ﴾ اَلَلَة َوُيِريُدوَن َأْن َتِضلُّوا الس  وَن الض  (  آتيناهم الكتاب يستعمل )بينم    ..[ 44]النساء:    َيْشرَتُ

تعاىل:  املدحيف   قال  كم  تاَِلَوتِِه﴾  ،  َحق   َيْتُلوَنُه  اْلكَِتاَب  آَتْينَاُهُم  ِذيَن  فهذا [ 121]البقرة:  ﴿ال   ،

َة﴾  ومثل ذلك قوله تعاىل:  مدح،   ِذيَن آَتْينَاُهُم اْلكَِتاَب َواحْلُْكَم َوالنُُّبو  ،  [ 89]األنعام:  ﴿ُأوَلئَِك ال 

إَِلْيَك﴾  وقوله:   ُأْنِزَل  بَِم  َيْفَرُحوَن  اْلكَِتاَب  آَتْينَاُهُم  ِذيَن  ِذيَن  وقوله:  ،  [ 36]الرعد:  ﴿َوال  ﴿ال 

  ﴾ ُيْؤِمنُوَن  بِِه  ُهْم  َقْبلِِه  ِمْن  اْلكَِتاَب  إَِلْيَك  وقوله:  ،  [ 52]القصص:  آَتْينَاُهُم  َأْنَزْلنَا  ﴿َوَكَذلَِك 

ِذيَن آَتْينَاُهُم اْلكَِتاَب ُيْؤِمُنوَن بِِه﴾  اْلكَِتاَب َفا  يسند  ، وهذا يعني أن اهلل تعاىل    [ 47]العنكبوت:  ل 

ولذلك    ،فيها ذمفأوتوا  .. أما    [ 47]العنكبوت:  ﴿آَتْينَاُهُم اْلكَِتاَب﴾  يف  التفضل واخلري لنفسه  

ِذيَن ُْحيُلوا الت ْورَ ، كم قال تعاىل:  نسبه للمجهول ، وقال:  [ 5]اجلمعة:  اَة ُثم  مَلْ حَيِْمُلوَها﴾  ﴿َمَثُل ال 

ِذيَن ُأوِرُثوا اْلكَِتاَب ِمْن َبْعِدِهْم َلِفي َشكٍّ ِمنُْه ُمِريٍب ﴾   بينم قال عند  ،  [ 14]الشورى:  ﴿َوإِن  ال 

ِذيَن اْصَطَفْينَا ِمْن ِعَباِدَنا﴾ املدح:   [ 32]فاطر: ﴿ُثم  َأْوَرْثنَا اْلكَِتاَب ال 

فقال   النار  التلميذ: وعيت هذا..  الكافرين يف  )أبدًا( يف خلود  لفظ  اقرتن  يف  لمذا 

 ؟مواضع، ومل يقرتن يف مواضع أخرى

ل اجلنة، وأحيانًا هأهل النار، وأحيانًا مع أ  عأبدًا( ترد أحيانًا م: كلمة )(1)قال الشيخ

والقاعدة أنه إذا كان املقام مقام تفصيل وبسط للموضوع    .. بدًا(أيذكر اخللود من دون )

يف الوعد  ذلك  كم جاء    ، أو وعد كثريشديد  وإذا كان املقام مقام هتديد    ، )أبدًا(اهلل تعاىل  يذكر  

ِْم َجن اُت  ، قال تعاىل:  الكثري للمؤمنني يف سورة البينة وتفصيل جزائهم ﴿َجَزاُؤُهْم ِعنَْد َرهبي
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ِري مِ  تَِها اأْلهَْنَاُر َخالِِديَن فِيَها َأَبًدا َريِضَ اهلل ُ َعنُْهْم َوَرُضوا َعنُْه َذلَِك ملَِْن َخيِشَ  َعْدٍن جَتْ ْن حَتْ

، كم  اآليات فيها هتديد ووعيد شديد للكافرين  ، يف وكذلك يف سورة اجلنّ   ،[ 8]البينة:  َرب ُه﴾  

ِه َوَمْن َيْعِص اهلل َ َوَرُسوَلُه َفإِن  َلُه َناَر َجَهن َم َخالِِديَن  ﴿إِال  َباَلًغا ِمَن اهلل ِ َوِرَسااَلتِ قال تعاىل:  

َأَبًدا﴾   ، كم  وكذلك يف سورة األحزاب يف مقام التفصيل والتوّعد الشديد،  [ 23]اجلن:  فِيَها 

تعاىل:   أَ قال  فِيَها  َخالِِديَن  َسِعرًيا  هَلُْم  َوَأَعد   اْلَكافِِريَن  َلَعَن  اهلل َ  َواَل  ﴿إِن   َولِيًّا  جَيُِدوَن  اَل  َبًدا 

وإذا مل يكن كذلك أي كان مقام إجياز ال يذكر )أبدًا( مثل قوله    ،[ 65ـ    64]األحزاب:  َنِصرًيا﴾  

كِنَي يِف َناِر َجَهن َم َخالِِديَن    : تعاىل يف سورة البّينة ِذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلكَِتاِب َواملرُْْشِ ﴿إِن  ال 

ِة﴾ فِيَها ُأو ي   [ 6]البينة: َلئَِك ُهْم رَشُّ اْلرَبِ

، كم  يف سورة اهلمزةالواردتني  مُهَزة ومّهاز  قال التلميذ: وعيت هذا.. فم الفرق بني  

َزٍة ملََُزٍة﴾  قال تعاىل:    بِنَِميٍم﴾  :  يف سورة القلم   وقوله  ،[ 1]اهلمزة:  ﴿َوْيٌل لُِكلي مُهَ
ٍ
اء اٍز َمش  ﴿مَه 

 ؟ [ 11]القلم: 

يف الصيغ، فصيغة مّهاز هي صيغة مبالغة عىل  الكلمتني  الفروق بني  :  (1)يخقال الش

فّعال،   والصنعةوهي  وزن  احلرفة  نّجار وحّداد وخّياط   ، تدل عىل  . وعندما نصف  .مثل 

،  . أما صيغة مُهَزة فهي مبالغة بالتاء.أن َصنَعُته الكذب نشري إىل  شخصًا ما بـ )كّذاب( فكأنم  

بالتاء يدل عىل النهاية يف الوصف، أو الغاية يف الوصف، فليس كل )نازل( يسمى  ما بولغ  و

)نازلة(، وال كل )قارع( يسمى )قارعة( حتى يكون مستطريا عاما قاهرا كاجلائحة، ومثلها  

فهذا التأنيث للمبالغة بل الغاية يف املبالغة، وهذا ما تدل عليه    . القيامة والصاخة والطامة.

ولة، واألخرى عىل  اإذن نحن أمام صيغتني للمبالغة إحدامها تدل عىل املز.  كلمة )مُهَزة(. 

 النهاية يف الوصف. 

 
 ( 13/213ملسات بيانية لسور القرآن الكريم: ) (1)
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 ؟قال التلميذ: فم الرس يف اختيار مواضعها 

لنتيجة، وتعّرض للعاقبة،  ااستعمل مُهزة يف آية سورة اهلمزة ألنه ذكر  :  (1)قال الشيخ

َلُينَْبَذن  يِف احْلَُطَمِة﴾  :  ، حيث قال تعاىل نتيجة وغاية وعاقبة الكفار الويل ،  [ 4]اهلمزة:  ﴿َكال  

واحُلطمة هي بنفس صيغة مهزة، وهي صيغة مبالغة، لذلك ناسب أن يذكر بلوغه النهاية يف  

تدل عىل النهاية يف احلطم، وهي تفيد أن اجلزاء من جنس  التي االتصاف هبذه الصفة بالتاء 

م  فسيكون  اهلمز  يف  يبالغ  أنه  فكم  الشدةالعمل،  يف  مماثال  القلم  . .صريه  سورة  يف    ، أما 

عن  ف تتكلم  القلم  سورة  وكل  الناس،  مع  التعامل  يف  الكالم  ألن  مّهاز  صيغة  استخدام 

الناس مع  تعاىل:  التعامل  قوله  ففيها  َعظِيٍم﴾  ،  ُخُلٍق  َلَعىَل  تتناول  [ 4]القلم:  ﴿َوإِن َك  فهي   ،

]القلم: ﴿َسنَِسُمُه َعىَل اخْلُْرُطوِم﴾  قوله تعاىل:    يف كم  السلوكيات وال تذكر العاقبة إال قليال،  

مثل    ،[ 16 فقط  صفاهتم  ذكر  إنم  الفعل،  هذا  مرتكب  عاقبة  من  آخر  شيئا  يذكر  مل  لكنه 

بِنَِميٍم﴾    
ٍ
اء َمش  اٍز  مَه  َمِهنٍي  ٍف  الطاعة  [ 11ـ    10]القلم:  ﴿َحال  تستوجب  ال  الصفات  ..  وهذه 

ينبغي أن ال ُيطاع، ولو كان ذا مال    [ 14]القلم:  َماٍل َوَبننَِي﴾    ﴿َأْن َكاَن َذا  :وجاء يف السورة

وبنني فهو يمتنع بمله وبنيه واملال والبنون مها سبب اخلضوع واإليضاح واإلنقياد ولو كان  

 بِنَِميٍم َمن اٍع لِلْ   :صاحبهم ماكر لذا جاءت اآلية 
ٍ
اء اٍز َمش  ٍف َمِهنٍي مَه  َخرْيِ  ﴿َواَل ُتطِْع ُكل  َحال 

 [ 14ـ  10]القلم: ُمْعَتٍد َأثِيٍم ُعُتلٍّ َبْعَد َذلَِك َزنِيٍم َأْن َكاَن َذا َماٍل َوَبننَِي﴾ 

ْينَاُكْم  يف قوله تعاىل:    (يذّبحون قال التلميذ: وعيت هذا.. فم الفرق بني ) ﴿َوإِْذ َنج 

َذلُِكْم   َويِف  نَِساَءُكْم  َوَيْسَتْحُيوَن  َأْبنَاَءُكْم  ُيَذبيُحوَن  اْلَعَذاِب  ُسوَء  َيُسوُموَنُكْم  ْرَعْوَن 
فِ آِل  ِمْن 

َعظِيٌم﴾   َربيُكْم  ِمْن  تعاىل:    يف   ( ويذّبحون)و   ،[ 49]البقرة:  َباَلٌء  لَِقْوِمِه  قوله  َقاَل ُموَسى  ﴿َوإِْذ 

َوُيَذبيُحوَن  اْذُكرُ  اْلَعَذاِب  ُسوَء  َيُسوُموَنُكْم  ْرَعْوَن 
فِ آِل  ِمْن  َأْنَجاُكْم  إِْذ  َعَلْيُكْم  اهلل ِ  نِْعَمَة  وا 

 
 ( 13/214ملسات بيانية لسور القرآن الكريم: ) (1)
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 [6]إبراهيم: َأْبنَاَءُكْم َوَيْسَتْحُيوَن نَِساَءُكْم َويِف َذلُِكْم َباَلٌء ِمْن َربيُكْم َعظِيٌم﴾ 

سوء العذاب هو تذبيح األبناء بدل  تعاىل    اهلل البقرة جعل  سورة  يف  :  (1)قال الشيخ

ْينَاُكْم ِمْن آِل فِْرَعْوَن َيُسوُموَنُكْم ُسوَء اْلَعَذاِب﴾     هو:   سوء العذاب و،  [ 49]البقرة:  ﴿َوإِْذ َنج 

َأْبنَاَءُكْم﴾   يسومونكم،  و،  [ 49]البقرة:  ﴿ُيَذبيُحوَن  من  بدل  قبلها  وهذه  ملا  بدل  اجلملة  هذه 

ووضحتها،   إذن  الوفرّسهتا  اجلَُمل،  ويف  واألفعال  األسمء  يف  يكون  ﴿ُيَذبيُحوَن  بدل 

قال تعاىل:  يف سورة إبراهيم و.  . تبيني لسوء العذاب فنسميها مجلة َبَدل [ 49]البقرة: َأْبنَاَءُكْم﴾ 

َأْبنَاَءُكْم﴾   ب  ن سوء العذايهنا ذكر أمرف   ،[ 6]إبراهيم:  ﴿َيُسوُموَنُكْم ُسوَء اْلَعَذاِب َوُيَذبيُحوَن 

لبني إرسائيل أن اهلل تعاىل أنجاهم من يذكر  موسى عليه السالم  فبالتذبيح، وبغري التذبيح، 

العذاب،   سوء  يسوموهنم  أمرين:  من  فرعون  آخر وآل  أمر  والتذبيح  أمر،  كان  و.  .هذا 

اختاذهم عبيدًا وعمالً وخدمًا، فيعذبوهنم بأمرين،  ك  ،التعذيب هلم بالتذبيح وغري التذبيح

أمرينوليس فقط ب يسومونكم  وهلذا، فإن  .  . التذبيح، وإنم باإلهانات األخرى فذكر هلم 

   .سوء العذاب أمر، ويذبحونكم أبناءكم أمر آخر، إذن بالتذبيح ويف غري التذبيح

 

قوله تعاىل:  داللة استخدام اسم اإلشارة )ذلك( يف  قال التلميذ: وعيت هذا.. فم  

 بدل اسم اإلشارة هذا؟   [ 2]البقرة: ﴿َذلَِك اْلكَِتاُب اَل َرْيَب فِيِه ُهًدى لِْلُمت ِقنَي﴾ 

نفس االسم أحيانًا يستعمل يف التعظيم، وأحيانًا يستعمل يف الذم،  :  (2)قال الشيخ

، كم يف قوله:  كلمة )هذا( تستعمل يف املدح والثناءف.  .والذي يبني الفرق بينهم هو السياق

﴿َأَهَذا ال ِذي َبَعَث اهلل ُ َرُسواًل﴾  ، كم قال تعاىل:  ويستعمل يف الذم  ، (هذا الذي للمتقني إمام )

و[ 41]الفرقان:   املدح  ،  يف  تستعمل  بمثلهم )كذلك  فجئني  آبائي  تعاىل:  أولئك  قال  كم   ،)

 
 ( 1/169ملسات بيانية لسور القرآن الكريم: ) (2) ( 1/318ملسات بيانية لسور القرآن الكريم: ) (1)
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مُلُْتن نِي فِيِه﴾   هذا البعيد ال    :الذم تقول، وأحيانًا يكون يف  [ 32]يوسف:  ﴿َقاَلْت َفَذلُِكن  ال ِذي 

ولذلك، ففي قوله تعاىل:    . تريد أن تذكره، فهنا الذي يميز بني ذلك االستعمل والسياق.

إشارة إىل علوه وبعد رتبته وبعده عن الريب وأنه    [ 2]البقرة:  ﴿َذلَِك اْلكَِتاُب اَل َرْيَب فِيِه﴾  

بمثله يؤتى  أن  يستطيع  ال  املنال  ال   ، بعيد  عىل  داللة  نفس  )ذلك(  يف  قال  تعاىل  واهلل  بعيد 

ْلنَا َعىَل َعْبِدَنا َفْأُتوا بُِسوَرٍة ِمْن ِمْثلِِه َواْدُعوا ُشَهَداَءُكْم ِمْن   :السورة  ﴿َوإِْن ُكنُْتْم يِف َرْيٍب مِم ا َنز 

هذا األمر بعيد عن املنال    [ 42ـ    23]البقرة:  ُدوِن اهلل ِ إِْن ُكنُْتْم َصاِدِقنَي َفإِْن مَلْ َتْفَعُلوا َوَلْن َتْفَعُلوا﴾  

. والقرآن يستعمل )هذا(  .. إذن ذلك الكتاب إشارة إىل بعده وعلو مرتبته.أن يؤتى بمثله 

َأْقَوُم﴾  ، كقوله تعاىل:  لكن يف مواطن لِل تِي ِهَي  عندما ، ف[ 9]اإلرساء:  ﴿إِن  َهَذا اْلُقْرآَن ََيِْدي 

جيب أن يكون قريبًا حتى هنتدي به، لكن ملا قال ذلك الكتاب    ، قال َيدي للتي هي أقوم

 . عايل بعيد ال يستطاع أن يؤتى بمثلهيعني أنه 

 

 . هيئة الكلمة ومعناها: ب 

بعد أن انتهى التلميذ األول من ذكر ما أشكل عليه من األرسار املرتبطة بمدة الكلمة  

اذنا الفاضل أن أسألك عن بعض ما  ومعناها، قام تلميذ آخر، وقال: أما أنا فائذن يل أست

 أشكل عيل مما يرتبط هبيئة الكلمة ومعناها. 

 قال الشيخ: لك ذلك.. فسل ما بدا لك. 

﴿إِن  املُْت ِقنَي يِف  ﴾ مفردة يف قوله تعاىل:  الن َهرقال التلميذ: ما الرس يف جميء كلمة ﴿

َوهَنَرٍ  مَجْعٌ   ..[ 54القمر:  ] ﴾  َجن اٍت  القرآن    ،مع أن اجلناِت قبله  بخالف املواضع األخرى من 

أيضاً  النهر  مجع  اجلنة،  مجع  إذا  فإنه  تعاىلالكريم،  كقوله  َوَعِمُلوا  ،  آَمنُوا  ِذيَن  ال   ِ ﴿َوَبرشي  :

تَِها اأْلهَْنَارُ  ِري ِمْن حَتْ احِلَاِت َأن  هَلُْم َجن اٍت جَتْ م يذكر بعضهم  .. وهل ذلكـ  ك[ 25البقرة:  ]   ﴾الص 
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ـ يرجع إىل النواحي اجلملية والبديعية املرتبطة بالنظم.. فقد جاءت اآلية الكريمة ضمن هذا  

ُبِر َوُكلُّ َصِغرٍي َوَكبرٍِي ُمْستََطٌر إِن  املُْت ِقنَي يِف َجن اٍت َوهَنٍَر يِف  النظم:    َفَعُلوُه يِف الزُّ
ٍ
ء ﴿َوُكلُّ ََشْ

 ؟ [ 55-52القمر: ] ﴾ لِيٍك ُمْقَتِدرٍ َمْقَعِد ِصْدٍق ِعنَْد مَ 

الشيخ أن  (1)قال  منها  كثرية،  علل  لذلك  وهو  :  األهنار،  بمعنى  اسم جنس  النَهر 

اجلمع  ومنه  .بمعنى  والكثرة،  اجلمع  عىل  للداللة  بالواحد  يؤتى  وقد  األثر .  يف  ورد  :  ما 

 واملراد بالدينار والدرهم اجلنس ال الواحد.  (،أهلَك الناَس الديناُر والدرهم )

عة  ﴾الن َهر ﴿معاين  من ومنها: أن   عة ههنا عامة تشمل سعة املنازل وسعة  .الس  . والس 

  ﴾ الن َهر ولذلك فرس بعهضم ﴿.  . الرزق واملعيشة، وكل ما يقتيض متام السعادة السعة فيه

 . َسعة يف األرزاق واملنازل بال

أي: يف ضياء وسعة، ألن اجلنة ليس فيها  .  الضياء.   ﴾ ن َهرال ﴿ومنها: أن من معاين  

 ليل، إنم هو نور يتْلأل. 

ُمرادٌة مطلوبة، فإن  املتقني يف جنات وأهنار كثرية جارية،  صحيحة  وهذه املعاين كلها  

ويف سعة من العيش والرزق والسكن وعموم ما يقتيض السعة، ويف ضياء ونور يتْلأل ليس  

 ة. عندهم ليل وال ظلم

﴿َوَلْو َأن َم يِف اأْلَْرِض  مفردة يف قوله تعاىل:    ﴾َشَجَرةٍ ﴿قال التلميذ: فم رس جميء كلمة  

ُه ِمْن َبْعِدِه َسْبَعُة َأْبُحٍر َما َنِفَدْت َكلَِمُت اهلل  ﴾  إِن  اهلل َعِزيٌز َحكِيمٌ   ِمْن َشَجَرٍة َأْقاَلٌم َواْلَبْحُر َيُمدُّ

 [ 27لقمن: ] 

حتى ال يبقى    ، وتقصيها شجرة شجرة  ، تفصيل الشجربذلك  أريد    :(2) قال الشيخ

 . ال بريت أقالما إ من جنس الشجر وال واحدة 

 
 .396ص 3الكشاف ج  (2) ( 170ملسات بيانية يف نصوص من التنزيل، )ص  (1)
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مفردة يف قوله تعاىل:    ﴾ َولِيُُّكمُ ﴿قال التلميذ: وعيت هذا.. فم الرس يف جميء كلمة  

ِذيَن   ِذيَن آَمنُوا ال  َكاَة َوُهْم َراكُِعونَ ﴿إِن َم َولِيُُّكُم اهلل َوَرُسوُلُه َوال  اَلَة َوُيْؤُتوَن الز  ﴾  ُيِقيُموَن الص 

 نم أولياؤكم؟إفهال قيل:  ..ذكرت مجاعة مع أهنا  [ 55املائدة: ] 

الشيخ:   اهلل ُ﴾ قال  َولِيُُّكُم  ﴿إِن َم  الكالم:  طريق    ؛أصل  عىل  هلل  الوالية  فجعلت 

ية، ال  ، واملؤمنني عىل سبيل التبع  ثباهتا لرسول اهللإثباهتا له  إاألصالة، ثم نظم يف سلك  

، مل يكن يف الكالم  [نم أولياؤكم اهلل ورسوله والذين آمنوا ]إ. ولو قيل:  عىل سبيل األصالة.

 .(1)أصل وتبع

﴿َقْد  ﴾ يف قوله تعاىل:  َصاَلهِتِمْ ﴿قال التلميذ: وعيت هذا.. فم رس اإلفراد يف كلمة  

ِذيَن هُ  يف    ﴾َصَلَواهِتِمْ ﴿، ومجع كلمة  [ 2-1املؤمنون:  ] ﴾  ْم يِف َصاَلهِتِْم َخاِشُعونَ َأْفَلَح املُْْؤِمُنوَن ال 

بعدها:   حُيَافُِظونَ قوله  َصَلَواهِتِْم  َعىَل  ُهْم  ِذيَن  وردت يف  [ 9املؤمنون:  ] ﴾  ﴿َوال  أهنا  سياق    مع 

 ؟وآيات متحدة يف الغرض ،واحد

  يأ  ، اخلشوع يف جنس الصالةلتدل عىل    : جاءت مفردة يف اآلية األوىل (2)قال الشيخ

الصلوات اخلمس،  وهي    ،املحافظة عىل أعدادها لتدل عىل  صالة كانت، ومجعت آخرا  أّي  

..  والوتر، والسنن املرتبة مع كل صالة، وصالة اجلمعة، والعيدين، واجلنازة، واالستسقاء

 وغريها. 

اىل: ﴿َفَم َلنَا ِمْن َشافِِعنَي  قوله تعيف  واجلمع  قال التلميذ: وعيت هذا.. فم رس اإلفراد  

 ووحد الصديق؟   ،لم مجع الشافعني.. ف[ 101-100الشعراء: ] ﴾ َواَل َصِديٍق َْحِيمٍ 

الشيخ العادة:  (3)قال  يف  الشفعاء  الصديق  ،لكثرة  إذا    ..وقلة  الرجل  أن  ترى  أال 

 
 .505ص 1الكشاف ج  (1)

 .140ص 3الكشاف ج  (2)

 .254ص 3الكشاف ج  (3)
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ب له وحسبة، وان مل  إامتحن  رهاق ظامل هنضت مجاعة وافرة من أهل بلده لشفاعته، رْحة 

فأعز    ، َيمه ما أمهك  الذييسبق له بأكثرهم معرفة، وأما الصديق وهو الصادق يف ودادك  

 من بيض األنوق، وعن بعض احلكمء أنه سئل عن الصديق فقيل: اسم ال معنى له. 

﴿َوَلَقْد  يف قوله تعاىل:    ﴾املُِْجيُبونَ ﴿يف كلمة    قال التلميذ: وعيت هذا.. فم رس اجلمع 

 ؟ [ 75الصافات: ] ﴾ َناَداَنا ُنوٌح َفَلنِْعَم املُِْجيُبونَ 

الشيخ بمعاين:  (1) قال  تشعر  اجلمع  واالجالل  صيغة  ما    ، التعظيم  يوضع  حينم 

وقالوا:  الضمئر  يف  املعنى  هذا  إىل  النحاة  أشار  وقد  للواحد.  مجع  )إ  للجمعة  ضمري  ن 

يأيت  املنفصل قد  أو  املتصل  نفسه   املتكلمني  املعظم  فإن  للمتكلم  دليل  (.. وبذلك؛  اجلمع 

جابة وأوصلها إىل مراده وبغيته من نرصته عىل أعدائه  إنا أجبناه أحسن  )إواملعنى:    ، العظمة

 ( واالنتقام منهم بأبلغ ما يكون

التلميذ: وعيت هذا.. فم رس اجلمع يف كلمة   تعاىل: ﴿َوَلَقْد  ﴾ يف  َأِذل ةٌ ﴿قال  قوله 

ُكُم اهلل بَِبْدٍر َوَأْنُتْم َأِذل ةٌ  ُقوا اهلل َلَعل ُكْم َتْشُكُرونَ   َنرَصَ ، وهي مجع قلة، فلم  [ 123آل عمران:  ] ﴾  َفات 

 ؟﴾ األذالء﴿مل جيمعها مجع كثرة 

القلة ليدل عىل أهنم عىل ذلتهم كانوا قليال، وذ  :(2)قال الشيخ لتهم ما  جاء بجمع 

 . كان هبم من ضعف احلال، وقلة السالح واملال املركوب 

 وضحت رس ورود كلمة أذلة يف اآلية الكريمة؟قال التلميذ: فهال 

ٌة﴾  : يف  (3)قال الشيخ ُكُم اهلل ُ بَِبْدٍر َوَأْنُتْم َأِذل    [ 123]آل عمران:  قوله تعاىل: ﴿َوَلَقْد َنرَصَ

  كل   وتستحْض   املعركة،   مشاهد  كل  تلك،  القليلة   كلمهتا   ىف  جتمع  باحلياة،  نابضة  قوية  صورة

 
 . 37ص 4الكشاف ج  (1)

 .316ص 4الكشاف ج  (2)
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ف  إىل  بدئها   من   ومشخصاهتا،  أشخاصها، اليوم،  خامتتها،  املسلمون عن هذا  ما يذكر  أول 

وأهم ما جيدونه ىف خواطرهم منه، أهنم انترصوا نرصا حاسم، من حيث كان ال يرجى ملثلهم  

لة عدهتم، مع كثرة عدوهم، وقوة عدده! وهنا أمر  آنرص ىف هذه املوقعة، لقلة عددهم، وض

ال يدع ألحد شكا حتى عند من ال يؤمنون باهلل، هو أن يدا قوية غري منظورة ألحد، هى  

الذلة التي  .. ولذلك، فإن  املعركة، وقلبت أوضاعها، وبدلت موازينها!التي أدارت تلك  

ذلة حاجة    يهبا املسلمني هنا ليست ذلة نفسية، وال ضعفا قلبيا، وإنم هاهلل تعاىل  وصف  

وعوز، وقلة ىف املال والرجال، بحيث خيف ميزان أصحاهبا ىف أعني الناس، حني ينظرون  

الذلة هنا، إنم هو وصف للحال الظاهر منهم للناس..  فوصف املؤمنني ب  إىل ظاهرهم هذا.. 

أما ىف حقيقة أنفسهم، فهم من إيمهنم باهلل، وثقتهم فيه، وتوكلهم عليهم واستعالئهم عىل  

 حاجات اجلسد، ومتاع احلياة ـ هم ىف عزة عزيزة، تستخف بكل قوى املادة وعتوها. 

َة  قال التلميذ: وعيت هذا.. فم رس اجلمع يف   ﴾﴿ُقر  ِذيَن  يف قوله    َأْعنُيٍ تعاىل: ﴿َوال 

َة َأْعنُيٍ َواْجَعْلنَا لِْلُمت ِقنَي إَِماًما  نَا ُقر 
اتِ ي  نَا َهْب َلنَا ِمْن َأْزَواِجنَا َوُذري ، ومل  [ 74الفرقان:  ] ﴾  َيُقوُلوَن َرب 

 [؟ عيونمل يقل بدهلا ]

قال    ، كمباالضافة إىل عيون غريهمقليلة  وهي    ، ألنه أراد أعني املتقني:  (1)قال الشيخ

ُكورُ    [ 13سبأ: ] ﴾ تعاىل: ﴿َوَقلِيٌل ِمْن ِعَباِدَي الش 

 ؟بالذكر العيون قال التلميذ: فلم ُخصت 

  عىل   وترتسم   اإلنسان،  مشاعر  صفحتها   عىل   تتجىل   التي  املرآة  ألهنا   :(2)قال الشيخ

..  سخط  أو  رضا   ومن   بغض،  أو   حب  ومن  حزن،  أو   فرح  من..  وخطراته  خلجاته  نظرهتا 

وقد    إنه قد كان للناس نظر بالعيون إىل العيون، وحديث من العيون إىل العيون.. ف  وهلذا

 
 ( 620/ 11التفسري القرآين للقرآن )  (2) .233ص 3الكشاف ج  (1)
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كان للعيون لغة أبلغ من لغة الكالم، وكان هلذه اللغة علمؤها، وأصحاب القدم الراسخة  

قيقة من  ويف الشعر العريب ما يكشف عن هذه احل ،  فيها، عطاء وأخذا، وإرساال واستقباال

، ومن األمثلة عىل ذلك قول الشاعر  أمر العيون، وما تنفث من سحر البيان والدالل معا 

 : قديم

 أعادَيا  من  أو أهلها  من  كان .. إنوالعني تعلم من عينى حمدثها.

 آخر:   وقال

 تصف  أو  القلب  يف ما   تظهر .. والعني إذا كامتونا اهلوى نمت عيوهنم. 

 آخر:   وقال

 قبورا   جتن ملا  القلوب  ..جعالامها. ومراقبني تكامتا هبو

 سطورا العيون من ..يتناسخانيتالحظان تالحظا فكأنم.

عليه    املسيحكم روي عن  وهكذا حتدث العيون عم تطوى النفوس من خري أو رش،  

: )رساج اجلسد هو العني، فإن كانت عينك بسيطة، فجسدك كله يكون نريا،  السالم أنه قال 

 رشيرة، فجسدك كله يكون مظلم( وإن كانت عينك 

ْرَنا  قال التلميذ: وعيت هذا.. فم رس اختيار   صيغة املضارع يف قوله تعاىل: ﴿إِن ا َسخ 

اِق  رْشَ
َباَل َمَعُه ُيَسبيْحَن بِاْلَعيِشي َواإْلِ  هل من فرق بني يسبحن ومسبحات؟  .. و[ 18ص:  ] ﴾  اجْلِ

ال لذلك وهو الداللة  إعىل مسبحات    ﴾ ُيَسبيْحنَ ﴿وما اختري    ..نعم:  (1)قال الشيخ

شيئا  اجلبال  من  التسبيح  السامع حارض    ، بعد َشء  عىل حدوث  وكأن  بعد حال،  وحاال 

 . يسمعها تسبح

َيَرْوا    صيغة املضارع يف قوله تعاىل: قال التلميذ: وعيت هذا.. فم رس اختيار   ﴿َأَومَلْ 

 
 . 6160ص 4الكشاف ج  (1)
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رْيِ َفْوَقُهْم َصاف اٍت   ْْحَنُ   َوَيْقبِْضنَ إِىَل الط   َبِصريٌ   َما ُيْمِسُكُهن  إِال  الر 
ٍ
ء ..  [ 19امللك:  ] ﴾  إِن ُه بُِكلي ََشْ

 ومل يقل قابضات؟﴾َوَيْقبِْضنَ ﴿لم قيل: ف

الشيخ األجنحة (1)قال  صف  هو  الطريان  يف  األصل  ألن  اهلواء  ف  ..:  يف  الطريان 

وأما القبض فطارئ عىل    ..سطها واألصل يف السباحة مد األطراف وب  ،كالسباحة يف املاء 

ء بم هو طارئ غري أصل بلفظ الفعل عىل معنى  ي فج  ،البسط لالستظهار به عىل التحرك

الفعل يفيد التجدد  . ذلك أن  ويكون منهن القبض تارة كم يكون من السابح.  ،أهنن صافات

 . واالسم يفيد الثبوت واالستمرار  ، واحلدوث

ا التلميذ: وعيت هذا.. فم رس  قوله  يف    ﴾ ُتثرِيُ ﴿كلمة  صيغة املضارع يف  ختيار  قال 

َياَح َفُتثرُِي َسَحاًبا َفُسْقنَاُه إِىَل َبَلٍد َمييٍت َفَأْحَيْينَا بِِه اأْلَْرَض َبْعدَ   تعاىل:  ال ِذي َأْرَسَل الري   ﴿َواهلل ُ 

 ؟  ، والتي جاءت بصيغة املايضدون ما قبله وما بعده [ 9فاطر: ] ﴾ َكَذلَِك النُُّشورُ  َمْوهِتَا 

الشيخ تقع عليها    يليحك:  (2)قال  التي  السحابإاحلال  الرياح  ستحْض  تُ لو  ،ثارة 

 . تلك الصورة البديعية الدالة عىل القدرة الربانية

قوله  يف    ﴾َتْقُتُلونَ ﴿ كلمة  صيغة املضارع يف  قال التلميذ: وعيت هذا.. فم رس اختيار  

أنبيائه عليهم جسارهتم عىل  ومنكرا  ارسائيل  بنى  ﴿َأَفُكل َم    م تعاىل خماطبا  السالم:  عليهم 

َتْقُتُلونَ  ْبُتْم َوَفِريًقا  َكذ  َفَفِريًقا  ُتْم  اْسَتْكرَبْ َأْنُفُسُكُم  بَِم اَل هَتَْوى    .. [ 87البقرة:  ] ﴾  َجاَءُكْم َرُسوٌل 

 ؟  (وفريقا قتلتم)هال قيل ف

الشيخ فظيع:  (3)قال  األمر  النفوس  ؛ألن  يف  استحضاره  يف    ،فأريد  وتصويره 

. ألن صيغة املضارع تساعد عىل ذلك بخالف صيغة املايض.. وقد نجد يف القرآن  القلوب. 

 
 .465ص 4الكشاف ج  (1)

 .274ص 3الكشاف ج  (2)

 .121ص 1الكشاف ج  (3)



92 

 

حينها ليس  الغرض منه  ألن    ، املايضقد يقع املضارع موقع  الكريم ما هو خالف ذلك.. أي  

يف قوله تعاىل: ﴿َواْعَلُموا  كم  دث مستمر، إىل أن هذا احلاإلشارة  استحضار الصورة، وانم  

 [ 7احلجرات: ] ﴾ َلْو ُيطِيُعُكْم يِف َكثرٍِي ِمَن اأْلَْمِر َلَعنِتُّمْ   َأن  فِيُكْم َرُسوَل اهلل

 دون أطاعكم؟ ﴾ُيطِيُعُكمْ ﴿ هذا.. فلم قيل  قال التلميذ: كنت أود أن أسألك عن

  ، استمرار عمله عىل ما يستصوبون  رادهتمإللداللة عىل أنه كان يف  :  (1)قال الشيخ

وأنه كلم عّن هلم رأى يف أمر كان معموال عليه بدليل قوله: ﴿يِف َكثرٍِي ِمَن اأْلَْمِر﴾، كقولك:  

 . فالن يقرى الضيف وحيمى احلريم، تريد أنه مما اعتاده ووجد منه

ِذيَن  يف قوله تعاىل: ﴿إِ ، كم املايض ومثل هذا املعنى للفعل املضارع الواقع موقع  ن  ال 

وَن َعْن َسبِيِل اهلل َواملَْْسِجِد احْلََرامِ  يقال: فالن حيسن إىل  ، ذلك أنه  [ 25احلج:  ] ﴾  َكَفُروا َوَيُصدُّ

نم يراد استمرار وجود احلال منه  إو  ،وينعش املضطهدين، ال يراد حال وال استقبال   ، الفقراء

 .والنعشة يف مجيع أزمنته وأوقاته 

وَن َعْن َسبِيِل اهلل ِ﴾  : هل يعني ذلك أن يف  (2)قال التلميذ داللة  قوله تعاىل: ﴿َوَيُصدُّ

 ؟الصدود منهم مستمر دائمعىل أن 

وَن﴾،  : أجل.. فصيغة املضارع تدل عىل ذلك.. فكلمة  (3)قال الشيخ تدل  ﴿َيُصدُّ

ر  ال تتخلله فرتات انقطاع للحدث بل هو مستم لذا  غري متجدد، ف، وأنه  استمرار الصدعىل  

 . املايضويمنع، ولذلك حسن عطفه عىل  ي كقوهلم: فالن يعط .دائم. 

قوله تعاىل: ﴿َكَذلَِك ُيوِحي  قال التلميذ: أهذا هو الرس يف اختيار صيغة املضارع يف  

ِذيَن ِمْن َقْبلَِك اهلل اْلَعِزيُز احْلَكِيمُ  لم يقل )أوحى( ليدل عىل أن  .. ف[ 3الشورى:  ] ﴾  إَِلْيَك َوإِىَل ال 
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 ؟ من عادتهي الوح

قوله تعاىل: ﴿َأمَلْ َتَر َأن  اهلل  : أجل.. ومثلها الكثري من املواضع، كم يف  (1) قال الشيخ

ةً  خُمَْْض  اأْلَْرُض  َفُتْصبُِح  َماًء   
ِ
َمء الس  ِمَن  َخبِريٌ   َأْنَزَل  َلطِيٌف  اهلل  قال    [ 63احلج:  ] ﴾  إِن   حيث 

 إىل أن خْضهتا تبقى وتتجدد زمانا بعد زمان. ، ليشري (فأصبحت) ومل يقل:  ﴾،َفُتْصبُِح ﴿

اختالف   رس  فم  هذا..  وعيت  التلميذ:  واملقام  قال  الواحدة  اآلية  يف  الفعل  نوع 

يف  الواحد كم   ، 
ٍ
بُِسوء آهِلَتِنَا  َبْعُض  اَك  اْعرَتَ إِال   َنُقوُل  ﴿إِْن  تعاىل:  اهلل    قوله  ُأْشِهُد  إِيني  َقاَل 

ُكونَ َواْشَهُدوا َأيني َبِريٌء مِم    أشهد اهلل وأشهدكم؟ إين  .. فلم مل يقل:[ 54هود: ] ﴾ ا ُترْشِ

شهاد صحيح ثابت يف معنى  إشهاد اهلل عىل الرباءة من الرشك  إ: ألن  (2)قال الشيخ

ال هتاون بدينهم وداللة عىل قلة املباالة  إشهادهم فم هو  إوشد معاقده، وأما    ،تثبيت التوحيد

األ لفظ  عن  هبم  فعدل  فحسب،  بينهمهبم  ما  الختالف  األمر  يوج  ،ول  لفظ  عىل  به  ء 

 .بالشهادة

صيغة )فّعل( عىل صيغة )أفعل( يف قوله  قال التلميذ: وعيت هذا.. فم رس اختيار  

ْلنَا َعىَل َعْبِدَنا َفْأُتوا بُِسوَرٍة ِمْن ِمْثلِِه َواْدُعوا ُشَهَداَءُكمْ  ْن  مِ   تعاىل: ﴿َوإِْن ُكنُْتْم يِف َرْيٍب مِم ا َنز 

 [ 23البقرة: ] ﴾ ُدوِن اهلل إِْن ُكنُْتْم َصاِدِقنيَ 

ملكان   ،وهو من جمازه، ألن املراد النزول عىل سبيل التدرج والتنجيم : (3)قال الشيخ

عند الناس    ، وذلك أهنم كانوا يقولون: لو كان هذا من عند اهلل خمالفا ملا يكون منالتحدى

  ، احلوادثوعىل حسب النوازل    ، آيات عقب  وآيات    ، سورة بعد سورة  ،مل ينزل هكذا نجوما 

وعىل سنن ما ترى عليه أهل اخلطابة والشعر من وجود ما يوجد منهم مفرقا حينا فحينا  
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الناظم    يال يلق   ،وشيئا فشيئا حسب ما يعن هلم من األحوال املتجددة واحلاجات السانحة

فلو أنزله اهلل ألنزله    ، خطبه أو رسائله رضبةالناثر بمجموع  ي  وال يرم  ، ديوان شعره دفعة

َل َعَلْيِه اْلُقْرآُن   ِذيَن َكَفُروا َلْواَل ُنزي خالف هذه العادة مجلة واحدة، قال اهلل تعاىل: ﴿َوَقاَل ال 

ْلنَاُه َتْرتِياًل  َكَذلَِك لُِنَثبيَت بِِه ُفَؤاَدكَ  مُجَْلًة َواِحَدةً  ن ارتبتم  يل هلم: إ.. وكأنه ق[ 32الفرقان: ] ﴾ َوَرت 

وهلموا    ،نزاله هكذا عىل مهل وتدرج فهاتوا أنتم نوبة واحدة من نوبه إوقع    الذييف هذا  

 نجم فردا من نجومه. 

تعاىل: ﴿اَل  يف قوله  صيغة )فعل( و)افتعل(  قال التلميذ: وعيت هذا.. فم رس اختيار  

مل خص اخلرب  .. و[ 286البقرة: ] ﴾ َكَسَبْت َوَعَلْيَها َما اْكَتَسَبْت هَلَا َما  ُيَكليُف اهلل َنْفًسا إِال  ُوْسَعَها 

 بالكسب، والرش باالكتساب؟

منجذبة  وهي    فلم كان الرش مما تشتهيه النفس   ؛االكتساب اعتمل  : يف(1) قال الشيخ

فجعلت لذلك مكتسبة فيه، وملا مل تكن كذلك    ؛ اليه وأمارة به كانت يف حتصيله أعمل وأجد

 . اخلري وصفت بم ال داللة فيه عىل االعتمل يف باب

اختيار   رس  فم  هذا..  وعيت  التلميذ:  تعاىل:  للمجهول    املايض بناء  قال  قوله  يف 

َحَرُة َساِجِدينَ   ؟ [ 120األعراف: ] ﴾ ﴿َوُأْلِقَي الس 

آية موسى عليه السالم واستيقنوها بعد ما سحروا    ى السحرة ملا رأ:  (2)قال الشيخ

باالنقياد والسجود هلل سبحانه بادروا  الناس واسرتهبوهم  ت .  .أعني  الكريمة  صور  واآلية 

  الذيوهذه الرسعة الفائقة يف االنقياد واالستسالم يف هذا املوقف    ،هذه املفاجأة العظيمة

الناس فيهم لعلهم يتبعون السحرة   متثل فيه الرصاع بني حق موسى وباطل فرعون واجتمع

َحَرُة﴾    هبذه الصيغةن كانوا هم الغالبني،  إ كأنم ألقاهم  ،  خروا سجداأي أهنم  ﴿َوُأْلِقَي الس 
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 ..  مل يتملكوا مما رأوا فكأهنم ألقوا أو أهنم ملق لشدة خرورهم، 

يف   ورد  ما  ذلك  اْبَلِعي  ويشبه  َأْرُض  َيا  ﴿َوِقيَل  تعاىل:  َأْقلِِعي  قوله  َسَمُء  َوَيا  َماَءِك 

اجْلُوِديي  َعىَل  َواْسَتَوْت  اأْلَْمُر  َوُقيِضَ  املَْاُء  الظ املنِِيَ   َوِغيَض  لِْلَقْوِم  ُبْعًدا  ..  [ 44هود:  ] ﴾  َوِقيَل 

وأن تلك األمور    ،للداللة عىل اجلاللة والكربياء  للمجهولي  خباره عىل الفعل املبن إء  يمجف

تكون   ال  قاهرب  إالالعظام  مكون  وتكوين  قادر  فاعل  ال    ، فعل  واحد  فاعل  فاعلها  وأن 

َوَيا َسَمُء  . يشارك يف أفعاله َماَءِك  اْبَلِعي  . فال يذهب الوهم إىل أن يقول غريه: ﴿َيا َأْرُض 

اهلائل غريه  َأْقلِِعي﴾ وال أن يقيض ي  السفينة عىل متن اجلودي  وال أن تستو  ،ذلك األمر 

 .(1) قرارهإ وبتسويته  إالوتستقر عليه 

  يف قوله تعاىل: بصيغة املايض    ﴾ َوَودُّوا﴿قال التلميذ: وعيت هذا.. فم رس ورود فعل  

َلوْ  َوَودُّوا   
ِ
وء بِالسُّ َوَأْلِسنََتُهْم  َأْيِدََيُْم  َلْيُكْم 

إِ َوَيْبُسُطوا  َأْعَداًء  َلُكْم  َيُكوُنوا  َيْثَقُفوُكْم    ﴿إِْن 

 [2املمتحنة: ] ﴾ َتْكُفُرونَ 

الفعل  (2)الشيخقال   أن  مع  املضارع  يجير  املايض:  جمرى  الرشط  باب  أن    يف  إال 

به   ففيه  وروده  قبل كل َشء كفركم وارتدادكم رس خاص،  قيل: وودوا  أهنم  أي  .  .كأنه 

األعراض   ومتزيق  األنفس  قتل  من  مجيعا  والدين  الدنيا  مضار  بكم  يلحقوا  أن  يريدون 

لعلمهم أن الدين أعز عليكم    ..عندهم وأوهلا . وردكم كفارا أسبق املضار  . وردكم كفارا

أرواحكم دونه  ، من  هلا  بذالون  عند    ، ألنكم  أعز َشء  يقصد  أن  عنده  أهم َشء  والعدو 

 صاحبه. 

ا َفَتْحنَا َلَك  قال التلميذ: وعيت هذا.. فم رس ورود الفعل ماضيا   يف قوله تعاىل: ﴿إِن 

 ح فتح مكة؟ عىل اعتبار أن الفت [ 1الفتح: ] ﴾ َفْتًحا ُمبِينًا 
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الشيخ وروده  (1)قال  املايض:  لفظ  عادة    عىل  إعىل  يف  الكريم  عن  خباره  القرآن 

ذلك من الفخامة والداللة  ويف    ألهنا يف حتققها وتيقنها بمنزلة الكائنة املوجودة، املستقبل،  

ُسْبَحاَنُه    َتْسَتْعِجُلوهُ ﴿َأَتى َأْمُر اهلل َفاَل  .. ومثلها قوله تعاىل:  عىل علو شأن املخرب ما ال خيفى

ُكونَ   [1النحل: ] ﴾ َوَتَعاىَل َعم  ُيرْشِ

ِحيِم﴾قال التلميذ: وعيت هذا.. فم رس اختالف اسمي   ْْحَِن الر  يف الصيغة مع    ﴿الر 

 كون جذرمها اللغوي واحدا؟

الشيخ يف (2)قال  ْْحَنِ ﴿  :  يف    ﴾ الر  ليس  ما  املبالغة  ِحيمِ ﴿من  قالوا:   ، ﴾الر    ولذلك 

قد  . و .لزيادة املعنى تؤدي  الزيادة يف البناء  .. بناء عىل أن  ورحيم الدنيا   ،رْحن الدنيا واآلخرة 

اللغويني يف  قال   املمتلئ غضبا:  بعض  العرب أهنم    ومما طن عىل أذين )الغضبان  من ملح 

بالشقدف  مراكبهم  من  مركبا  العراق،    ،يسمون  حمامل  ثقل  يف  ليس  مركب خفيف  وهو 

فقال:    ،طائف لرجل منهم: ما اسم هذا املحمل؟ أردت املحمل العراقى فقلت يف طريق ال

قلت: بىل فقال: هذا اسمه الشقنداف، فزاد يف بناء االسم لزيادة    أليس ذاك اسمه الشقدف؟

 املسمى(  

مع ذلك  لكنها    ، ليست من كالمهم  يبا عركلمة الشقنداف التي رواها عن األفمع أن  

 يف فطرة األعراب. ي اللغودلت عىل جذر هذا األصل 

)مرضع( يف قوله  ﴾ بدل  ُمْرِضَعةٍ قال التلميذ: وعيت هذا.. فم رس اختيار كلمة ﴿

 ؟ [ 2احلج: ] ﴾ ﴿َيْوَم َتَرْوهَنَا َتْذَهُل ُكلُّ ُمْرِضَعٍة َعم  َأْرَضَعْت   تعاىل:

الشيخ:   اإلقال  التي يف حال  للصبىاملرضعة  ثدَيا  ملقمة  التي    .. رضاع  واملرضع 

ليدل عىل    ﴾ ُمْرِضَعةٍ ﴿قيل  .. وهلذا  رضاع يف حال وصفها ن مل تبارش اإلإهنا أن ترضع وشأ
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أن ذلك اهلول إذا فوجئت به هذه وقد ألقمت الرضيع ثدَيا نزعته من فيه ملا يلحقها من  

 .(1)الدهشة

التلميذ: وعيت هذا.. فم رس اختيار كلمة   َرةٌ ﴿ قال  يف  بدل كلمة )طاهرة(    ﴾ ُمَطه 

َرةٌ ﴿اىل: قوله تع يَها َأْزَواٌج ُمَطه 
 ؟ [ 57النساء: ]  ﴾هَلُْم فِ

َرةٌ ﴿: يف كلمة  (2)قال الشيخ شعار  اإلوهي    فخامة لصفتهن ليست يف طاهرة،  ﴾ُمَطه 

 . هلل عز وجل إالوليس ذلك  ،بأن مطهرا طهرهن 

يف قوله تعاىل:  دون الوالد    ﴾ املَْْوُلوِد َلهُ ﴿قال التلميذ: وعيت هذا.. فم رس التعبري بـ  

َكاِمَلنْيِ  َحْوَلنْيِ  َأْواَلَدُهن   ُيْرِضْعَن  َلُه    ﴿َواْلَوالَِداُت  املَْْوُلوِد  َوَعىَل  َضاَعَة  الر  م  
ُيتِ َأْن  َأَراَد  ملَِْن 

ْسَوهُتُن  بِاملَْ 
 ؟[ 233البقرة: ] ﴾  ْعُروِف ِرْزُقُهن  َوكِ

الشيخ الوالدات  :  (3)قال  أن  هلمإليعلم  ولدن  يرزقوهن  ..  نم  أن  عليهم  فكان 

 ويكسوهن إذا أرضعن ولدهم.

التلميذ: وعيت هذا.. فم رس التعبري ب قوله تعاىل:  بدل الفعل يف  اسم املفعول  قال 

، ومل مل يقل: ذلك يوم جُيمع له  [ 103هود:  ] ﴾  َيْوٌم َمْشُهودٌ ﴿َذلَِك َيْوٌم جَمُْموٌع َلُه الن اُس َوَذلَِك  

 الناس؟

وأنه ال بد    ،ملا يف اسم املفعول من داللة عىل ثبات معنى اجلمع لليوم : (4) قال الشيخ

  وأنه املوصوف بذلك صفة الزمة، وهو أثبت   ،من أن يكون ميعادا مْضوبا جلمع الناس له 

نك ملنهوب  )إ : يف التهديدل ا ق وهلذا يهنم ال ينفكون منه، وأ ، ثبات اجلمع إىل الناسأيضا إل

 . الفعل، وهو ال يوجد يف وثباته ، من متكن الوصف(.. وملا يف ذلك  حمروب قومك ،مالك
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َر  [ يف قوله تعاىل: أفعل التفضيلقال التلميذ: وعيت هذا.. فم رس التعبري بـ ] ﴿لُِيَكفي

ِزََيُْم َأْجَرُهْم بَِأْحَسِن ال ِذي َكاُنوا َيْعَمُلونَ اهلل َعنُْهْم َأْسَوَأ ال ِذي   ؟[ 35الزمر: ] ﴾ َعِمُلوا َوجَيْ

الت املكفرة  زمن الصغائر وال  يفرط منهم  الذي اليشء إيذان بأن : هو (1) قال الشيخ

األحسن   اهلل  عند  هو  يعملون  الذين  واحلسن  املعصية،  األسوأ الستعظامهم  عندهم  هو 

 . وحسنهم باألحسن ،خالصهم فيه، فلذلك ذكر سيئهم باألسوإإ حلسن 

قوله تعاىل: ﴿ُقْل  قال التلميذ: وعيت هذا.. فم رس اختيار التأنيث عىل التذكري يف  

ِه َأْو َأَراَديِن بَِرْْحٍَة َهْل  َأَفَرَأْيُتْم َما َتْدُعوَن مِ  ُْضٍّ َهْل ُهن  َكاِشَفاُت رُضي
ْن ُدوِن اهلل إِْن َأَراَديِنَ اهلل بِ

َرْْحَتِهِ  مُمِْسَكاُت  التأنيث.. ف[ 38الزمر:  ] ﴾  ُهن   أنه  لم قيل )كاشفات( و)ممسكات( عىل  ، مع 

ِذيَن ِمْن ُدونِهِ َوخُيَ   ﴿َأَليَْس اهلل بَِكاٍف َعْبَدهُ ورد قبلها قوله تعاىل:   ُفوَنَك بِال  َوَمْن ُيْضلِِل اهلل    وي

 ؟ [ 36الزمر: ] ﴾ َفَم َلُه ِمْن َهادٍ 

الشيخ:   به من كشف  قال  طالبهم  وتعجيز عم  تضعيف  زيادة  ويعجزها  ليضعفها 

الشدة  تدل عىل  كم أن الذكورة    ، اللني والرخاوةتدل عىل  مساك الرْحة، ألن األنوثة  إالْض و

والاليت ذكرن يف  هن الالت والعزى ومناة،  تعبدوهنن و  ناث الاليتأنه قال: اإلوالصالبة ك

َكُر َوَلُه اأْلُْنَثىقوله تعاىل:   ى َوَمنَاَة الث الَِثَة اأْلُْخَرى َأَلُكُم الذ  َت َواْلُعز  النجم:  ] ﴾  ﴿َأَفَرَأْيُتُم الال 

ويشري إىل مثل هذا املعنى يف  ..  وفيه هتكم أيضا   ..أضعف مما تدعون هلن وأعجز  [ 19-21

ْمَس َباِزَغًة َقاَل َهَذا َريبي َهَذا َأْكرَبُ   [78األنعام: ] ﴾ التأنيث قوله تعاىل: ﴿َفَلم  َرَأى الش 

﴾  قال التلميذ: وعيت هذا.. فم رس   اإلشارة للشمس؟  مع أن قوله ﴿َهَذا َريبي

الشيخ عبارُج :  (2)قال  لكوهنم  اخلرب  مثل  املبتدأ  ما  عل  كقوهلم:  واحد  عن َشء  ة 

﴿ُثم  مَلْ َتُكْن فِْتنَُتُهْم إِال  َأْن َقاُلوا َواهلل ِ  ومثل قوله تعاىل:  جاءت حاجتك، ومن كانت أمك،  
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كِنيَ  نَا َما ُكن ا ُمرْشِ وكان اختيار هذه الطريقة واجبا لصيانة الرب عن شبهة  ..  [ 23األنعام:  ] ﴾  َربي

  ، أبلغ  ( العالمة)وان كان   ، صفة اهلل )عالم( ومل يقولوا )عالمة(  أال تراهم قالوا يف   ، التأنيث

 . احرتازا من عالمة التأنيث 

 

 . احلروف واألدوات: ج 

بعد أن انتهى التلميذ الثاين من ذكر ما أشكل عليه من األرسار املرتبطة هبيئة الكلمة  

ألك عن بعض ما  ومعناها، قام تلميذ آخر، وقال: أما أنا فائذن يل أستاذنا الفاضل أن أس

 . حروف املعاين وأدوات الربطأشكل عيل مما يرتبط ب

 قال الشيخ: لك ذلك.. فسل ما بدا لك. 

 يف القرآن الكريم؟ )ثم(  قال التلميذ: ما رس التعبري بـ 

 : ليهمإ أصالن يرجع معنى )ثم( غالبا : هلذا احلرف يف القرآن الكريم (1)قال الشيخ

. وذلك إذا كان ما قبل )ثم( من األحداث واألفعال مهيئا  . االستبعاد  ، فهو األول أما  

ِه ُثم  َأْعَرَض   َر بِآَياِت َربي لعدم حصول ما بعدها، وذلك مثل قوله تعاىل: ﴿َوَمْن َأْظَلُم مِم ْن ُذكي

ُمنَْتِقُمونَ   َعنَْها  املُْْجِرِمنَي  ِمَن  اإلإف،  [ 22السجدة:  ] ﴾  إِن ا  اهلل ن  آيات   يف وضوحها عراض عن 

رشادها إىل سواء السبيل والفوز بالسعادة العظمى بعد التذكري هبا مستبعد يف  إنارهتا وإو

ثم مل تنتهزها استبعادا لرتكه    العقل والعدل كم تقول لصحبك: وجدت مثل تلك الفرصة 

 .(2) االنتهاز

 [83النحل:  ] ﴾  َأْكَثُرُهُم اْلَكافُِرونَ ﴿َيْعِرُفوَن نِْعَمَت اهلل ُثم  ُينْكُِروهَنَا وَ ومثله قوله تعاىل:  

ألن حق من    ،نكارهم أمر مستبعد بعد حصول املعرفة إلداللة عىل أن  هنا ل  )ثم( فقد وردت  
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 .(1)عرف النعمة أن يعرتف ال أن ينكر

َسُكْم  ومثله قوله تعاىل: ﴿َوإِْذ َأَخْذَنا ِميَثاَقُكْم اَل َتْسِفُكوَن ِدَماَءُكْم َواَل خُتِْرُجوَن َأْنفُ 

 [84البقرة: ] ﴾ ِمْن ِدَياِرُكْم ُثم  َأْقَرْرُتْم َوَأْنُتْم َتْشَهُدونَ 

ذ املراد أن األمرين من  إ  ،وهذا غري االستبعاد   ،بيان البعد بني األمرين؛ بالثانى وأما  

واحد  قبلها   ،جنس  مما  وأبلغ  اجلنس  هذا  يف  مرتبة  أعىل  )ثم(  بعد  ما  بني    ؛ولكن  فليس 

 نم بينهم تفاوت ومها من جنس واحد. إو ،األمرين منافاة كم يف االستبعاد

ُينَْظُرونَ   قوله تعاىل:ومن األمثلة عىل ذلك   َلُقيِضَ اأْلَْمُر ُثم  اَل  َمَلًكا  َأْنَزْلنَا  ﴾  ﴿َوَلْو 

نظار  نظار، وجعل عدم اإلنى )ثم(: بعد ما بني األمرين قضاء األمر وعدم اإلمعف  [ 8األنعام:  ] 

 .(2) ة الشدة أشد من نفس الشدةأألن مفاج ،أشد من قضاء األمر 

 يف القرآن الكريم؟)الفاء( قال التلميذ: وعيت هذا.. فم رس التعبري بـ  

.. ومن األمثلة عىل ذلك قوله  أحسن مواقعها ما تدل فيه عىل املفاجأةقال الشيخ:  

اتعاىل:   ًفا َواَل َنرْصً ُبوُكْم بَِم َتُقوُلوَن َفَم َتْسَتطِيُعوَن رَصْ َوَمْن َيْظلِْم ِمنُْكْم ُنِذْقُه َعَذاًبا   ﴿َفَقْد َكذ 

وخاصة إذا انضم اليها    ،لزام حسنة رائعةهذه املفاجأة باالحتجاج واإل، ف[ 19الفرقان:  ] ﴾  َكبِرًيا

 . االلتفات وحذف القول

ٍة ِمَن  ومثل ذلك قوله تعاىل ُ َلُكْم َعىَل َفرْتَ َتاِب َقْد َجاَءُكْم َرُسوُلنَا ُيَبنيي
: ﴿َيا َأْهَل اْلكِ

َنِذيرٍ  َبِشرٍي َواَل  ِمْن  َجاَءَنا  َتُقوُلوا َما  َأْن  ُسِل  َوَنِذيرٌ   الرُّ َبِشرٌي    َواهلل ُ  َفَقْد َجاَءُكْم 
ٍ
ء  َعىَل ُكلي ََشْ

 [ 19املائدة: ] ﴾ َقِديرٌ 

يَمَن َلَقْد َلبِْثُتْم يِف كَِتاِب اهلل إِىَل َيْوِم  مثله قوله تعاىلو ِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم َواإْلِ : ﴿َوَقاَل ال 

واب رشط يدل عليه  ج فهي  ؛[ 56الروم: ] ﴾ َفَهَذا َيْوُم اْلَبْعِث َوَلكِن ُكْم ُكنُْتْم اَل َتْعَلُمونَ  اْلَبْعِث 
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  .(1) أي فقد تبني بطالن قولكم .. فهذا يوم البعث  ؛ ن كنتم منكرين البعثإ: أي ، الكالم

 يف القرآن الكريم؟  )قد(قال التلميذ: وعيت هذا.. فم رس التعبري بـ  

واذا دخلت عىل املضارع كانت بمعنى )ربم(   ، عىل التوقعتدل  )قد( : (2)قال الشيخ

﴿َأاَل إِن  هللِ ِ َما يِف    قوله تعاىل:، ومن األمثلة عىل ذلك  فوافقتها يف اخلروج إىل معنى التكثري

َمَواِت َواأْلَْرضِ  َفُينَبيُئُهْم بَِم َعمِ   الس  إَِلْيِه  َأْنُتْم َعَلْيِه َوَيْوَم ُيْرَجُعوَن  َواهلل ُ بُِكلي    ُلواَقْد َيْعَلُم َما 

 َعلِيمٌ 
ٍ
ء أدخل )قد( ليؤكد علمه بم هم عليه من املخالفة عن الدين  .. فقد  [ 64النور:  ] ﴾  ََشْ

والنفاق، ومرجع توكيد العلم إىل توكيد الوعيد، وذلك أن )قد( إذا دخلت عىل املضارع  

 . كانت بمعنى التكثري

َليَ ومثله   ُه  إِن  َنْعَلُم  َيُقوُلونَ قوله تعاىل: ﴿َقْد  ال ِذي  َوَلكِن     ْحُزُنَك  ُبوَنَك  ُيَكذي اَل  ُْم  َفإِهن 

جَيَْحُدونَ  اهلل  بِآَياِت  ف[ 33األنعام:  ] ﴾  الظ املنَِِي  يف؛  َنْعَلمُ ﴿  قد  ال  ﴾َقْد  )ربم(  يء  جت  تي بمعنى 

 . لزيادة الفعل وكثرته 

بـ   التلميذ: وعيت هذا.. فم رس التعبري  ِذيَن  قوله تعاىل:  يف    )ربم(قال  ال  َيَودُّ  ﴿ُرَبَم 

 ؟ [ 2احلجر: ] ﴾ َكَفُروا َلْو َكاُنوا ُمْسلِِمنيَ 

تفيد   هي  الشيخ:  وهو  التقليلقال  قوهلم:  ..  يف  العرب  مذهب  عىل  لعلك  )وارد 

وال يقصدون    ، وال يشكون يف تندمه  ،عىل ما فعل اإلنسان    ، وربم ندم (ستندم عىل فعلك

الندم    ،تقليله  لو كان  أو كان قليال حلق عليك أال تفعل هذا  ولكنهم أرادوا  فيه  مشكوكا 

ومن    ،كم يتحرزون من املتيقن  ،ألن العقالء يتحرزون من التعرض للغم املظنون  ، الفعل

سالم مرة واحدة  لو كانوا يودون اإل)املعنى يف اآلية:  ولذلك كان  القليل منه كم من الكثري،  

 
 . 13ص 2الكشاف ج  (2) .384ص 3الكشاف ج  (1)



102 

 

 ( 1) فكيف وهم يودونه يف كل ساعة( ؛فباحلرى أن يسارعوا اليه 

﴿ُقْل  قال التلميذ: وعيت هذا.. فم رس استعمل اختالف حروف اجلر يف قوله تعاىل:  

َمَواِت َواأْلَْرضِ  َيْرُزُقُكْم ِمَن الس  َأْو يِف َضاَلٍل ُمبِنيٍ   ُقِل اهلل  َمْن  اُكْم َلَعىَل ُهًدى  إِي  َأْو  ا  ﴾  َوإِن 

 ؟ [ 24سبأ: ] 

  ، ألن صاحب احلق كأنه مستعل عىل فرس جواد يركضه حيث شاء   :(2)قال الشيخ

 .أين يتوجه ي والضال كأنه منغمس يف ظالم مرتبك فيه ال يدر

)عىل( يف قوله تعاىل: ﴿َوَكَذلَِك َجَعْلنَاُكْم  قال التلميذ: وعيت هذا.. فم رس اختيار  

ًة َوَسًطا لَِتُكوُنوا ُشَهَداَء َعىَل الن اِس َوَيكُ  ُسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًداُأم    قيل: فلم    ؛[ 143البقرة:  ] ﴾  وَن الر 

 وشهادته هلم ال عليهم؟   ،)لكم شهيدا( ، ومل يقل ﴾ َعَلْيُكْم َشِهيًدا﴿

الشيخ ج(3)قال  له  املشهود  عىل  واملهيمن  كالرقيب  الشهيد  كان  ملا  بكلمة  ي:  ء 

: ﴿َما ُقْلُت هَلُْم إِال  َما َأَمْرَتنِي بِِه  عىل لسان املسيح عليه السالم   قوله تعاىل كم يف االستعالء،  

ِقيَب    َوُكنُْت َعَلْيِهْم َشِهيًدا َما ُدْمُت فِيِهمْ   َأِن اْعُبُدوا اهلل َريبي َوَرب ُكمْ  ْيَتنِي ُكنَْت َأْنَت الر  َفَلم  َتَوف 

 َشهِ   َعَلْيِهمْ 
ٍ
ء ﴿ُقْل َما  :  ، وقوله عىل لسان رسول اهلل  [ 117املائدة:  ] ﴾  يدٌ َوَأْنَت َعىَل ُكلي ََشْ

 َشِهيدٌ   إِْن َأْجِرَي إِال  َعىَل اهلل   َسَأْلُتُكْم ِمْن َأْجٍر َفُهَو َلُكمْ 
ٍ
ء ، وقوله:  [ 47سبأ:  ] ﴾  َوُهَو َعىَل ُكلي ََشْ

 َ نَا يِف اآْلَفاِق َويِف َأْنُفِسِهْم َحت ى َيَتَبني 
َأَومَلْ َيْكِف بَِربيَك َأن ُه َعىَل ُكلي     هَلُْم َأن ُه احْلَقُّ ﴿َسُنِرَيِْم آَياتِ

 َشِهيدٌ 
ٍ
ء  [ 53فصلت: ] ﴾ ََشْ

)عىل( يف قوله تعاىل: ﴿َفَتنَاَدْوا ُمْصبِِحنَي َأِن  قال التلميذ: وعيت هذا.. فم رس اختيار  

 ؟[ 22-21القلم: ] ﴾ اْغُدوا َعىَل َحْرثُِكْم إِْن ُكنُْتْم َصاِرِمنيَ 
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كم تقول:    ، ملا كان الغدو اليه ليرصموه ويقطعوه كان غدوا عليه ال له:  (1) قال الشيخ

 عدا عليه العدو. 

التعبري   رس  فم  هذا..  وعيت  التلميذ:  ب  ـبقال  تعاىل:  دل  )عىل(  قوله  يف  )الالم( 

 [40هود: ] ﴾ ﴿َوَأْهَلَك إِال  َمْن َسَبَق َعَلْيِه اْلَقْوُل 

  ، كم )الالم( مع سبق النافع  ـبُعرّب  كم    ، )عىل( مع سبق الضار  ـ ب: ُعرّب  (2) قال الشيخ

ُمْبَعُدونَ  َعنَْها  ُأوَلئَِك  احْلُْسنَى  ِمن ا  هَلُْم  َسَبَقْت  ِذيَن  ال  ﴿إِن   تعاىل:  اهلل  ، [ 101األنبياء:  ] ﴾  قال 

هَلُ  ُْم  إِهن  نَي 
املُْْرَسلِ لِِعَباِدَنا  َكلَِمُتنَا  املَْنُْصوُرونَ وقوله: ﴿َوَلَقْد َسَبَقْت    ، [ 172-171الصافات:  ] ﴾  ُم 

ٌة َقْد َخَلْت و ﴿اَل ُيَكليُف  ، وقوله:  [ 134البقرة:  ] ﴾  هَلَا َما َكَسَبْت َوَلُكْم َما َكَسْبُتمْ   قوله: ﴿تِْلَك ُأم 

 [ 286البقرة: ] ﴾ هَلَا َما َكَسَبْت َوَعَلْيَها َما اْكَتَسَبْت   اهلل َنْفًسا إاِل  ُوْسَعَها 

بالم اجلر يف قوله تعاىل: ﴿َأَكاَن لِلن اِس َعَجًبا  قال التلميذ: وعيت هذا.. فم رس التعبري  

ِذيَن آَمنُوا ِ ال  وبني    ا بينه، وما الفرق  [ 2يونس:  ] ﴾  َأْن َأْوَحْينَا إِىَل َرُجٍل ِمنُْهْم َأْن َأْنِذِر الن اَس َوَبرشي

 : أكان عند الناس عجبا؟نا قول 

الشيخ منها   :(3)قال  يتعجبون  أعجوبة  هلم  جعلوه  أهنم  هلم    ،معناه  علم  ونصبوه 

 . )عند الناس( هذا املعنى نكارهم وليس يف إيوجهون نحوه استهزاءهم و

﴿َبىَل َمْن َأْسَلَم    يف قوله تعاىل: بالالم الفعل  يتعدقال التلميذ: وعيت هذا.. فم رس 

حُمِْسنٌ  َوُهَو  هللِ ِ  َوُهَو  وقوله:  ،  [ 112البقرة:  ]   ﴾َوْجَهُه  هللِ ِ  َوْجَهُه  َأْسَلَم  مِم ْن  ِدينًا  َأْحَسُن  ﴿َوَمْن 

بـ  [ 125النساء:  ] ﴾  حُمِْسنٌ  التعدي  إىَِل اهلل  إ)، بينم ورد  َوْجَهُه  ُيْسلِْم  ىل( يف قوله تعاىل: ﴿َوَمْن 

 [ 22لقمن: ] ﴾  اأْلُُمورِ َوإىَِل اهلل َعاِقَبةُ  َوُهَو حُمِْسٌن َفَقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثَقى
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  .. أي خالصا له   ،ساملا هلل  ،وهو ذاته  ،معناه مع الالم أنه جعل وجهه   :(1)قال الشيخ

 . كم يسلم املتاع إىل الرجل إذا دفع اليه  ،ىل( أنه أسلم اليه نفسه إومعناه مع )

  ، )من( يف خطاب الكافرين  ـ فعل املغفرة بقال التلميذ: وعيت هذا.. فم رس تعدي  

َواأْلَْرضِ كم   َمَواِت  الس  ِر 
َفاطِ َأيِف اهلل َشكٌّ  ُرُسُلُهْم  لَِيْغِفَر    يف قوله تعاىل: ﴿َقاَلْت  َيْدُعوُكْم 

ى َرُكْم إِىَل َأَجٍل ُمَسمًّ ﴿َيا َقْوَمنَا َأِجيُبوا َداِعَي  ، وقوله:  [ 10إبراهيم:  ] ﴾  َلُكْم ِمْن ُذُنوبُِكْم َوُيَؤخي

﴿َيْغِفْر  وقوله:  ،[ 31األحقاف:  ] ﴾  هلل َوآِمنُوا بِِه َيْغِفْر َلُكْم ِمْن ُذُنوبُِكْم َوجُيِْرُكْم ِمْن َعَذاٍب َألِيمٍ ا

ى  ْرُكْم إىَِل َأَجٍل ُمَسمًّ رُ   َلُكْم ِمْن ُذُنوبُِكْم َوُيَؤخي ﴾  َلْو ُكنُْتْم َتْعَلُمونَ   إِن  َأَجَل اهلل إَِذا َجاَء اَل ُيَؤخ 

بُّوَن   .. بينم مل يرد ذلك التعدي يف خطاب املؤمنني، كم يف قوله تعاىل:[ 4  نوح:] 
﴿ُقْل إِْن ُكنُْتْم حُتِ

ُذُنوَبُكمْ  َلُكْم  َوَيْغِفْر  اهلل  بِْبُكُم  حُيْ بُِعويِن  َفات  َرِحيمٌ   اهلل  َغُفوٌر  عمران:  ] ﴾  َواهلل ُ  وقوله:  [ 31آل   ،

 [ 71األحزاب: ] ﴾  َلُكْم ُذُنوَبُكمْ ﴿ُيْصلِْح َلُكْم َأْعَمَلُكْم َوَيْغِفرْ 

 .. وليشمل كل خطايا املؤمنني. لئال يسوى بني الفريقني يف امليعاد : (2)قال الشيخ

ىل املؤمنني  إو  ، )الباء( إىل اهلل تعاىل ـ فعل االيمن ب  يدلم عُ قال التلميذ: وعيت هذا.. ف

ِذيَن   ُقْل ُأُذُن َخرْيٍ َلُكْم    ُيْؤُذوَن الن بِي  َوَيُقوُلوَن ُهَو ُأُذنٌ ب )الالم(يف قوله تعاىل: ﴿َوِمنُْهُم ال 

 [61التوبة: ] ﴾ ُيْؤِمُن بِاهلل ِ َوُيْؤِمُن لِْلُمْؤِمننِيَ 

الشيخ:   التصديق باهلل  قال  به  الذيألنه قصد  الكفر  ب  ،هو نقيض    ، )الباء(  ـفعدى 

فعدى    ؛ويصدقه لكوهنم صادقني عندهم هلم ما يقولونه  وأن يسلّ   ، وقصد السمع من املؤمنني

السالم  قولهويدل عىل ذلك  )الالم(،    ـب يوسف عليه  إخوة  لسان  َأْنَت  تعاىل عىل  : ﴿َوَما 

ٌة ِمْن َقْوِمِه َعىَل  ، وقوله:  [ 17يوسف:  ] ﴾  بُِمْؤِمٍن َلنَا َوَلْو ُكن ا َصاِدِقنيَ  ي  ﴿َفَم آَمَن ملُِوَسى إِال  ُذري

فِْرَعوْ  ِمْن  َيْفتِنَُهمْ َخْوٍف  َأْن  َوَمَلئِِهْم  َبَعَك  وقوله:  ،  [ 83يونس:  ] ﴾  َن  َوات  َلَك  َأُنْؤِمُن  ﴿َقاُلوا 

 
 .423ص 2الكشاف ج  (2) .394ص 2الكشاف ج  (1)



105 

 

 [ 71طه: ] ﴾ ﴿َقاَل آَمنُْتْم َلُه َقْبَل َأْن آَذَن َلُكمْ وقوله:  ،[ 111الشعراء: ] ﴾ اأْلَْرَذُلونَ 

ذا( يف قوله تعاىل:  إن( و)إالرشط )قال التلميذ: وعيت هذا.. فم رس التعبري بأدايت  

وا بُِموَسى َوَمْن َمَعهُ   ﴿َفإَِذا َجاَءهْتُُم احْلََسنَُة َقاُلوا َلنَا َهِذهِ  ُ األعراف: ] ﴾  َوإِْن ُتِصْبُهْم َسييَئٌة َيط ري 

احْلََسنَةُ ف  .. [ 131 َجاَءهْتُُم  ﴿َفإَِذا  قيل  ﴿َفإَِذا﴾كيف  ب  و﴾  ب..  َسييَئٌة﴾  ُتِصْبُهْم    ـ ﴿َوإِْن 

 السيئة؟   ﴾.. ومل نّكرتَوإِنْ ﴿

أما السيئة فال    ،ألن جنس احلسنة وقوعه كالواجب لكثرته واتساعه:  (1)قال الشيخ

قد عددت أيام البالء فهل  ) ال َشء منها، ومنه قول بعضهم:  إ وال يقع    ،ال يف الندرة إتقع  

 عددت أيام الرخاء( 

 . أرسار التعريف والتنكري: د 

بعد أن انتهى التلميذ الثالث من ذكر ما أشكل عليه من األرسار املرتبطة باحلروف  

واألدوات، قام تلميذ آخر، وقال: أما أنا فائذن يل أستاذنا الفاضل أن أسألك عن بعض ما  

 . أرسار التعريف والتنكريأشكل عيل مما يرتبط ب

 بدا لك. قال الشيخ: لك ذلك.. فسل ما 

﴿َوإَِذا ِقيَل  يف قوله تعاىل:    ﴾ الن اُس ﴿يف كلمة    التعريف ب )ال(قال التلميذ: ما رس  

َفَهاءُ  السُّ آَمَن  َكَم  َأُنْؤِمُن  َقاُلوا  الن اُس  آَمَن  َكَم  آِمنُوا  اَل    هَلُْم  َوَلكِْن  َفَهاُء  السُّ ُهُم  ُْم  إِهن  َأاَل 

 ؟ [ 13البقرة: ] ﴾ َيْعَلُمونَ 

أي كم آمن رسول    ، الالم يف )الناس( للعهدأن  : لذلك وجوه.. منها  (2) قال الشيخ

  ، أو هم ناس معهودون كعبد اهلل بن سالم وأشياعه ألهنم من جلدهتم   .. ومن معه  اهلل  

أو للجنس، أي كم آمن الكاملون    ..خوانكم إومن أبناء جنسهم، أي كم آمن أصحابكم و
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اإل فقد    ..نسانيةيف  كالبهائم يف  احلقيقة ومن عداهم  الناس عىل  كأهنم  املؤمنون  أو جعل 

 . التمييز بني احلق والباطل

﴿تِْلَك آَياُت  قال التلميذ: وعيت هذا.. فم رس إضافة اآليات للقرآن يف قوله تعاىل:  

 ؟[ 1النمل: ] ﴾ اْلُقْرآِن َوكَِتاٍب ُمبنِيٍ 

الشيخ إ(1) قال  و:  القرآن  إىل  اآليات  هلا  ضافة  التفخيم  سبيل  عىل  املبني  الكتاب 

العظيم يعظم باإل إىل  اليهوالتعظيم، ألن املضاف  الواردة يف  ضافة  قوله  .. ومثله اإلضافة 

نم أضيفت إىل اسم اهلل  إهنا  إف،  [ 13الشمس:  ] ﴾  تعاىل: ﴿َفَقاَل هَلُْم َرُسوُل اهلل َناَقَة اهلل َوُسْقَياَها 

 .(2)آية من آياته ا ت من عنده لكوهنوأهنا جاء ،تعظيم وتفخيم لشأهنا 

َكائَِي ﴿قال التلميذ: وعيت هذا.. فم رس اإلضافة يف كلمة   ﴿ُثم   يف قوله تعاىل:    ﴾رُشَ

ِذيَن ُكنُْتْم ُتَشاقُّوَن فِيِهمْ  َكائَِي ال   ؟ [ 27النحل: ] ﴾ َيْوَم اْلِقَياَمِة خُيِْزَيِْم َوَيُقوُل َأْيَن رُشَ

ومثله  ..  ضافتهم ليوبخهم هبا عىل طريق االستهزاء هبمحكاية إل: هي  (3)قال الشيخ

ِذيَن َزَعْمُتْم َفَدَعْوُهْم َفَلْم َيْسَتِجيُبوا هَلُْم َوَجَعْلنَا   َكائَِي ال  قوله تعاىل: ﴿َوَيْوَم َيُقوُل َناُدوا رُشَ

 . يخا هلمعىل زعمهم توبتعاىل ليه  إضافة الرشكاء فإ ؛[ 52الكهف: ] ﴾ َبْينَُهْم َمْوبًِقا 

﴿اَل  يف قوله تعاىل:    ﴾بَِوَلِدَها ﴿قال التلميذ: وعيت هذا.. فم رس اإلضافة يف كلمة  

 [ 233البقرة: ] ﴾ ُتَضار  َوالَِدٌة بَِوَلِدَها 

يت املرأة عن املضارة أضيف اليها الولد استعطافا هلا عليه، وأنه  ملا هُن :  (4)قال الشيخ

﴿َواَل  ، كم قال تعاىل بعدها:  تشفق عليه وكذلك الوالدمنها، فمن حقها أن  ي  ليس بأجنب

 [ 233البقرة: ] ﴾ َمْوُلوٌد َلُه بَِوَلِدهِ 
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َقاَل  ﴿يف قوله تعاىل:    ﴾اْبَن ُأم  ﴿قال التلميذ: وعيت هذا.. فم رس اإلضافة يف كلمة  

 ؟ [ 150األعراف: ] ﴾  اْبَن ُأم  إِن  اْلَقْوَم اْسَتْضَعُفويِن 

الشيخ إىل  :  (1)قال  أدعى  وذلك  واحدة،  بطن  من  أهنم  إىل  إشارة  األم  إىل  أضافه 

هي    ألهنا   وأ  .. ألهنا كانت مؤمنة فاعتد بنسبها   و أ  ..العطف والرْحة، وأعظم للحق الواجب

 . التي قاست فيه املخاوف والشدائد فذكره بحقها 

عاىل: ﴿إَِذا  يف قوله ت  ﴾ِزْلَزاهَلَا ﴿قال التلميذ: وعيت هذا.. فم رس اإلضافة يف كلمة  

 ؟[ 1الزلزلة: ] ﴾ ُزْلِزَلِت اأْلَْرُض ِزْلَزاهَلَا 

الشيخ زلزاهلا  :  (2) قال  الزلزال    الذيمعناه  اهلل، وهو  احلكمة ومشيئة  تستوجبه يف 

بعده  الذيالشديد   مثل    زلزال..   ليس  التقوهو  أكرم  وأهإي  قولك:  الفاسق  ا كرامه،  ن 

 . زلزاهلا كله ومجيع ما هو ممكنتفيد أو  .. هانةواإلكرام هانته، تريد ما يستوجبانه من اإلإ

يف قوله تعاىل: ﴿ُأوَلئَِك    ﴾ُهدًى ﴿ يف كلمة  التنكري  قال التلميذ: وعيت هذا.. فم رس  

ِْم﴾  ؟ َعىل ُهدًى ِمْن َرهبي

الشيخ كلمة  نكر  :(3) قال  كنهه ت ل  ﴾ُهدًى ﴿ ت  يبلغ  ال  مبهم  يقدر    ،فيد رضبا  وال 

. وذلك مثل  ى، كم تقول: لو أبرصت فالنا ألبرصت رجال.كأنه قيل: عىل أي هد  ،قدره

تعاىل السالم   قوله  عليه  يوسف  إخوة  عن  َأْرًضا حكاية  اْطَرُحوُه  َأِو  ُيوُسَف  ﴿اْقُتُلوا   :  ﴾

خالئها من  إ وهو معنى تنكريها و ، أرضا منكورة جمهولة بعيدة عن العمران.. أي [ 9يوسف: ] 

 . نصبت نصب الظروف املبهمةهبامها من هذا الوجه وإل ،الوصف 

ْوا َفاْعَلْم   ﴾َبْعضِ ﴿كلمة قال التلميذ: وعيت هذا.. فم رس  يف قوله تعاىل: ﴿َفإِْن َتَول 
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 ؟[ 49املائدة: ] ﴾ َأن َم ُيِريُد اهلل َأْن ُيِصيَبُهْم بَِبْعِض ُذُنوهِبِمْ 

  ﴾  ُذُنوهِبِمْ بَِبْعضِ ﴿عن حكم اهلل وإرادة خالفه فوضع    بذنب التويلي  يعنقال الشيخ:  

وواحد    ، وأن هذا الذنب مع عظمه بعضها   ،وأراد أن هلم ذنوبا مجة كثرية العدد   ، موضع ذلك

 . واسترسافهم يف ارتكابه هبام لتعظيم التويل أو هذا اإل .. منها 

قوله تعاىل: ﴿تِْلَك  يف    ﴾َبْعَضُهمْ ﴿  كلمةقال التلميذ: وعيت هذا.. فم رس اإلهبام يف  

ْلنَ ُسُل َفض   ؟[ 253البقرة: ] ﴾ َوَرَفَع َبْعَضُهْم َدَرَجاٍت  ِمنُْهْم َمْن َكل َم اهلل ا َبْعَضُهْم َعىَل َبْعضٍ الرُّ

عالء قدره ما ال  إو  من رفع درجته،  هبام من تفخيم فضل هذا اإل  يف:  (1)قال الشيخ

يقال  هلذا  و  ، ال يلتبس  الذيال يشتبه واملتميز    الذيلم  ملا فيه من الشهادة عىل أنه العَ   ،خيفى

اشتهر بنحوه من األفعال    الذييريد    .. للرجل: من فعل هذا؟ فيقول: أحدكم أو بعضكم 

الناس الترصيح وأنوه بصاحبه، وسئل احلطيئة عن أشعر  فذكر زهريا    ؛فيكون أفخم من 

لو شئت لذكرت نفسى،  ولو قال: و  ، أراد نفسه  ، ولو شئت لذكرت الثالث  والنابغة ثم قال: 

 . مل يفخم أمره

يف قوله تعاىل: ﴿َخَتَم اهلل    ﴾ ِغَشاَوةٌ ﴿قال التلميذ: وعيت هذا.. فم رس تنكري كلمة  

 ؟ [ 7البقرة: ] ﴾ َوهَلُْم َعَذاٌب َعظِيمٌ  َوَعىَل َأْبَصاِرِهْم ِغَشاَوةٌ  َعىَل ُقُلوهِبِْم َوَعىَل َسْمِعِهمْ 

الشيخ أبصمعنى  :  (2) قال  عىل  أن  يتعارفه  ا التنكري  ما  غري  األغطية  من  نوعا  رهم 

عن آيات اهلل، وهلم من بني اآلالم العظام نوع عظيم ال يعلم  ي  وهو غطاء التعام  ،الناس

 . اهلل إال كنهه 

كلمة   تنكري  فم رس  هذا..  وعيت  التلميذ:  ﴿َوَجاَء  ﴾  أَلَْجًرا﴿ قال  تعاىل:  قوله  يف 

َحَرُة فِْرَعْوَن َقالُ   ؟[ 113األعراف: ] ﴾ وا إِن  َلنَا أَلَْجًرا إِْن ُكن ا َنْحُن اْلَغالِبنِيَ الس 
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يقصدون   ..ن له لغنمإ و  ، ن له إلبالإالتنكري للتعظيم كقول العرب:  :  (1)قال الشيخ

 . الكثرة

يف قوله تعاىل:    ﴾ُأُذٌن َواِعَيةٌ ﴿يف  التوحيد والتنكريقال التلميذ: وعيت هذا.. فم رس 

 ؟[ 12احلاقة: ] ﴾ ﴿لِنَْجَعَلَها َلُكْم َتْذكَِرًة َوَتِعَيَها ُأُذٌن َواِعَيةٌ 

  .. منهم ي  ولتوبيخ الناس بقلة من يع  .. يذان بأن الوعاة فيهم قلة لإل :  (2)قال الشيخ

السواد األعظم عند اهلل،  ي  وللداللة عىل أن األذن الواحدة إذا وعت وعقلت عن اهلل فه

قوله تعاىل:  .. ومثله ما ورد يف  وا ما بني اخلافقنيؤن مل إهبم بالة، و  وأن ما سواها ال يبايل

ِذيَن آَمُنوا ات ُقوا اهلل َوْلَتنُْظْر َنْفٌس َما  و  ،[ 27طه:  ] ﴾  ﴿َواْحُلْل ُعْقَدًة ِمْن لَِسايِن  َا ال  قوله: ﴿َيا َأَيُّ

َمْت لَِغدٍ    .(3) ليلوتنكري النفس لغرض التق ،تنكري العقدة ؛[ 18احلرش: ] ﴾ َقد 

يف قوله تعاىل: ﴿َعلَِمْت    ﴾َنْفٌس ﴿يف كلمة  التنكري    قال التلميذ: وعيت هذا.. فم رس

ْت  تعاىل: ﴿َيْوَم  كم قال    ،كل نفس تعلم ما أحْضت ، مع أن  [ 14التكوير:  ] ﴾  َنْفٌس َما َأْحَْضَ

َوَما   ا  حُمَْْضً َخرْيٍ  ِمْن  َعِمَلْت  َما  َنْفٍس  ُكلُّ  َأَمًدا  جَتُِد  َوَبْينَُه  َبْينََها  َأن   َلْو  َتَودُّ   
ٍ
ُسوء ِمْن  َعِمَلْت 

 ؟[ 30آل عمران: ] ﴾ َبِعيًدا

فراط فيم يعكس عنه،  يقصدون به اإل  الذيهو من عكس كالمهم  :  (4)قال الشيخ

ُمْسلِِمنيَ  َكاُنوا  َلْو  َكَفُروا  ِذيَن  ال  َيَودُّ  ﴿ُرَبَم  وجل:  عز  قوله  أي  [ 2احلجر:  ] ﴾  ومنه    )كم ، 

: كم عندك من الفرسان؟ فيقول:  إذا سئل   بعض قواد العساكر.. وهو مثل قول  ( يودون

  يوقصده بذلك التمد، مع أن عنده الكثري،  فارسا ي  أو: ال تعدم عند  ..رب فارس عندى

وأنه ممن يقلل كثري ما عنده فضال أن    ،ظهار براءته من التزيد إ ولكنه أراد    ،يف تكثري فرسانه
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 . الكثرة عىل الصحة واليقنيي ففهم منه معن ؛ فجاء بلفظ التقليل ؛يتزيد

َتا َعىَل َما  قال التلميذ: فهل هذا يشبه ما ورد يف  قوله تعاىل: ﴿َأْن َتُقوَل َنْفٌس َيا َحرْسَ

اِخِرينَ  ْطُت يِف َجنِْب اهلل َوإِْن ُكنُْت ملََِن الس   ؟[ 56الزمر: ] ﴾ َفر 

نفس الكافر، أو  وهي    جيوز أن يكون املراد هبا بعض األنفس، : أجل..  (1)قال الشيخ

ب بلد قطعت،  رُ ، مثلم يقال:  أن يراد هبا نفس متميزة بلجاج يف الكفر، أو أن يراد التكثري

 . ال التكثريإال يقصد هو و.. ورب بطل قارعت 

ىل: ﴿َوَقاَل  يف قوله تعا ﴾  َرُجلٍ ﴿يف كلمة  التنكري    قال التلميذ: وعيت هذا.. فم رس

ٍق إِن ُكْم َلِفي َخْلٍق َجِدي ْقُتْم ُكل  مُمَز  ُكْم َعىَل َرُجٍل ُينَبيُئُكْم إَِذا ُمزي ِذيَن َكَفُروا َهْل َنُدلُّ سبأ:  ] ﴾  دٍ ال 

مشهورا يف قريش وكان إنباؤه بالبعث شائعا  وقد كان    ،رسول اهلل  مع أن املقصود هبا    [ 7

 ؟عندهم

نكروه هلم، وعرضوا عليهم الداللة عليه، كم يدل عىل جمهول يف أمر  :  (2)قال الشيخ

التي  ي  فأخرجوه خمرج التحىل ببعض األحاج  منه؛   يقصدون بذلك السخرية، وكانوا  جمهول

 . يتحاجى هبا للضحك والتلهى، متجاهلني به وبأمره

﴿َوَأْنَزْلنَا  يف قوله تعاىل:    ﴾َماءً ﴿يف كلمة  التنكري    قال التلميذ: وعيت هذا.. فم رس

 َماًء بَِقَدٍر َفَأْسَكن اُه يِف اأْلَْرضِ 
ِ
َمء  ؟ [ 18املؤمنون: ] ﴾ َوإِن ا َعىَل َذَهاٍب بِِه َلَقاِدُرونَ   ِمَن الس 

مثل  ، وأنه ال يتغابى عليه َشء إذا أراده، وهو  تعاىل  يذان باقتدارهإ:فيه  (3)قال الشيخ

 َمِعنيٍ ﴿ُقْل أَ ما ورد يف الوعيد يف قوله تعاىل:  
ٍ
﴾  َرَأْيُتْم إِْن َأْصَبَح َماُؤُكْم َغْوًرا َفَمْن َيْأتِيُكْم بَِمء

 [ 30امللك: ] 
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 دقة اجلمل: .  2

ما انتهى الشيخ من حديثه مع تالميذه، حتى سمعنا األذان يرفع بالصالة؛ فسكت  

يد  الشيخ إىل أن انتهى األذان، ثم ختم جملسه، وانفض تالميذه، وبقيت جالسا، أنتظر أي  

 تربت عىل كتفي، لتأخذين إىل حمل آخر من حمال البيان. 

وقد شاء اهلل أن تكون تلك اليد هي يد الشيخ الزاهد نفسه، فقد خاطبني بقوله: أال  

 تقوم للصالة؟ 

قلت: بىل.. ولكني كنت أنتظر من أسري معه إليها؛ فأنا غريب يف هذه البالد، وال  

 طاقة يل بالسري وحدي فيها. 

وهل مع اهلل غربة؟.. وهل مع إخوانك املؤمنني غربة؟.. وهل يمكن  قال الشيخ:  

 للشخص أن يكون غريبا يف بالد القرآن الكريم؟ 

قلت: لقد كنت أستمع إليك، وأنا منبهر بم آتاك اهلل من ذوق رفيع، وحجة بالغة..  

 فمن أي قبيلة عربية أنت؟.. وكيف اكتسبت هذا؟ 

فالعلوم فتوح ال مكاسب.. أما عن قبيلتي..    قال: بل قل: كيف فتح اهلل عليك به.. 

فأنا رجل من أهل فارس.. ومل يكن يل علم باللغة العربية.. بل مل أكن مسلم أصال.. لكن  

اهلل شاء أن يقول يل بعض املسلمني أثناء دعوته يل: أنى لك أن تفهم إعجاز القرآن، وأنت  

قة يف شهادة من حتداهم  . وليس لك من سبيل إلدراك ذلك سوى حسن الثرجل أعجمي.

 القرآن الكريم.. ثم ذكر يل بعض ما يدل عىل ذلك من أخبار.

لكني ـ ولشدة تعلقي باإلسالم، ورغبتي يف إيمن املشاهدة العيان ـ رحت مع مخسة  

من زمالئي، ندرس اللغة العربية، بكل تفاصيلها، ومن مصادرها األصلية.. بل إننا تركنا  
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يه، ورحنا نسكن البوادي، ونصاحب األعراب، بل نرعى هلم إبلهم  اجلاه واملال الذي كنا ف

وغنمهم مقابل أن نتعلم منهم لغتهم.. إىل أن من اهلل علينا بفهمها وتذوقها.. وقد تذوقنا  

 من خالهلا القرآن الكريم، بل عشقناه، وآمنا به إيمن عيان ومشاهدة، ال إيمن تقليد واتباع. 

ان يقرص األعراب والعرب األقحاح دون التعرف  قلت: إن ما سمعته منك من مع

 عليها؟ 

فرب مبلغ    ؛ ا سمع منا شيئا، فبلغه كم سمعؤ)نْض اهلل امر :قال: أمل تسمع بقوله  

 ؟ (1) أوعى من سامع(

 قلت: بىل.. ولكن ما تقصد منه؟

باألصالة..  قال: لقد شاء اهلل للعرب أن يترشفوا بأن يكونوا متذوقني لبالغة القرآن  

ورشفنا بأن نتذوقها بالتعلم واالكتساب والتدرب.. ونحن نرجو أن يرزقنا اهلل من فضله  

 ال بقدر جهدنا وصدقنا وإخالصنا، وإنم بقدر فضله وكرمه. 

قال ذلك، ثم طلب مني أن أسري معه للمسجد.. وبعد أن صليت الفريضة، جلست  

أو انتظاره،  يف  السواري،  من  سارية  إىل  إال    مستندا  هي  وما  بيدي،  يأخذ  من  انتظار  يف 

حلظات، حتى قام الشيخ، وقال: لقد شاء اهلل أن جيتمع اليوم يف مسجدنا للصالة مخسة من  

البيان.. ونحن لن نأذن هلم باالنرصاف منه حتى نستفيد من كل واحد منهم   كبار أعالم 

 علم من العلوم التي تقربنا إىل القرآن الكريم. 

للحديث، أريد أن أذكر لكم أهنم مجيعا ممن آتاه اهلل البصرية يف دينه،    وقبل أن يتقدموا

واملجاهدة يف سبيله.. وكلهم ضحى بكل ما يملك يف سبيل أن يتعلم لغة القرآن الكريم،  

الثريا   )لو كان اإليمن عند :ليتذوق حقائقه ومعانيه.. وكلهم مصاديق لقول رسول اهلل  

 
 ( 232(، وابن ماجة )2657رواه الرتمذي ) (1)
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 .. يشري إىل أهل فارس، أو من كان قريبا منهم من غري العرب. (1) لناله رجال من هؤالء(

قام بعض املصلني، وقال: إن أذنت لنا شيخنا؛ فإنا نريد أن نسأهلم عن معاين وأرسار  

 ترتبط باجلملة القرآنية.. فقد علمنا أن هلم من الفقه فيها ما ليس لغريهم. 

يشاء..  ما  يسأل  أن  املجلس  ولكل من حْض  لك  الشيخ:  لن    قال  اهلل  بحمد  فهم 

 ؟ عنها يضيقوا بأسئلتكم.. وكيف يضيقون هبا، وهم الذين قدموا إليكم ألجل إجابتكم 

 . أرسار التقديم والتأخري: أ 

قام العامل األول، وقال: بم أين أكرب القوم؛ فاسمحوا يل أن أكون أول من يتصدى  

 جلوابكم.. فسلوا ما بدا لكم. 

البيان القرآين معرفة أسباب التقديم    قال بعض احلضور: لقد علمنا أن من أرسار 

 والتأخري التي ُترتب عىل أساسها الكلمت يف اجلملة.. فهل لك أن حتدثنا عنها؟

والتأخري   فبالتقديم  جدا..  وجيه  وهو  سؤالك..  ويف  فيك،  بورك  الشيخ:  قال 

يِه اْلَباطُِل  ﴿اَل َيْأتِ تنكشف الكثري من احلقائق واألرسار، وخاصة يف الكالم املقدس الذي  

َيَدْيِه َواَل ِمْن َخْلِفهِ  .. فاهلل ال يقدم إال ما حقه  [ 42فصلت:  ] ﴾  َتنِْزيٌل ِمْن َحكِيٍم َْحِيدٍ   ِمْن َبنْيِ 

التأخري..   حقه  ما  إال  يؤخر  وال  إىل  التقديم،  يأن  باإلضافة  وقوع  يف  بحث  البيان  أرسار 

 .ما جاء منها عىل األصل وما جاء عىل خالفه  ،الكلمت يف مواقعها 

.  اجلملة.ي  التقديم بني جزئنوعان:  التقديم  وقد رأيت من خالل بحثي يف هذا، أن  

 . فعن أَيم تريدون مني أن أحتدث. التقديم يف املتعلقات.و

 : اجلملة ي  التقديم بني جزئ 

 . اجلملةي  التقديم بني جزئقام بعض احلضور، وقال: حدثنا أوال عن 

 
 ( 116/ 8ابن كثري، )رواه مسلم، والرتمذي، والنسائي، وابن أيب حاتم، وابن جرير، تفسري   (1)
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اجلملة تقديم اخلرب عىل املبتدأ سواء أكان  ي  يشمل التقديم بني جزئ:  (1)قال الشيخ

مفردا أو جارا وجمرورا أو ظرفا، كم يشمل تقديم املبتدأ عىل اخلرب سواء أكان هذا اخلرب فعال  

 أو اسم. 

ينم  ألن املبتدأ ح  ، تقديم املبتدأ عىل اخلرب غريبا قال السائل: أال ترى شيخنا أن ذكرك ل 

، وقد قال  يتقدم عىل خربه يكون قد وافق األصل، وما جاء عىل األصل ال يسأل عن علته 

 نم يقال مقدم ومؤخر للمزال ال للقار(إ) بعضهم معربا عن ذلك: 

قال الشيخ: لقد كنت أقول هبذا.. لكني رأيت أن هذا يمكن أن ينطبق عىل سائر  

يف كل حمل تقدم فيه املبتدأ عىل اخلرب عن    الكالم ما عدا القرآن الكريم؛ وهلذا كنت أسأل

فالسكوت عن    .. مل جاء هذا األسلوب عىل األصل، وكان يمكن فيه املخالفة؟ علة ذلك.. و 

السؤال عن علة ما جاء عىل األصل أمر ال يطمئن اليه الدارس املتشوق إىل معرفة أرسار  

 . القرآن الكريم  لغة

فيه..   السائل: وعينا هذا، ونحن معك  عندما  تقديم اخلرب  فحدثنا عن أرسار  قال 

 ا. وجمرور اجاريكون  

قوله تعاىل: ﴿َيْوَم  ، كم يف  عىل االختصاص: هو حينها يدل يف الغالب (2)قال الشيخ

اًعا  رِسَ َعنُْهْم  اأْلَْرُض  ُق  َيِسريٌ   َتَشق  َعَلْينَا  َحرْشٌ  ف[ 44ق:  ] ﴾  َذلَِك  الظرف ..  قوله    تقديم  يف 

ال  إال يتيرس مثل ذلك األمر العظيم  ي  َعَلْينَا َيِسرٌي﴾ يدل عىل االختصاص، يعنَذلَِك َحرْشٌ  ﴿

﴿َما َخْلُقُكْم    تعاىل:يدل عىل ذلك قوله  كم    ،ال يشغله شأن عن شأن  الذيعىل القادر الذات  

 [ 28لقمن: ] ﴾ إِن  اهلل َسِميٌع َبِصريٌ  َواَل َبْعُثُكْم إِال  َكنَْفٍس َواِحَدةٍ 

..  [ 26-25الغاشية:  ] ﴾  قوله تعاىل: ﴿إِن  إَِلْينَا إَِياهَبُْم ُثم  إِن  َعَلْينَا ِحَساهَبُمْ   مثل ذلك يفو

 
 .595ص 4الكشاف ج  (2) ( 325البالغة القرآنية يف تفسري الزخمرشي، )ص  (1)
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ياهبم ليس إال إىل اجلبار املقتدر  إأن  لإلخبار  و  ، لتشديد يف الوعيدهنا ل  الظرف فرس تقديم  

قطمري،  حياسب عىل النقري وال  الذيعىل االنتقام، وأن حساهبم ليس بواجب إال عليه، وهو  

، وإال فإن اهلل أعظم من أن يوجب عليه أحد شيئا،  ومعنى الوجوب: الوجوب يف احلكمة

 [23األنبياء: ] ﴾ ﴿اَل ُيْسَأُل َعم  َيْفَعُل َوُهْم ُيْسَأُلونَ 

َمَواِت َوَما يِف اأْلَْرضِ ومثل ذلك ما ورد يف   َلُه املُْْلُك    قوله تعاىل: ﴿ُيَسبيُح هللِ ِ َما يِف الس 

 َقِديرٌ   َوَلُه احْلَْمدُ 
ٍ
ء َمَواِت َواأْلَْرضِ ، وقوله:  [ 1التغابن:  ] ﴾  َوُهَو َعىَل ُكلي ََشْ ﴾  ﴿َوهللِ ِ َغْيُب الس 

 ، وغريها كثري. [ 123هود: ] 

َا َناظَِرةٌ قال السائل: فم رس التقديم يف قوله   إِىَل َرهبي ٌة  َيْوَمئٍِذ َنارِضَ ﴾  تعاىل: ﴿ُوُجوٌه 

 .. وكيف تنفي االستدالل هبا عىل الرؤية احلسية، والتي يذكرها املجسمة؟[ 23-22القيامة: ] 

ألنه لو كان بمعنى الرؤية   ، معنى االنتظار والرتقبتدل عىل   ﴾َناظَِرةٌ ﴿قال الشيخ: 

تنظر   ال  الوجوه  هذه  أن  عليه  هذه    إال للزم  أن  والواقع  التقديم،  مقتىض  هو  كم  رهبا  إىل 

 .(1)ألن أصحاهبا آمنون، وهم نظارة ذلك اليوم ،يوم القيامة إىل أشياء كثرية الوجوه تنظر 

يف   التقديم  رس  فم  السائل:  َرْيَب قال  اَل  اْلكَِتاُب  ﴿َذلَِك  تعاىل:  ُهًدى    فِيهِ   قوله 

قدم الظرف عىل الريبة كم قدم عىل الغول يف قوله تعاىل: ﴿اَل  ، ومل مل ي[ 2البقرة:  ] ﴾  لِْلُمت ِقنيَ 

 ؟ [ 47الصافات: ] ﴾ َها َغْوٌل َواَل ُهْم َعنَْها ُينَْزُفونَ فِي

الريب عنه واثبات أنه حق وصدق، ال باطل وكذب،    ي : ألن القصد نفقال الشيخ 

كم كان املرشكون يدعون، ولو أوىل الظرف لقصد إىل ما يبعد عن املراد، وهو أن كتابا آخر  

ريب  قصد    ،فيه  كم  فيه،  يف  ال  ﴿تعاىل  قولهذلك  ُينَْزُفونَ :  َعنَْها  ُهْم  َواَل  َغْوٌل  فِيَها  ﴾  اَل 

من باب  هي    تفضيل مخر اجلنة عىل الدنيا، بأهنا ال تغتال العقول كم تغتاهلا ف  ؛[ 47الصافات:  ] 

 
 .4ينظر الكشاف ج  (1)
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 (1) ليس فيها ما يف غريها من هذا العيب والنقيصة()

  َأْنَت َعْن آهِلَتِي َيا إِْبَراِهيمُ ﴿َقاَل َأَراِغٌب    قوله تعاىل:قال السائل: فم رس التقديم يف  

يًّا  َلئِْن مَلْ َتنَْتِه أَلَْرمُجَن َك 
 ؟ [ 46مريم: ] ﴾ َواْهُجْريِن َملِ

نكار، لرغبته عن  وفيه رضب من التعجب واإل.. ألنه كان أهم عنده: (2)قال الشيخ

 . أن يرغب عنها أحدي آهلته، وأن آهلته ما ينبغ

ايِن َفاْجلُِدوا ُكل     قوله تعاىل:التأخري يف  قال السائل: فم رس التقديم و انَِيُة َوالز  ﴿الز 

  َواَل َتْأُخْذُكْم هِبَِم َرْأَفٌة يِف ِديِن اهلل إِْن ُكنُْتْم ُتْؤِمنُوَن بِاهلل ِ َواْلَيْوِم اآْلِخرِ   َواِحٍد ِمنُْهَم ِماَئَة َجْلَدةٍ 

ايِن اَل َينْكُِح إِال  َزانَِيًة َأْو  ، وقوله بعدها:  [ 2النور:  ] ﴾  ْؤِمننِيَ َوْلَيْشَهْد َعَذاهَبَُم َطائَِفٌة ِمَن املُْ  ﴿الز 

كٌ  انَِيُة اَل َينْكُِحَها إِال  َزاٍن َأْو ُمرْشِ َكًة َوالز  َم َذلَِك َعىَل املُْْؤِمننِيَ   ُمرْشِ كيف  ف  ..[ 3النور:  ] ﴾  َوُحري

 عليها ثانيا؟أوال، ثم قدمه   دمت الزانية عىل الزاينقُ 

 ( 4) يف العادة والغالبسيقت تلك اآلية لعقوبتهم عىل ما جنيا، واملرأة  :  (3)قال الشيخ

ومل تومض له، ومل متكنه مل يطمح    ، املادة التي منها نشأت اجلناية، ألهنا لو مل تطمع الرجل هي  

يتمكن بذكرها   ؛ ومل  بدئ  ذلك،  يف  وأوال  أصال  كانت  فمسوق . فلم  الثانية  وأما  لذكر  .  ة 

 . ، والرجل أصل فيه، ألنه هو الراغب واخلاطب ومنه يبدأ الطلب الزواج

 : التقديم يف املتعلقات 

التقديم بني جزئي اجلملة.. فحدثنا عن   آخر، وقال: حدثتنا عن أرسار  قام رجل 

 أرسار التقديم بني املتعلقات هبا.

الشيخ:   قسمني: قال  ينقسم  املتعلقات  يف  املتعلقا   التقديم  العامل تقديم  عىل  .  .ت 

 
 . 27ص 1الكشاف ج  (1)

 . 15ص 3الكشاف ج  (2)

 . 168167ص 3الكشاف ج  (3)

واآلية طبعا تتحدث عن الزنا برغبة، وليس عن الغصب، ألن املرأة ال    (4)

 ة الغصب واحلرابة. تعاقب فيه، بل يعاقب الرجل عقوب 
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 . تقديم بعض املتعلقات عىل بعضو

 . تقديم املعمول عىل العاملقال السائل: فحدثنا عن أرسار 

الن ْجِم ُهْم ََيَْتُدونَ : من األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل:  (1)قال الشيخ
﴾  ﴿َوَعاَلَماٍت َوبِ

سنن  ف  ؛[ 16النحل:  ]  عن  ََيَْتُدوَن﴾ خرج  ُهْم  الن ْجِم 
﴿َوبِ )النجم(قوله  فيه  مقدم  ،  اخلطاب 

)هم(و فيه  َيتدون..  مقحم  خصوصا  هؤالء  خصوصا  وبالنجم  قيل:  ذلك  كأنه  ويف   ..

إشارة إىل أنه ليس بكل النجوم َيتدون.. وال كل الناس يطيق االهتداء هبا، بل هو خاص  

 بمن يعرف مواضعها.  

َسِمْعُتُموُه ُقْلُتْم َما َيُكوُن    قوله تعاىل: ﴿َوَلْواَل إِذْ قال السائل: أهو نفسه رس التقديم يف  

َتاٌن َعظِيمٌ  فائدة  .. لقد كنت أقول لنفيس: أي  [ 16النور:  ] ﴾  َلنَا َأْن َنَتَكل َم هِبََذا ُسبَْحاَنَك َهَذا هُبْ

 يف تقديم الظروف حتى أوقع فصال؟  

  الفائدة فيه بيان أنه كان الواجب عليهم أن يتفادوا أول ما : أجل.. و(2)قال الشيخ

 فك عن التكلم به، فلم كان ذكر الوقت أهم وجب التقديم. سمعوا باإل

الطارق:  ] ﴾  ﴿إِن ُه َعىَل َرْجِعِه َلَقاِدرٌ   قوله تعاىل:قال السائل: أهو نفسه رس التقديم يف  

 ؟ [ 8

قوله يف  نفسه  وهو  أجل..  الشيخ:  اهلل  قال  َهَدى  ِذيَن  ال  ﴿ُأوَلئَِك  َفبُِهَداُهُم    تعاىل: 

َرَزْقنَاُهْم  [ 90األنعام:  ]   ﴾اْقَتِدهْ  َومِم ا  اَلَة  الص  َوُيِقيُموَن  بِاْلَغْيِب  ُيْؤِمنُوَن  ِذيَن  ﴿ال  وقوله:   ،

ِذَراًعا    وقوله:   ،[ 3البقرة:  ] ﴾  ُينِْفُقونَ  َسْبُعوَن  َذْرُعَها  ِسْلِسَلٍة  يِف  ُثم   َصلُّوُه  اجْلَِحيَم  ﴿ُثم  

 [ 32-31احلاقة: ] ﴾ َفاْسُلُكوهُ 

يف   التقديم  وجه  فم  السائل:  َأْحَيْينَاَها  قال  املَْْيَتُة  اأْلَْرُض  هَلُُم  ﴿َوآَيٌة  تعاىل:  قوله 
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َيْأُكُلونَ  َفِمنُْه  َحبًّا  ِمنَْها  وقوله:  [ 33يس:  ] ﴾  َوَأْخَرْجنَا  َخَلَقَها ..  ِدْفٌء    ﴿َواأْلَْنَعاَم  فِيَها  َلُكْم 

 .. وهل هلا نفس ما سبق من األمثلة؟ [ 5النحل: ] ﴾ َوَمنَافُِع َوِمنَْها َتْأُكُلونَ 

﴿َوآَيٌة هَلُُم اأْلَْرُض املَْْيَتُة َأْحَيْينَاَها َوَأْخَرْجنَا  الوارد يف قوله تعاىل: األكل قال الشيخ: 

َيْأُكُلونَ  َفِمنُْه  َحبًّا  اليشء    [ 33يس:  ] ﴾  ِمنَْها  هو  احلب ألنه  معظم    الذي حمصور يف  به  يتعلق 

باالرتزاق   ويقوم  اإلالعيش  الْض،  منه صالح  ووقع  القحط،  جاء  قل  واذا  جاء  ونس، 

 . (1) ونزل البالء ،اهلالك

تعاىل:  األكل  و قوله  يف  َخَلَقَها الوارد  َوِمنَْها    ﴿َواأْلَْنَعاَم  َوَمنَافُِع  ِدْفٌء  فِيَها  َلُكْم 

الناس  يعتمد عليه  الذيحمصور يف األنعام، ألن األكل منها هو األصل  [ 5النحل: ] ﴾ َتْأُكُلونَ 

يف معايشهم، وأما األكل من غريها من الدجاج والبط وصيد الرب والبحر فكغري املعتد به  

 .(2)جمرى التفكهي وكاجلار

ًة َوَسًطا لَِتُكوُنوا  قال السائل: فم وجه التقديم يف    قوله تعاىل: ﴿َوَكَذلَِك َجَعْلنَاُكْم ُأم 

ُسوُل َعَلْيُكْم َشِهيًداُشَهَداَء َعىَل الن اِس َوَيُكوَن  لم أخرت صلة الشهادة  ف ..[ 143البقرة: ] ﴾ الر 

 أوال وقدمت آخرا؟ 

الشيخ األول  (3)قال  يف  الغرض  ألن  األمم، إ:  عىل  شهادهتم  اآلخر  ويف    ثبات 

 . اختصاصهم بكون الرسول شهيدا عليهم

اخْلَْلَق ُثم  ُيِعيُدُه َوُهَو    ﴿َوُهَو ال ِذي َيْبَدأُ تعاىل:  خرت الصلة يف قوله  أُ   قال السائل: فلم

ٌ َوَقْد  تعاىل:  قدمت يف قوله  ، و[ 27الروم:  ] ﴾  َأْهَوُن َعَلْيهِ  ﴿َقاَل َكَذلَِك َقاَل َربَُّك ُهَو َعيَل  َهنيي

 ؟ [9مريم: ] ﴾ َخَلْقُتَك ِمْن َقْبُل َومَلْ َتُك َشْيًئا 
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ٌ َوَقْد َخَلْقُتَك ِمْن َقْبُل  ﴿َقاَل َكَذلَِك َقاَل َربَُّك  تعاىل:  قوله  قال الشيخ: يف   ُهَو َعيَل  َهنيي

﴾قُ   [9مريم:  ] ﴾  َومَلْ َتُك َشْيًئا  ٌ وان كان مستصعبا عندكم    ،صد االختصاص فقيل ﴿ُهَو َعيَل  َهنيي

﴾  َأْهَوُن َعَلْيهِ ﴿َوُهَو ال ِذي َيْبَدُأ اخْلَْلَق ُثم  ُيِعيُدُه َوُهَو  :  وأما يف قوله  ..أن يولد بني هرم وعاقر

عادة أسهل  عىل ما يعقلون من أن اإلي  كيف واألمر مبن  ،ال معنى لالختصاص  [ 27الروم:  ] 

 .(1)فلو قدمت الصلة لتغري املعنى ، من االبتداء

﴾  قوله تعاىل: ﴿لُِيِحق  احْلَق  َوُيْبطَِل اْلَباطَِل َوَلْو َكِرَه املُْْجِرُمونَ قال السائل: فبم يتعلق  

 [8ال: األنف ] 

  إالليحق احلق ويبطل الباطل فعل ذلك، ما فعله  )بمحذوف تقديره:  قال الشيخ:  

ظهاره وابطال الكفر وحمقه، وجيب أن يقدر املحذوف متأخرا  إثبات االسالم وإهلم، وهو  

 ..  (2)حتى يفيد معنى االختصاص، فينطبق عليه املعنى

ْْحَِن ا قوله    (3)ومثله ِحيمِ تعاىل: ﴿بِْسِم اهلل الر  يف سورة الفاحتة، ويف كل    [ 1الفاحتة:  ] ﴾  لر 

ون بأسمء آهلتهم  ؤألهنم كانوا يبد  ، هو املتعلق به  ، ألّن األهم من الفعل واملتعلق بهسورة،  

فيقولون: باسم الالت، باسم العزى، فوجب أن يقصد املوحد معنى اختصاص اسم اهلل  

بتقديمه وذلك  باالبتداء،  اَك   ، عّز وجّل  َوإِي  َنْعُبُد  اَك  ﴿إِي  قوله:  فعل يف  كم  الفعل  وتأخري 

لالختصاص[ 5الفاحتة:  ] ﴾  َنْسَتِعنيُ  إرادة  االسم  بتقديم  حيث رصح  قوله ،  ،  عليه    والدليل 

 [41هود: ] ﴾ إِن  َريبي َلَغُفوٌر َرِحيمٌ  ﴿َوَقاَل اْرَكُبوا فِيَها بِْسِم اهلل جَمَْراَها َوُمْرَساَها   :تعاىل

تعاىل:  قا  بقوله  يعارض  قد  ذلك  لكن  السائل:  َخَلَق ل  ال ِذي  َربيَك  بِاْسِم  ﴾  ﴿اْقَرْأ 

 الفعل.  فيها قّدم فقد  ،[ 1العلق: ] 

فكان األمر    ؛ألهنا أّول سورة نزلت   ، تقديم الفعل أوقعقال الشيخ: ذلك حيسن ألن  

 
، وقد علق ابن املنري عىل هذا بقوله: )كالم نفيس  375ص  3الكشاف ج    (1)

 الكتاب. يستحق أن يكتب بذوب الترب ال باحلرب( حاشية ابن املنري ىف نفس 

 .150ص 2الكشاف ج  (2)

 . 3ص 1الكشاف ج  (3)



120 

 

   بالقراءة أهم.

ِحيمِ ﴿بِْس يف    معنى تعلق اسم اهلل بالقراءة قال السائل: فم   ْْحَِن الر  الفاحتة:  ] ﴾  ِم اهلل الر 

 ؟ [ 1

الشيخ بالكت:  (1)قال  القلم  تعلق  هبا  يتعلق  أن  أحدمها  وجهان:  قولك:  ا فيه  يف  بة 

واقعا عىل    ،كتبت بالقلم، عىل معنى أّن املؤمن ملا اعتقد أّن فعله ال جييء معتدا به يف الرشع

  ( باسم اهلل فهو أبرت   بال مل يبدأ فيه ي  كل أمر ذ):  السنة حتى يصدر بذكر اسم اهلل لقوله  

والثاين أن  .  تب بالقلم.ا إال كان فعال كال فعل، جعل فعله مفعوال باسم اهلل كم يفعل الك

ُطوِر َسْينَاَء َتنُْبُت  : ﴿َوَشَجَرًة خَتُْرُج ِمْن  تعاىل  يف قوله  ، كميتعلق هبا تعلق الدهن باإلنبات

ْهِن َوِصْبٍغ لِْْلكِلِنيَ  قول  وهو مثل    .. : مترّبكا بسم اهلل أقرأ ، ومعناها حينئذ[ 20املؤمنون:  ] ﴾  بِالدُّ

الوجه   وهذا  والبنني،  بالرفاء  ملتبسا  أعرست  معناه  والبنني،  بالرفاء  للمعرس:  الداعي 

 . أعرب وأحسن

 متربكا باسم اهلل أقرأ؟   فكيف قال اهلل تبارك وتعاىلقال السائل: 

  هذا مقول عىل ألسنة العباد، كم يقول الرجل الشعر عىل لسان غريه، :  (2)قال الشيخ

وكيف   باسمه،  يتربكون  كيف  عباده  تعليم  ومعناه  املنهاج،  هذا  عىل  القرآن  من  وكثري 

 حيمدونه ويمجدونه ويعظمونه.

تعاىل: ﴿ِمْن َبْعِد َوِصي ٍة ُيويِص هِبَا  قوله  يف    مل قدمت الوصية عىل الدينقال السائل:  

 ؟ [ 11النساء: ] ﴾ َأْو َدْينٍ 

ملا كانت الوصية مشبهة للمرياث يف كوهنا مأخوذة من غري عوض كان  قال الشيخ:  

مظنة  إ أداؤها  كان  هبا،  أنفسهم  تطيب  وال  ويتعاظمهم،  الورثة،  عىل  يشق  مما  خراجها 
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  ين، فان نفوسهم مطمئنة إىل أدائه، فلذلك قدمت عىل الدين بعثا عىل للتفريط، بخالف الدّ 

يف   بينهم  للتسوية  )أو(  بكلمة  ولذلك جىء  الدين،  مع  اخراجها  إىل  واملسارعة  وجوهبا، 

 .(1) الوجوب

قوله تعاىل: ﴿ُقْل لِْلُمْؤِمننَِي  يف    لم قدم غض األبصار عىل حفظ الفروجئل: فقال السا 

َوحَيَْفُظوا ُفُروَجُهمْ  َأْبَصاِرِهْم  وا ِمْن  َيْغُضْضَن  ، وقوله:  [ 30النور:  ] ﴾  َيُغضُّ لِْلُمْؤِمنَاِت  ﴿َوُقْل 

 [31النور: ]  ﴾ِمْن َأْبَصاِرِهن  َوحَيَْفْظَن ُفُروَجُهن  

 . : ألن النظر بريد الزنا ورائد الفجور، والبلوى فيه أشد وأكثر (2)قال الشيخ

ِه َوَأبِيِه  قال السائل: فم رس الرتتيب الوارد يف قوله تعاىل:   ﴿َيْوَم َيِفرُّ املَْْرُء ِمْن َأِخيِه َوُأمي

 [ 37-34عبس: ] ﴾ َوَصاِحَبتِِه َوَبنِيِه لُِكلي اْمِرٍئ ِمنُْهْم َيْوَمئٍِذ َشْأٌن ُيْغنِيهِ 

بدأ باألخ، ثم باألبوين، ألهنم أقرب منه، ثم بالصاحبة والبنني، ألهنم  :  (3) قال الشيخ

 . أقرب منه وأحب، كأنه قال: يفر من أخيه، بل من أبويه، بل من صاحبته، وبنيه

َءُكْم  ﴿َفُقْل َتَعاَلْوا َنْدُع َأْبنَاَءَنا َوَأْبنَا قال السائل: فم رس الرتتيب الوارد يف قوله تعاىل: 

آل عمران: ] ﴾  َونَِساَءَنا َونَِساَءُكْم َوَأْنُفَسنَا َوَأْنُفَسُكْم ُثم  َنْبَتِهْل َفنَْجَعْل َلْعنََت اهلل َعىَل اْلَكاِذبِنيَ 

61 ] 

الشيخ بالقلوب:  (4)قال  أعز األهل وألصقهم  والنساء ألهنم  األبناء  وربم    ،خص 

وحارب دوهنم حتى يقتل، وقدمهم يف الذكر عىل األنفس، لينبه عىل   ، فداهم الرجل بنفسه

 . لطف مكاهنم، وقرب منزلتهم، وليؤذن بأهنم مقدمون عىل األنفس مفدون هبا 

﴿َوإِْذ َأَخْذَنا ِمَن الن بِيينَي ِميَثاَقُهْم  قال السائل: فم رس الرتتيب الوارد يف قوله تعاىل:  
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األحزاب: ] ﴾  َوَأَخْذَنا ِمنُْهْم ِميَثاًقا َغلِيًظا   َراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى اْبِن َمْرَيمَ َوِمنَْك َوِمْن ُنوٍح َوإِبْ 

 عىل نوح فمن بعده؟  مل قدم رسول اهلل .. و [ 7

هذا العطف لبيان فضيلة األنبياء الذين هم مشاهريهم وذرارَيم، فلم  قال الشيخ:  

م من  ان أنه أفضلهم، ولوال ذلك لقدّ أفضل هؤالء املفضلني قدم عليهم لبي  كان حممد  

 . مه زمانهقدّ 

السائل:   َما    ا فقد قدم نوحقال  يِن  الدي ِمَن  َلُكْم  َع  تعاىل: ﴿رَشَ قوله  السالم يف  عليه 

ْينَا بِِه إِْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى  ي  َوَّص  بِِه ُنوًحا َوال ِذي َأْوَحْينَا إَِلْيَك َوَما َوص  َن  َأْن َأِقيُموا الدي

ُقوا فِيهِ   ؟ [13الشورى: ] ﴾ َواَل َتَتَفر 

، ذلك أن اهلل  اآلية السابقةمورد هذه اآلية عىل طريقة خالف طريقة    :(1) قال الشيخ

نم أوردها لوصف دين االسالم باألصالة واالستقامة، فكأنه قال: رشع لكم الدين  إتعاىل  

بعث عليه نوح يف العهد القديم، وبعث عليه حممد خاتم األنبياء يف العهد    الذياألصيل  

 . احلديث، وبعث عليه من توسط بينهم من األنبياء املشاهري

َيْعُزُب َعْن َربيَك  عاىل:  يف قوله تلم قدمت األرض عىل السمء  قال السائل: ف ﴿َوَما 

 َواَل َأْصَغَر ِمْن َذلَِك َواَل َأْكرَبَ إِال  يِف كَِتاٍب ُمبِنيٍ 
ِ
َمء ٍة يِف اأْلَْرِض َواَل يِف الس  ﴾  ِمْن ِمْثَقاِل َذر 

 كم يف الكثري من اآليات؟  حق السمء أن تقدم عىل األرض مع أن  [ 61يونس: ] 

ون أهل األرض وأحواهلم وأعمهلم  ؤشهادته عىل ش اهلل تعاىل   ملا ذكر : (2)قال الشيخ

 . ووصل بذلك ﴿اَل َيْعُزُب َعنُْه﴾ الءم ذلك أن قدم األرض عىل السمء 

َواحْلََياَة  قال السائل: فلم   َخَلَق املَْْوَت  قدم املوت عىل احلياة يف قوله تعاىل: ﴿ال ِذي 

ُكْم َأْحَسُن َعَماًل   ؟[ 2امللك: ] ﴾ ُهَو اْلَعِزيُز اْلَغُفورُ وَ  لَِيْبُلَوُكْم َأيُّ
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فقدم ألنه فيم يرجع إىل  تذكر املوت..  إىل العمل  الدوافع  ألن أقوى  :(1)قال الشيخ

 . الغرض املسوق له اآلية أهم

قوله تعاىل: ﴿َوَلُكْم فِيَها مَجَاٌل ِحنَي  يف  قدمت اإلراحة عىل الترسيح  قال السائل: فلم  

ُحونَ ُتِرحُيوَن   ؟ [ 6النحل: ] ﴾ َوِحنَي َترْسَ

إذا أقبلت مْلى البطون حافلة الْضوع    ، ألن اجلمل يف اإلراحة أظهر:  (2) قال الشيخ

 .ثم آوت إىل احلظائر حارضة ألهلها 

﴿َلَقْد ُوِعْدَنا َهَذا َنْحُن َوآَباُؤَنا   قوله تعاىل:يف    ﴾َهَذا﴿قال السائل: فم الرس يف تقديم  

لنِيَ   ِمْن َقْبُل إِنْ  ﴿َلَقْد ُوِعْدَنا َنْحُن   ، ومل أخر عنها يف قوله: [ 68النمل:  ] ﴾  َهَذا إِال  َأَساطرُِي اأْلَو 

لنِيَ  رُي اأْلَو 
 ؟[83املؤمنون: ] ﴾ َوآَباُؤَنا َهَذا ِمْن َقْبُل إِْن َهَذا إِال  َأَساطِ

: التقديم دليل عىل أن املقدم هو الغرض املعتمد بالذكر، وأن الكالم  (3)قال الشيخ

ففي  إ ألجله،  سيق  هو  إنم  البعث  اختاذ  أن  عىل  دل  اآليتني  ويف    بالكالم، املقصود  حدى 

 . املبعوثاملقصود هو األخرى 

اليهود يف قوله   الن اِس َعدَ قال السائل: فم الرس يف تقديم  َأَشد   اَوًة تعاىل: ﴿َلَتِجَدن  

ُكوا ِذيَن َأرْشَ ِذيَن َقاُلوا إِن ا َنَصاَرى  لِل ِذيَن آَمُنوا اْلَيُهوَد َوال  ًة لِل ِذيَن آَمُنوا ال   َوَلَتِجَدن  َأْقَرهَبُْم َمَود 

ونَ  ُْم اَل َيْسَتْكرِبُ يِسنَي َوُرْهَباًنا َوَأهن   ؟[ 82املائدة: ] ﴾ َذلَِك بَِأن  ِمنُْهْم ِقسي

اهلل  :  (4)الشيخقال   اليهود وصعوبة  تعاىل  وصف  احلق،  إشدة شكيمة  إىل  جابتهم 

قرناء   اليهود  وجعل  االسالم،  إىل  وميلهم  ارعوائهم،  وسهولة  النصارى،  عريكة  ولني 

الذين   عىل  بتقديمهم  فيها  قدمهم  تقدم  عىل  نبه  بل  للمؤمنني،  العداوة  شدة  يف  املرشكني 
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ُكوا أرشكوا، وكذلك فعل يف قوله: ﴿َوَلتَ  ِذيَن َأرْشَ ُْم َأْحَرَص الن اِس َعىَل َحَياٍة َوِمَن ال    ِجَدهن 

رَ  ُيَعم  َأْن  اْلَعَذاِب  ِمَن  بُِمَزْحِزِحِه  ُهَو  َوَما  َسنٍَة  َأْلَف  ُر  ُيَعم  َلْو  َأَحُدُهْم  بَِم    َيَودُّ  َبِصرٌي  َواهلل ُ 

وصف العداوة قدمهم القرآن وكذلك يف    نه ملا كان اليهود أدخل يفإ، ف[ 96البقرة:  ] ﴾  َيْعَمُلونَ 

 . احلرص عىل احلياة

َباَل  قال السائل: ف ْرَنا َمَع َداُووَد اجْلِ لم قدمت اجلبال عىل الطري يف قوله تعاىل: ﴿َوَسخ 

 ؟ [ 79األنبياء: ] ﴾  َوُكن ا َفاِعلِنيَ  ُيَسبيْحَن َوالط رْيَ 

الشيخ عىل :  (1)قال  وأدل  أعجب،  وتسبيحها  تسخريها  يف    ألن  وأدخل  القدرة، 

 . ال أنه غري ناطقإعجاز، ألهنا مجاد والطري حيوان اإل

قوله تعاىل: ﴿َوَما  يف    الدعاء باالستغفار عىل تثبيت األقدامقال السائل: فم رس تقديم  

َوثَ  َأْمِرَنا  يِف  اَفنَا  َوإرِْسَ ُذُنوَبنَا  َلنَا  اْغِفْر  نَا  َرب  َقاُلوا  َأْن  إِال   َقْوهَلُْم  َعىَل  َكاَن  َنا  َواْنرُصْ َأْقَداَمنَا  بيْت 

 ؟ [ 147آل عمران: ] ﴾ اْلَقْوِم اْلَكافِِرينَ 

الدعاء باالستغفار عىل تثبيت األقدام يف مواطن احلرب والنرصة  : قدم  (2)قال الشيخ

 .عىل العدو، ليكون طلبهم إىل رهبم عن زكاة وطهارة وخضوع، وأقرب إىل االستجابة

َسَبن  اهلل خُمْلَِف َوْعِدِه  قال السائل: فلم قدم الوعد عىل الرسل يف قوله   تعاىل: ﴿َفاَل حَتْ

مل قدم املفعول    ..خملف رسله وعده  .. مل مل يقل:[ 47إبراهيم:  ] ﴾  إِن  اهلل َعِزيٌز ُذو اْنتَِقامٍ   ُرُسَلهُ 

 الثانى عىل األول؟ 

: ﴿إِن  اهلل اَل  تعاىل   الوعد أصال، كقوله  : قدم الوعد ليعلم أنه ال خيلف(3)قال الشيخ

ليؤذن أنه إذا مل خيلف وعده أحدا وليس من   ﴾ُرُسَلهُ ﴿ثم قال  ،[ 9آل عمران:  ] ﴾  خُيْلُِف املِْيَعادَ 
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 ؟ خالف املواعيد كيف خيلفه رسله الذين هم خريته وصفوتهإشأنه 

اَك    قوله تعاىل:قال السائل: فم رس تقديم العبادة عىل االستعانة يف   اَك َنْعُبُد َوإِي  ﴿إِي 

 ؟ [ 5الفاحتة: ] ﴾ َنْسَتِعنيُ 

بمعونة من اهلل جل ثناؤه، وكان    إال ليها  إ ن العبادة ال سبيل للعبد  : أل(1)قال الشيخ

 . عانال وهو عىل العبادة مُ إحماال أن يكون العبد عابدا 

 . أرسار األمر والنهي: ب 

قام العامل الثاين، وقال: نشكر أخانا عىل هذه  بعد أن انتهى العامل األول من حديثه،  

 اإلجابات الوافية الشافية.. وأنا اآلن يف خدمتكم بعده.. فسلوا ما بدا لكم. 

قال بعض احلضور: لقد حدثنا صاحبك عن أرسار التقديم والتأخري.. ونحن نريد  

 منك أن حتدثنا عن أرسار األمر والنهي. 

الشيخ طلبك(2)قال  ويف  فيك،  بورك  األمر  :  عىل  فبالتعرف  جدا..  وجيه  وهو   ..

القرآنية.. وهلذا   بالترشيعات  املرتبطة  احلقائق  الكثري من  تتجىل  عناية  والنهي  كان موضع 

راد هبا يف أمور الدين من ناحية الوجوب والندب  الهتممهم ببيان ما يُ   ،األصوليني والفقهاء

أجيبكم عىل باحةواإل عنها، ولن  أحدثكم  لن  وأنا طبعا  فأنا ..  املجال؛  هذا  أسئلتكم يف   

لست مفتيا وال فقيها.. ورحم اهلل أمرؤا عرف قدره، ومل يتجاوزه.. وهلذا اسألوين ما شئتم  

 عن األمر والنهي يف البيان القرآين. 

 أرسار األمر: 

مل نرد أن نسألك عن ذلك.. وهو األهم عندنا.. فأخربنا عن   السائل: ونحن  قال 
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﴿ال ِذيَن َينُْقُضوَن َعْهَد اهلل ِمْن َبْعِد ِميَثاِقِه َوَيْقَطُعوَن َما َأَمَر اهلل بِِه  معنى األمر يف قوله تعاىل:  

 [ 27البقرة: ] ﴾ ونَ ُأوَلئَِك ُهُم اخْلَارِسُ  َأْن ُيوَصَل َوُيْفِسُدوَن يِف اأْلَْرضِ 

  الذي   وبه سمى األمر   ، وبعثه عليه  ،هو طلب الفعل ممن هو دونك:  (1) قال الشيخ

ليه من يتواله شبه بأمر يأمره به فقيل له )أمر(  إ يدعو    الذيألن الداعى    ، هو واحد األمور 

به مأمور  كأنه  باملصدر  به  للمفعول  والقصد  ،تسمية  الطلب  والشأن  )شأن(  له  قيل    ، كم 

 . يقال: شأنت شأنه، أي قصدت قصده

 قال السائل: فهل هو ثابت عىل هذا املعنى أم أن معاين األوامر تتغري بتغري السياق؟

التهكم،   األمر  يراد من  فقد  السياق..  بتغري  تتغري  بل هي  الشيخ:  كم يف قوله  قال 

ْلنَا َعىَل َعْبِدَنا َفْأُتوا بُِسوَرٍة ِمْن ِمْثلِِه َواْدُعوا ُشَهَداَءُكْم ِمْن  تعاىل: ﴿َوإِْن ُكنُْتْم يِف َريْ  ٍب مِم ا َنز 

نطق  تال  بأصنامهم التي  أمرهم أن يستظهروا    ي ف.. ف[ 23البقرة:  ] ﴾  ُدوِن اهلل إِْن ُكنُْتْم َصاِدِقنيَ 

 .(2)يف معارضة القرآن بفصاحته غاية التهكم

ْخَواهِنِْم َوَقَعُدوا َلْو َأَطاُعوَنا َما  ك  ، ومنها االستهزاء  ِذيَن َقاُلوا إِلِ م يف قوله تعاىل: ﴿ال 

استهزاء    .. قال ذلك[ 168آل عمران: ] ﴾  ُقْل َفاْدَرُءوا َعْن َأْنُفِسُكُم املَْْوَت إِْن ُكنُْتْم َصاِدِقنيَ   ُقتُِلوا

 بابه حتى ال متوتوا. وا مجيع أسؤن كنتم رجاال دافعني ألسباب املوت فادرإ:  أيهبم 

َا الن اُس اْعُبُدوا    ومنها طلب الثبات عىل الفعل والزيادة منه كم يف قوله تعاىل: ﴿َيا َأَيُّ

َتت ُقونَ  َلَعل ُكْم  َقْبلُِكْم  ِمْن  ِذيَن  َوال  َخَلَقُكْم  ال ِذي  ف[ 21البقرة:  ] ﴾  َرب ُكُم  املؤمنني  ؛  بعبادة  املراد 

وهو   ، الكفار فمرشوط فيها ما ال بد منه باهتم عليها، وأما عبادةقباهلم وثإازديادهم منهم و

قرار كم يشرتط عىل املأمور بالصالة رشائطها من الوضوء والنية وغريها وما ال بد للفعل  اإل
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 .( 1) منه فهو مندرج حتت األمر به

تعاىل:   قوله  يف  كم  االباحة  َفاْصَطاُدوا﴿ومنها  َحَلْلُتْم  ف[ 2املائدة:  ] ﴾  َوإَِذا  إباحة  .. 

 . (2) الصطياد بعد حظره عليهم كأنه قيل: واذا حللتم فال جناح عليكم أن تصطادواا

قوله تعاىل: ﴿َوَناَدى  كم يف  احلرية واالضطراب يف حال الشدة،  ومنها الداللة عىل  

 أَ 
ِ
َأفِيُضوا َعَلْينَا ِمَن املَْاء   .. [ 50األعراف:  ]   ﴾ ْو مِم ا َرَزَقُكُم اهللَأْصَحاُب الن اِر َأْصَحاَب اجْلَن ِة َأْن 

إ اإل فهم  من  يأسهم  مع  ذلك  يطلبون  املضطر  إجابة  نم  يفعل  كم  أمرهم  يف  حرية  ليه 

 .(3)املمتحن

ومنها االستعجال كم يف قوله تعاىل: ﴿َقاُلوا َأِجْئَتنَا لِنَْعُبَد اهلل َوْحَدُه َوَنَذَر َما َكاَن َيْعُبُد  

اِدِقنيَ َفْأتِ   آَباُؤَنا  ﴿َقاُلوا َأِجْئَتنَا لَِتْأفَِكنَا َعْن ، وقوله:  [ 70األعراف:  ] ﴾  نَا بَِم َتِعُدَنا إِْن ُكنَْت ِمَن الص 

اِدِقنيَ  نَا بَِم َتِعُدَنا إِْن ُكنَْت ِمَن الص 
منهم    استعجاال.. فقد قالوا ذلك  [ 22األحقاف:  ] ﴾  آهِلَتِنَا َفْأتِ

 .(4)للعذاب

َوُتْؤِمُنوَن  ومنها   بُّوَنُكْم 
حُيِ َواَل  بُّوهَنُْم 

حُتِ  
ِ
ُأواَلء َأْنُتْم  ﴿َها  تعاىل:  قوله  يف  كم  الدعاء 

وا َعَلْيُكُم اأْلََناِمَل ِمَن اْلَغْيظِ  آَمن ا َوإَِذا َخَلْوا َعضُّ َلُقوُكْم َقاُلوا  ِه َوإَِذا  ُقْل ُموُتوا    بِاْلكَِتاِب ُكلي

ُدورِ إِن  اهلل عَ   بَِغْيظُِكمْ  يٌم بَِذاِت الصُّ
دعاء عليهم بأن يزداد غيظهم  ؛ فهو  [ 119آل عمران:  ] ﴾  لِ

 .(5) حتى َيلكوا به

قوله   الوارد يف  الدعاء  السائل: فم رس  السالم: قال    تعاىل حكاية عن موسى عليه 

نَا إِن َك آَتْيَت فِْرَعْوَن َوَمَْلَُه ِزينًَة َوَأْمَوااًل يِف ا نَا لُِيِضلُّوا َعْن  ﴿َوَقاَل ُموَسى َرب  ْنَيا َرب  حْلََياِة الدُّ

ْم َواْشُدْد َعىَل ُقُلوهِبِْم َفاَل ُيْؤِمنُوا َحت ى َيَرُوا اْلَعَذاَب اأْلَلِ  نَا اْطِمْس َعىَل َأْمَواهِلِ ﴾  يمَ َسبِيلَِك َرب 
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 ؟ [ 88يونس: ] 

سى عليه السالم  ، وقد جلأ إليه مومن الدعاء بم علم أنه واقع ال حمالةقال الشيخ: هذا  

.. وهو يشبه  رصارا وعناداإال  إ قومه    من، لكنه مل جيد  أفرغ عظيم جهده يف الدعوةبعد أن  

اًرا إِن َك إِْن َتَذْرُهْم  ﴿دعاء نوح عليه السالم، وقوله:   ِريَن َدي 
َربي اَل َتَذْر َعىَل اأْلَْرِض ِمَن اْلَكافِ

اًراُيِضلُّوا ِعَباَدَك َواَل َيلُِدوا إِال  فَ     [ 27-26نوح: ] ﴾ اِجًرا َكف 

أنه   ه بليس، وأخزى اهلل الكافر، مع علمإقول: لعن اهلل وهو يف دعائه هذا يشبه من ي

يكون غري يستأهلون    ال  فيهم صلة، وأهنم ال  له  يبق  مل  بأنه  أن    إالذلك، وليشهد عليهم 

 .(1)بينهم وبني ضالهلم يتسكعون فيه خيذلوا، وخييل 

كم يف قوله    ، من باب اللجأ والْضاعة إىل اهللوعىل هذا املنوال ما ورد من الدعاء  

اْلِقَياَمةِ  َيْوَم  ِزَنا  نَا َوآتِنَا َما َوَعْدَتنَا َعىَل ُرُسلَِك َواَل خُتْ آل ] ﴾  إِن َك اَل خُتْلُِف املِْيَعادَ   تعاىل: ﴿َرب 

 اهلل حمقق الوقوع ال حمالة. فهو دعاء بم هو متيقن الوقوع؛ فوعد  [ 194عمران: 

َفَسْوَف    َفَتَمت ُعوا  قوله تعاىل: ﴿لَِيْكُفُروا بَِم آَتْينَاُهمْ قال السائل: فم رس األمر الوارد يف  

العنكبوت:  ] ﴾  َفَسْوَف َيْعَلُمونَ   ﴿لَِيْكُفُروا بَِم آَتْينَاُهْم َولَِيَتَمت ُعوا، وقوله:  [ 55النحل:  ] ﴾  َتْعَلُمونَ 

وهو ناه عن ذلك    ، وبأن يعمل العصاة ما شاءوا  ، كيف جاز أن يأمر اهلل تعاىل بالكفر؛ ف[ 66

 ومتوعد عليه؟  

جماز عن اخلذالن والتخلية،  قال الشيخ: معاذ اهلل أن يأمر اهلل بذلك.. وإنم ذاك األمر  

إىل  ي  أن ذلك األمر خطأ، وأنه يؤدعلم  وعندك    ،ومثاله أن ترى الرجل قد عزم عىل أمر 

ال اإلباء والتصميم حردت  إمل تر منه  فإذا    عظيم، فتبالغ يف نصحه واستنزاله عن رأيه، رضر  

شئت ما  وافعل  وشأنك،  أنت  وقلت:  وكيف  أنت  ف  ..عليه،  األمر،  حقيقة  هبذا  تريد  ال 
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واآلمر باليشء مريد له وأنت شديد الكراهية متحرس، ولكنك كأنك تقول له: فإذ قد أبيت  

النصيحة فأنت   ليتبني لك إذا فعلت  قبول  افعل ما شئت، وتبعث عليه،  ليقال لك:  أهل 

 .(1) الناصح، وفساد رأيكي صحة رأ

قوله تعاىل:  البخس الوارد يف  عن  ي  عقب النهباإليفاء  األمر  قال السائل: فم داللة  

هُ َقاَل َيا َقْوِم اْعُبُدوا اهلل َما َلُكْم ِمْن إِ   ﴿َوإِىَل َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعْيًبا  َواَل َتنُْقُصوا املِْْكَياَل    َلٍه َغرْيُ

يٍط َوَيا َقْوِم َأْوُفوا املِْْكَياَل َواملِْيَزانَ   َواملِْيَزانَ    إِيني َأَراُكْم بَِخرْيٍ َوإِيني َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب َيْوٍم حُمِ

.. أليس  [ 85-84هود: ] ﴾ اأْلَْرِض ُمْفِسِدينَ َواَل َتْبَخُسوا الن اَس َأْشَياَءُهْم َواَل َتْعَثْوا يِف  بِاْلِقْسطِ 

 ؟ ﴾َأْوُفوا﴿عن النقصان أمر بااليفاء فم فائدة قوله  ي النه

  ، كانوا عليه من نقص املكيال وامليزان  الذيهنوا أوال عن عني القبيح  قال الشيخ:  

هو حسن    الذي يفاء  ألن يف الترصيح بالقبيح نعيا عىل املنهى، وتعيريا له، ثم ورد األمر باإل

 .(2)يف العقول معرفا بلفظه، لزيادة ترغيب فيه وبعث عليه

اإلشارة إىل التسوية بني فعل املأمور به وتركه يف قوله تعاىل:  قال السائل: فم داللة  

ِمنُْكمْ  ُيَتَقب َل  َلْن  َكْرًها  َأْو  َطْوًعا  َأْنِفُقوا  َفاِسِقنيَ   ﴿ُقْل  َقْوًما  ُكنُْتْم  كيف  ؛ ف[ 53  التوبة:] ﴾  إِن ُكْم 

 أمرهم باالنفاق ثم قال: ﴿َلْن ُيَتَقب َل ِمنُْكْم﴾؟  

دال عىل هناية السخط عىل املأمور ورد أعمله اليه،    ووه  ، هو أمر يف اخلربقال الشيخ:  

اوهو   ْْحَُن َمدًّ اَلَلِة َفْلَيْمُدْد َلُه الر  ومعناه لن  ،  [ 75مريم:  ] ﴾  كقوله تعاىل: ﴿ُقْل َمْن َكاَن يِف الض 

: ﴿اْستَْغِفْر هَلُْم َأْو اَل َتْسَتْغِفْر هَلُْم إِْن  تعاىل  قوله.. ومثله  يتقبل منكم أنفقتم طوعا أو كرها 

ًة َفَلْن َيْغِفَر اهلل هَلُمْ  ُْم َكَفُروا بِاهلل ِ َوَرُسولِهِ   َتْسَتْغِفْر هَلُْم َسْبِعنَي َمر  َواهلل ُ اَل ََيِْدي اْلَقْوَم    َذلَِك بَِأهن 

 . استغفرت هلم أم مل تستغفر هلم ، أي لن يغفر اهلل هلم ،[ 80التوبة: ] ﴾ َفاِسِقنيَ الْ 
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كم  هانة املأمور، واحتقاره، وازدرائه، وأنه ال يلتفت إىل فعله،  كذلك إىل إشري  وهو ي 

ِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم ِمْن َقْبلِ   يف قوله تعاىل: ﴿ُقْل آِمُنوا بِِه َأْو اَل ُتْؤِمنُوا وَن  إِن  ال  رُّ
ِه إَِذا ُيْتىَل َعَلْيِهْم خَيِ

ًدا ُسج  ففيها  [ 107اإلرساء:  ] ﴾  لِْْلَْذَقاِن  واالزدراء  ،  واحتقارهم،  عنهم،  باالعراض  أمر 

وب وبامتناعهم عنه، وأهنم  إبشأهنم، وأال يكرتث هبم،  اإلإيمهنم،  مل يدخلوا يف  يمن ومل  ن 

ف أهل جاهلية ورشك،  وهم  بالقرآن  وأفضلن  إيصدقوا  منهم  الذين    ،خريا  العلمء  وهم 

 .(1)وبالرشائع قد آمنوا به وصدقوهي وعملوا بالوح  ،وا الكتب ؤقر

﴿َفْلَيْضَحُكوا َقلِياًل َوْلَيْبُكوا َكثِرًيا َجَزاًء  قال السائل: فم داللة األمر يف قوله تعاىل:  

 ؟ [ 82التوبة: ] ﴾ بَِم َكاُنوا َيْكِسُبونَ 

معناه  ، و لداللة عىل أنه حتم واجب لاخلرب يف صورة األمر   ء يجمقال الشيخ: هو من 

كثريا) ويبكون  قليال  أُ (فسيضحكون  أنه  إال  حتم  ،  أنه  عىل  للداللة  األمر  لفظ  عىل  خرج 

  كم يف قوله تعاىل:   ، وقد يعكس هذا فيقع األمر يف صورة اخلرب ..  (2)واجب ال يكون غريه

ِذيَن آَمنُوا ُيَقاتُِلوَن يِف َسبِي :  تعاىل  كقوله   ، ﴿ُيَقاتُِلوَن﴾ فيه معنى األمر فـ    [ 76النساء:  ]   ﴾ِل اهلل﴿ال 

اِهُدوَن يِف َسبِيِل اهلل بَِأْمَوالُِكْم َوَأْنُفِسُكمْ  َذلُِكْم َخرْيٌ َلُكْم إِْن ُكنُْتْم    ﴿ُتْؤِمُنوَن بِاهلل ِ َوَرُسولِِه َوجُتَ

أنه  [ 11الصف:  ] ﴾  َتْعَلُمونَ  ، حتى  سورع إىل االمتثال واالنتهاء .. وهذا األسلوب يدل عىل 

 .(3)رب عنهخُي صار 

جياد  إجياب  إاخلرب للمبالغة يف  يصاغ بصيغة  األمر  قال السائل: هل تقصد من هذا أن  

 .(4)فيجعل كأنه يوجد فهو خيرب عنه ، املأمور به

شري إىل  ييغة األمر لعن حدث وقع بصالقرآن الكريم  وقد يعرب  قال الشيخ: أجل..  
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ِذيَن َخَرُجوا ِمْن ِدَياِرِهْم َوُهْم ُأُلوٌف    كم يف كيفية وقوع هذا احلدث،   قوله تعاىل: ﴿َأمَلْ َتَر إِىَل ال 

اِس  إِن  اهلل َلُذو َفْضٍل َعىَل الن اِس َوَلكِن  َأْكَثَر الن   َحَذَر املَْْوِت َفَقاَل هَلُُم اهلل ُموُتوا ُثم  َأْحَياُهمْ 

فأماهتم، وانم جيء به عىل    :معنى قوله ﴿َفَقاَل هَلُُم اهلل ُموُتوا﴾ف  ، [ 243البقرة:  ] ﴾  اَل َيْشُكُرونَ 

وتلك ميتة خارجة    ،هذه العبارة للداللة عىل أهنم ماتوا ميتة رجل واحد بأمر اهلل ومشيئته

كقوله تعاىل: ﴿إِن َم    ،فامتثلوه امتثاال من غري إباء وال توقف  ؛ مروا بيشءكأهنم أُ   ،عن العادة

 [ 82يس: ] ﴾ َأْمُرُه إَِذا َأَراَد َشْيًئا َأْن َيُقوَل َلُه ُكْن َفَيُكونُ 

ُقوا َرب ُكُم  قال السائل: ما رس تعقيب األمر بالتقوى يف قوله تعاىل:   َا الن اُس ات  ﴿َيا َأَيُّ

ُقوا اهلل    َجَها َوَبث  ِمنُْهَم ِرَجااًل َكثرًِيا َونَِساءً ال ِذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة َوَخَلَق ِمنَْها َزوْ  َوات 

، ذلك أن العادة جرت بأن [ 1النساء:  ] ﴾  إِن  اهلل َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا   ال ِذي َتَساَءُلوَن بِِه َواأْلَْرَحامَ 

ياهم  إقه جياء عقيب األمر بالتقوى بم يوجبها أو يدعو اليها، ويبعث عليها، فكيف كان خل 

 ذكره موجبا للتقوى وداعيا اليها؟   الذيمن نفس واحدة عىل التفصيل 

ومن قدر عىل نحوه كان قادرا    ، ألن ذلك مما يدل عىل القدرة العظيمة قال الشيخ:  

القادر عليه،  ي  إىل أن يتقي  فالنظر فيه يؤد  ؛عىل كل َشء، ومن املقدورات عقاب العصاة

ال  .. وخيشى عقابه يتقوه يف كفراهنا، والتفريط فيم  وألنه يدل عىل  السابقة عليهم أن  نعمة 

أن يتقوه فيم يتصل بحفظ  هي  أو أراد بالتقوى تقوى خاصة،   ..يلزمهم من القيام بشكرها 

وصل بينكم،    الذياحلقوق بينهم، فال يقطعوا ما جيب عليهم وصله، فقيل: اتقوا ربكم  

عىل بعضكم لبعض فحافظوا عليه    حيث جعلكم صنوفا مفرعة من أرومة واحدة فيم جيب

 .(1)السورة وال تغفلوا عنه وهذا املعنى مطابق ملعاين

 أرسار النهي: 
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قام سائل آخر، وقال: أجبتنا عم أشكل علينا من أرسار األمر ودالالته.. فأجبنا عم  

 أشكل علينا من أرسار النهي ودالالته. 

 قال الشيخ: سلوا ما بدا لكم. 

ِذيَن آَمنُوا ات ُقوا اهلل َحق   قال السائل: ما رس النهي الوارد يف قوله تعاىل:   َا ال  ﴿َيا َأَيُّ

ِه َواَل مَتُوُتن  إِال  َوَأْنُتْم ُمْسلُِمونَ 
 [ 102آل عمران: ] ﴾ ُتَقاتِ

  ، وهو يف احلقيقة عن كوهنم عىل خالف حال االسالم إذا ماتواي  النه:  (1)قال الشيخ

ولكن عن ترك اخلشوع يف    ،ال تنهاه عن الصالةأنت  ال تصل إال وأنت خاشع، فكقولك:  

فكأنه قال: أهناك عنها إذا    ،ظهار أن الصالة التي ال خشوع فيها كال صالة، وإلحال صالته 

: )ال صالة جلار  وهو يشبه يف ذلك ما ورد يف احلديث من قوله مل تصلها عىل هذه احلالة، 

وهو    ..نه كالترصيح بقولك جلار املسجد: ال تصل إال يف املسجدإف  ؛املسجد إال يف املسجد( 

الثبات عىل االسالم موت ال خري فيه، وأنه ليس  يشري كذلك إىل   أن موهتم ال عىل حال 

يف األمر: مت وأنت  مثله ما يقال  ال حيل فيهم، وأ بموت السعداء، وأن من حق هذا املوت  

نم أمرته  إبالكون عىل صفة الشهداء، إذا مات، وشهيد، وليس مرادك األمر باملوت، ولكن 

 . ظهارا لفضلها عىل غريها، وأهنا حقيقة بأن يبحث عنها إباملوت اعتدادا منك بميتته و

ِذيَن َكَفُروا يِف  فم رس النهي الوارد يف قوله تعاىل:    قال السائل:  ن َك َتَقلُُّب ال  ﴿اَل َيُغر 

 ؟كان غري مغرور بحاهلم أن رسول اهلل ، مع [ 196آل عمران: ] ﴾ اْلباَِلدِ 

وذلك إذا كان    ،االستمرار عىل احلال التي عليها املخاطبقال الشيخ: هو لتأكيد  

يِن َحنِيًفا َواَل  تعاىل  كقوله ، وهو  املخاطب غري متصف باملنهى عنه : ﴿َوَأْن َأِقْم َوْجَهَك لِلدي

كنِيَ  ﴾  ﴿َفاَل ُتطِِع اْلَكافِِريَن َوَجاِهْدُهْم بِِه ِجَهاًدا َكبِرًيا وقوله:    ،[ 105يونس:  ] ﴾  َتُكوَنن  ِمَن املرُْْشِ
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بِنيَ وقوله: ،[ 52الفرقان: ]   .. [ 8القلم: ] ﴾ ﴿َفاَل ُتطِِع املَُْكذي

وز عليه التلبس  جي عن أفعال ال    رسول اهلل  ومثله كل اآليات الكريمة التي هني فيها  

قوله  هبا  أمثلتها  ومن  ﴿َفإِْن  ،  َيْقَرُءوَن  تعاىل:  ِذيَن  ال  َفاْسَأِل  إَِلْيَك  َأْنَزْلنَا  مِم ا  َشكٍّ  يِف  ُكنَْت 

ِذيَن    اْلكَِتاَب ِمْن َقْبلَِك  يَن َواَل َتُكوَنن  ِمَن ال  َلَقْد َجاَءَك احْلَقُّ ِمْن َربيَك َفاَل َتُكوَنن  ِمَن املُْْمرَتِ

ُبوا بِآَياِت اهلل َفَتُكوَن ِمَن اخْلَارِسِ  فاثبت ودم عىل ما أنت عليه من  ، أي  [ 95-94يونس:  ] ﴾  ينَ َكذ 

 . انتفاء املرية عنك، والتكذيب بآيات اهلل

َتاُب إِال  َرْْحًَة ِمْن َربيَك ومن أمثلته قوله تعاىل:  
  ﴿َوَما ُكنَْت َتْرُجو َأْن ُيْلَقى إَِلْيَك اْلكِ

ن     َواْدُع إِىَل َربيَك   َك َعْن آَياِت اهلل َبْعَد إِْذ ُأْنِزَلْت إَِلْيَك َفاَل َتُكوَنن  َظِهرًيا لِْلَكافِِريَن َواَل َيُصدُّ

كنَِي َواَل َتْدُع َمَع اهلل إِهَلًا آَخرَ   َهالٌِك إِال  َوْجَههُ  اَل إَِلَه إِال  ُهوَ  َواَل َتُكوَنن  ِمَن املرُْْشِ
ٍ
ء َلُه   ُكلُّ ََشْ

 . لزيادة التثبيت والعصمة .. وكل ذلك  [ 88-86القصص: ] ﴾ ُتْرَجُعونَ احْلُْكُم َوإَِلْيِه 

اَط املُْْسَتِقيمَ تعاىل  نظري قوله  وكل ذلك   َ ، مع أن  [ 6الفاحتة:  ] ﴾  يف األمر: ﴿اْهِدَنا الرصي

 الداعي قد يكون عىل رصاط مستقيم.. فهو يقصد طلب الثبات عليه. 

ُه    : ﴿َواَل َتْأُكُلوا َأْمَواهَلُْم إىَِل َأْمَوالُِكمْ تعاىل  قال السائل: فم رس النهي الوارد يف قوله إِن 

فلم    ؛ ومع أمواهلم  ، قد حرم عليهم أكل مال اليتامى وحدهف  ..[ 2النساء:  ] ﴾  َكاَن ُحوًبا َكبرًِيا

 ورد النهى عن أكله معها؟  

الشيخ مال  :  (1) قال  اهلل من  بم رزقهم  اليتامى  أموال  كانوا مستغنني عن  إذا  ألهنم 

يفعلون    ،وهم عىل ذلك يطمعون فيها   ، حالل أبلغ والذم أحق، وألهنم كانوا  القبح  كان 

 . كذلك فنعى عليهم فعلهم، وسّمع هبم ليكون أزجر هلم 
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 . أرسار النفي واإلثبات: ج 

بعد أن انتهى العامل الثاين من حديثه، قام العامل الثالث، وقال: نشكر أخانا عىل هذه  

 ة.. وأنا اآلن يف خدمتكم بعده.. فسلوا ما بدا لكم. اإلجابات الوافية الشافي

قال بعض احلضور: لقد حدثنا صاحبك عن أرسار األمر والنهي.. ونحن نريد منك  

 . ثباتقد يأيت يف صورة اإل  يالنفأن حتدثنا عن أرسار النفي واإلثبات.. فقد سمعنا أن 

قوله تعاىل:  كم يف  وهو حينئذ يدل عىل أبلغ اجلحود واالنكار،  : أجل..  (1)قال الشيخ

خراجه  فإ  ..[ 41الفرقان:  ] ﴾  ﴿َوإَِذا َرَأْوَك إِْن َيت ِخُذوَنَك إِال  ُهُزًوا َأَهَذا ال ِذي َبَعَث اهلل َرُسواًل 

واإل  التسليم  معرض  واإل  ، قراريف  اجلحود  غاية  عىل  ولو  وهم  واستهزاء،  سخرية  نكار 

 زعم أو ادعى أنه مبعوث من عند اهلل رسوال؟  الذيا لقالوا: أهذا وئيستهز

قوله تعاىل: ﴿َمَثُل اجْلَن ِة  يف    ي نكار الدال عىل النفحذف حرف اإلقال السائل: فلم  

تِي ُوِعَد املُْت ُقونَ  ْ طَ   ال  َيَتَغري   آِسٍن َوَأهْنَاٌر ِمْن َلَبٍن مَلْ 
 َغرْيِ

ٍ
ْعُمُه َوَأهْنَاٌر ِمْن مَخٍْر  فِيَها َأهْنَاٌر ِمْن َماء

ى اِربِنَي َوَأهْنَاٌر ِمْن َعَسٍل ُمَصفًّ ٍة لِلش  ِمْ   َلذ  يَها ِمْن ُكلي الث َمَراِت َوَمْغِفَرٌة ِمْن َرهبي
َكَمْن ُهَو    َوهَلُْم فِ

   [ 15حممد: ] ﴾ َخالٌِد يِف الن اِر َوُسُقوا َماًء َْحِيًم َفَقط َع َأْمَعاَءُهمْ 

الش   النفي   اهومعن  ،ثبات كالم يف صورة اإلوهو  أبلغ وآكد،    النفي ليكون  يخ:  قال 

نكار، ودخوله يف حيزه، وانخراطه  واالنكار، النطوائه حتت حكم كالم مصور بحرف اإل

َن َلُه ُسوُء    قوله تعاىل:يشبه يف ذلك  يف مسلكه، وهو   ِه َكَمْن ُزيي ﴿َأَفَمْن َكاَن َعىَل َبيينٍَة ِمْن َربي

َبُعوا َأْهَواَءُهمْ  كمثل    أيقيل: أمثل اجلنة كمن هو خالد يف النار؟    فكأنه  [ 14حممد:  ] ﴾  َعَملِِه َوات 

 . جزاء من هو خالد يف النار

 ؟ احلذفحرف االنكار، وما فائدة قال السائل: فلم حذف 
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بني التمسك  ي  زيادة تصوير مكابرة من يسولحرف االنكار  : حذف  (1)قال الشيخ

فيها تلك األهنار،  ي أنه بمنزلة من يثبت التسوية بني اجلنة التي جتر و أ .. بالبينة والتابع هلواه

 . أهلها احلميم ي وبني النار التي يسق

ُيْؤِمنُوَن بِاهلل ِ َواْلَيْوِم    ه قول  قال السائل: فم رس النفي الوارد يف َقْوًما  تعاىل: ﴿اَل جَتُِد 

﴾  اد  اهلل َوَرُسوَلُه َوَلْو َكاُنوا آَباَءُهْم َأْو َأْبنَاَءُهْم َأْو إِْخَواهَنُْم َأْو َعِشرَيهَتُمْ اآْلِخِر ُيَوادُّوَن َمْن َح 

 . إىل معنى ثابتهنا متوجه   النفي؛ ف[ 22املجادلة: ] 

أن يكون، وأن األصل يف مثله  ي  ليفيد هبذا أن وجوده خمالف ملا ينبغ:  (2)قال الشيخ

التخييل،   باب  من  وذلك  منفيا  يكون  قوما  ُخ حيث  أن  نجد  أن  املحال  املمتنع  من  أن  يل 

أن يكون ذلك، وحقه أن يمتنع، وال  ي  أنه ال ينبغمنه  مؤمنني يوالون املرشكني، والغرض  

انبة أعداء  والزجر عن مالبسته، والتوصية بالتغلب يف جم  عنه،ي  يوجد بحال، مبالغة يف النه

 . اهلل، ومباعدهتم، واالحرتاس عن خمالطتهم ومعارشهتم 

َفَمْن َفَرَض   تعاىل: ﴿احْلَجُّ َأْشُهٌر َمْعُلوَماٌت   قال السائل: فم رس النفي الوارد يف قوله

يِهن  احْلَج  َفاَل َرَفَث َواَل ُفُسوَق َواَل ِجَداَل يِف احْلَجي 
واجب  اجتناب ذلك  .. ف[ 197البقرة:  ] ﴾  فِ

 ؟ يف كل حال

الشيخ ختصيص  :  (3)قال  املراد  احلالة   النفيليس  كل    ،هبذه  يف  نفيه  املراد  وانم 

.  فالنفس يف طواعيتها ملجانبته أرسع.   ؛ وخصت هذه احلال ألن الفعل معها أقبح  ،األحوال 

 . كلبس احلرير يف الصالة وهو

َتْعَرى    تعاىل:   قال السائل: فم رس النفي الوارد يف قوله  ﴿إِن  َلَك َأال  جَتُوَع فِيَها َواَل 
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 [ 119-118طه: ] ﴾ َوَأن َك اَل َتْظَمُأ فِيَها َواَل َتْضَحى 

  األقطاب التي يدور عليها كفاف هي  والكسوة والكن  ي الشبع والر: (1)قال الشيخ

ىل كسب  وال إ  ،ال حيتاج إىل كفاية كاف   يوأنه مكف  ،فذكره استجمعها له يف اجلنة اإلنسان  

بلفظ   الدنيا، وذكرها  أهل  ذلك  إىل  كم حيتاج  اجلوع،    النفي كاسب،  التي هى:  لنقائضها 

أصناف الشقوة التي حذره منها حتى    يوالعرى، والظمأ، والضحوة، ليطرق سمعه بأسام

 . يتحامى السبب املوقع فيها كراهة هلا 

وا يِف َسبِيِل  ﴿لِْلُفَقَرا   تعاىل:   قال السائل: فم رس النفي الوارد يف قوله  ال ِذيَن ُأْحرِصُ
ِ
ء

ِف َتْعِرُفُهْم بِِسيَمُهمْ  ًبا يِف اأْلَْرِض حَيَْسُبُهُم اجْلَاِهُل َأْغنَِياَء ِمَن الت َعفُّ اَل    اهلل اَل َيْسَتطِيُعوَن رَضْ

 ﴾ إحِْلَاًفا اَل َيْسَأُلوَن الن اَس ﴿؛ فكيف قيد النفي يف [ 273البقرة: ] ﴾ َيْسَأُلوَن الن اَس إِحْلَاًفا 

الشيخ األحوال،  هنا  املراد  :  (2) قال  كل  يف  والقيد  املقيد  نفي  اآلية  نفي  فالهو  يف 

 .حلاف مجيعا للسؤال واإلالكريمة  

الوارد يف قوله  النفي  السائل: فم رس  َشِفيٍع   تعاىل:  قال  َواَل  َْحِيٍم  ِمْن  لِلظ املنَِِي  ﴿َما 

 [18غافر: ] ﴾ ُيَطاعُ 

أن يتناول الطاعة دون    وأ  ..الشفاعة والطاعة معا   النفيحيتمل أن يتناول  قال الشيخ:  

ال  إباع، فهو حمتمل نفي البيع وحده، وأن عندك كتابا  كتاب يُ ي  الشفاعة، كم تقول: ما عند

 . وال كونه مبيعا  ، نفيهم مجيعا، وأن ال كتاب عندكحيتمل أنك ال تبيعه، و

 تملني جيب ْحله؟  االح ي فعىل أقال السائل: 

عىل نفي األمرين مجيعا من قبل أن الشفعاء هم أولياء اهلل، وأولياء اهلل  قال الشيخ:  

من أحبه اهلل ورضيه، وأن اهلل ال حيب الظاملني فال حيبوهنم، واذا مل    إال ال حيبون وال يرضون  
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 ينرصوهم ومل يشفعوا هلم.  

ونفيه، فم الفائدة يف ذكر هذه  الغرض بذكر الشفيع  قال السائل: ما دام قد حصل  

 الصفة ونفيها؟

مت اليه ليقام انتفاء املوصوف  أهنا ُض وهي    ،: يف ذكرها فائدة جليلة(1)قال الشيخ

تتأتى بدون موصوفها، فيكون ذلك   الصفة ال  الصفة، ألن  انتفاء  الشاهد عىل  زالة  إمقام 

فرس    فقلت: ما يل   ،أنك إذا عوتبت عىل القعود عن الغزو .. ومثاله  لتوهم وجود املوصوف

عة من فقد جعلت عدم الفرس، وفقد السالح علة مان  ؛ سالح أحارب بهي  أركبه، وال مع

من يتأتى  كيف  تقول:  كأنك  واملحاربة،  يل ي  الركوب  فرس  وال  واملحاربة،  وال    الركوب 

معناه: كيف يتأتى التشفيع  ؛ ف[ 18غافر:  ] ﴾  ﴿َواَل َشِفيٍع ُيَطاعُ قوله تعاىل:    ، فكذلكي سالح مع

النتفاء   وضعا  الشفيع  بعدم  تأتيه  عدم  عىل  واالستشهاد  التشفيع  ذكر  فكان  شفيع،  وال 

 . أن يتوهم خالفهي ال ينبغ الذي موضع األمر املعروف غري املنكر الشفيع 

﴿َقاَل َيا َقْوِم َليَْس يِب َضاَلَلٌة َوَلكِنيي   تعاىل:  قال السائل: فم رس النفي الوارد يف قوله 

اْلَعاملَنِيَ  َربي  ِمْن  تعاىل:  [ 61األعراف:  ] ﴾  َرُسوٌل  قوله  َس ، ومثلها  يِب  َلْيَس  َقْوِم  َيا  َفاَهٌة  ﴿َقاَل 

نيي َرُسوٌل ِمْن َربي اْلَعاملَنِيَ 
 .. فلم مل يقل ضالل، أو سفه؟ [ 67األعراف: ] ﴾ َوَلكِ

إىل أخص حاالت    النفييتجه    ، لكنوشموله  النفيقد يراد تعميم  :  (2)قال الشيخ

  ، ألن َضاَلَلٌة﴾ ومل يقل )ضالل(، ولذلك قال ﴿التي يلزم من نفيها نفي ما عداها ي  املنف

َشء    كأنه قال: ليس يب   ،الضاللة أخص من الضالل فكانت أبلغ يف نفي الضالل عن نفسه 

 .مترة   لو قيل لك: ألك متر؟ قلت: ما يل.. ومثله ما من الضالل

الوارد يف قوله  النفي  السائل: فم رس  َمَواِت َواأْلَْرضِ   تعاىل:  قال  الس  َمْن يِف    ﴿َوَلُه 
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َيْسَتْكرِبُ  اَل  ِعنَْدُه  ونَ َوَمْن  َيْسَتْحرِسُ َواَل  ِعَباَدتِِه  َعْن  عنهم  فلم    [ 19األنبياء:  ] ﴾  وَن  نفي 

عنهم أدنى  ي  وصفهم أن ينفيف  األبلغ  ؟.. أليس  هو مبالغة يف احلسور  الذياالستحسار  

 ؟ احلسور

األبلغ ال يستلزم نفي    ياملراد نفي أدنى مراتب احلسور ال أبلغها، ونف:  (1)قال الشيخ

إىل هذا ليشري إىل أن ما هم فيه من مواصلة العبادة حقيق بأن يصيبهم    ولكنه عمد  ، األقل

واملراد نفيه يف    ي،قد يتجه إىل أبلغ حاالت املنف  يالنف.. وبذلك فإن  بغاية الضعف والكالل 

ولكن املتكلم يعمد إىل هذه الطريقة    ، نفي ما هو دونه  األبلغ ال يقتيض  ي نفف  ؛ حاالته كلها 

 . حقيق بمن هو يف مثل حاله ي ليلفت إىل أن البلوغ إىل أبلغ احلاالت يف هذا الفعل املنف

﴿َوَما ُكنَْت َلَدَْيِْم إِْذ ُيْلُقوَن َأْقاَلَمُهْم    تعاىل:  قال السائل: فم رس النفي الوارد يف قوله

ُْم َيْكُفُل َمْرَيَم َوَما   ﴿َوَما ُكنَْت َلَدَْيِْم إِْذ  ، وقوله:  [ 44آل عمران:  ] ﴾  ُكنَْت َلَدَْيِْم إِْذ خَيَْتِصُمونَ َأَيُّ

﴿َوَما ُكنَْت بَِجانِِب اْلَغْريِبي إِْذ َقَضْينَا إِىَل  ، وقوله:  [ 102يوسف:  ] ﴾  َأمْجَُعوا َأْمَرُهْم َوُهْم َيْمُكُرونَ 

اِهدِ  ﴿َوَما ُكنَْت بَِجانِِب الطُّوِر إِْذ  وقوله:    ،[ 44القصص:  ] ﴾  ينَ ُموَسى اأْلَْمَر َوَما ُكنَْت ِمَن الش 

 ؟نفيهمع أن هذا من املعلوم  [ 46القصص: ] ﴾ َناَدْينَا 

مل يكن    ألنه مل خيف عىل أحد من املكذبني أنه    ،هذا هتكم بمن كذبه:  (2)قال الشيخ

  ومل يكن من علم قومه، فيها أحدا، وال سمع فيه  ي  وال لق  ،من ْحلة هذا احلديث وأشباهه 

أعجز ْحلته ورواته مل تقع شبهة يف أنه    الذيأخرب به، وقص هذا القصص العجيب  فإذا  

أنكروه هتكم هبم، وقيل هلم: علمتم باملكابرة أنه مل  فإذا    ليس منه، وأنه من جهة الوحى،

 . يكن شاهدا ملا مىض من القرون اخلالية

تعاىل:   قوله  رس  فم  السائل:  إِيَمَنُه  ﴿َوَقاَل قال  َيْكُتُم  فِْرَعْوَن  آِل  ِمْن  ُمْؤِمٌن  َرُجٌل   
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َ اهلل َوَقْد َجاَءُكْم بِاْلَبيينَاِت ِمْن َربيُكمْ  َأْن َيُقوَل َريبي   َوإِْن َيُك َكاِذًبا َفَعَلْيِه َكِذُبهُ   َأَتْقُتُلوَن َرُجاًل 

اٌب إِن    َوإِْن َيُك َصاِدًقا ُيِصْبُكْم َبْعُض ال ِذي َيِعُدُكمْ  ٌف َكذ  غافر:  ] ﴾   اهلل اَل ََيِْدي َمْن ُهَو ُمرْسِ

صادق ال بد ملا يعدهم أن يصيبهم كله ال  ي  وهو نب  ، ﴿َبْعُض ال ِذي َيِعُدُكْم﴾  لم قال: ؛ ف[ 28

 بعضه؟ 

، وهو  ومنكريه عليه السالم  ألنه احتجاج يف مقاولة خصوم موسى  :  (1)قال الشيخ

ويأتيهم من    ، نصاف يف القولويسلك معهم طريق اإل  ، يالوصهم ويدارَيم  إىل أن يف حاجة  

املناصحة  له،    ؛وجهة  تصديقهم  يف  وأدخل  لقوله،  تسليمهم  إىل  أقرب  أنه  علم  بم  فجاء 

وقبوهلم منه، فقال: ﴿َوإِْن َيُك َصاِدقًا ُيِصْبُكْم َبْعُض ال ِذي َيِعُدُكْم﴾، وهو كالم املنصف يف  

مقاله غري املشتط فيه، ليسمعوا منه، وال يردوا عليه، وذلك أنه حني فرضه صادقا فقد أثبت  

 مجيع ما يعد، ولكنه أردفه ﴿ُيِصْبُكْم َبْعُض ال ِذي َيِعُدُكْم﴾ ليهضمه بعض حقه  أنه صادق يف

.. وهكذا  يف ظاهر الكالم، فريَيم أنه ليس بكالم من أعطاه حقه وافيا فضال أن يتعصب له

ٌف الباب..ومثله  الكاذب عىل الصادق من هذا  نراه قدم     قوله: ﴿إِن  اهلل اَل ََيِْدي َمْن ُهَو ُمرْسِ

اٌب﴾   َكذ 

اُكْم َلَعىَل ُهًدى َأْو يِف َضاَلٍل  قال السائل: أمثل هذا ما ورد يف   ا َأْو إِي  قوله تعاىل: ﴿َوإِن 

 [24سبأ: ] ﴾ ُمبِنيٍ 

كل من سمعه من موال  يشهد    الذيهذا من الكالم املنصف  : أجل.. ف(2) قال الشيخ

درجه بعد تقدمة  ويف    ..ملن خوطب به: قد أنصفك صاحبكباإلنصاف، ويقول  أو مناف  

ما قدم من التقرير البليغ داللة غري خفية عىل من هو من الفريقني عىل اهلدى، ومن هو يف  

الضالل املبني، ولكن التعريض والتورية أفىض باملجادل إىل الغرض، وأهجم به عىل الغلبة،  
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الصادق   مع قلة شغب اخلصم، وفل شوكته باهلوينا، ونحوه قول الرجل لصاحبه: علم اهلل

 ا. من

 . أرسار االستفهام والتعجب: د 

بعد أن انتهى العامل الثالث من حديثه، قام العامل الرابع، وقال: نشكر أخانا عىل هذه  

 اإلجابات الوافية الشافية.. وأنا اآلن يف خدمتكم بعده.. فسلوا ما بدا لكم. 

نريد    قال بعض احلضور: لقد حدثنا صاحبك عن أرسار النفي واإلثبات.. ونحن

 . االستفهام والتعجب منك أن حتدثنا عن أرسار 

 قال الشيخ: سلوا ما بدا لكم. 

الوارد يف   السائل: ما رس االستفهام  إَِلْيَك قال  َيْسَتِمُعوَن  َمْن    قوله تعاىل: ﴿َوِمنُْهْم 

م  َوَلْو َكاُنوا اَل َيْعِقُلونَ  َأَفَأْنَت     َمْن َينُْظُر إَِلْيَك ﴿َوِمنُْهمْ ، وقوله:  [ 42يونس:  ] ﴾  َأَفَأْنَت ُتْسِمُع الصُّ

ونَ   [43يونس: ] ﴾ هَتِْدي اْلُعْمَي َوَلْو َكاُنوا اَل ُيْبرِصُ

ال  إسمعهم وهدايتهم  إداللة عىل أنه ال يقدر عىل  ﴾  َأَفَأْنَت ﴿قوله:  يف    :(1)قال الشيخ

  ي العقل حديد جلاء كم ال يقدر عىل رد األصم واألعمى املسلويباهلل عز وجل بالقرس واإل 

 . اهلل وحده إالالعقل   ي السمع والبرص راجح

﴿َوَلْو َشاَء َربَُّك آَلَمَن َمْن يِف    قوله تعاىل:قال السائل: فم رس االستفهام الوارد يف  

 [99يونس: ] ﴾ َأَفَأْنَت ُتْكِرُه الن اَس َحت ى َيُكوُنوا ُمْؤِمننِيَ  اأْلَْرِض ُكلُُّهْم مَجِيًعا 

كراه  ه دون فعله دليل عىل أن اهلل وحده هو القادر عىل هذا اإلاملكرَ :  (2)قال الشيخ

 . دون غريه

ُذ َولِيًّا   قوله تعاىل: قال السائل: فم رس االستفهام الوارد يف  
ِ األنعام:  ] ﴾  ﴿ُقْل َأَغرْيَ اهلل َأخت 
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 ال عىل الفعل؟ مهزة االستفهام عىل املفعول .. فلم دخلت  [ 14

الشيخ الوىل ألن  :  (1)قال  اختاذ  يف  ال  وليا،  اهلل  غري  اختاذ  يف  أوىل    ؛االنكار  فكان 

َا اجْلَاِهُلونَ   :، ومثله قوله تعاىل بالتقديم وقوله:  ،  [ 64الزمر:  ] ﴾  ﴿ُقْل َأَفَغرْيَ اهلل َتْأُمُرويني َأْعُبُد َأَيُّ

َأْم َعىَل    َراًما َوَحاَلاًل ُقْل اهلل َأِذَن َلُكمْ ﴿ُقْل َأَرَأْيُتْم َما َأْنَزَل اهلل َلُكْم ِمْن ِرْزٍق َفَجَعْلُتْم ِمنُْه َح 

ونَ   [59يونس: ] ﴾ اهلل َتْفرَتُ

َأإَِذا َما ِمتُّ  اإلنسان    قوله تعاىل: ﴿َوَيُقوُل قال السائل: فم رس االستفهام الوارد يف  

 ؟ الظرف؟.. ومل قدم [66مريم: ] ﴾ َلَسْوَف ُأْخَرُج َحيًّا 

الشيخ ألن  (2)قال  ذلك  منكرة :  احلياة  كون  وقت  هو  املوت  بعد  جاء    ،ما  ومنه 

 فهو كقولك للميسء إىل املحسن: أحني متت عليك نعمة فالن أسأت اليه؟ ؛نكارهمإ

 ؟ [ 1النبأ: ] ﴾ ﴿َعم  َيَتَساَءُلونَ  قوله تعاىل: قال السائل: فم رس االستفهام الوارد يف 

َشء    أي عن    كأنه قال:،  تفخيم شأن املستفهم عنهيفيد  هنا  االستفهام  :  (3) قال الشيخ

عليك جنسه، فأنت تسأل  ي  كأنه َشء خف  .. يتساءلون، ونحوه )ما( يف قولك: زيد ما زيد؟ 

َشء هو    أي تريد  ..  عن جنسه، وتفحص عن جوهره، كم تقول: ما الغول؟ وما العنقاء؟

كالم من ال ختفى عليه  حتى وقع يف    من األشياء، هذا أصله ثم جرد للعبارة عن التفخيم، 

 .خافية

ْبُتْم    قوله تعاىل: قال السائل: فم رس االستفهام الوارد يف   ﴿َحت ى إَِذا َجاُءوا َقاَل َأَكذ 

اَذا ُكنُْتْم َتْعَمُلونَ  يُطوا هِبَا ِعْلًم َأم 
 [ 84النمل: ] ﴾ بِآَيايِت َومَلْ حُتِ

الشيخ إال  ، ألللتبكيت:  (4)قال  يعملوا  مل  يكذبوا  ؛التكذيب هنم  أن  يقدرون    ، فال 
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. ومثاله أن تقول لراعيك وقد  . ويقولوا قد صدقنا هبا، وليس إال التصديق هبا أو التكذيب

أم ماذا تعمل هبا؟ فتجعل )ما( تبدأ به، وجتعله أصل    يأتاكل نعم  ..سوء  ي رويع  عرفته: 

أكله وفساده، وترم   الذيكالمك، وأساسه هو   ما   يصح عندك من  )أم  ذا تعمل  بقولك 

مع علمك أنه ال يعمل هبا إال األكل، لتبهته وتعلمه بأنه ال جييء منه إال أكلها، وأنه    (هبا؟

أو أراد: أما كان هلم عمل    .. صالح ملا شهر من خالف ذلكاحلفظ واإل   ي ال يقدر أن يدع

 يكن  أنه ملي  يعن  .. أم ماذا كنتم تعملون غري ذلك؟  ، يف الدنيا إال الكفر والتكذيب بآيات اهلل

واملعصية  للكفر  إال  خيلقوا  مل  كأهنم  غريه  عمل  األصل    ،هلم  يف  أهنم  لإل مع  يمن  خلقوا 

 . والطاعة

ُْم ُهُم املُْْفِسُدوَن َوَلكِْن  قال السائل: فم رس االستفهام الوارد يف   قوله تعاىل: ﴿َأاَل إِهن 

 ي؟ نفركبة من مهزة االستفهام وحرف الوامل [ 12البقرة: ] ﴾ اَل َيْشُعُرونَ 

االستفهام إذا أدخل عىل  ف  ؛عطاء معنى التنبيه عىل حتقق ما بعدها إل  :(1)قال الشيخ

 [ 40القيامة: ] ﴾ : ﴿َأَلْيَس َذلَِك بَِقاِدٍر َعىَل َأْن حُيْيَِي املَْْوَتىتعاىل  أفاد حتقيقا كقوله   يالنف

﴿َقاَلْت َيا َوْيَلَتى َأَألُِد َوَأَنا َعُجوٌز    قوله تعاىل:قال السائل: فم رس االستفهام الوارد يف  

ٌء َعِجيٌب  َوَهَذا َبْعيِل َشْيًخا   ؟ [ 72هود: ] ﴾ إِن  َهَذا َليَشْ

الشيخ اهلل:  (2)قال  أجراها  التي  العادة  استبعاد من حيث  أنكرت عليها    ، هو  وانم 

تعجبها  اهلل﴿ فقالوا:    ، املالئكة  َأْمِر  ِمْن  اآليات  ،  [ 73هود:  ]   ﴾ َأَتْعَجبِنَي  بيت  يف  كانت  ألهنا 

 . ومهبط املعجزات واألمور اخلارقة للعادات

ََذ    قوله تعاىل:قال السائل: فم رس االستفهام الوارد يف   ﴿َأَفَأْصَفاُكْم َربُُّكْم بِاْلَبننَِي َواخت 

 ؟ [ 40اإلرساء: ] ﴾ ْم َلَتُقوُلوَن َقْواًل َعظِيًم إِن كُ  ِمَن املاََْلئَِكِة إَِناًثا 
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: أفخصكم ربكم عىل وجه اخللوص والصفاء  .. أي: اهلمزة لالنكار(1)قال الشيخ

ـ بحسب اعتقادكم ـ  واختذ أدوهنم  ،وهم البنون مل جيعل فيهم نصيبا لنفسه  ، بأفضل األوالد

 . وما عليه معقولكم وعاداتكم ، وهذا خالف احلكمة

ْينَاُه َوَمْن َمَعُه يِف    قوله تعاىل: قال السائل: فم رس االستفهام الوارد يف   ُبوُه َفنَج  ﴿َفَكذ 

بِآَياتِنَا  ُبوا  َكذ  ِذيَن  ال  َوَأْغَرْقنَا  َخاَلئَِف  َوَجَعْلنَاُهْم  املُْنَْذِرينَ   اْلُفْلِك  َعاِقَبُة  َكاَن  َكْيَف    ﴾ َفاْنُظْر 

 ؟ [ 73يونس: ] 

الشيخ أنذرهم رسول اهلل  (2)قال  مثله    : تعظيم ملا جرى عليهم وحتذير ملن  عن 

 . وتسلية له

الوارد يف   االستفهام  فم رس  السائل:  تعاىل:قال  َأمَلْ    قوله  ْنِس  َواإْلِ ني  اجْلِ َمْعرَشَ  ﴿َيا 

وَن َعَليُْكْم آَيايِت َوُينِْذرُ   ؟[ 130األنعام: ] ﴾ وَنُكْم لَِقاَء َيْوِمُكْم َهَذاَيْأتُِكْم ُرُسٌل ِمنُْكْم َيُقصُّ

   .عىل جهة التوبيخذلك يقال هلم يوم القيامة : (3)قال الشيخ

َأْن ُيوِقَع    قوله تعاىل:قال السائل: فم رس االستفهام الوارد يف   ْيَطاُن  ُيِريُد الش  ﴿إِن َم 

اخْلَْمرِ  يِف  َواْلَبْغَضاَء  اْلَعَداَوَة  اَلةِ   َبْينَُكُم  الص  َوَعِن  اهلل  ِذْكِر  َعْن  ُكْم  َوَيُصد  َأْنُتْم    َواملَْْيرِسِ  َفَهْل 

 ؟[ 91املائدة: ] ﴾ ُمنَْتُهونَ 

كأنه قيل: قد تال عليكم ما فيها من أنواع  ،  من أبلغ ما ينهى به: ذلك  (4)قال الشيخ

فهل أنتم من هذه الصوارف منتهون؟ أم أنتم عىل ما كنتم عليه كأن مل    ؛ الصوارف واملوانع

 ؟ توعظوا ومل تزجروا

ائِيَل َكْم آَتْينَاُهْم  قال السائل: فم رس االستفهام الوارد يف   قوله تعاىل: ﴿َسْل َبنِي إرِْسَ
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ْل نِْعَمَة اهلل ِمْن َبْعِد َما َجاَءْتُه    ِمْن آَيٍة َبيينَةٍ  ، وقوله:  [ 211البقرة:  ] ﴾  َفإِن  اهلل َشِديُد اْلِعَقاِب َوَمْن ُيَبدي

َبيينَاٍت  آَياٍت  ْسَع 
تِ ُموَسى  آَتْينَا  إِيني    ﴿َوَلَقْد  فِْرَعْوُن  َلُه  َفَقاَل  َجاَءُهْم  إِْذ  ائِيَل  إرِْسَ َبنِي  َفاْسَأْل 

 ؟ [ 101اإلرساء: ] ﴾ أَلَُظنَُّك َيا ُموَسى َمْسُحوًرا

 . ل سؤال تقريع كم تسأل الكفرة يوم القيامة هذا السؤا : (1)قال الشيخ

ي ِة َيْبُغونَ قال السائل: فم رس االستفهام الوارد يف  
َوَمْن    قوله تعاىل: ﴿َأَفُحْكَم اجْلَاِهلِ

 ؟[ 50املائدة: ] ﴾ َأْحَسُن ِمَن اهلل ُحْكًم لَِقْوٍم ُيوِقنُونَ 

الشيخ هذا  (2)قال  وعلم :  كتاب  أهل  بأهنم  لليهود  امللة  وه   ،تعيري  يبغون حكم  م 

 . من اهلل تعاىل  يهوى وجهل، ال تصدر عن كتاب وال ترجع إىل وحهي   اجلاهلية التي 

ُموَنَك َوِعنَْدُهُم    قوله تعاىل: قال السائل: فم رس االستفهام الوارد يف   ﴿َوَكْيَف حُيَكي

ْوَن ِمْن َبْعِد  يَها ُحْكُم اهلل ُثم  َيَتَول 
 ؟[ 43املائدة: ] ﴾ َوَما ُأوَلئَِك بِاملُْْؤِمننِيَ  َذلَِك الت ْوَراُة فِ

وبكتابه مع أن احلكم    ،تعجيب من حتكيمهم ملن ال يؤمنون به: هذا  (3)قال الشيخ

 . يمن بهيدعون اإل الذي منصوص يف كتاهبم 

ُم  َهْل َعَسْيُتْم إِْن ُكتَِب َعَلْيكُ ﴿  قوله تعاىل: قال السائل: فم رس االستفهام الوارد يف  

 ؟[ 246البقرة: ] ﴾ اْلِقَتاُل َأال  ُتَقاتُِلوا

هل األمر كم أتوقعه  ي  ال تقاتلوا، يعن أهل قاربتم  قال الشيخ: هذا استفهام تقرير، أي  

  ؛ ال تقاتلوا بمعنى أتوقع جبنكم عن القتالأأنكم ال تقاتلون، أراد أن يقول: هل عسيتم  

وأراد باالستفهام التقرير، وتثبت أن  فأدخل )هل( مستفهم عم هو متوقع عنده ومظنون  

َعىَل وهو  املتوقع كائن، وأنه صائب يف توقعه،   َأَتى  ِمَن  اإلنسان    كقوله تعاىل: ﴿َهْل  ِحنٌي 
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ْهِر مَلْ َيُكْن َشْيًئا َمْذُكوًرا  معناه التقرير. ، و[ 1اإلنسان: ] ﴾ الد 

ِذيَن َكَفُروا َسَواٌء َعَلْيِهْم    قوله تعاىل: قال السائل: فم رس االستفهام الوارد يف  ﴿إِن  ال 

﴿َوَسَواٌء َعَلْيِهْم َأَأْنَذْرهَتُْم َأْم مَلْ ُتنِْذْرُهْم  ، وقوله:  [ 6البقرة:  ] ﴾  َأَأْنَذْرهَتُْم َأْم مَلْ ُتنِْذْرُهْم اَل ُيْؤِمُنونَ 

 ؟[ 10 يس:] ﴾ اَل ُيْؤِمنُونَ 

الشيخ االستواء:  (1)قال  ملعنى  جمردتان  و)أم(  معنى    ،اهلمزة  عنهم  انسلخ  وقد 

: )جرى هذا عىل حرف االستفهام  معربا عن ذلك  سيبويهأستاذنا  قال  وقد  االستفهام رأسا،  

أن هذا جرى عىل  ي  يعن (..كم جرى عىل حرف النداء قولك: اللهم اغفر لنا أيتها العصابة

نداء   ، صورة االستفهام النداء، وال  أن ذاك جرى عىل صورة  استفهام، كم  ومعنى    .. وال 

نذار  ما اإلإاالستواء استواؤمها يف علم املستفهم عنهم، ألنه قد علم أن أحد األمرين كائن  

 . ما عدمه ولكن ال بعينه فكالمها معلوم بعلم غري معنيإو

يف   الوارد  االستفهام  رس  فم  السائل:  تعاىل: قال  إِْذ  ﴿َوهَ   قوله  اخْلَْصِم  َنَبُأ  َأَتاَك  ْل 

ُروا املِْْحَراَب     ، وما هو عىل شاكلته؟[ 21ص: ] ﴾ َتَسو 

الشيخ التي    ، ظاهره االستفهام:  (2) قال  العجيبة  الداللة عىل أنه من األنباء  ومعناه 

 . حقها أن تشيع وال ختض عىل أحد، والتشويق إىل استمعه

يف   الوارد  االستفهام  رس  فم  السائل:  َأْنُتْم  قال  َهْل  لِلن اِس  تعاىل:﴿َوِقيَل  قوله 

 ؟ [ 39الشعراء: ] ﴾ جُمَْتِمُعونَ 

الشيخ االستفهام:  (3)قال  الدال  ،ظاهره  االجتمعومعناه  يف  هلم  استبطاء  عىل    ، لة 

: هل أنت منطلق؟ إذا أراد أن  البنهكم يقول الرجل    ،واملراد منه استعجاهلم واستحثاثهم
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 . حيركه وحيثه عىل االنطالق، كأنم خييل اليه أن الناس قد انطلقوا وهو واقف 

اَس بِاْلرِبي َوَتنَْسْوَن  ﴿َأَتْأُمُروَن الن   قوله تعاىل:قال السائل: فم رس االستفهام الوارد يف  

 ؟[ 44البقرة: ] ﴾ َأَفاَل َتْعِقُلونَ  َأْنُفَسُكْم َوَأْنُتْم َتْتُلوَن اْلكَِتاَب 

ومعناه الداللة عىل التقرير والتوبيخ والتعجيب    ، ظاهره االستفهام:  (1) قال الشيخ

 من حاهلم. 

الوارد يف   االستفهام  فم رس  السائل:  تعاىل:  قال  َوُكنُْتْم  قوله  بِاهلل ِ  َتْكُفُروَن  ﴿َكْيَف 

يِيُكْم ُثم  إَِلْيِه ُتْرَجُعونَ   َأْمَواًتا َفَأْحَياُكمْ   ؟[ 28البقرة: ] ﴾ ُثم  ُيِميُتُكْم ُثم  حُيْ

الشيخ االستفهام:  (2)قال  والتعجيب   ،ظاهره  االنكار  عىل  الداللة  وهو  ومعناه   ،

ونظريه قولك:    .. الكفر ويدعو إىل االيمنومعكم ما يرصف عن    ،قولك: أتكفرون باهللك

 أتطري بغري جناح؟

نكار للطريان ألنه مستحيل مع ما ذكر من  إ)أتطري بغري جناح(  قال السائل: قولك  

 . حياء ماتة واإلاإل

من الصارف عن الكفر    يقد أخرج يف صورة املستحيل ملا قوقال الشيخ: وهذا أيضا  

 يمن. إىل اإلي والداع

الوارد يف   االستفهام  فم رس  السائل:  اْلكَِتاَب  قال  ُأوُتوا  لِل ِذيَن  ﴿َوُقْل  تعاىل:  قوله 

يينَي َأَأْسَلْمُتمْ  ْوا َفإِن َم َعَلْيَك اْلَباَلغُ   َفإِْن َأْسَلُموا َفَقِد اْهَتَدْوا  َواأْلُمي ﴾  َواهلل ُ َبِصرٌي بِاْلِعَبادِ   َوإِْن َتَول 

 ؟[ 20آل عمران: ] 

الشيخقا  االستفهام:  (3)ل  والتعيري،    ،ظاهره  االستقصار،  عىل  الداللة  ومعناه 
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فهل    ؛حصوله ال حمالة   أنه قد أتاكم من البينات ما يوجب االسالم ويقتيض.. أي  والتوبيخ

املسألة  له  أنتم بعد عىل كفركم؟ وهذا كقولك ملن خلصت  أم  تبق من طرق    ،أسلمتم  ومل 

﴿إِن َم ُيِريُد  .. وهو مثل قوله تعاىل:  لك؟  البيان والكشف طريقا إال سلكته: هل فهمتها ال أمّ 

َوا اخْلَْمِر  يِف  َواْلَبْغَضاَء  اْلَعَداَوَة  َبْينَُكُم  ُيوِقَع  َأْن  ْيَطاُن  َوَعِن  الش  ِذْكِر اهلل  َعْن  ُكْم  َوَيُصد  ملَْْيرِسِ 

اَلةِ  ُمنَْتُهونَ   الص  َأْنُتْم  استفهم  [ 91املائدة:  ] ﴾  َفَهْل  فقد  اخلمر  ..  عن  الصوارف  ذكر  ما  بعد 

االنصافويف    ،وامليرس وقلة  باملعاندة  وتعيري  استقصار  االستفهام  إذا    ، هذا  املنصف  ألن 

 . لحقذعانا لإجتلت له احلجة مل يتوقف 

يف   الوارد  السؤال  فم رس  السائل:  إَِلْيِهْم  قال  ُأْرِسَل  ِذيَن  ال  ﴿َفَلنَْسَأَلن   تعاىل:  قوله 

 ؟[6األعراف: ] ﴾ َوَلنَْسَأَلن  املُْْرَسلِنيَ 

الشيخ إذا    السؤال، ظاهره  :  (1) قال  والتقرير  والتقريع  التوبيخ  الداللة عىل  ومعناه 

 . بياؤهم وشهد عليهم أن ، فاهوا به بألسنتهم

َيُقوُل    قوله تعاىل:قال السائل: فم رس السؤال الوارد يف   ُثم   ُهْم مَجِيًعا  حَيْرُشُ ﴿َوَيْوَم 

اُكْم َكاُنوا َيْعُبُدونَ   إِي 
ِ
 ؟ [ 40سبأ: ] ﴾ لِْلَماَلئَِكِة َأَهُؤاَلء

نوع  ، وهو  توبيخ من كذب هبا   ومعناه الداللة عىل   السؤال، ظاهره  :  (2)قال الشيخ

هذا الكالم خطاب للمالئكة وتقريع للكفار وارد عىل املثل السائر  . فالتعريض.قريب من  

قوله تعاىل: ﴿َوإِْذ َقاَل اهلل َيا ِعيَسى اْبَن َمْرَيَم َأَأْنَت  وهو مثل  يا جارة(،  ي  واسمع   ي ياك أعنإ)

َي إِهَلنَْيِ ِمْن ُدوِن اهلل ِ ُذويِن َوُأمي
ِ وقد علم سبحانه كون املالئكة  ،  [ 161املائدة: ] ﴾ ُقْلَت لِلن اِس اخت 

التقرير،  إء مما وجه  آمنزهني برعليهم السالم  وعيسى   الوارد عىل طريق  ليهم من السؤال 

ويسأل وجييبوا، فيكون تقريعهم أشد وتعيريهم أبلغ وخجلهم    ،والغرض أن يقول ويقولوا
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 . أعظم

ُسَل َفَيُقوُل  ﴿َيْوَم    قوله تعاىل: قال السائل: فم رس االستفهام الوارد يف   جَيَْمُع اهلل الرُّ

ُم اْلُغُيوِب  َقاُلوا اَل ِعْلَم َلنَا   َماَذا ُأِجْبُتمْ   ؟[ 109املائدة: ] ﴾ إِن َك َأْنَت َعال 

الشيخ عىل   السؤال، ظاهره  :  (1)قال  الداللة  سؤال    ومعناه  كان  كم  قومهم  توبيخ 

 [ 9-8التكوير: ] ﴾ املَْْوُءوَدُة ُسئَِلْت بَِأيي َذْنٍب ُقتَِلْت ﴿َوإَِذا .. قال تعاىل: ودة توبيخا للوائد ؤاملو

﴾  قوله تعاىل: ﴿َوَما تِْلَك بَِيِمينَِك َيا ُموَسى قال السائل: فم رس االستفهام الوارد يف 

 ؟ [ 17طه: ] 

الشيخ املسئول عنه  السؤال، ظاهره  :  (2)قال  املسئول إىل  ليتبينه أشد    ، ومعناه لفت 

لرييه عظم ما  موسى عليه السالم    سأل.. فاهلل تعاىل  حداث أمر عظيم فيه إلمتهيدا    ،التبيني 

املباينة البعيدة بني املقلوب    وليقرر يف نفسه   .. خيرتعه يف اخلشبة اليابسة من قلبها حية نضاضة

أن يريك الزراد زبرة من حديد ويقول  .. ومثاله  وينبهه عىل قدرته الباهرة  ،ليه إ عنه واملقلوب  

تلك  هي    فيقول لك:  ،فتقول: زبرة حديد، ثم يريك بعد أيام لبوسا مرسودا  لك: ما هى؟

 . الزبرة صريهتا إىل ما ترى من عجيب الصنعة وأنيق الرسد 

قوله تعاىل: ﴿َقاَل َربي َأن ى َيُكوُن يِل ُغاَلٌم  قال السائل: فم رس االستفهام الوارد يف  

رَبِ ِعتِيًّا َوَكاَنِت اْمَرَأيِت َعاِقًرا َوَقْد  
وهو وامرأته عىل  ـ  مل طلب أوال  ، و[ 8مريم: ] ﴾  َبَلْغُت ِمَن اْلكِ

 فلم أسعف بطلبته استبعد واستعجب؟  ـ والعقر  ي صفة العت

ال  إو  ،ويرتدع املبطلون   ،يقانا إ فيزداد املؤمنون    ؛ليجاب بم أجيب به:  (3)قال الشيخ

 . عن األسباب   يهاج واحد يف أن اهلل غنأوال وأخريا كان عىل منعليه السالم  فمعتقد زكريا  
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قوله تعاىل: ﴿َواْتُل َعَلْيِهْم َنَبَأ إِْبَراِهيَم إِْذ َقاَل  قال السائل: فم رس اجلواب الوارد يف  

َنْعُبُد َأْصنَاًما َفنََظلُّ هَلَا َعاكِِفنيَ  َما َتْعُبُدوَن َقاُلوا  ؛ فقد سأهلم  [ 71-69الشعراء:  ] ﴾  أِلَبِيِه َوَقْوِمِه 

فحسب املعبود  تعاىل:   ؛ عن  كقوله  )أصناما(  يقولوا  أن  القياس  َماَذا    فكان  ﴿َوَيْسَأُلوَنَك 

َع َعْن ُقُلوهِبِْم َقاُلوا َماَذا َقاَل َربُُّكمْ [ 219البقرة:  ] ﴾  ُينِْفُقوَن ُقِل اْلَعْفوَ  َقاُلوا    ، وقوله: ﴿َحت ى إَِذا ُفزي

َقْوا َماَذا َأْنَزَل َربُُّكمْ [ 23سبأ:  ] ﴾  َوُهَو اْلَعيِلُّ اْلَكبرِيُ   احْلَق   ا  ، وقوله: ﴿َوِقيَل لِل ِذيَن ات  ﴾  َقاُلوا َخرْيً

 ؟ [ 30النحل: ] 

الشيخ واملفتخرين،  :  (1)قال  هبا  كاملبتهجني  كاملة  أمرهم  بقصة  جاءوا  قد  هؤالء 

ظهار ما يف نفوسهم من  إوعىل ما قصدوه من  عليه السالم،  فاشتملت عىل جواب إبراهيم  

هَلَا َعاكِِفنَي﴾    قوهلم:   تراهم عطفوا عىل قوله ﴿َنْعُبُد﴾ وهلذا  بتهاج واالفتخار،  اال ﴿َفنََظلُّ 

 ا. ومل يقترصوا عىل زيادة ﴿َنْعُبُد﴾ وحده

َما َمنََعَك َأال  َتْسُجَد  ﴿قائال: اهلل تعاىل بليس حينم سأله  إجواب  قال السائل: فم رس 

 ؟ [ 12األعراف: ] ﴾ ِمنُْه َخَلْقَتنِي ِمْن َناٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن طنِيٍ َقاَل َأَنا َخرْيٌ  إِْذ َأَمْرُتَك 

  ، ه ذكر قصته مبتهجا هبا : هو مثل جواب قوم إبراهيم عليه السالم، ألن(2)قال الشيخ

 . عىل علة امتناعه ي تنطووهي 

قوله تعاىل: ﴿َوَما َأْعَجَلَك  قال السائل: فم رس جواب موسى عليه السالم الوارد يف  

إَِلْيَك َربي لرَِتَْض  َأَثِري َوَعِجْلُت   َعىَل 
ِ
َقْوِمَك َيا ُموَسى َقاَل ُهْم ُأواَلء ؛  [ 84-83طه:  ] ﴾  َعْن 

ينطبق عليه من اجلواب أن يقال: طلب زيادة    الذيكان  و  ،عن سبب العجلةكان  سؤال  فال

 َعىل َأَثِري﴾ غري منطبق    ، أو الشوق إىل كالمك  ،رضاك
ِ
وتنجيز موعدك، وقوله ﴿ُهْم ُأواَلء

 عليه؟  
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نكار العجلة  إ: أحدمها  جواب موسى عليه السالم أمرانقد تضمن  :  (1)قال الشيخ

فكان أهم األمرين إىل موسى    ؛ السؤال عن سبب املستنكر واحلامل عليه  والثاين  .يف نفسها. 

فاعتل بأنه مل يوجد منه إال    ؛ومتهيد العلة يف نفس ما أنكر عليه   ،بسط العذر عليه السالم  

ثم عقبه بجواب السؤال فقال: ﴿َوَعِجْلُت إَِلْيَك  ،  وال حيتفل به  ، مثله ال يعتد به  ، تقدم يسري

 َربي لرَِتْض﴾  

 ُكنُْتْم  ﴿َوَيُقوُلوَن َمتَى َهَذا اْلَوْعُد إِنْ   قوله تعاىل: قال السائل: فم رس اجلواب الوارد يف  

كيف  ؛ ف[ 30-29سبأ:  ] ﴾  َصاِدِقنَي ُقْل َلُكْم ِميَعاُد َيْوٍم اَل َتْسَتْأِخُروَن َعنُْه َساَعًة َواَل َتْسَتْقِدُمونَ 

 انطبق هذا جواب عن سؤاهلم؟ 

الشيخ تعنتا :  (2)قال  إال  له  منكرون  فجاء    ؛ال اسرتشادا  ، ما سألوا عن ذلك وهم 

اإل سبيل  عىل  السؤال  ملجيء  مطابقا  التهديد  طريق  عن  والتعنتاجلواب  وأهنم    ،نكار 

 .فال يستطيعون تأخرا عنه وال تقدما  ؛مرصدون ليوم يفاجئهم

الوارد يف   وا ِمْن    قوله تعاىل:قال السائل: فم رس اجلواب  اْسَتْكرَبُ ِذيَن  ال  املََْْلُ  ﴿َقاَل 

هِ َقْوِمِه لِل ِذيَن اْسُتْض  َقاُلوا إِن ا بَِم ُأْرِسَل    ِعُفوا ملَِْن آَمَن ِمنُْهْم َأَتْعَلُموَن َأن  َصاحِلًا ُمْرَسٌل ِمْن َربي

 كيف صح قوهلم ﴿إِن ا بَِم ُأْرِسَل بِِه ُمْؤِمنُوَن﴾ جوابا عنه؟  ف ؛[ 75األعراف: ] ﴾ بِِه ُمْؤِمُنونَ 

رساله أمرا معلوما مكشوفا مسلم  إ  فجعلوا  ؛رسالهإسأهلم عن العلم ب :  (3)قال الشيخ

ا ال كالم فيه وال شبهة تدخله  ممرساله وبم أرسل به  إالعلم ب  : كأهنم قالوا   ، ال يدخله ريب

يمن به، فنخربهم أنا به مؤمنون، ولذلك كان  نم الكالم يف وجوب اإلإنارته، وإلوضوحه و

( موضع )أرسل به(، ردا ملا  آمنتم به كافرون، فوضعوا )آمنتم به  الذينا بإجواب الكفرة:  
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 جعله املؤمنون معلوما وأخذوه مسلم. 

﴿َكرُبَ َمْقًتا ِعنَْد اهلل َأْن َتُقوُلوا َما    قوله تعاىل:قال السائل: فم رس التعجب الوارد يف  

 ؟[ 3الصف: ] ﴾ اَل َتْفَعُلونَ 

التعجب    ﴾َكرُبَ ﴿قصد يف  فقد  هذا من أفصح كالم وأبلغه يف معناه،  :  (1) قال الشيخ

ألن التعجب ال يكون إال من    ، ومعنى التعجب تعظيم األمر يف قلوب السامعني  .. من لفظه

َشء خارج عن نظائره وأشكاله، وأسند إىل ﴿َأْن َتُقوُلوا﴾ ونصب ﴿َمْقتًا﴾ عىل تفسريه،  

ت خالص ال شوب فيه لفرط متكن املقت منه، واختري  داللة عىل أن قوهلم ما ال يفعلون مق 

 .لفظ املقت ألنه أشد البغض وأبلغه

 . أرسار التوكيد والقسم: هـ 

بعد أن انتهى العامل الرابع من حديثه، قام العامل اخلامس، وقال: نشكر أخانا عىل هذه  

 . اإلجابات الوافية الشافية.. وأنا اآلن يف خدمتكم بعده.. فسلوا ما بدا لكم

.. ونحن  االستفهام والتعجبقال بعض احلضور: لقد حدثنا صاحبك عن أرسار  

 نريد منك أن حتدثنا عن أرسار التوكيد والقسم. 

 قال الشيخ: سلوا ما بدا لكم. 

 التوكيد: أرسار  

 قال السائل: فهل لك أن تبدأ لنا حديثك عن املؤكدات وعنارصها؟

ن كثريا من طرق بناء الكالم  إف  ؛اطة هبا حاملؤكدات كثرية ال يمكن اإل:  (2)قال الشيخ

تعطيه تقوية ووكادة، فالذكر قد يفيد توكيدا، واحلذف قد يفيد توكيدا، والوصل والفصل،  

 
 . 318317ص 4الكشاف ج  (1)
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والتكرار، واالعرتاض، وااللتفات، وصور التشبيه، واالستعارة، وأنواع املجاز، والكناية،  

.. وطبعا لن يفي  ت املعنى أو نفيه كل هذه وغريها تفيد أنواعا من التوكيد واملبالغة يف تثبي

أن تسألوين عم أشكل عليكم فهمه    مجملسنا هذا باحلديث عن هذه مجيعا، ولذلك يمكنك 

 مما يرتبط هبا. 

السائل: ما رس   َتنِْزياًل قال  اْلُقْرآَن  َعَلْيَك  ْلنَا  َنز  َنْحُن  تعاىل: ﴿إِن ا  قوله  ﴾  التوكيد يف 

 ؟عىل تأكيد ان( تأكيدإ) ـ يقاعه اسم لإتكرير الضمري بعد ب [ 23اإلنسان: ] 

الشيخ ليتقرر يف نفس رسول اهلل  :  (1)قال  بالتنزيل  ونفس    ملعنى اختصاص اهلل 

وهلذا حسن األمر    هو املنزل مل يكن تنزيله إال حكمة وصوابا،اهلل تعاىل  أنه إذا كان  القارئ  

اإلنسان: ] ﴾  ﴿َفاْصرِبْ حِلُْكِم َربيَك َواَل ُتطِْع ِمنُْهْم آثًِم َأْو َكُفوًرا  بالصرب بعدها، كم قال تعاىل: 

24 ] 

إِيني آَنْسُت  ﴿   : عىل لسان موسى عليه السالم  التوكيد يف قوله تعاىل قال السائل: فم رس  

 [ 10طه: ] ﴾  َأْو َأِجُد َعىَل الن اِر ُهًدىَناًرا َلَعيلي آتِيُكْم ِمنَْها بَِقَبسٍ 

الشيخ غرض  (2) قال  املتكلم،  :  عند  املعنى  حتقيق  املخاطب  لالتوكيد  نفس  يوطن 

 . لتلقيه وقبوله

ْزَنا  قال السائل: فم رس   ا َفَعز  ُبومُهَ  َفَكذ 
التوكيد يف قوله تعاىل: ﴿إِْذ َأْرَسْلنَا إَِلْيِهُم اْثنَنْيِ

ْْحَُن ِمنْ  ا إَِلْيُكْم ُمْرَسُلوَن َقاُلوا َما َأْنُتْم إاِل  َبرَشٌ ِمْثُلنَا َوَما َأْنَزَل الر   إِْن َأْنُتْم  بَِثالٍِث َفَقاُلوا إِن 
ٍ
ء  ََشْ

ا إَِلْيُكْم ملَُْرَسُلونَ  نَا َيْعَلُم إِن  ا إِ ف  [ 16-14يس:  ] ﴾  إِال  َتْكِذُبوَن َقاُلوا َربُّ َلْيُكْم ُمْرَسُلوَن﴾  لم قيل ﴿إِن 

 أوال و﴿إِن ا إَِلْيُكْم ملَُْرَسُلوَن﴾ آخرا؟

 .نكارإجواب عن  خبار، والثاين إألن األول ابتداء  :(3)قال الشيخ
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﴾ التوكيد يف قوله تعاىل: ﴿َفَلم  َأَتاَها ُنوِدَي َيا ُموَسى إِيني َأَنا َربَُّك قال السائل: فم رس  

 ؟مري يف ﴿إِيني َأَنا َربَُّك﴾الض ، ومل كرر [ 12-11طه: ] 

الشيخ الداللة :  (1)قال  املعرفة  ،لتوكيد  اخلرب إو  ، وحتقيق  لغرابة  الشبهة    ، ماطة 

 . وحاجته إىل التقرير والتحقيق

َوإَِذا    التوكيد يف قوله تعاىل:قال السائل: فم رس   آَمن ا  َقاُلوا  آَمنُوا  ِذيَن  ال  َلُقوا  ﴿َوإَِذا 

لم كانت خماطبتهم  ف  ؛[ 14البقرة:  ] ﴾  ينِِهْم َقاُلوا إِن ا َمَعُكْم إِن َم َنْحُن ُمْسَتْهِزُئونَ َخَلْوا إىَِل َشَياطِ 

 ن(؟إ) ـ وشياطينهم باالسمية حمققة ب ، املؤمنني باجلملة الفعلية

الشيخ هذا  (2)قال  جدير  :  وأنه  به،  واهتممها  باخلرب  النفس  لتعلق  مظهر  التوكيد 

أن   كم  مدافع،  منكر، وال  له، غري  متقبل  املخاطب  وأن  والتقرير،  بالتقوية  رسال  إعندها 

الكالم غفال من التوكيد ألن النفس غري متعلقة به، وال صادقة الرغبة فيه، وأن املخاطب  

التإينكره   ينفع معه أبلغ صور  ما خاطبوا به املؤمنني جديرا  .. وهلذا مل يكن  وكيد نكارا ال 

 . بأقوى الكالمني، وأوكدمها 

َا الن اُس ات ُقوا َرب ُكْم َواْخَشْوا َيْوًما  قال السائل: فم رس   التوكيد يف قوله تعاىل: ﴿َيا َأَيُّ

َشْي  َوالِِدِه  َعْن  َجاٍز  ُهَو  َمْوُلوٌد  َواَل  َوَلِدِه  َعْن  َوالٌِد  جَيِْزي  : ﴿َواَل  ؛ فلم قال[ 33لقمن:  ]   ﴾ًئا اَل 

 ؟َمْوُلوٌد ُهَو َجاٍز َعْن َوالِِدِه َشْيئًا﴾

ألن اجلملة االسمية آكد من الفعلية، وقد انضم إىل ذلك قوله )هو(  :  (3) قال الشيخ

وعليتهم قبض    ،والسبب يف جميئه عىل هذا السنن أن اخلطاب للمؤمنني  ،وقوله )مولود(

يد حسم أطمعهم، وأطمع الناس فيهم أن ينفعوا آباءهم يف اآلخرة،  هم عىل الكفر، فأرئآبا 
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 .ء به عىل الطريق اآلكديوأن يغنوا عنهم من اهلل شيئا، فلذلك ج

رس   فم  السائل:  احِلَاِت  قال  الص  َوَعِمُلوا  آَمُنوا  ِذيَن  ﴿َوال  تعاىل:  قوله  يف  التوكيد 

ِري ِمْن   تَِها اأْلهَْنَاُر َخالِِديَن فِيَها َأَبًداَسنُْدِخُلُهْم َجن اٍت جَتْ ا   حَتْ َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اهلل    َوْعَد اهلل َحقًّ

ا﴾ ؛ فقد ورد يف اآلية الكريمة التوكيد بـ [ 122النساء: ] ﴾ ِقياًل  مصدران،  وفيها  ، ﴿َوْعَد اهلل َحقًّ

توكيد ثالث  وهو  ياًل﴾،  ﴿َوَمْن َأْصَدُق ِمَن اهلل قِ و مؤكد لغريه،    األول مؤكد لنفسه، والثاين

 هذه التوكيدات؟كل م فائدة .. فبليغ

ليه ووثوقا  إتقرير وعد اهلل وتثبيته حتى تزداد النفوس اطمئنانا  : فائدته  (1)قال الشيخ

أماين إىل  تلتفت  فال  ألوليائه   فيه،  ووعده  وفيها  الشيطان  الشيطان  ..  مواعيد  معارضة 

بوع لقرنائه،  الباطلة  وأمانيه  يف  الكاذبة،  للعباد  ترغيبا  ألوليائه،  الصادق  اهلل  ما  إ د  يتاء 

 . خالف مواعيد الشيطانإيستحقون به تنجيز وعد اهلل عىل ما يتجرعون عاقبته غصص  

ُْم َمانَِعتُُهْم ُحُصوهُنُْم ِمَن اهلل ِقال السائل: فم رس   ﴾  التوكيد يف قوله تعاىل: ﴿َوَظنُّوا َأهن 

 أو مانعتهم؟ ، أن حصوهنم متنعهم وظنوا، ومل مل يقل: [ 2احلرش: ] 

يف تقديم اخلرب عىل املبتدأ دليل عىل فرط وثوقهم بحصانتها، ومنعها  : (2)قال الشيخ

لويف    ياهم،إ اسم  ضمريهم  اجلملة  أ)  ـتصيري  واسناد  يف  إ ن(،  اعتقادهم  عىل  دليل  ليه، 

يف معازهتم، وليس  معهم بأحد يتعرض هلم أو يطمع    أنفسهم، أهنم يف عزة ومنعة، ال يبايل

 . ذلك يف قولك: وظنوا أن حصوهنم متنعهم 

 القسم: أرسار  

 وهل اهلل بحاجة إىل أن يقسم؟  ، قال السائل: فم رس ورود القسم يف القرآن الكريم
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يف توكيد األخبار به،    جلأ القرآن الكريم إىل القسم متبعا النهج العريب:  (1)قال الشيخ

النّفس،   يف  ْحل  لتستقر  يف  أحيانا  ينجح  ال  القسم  كان  وإذا  خيالفها،  ما  فيها  ويتزعزع 

النفس الفكرة املخالفة، ويدفع إىل الشك   املخاطب عىل التصديق، فإنه كثريا ما يوهن يف 

 فيم ورد القسم من أجله.ي فيها، ويبعث املرء عىل التفكري القو

 ه مما كان عليه أهل اجلاهلية؟ قال السائل: فم الفرق بني القسم يف القرآن الكريم وغري

الرائجة يف العرص اجلاهيل  يف القرآن الكريم عن تلك  متتاز األقسام  :  (2) قال الشيخ

بأهنا انصبت عىل ذوات مقدسة أو ظواهر كونية ذات أرسار عميقة، يف حني امتاز القسم يف  

غري ذلك من األمور    العرص اجلاهيل باحللف باملغاين واملدام ـ أي اخلمر ـ ومجال النساء، إىل 

 املادية السافلة. 

 م هي الغاية املتوخاة من القسم؟قال السائل: ف

الشيخ حتقيق اخلرب ودعوة املخاطب إىل  أوهلا    الغاية هي أحد أمور ثالثة: :  (3)قال 

إلفات النظر إىل عظمة املقسم به وما يكمن فيه  . ثانيها  اإليمن واإلذعان به كم هو الغالب. 

ُْم َلِفي  كقوله تعاىل:  بيان قداسة املقسم به وكرامته  . وثالثها  أرسار ورموز. من   ﴿َلَعْمُرَك إهِن 

 [ 72]احلجر: َسْكَرهِتِْم َيْعَمُهوَن﴾ 

ن حلفه سبحانه إن  قال السائل: فم تقول فيمن يعترب القسم الغيا، وال قيمة له، أل

لكافر فهو ال يصدقه حتى مع  كان ألجل املؤمن فهو يصدقه بال حلف، وإن كان ألجل ا 

 ؟ احللف

إن حلفه سبحانه ألجل املؤمن، غري أن إيمن املؤمن بصدق إخباره  :  (4)قال الشيخ
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سبحانه ال ينايف تأكيده باحللف، مضافا إىل أن حلفه سبحانه بيشء إشارة إىل كرامته وقداسته  

 أو إىل عظمته وما يكمن فيه من أرسار ورموز. 

 قواعد ومبان: 

 ائل: فم أركان القسم يف القرآن الكريم؟ قال الس

  ، لفظ القسم ..  القسم يتكون من أمور ثالثة : هي نفسها يف غريه.. ف(1)قال الشيخ

أو ما يعادله من احللف أو أدوات القسم،    [ 1]القيامة:  ﴿اَل ُأْقِسُم بَِيْوِم اْلِقَياَمِة﴾  :  تعاىلكقوله  

فإن لكل قوم أمورا مقدسة    ؛ لف به أو املقسم بهما حُي . وأعني: الباء والتاء والواو والالم.

فقد حلف بأمور جتاوزت األربعني مقسم به، وهذه هي  القرآن الكريم  حيلفون هبا، وأما  

ْمِس  ﴿  قال: ، فته املقدسةبأمور ثمنية غري احللف بذا  تعاىلسورة الشمس حلف فيها   َوالش 

 َوَما َبنَاَها وَ 
ِ
َمء ْيِل إَِذا َيْغَشاَها َوالس  َها َوالل  اأْلَْرِض  َوُضَحاَها َواْلَقَمِر إَِذا َتاَلَها َوالن َهاِر إَِذا َجال 

اَها  املراد هو  و  ،لف عليه، أي املقسم عليه ما حُي . و . [ 7-1]الشمس:    ﴾َوَما َطَحاَها َوَنْفٍس َوَما َسو 

يُ  التأكيد عليه وتثبيته وحتقيقه، وهذا ما يقال: القصد بالقسم  جواب القسم الذي  راد منه 

 حتقيق اخلرب وتوكيده. 

﴿َوَأْقَسُموا بِاهلل ِ َجْهَد َأْيَمهِنِْم  قال السائل: فهال طبقت يل ما ذكرت عىل قوله تعاىل:  

 [ 38]النحل: اَل َيْبَعُث اهلل ُ َمْن َيُموُت﴾ 

﴿بِاهلل ِ﴾  هو الركن األول وقوله:    [ 38]النحل:  ﴿َوَأْقَسُموا﴾  ال الشيخ: قوله تعاىل:  ق

 هو املقسم عليه.  [ 38]النحل: ﴿اَل َيْبَعُث اهلل ُ َمْن َيُموُت﴾ : وقوله، هو ما حيلف به [ 38]النحل: 

 املناسبة بني القسم وجوابه؟ وعيت هذا.. فهال حدثتنا عن قال السائل: 

: احلديث عنها يطول.. فكل قسم له عالقة بجوابه.. ومن األمثلة عىل  (2)الشيخقال  
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َقىَل ذلك قوله تعاىل:   َوَما  َربَُّك  َعَك  َما َود  إَِذا َسَجى  ْيِل  َحى َوالل  ..  [ 3- 1الضحى:  ] ﴾  ﴿َوالضُّ

املقسم عليه، وهو    يواىف بعد ظالم الليل   الذيوهو نور الضحى    ، تأمل مطابقة هذا القسم 

وافاه بعد احتباسه عنه، حتى قال أعداؤه: ودع حممدا ربه، فأقسم بضوء    الذيره الوحى  نو

 ونوره، بعد ظلمة احتباسه واحتجابه. ي النهار بعد ظلمة الليل، عىل ضوء الوح

 قال السائل: فحدثنا عن جواب القسم، ومل حيذف يف كثري من األحيان؟

عىل صدق ما جاء به هذا الدين،  : معظم جواب القسم يرد للداللة  (1) قال الشيخ

وقواعده،    الذي أسسه  لتثبيت  الكريم  القرآن  تعاىل:  نزل  قوله  يف  ا  كم  َصفًّ اف اِت  ﴿َوالص 

اِجَراِت َزْجًرا َفالت الَِياِت ِذْكًرا إِن  إهَِلَُكْم َلَواِحدٌ  ارِ .. وقوله:  [ 4-1الصافات:  ] ﴾  َفالز  َياِت  ﴿َوالذ 

الدي  َوإِن   َلَصاِدٌق  ُتوَعُدوَن  إِن َم  َأْمًرا  َمِت  َفاملَُْقسي ا  ُيرْسً َفاجْلَاِرَياِت  ِوْقًرا  َفاحْلَاِماَلِت  يَن  َذْرًوا 

َلَقَسٌم َلْو َتْعَلُموَن َعظِيٌم  .. وقوله:  [ 6-1الذاريات:  ] ﴾  َلَواِقعٌ  ُه  ُأْقِسُم بَِمَواِقِع النُُّجوِم َوإِن  ﴿َفاَل 

ُروَن َتنِْزيٌل ِمْن َربي اْلَعاملنَِيَ إِ  ُه إِال  املَُْطه  َتاٍب َمْكنُوٍن اَل َيَمسُّ
ُه َلُقْرآٌن َكِريٌم يِف كِ - 75الواقعة: ] ﴾ ن 

﴿َوالن ْجِم إَِذا َهَوى َما َضل  َصاِحُبُكْم َوَما َغَوى َوَما َينْطُِق َعِن اهْلََوى إِْن ُهَو  .. وقوله:  [ 08

﴿َواْلَعاِدَياِت َضْبًحا  فيقول: اإلنسان  . وأحيانا يؤكد أحوال.[ 4-1النجم: ] ﴾ َوْحٌي ُيوَحىإِال  

ِه َلَكنُوٌد َوإِن ُه  اإلنسان    َفاملُْوِرَياِت َقْدًحا َفاملُِْغرَياِت ُصبًْحا َفَأَثْرَن بِِه َنْقًعا َفَوَسْطَن بِِه مَجًْعا إِن   لَِربي

. إىل غري ذلك من آيات تتحدث  .[ 8-1العاديات:  ] ﴾  ن ُه حِلُبي اخْلرَْيِ َلَشِديدٌ َعىَل َذلَِك َلَشِهيٌد َوإِ 

 عن طبائع اإلنسان، وأخالقه، وصلته هبذا الدين. 

 قال السائل: فلم حُيذف يف بعض األحيان؟

أكثر ما حيذف اجلواب إذا كان يف نفس القسم به داللة عىل املقسم  :  (2)قال الشيخ

، ومن األمثلة عىل  حيصل بذكره، فيكون حذف املقسم عليه أبلغ وأوجز عليه، فإن املقصود  
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ْكرِ ذلك قوله تعاىل:   الذي َواْلُقْرآِن ِذي  فإن يف املقسم به من تعظيم القرآن    ، [ 1ص:  ] ﴾  ﴿ص 

  الكريم ووصفه بأنه ذو الذكر ما يدل عىل املقسم، وهو كونه حقا من عند اهلل غري مفرتى.. 

  وهذا يطرد يف كل ما شابه ذلك، كقوله   .إن القرآن الكريم حلق.   تقدير اجلواب،كان  وهلذا  

فإنه يتضمن  ،  [ 1القيامة:  ] ﴾  ﴿اَل ُأْقِسُم بَِيْوِم اْلِقَياَمةِ وقوله:    ،[ 1ق:  ] ﴾  ﴿ق َواْلُقْرآِن املَِْجيدِ :  تعاىل

 . إثبات املعاد

ومن األمثلة عىل  ،  (1)يفهم من السورة التي ورد فيها هذا القسموقد حيذف عندما  

َقَسٌم  ذلك قوله تعاىل:   َذلَِك  َهْل يِف  َيرْسِ  إَِذا  ْيِل  َوالل  َواْلَوْتِر  ْفِع  َوالش  َوَلَياٍل َعرْشٍ  ﴿َواْلَفْجِر 

تِي مَلْ خُيَْلْق ِمْثُلَها يِف اْلباَِل  الفجر:  ] ﴾  دِ لِِذي ِحْجٍر َأمَلْ َتَر َكْيَف َفَعَل َربَُّك بَِعاٍد إَِرَم َذاِت اْلِعَمِد ال 

ٌء  قوله: ،  [ 1-8 ﴿ق َواْلُقْرآِن املَِْجيِد َبْل َعِجُبوا َأْن َجاَءُهْم ُمنِْذٌر ِمنُْهْم َفَقاَل اْلَكافُِروَن َهَذا ََشْ

َبِعيدٌ  َرْجٌع  َذلَِك  ُتَراًبا  َوُكن ا  ِمْتنَا  َأإَِذا  َغْرًقا  وقوله:  ،  [ 3-1ق:  ] ﴾  َعِجيٌب  ﴿َوالن اِزَعاِت 

اِجَفُة    َوالن اِشَطاِت  َراِت َأْمًرا َيْوَم َتْرُجُف الر  ابَِقاِت َسْبًقا َفاملَُْدبي ابَِحاِت َسْبًحا َفالس  َنْشًطا َوالس 

اِدَفةُ   [7-1النازعات: ] ﴾ َتْتَبُعَها الر 

لتهتد وأنتم ترون   التفكري،  النفس عىل  إىل اجلواب، وتظل  ي  يف هذا احلذف بعث 

ال بّد أن    الذيمنها هذا اجلواب،  ي  ها بعضا، تستوحالنفس تتبع هذه اآليات، يتلو بعض

ما  وهو  ا عن البعث،  هحديثفرتى  آيات سورة  كأن تتبع    .. يكون شيئا عظيم يقسم عليه اهلل

   . يؤذن بأن هذا القسم وارد لتأكيده، وأنه سيكون ال حمالة

يف   تقول  فم  السائل:  ودالالهتا قال  القرآن  ىف  املنفية  فقد  األقسام  أن،  أكثر    رأينا 

زائدة، وأن    [ 75]الواقعة:  ﴿َفاَل ُأْقِسُم بَِمَواِقِع النُُّجوِم﴾  )ال( ىف قوله تعاىل:  يعتربون املفرسين 

ومل يذكروا هلذه الزيادة وجها مقبوال، حتى لكأهنا زيادة    (، أقسم بمواقع النجوم)التقدير:  
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ن مبتدأ وخرب، وأن الم  أصل النظم مجلة مويذكرون أن    مقحمة لْضورة كْضورة الشعر.. 

 أ. االبتداء دخلت عىل املبتد

الشيخ عند  :  (1)قال  إال  إليها  يلجأ  كثرية ال  بعيد، وركوب رضورات  تكلف  هذا 

ثم إن املوجود هنا )ال( ال، الم  ،  العجز وضيق جمال الكالم.. وهذا ما ينتزه عنه كالم اهلل

ا( ثم حذفت أنا، وبقيت منها اهلمزة االبتداء، التي حتولت هبذه الصناعة املتكلفة إىل )ألن

وكالم اهلل تعاىل منزه عن النقص،    ..التي لصقت بالم االبتداء، فأعطتها هذه الصورة الزائفة

كمال،   كله  الوجود  لريجح  منه  كل حرف  وإن  الْضورة،  الوقوع حتت حكم  عن  متعال 

 وجالال. 

 ؟ وما مفهومها؟. هنا فم هى )ال( قال السائل: 

القسم    ـ واهلل أعلم ـ )ال( النافية.. وهى جتىء غالبا ىف معرض  يه:  (2) قال الشيخ

تنزَيا للمقسم به، وإجالال لقدره، أن يقسم به عىل أمور واضحة بينة، ال حتتاج إىل سند  

نحوه أو  قسم  من  يستبعد  ؛  يسندها  التي  األمور  من  أمر  يرد إلثبات  إنم  ـ  عادة  ـ  فالقسم 

ة من احلقائق، وتوكيدها، وإزالة الشبهة عنها عند املقسم  املخاطب وقوعها أو لتقرير حقيق

وإنه ـ واألمر كذلك ـ من االستخفاف بقدر املقسم به، بل    له، حتى يقبلها ويطمئن إليها..

عند كل أمر وإن صغر، وأن يربر به كل شأن وإن حقر أو ظهر،   يواالمتهان له، أن يستدع

يذهب بجالله، وينزل من قدره، فال يكون  فذلك من شأنه أن يرخص هذا املقسم به، وأن  

له وقعه عىل النفوس، إذا هو استدعى للقسم به ىف حال حتتاج اىل تربير وتوكيد! وهذا ما  

تعاىل:   قوله  اليه  َبنْيَ  يشري  َوُتْصلُِحوا  َوَتت ُقوا  وا  َترَبُّ َأْن  أِلَْيَمنُِكْم  ُعْرَضًة  اهلل َ  َعُلوا  جَتْ ﴿َواَل 

هبذا    [ 224:  ]البقرةالن اِس﴾   الرب  مقام  به، حتى ىف  للقسم  وتعاىل  اهلل سبحانه  اسم  فتعريض 
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القسم، ورعاية حقه، وحتى ىف مقام الصلح بني الناس ـ هو مما ينبغى للمؤمن أن يتحاشاه،  

 . وأال جيىء إليه إال ىف قصد، عند ما تدعو الْضورة إليه 

تقول يف السائل: فم  الوارد    قال  النُُّجوِم  قوله تعاىل:    يف القسم  بَِمَواِقِع  ُأْقِسُم  ﴿َفاَل 

ُه َلَقَسٌم َلْو َتْعَلُموَن َعظِيٌم﴾    [ 76ـ  75]الواقعة: َوإِن 

هو تعريض وتلويح بالقسم بمواقع النجوم، دون القسم هبا، ألهنا  :  (1)قال الشيخ

أمرها.. أما  ذات شأن عظيم، فال يقسم هبا إال لتقرير احلقائق املشكوك فيها، واملرتاب ىف  

جليات األمور وبدهياهتا فال يقسم هلا، ألن القسم هلا، هو تشكيك فيها، ووضعها موضع  

وقد كثر ىف القرآن الكريم هذا الْضب من    ما يكون من شأنه أن يثري املمراة، واخلالف..

، وذلك حني يكون املقسم هو اهلل سبحانه وتعاىل، واملقسم  يالنف   التلويح بالقسم عن طريق

أمرا  ب عليه  املقسم  يكون  اهلل، وحني  عند  املكرمة  العظيمة  املخلوقات  ذوات  من  ذات  ه، 

 . جليا، بينا ال حيتاج إىل بيان

 قال السائل: فهال رضبت يل أمثلة عىل ذلك. 

الشيخ تعاىل:  (2) قال  قوله  ذلك  األمثلة عىل  من  َوَما  :  ْيِل  َوالل  َفِق  بِالش  ُأْقِسُم  ﴿َفاَل 

َكُبن  َطَبًقا َعْن َطَبٍق﴾  َوَسَق َواْلَقمَ  فالتلويح بالقسم هنا إشارة  ،  [ 19ـ    16]االنشقاق:  ِر إَِذا ات َسَق َلرَتْ

ملن عنده أدنى نظر، أو مسكة عقل، فهو ىف الواقع    إىل أن ما يقسم عليه ال حيتاج إىل قسم

وجه    والشفق: هو الصفرة املشوبة بحمرة، تعلو  قسم مؤكد هبذا النفي الذي وقع عليه..

الغروب.. عند  الشفق..    النهار  عىل  معطوفا  الليل  جاء  وهلذا  الليل،  بدخول  إيذان  وهو 

تعاىل:   َوَسَق﴾  وقوله  َوَما  ْيِل  نجوم    [ 17]االنشقاق:  ﴿َوالل  من  الليل  حيمل  ما  إىل  إشارة 

وكواكب، كم أنه حيمل كل هذه الكائنات التي كانت تتحرك بالنهار، فيضمها إىل جناحه  
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والوسق:   وحيملها  وليدها..  األم  حتمل  كم  صدره،  ظهر    عىل  عىل  يوضع  الذي  احلمل، 

إَِذا ات َسَق﴾  وقوله تعاىل:  .  الدابة. وىف    أي إذا اكتمل، وصار بدرا..  [ 18]االنشقاق:  ﴿َواْلَقَمِر 

اجلمع بني الشفق، والليل، والقمر، مراعاة للمناسبة الزمنية اجلامعة بينها.. فالشفق أول  

األفق الغريب، والقمر أوله من األفق الرشقي.. فاملقسم به الواقع عليه النفي، هو  الليل من  

هذا الظرف من الزمن، وهو ليلة انتصاف الشهر القمري، حيث تغرب الشمس، ويطلع  

فالظرف الزمنى هنا، هو الليل  ،  القمر.. أو حيث يوىل سلطان الشمس، ويقوم سلطان القمر

  والليل، بمثل اإلنسان ىف جسده الرتايب، املظلم املعتم..   .الذي يقوم عليه سلطان القمر.

والتي اإلنسان،  هذا  ىف  املركوزة  الفطرة  أو  الضمري،  يمثل  احلق    والقمر،  إىل  هبا  َيتدى 

الشكوك   سحب  وبني  احلرية،  ظلمت  ىف  وختتفى  العقل،  شمس  تظلم  حني  واخلري، 

في.  والريب. يركب  التي  احلال  تلك  عىل  القسم  وقع  الضالل،  وهلذا  غواشى  اإلنسان  ها 

َكُبن  َطَبًقا َعْن َطَبٍق﴾  وتلقاه عىل طريقه املزالق واملعاثر:   فال يكون له مفزع    [ 19]االنشقاق:  ﴿َلرَتْ

حينئذ إال فطرته، التي َيتدى هبا إىل طريق النجاة، كم يفعل احليوان ىف ترصيف أموره، عىل  

 . فطرته ىف هذا املوطن، كان من اهلالكنيما توجهه إليه غريزته.. فإذا افتقد اإلنسان 

قال السائل: وعيت هذا، فهال فرست يل عىل ضوء هذا املراد من القسم الوارد يف  

ْن َنْجَمَع  قوله تعاىل:   َأل  ْنَساُن  َأحَيَْسُب اإْلِ اَمِة  ُأْقِسُم بِالن ْفِس الل و  اْلِقَياَمِة َواَل  بَِيْوِم  ُأْقِسُم  ﴿اَل 

َي َبنَاَنُه﴾  ِعَظاَمُه َبىَل   [ 4ـ  1]القيامة: َقاِدِريَن َعىَل َأْن ُنَسوي

رى هلا وجه، لو جاء األمر  فائدة هذا القسم املنفي أنه يقرر حقيقة، ال يُ :  (1) قال الشيخ

ابتداء من غري هذا القسم املنفى.. فالقسم املنفي هنا يكشف عن حال املواجهني بالقسم،  

بالبد  بالقسم مقنع  َيوأهنم يكذبون  التوكيد  لو كان ىف  املسلمت، وأنه  يات، ويعاندون ىف 
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أي   عىل  إهنم  التوكيد..  التوكيد وغري  األمران،  عندهم  يستوى  ولكن  القسم،  لوقع  هلم، 

قد  و.  ، بم يوحى إليه من ربه.   احلالني ال يؤمنون بم يلقى إليهم من أخبار عىل لسان النبي

القي  بيوم  اللوامة  النفس  القيامة..  قرنت  يوم  آثاره  تظهر  إنم  التلويم،  هذا  ثمرة  ألن  امة، 

لقاء اهلل، والوقوف بني   التلوم، اخلوف من اآلخرة، ومن  اللوامة إنم حيملها عىل  فالنفس 

يديه.. ولوال اإليمن بيوم القيامة ملا راجع املرء نفسه فيم أحدث من آثام، وملا قامت ىف كيانه  

 . تقف منه موقف املحاسب قبل يوم احلساب تلك النفس اللوامة، التي  

قال السائل: وعيت هذا، فهال فرست يل عىل ضوء هذا املراد من القسم الوارد يف  

إِن ُه  قوله تعاىل:   َس  َتنَف  إَِذا  ْبِح  إَِذا َعْسَعَس َوالصُّ ْيِل  َوالل  اْلُكن ِس  اجْلََواِر  بِاخْلُن ِس  ُأْقِسُم  ﴿َفاَل 

ٍة ِعنَْد ِذي اْلَعْرِش َمكِنٍي﴾ َلَقْوُل َرُسوٍل َكرِ   [ 20ـ  15]التكوير: يٍم ِذي ُقو 

أي ال أقسم لكم باخلنس، اجلوار الكنس، وال بالليل إذا عسعس،  :  (1) قال الشيخ

تنفس إذا  بالصبح  هذه    ، وال  وأن  فيها،  واقعة ال شك  وأحداثها،  القيامة  يوم  أخبار  بأن 

ول رسول كريم، هو رسول الوحى، جربيل عليه  األخبار التي حتدثكم عن هذا اليوم، هى ق

السالم، بلغ به كلمت ربه إليه.. ال أقسم لكم هبذه العوامل عىل وقوع هذا اخلرب، فإنه بني  

 . ظاهر

 قال السائل: فهال أعطيتني قاعدة تضبط ذلك. 

الشيخ األقسام  :  (2)قال  عىل  مجيعا  هذه  الوقوع  حمققة  عظيمة،  أمور  عىل  واقعة 

الصورة املعروضة فيها، وعىل الصفة املوصوفة هبا، بحيث ال يصح أن تقع موقع اإلنكار،  

من ذى مسكة من عقل أو فهم.. فإذا كان هناك من يشك أو يرتاب، فإنه ال معترب لشكه أو  

جيدى معه ـ ىف هذا الصبح    ارتيابه، وال جدوى من وراء القسم له بأى مقسم به، إذ كان ال
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﴿َوَمْن مَلْ جَيَْعِل اهلل ُ َلُه  املرشق بني يديه ـ أن تضاء له املصابيح، وتقام له احلجج والرباهني.  

فاألقسام هنا ـ كم ترى ـ واقعة عىل أحوال اإلنسان، وتنقله  ،  [ 40]النور:  ُنوًرا َفَم َلُه ِمْن ُنوٍر﴾  

ود، أو عىل قدرة اهلل سبحانه وتعاىل، عىل بعث املوتى  من حال إىل حال، ومن وجود إىل وج 

من القبور، وعىل إعادة هذه العظام البالية، وإلباسها لباس احلياة من جديد، أو عىل قول اهلل  

وهذه كلها أمور ال حتتاج إىل    سبحانه، وما حتمل كلمته من أخبار صادقة، حمققة الوقوع..

 ح لباب اجلدل واملمراة ىف شأهنا. قسم، وىف القسم هلا تشكيك فيها، وفت

 ؟ هذا التلويح بتلك األقسام، فيم يبدو من نفى القسمقال السائل: فم رس 

األمر املقسم عليه ىف ضمنة حقيقة من احلقائق الكربى،   وضع: ذلك ل (1)قال الشيخ

هذا األمر  حيث يعتدل ميزانه مع ميزاهنا ىف مقام اإلعظام واإلجالل، بمعنى أنه لو احتاج  

إىل قسم ملا أقسم له إال هبذه احلقائق العظيمة اجلليلة، املناسبة لعظمته وجالله.. فإن العظائم  

 كفؤها العظمء، كم يقولون. 

 أرسار ومعان: 

 . األرسار واملعاين املرتبطة بالقسم وجوابهفحدثنا عن وعيت هذا، قال السائل: 

عزيز بأمور، وهي بني قسم مفرد، وقسم  يف الكتاب الاهلل تعاىل    حلف :  (2) قال الشيخ

إليه حلفا  اهلل تعاىل عليه  ما حلف  ، فهي  األقسام املفردة.. أما  متعدد بأمر واحد ومل يضم 

﴿َتاهلل ِ  ، كقوله تعاىل:  القسم بلفظ اجلاللة، وذلك مثل  آخر، سواء تكرر يف سورة أخرى أو ال

ْيَطاُن َأْعَمهَلُْم﴾  َلَقْد َأْرَسْلنَا إِىَل ُأَمٍم ِمْن َقْبلَِك َفزَ  َن هَلُُم الش  ،  القسم بالرب ، ومثلها  [ 63]النحل:  ي 

ا َلَقاِدُروَن﴾ :  كقوله القسم بحياة ، ومثلها [ 40]املعارج: ﴿َفاَل ُأْقِسُم بَِربي املََْشاِرِق َواملََْغاِرِب إِن 

ُْم َلِفي َسْكَرهِتِْم َيْعَمُهونَ :  كقوله ،  النبي القسم بوصف  ، ومثلها  [ 72]احلجر:  ﴾  ﴿َلَعْمُرَك إهِن 
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وِج َواْلَيْوِم املَْْوُعوِد َوَشاِهٍد َوَمْشُهوٍد ُقتَِل  :  كقوله،  وأنه شاهد  النبي  َذاِت اْلرُبُ
ِ
َمء ﴿َوالس 

بشهادة أنه تعاىل    فاملراد من الشاهد هو النبي اخلاتم  ،[ 4ـ    1]الربوج:  َأْصَحاُب اأْلُْخُدوِد﴾  

ا َأْرَسْلنَاكَ وصفه هبذا الوصف ثالث مرات، وقال:   َا الن بِيُّ إِن  ا َوَنِذيًرا﴾    ﴿َيا َأَيُّ ً َشاِهًدا َوُمَبرشي

وقال:  [ 45]األحزاب:   َعَلْيُكْم﴾  ،  َشاِهًدا  َرُسواًل  إَِلْيُكْم  َأْرَسْلنَا  ا  وقال:  [ 15]املزمل:  ﴿إِن  ﴿إِن ا  ، 

ا َوَنِذيًرا﴾   ً ، وقد كان ذلك  بالقرآن الكريم  القسم، ومثلها  [ 8]الفتح:  َأْرَسْلنَاَك َشاِهًدا َوُمَبرشي

ص والقرآن  ، وقوله: ﴿[ 2ـ  1]يس: ﴿يس َواْلُقْرآِن احْلَكِيِم﴾ ، هي قوله تعاىل: ات يف ثالث آي

،  بالكتاب املبني  القسم ، ومثلها  [ 1]ق:  ﴿ق َواْلُقْرآِن املَِْجيِد﴾  ﴾، وقوله:  ذي الذكر احلكيم

  حم والكتاب املبني إنا أنزلناه يف ليلة مباركة إنا كنا يف قوله تعاىل: ﴿مرتني،  وقد كان ذلك  

َتْعِقُلوَن﴾  ﴾، وقوله:  منذرين احلكيم َلَعل ُكْم  َعَربِيًّا  ُقْرآًنا  َجَعْلنَاُه  إِن ا  املُْبِنِي  َتاِب 
َواْلكِ ﴿حم 

ْنَساَن  :  يف قولهمرة واحدة  ، وذلك  بالعرص  القسم ، ومثلها  [ 3ـ    1]الزخرف:   اإْلِ إِن   ﴿َواْلَعرْصِ 

  ﴾ ﴿َوالن ْجِم إَِذا  :  ، وذلك مرة واحدة يف قولهنجم بال  القسم ، ومثلها  [ 2ـ    1]العرص:  َلِفي ُخرْسٍ

ومثلها  [ 1]النجم:  َهَوى﴾   النجوم   القسم،  تعاىل:  بمواقع  قوله  كم يف  بَِمَواِقِع  ،  ُأْقِسُم  ﴿َفاَل 

 َذاِت  ، كم يف قوله تعاىل: بالسمء ذات احلبك القسم ، ومثلها [ 75]الواقعة: النُُّجوِم﴾ 
ِ
َمء ﴿َوالس 

 [8ـ  7]الذاريات: ْم َلِفي َقْوٍل خُمَْتلٍِف﴾ احْلُُبِك إِن كُ 

القسم   السائل: فم رس  السمء واألرض،  وإضافته  ،  ﴾ربـ ﴿بقال  كم يف قوله  إىل 

 َواأْلَْرِض إِن ُه حَلَقٌّ ِمْثَل َما َأن ُكْم َتنْطُِقونَ :  تعاىل
ِ
َمء  [23الذاريات: ] ﴾ ﴿َفَوَربي الس 

ملا يف هذه اإلضافة من اإلشارة إىل خضوع السمء واألرض ألمره،  :  (1)قال الشيخ

ويف ذلك تعظيم لشأنه، وإحياء بأن من كان هذا أمره ال يزج باسمه إال فيم هو حق ال مرية  

 فيه.  
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﴿َفاَل  كم يف قوله تعاىل:  إىل املشارق واملغارب،  ﴾  ربقال السائل: فم رس إضافة ﴿

ا َلَقاِدُرونَ ُأْقِسُم بَِربي املََْشاِرِق   [40املعارج: ] ﴾  َواملََْغاِرِب إِن 

ملا توحي به هذه اإلضافة من القدرة البالغة التي تسخر هذا اجلرم  :  (1)قال الشيخ

 اهلائل وهو الشمس، فيرشق ويغرب يف دقة وإحكام. 

 ﴿ إضافة  رس  فم  السائل:  الرسول،  ﴾  ربقال  تعاىل:  إىل  قوله  يف  ﴿َفَوَربيَك  كم 

يًّا َلنَْحرُشَ 
ُْم َحْوَل َجَهن َم ِجثِ هن  نَي ُثم  َلنُْحِْضَ

َياطِ ُْم َوالش   [ 68مريم: ] ﴾ هن 

بأن أرباب املرشكني ليست جديرة بأن يقسم هبا، أو  بذلك  ي  يوح: ل(2)قال الشيخ

 تكون حمل اإلجالل والتقدير. 

  بحياة رسوله  اهلل تعاىل  أقسم  حيث  احللف بحياة املخاطب،  قال السائل: فم رس  

ُْم َلِفي َسْكَرهِتِْم َيْعَمُهونَ عند ما قال:     [ 72احلجر: ] ﴾ ﴿َلَعْمُرَك إهِن 

 ، وتعظيم ألمره يف أعني السامعني.  يف ذلك ترشيف حلياة الرسول :(3)قال الشيخ

القسم   رس  فم  السائل:  اهللقال  تعاىل:    بمصنوعات  كقوله  ْمِس  تعاىل،  ﴿َوالش 

 َوَما َبنَاَها َواأْلَ َوُضحَ 
ِ
َمء ْيِل إَِذا َيْغَشاَها َوالس  َها َوالل  ْرِض  اَها َواْلَقَمِر إَِذا َتاَلَها َوالن َهاِر إَِذا َجال 

اَها   [ 7-1الشمس: ] ﴾ َوَما َطَحاَها َوَنْفٍس َوَما َسو 

أو ال  ..  خالقها ذلك تنبيه إىل ما فيها من روعة، تدفع إىل التفكري يف  :  (4)قال الشيخ

ومنظم   الكون،  هذا  بمدبر  اإلعجاب  إحساسات  أقوى  النفس  مثريا يف  القسم  هذا  ترى 

شئونه هذا التنظيم املحكم الدقيق، أو ليست هذه الشمس التي تبلغ أوج جمدها ومجاهلا عند  

  الضحى، وهذا القمر يتلوها إذا غابت، وكأنه يقوم مقامها يف حراسة الكون وإهباجه، وهذا
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هار يربز هذا الكوكب الوهاج، ثم ال يلبث الليل أن يمحو سناه، وهذه السمء وقد أحكم  الن

خلقها، واتسقت يف عني رائيها كالبناء املحكم الدقيق، وهذه األرض وقد انبسطت يف سعة،  

وهذه النفس اإلنسانية العجيبة اخللقة التي يترسب إليها اهلدى والضالل يف دقة وخفاء،  

ه ما يبعث النفس إىل التفكري العميق يف خالقها، وأن هذا اخلالق ال يذكر  أليس يف ذلك كل

 ؟ هو وما خلق حماطا هبذا اإلجالل، إال يف مقام احلق والصدق

ُه َلَقَسٌم َلْو  يف قوله تعاىل:  قال السائل: فم رس القسم   ﴿َفاَل ُأْقِسُم بَِمَواِقِع النُُّجوِم َوإِن 

 [1النجم: ] ﴾ ﴿َوالن ْجِم إَِذا َهَوى، وقوله: [ 76-75ة: الواقع] ﴾ َتْعَلُموَن َعظِيمٌ 

الشيخ توجيه  (1) قال  وال  :  تسقط  فال  مواقعها  يف  النجوم  حفظ  يف  ما  إىل  النظر 

النجوم من رهبة يف  ي  تضطرب، من قدرة قديرة عىل هذه الصيانة والضبط، وما يبعثه هو

االطمئنان إىل خرب يكون هو    النفس، وكال األمرين مثار إعجاب بخالقه، يبعث يف النفس 

 موضع القسم فيه. 

هبا يف  ي  حتمل السحب مليئة باملياه، فتجرالتي  بالرياح  قال السائل: فم رس القسم  

وهناك،   هنا  مياهها  توزع  تدعها  ثم  ويرس،  تعاىل:رفق  قوله  يف  َذْرًوا    كم  اِرَياِت  ﴿َوالذ 

َمِت َأْمًراَفاحْلَاِماَلِت ِوْقًرا  ا َفاملَُْقسي  [ 4-1الذاريات:  ] ﴾ َفاجْلَاِرَياِت ُيرْسً

الشيخ توجيه  (2)قال  ما  :  إىل  اخلالق  ممالسحب  والريح  يف  النظر  قدرة  عىل  يدل  ا 

 وهكذا يف كل ما أقسم به اهلل مظهر من مظاهر قدرته وعظمته.  . الباهرة.

إِن ا َجَعْلنَاُه  قال السائل: فم رس القسم الوارد يف    قوله تعاىل: ﴿حم َواْلكَِتاِب املُْبِنِي 

 [3-1الزخرف: ] ﴾ ُقْرآًنا َعَربِيًّا َلَعل ُكْم َتْعِقُلونَ 
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الشيخ القرآن :  (1) قال  وهو  املبني  بالكتاب  ُقْرآنًا  أقسم  َجَعْلنَاُه  ﴿إِن ا  قوله  وجعل   ،

األ من  وهو  للقسم،  جوابا  عليهَعَربِيًّا﴾  واملقسم  القسم  لتناسب  البديعة  احلسنة    ، يمن 

   . وكوهنم من واد واحد

اَعُة  قال السائل: فم رس القسم الوارد يف   ينَا الس 
ِذيَن َكَفُروا اَل َتْأتِ قوله تعاىل: ﴿َوَقاَل ال 

َمَواِت َواَل يِف اأْلَْرِض َواَل   ُقْل َبىَل  ٍة يِف الس    َوَريبي َلَتْأتَِين ُكْم َعامِلِ اْلَغْيِب اَل َيْعُزُب َعنُْه ِمْثَقاُل َذر 

وصف به املقسم    الذيهل للوصف  و  ،[ 3سبأ:  ] ﴾  َأْصَغُر ِمْن َذلَِك َواَل َأْكرَبُ إِال  يِف كَِتاٍب ُمبِنيٍ 

 ؟  به وجه اختصاص هبذا املعنى

نعم، ذلك أن قيام الساعة من مشاهري الغيوب، وأدخلها يف اخلفية،  :  (2)قال الشيخ

ثبات أنه كائن  إوأوهلا مسارعة إىل القلب إذا قيل ﴿َعامِلُ اْلَغْيِب﴾، فحني أقسم باسمه عىل  

وأنه ال يفوته علم َشء من اخلفيات، واندرج حتته    ،ال حمالة، ثم وصف بم يرجع إىل الغيب 

 . بوقت قيام الساعة، فجاء ما تطلبه من وجه االختصاص جميئا واضحا  حاطتهإ

 بأمور متعددة جمتمعة. قال السائل: وعيت هذا، فحدثنا عن القسم 

قال الشيخ: لقد ورد هذا القسم يف مواضع كثرية يف القرآن الكريم، حيث ورد يف  

سورة احلاقة، وأول  أول سورة الصافات، وأول سورة الطور، وأول سورة القلم، وأول  

سورة املدثر، وأول سورة القيامة، وأول سورة املرسالت، وأول سورة النازعات، وأول  

سورة التكوير، وأول سورة االنشقاق، وأول سورة الربوج، وأول سورة الطارق، وأول  

الليل، وأول سورة   الشمس، وأول سورة  البلد، وأول سورة  الفجر، وأول سورة  سورة 

 ورة العاديات. التني، وأول س 

 . يف سورة الصافات الوارد  القسم قال السائل: فحدثنا عن 
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الشيخ تعاىل    أقسم :  (1) قال  ثالثة،  اهلل  بأمور  السورة  هذه  تعاىل:  يف  قال  كم 

َلَواِحٌد﴾   إهَِلَُكْم  إِن   ِذْكًرا  َفالت الَِياِت  َزْجًرا  اِجَراِت  َفالز  ا  َصفًّ اف اِت  ،  [ 4ـ    1]الصافات:  ﴿َوالص 

  [ 4]الصافات: ﴿إِن  إهَِلَُكْم َلَواِحٌد﴾ به عبارة عن أمور ثالثة، وجواب القسم قوله:  فاملقسم

 ؟ املقصود من األمور الثالثةقال السائل: فم 

اف اِت : أما ﴿(2)قال الشيخ مجع صافة، وهي من الصف بمعنى جعل  فهي    ،﴾الص 

ا﴾  ﴿إِن  اهلل َ  كم قال تعاىل:  اليشء عىل خط مستو،   ِذيَن ُيَقاتُِلوَن يِف َسبِيلِِه َصفًّ بُّ ال 
]الصف:  حُيِ

اِجَراِت﴾  .. وأما  [ 4 من الزجر، بمعنى الرصف عن اليشء بالنهي  فهي    ،[ 2]الصافات:  ﴿َفالز 

 . من التالوة، وهي مجع تال أو تالية ف ،[ 3]الصافات: ﴿َفالت الَِياِت﴾  . وأما والتهديد.

 ؟ األمور الثالثةهبذه املقصود  قال السائل: فمن 

  أما ،  لعل الرجوع إىل القرآن الكريم يزيح الغموض عن كثري منها :  (3)قال الشيخ

﴿َوَما ِمن ا إِال  َلُه َمَقاٌم َمْعُلوٌم  كم قال تعاىل:  ،  عليهم السالم   فيمكن أن يراد به املالئكة  ، األول

افُّوَن َوإِن ا َلنَْحُن املَُْسبيُحوَن﴾   الطري  اهلل تعاىل  وصف    نعم،  [166ـ    164]الصافات:  َوإِن ا َلنَْحُن الص 

الوصف فأيضا هبذا  الطري فوقهم صافات ويقبضن﴿قال:  ،  إىل  يروا  مل  ، كم وصف  ﴾أو 

﴾    البعري املعد للنحر بقوله: ﴿َواْلُبْدَن َجَعْلنَاَها َلُكْم ِمْن َشَعائِِر اهلل ِ  قال  و   ،[ 36]احلج:  ﴿َصَواف 

  ﴾ َصَواف  َعَلْيَها  اهلل ِ  اْسَم  َفاْذُكُروا  َخرْيٌ  يَها 
فِ الوصف    ، [ 36]احلج:  َلُكْم  هذا  إرداف  لكن 

.   والبدن. بوصفني آخرين يعني: الزاجرات والتاليات، يشكل قرينة عىل أن املراد غري الطري

ما يرشدنا إىل املقصود منها فيحتمل أن  القرآن الكريم  فلم يرد يف    الثاين ـ الزاجرات ـ   وأما 

، كم قال  قلوب الناسيف  يراد هبا أيضا املالئكة حيث يزجرون العباد عن املعايص باإلهلام  
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َما ُيَعليَمِن ِمْن َأَحٍد َحت ى َيُقواَل إِن َم  ﴿َوَما ُأْنِزَل َعىَل املََْلَكنْيِ بَِبابَِل َهاُروَت َوَماُروَت وَ تعاىل:  

أن يراد كل من يزجر العباد عن املعايص، وعىل  ويمكن    ،[ 102]البقرة:  َنْحُن فِْتنٌَة َفاَل َتْكُفْر﴾  

أي الذين يتلون الوحي عىل النبي املوحى  ـ  الثالث ـ التاليات    وأما .  رأسهم األنبياء العظام. 

ا  إليه،  هم  السالم،  ملالئكة  فاملراد  العلمء عليهم  املراد  يكون  أن  حيتمل  نفسه  الوقت    ويف 

 . والصاحلني

 ؟ [ 4]الصافات:  ﴿إِن  إهَِلَُكْم َلَواِحٌد﴾  الصلة بني املقسم به واملقسم عليه    مقال السائل: ف

الشيخ ف(1) قال  واضحة،  الصلة  التوحيد  :  دعاة  هم  والعلمء  األنبياء  أو  املالئكة 

 وأبرز مصاديق الدعاة إىل توحيد اهلل سبحانه. ورواده 

، وهو  سورة الذارياتقال السائل: وعيت هذا، فحدثني عن القسم املتعدد الوارد يف  

َمِت َأْمًرا إِن َم ُتوَعُدوَن  قوله تعاىل:   ا َفاملَُْقسي اِرَياِت َذْرًوا َفاحْلَاِماَلِت ِوْقًرا َفاجْلَاِرَياِت ُيرْسً ﴿َوالذ 

يَن َلَواِقٌع﴾ َلَصادِ   [ 6ـ  1]الذاريات: ٌق َوإِن  الدي

حلف بخامس منفصال   ثم، بأمور أربعة متتابعةاهلل تعاىل  حلف    لقد:  (2)قال الشيخ

 َذاِت احْلُُبِك﴾  قوله:  ، وهو  عن هذه األقسام األربعة
ِ
َمء   ، وقد ذكرته لكم [ 7]الذاريات:  ﴿َوالس 

اِرَياِت َذْرًوا﴾  ﴿وَ األول    أما .  عند ذكر األقسام املفردة.  الريح التي تنرش  فهي    ،[ 1]الذاريات:  الذ 

الفضاء   تعاىل:  شيئا يف  َياُح﴾  كم قال  الري َتْذُروُه  َهِشيًم  َفَأْصَبَح  اأْلَْرِض  َنَباُت  بِِه  ﴿َفاْخَتَلَط 

ذ  ،[ 2]الذاريات:  ﴿َفاحْلَاِماَلِت﴾  الثاين    وأما .  .[ 45]الكهف:   والوقر  احلمل  من  الوزن    يفهي 

السحب،   هبا  أريد  ولعله  تعاىل:  الثقيل،  قال  َوَطَمًعا  كم  َخْوًفا  َق  اْلرَبْ ُيِريُكُم  ال ِذي  ﴿ُهَو 

َحاَب الثيَقاَل﴾  َقااًل ُسْقنَاُه لَِبَلٍد َمييٍت  ، وقال: [ 12]الرعد: َوُينِْشُئ الس 
﴿َحت ى إَِذا َأَقل ْت َسَحاًبا ثِ

املَْاَء﴾  َفَأْنزَ  بِِه  هبا  ﴾،  اجلاريات﴿والثالث    وأما .  .[ 57]األعراف:  ْلنَا  وأريد  جارية،  فهي مجع 
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ِري يِف اْلبَْحِر بَِم َينَْفُع الن اَس﴾  ، كم قال تعاىل:  السفن تِي جَتْ   وأما .  .[ 164]البقرة:  ﴿َواْلُفْلِك ال 

َأْمًرا﴾  الرابع   َمِت  فهي  [ 4]الذاريات:  ﴿َفاملَُْقسي التي  امل،  بواسطتها  األرزاق  تقسم  التي  الئكة 

واآليات األربع تشري إىل عامة التدبري حيث ذكرت أنموذجا مما يدبر  . )ينتهي إليها التقسيم.

اِرَياِت َذْرًوا﴾  به األمر يف الرب وهو   ، وأنموذجا مما يدبر به األمر يف البحر  [ 1]الذاريات: ﴿َوالذ 

ا﴾  وهو   ﴿َفاحْلَاِماَلِت  ، وأنموذجا مما يدبر به األمر يف اجلو وهو  [ 3اريات:  ]الذ﴿َفاجْلَاِرَياِت ُيرْسً

وهم  [ 2]الذاريات:  ِوْقًرا﴾   التدبري،  وسائط  هم  الذين  باملالئكة  اجلميع  ومتم  َمِت  ،  ﴿َفاملَُْقسي

 ( 1) ([ 4]الذاريات: َأْمًرا﴾ 

 ؟ وجه الصلة بني املقسم به واملقسم عليه مقال السائل: ف

باألمور التي يتم هبا أمر التدبري، ذكر أن اخللق  اهلل تعاىل  بعدما أقسم  :  (2) قال الشيخ

والتدبري ليسا سدى وال بال غاية، وإنم غايتهم هو يوم الدين، وعودة اإلنسان إىل يوم اجلزاء،  

عبثا بال غاية، فكأنه تعاىل يريد إلفات نظر    إذ لوال هذه الغاية ألصبح أمر اخللق والتدبري

 اإلنسان من التدبر يف أسباب التدبري إىل الغاية املتمثلة يف يوم اجلزاء. 

، وهو  سورة الذارياتقال السائل: وعيت هذا، فحدثني عن القسم املتعدد الوارد يف  

تعاىل:   َرقٍّ  قوله  يِف  َمْسُطوٍر  َوكَِتاٍب  املَْْرُفوِع  ﴿َوالطُّوِر  ْقِف  َوالس  املَْْعُموِر  َواْلَبْيِت  َمنُْشوٍر 

 [ 8ـ  1]الطور: ﴾ َواْلَبْحِر املَْْسُجوِر إِن  َعَذاَب َربيَك َلَواِقٌع َما َلُه ِمْن َدافِعٍ 

الشيخ تعاىل    حلف :  (3) قال  الكريمة  يف  اهلل  اآليات    األول   أما ..  بأمور مخسة هذه 

مقرونا باأللف  كونه  بل خاص، ال مطلق اجلبل بشهادة  جلاسم  هو  ف  ،[ 1]الطور:  ﴾  ﴿َوالطُّورِ 

﴿َكاَن  كم قال تعاىل:  املثبت بالكتابة،  فهو    ،[ 2]الطور:  ﴾  ﴿َوكَِتاٍب َمْسُطورٍ الثاين    أما . ووالالم. 
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َمْسُطوًرا  اْلكَِتاِب  َمنُْشورٍ كتب يف    وقد،  [ 6]األحزاب:  ﴾  َذلَِك يِف  الرق ما  و  [ 3]الطور:  ﴾  ﴿َرقٍّ 

ُحُف  كم قال تعاىل:  ، واملنشور من النرش بمعنى البسط،  دفيه شبه الكاغ  يكتب  ﴿َوإَِذا الصُّ

ْت   البيت الذي عمر  ، فهو  [ 4]الطور:  ﴾  ﴿َواْلَبْيِت املَْْعُموِر  الثالث    وأما   ..[ 10]التكوير:  ﴾  ُنرِشَ

ْقِف املَْْرُفوعِ الرابع    وأما .  بالطائفني. ﴿َواْلَبْحِر  اخلامس    وأما .  املرتفع. أي  ،  [ 5]الطور:  ﴾  ﴿َوالس 

 من السجر وهو هتييج النار. ، فهو [ 6]الطور: ﴾ املَْْسُجورِ 

 ؟منها  ما املرادقال السائل: وعيت هذا.. لكن 

عليه   الطور هو اجلبل املعروف الذي كلم اهلل فيه موسى، فاألول: أما (1)قال الشيخ

القرآن الكريم الذي كان يكتب يف  ، فهو  [ 2الطور:  ] ﴾  ﴿َوكَِتاٍب َمْسُطورٍ الثاين    وأما السالم..  

التوراة بقرينة اقرتانه باحللف بالطور، كم حيتمل  به  حيتمل أن يراد  ، والورق املأخوذ من اجللد

﴿َوُنْخِرُج َلُه َيْوَم  كم قال تعاىل:  بالنرش  اهلل تعاىل  راد به صحائف األعمل، وقد وصفه  أن يُ 

َيْلقَ  كَِتاًبا  َمنُْشوًرااْلِقَياَمِة  املَْْعُمورِ الثالث    وأما   ..[ 13]اإلرساء:  ﴾  اُه   ،[ 4]الطور:  ﴾  ﴿َواْلَبْيِت 

.  فيحتمل أن يراد به الكعبة املرشفة ووصفه بالعمرة لكونه معمورا بالطائفني والعاكفني. 

ْقِف املَْْرُفوعِ الرابع    وأما  َمَء َرَفَعَها  لقوله تعاىل:  فأريد به السمء،  ،  [ 5]الطور:  ﴾  ﴿َوالس  ﴿َوالس 

فلعل املراد هو  ،  [ 6]الطور:  ﴾  ﴿َواْلَبْحِر املَْْسُجورِ اخلامس    وأما .  . [ 7]الرْحن:  ﴾  َوَوَضَع املِْيَزانَ 

﴿َوإَِذا اْلبَِحاُر  كم قال تعاىل:  البحر املحيط باألرض الذي سيلتهب قبل يوم القيام ثم ينفجر،  

َرْت  َرْت وقال: ، [ 6]التكوير: ﴾ ُسجي  [ 3]االنفطار:  ﴾ ﴿َوإَِذا اْلبَِحاُر ُفجي

 قال السائل: فم صلة الوصل بني هذه األقسام؟

الشيخ بالوحي  :  (2)قال  صلتها  وهو  واحد،  َشء  جيمعها  األوىل  الثالثة  األقسام 

أو   القرآن  هو  املسطور  والكتاب  الوحي،  نزول  حمل  هو  الطور  إن  حيث  وخصوصياته، 
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.  عمور هو الكعبة أو البيت الذي تطوف به املالئكة الذين هم رسل اهلل. التوراة، والبيت امل

ومن    وأما  الكونية  اآليات  من  فهم  املسجور،  والبحر  املرفوع  السقف  اآلخران:  االثنان 

 دالئل توحيده ووجوده وصفاته. 

وجه الصلة بني املقسم به ـ عىل تعدده ـ واملقسم عليه هو أن وقوع  قال السائل: فم  

﴿إِن  َعَذاَب َربيَك َلَواِقٌع َما  ، كم قال تعاىل: اب عىل وجه القطع وعدم القدرة عىل دفعهالعذ

 [8ـ  7]الطور: ﴾ َلُه ِمْن َدافِعٍ 

الشيخ القرآن  ه  يناسب:  (1)قال  أو  بالتوراة  أي  بالكتاب،  يقسم  أن  عليه  التأكيد  يف 

القيامة وحتميتها  القدرة وآيات  كم ناسب أن    ، اللذين جاءت فيهم أخبار  حيلف بمظاهر 

القدرة لقادر عىل    عظمةال املرفوع والبحر املسجور حتى يعلم أن صاحب هذه  كالسقف 

إن عذابه لواقع، وليس له دافع يدفعه عن املجرمني فينجيهم منه إذا حل  ،  حتقيق هذا اخلرب 

 هبم. 

القلم، وهو  سورة  قال السائل: وعيت هذا، فحدثني عن القسم املتعدد الوارد يف  

 [ 2ـ  1]القلم: ﴿ن َواْلَقَلِم َوَما َيْسُطُروَن َما َأْنَت بِنِْعَمِة َربيَك بَِمْجُنوٍن﴾  قوله تعاىل: 

  والظاهر مايسطرون،  ، و القلم:  يف سورة القلم بأمريناهلل تعاىل    حلف:(2)قال الشيخ

جنس  به  لعل املراد  فالقلم،  ، أما  فظة )ن( من احلروف املقطعة، تفرس كم تفرس غريها أن ل

﴿اْقَرْأ بِاْسِم َربيَك  قوله تعاىل:  القلم الذي يكتب به من يف السمء ومن يف األرض ويؤيده  

ْنَساَن ِمْن َعَلٍق اْقَرْأ َوَربَُّك اأْلَْكَرُم ال ِذي َعل   ْنَساَن َما مَلْ  ال ِذي َخَلَق َخَلَق اإْلِ َم بِاْلَقَلِم َعل َم اإْلِ

فلو كانت )ما( موصولة، يكون   [ 1]القلم: ﴿َوَما َيْسُطُروَن﴾ حلف بـ  كم ، [ 5ـ   1]العلق: َيْعَلْم﴾ 

 املراد املكتوب؛ ولو كانت مصدرية، يكون املراد نفس السطر والكتابة.
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 قال السائل: فم رس احللف بذلك؟

الشيخ يف :  (1) قال  القلم  إن  مكانة  إىل  إملاعا  الكتابة  أو  وباملكتوب  بالقلم  احللف   

تعاىل:   قوله  يف  أن  كم  اإلسالم،  يف  بِاْلَقَلِم﴾  والكتابة  ذلك،    [ 4]العلق:  ﴿َعل َم  إىل  إشارة 

والعجب أن القرآن الكريم نزل وسط جمتمع يسوده التخلف واجلهل واألمية، وكان عدد  

ال  ، ومع ذلك يعود  (2) اجلاهيل ال يتجاوز عدد األصابع  عرصمن جييد القراءة والكتابة يف 

وليس هذه اآلية وحيدة    . ليؤكد باحللف بالقلم عىل مكانة القلم والكتابة.القرآن الكريم  

وهي  نسجها يف الدعوة إىل القلم والكتابة، بل ثمة آية أخرى هي أكرب آية يف الكتاب العزيز،  

َبْينَُكْم  قوله تعاىل:   ى َفاْكُتُبوُه َوْلَيْكُتْب  إِىَل َأَجٍل ُمَسمًّ َتَداَينُْتْم بَِدْيٍن  إَِذا  ِذيَن آَمنُوا  َا ال  ﴿َيا َأَيُّ

 [ 282]البقرة: ِل َواَل َيْأَب َكاتٌِب َأْن َيْكُتَب َكَم َعل َمُه اهلل ُ َفْلَيْكُتْب﴾ َكاتٌِب بِاْلَعدْ 

 ؟ وجه الصلة بني املقسم به واملقسم عليهقال السائل: فم 

القلم والكتابة آية العقل والدراية، فحلف به لغاية نفي اجلنون عن  :  (3) قال الشيخ

  يكتبه   الذي  القرآنى   النور   هذا  إىل   املرشكني   تلفت   :(4) . باإلضافة إىل ذلك، فإهنا  . النبي

  قلوهبم،   ىف  به  اإلمساك  إىل  يبادروا  مل  إن  وأهنم   ربه،  من    النبى  يتلقاه  أن  بعد  الكاتبون،

كم أن ىف ذكر القلم    من بني أيدَيم، فال يلقوه أبدا..   يفلت  أن  يوشك  صدورهم،   ىف   وحفظه 

وما يسطر به الكاتبون، إلفاتا عاما إىل شأن الكتابة والكاتبني، الذين هم أهل العلم واملعرفة،  

ميون مل ينالوا حظا من العلم عن طريق الكتابة والكتاب، وها هم  أوأن هؤالء املرشكني  

تالها بعد ذلك  أوالء وقد جاءهم رسول كريم، كان مفتتح دعوته دعوة آمرة بالقراءة، ثم  
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القسم بحروف الكتابة، وأدواهتا ـ وذلك ليخرجوا من ظالم هذا اجلهل الذي غطى    هذا

عىل أعينهم، وحال بينهم وبني أن َيتدوا إىل هذا النور الذي يدعوهم الرسول الكريم إليه..  

ن،  فاجلهل هو اآلفة التي أفسدت عىل هؤالء املرشكني رأَيم ىف دعوة السمء هلم إىل اإليم

ولو أهنم أخذوا حظا من العلم، الستقام طريقهم عىل احلق، وهذا ما يشري إليه قوله تعاىل:  

اْلكَِتا  َوُيَعليُمُهُم  يِهْم  َوُيَزكي آَياتِِه  َعَلْيِهْم  َيْتُلو  ِمنُْهْم  َرُسواًل  يينَي  اأْلُمي يِف  َبَعَث  ال ِذي  َب  ﴿ُهَو 

ْكَمَة َوإِْن َكاُنوا ِمْن َقْبُل    [ 2]اجلمعة: َلِفي َضاَلٍل ُمبنٍِي﴾ َواحْلِ

احلاقة، وهو  سورة  قال السائل: وعيت هذا، فحدثني عن القسم املتعدد الوارد يف  

بَِقْوِل  قوله تعاىل:   ُهَو  َوَما  َكِريٍم  َلَقْوُل َرُسوٍل  ُه  إِن  وَن  ُتْبرِصُ اَل  َوَما  وَن  ُتْبرِصُ بَِم  ُأْقِسُم  ﴿َفاَل 

ُروَن َتنِْزيٌل ِمْن َربي اْلَعاملَنَِي﴾   ياًل َما َتَذك 
  38]احلاقة:  َشاِعٍر َقلِياًل َما ُتْؤِمُنوَن َواَل بَِقْوِل َكاِهٍن َقلِ

  [ 43ـ 

الشيخ الكريمة    :(1)قال  اآليات  هذه  يف  تعاىل  اهلل  ﴿بَِم    األولبأمرين:  أقسم 

وَن﴾   أي ما له عالقة بالبرص ومل يقسم بغريه مما هو حمسوس بسائر احلواس،    [ 38]احلاقة:  ُتْبرِصُ

وَن﴾    الثاين. والثاين.  القسم  ولعله داخل يف أقسم تعاىل بم ال نبرص    [ 39]احلاقة:  ﴿َوَما اَل ُتْبرِصُ

أ واألرواح  وما  واألجسام  واألخروية  الدنيوية  املوجودات  فيشمل  خطره،  وأعظم  كثره 

اخلالق واملخلوق،   والباطنة، ولعله يشمل  الظاهرة  والنعم  من  كان  وإن  )واإلنس واجلن 

أن جيمع اخلالق واملخلوق يف صف واحد، ويعظمه تعاىل وما  القرآن الكريم  البعيد من أدب  

 ( 2) (احدصنع، تعظيم مشرتكا يف عرض و

 ؟ املقسم به، واملقسم عليهقال السائل: فم وجه الصلة بني 

بَِقْوِل  قوله تعاىل:  هو  : املقسم عليه  (3)قال الشيخ ُهَو  َوَما  َكِريٍم  َلَقْوُل َرُسوٍل  ُه  ﴿إِن 
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ُروَن َتنِْزيٌل ِمنْ    40]احلاقة:  َربي اْلَعاملَنَِي﴾    َشاِعٍر َقلِياًل َما ُتْؤِمُنوَن َواَل بَِقْوِل َكاِهٍن َقلِياًل َما َتَذك 

، فاملقسم عليه مركب من أمور إجيابية ـ قول رسول كريم، وأنه تنزيل من رب العاملني  [ 43ـ  

كاهن.  وال  شاعر  بقول  ليس  القرآن  أن  وهو  وسلبية  به    وأما .  ـ  املقسم  بني  الصلة  وجه 

ة ـ أي بمجموع اخلليقة  واملقسم عليه فيمكن أن يقال: إنه تعاىل حلف بعامل الغيب والشهاد

والنظام السائد عىل الوجود اإلمكاين ـ عىل وجود هدف مشرتك هلذا النظام، وهو صريورة  

وال يتم حتقيق ذلك اهلدف    فاته،اإلنسان يف هذا الكوكب إنسانا كامال مظهرا ألسمئه وص

أو  يف عرص الرسالة إال من خالل بعث رسول كريم ومعه كتاب جليل ال يشبه شعر شاعر  

 سجع كاهن.

، وهو  سورة املدثرقال السائل: وعيت هذا، فحدثني عن القسم املتعدد الوارد يف  

ْحَدى اْلُكرَبِ َنِذيًرا لِْلَبرَشِ  قوله تعاىل:   َا إَلِ ْبِح إَِذا َأْسَفَر إهِن  ْيِل إِْذ َأْدَبَر َوالصُّ ﴿َكال  َواْلَقَمِر َوالل 

َر﴾  َم َأْو َيَتَأخ   [ 37ـ  32]املدثر: ملَِْن َشاَء ِمنُْكْم َأْن َيَتَقد 

هي: القمر، والليل عند  يف سورة املدثر بأمور ثالثة،  : أقسم اهلل تعاىل  (1)قال الشيخ

وقد جاء القسم بالقمر مطلقا، دون ذكر حال من أحواله،    .. إدباره، والصبح عند ظهوره 

وجاء القسم    أو صفة من صفاته.. إنه القمر، والقمر ال يسمى قمرا إال مع متامه وكمله..

حال   بالصبح  القسم  جاء  حني  عىل  وتوليه..  إدباره،  وهو  خاص،  بظرف  مقيدا  بالليل 

القرآنى املعجز بني احلالني، حال إدبار الليل، وحال    سفاره، وظهوره.. إ وقد فرق النظم 

وزع   وقد  الصبح،  وإسفار  الليل،  إدبار  عندها  يلتقى  واحدة،  إهنا حلظة  الصبح..  إسفار 

منها،   وبعضا  الذاهب،  الليل  مع  يذهب  منها  بعضا  فجعل  اللحظة،  هذه  القرآنى  النظم 

ْيِل إِْذ َأْدَبَر﴾  .. وهلذا جاء لفظ )إذ( مع إدبار الليل  يرتاءى خلف الصبح املقبل ]املدثر: ﴿َوالل 
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.. وهذا يعنى الزمن املايض من تلك اللحظة.. فقد أدبر الليل، ومىض، وذهب سلطانه  [ 33

الذي كان قائم عىل تلك الرقعة املبسوط عليها من هذا العامل.. أما الصبح، فهو وليد جديد،  

ملستقبل، فهو زمن ممتد، وهلذا جاء الظرف املتلبس به بلفظ )إذا( التي  خيطو خطواته نحو ا

ْبِح إَِذا َأْسَفَر﴾ تدل عىل الزمن املستقبل..   [ 34]املدثر: ﴿َوالصُّ

اجلمع بني هذه األقسام الثالثة: القمر، والليل املدبر، والصبح  قال السائل: فم رس  

 املسفر؟  

الشيخ الكريم ال  :  (1) قال  القرآن  من هذا  إن  يشري  وهو  إال  العوامل  هذه  بني  جيمع 

ن القسم بالقمر، والليل املدبر، والصبح  ، ولعل املقصود أاجلمع إىل ملحظ، فيه عربة، وعظة

النب مبعث  إىل  إشارة  هو  جمريات    ياملسفر،  من  خلفه،  وما  مبعثه  يدى  بني  ما  وإىل   ،

ت السموية التي سبقت عرص  فالقمر إشارة إىل الرساال   األحداث، التي تطل عىل الناس..

النبوة.. فقد كانت تلك الرساالت هى النور، الذي يشع ىف وسط هذا الظالم املخيم عىل  

العامل، وأن نور هذا القمر ال يمنح الناس رؤية كاشفة، وإن أراهم مواقع أقدامهم. وألقى  

يلبس أن خيتفى، ويتحول ع إنه ال  ثم  الطمأنينة واألنس،  قلوهبم شيئا من  الناس.. ىف    ن 

، وأنه الشمس التي سترشق عىل هذا الوجود،    وإسفار الصبح هو إيذان بمبعث النبي

النبوة قد أزاحت ظلمة الليل عن هذا الوجود، وأنه رسعان ما تطلع   وأن أضواء شمس 

الشمس فتمال الوجود ضياء، وتكسو العامل حلة من هباء وجالل، حيث تنكشف حقائق  

النبوة املحمدية استمدت    األشياء، وتسفر عن وجهها  لكل ذى برص يبرص، ومن شمس 

هذه   مطلع  الوجود  يستقبل  أن  قبل  الشمس،  هذه  ضوء  من  نورها  السابقة  الرساالت 

الشمس، فلم طلعت حمت بضوئها آية القمر، وكان عىل من يريدون أن يسريوا عىل هدى  
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 ونور أن يستقبلوا هذا النور، وأن يملئوا أعينهم به. 

   ؟الصلة بني املقسم به واملقسم عليه: فم وجه قال السائل 

يمكن أن يقال: إن القمر يف الليل الدامس َيدي السائرين، كم أن  :  (1)قال الشيخ

النهار يبدد الظالم ويظهر النور، فناسب أن حيلف تعاىل بأسباب اهلداية،   الصبح وطروء 

  هتدي الكربى التي  اآليات  إحدى  القرآن الكريم  ومعادن النور ومظاهره، بغية إثبات أن  

 البرش إىل سبيل الرشاد. 

، وهو  سورة القيامةعيت هذا، فحدثني عن القسم املتعدد الوارد يف  قال السائل: و

ْن َنْجَمَع  قوله تعاىل:   َأل  ْنَساُن  َأحَيَْسُب اإْلِ اَمِة  ُأْقِسُم بِالن ْفِس الل و  اْلِقَياَمِة َواَل  بَِيْوِم  ُأْقِسُم  ﴿اَل 

َي َبنَاَنُه َبْل يُ  ْنَساُن لَِيْفُجَر َأَماَمُه﴾ ِعَظاَمُه َبىَل َقاِدِريَن َعىَل َأْن ُنَسوي  [5ـ  1]القيامة: ِريُد اإْلِ

،  النفس اللوامة ، وتعاىل يف سورة القيامة بأمرين: يوم القيامة  حلف:  (2)قال الشيخ

فهو يوم البعث الذي جيمع اهلل فيه الناس عىل صعيد واحد، وإنم سمي يوم    ،يوم القيامة أما  

نَا  :  عليه السالم   حاكيا عن إبراهيمم قال تعاىل  ، كالقيامة ألجل أنه يقوم فيه احلساب ﴿َرب 

َساُب﴾     قيام ، وحيتمل أن يكون وجهه  [ 41]إبراهيم:  اْغِفْر يِل َولَِوالَِدي  َولِْلُمْؤِمننَِي َيْوَم َيُقوُم احْلِ

  ، لنفس اللوامةا. وأما  .[ 6]املطففني:  ﴿َيْوَم َيُقوُم الن اُس لَِربي اْلَعاملَنَِي﴾  قال تعاىل:  الناس كم  

مطلق  ، وقد يراد هبا  فهي صيغة مبالغة من اللوم، وهي عذل اإلنسان لعمله أو لعمل غريه

النفس، إذ ليس من نفس برة أو فاجرة إال وهي تلوم نفسها يوم القيامة، إن كانت عملت  

أن يراد    وحيتمل .  خريا قالت: هال ازددت، وإن كانت عملت سوءا قالت: يا ليتني مل أفعل.

التي تظهر بني احلني واآلخر يف احلياة الدنيا وتزجر اإلنسان عن ارتكاب الذنوب،  ا تلك  هب

وهذا الذي يسميه علم النفس بالوجدان األخالقي، ويصفون الوجدان بأنه حمكمة ال حتتاج  
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وتشخ  املحكمة،  بتأسيس  تقوم  التي  وهي  النفس،  سوى  قاض  وتصدر    صإىل  املجرم، 

 احلكم بال هوادة، ودون أي هتاون.

 قال السائل: فأين املقسم عليه يف اآلية الكريمة، وما الصلة بينه وبني املقسم به؟

املقسم عليه مقدر بمعنى )لتبعثن( والصلة بينه وبني اإلقسام بيوم  :  (1) قال الشيخ

اللوامة  بالنفس  اإلقسام  وبني  بينه  وهكذا  واضحة،  يوم  أل  ،القيامة  يف  اإلنسان  تلوم  هنا 

 القيامة. 

الوارد يف   املتعدد  القسم  السائل: وعيت هذا، فحدثني عن  املرسالتقال  ،  سورة 

ا َفاْلَفاِرَقاِت َفْرًقا  وهو قوله تعاىل:   اِت َنرْشً ﴿َواملُْْرَساَلِت ُعْرًفا َفاْلَعاِصَفاِت َعْصًفا َوالن ارِشَ

 [ 7ـ  1]املرسالت: ْو ُنْذًرا إِن َم ُتوَعُدوَن َلَواِقٌع﴾ َفاملُْْلِقَياِت ِذْكًرا ُعْذًرا أَ 

السياق يبعثنا إىل   وظاهر، يف هذه السورة بأمور مخسة: أقسم اهلل تعاىل (2) قال الشيخ

الرياح، وهو  وهو إما أن يكون املراد منه  تفسريها بأمر واحد تنطبق عليه هذه الصفات،  

الرابعة واخلامسة،   الثالثة األوىل دون  ُعْرًفا﴾  فـ  يصح يف  قسم    [ 1]املرسالت:  ﴿َواملُْْرَساَلِت 

قسم بالرياح الشديدة    [ 2]املرسالت:  ﴿َفاْلَعاِصَفاِت َعْصًفا﴾  . وبالرياح التي أرسلت متتابعة. 

و اهلبوب.  ا﴾  .  َنرْشً اِت  آفاق  قسم    [ 3]املرسالت:  ﴿َوالن ارِشَ يف  السحاب  تنرش  التي  بالرياح 

للغيث.  نرشا  أما  السمء  َفْرًقا﴾  .  فهي  [ 4]املرسالت:  ﴿َفاْلَفاِرَقاِت  احلق  ،  بني  يفرق  بم  قسم 

.  يمكن تفسريه بالرياح، التي تفرق بني السحاب فتبدده، ألنه بعيد.   ال  والباطل، وهذا مما 

يلقي الذكر، وهذا ما ال يمكن تفسريه بالرياح    قسم بمن   [ 5]املرسالت:  ﴿َفاملُْْلِقَياِت ِذْكًرا﴾  و

وهبذا يتبني أنه    .أي إعذارا من اهلل وإنذارا إىل خلقه.   [ 6]املرسالت:  ﴿ُعْذًرا َأْو ُنْذًرا﴾  .  أيضا.

 ال يمكن تفسري اجلميع بالرياح.
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 عليهم السالم؟باملالئكة قال السائل: فهل يمكن تفسريها مجيعا 

﴿َواملُْْرَساَلِت ُعْرًفا﴾  ذلك.. ويكون حينها املقصود بـ  : أجل.. يمكن (1) قال الشيخ

،  [ 2]املرسالت:  ﴿َفاْلَعاِصَفاِت َعْصًفا﴾  . و املالئكة املرسلني إىل الرسل متتابعني.  [ 1]املرسالت:  

صعوبة  وهذا   باملالئكة،  مع  أن  تفسريه  يمكن  أنه  الريح.إال  بشدة  نزوهلم  .  تشبه رسعة 

ا﴾  و َنرْشً اِت  الوحي.   [ 3]املرسالت:  ﴿َوالن ارِشَ ينرشون صحف  وأي  َفْرًقا﴾  .  ﴿َفاْلَفاِرَقاِت 

والباطل.  [ 4]املرسالت:   احلق  بني  به  يفرق  بم  تأيت  التي  املالئكة  وأي  ِذْكًرا﴾  .  ﴿َفاملُْْلِقَياِت 

ذي  : فال[ 6]املرسالت:  ﴿ُعْذًرا َأْو ُنْذًرا﴾  .  أي املالئكة التي تلقي الذكر عىل األنبياء.  [ 5]املرسالت:  

 تلقيه املالئكة بني كونه عذرا أو نذرا.

إنم توعدون  ، وهو قوله تعاىل: ﴿ الصلة بني املقسم به واملقسم عليه  مقال السائل: ف

 ﴾؟ لواقع

الشيخ اخلمسة:  (2)قال  األقسام  بأن  قلنا  الكريم    تشري  لو  القرآن  أو  املالئكة  إىل 

فالصلة واضحة، ألن أهم ما توحيه املالئكة إىل األنبياء، أو أهم ما يشتمل عليه الكتاب  

املجيد هو الدعوة إىل اإليمن بالبعث والنشور، ولذلك جاء اجلواب عىل نحو التأكيد بأن  

الرياح وقلنا بأن الصفات    قلنا بأن املراد من األقسام اخلمسة هو  ولو .  املوعود لواقع قطعا.

ينبئ عن وجود   إليها، فعندئذ يمكن أن يقال: إن املقسم به بأوصافه اخلمسة  كلها ترجع 

تدبري يف العامل، ومن املعلوم أن التدبري ال ينفك عن غرض يرتتب عليه، وليس هذا الغرض  

اجلواب  جاء  ولذلك  واجلزاء،  للحساب  الناس  فيه جيمع  الذي  املوعود  اليوم  ﴿إِن َم  :  إال 

 [ 7]املرسالت: ُتوَعُدوَن َلَواِقٌع﴾ 

، وهو  سورة النازعاتقال السائل: وعيت هذا، فحدثني عن القسم املتعدد الوارد يف  
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تعاىل:   َسْبًقا  قوله  ابَِقاِت  َفالس  َسْبًحا  ابَِحاِت  َوالس  َنْشًطا  َوالن اِشَطاِت  َغْرًقا  ﴿َوالن اِزَعاِت 

َراِت َأْمرً   [5ـ  1]النازعات: ا﴾ َفاملَُْدبي

الشيخ تعاىل  (1)قال  اهلل  أقسم  بـ:  :  وصفها  بطوائف  السورة  هذه    النازعات، يف 

. وهي حتتمل وجوها من املعاين.. وأوهلا أن  الناشطات، السابحات، السابقات، املدبرات.

، وهم املالئكة  [ 1]النازعات:  ﴿َوالن اِزَعاِت َغْرًقا﴾  عليهم السالم.. فـ  املوصوفني هم املالئكة  

، [ 1]النازعات:  ﴿َغْرًقا﴾  الذين ينتزعون أرواح الكفار من أبداهنم بشدة وقوة، بقرينة قوله:  

َنْشًطا﴾  .  وهو بمعنى املبالغة يف الشدة.  وهم املالئكة املوكلون    [ 2]النازعات:  ﴿َوالن اِشَطاِت 

ابَِحاِت َسْبًحا﴾  .  ق وسهولة وخفة يف احلركة.بنزع أرواح املؤمنني برف  [3]النازعات:  ﴿َوالس 

النازل  املالئكة  السمء برسعة،  وهم  احلركة.، هو  السبحفن من  ابَِقاِت  .  اإلرساع يف  ﴿َفالس 

وهم املالئكة تتسابق يف تنفيذ األوامر اإلهلية، ويمكن أن يكون متعلق    [ 4]النازعات:  َسْبًقا﴾  

َأْمًرا﴾    . .أيضا السبق أمرا آخر   َراِت  أي املالئكة املدبرة لْلمور، فكأن    [ 5]النازعات:  ﴿َفاملَُْدبي

أمر التدبري منقسم بني املالئكة لكل منهم وظيفة خاصة، فجربيل يدبر أمر الرياح واجلنود  

والوحي، وميكائيل يدبر أمر القطر والنبات، وعزرائيل موكل بقبض األرواح، وإرسافيل  

 . الصوروهو صاحب يتنزل باألمر 

 قال السائل: فم وجه الصلة بني املقسم به واملقسم عليه؟ 

اِدَفُة﴾  لتبعثن  بـ ) مقدر  عليه  املقسم  :  (2)قال الشيخ اِجَفُة َتْتَبُعَها الر  ﴿َيْوَم َتْرُجُف الر 

ئمني  فيمكن أن يقال: إن املالئكة القا  ، املقسم به ه وبني وجه الصلة بين وأما ، ([ 7ـ  6]النازعات: 

هبذه األمور العظيمة البد أن تكون ألعمهلم غاية، إذ ال يمكن أن تكون أعمهلم عبثا وبال  

يف   أشري  وقد  الكريمة  هدف،  وتدبري  اآليات  والسبق  والسبح  والنشط  النزع  عملية  إىل 
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األمور، فالغاية من القيام هبذه األمور العظيمة من نزع األرواح وغريه، كأنه مقدمة لبعث  

 ن يوم القيامة، وإال كانت أعمهلم بال غاية. اإلنسا 

، وهو  سورة التكويرقال السائل: وعيت هذا، فحدثني عن القسم املتعدد الوارد يف  

إِن ُه  قوله تعاىل:   َس  َتنَف  إَِذا  ْبِح  إَِذا َعْسَعَس َوالصُّ ْيِل  َوالل  اْلُكن ِس  اجْلََواِر  بِاخْلُن ِس  ُأْقِسُم  ﴿َفاَل 

نٍي ُمَطاٍع َثم  َأِمنٍي﴾ 
ٍة ِعنَْد ِذي اْلَعْرِش َمكِ  [ 21ـ  15]التكوير: َلَقْوُل َرُسوٍل َكِريٍم ِذي ُقو 

الشيخ تعاىل(1) قال  اهلل  أقسم  لقد  الكريمة  يف    :  اآليات  بحاالهتا  هذه  بالكواكب 

﴿َفاَل ُأْقِسُم بِاخْلُن ِس اجْلََواِر  األول .. أما الليل املدبر، والصبح املتنفس يها الثالث، مضافا إل

واحديف  املجموع  و  [ 16ـ    15]التكوير:  اْلُكن ِس﴾   بـ  قسم  املراد  فإن  االنقباض  ،  )اخلنس( 

ون معناها مرتبطا ببعض احلقائق الفلكية التي مل نعرفها  وقد يكبمعنى الرتاجع،    ( الكنس)و

الكواكب اخلمسة املعروفة ـ زحل واملشرتي  منها  املراد  ، ولذلك فرست قديم بأن  (2) بعد

واملريخ والزهرة وعطارد ـ وهي باإلضافة إىل األرض ستة كواكب تدور حول الشمس،  

  ملجردة، أعني: أورانوس، وبلوتو، وهناك كواكب أخرى تدور حوهلا أيضا ال ترى بالعني ا

نجوم السمء ـ ماوراء اخلمسة ـ تظهر وتغيب بشكل مجاعي من دون أن تتغري    إن ..  ونبتون

الفواصل واملسافات فيم بينها، وكأهنا آللئ صبت عىل لوحة كبرية فتتحرك اللوحة وبتبعها  

ه الكواكب اخلمسة  . وأما هذ.تتحرك النجوم من دون أن حيصل بينها اختالف يف املسافات 

حينم  منقبضات  أهنا  املراد  ـ ولعل  تراجع  أي  ـ  ـ وكنوس  انقباض  أي  ـ  بني خنوس  فهي 

تتقارب فواصلها، ثم إهنا باجلري يبتعد بعضها عن بعض ثم ترجع إىل حالتها األوىل، فهي  

األوىل. حالتها  إىل  الرجوع  ثم  باجلري  واالبتعاد  االنقباض  وبني  إَِذا    ﴿َوالل ْيلِ :  الثاين. 

بِْح إَِذا َتنَف َس﴾    الثالث. و: أي إذا أدبر بظالمه.[ 17]التكوير:  َعْسَعَس﴾   أي   [ 18]التكوير:  ﴿َوالصُّ
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 إذا أسفر وأضاء وامتد ضوءه حتى يصري هنارا. 

 قال السائل: فم جواب القسم، وما الصلة بينه وبني املقسم به؟

الشيخ تعاىل:    أما :  (1)قال  فقوله  َكِريٍم﴾  اجلواب  َرُسوٍل  َلَقْوُل  ُه   ،[ 19]التكوير:  ﴿إِن 

إىل  و اإلنساين  الفكر  إثارة  ـ  الصفات  من  هلا  ما  مع  ـ  الكواكب  اإلقسام هبذه  من  الغرض 

التطلع يف هذه السيارات ليتأمل فيها ويطلع فيها عىل األرسار الكامنة، وبالتايل عىل قدرة  

  القرآن  وجه الصلة بني املقسم به واملقسم عليه فيمكن أن يقال: إن وأما . .ل البارئ عز وج

للمدبرين عنه،   للهداية كالصبح يف إسفاره، فهو هلم نور وهداية، كم أن  املستعدين  أمام 

 كالليل املظلم، وهو عليهم عمى. 

، وهو  سورة االنشقاققال السائل: وعيت هذا، فحدثني عن القسم املتعدد الوارد يف  

َكُبن  َطَبًقا َعْن َطَبٍق َفَم عاىل:  قوله ت ْيِل َوَما َوَسَق َواْلَقَمِر إَِذا ات َسَق َلرَتْ َفِق َوالل  ﴿َفاَل ُأْقِسُم بِالش 

 [ 21ـ  16]االنشقاق: هَلُْم اَل ُيْؤِمُنوَن َوإَِذا ُقِرَئ َعَلْيِهُم اْلُقْرآُن اَل َيْسُجُدوَن﴾ 

القمر يف  ، وما وسق، و الليل، والشفقبتعاىل يف هذه اآليات    أقسم:  (2)قال الشيخ

أما األول  حالة االتساق.  َفِق﴾  .  بِالش  ُأْقِسُم  فهو وإن كان بظاهره نفي    [ 16]االنشقاق:  ﴿َفاَل 

القسم، ولكن املتفاهم منه يف العرف هو الكناية عن القسم، فأقسم تعاىل باحلمرة التي تظهر  

ت عندما  الغريب  األفق  يرتسم عىل  يف  إذ  للمغيب،  آخر خيوطها وهي جتنح  الشمس  رسل 

العيون للجمل، ويلهم الشعراء املعاين العرفانية    مأاألفق منظر رائق، هبيج األلوان، يروي ظ 

قسم بالليل ألنه ـ كالنهار ـ عمد احلياة،  فهو    ،[ 17]االنشقاق:  ﴿َوالل ْيِل﴾  . وأما الثاين  الغراء. 

حر الرتفعت  الليل  احلية  ولوال  الكائنات  عىل  الدائم  الشمس  برشوق  األرض  ارة 

قسم بم مجع، أي كأن  فهو    ،[ 17]االنشقاق:  ﴿َوَما َوَسَق﴾  . وأما الثالث  والنعدمت احلياة فيها.

 
 . 37/ 2للسبحاين، منية الطالبني،  (2) . 36/ 2منية الطالبني، للسبحاين،  (1)



183 

 

.  ظلمة الليل هي السبب لعودة اإلنسان إىل منزله، واحليوان إىل مربضه، والطري إىل وكره.

قسم بالقمر عند اكتمله بالليايل الثالث  فهو    ،[ 18]االنشقاق:  َسَق﴾  ﴿َواْلَقَمِر إَِذا ات  وأما الرابع  

الشفق عىل    فهذه.  ملا فيه من روعة ومجال.  تقريبا، فقدم  ترتيب طبيعي  بينها  أربعة  أقسام 

الليل مع أنه يظهر بعد ميض َشء قليل من الليل، ألن الشفق من نور الشمس عند استتارها 

 يتلومها القمر يف حالة االكتمل.  ثم .  ليل. حتت األفق، ولذلك قدمه عىل ال

 قال السائل: فم الصلة بني املقسم به واملقسم عليه؟ 

الشيخ تعاىل:    أما :  (1)قال  قوله  إليه  أشار  ما  فهو  عليه  َعْن  املقسم  َطَبًقا  َكُبن   ﴿َلرَتْ

حياته وأوضحها هي  وهو إشارة إىل املراحل التي يمر هبا اإلنسان يف    ،[ 19]االنشقاق:  َطَبٍق﴾  

احلياة الدنيوية، ثم املوت، ثم احلياة الربزخية، ثم االنتقال إىل اآلخرة، ثم احلياة األخروية،  

واجلزاء. احلساب  إن    أما .  ثم  يقال:  أن  فيمكن  عليه،  واملقسم  به  املقسم  بني  الصلة  وجه 

فإذا زماين خاص،  تسلسل  ذات  الوقوع  متتابعة  بأمور  يقسم  هبذا  املقس   كان  القرآن  به  م 

النحو، فالطبقات التي يركبها اإلنسان، مثل املقسم به، مرتتبة متتالية فيبدأ بالدنيا ثم إىل عامل  

 الربزخ ومنه إىل يوم القيامة. 

، وهو  سورة الربوجقال السائل: وعيت هذا، فحدثني عن القسم املتعدد الوارد يف  

وِج َواْلَيْوِم املَْْوُعوِد َوَشاِهٍد َوَمْشُهوٍد ُقتَِل َأْصَحاُب اأْلُْخُدوِد  قوله تعاىل:    َذاِت اْلرُبُ
ِ
َمء ﴿َوالس 

نُْهْم  الن اِر َذاِت اْلَوُقوِد إِْذ ُهْم َعَلْيَها ُقُعوٌد َوُهْم َعىَل َما َيْفَعُلوَن بِاملُْْؤِمننَِي ُشُهوٌد َوَما َنَقُموا مِ 

 [ 8ـ  1]الربوج: ِمُنوا بِاهلل ِ اْلَعِزيِز احْلَِميِد﴾ إِال  َأْن ُيؤْ 

يف أوائل هذه السورة بأقسام أربعة، وذلك لبيان قصة  اهلل تعاىل    أقسم:  (2)قال الشيخ

والعرب الدروس  من  فيها  ما  عىل  والتنبيه  األخدود  وأوهلا  أصحاب  َذاِت  ..   
ِ
َمء ﴿َوالس 
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وِج﴾   مر الظاهر ويستعمل يف القرص العايل، ويسمى سور  الربوج هو األ، و[ 1]الربوج:  اْلرُبُ

البلد للدفاع برجا، وعىل ذلك فاملراد بالربوج هنا هو مواضع الكواكب من السمء، لقوله  

. وثانيها بظهورها.   اكب املراد نفس الكوأو  [ 75]الواقعة:  ﴿َفاَل ُأْقِسُم بَِمَواِقِع النُُّجوِم﴾  تعاىل:  

املَْْوُعوِد﴾   بينهم.، و[ 2لربوج:  ]ا﴿َواْلَيْوِم  للقضاء  لعباده  تعاىل  الذي وعده  القيامة  يوم  .  هو 

﴿َيا  :  يف قوله   الشاهد فقد وصف اهلل به النبي  أما   ،[ 3]الربوج:  ﴿َوَشاِهٍد َوَمْشُهوٍد﴾  وثالثها  

َوَنِذيًرا﴾   ا  ً َوُمَبرشي َشاِهًدا  َأْرَسْلنَاَك  ا  إِن  الن بِيُّ  َا  يوم  امل   وأما ،  [45]األحزاب:  َأَيُّ به  فاملراد  شهود 

﴿َذلَِك َيْوٌم جَمُْموٌع َلُه الن اُس َوَذلَِك َيْوٌم َمْشُهوٌد﴾  ، كم قال تعاىل:  القيامة ألنه من صفاهتا 

أي يشهده اخلالئق كلهم وحيْضون فيه من املالئكة واجلن واإلنس واألولني    ،[ 103]هود:  

 واآلخرين، وال يوصف هبذه الصفة يوم سواه.  

 وما الصلة بينه وبني املقسم به؟ جواب القسم  : فم قال السائل 

]الربوج:  ﴿ُقتَِل َأْصَحاُب اأْلُْخُدوِد﴾  قوله تعاىل:  جواب القسم فهو    أما :  (1)قال الشيخ

﴿ُقتَِل  الظاهر أنه دعاء عىل أصحاب األخدود وإبراز غضب اهلل عليهم، فيكون قوله:  و  ،[ 4

، وعىل هذا يكون املراد:  [ 4]املنافقون:  ﴿َقاَتَلُهُم اهلل ُ﴾  بمنزلة:    [ 4]الربوج:  َأْصَحاُب اأْلُْخُدوِد﴾  

(..  ال جرم يف الدنيا ب  ملؤمننيإن الذين عذبوا املستضعفني من املؤمنني، لعنوا بتحريقهم ا )

يُ   وأما  أن  فيمكن  عليه  واملقسم  به  املقسم  بني  الصلة  املؤمنني  وجه  قلوب  تثبيت  به  قصد 

وتصبريهم عىل األذى، خصوصا إذا قلنا بأن اجلواب حمذوف وهو أن كفار قريش ملعونون  

أنه تعاىل حلف بالسمء ذات الربوج لبيان أنه كم يدفع عن  . أو كم لعن أصحاب األخدود. 

ْنَيا بِِزينٍَة اْلَكَواكِِب َوِحْفًظا ِمْن ُكلي  قال تعاىل:  كيد الشياطني، كم  السمء   َمَء الدُّ ن ا الس  ﴿إِن ا َزي 

ُعوَن إِىَل املإََْلِ اأْلَْعىَل َوُيْقَذُفوَن ِمْن ُكلي َجانٍِب﴾   م  أي يرمون    ،[ 8ـ    6]الصافات:  َشْيَطاٍن َماِرٍد اَل َيس 
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ن جوانب السمء إذا أرادوا الصعود إىل السمء لالستمع، فكذلك  بالشهب من كل جانب م

 يدفع عن املؤمنني كيد الكافرين.

، وهو  سورة الطارققال السائل: وعيت هذا، فحدثني عن القسم املتعدد الوارد يف  

 َوالط اِرِق َوَما َأْدَراَك َما الط اِرُق الن ْجُم الث اِقُب إِ قوله تعاىل:  
ِ
َمء ْن ُكلُّ َنْفٍس ملَ ا َعَلْيَها  ﴿َوالس 

 [4ـ  1]الطارق: َحافٌِظ﴾ 

الطارق  ، والسمء  يف بدء السورة بأمرين عظيمني، مها:اهلل تعاىل    أقسم:  (1)قال الشيخ

﴾  فقوله .  الظاهر بالليل.
ِ
َمء   [1]الطارق:  أي أحلف بالسمء ﴿َوالط اِرِق﴾    [ 1]الطارق:  : ﴿َوالس 

هذا النوع من اخلطاب  و  [ 2]الطارق:  قال: ﴿َوَما َأْدَراَك َما الط اِرُق﴾    ثم.  أي وما يظهر فيها.

  [3]الطارق: لبيان تعظيم اليشء، ثم رفع تعاىل اإلهبام يف اآلية التالية وقال: ﴿الن ْجُم الث اِقُب﴾  

أي مطلق النجم    به جنس النجم،   واملراد .  أي الذي خيرج يف ظلمت الليل وييضء السمء.

القمر ألنه يطلع   به  يراد  من غري حتديد، وخصه بعضهم بزحل لقوة شعاعه، وحيتمل أن 

 . وحيتمل غري ذلك. بالليل.

 وما الصلة بينه وبني املقسم به؟ جواب القسم  قال السائل: فم 

الشيخ القسم   أما :  (2)قال  َحا تعاىل  فقوله  جواب  َعَلْيَها  ملَ ا  َنْفٍس  ُكلُّ  ﴿إِْن  فٌِظ﴾  : 

الصلة بني القسمني واجلواب فيمكن أن يقال: إن املراد من قوله: ﴿َحافٌِظ﴾    وأما ،  [ 4]الطارق:  

ن للنفوس رقيبا حيفظها ويدبر شؤوهنا يف مجيع أطوار  . أو أهو حفظ النفوس.   [ 4]الطارق:  

رائعة  أنظمة  من  حتتويه  بم  ـ  لشؤوهنا  مدبرا  للسمء  أن  كم  أعمهلا،  وحيفظ صور    وجودها 

 ومعقدة ـ وحافظا هلا، فلكل حافظ.

، وهو  سورة الفجر قال السائل: وعيت هذا، فحدثني عن القسم املتعدد الوارد يف  
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َقَسٌم لِِذي  قوله تعاىل:   َذلَِك  َهْل يِف  َيرْسِ  إَِذا  ْيِل  َوالل  َواْلَوْتِر  ْفِع  َوالش  َوَلَياٍل َعرْشٍ  ﴿َواْلَفْجِر 

 [5ـ  1]الفجر: ِحْجٍر﴾ 

وليال عرش، والشفع،    الفجر، تعاىل هذه السورة بأقسام مخسة:    ابتدأ:  (1) خقال الشي

يرس.  إذا  والليل  أما  والوتر،  فهو [ 1]الفجر:  ﴿َواْلَفْجِر﴾  .  الصبح    ،  عن  عرب  الصبح،  فجر 

؛ ألن الصبح يشق األفق ويبدد ظالم الليل شيئا فشيئا حتى  الشق  بالفجر الذي هو بمعنى 

﴾ . أما تطلع الشمس. وهي حتتمل أن  التنكري يف )ليال( للتفخيم، ف ،[ 2]الفجر: ﴿َوَلَياٍل َعرْشٍ

من الفضيلة، ففيها ليلة الرتوية وليلة  ملا فيها    ،من أول ذي احلجة إىل عارشها   تكون الليايل 

أن يراد الليايل    وحيتمل.  هذه الليايل ميزة وفضيلة.  عرفة وليلة النحر، إذ كل منها يضفي عىل 

ْفِع  . أما  رية من شهر رمضان، وفيها نزول القرآن وليلة القدر عىل وجه. العرش األخ ﴿َوالش 

﴿َوَخَلْقنَاُكْم َأْزَواًجا﴾  كم قال تعاىل: كل ما خلقه اهلل،  الشفع، فقد يراد ب[ 3]الفجر: َواْلَوْتِر﴾ 

 َخَلْقنَا َزْوَجنْيِ َلَعل ُكْم َتَذك  ، وقال:  [ 8]النبأ:  
ٍ
ء هو   والوتر..  [ 49]الذاريات:  ُروَن﴾  ﴿َوِمْن ُكلي ََشْ

 اهلل تعاىل، فم سوى اهلل تبارك وتعاىل شفع، والوتر احلقيقي هو اهلل. 

 وما الصلة بينه وبني املقسم به؟ جواب القسم  قال السائل: فم 

وجه    وأما ،  [ 14]الفجر:  فهو: ﴿إِن  َرب َك َلبِاملِْْرَصاِد﴾   جواب القسم  أما :  (2)قال الشيخ

املقسم به فهو أن من كان ذا لب، علم أن ما أقسم اهلل به من هذه األشياء  وبني    ه ينالصلة ب

فيه دالئل عىل قدرته وحكمته، فهو قادر عىل أن يكون باملرصاد ألعمل عباده فال يعزب  

خصوصا إذا    ، عنه أحد وال يفوته َشء من أعمهلم، ألنه يسمع ويرى مجيع أقواهلم وأفعاهلم

 ب به قوم عاد وثمود مع ما كان هلم من القوة واملنعة. نظرنا إىل ما عاق

الوارد يف   املتعدد  القسم  السائل: وعيت هذا، فحدثني عن  البلد قال  ، وهو  سورة 
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ْنَساَن يِف  قوله تعاىل:  ﴿اَل ُأْقِسُم هِبََذا اْلَبَلِد َوَأْنَت ِحلٌّ هِبََذا اْلَبَلِد َوَوالٍِد َوَما َوَلَد َلَقْد َخَلْقنَا اإْلِ

 [4ـ  1]البلد: َكَبٍد﴾ 

األول فأريد    أما ..  ما ولد، ووالد ، والبلدبتعاىل يف هذه السورة    أقسم:  (1)قال الشيخ

بشهادة   املكرمة  مكة  اْلبََلِد﴾  تعاىل:    قولهبالبلد  هِبََذا  ِحلٌّ  الثاين:    وأما .  .[ 2]البلد:  ﴿َوَأْنَت 

أو أن املراد كل والد إنسانا ،  بقرينة البلدعليه السالم  إبراهيم  فقد يراد به    [ 3]البلد:  ﴿َوَوالٍِد﴾  

  هيم فلو قيل: إن املراد من )والد( هو إبرا [ 3]البلد: ﴿َوَما َوَلَد﴾ الثالث  وأما .. كان أم حيوانا 

قيل: كل والد يكون املراد    ولوعليه السالم،    املراد من الثاين هو إسمعيل  يكونعليه السالم  

 كل مولود. 

 وما الصلة بينه وبني املقسم به؟ جواب القسم  قال السائل: فم 

الشيخ القسم  أما :  (2) قال  تعاىل:  فهو    جواب  َكَبٍد﴾  قوله  يِف  ْنَساَن  اإْلِ َخَلْقنَا  ﴿َلَقْد 

عليه  وحياة إبراهيم  وجه الصلة فْلن حياة الرسول  وأما . أي يف نصب وشدة. [ 4]البلد: 

وولده كانت مقرونة بالتعب، فكون نتيجة القسم باألنبياء الثالثة أهنم من املصاديق  السالم  

 الواضحة خللق اإلنسان يف كبد.

، وهو  سورة الشمسذا، فحدثني عن القسم املتعدد الوارد يف  قال السائل: وعيت ه

َيْغَشاَها  قوله تعاىل:   إَِذا  ْيِل  َوالل  َها  إَِذا َجال  َوالن َهاِر  َتاَلَها  إَِذا  َواْلَقَمِر  ْمِس َوُضَحاَها  ﴿َوالش 

اَها فَ   َوَما َبنَاَها َواأْلَْرِض َوَما َطَحاَها َوَنْفٍس َوَما َسو 
ِ
َمء َأهْلََمَها ُفُجوَرَها َوَتْقَواَها َقْد َأْفَلَح  َوالس 

اَها﴾  اَها َوَقْد َخاَب َمْن َدس   [ 10ـ  1]الشمس: َمْن َزك 

الشيخ السورة بأحد عرش قسم، وهياهلل تعاىل    أقسم :  (3)قال  ..  الشمس:  يف هذه 
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بم  .. وباألرض.. وبم بناه.. وبالسمء.. وبالليل.. وبالنهار.. وبالقمر.. وضحى الشمسو

فينزل  اهلل تعاىل  تكرر املوصول ثالث مرات، وأريد به    وقد،  بم سواها .. وبالنفس.. وطحاها 

ْمِس﴾ . أما عدد األقسام إىل تسعة.  أقسم تعاىل بالشمس وهي النري   ، فقد[ 1]الشمس: ﴿َوالش 

واحلرارة. النور  مصدر  وهي  األرض  عىل  احلياة  استقرار  يف  دور  له  الذي  وأما  .  الكبري 

قسم    [ 1]الشمس:  ﴿َوُضَحاَها﴾   فإن فهو  وضوئها،  نورها  انبساط  وهو  الشمس  بضحى 

﴿َواْلَقَمِر إَِذا  . وأما  لضوئها أثرا خاصا يف نشوء احلياة وبقائها والفتك باألمراض وزواهلا. 

امتالئه حتى  فهو قسم    [ 2]الشمس:  َتاَلَها﴾   البيض وقت  الليايل  الشمس يف  تال  إذا  بالقمر 

َها﴾  . وأما  لليل كله من غروب الشمس إىل الفجر.ييضء ا  فهو    [ 3]الشمس:  ﴿َوالن َهاِر إَِذا َجال 

سياق  قسم   من  املفهوم  األرض  إىل  يرجع  والضمري  وأظهرها،  األرض  جال  إذا  بالنهار 

ْيِل إَِذا َيْغَشاَها﴾  . وأما  اآلية.  بالليل إذا غطى األرض وسرتها يف  فهو قسم    [ 4]الشمس:  ﴿َوالل 

فالضمري أيضا يف يغشاها يرجع إىل  هذا  وعىل    ،ابل الشمس إذا جال األرض وأظهرها مق

 َوَما َبنَاَها﴾  . وأما  األرض.
ِ
َمء بالسمء وبانيها، بناء عىل أن )ما(  فهو قسم    [ 5]الشمس:  ﴿َوالس 

ما يأيت يف   بقرينة  تعاىل:  موصولة  اَها﴾  قوله  َسو  َوَما  ال   ،[ 7]الشمس:  ﴿َوَنْفٍس  سمء  ويف ذكر 

وبانيها إملاع إىل أنه يمتنع أن يكون رهن الصدفة، بل ال يتحقق إال بصانع حكيم قد أحكم  

بناءها.  وأجاد  وأما  وضعها  َطَحاَها﴾  .  َوَما  قسم    [ 6]الشمس:  ﴿َواأْلَْرِض  باألرض  فهو 

البسط، واملعنى وسعها. اَها﴾  . وأما  وطاحيها، والطحو كالدحو، وهو  َسو  َوَما  ﴿َوَنْفٍس 

ب  [ 7مس:  ]الش . وعىل هذا  .ها القوة الكثرية الظاهرة والباطنة ئإعطا وتسوية النفس  فهو قسم 

فتسوية النفس هو تعديل قواها من الظاهرة والباطنة، ولو أريد من النفس الروح واجلسم  

تشتمل عىل أكثر األقسام  اآليات الكريمة  وهذه  .  فتسوية اجلسم هو إجياده بصورة متكاملة. 

 القرآن الكريم. الواردة يف 
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 وما الصلة بينه وبني املقسم به؟ جواب القسم  قال السائل: فم 

الشيخ القسم  أما :  (1) قال  قوله:    جواب  َمْن  فهو  َخاَب  َوَقْد  اَها  َزك  َمْن  َأْفَلَح  ﴿َقْد 

اَها﴾   الصلة بني األقسام واجلواب فهي واضحة، وهي أنه تعاىل    وأما ،  [ 10ـ    9]الشمس:  َدس 

ا نعمه  احلياة،  يذكر  عجلة  لتوقفت  منها  واحدا  البرش  فقد  لو  التي  اآليات  هذه  يف  هلائلة 

فمقتىض إفاضة هذه النعم وإنارة الروح بإهلام وتوضيح الفجور والتقوى، هو امليش عىل  

 النفس دون الولوج يف طريق الفجور وإخفاء الدسائس الشيطانية.  تزكيةدرب الطاعة، و 

الليلن القسم املتعدد الوارد يف  قال السائل: وعيت هذا، فحدثني ع ، وهو  سورة 

َكَر َواأْلُْنَثى إِن  َسْعَيُكْم َلَشت ى﴾  قوله تعاىل:   ْيِل إَِذا َيْغَشى َوالن َهاِر إَِذا جَتَىل  َوَما َخَلَق الذ  ﴿َوالل 

 [4ـ  1]الليل: 

الشيخ تعاىل    أقسم :  (2)قال  ثالثة اهلل  بأقسام  السورة  هذه  أوهلا  يف  إَِذا  ..  ْيِل  ﴿َوالل 

ْيَل  أي إذا غطى، والظاهر أن املراد غشيانه النهار، لقوله تعاىل:    ،[ 1]الليل:  َيْغَشى﴾   ﴿ُيْغيِش الل 

يذكر هذا  [ 3]الرعد:  الن َهاَر﴾   الليل، ومل  يغطي  النهار  النهار كم أن  الليل جيلل  أن  ، ومعناه 

ويف احلقيقة أن الليل    ،لهاس اليشء ما رق بم جيلواإلغشاء هو إلب  ،لكونه معلوما من الكالم

﴿َوالن َهاِر إَِذا  . وثانيها  يغطي بظالمه نصف الكرة األرضية الذي كان مضاء قبل غشيانه.

  ﴾ .  واملراد ظهور النهار عىل األرض فيشق ظالم الليل ويغمر كل َشء بالنور.  ،[ 2]الليل:  جَتَىل 

َكَر وَ وثالثها  الظاهر أن )ما( موصولة واملراد هو اهلل تعاىل   ،[ 3]الليل: اأْلُْنَثى﴾ ﴿َوَما َخَلَق الذ 

 الذي خلق الذكر واألنثى املختلفني. 

 وما الصلة بينه وبني املقسم به؟ جواب القسم  قال السائل: فم 

فمن    [ 4]الليل:  ﴿إِن  َسْعَيُكْم َلَشت ى﴾  فهو قوله تعاىل:    جواب القسم   أما :  (3)قال الشيخ
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م الشهوات  الناس  إرضاء  يسيطر عليه  الناس من  السامية، ومن  يسعى نحو األهداف  ن 

هي أنه تعاىل أقسم باملتفرقات  ، فالصلة بني املقسم به واملقسم عليه  وأما .  والغرائز السافلة.

 [ 4]الليل:  ﴿إِن  َسْعَيُكْم َلَشت ى﴾  خلقا وأثرا، عىل املساعي املتفرقة يف أنفسها وآثارها وقال:  

 لتقوى والتصديق من البخل والتكذيب. فأين ا

، وهو  سورة الضحى قال السائل: وعيت هذا، فحدثني عن القسم املتعدد الوارد يف  

ْيِل إَِذا َسَجى﴾  قوله تعاىل:  َحى َوالل   [ 2ـ  1]الضحى: ﴿َوالضُّ

الشيخ الضحى  أقسم :  (1) قال  بوقت  بشيئني:  اآليتني  هاتني  يف  وتعاىل  إذا  ،  بالليل 

 سكن، وغطى وجه األرض وعمت ظلمته مجيع أنحاء البسيطة. 

 وما الصلة بينه وبني املقسم به؟ جواب القسم  قال السائل: فم 

الشيخ القسم   أما :  (2)قال  تعاىل:  فهو    جواب  َقىَل﴾  قوله  َوَما  َربَُّك  َود َعَك  ﴿َما 

النبي  ،[ 3]الضحى:   لنفس  تروحيا  تتضمن  أبغضك، واآلية  تركك ربك وما  ما  ، ويف  أي 

  الوقت نفسه إبطاال ملا أذاعه املرشكون من أن ربه تركه وقاله، دون أن يستويل عىل النبي 

نرشها املرشكون،    التي   الظن بأن ربه تركه وقاله، وعندئذ فالغاية من اآلية إبطال اإلشاعة

الصلة بني املقسم به وجوابه    وأما .  استولت عليه تلك الفكرة.   وال تدل عىل أن النبي

فيمكن أن يقال: إن نزول الوحي يناسب الضحى، وانقطاعه بمعنى نزوله نجوما يناسب  

بأنالليل بالليل    .. ويمكن أن يقال  القسم  الوحي، كم أن  يناسب نزول  القسم بالضحى 

تثبيتا لبقاء احلياة؛    لليل ، كم أن يف ا ييناسب نزول الوحي نجوما، إذ فيه تثبيت لقلب النب

بعامل الغيب،    وذلك ألنه لو نزل الوحي مجلة واحدة وأوصد بابه وانقطعت صلة النبي

النعمة الكربى، وهي تثبيت قلبه الناشئ من االتصال باهلل، يف فرتة بعد فرتة،    لفقد النبي
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يف ظل    ندئذ يعيش النبيهناك صلة بني األرض والسمء، فع  كانتوهذا بخالف ما إذا  

 إمدادات غيبية تزيل الصدأ العالق عىل قلبه من خالل مواجهة املرشكني والكافرين. 

الوارد يف   املتعدد  القسم  السائل: وعيت هذا، فحدثني عن  التنيقال  ، وهو  سورة 

ْنَساَن يِف َأْحَسِن  قوله تعاىل:   ْيُتوِن َوُطوِر ِسيننَِي َوَهَذا اْلَبَلِد اأْلَِمنِي َلَقْد َخَلْقنَا اإْلِ ﴿َوالتينِي َوالز 

احِلَاِت َفَلُهْم َأْجٌر َغرْيُ مَمْ  ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الص  ال  ال 
ُنوٍن﴾  َتْقِويٍم ُثم  َرَدْدَناُه َأْسَفَل َسافِلِنَي إِ

 [ 6ـ  1]التني: 

طور  والزيتون، والتني، ، هي تعاىل يف هذه السورة بأمور أربعة أقسم : (1) قال الشيخ

عن  الذي نعرفه.. ف  التني والزيتون فيحتمل أن يراد هبم  األوالن    أما .  البلد األمني.وسينني،  

،  (الذي تعرصون منه الزيت   ابن عباس أنه قال فيها: )هو تينكم الذي تأكلون، وزيتونكم

ْهِن َوِصْبٍغ لِْْلكِلِنَي﴾  كم قال تعاىل:   ..  [ 20]املؤمنون:  ﴿َوَشَجَرًة خَتُْرُج ِمْن ُطوِر َسْينَاَء َتنُْبُت بِالدُّ

إذا أخذنا بالقول بأن  .. والزيتون املسجد األقىصبالتني املسجد احلرام، ووحيتمل أن يراد ب

ال  بني  نجد جامعة  الثمرتان ال  هاتان  والزيتون مها  والزيتون، وبني طور سينني  التني  تني 

والبلد األمني.. وعادة القرآن أنه ال جيمع بني األقسام إال إذا كانت بينها عالقة تشابه أو  

تضاد، وهنا ال نجد عالقة واضحة بني هاتني الفاكهتني، وبني طور سينني والبلد األمني،  

يطيب ثمره، فتكون العالقة  اللهم إال إذا قلنا: إن طور سيناء ينبت فيه التني والزيتون، و 

بينهم عالقة نسبة إىل املكان، ويقوى هذه النسبة أن القرآن الكريم أشار ىف موضع آخر إىل  

﴿َوَشَجَرًة خَتُْرُج  كم قال تعاىل:  منبت شجرة الزيتون، وأن طور سيناء هو أطيب منبت هلا،  

ْهِن َوِصْبٍغ لِْْلكِلِ  ن التني والزيتون فاكهتان،  .. أو أ[ 20]املؤمنون:  نَي﴾  ِمْن ُطوِر َسْينَاَء َتنُْبُت بِالدُّ

آثارها   هلا  التي  العظيمة  به من احلوادث  ملا يذكران  بل  لفوائدمها،  هنا  مل يقسم هبم  ولكن 
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وذلك أن اهلل تعاىل أراد أن يذكرنا بأربعة فصول من كتاب اإلنسان الطويل، من  ،  الباقية

إشارة إىل عهد اإلنسان األول، فإن آدم ـ كم تقول    فالتني،.  .  أول نشأته إىل مبعث النبي 

التوراةـ  كان يستظل ىف اجلنة بشجر التني، وعند ما بدت له ولزوجه سوءاهتم طفقا خيصفان  

اإلنسان.. أول فصل من فصول حياة  التني.. فهذا  إىل    عليهم من ورق  إشارة  والزيتون، 

، وذلك أنه بعد أن فسد البرش، وأهلك اهلل من  عليه السالم   الفصل الثاين، وهو عهد نوح

ـ نظر   اليابسة  أهلك بالطوفان، ونجى نوحا ومن معه ىف السفينة، واستقرت السفينة عىل 

ـ كم تقول التوراة ـ إىل ما حوله، فرأى احلياة ال تزال تغطى وجه األرض،    عليه السالم   نوح

انحسار بدليل عىل  له  تأتى  إليه وىف فمها    فأرسل ْحامة  املياه عن وجه األرض، فجاءت 

أما    ..وريقات من شجر الزيتون، فعرف أن املياه بدأت تظهر عىل وجه األرض من جديد

طور سينني، فهو إشارة إىل الفصل الثالث من حياة اإلنسان، وهو ظهور الرشيعة املوسوية،  

عهد املسيح عليه السالم، الذي    وقد كانت تلك الرشيعة دعوة لكثري من أنبياء اهلل ورسله إىل 

وأما البلد األمني ـ وهو مكة ـ فقد كان مطلع الرسالة اخلامتة ملا  .  كان خامتة هذه الرشيعة. 

وهذه كلها    رشع اهلل للناس، وهبا خيتم الفصل األخري من حياة اإلنسان عىل هذه األرض..

 أقوال متقاربة، يمكن أن يؤخذ بأي منها، أو هبا مجيعها. 

 وما الصلة بينه وبني املقسم به؟ جواب القسم  لسائل: فم قال ا

الشيخ األربعة   أما :  (1)قال  لْلمور  القسم  فجواب  تعاىل:  هو  ،  َخَلْقنَا  قوله  ﴿َلَقْد 

ْنَساَن يِف َأْحَسِن َتْقِويٍم ُثم  َرَدْدَناُه َأْسَفَل َسافِلِنَي﴾   فاملراد من خلق اإلنسان يف   [ 5ـ    4]التني:  اإْلِ

ويم هو جودة خلقته واستقامة وجوده من صباه إىل شبابه إىل كمله فيتمتع بكمل  أحسن تق 

القوة، فلم يزل عىل تلك احلال حتى يواجه بالنزول أي رده إىل   شدةالصورة ومجال اهليئة و
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كم قال تعاىل:  اهلرم والشيخوخة فتأخذ قواه الظاهرة والباطنة بالضعف، وتنتكس خلقته،  

ْرهُ  ْسُه يِف اخْلَْلِق َأَفاَل َيْعِقُلوَن﴾ ﴿َوَمْن ُنَعمي لكن هذا التفسري ال يناسبه االستثناء    [ 68]يس:  ُننَكي

مَمْنُوٍن﴾  كم قال تعاىل:    بعده،الوارد   َغرْيُ  َأْجٌر  َفَلُهْم  احِلَاِت  الص  َوَعِمُلوا  آَمنُوا  ِذيَن  ال  ال  
﴿إِ

من التقويم هو القسم املعنوي واملراد من    لو قلنا بأن املراد   نعم .  : أي غري مقطوع.[ 6]التني:  

رده إىل أسفل سالفني هو انحطاطه إىل الشقاء واخلرسان، فعند ذلك يصح استثناء املؤمنني  

السابق. احلكم  من  للصاحلات  التني    وعىل .  والعاملني  من  املراد  بأن  قلنا  لو  تقدير  كل 

ان، فالصلة بني املقسم به واملقسم  والزيتون هو الفاكهتان املشتملتان عىل أنفع األغذية لإلنس

 عليه واضحة؛ ألن اإلنسان مركب من بدن وروح، فهاتان الفاكهتان تغذيان بدنه.

، وهو  سورة العاديات قال السائل: وعيت هذا، فحدثني عن القسم املتعدد الوارد يف  

ُصْبًحا َفَأَثْرَن بِِه َنْقًعا َفَوَسْطَن بِِه    ﴿َواْلَعاِدَياِت َضْبًحا َفاملُْوِرَياِت َقْدًحا َفاملُِْغرَياِت قوله تعاىل:  

ِه َلَكنُوٌد َوإِن ُه َعىَل َذلَِك َلَشِهيٌد َوإِن ُه حِلُبي اخْلَرْيِ َلَشِديٌد﴾  ْنَساَن لَِربي  [8ـ  1]العاديات: مَجًْعا إِن  اإْلِ

املوريات،  والعاديات،  ، بيف هذه السورة بأمور ثالثة اهلل تعاىل    أقسم :  (1) قال الشيخ

األول ـ أي العاديات ـ فهو من العدو أي اجلري برسعة، والضبح صوت    أما .  املغريات.و

الثاين    وأما .  ومعنى اآلية: أقسم باخليل التي تعدو وتضبح ضبحا.  ،أنفاس اخليل عند عدوها 

خت  التي  اخليل  واملراد  النار،  إخراج  وهو  اإليراء  من  فاملوريات  ـ  املوريات  أي  النار  ـ  رج 

اإلغارة بمعنى اهلجوم  فمن  الثالث ـ أي املغريات ـ    وأما .  بحوافرها حني رضهبا األحجار.

 واملعنى: أقسم باخليل املغرية عىل العدو بغتة يف وجه الصبح.   ،عىل العدو بغتة باخليل

 هبذه األمور الثالثة؟ القسم  قال السائل: فم وجه

حني اجلهاد، فاهلل حيلف باخليول التي ترسع  حتققها    ا القسم هب  وجه:  (2)قال الشيخ
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باستدامة رضب   الرشر من حتت حوافرها  ويتطاير  اجلهاد برسعة حتى تضبح  ميدان  إىل 

ثم   الغبار يف كل جانب  يثري  تشن هجوما شديدا  الصبح  انجالء  لْلحجار، وعند  احلافر 

 . تتوغل إىل قلب العدو وتشتت صفوفه

 قال السائل: فإالم يشري ذلك؟ 

تخطيط للحرب، وملا ينبغى أن يكون  بذلك إىل ال  يشري القرآن الكريم:  (1)الشيخقال  

من تدبري جيش املسلمني ىف لقاء العدو.. فهو درس بليغ ىف احلرب، يأتى عرضا، فيكون  

أثره أبلغ وأوقع من الدرس املبارش، الذي يواجه اإلنسان مواجهة األستاذ لتلميذه.. فقد  

للخيل،   العرض  مكة،  جاء  ىف  حمصورون  واملسلمون  احلرب،  ىف  وأفعاهلم  وفرساهنا، 

واقعون حتت قبضة املرشكني، ال يدور ىف تفكريهم أبدا أهنم سيكونون يوما هم فرسان هذه  

اخليل، وهم جنود اهلل، تعدو هبم هذه العاديات إىل اجلهاد ىف سبيل اهلل، فيمكن اهلل لدينه  

أن اجلهاد له منزلة عظيمة إىل حد  يدل عىل  وهذا  ..  م هبم ىف األرض، ويقيم هبم دولة اإلسال

 استحق أن يقسم اهلل بخيوله وبالرشر املتطاير من حوافرها وبالغبار الذي تثريه يف اهلواء. 

 وما الصلة بينه وبني املقسم به؟ القسم   قال السائل: فم جواب 

ْنَساَن لِرَ قوله تعاىل:  هو    جواب القسم :(2) قال الشيخ ِه َلَكُنوٌد﴾  ﴿إِن  اإْلِ   [6]العاديات:  بي

والكنود اسم لْلرض التي ال تنبت، ويطلق عىل اإلنسان الكافر والبخيل، فكأنه جبل عىل  

له. واخلضوع  خالقه  من شكر  لزمه  بم  اإلقرار  وعدم  وجحوده  احلق  وجه    وأما .  نكران 

اإلطاحة بالدولة  واملنورة  الصلة فقد اجتمعت طائفة ملباغتة املسلمني واهلجوم عىل املدينة  

ال   الكنود،  باإلنسان  عنهم  يعرب  التي  الطائفة  هذه  أن  املعلوم  ومن  الفتية.  اإلسالمية 

تصلحهم إال العاديات املوريات املغريات التي هتاجم األعداء كالصاعقة، وتفرقهم وجتعل  
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 يف تضليل.  مكيده

 . دقة الرتتيب: 3

، وبقيت يف مكاين أنتظر من يأخذ  بعد أن انتهى العامل اخلامس من حديثه، قام اجلميع 

 بيدي، فجاء الشيخ، وقال: أظن أنك ال تزال تنتظرين. 

الذي   أمتنى أن تكون أنت  قلت: أجل.. أو أي شخص يأخذ بيدي.. لكني كنت 

 يفعل يب ذلك.. واحلمد هلل الذي جاء بك لذلك. 

 قال: ما دمت تلميذ القرآن؛ فأنا خادم لكل تالميذه. 

 تريد السري يب اآلن؟قلت: فإىل أين 

 قال: فمذا عرفت من أرسار الدقة والضبط، ألعرف أين أسري بك.

بجميع   حميطان  شافيان،  كافيان  أهنم  وأظن  واجلمل..  الكلمت  دقة  عرفت  قلت: 

 أقسام الكالم. 

ة.. وقد تكون يف حماهلا الصحيحة من اجلملة،  وطقال: قد تكون الكلمت دقيقة مضب

فيها، أو ترتيب اجلمل مع بعضها، قد ال يكون كذلك، وبذلك قد خيتل املعنى  لكن ترتيبها  

 أو يتشوش، أو تقل فوائده. 

له   فبنوا  بيته؛  لبناء  لقد ذكرتني برجل أحْض عمال مغفلني  قلت: ذلك صحيح.. 

 مرآب السيارات يف الطابق اخلامس.. فأنى له أن يدخل سيارته فيه. 

م وقال:  حديثي،  من  الشيخ  الطوابق  استغرب  وما  السيارات..  وما  املرآب..  ا 

 اخلمس؟ 

لقد   هنا..  أين  نسيت  اعذرين..  فقلت:  فيه،  أحتدث  الذي  والزمان  املحل  تذكرت 
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 اختل يف ذهني ترتيب الزمن.. وهلذا رصت أهرف بم ال أعرف.  

 قال: فهلم معي إذن لنتعلم من القرآن الكريم دقة الرتتيب. 

مكتبة عتيقة ضخمة، قد جتمع فيها الناسخون    ما رست معه إال قليال حتى وجدنا 

ينسخون بأقالمهم العتيقة بعض الكتب.. وكان بجوار كل واحد منهم من يميل عليه ما  

 يكتب. 

لكنهم ما إن رأوا الشيخ حتى وقفوا مجيعا حييونه بتبجيل واحرتام كبريين.. فسلم  

وعد الذي حددمتوه يل..  عليهم، وشجعهم عىل أعمهلم.. ثم قال هلم: ها قد جئتكم يف امل 

 وأنا رهن أمركم.. فاسألوين ما بدا لكم. 

 . شهادات: أ 

قال أحدهم: قبل أن حتْض إلينا اتفقت مع زمالئي أن حتدثنا عن أرسار الرتتيب يف  

القرآن الكريم؛ فهو من املعارف املهمة التي وجدنا علمء البيان والقرآن يتحدثون عنها..  

 بنا عىل كيفية تطبيق ذلك أثناء تدبرنا للقرآن الكريم. وقد جعلنا ذلك نتشوف، لتدري

قال الشيخ: فأخربوين أوال ما وجدتم أثناء نسخكم، وبعدها يمكنكم أن تسألوين  

 ما شئتم. 

 فخر الدين الرازي: 

، وجدت له  (1)فخر الدين الرازيقال أحدهم: أثناء نسخي لكتب أستاذنا الكبري  

 
ب    (1) هو أبو عبد اهلل، حممد بن عمر بن احلسني الطربستانى، الرازى، امللق 

( الشافعى،  اخلطيب  بابن  واملعروف  الدين،  =    606ـ    544بفخر  ـ   1150هـ 

ىف    م(  1210 إمامًا  فكان  فيها،  ونبغ  العلوم  من  كثريًا  مجع  زمانه،  متكلم  كان 

والكالم، والعلوم العقلية، وعلوم اللغة، وقد أكسبه نبوغه العلمى شهرة التفسري 

خمتلف   من  الرحال  إليه  ويشدون  البالد،  من  يقصدونه  العلمء  فكان  عظيمة، 

األقطار، وله فوق شهرته العلمية شهرة كبرية ىف الوعظ، حتى قيل إنه كان يعظ  

تفس  مؤلفاته:  أهم  من  العجمى،  واللسان  العربى  املسمى  باللسان  الكبري  ريه 

بمفاتيح الغيب، وله تفسري سورة الفاحتة ىف جملد واحد، ولعله هو املوجود بأول 

البيان   وكتاب  العالية،  املطالب  الكالم:  علم  ىف  وله  الغيب[،  ]مفاتيح  تفسريه 

والربهان ىف الرد عىل أهل الزيغ والطغيان، وله ىف أصول الفقه: املحصول، وىف  

ورش املخلص،  انظر: احلكمة:  احِلكمة،  عيون  ورشح  سينا،  البن  اإلشارات  ح 
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القرآن الكريم  )اعلم أن سنة اهلل يف ترتيب  ا كتبته عنه قوله:  اهتمما كبريا هبذا، ومما أحفظه مم

الوجوه، وهوأنه يذكر شيئا من األحكام، ثم يذكر عقيبه آيات كثرية يف   وقع عىل أحسن 

الوعد والوعيد، والرتغيب والرتهيب، ويقرن هبا آيات دالة عىل كربياء اهلل وجالل قدرته  

يان األحكام. وهذا أحسن أنواع الرتتيب، وأقرهبا  وعظمة إهليته.. ثم يعود مرة أخرى إىل ب

إىل التأثري يف القلوب ألن التكليف باألعمل الشاقة ال يقع يف موقع القبول إال إذا كان مقرونا  

  ، بالوعد والوعيد، وال يؤثر يف القلب إال عند القطع بغاية كمل من صدر عنه الوعد والوعيد 

 (1) ات الالئقة(فظهر أن هذه الرتتيبات أحسن الرتتيب

َيتم ببيان حكمة ترتيب الكلمت يف اآلية الواحدة بجانب ترتيب  قال آخر: وهو هلذا  

األمثلة  الرتتيب، ومن    يدل ظاهره عىل عدم مراعاةخاصة تلك التي قد  اآلية يف سياقها،  

  َهَدْينَا   َوُنوًحا   َهَدْينَا   ُكالًّ   َوَيْعُقوَب   إِْسَحاَق   َلهُ   َوَوَهْبنَا ﴿قوله تعاىل:  عىل ذلك ما قاله يف تفسري  

تِهِ   َوِمنْ   َقْبُل   ِمنْ  ي    َنْجِزي   َوَكَذلَِك   َوَهاُرونَ   َوُموَسى  َوُيوُسَف   َوَأيُّوَب   َوُسَلْيَمنَ   َداُوودَ   ُذري

  بحسب   يعترب  أن  إما   والرتتيب  واجبة،  الرتتيب  رعايةحيث قال: )  ،[ 84:  ]األنعاماملُْْحِسننَِي﴾  

  غري  النوعني  هذين  بحسب  والرتتيب  واملدة،  الزمان  بحسب  يعترب   أن  وإما   والدرجة  الفضل

 (2)فيه؟( السبب  فم اآلية  هذه  يف معترب 

  وأحد   الرتتيب،  يوجب  ال  الواو  حرف  أن  ثم أجاب عىل هذا اإلشكال بقوله: )احلق

  يفيد  ال  أنه  مع  هاهنا   حاصل  الواو  حرف  فإن  اآلية  هذه  املطلوب  هذا  صحة  عىل   الدالئل

  وإنم باعتبارات أخرى.. منها )أنه   ، الزمان(  بحسب   وال   الرشف،   بحسب   ال   البتة،   الرتتيب 

  . فمن . والفضل  اإلكرام  من  األنبياء عليهم السالم بنوع  طوائف  من طائفة  كل  خص  تعاىل

  داود   أعطى  قد  تعاىل  واهلل   والقدرة،  والسلطان  امللك:  اخللق  مجهور   عند  املعتربة  املراتب 
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  وقد   العظيمة،  واملحنة  الشديد  البالء:  الثانية   . واملرتبة.عظيم  نصيبا   الباب  هذا  من  وسليمن

  احلالتني،   هلاتني  مستجمعا   كان  من:  الثالثة  . واملرتبة .واخلاصية  املرتبة   هبذه   أيوب   اهلل   خص

  امللك   إىل   ل وص  ثم   األمر،   أول  يف   الكثري  الشديد  البالء  نال   فإنه  السالم،   عليه   يوسف   وهو 

  املعجزات   قوة  وخواصهم   السالم  عليهم   األنبياء   فضائل  من:  الرابعة  . واملرتبة .األمر   آخر  يف

  بالتقريب   إياهم   تعاىل   اهلل  وختصيص  الشديدة  والصولة   العظيمة  واملهابة  الرباهني   وكثرة

السالم  موسى   حق  يف  كان  وذلك  التام،  والتكريم  العظيم عليهم    واملرتبة .  .وهارون 

  زكريا   حق  يف  كم   وذلك  اخللق،  خمالطة  وترك  الدنيا،  عن  واإلعراض  الشديد  الزهد:  اخلامسة

:  السادسة  . واملرتبة .الصاحلني من  بأهنم اهلل وصفهم  السبب   وهلذا وإلياس، وعيسى  وحييى

  ويونس، واليسع    إسمعيل،   وهم   وأشياع،   أتباع   اخللق  بني  فيم   هلم   يبق   مل   الذين  األنبياء

  األنبياء   هؤالء   ذكر   يف   حاصل  الرتتيب   أن   ظهر   راعيناه   الذي  الوجه   هذا   اعتربنا فإذا    . ولوط.

 ( 1)  رشحناه( الذي  الوجه هذا  بحسب السالم  عليهم

ِذينَ  إِن  ﴿قال آخر: ومن األمثلة عىل ذلك قوله يف تفسري قوله تعاىل:   نَا  َقاُلوا   ال    اهلل ُ  َربُّ

ُل   اْسَتَقاُموا   ُثم   َزُنوا   َواَل   خَتَاُفوا  َأال    املاََْلئَِكةُ   َعَلْيِهمُ   َتَتنَز  وا  حَتْ تِي   بِاجْلَن ةِ   َوَأْبرِشُ ُتوَعُدوَن﴾    ُكنُْتمْ   ال 

   َجَزاءُ   َذلَِك ﴿، والتي سبقت بقوله تعاىل:  [ 30: ]فصلت
ِ
  َجَزاءً   اخْلُْلدِ   َدارُ   فِيَها   هَلُمْ   الن ارُ   اهلل ِ   َأْعَداء

ِذينَ   َوَقاَل   جَيَْحُدونَ   بِآَياتِنَا   َكاُنوا  بَِم  نَا   َكَفُروا  ال  َنا   الل َذْينِ   َأِرَنا   َرب  ني   ِمنَ   َأَضال  ْنسِ   اجْلِ   َواإْلِ

َت   َنْجَعْلُهَم    يف   أطنب  ملا   تعاىل  أنه  : )اعلم[ 29- 28:  ]فصلتاأْلَْسَفلِنَي﴾    ِمنَ   لَِيُكوَنا   َأْقَداِمنَا   حَتْ

  ذكرنا   وقد  عليه،   القرآن  كل  مدار   لطيف   ترتيب   وهذا   الرشيف،   الوعد  هبذا   أردفه   الوعيد 

  النفسانية   املراتب  وأرشف  واخلارجية  والبدنية  النفسانية  أقسام  ثالثة  عىل   الكمالت  أن  مرارا

  نوعني:   يف   حمصورة  النفسانية  الكمالت   أن   وذكرنا   اخلارجية،   وأدوهنا   البدنية  وأوسطها 
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  احلق   يعرف  أن  يفاإلنسان    كمل  قالوا:  التحقيق  أهل  فإن  الصالح،  والعمل  اليقيني  العلم

  اإلشارة   وإليه  اهلل،  معرفة  ورئيسها   اليقينية  املعارف  ورأس  به  العمل  ألجل  واخلري  لذاته

ِذينَ   إِن  ﴿بقوله:   نَا   َقاُلوا  ال    يكون   أن  ورئيسها   الصاحلة   األعمل  ورأس   ،[ 30:  ]فصلتاهلل ُ﴾    َربُّ

  َوَكَذلَِك ﴿:  قال   كم  والتفريط،   اإلفراط  طريف  إىل  مائل   غري  الوسط   يف  مستقيماإلنسان  

ةً   َجَعْلنَاُكمْ  ُسوُل   َوَيُكونَ   الن اسِ   َعىَل   ُشَهَداءَ   لَِتُكوُنوا  َوَسًطا   ُأم  : ]البقرةَشِهيًدا﴾    َعَلْيُكمْ   الر 

اطَ  اْهِدَنا ﴿: ، وقال[ 143 َ   ُثم  ﴿  بقوله: اآلية هذه يف اإلشارة ، وإليه[ 6: ]الفاحتةاملُْْسَتِقيَم﴾  الرصي

 ( 1) ([ 30: ]فصلتاْسَتَقاُموا﴾ 

قال آخر: بل إنا نراه ال يكتفي بوجه واحد من وجوه الرتتيب، وإنم يذكر وجوها  

  اهلل ِ  إِىَل   َدَعا  مِم نْ   َقْواًل  َأْحَسنُ  َوَمنْ ﴿كثرية، ومن األمثلة عىل ذلك قوله يف تفسري قوله تعاىل: 

  السورة   هذه  أول  من  الكالم  نأ  : )ذكرنا [ 33:  ]فصلتاملُْْسلِِمنَي﴾    ِمنَ   إِن نِي  َوَقاَل   َصاحِلًا   َوَعِمَل 

  َوِمنْ   َوْقرٌ   آَذانِنَا   َويِف   إَِلْيهِ   َتْدُعوَنا   مِم ا   َأكِن ةٍ   يِف   ُقُلوُبنَا   َوَقاُلوا﴿للرسول:    قالوا  حيث  ابتدئ  إنم

نَا   َفاْعَمْل   ِحَجاٌب   َوَبْينَِك   َبْينِنَا    نلتفت   وال  قولك  نقبل   أال   ومرادهم  ،[ 5:  ]فصلتَعاِمُلوَن﴾    إِن 

  فِيهِ  َواْلَغْوا اْلُقْرآنِ  هِلََذا  َتْسَمُعوا اَل ﴿  فقالوا: السفاهة،  يف  أخرى طريقة  ذكروا  ثم دليلك،  إىل

  دفع  يف  الكافية  والبيانات  الشافية،  األجوبة  ذكر   سبحانه  ، وإنه[ 26:  ]فصلتَتْغلُِبوَن﴾    َلَعل ُكمْ 

  هبذه   أتوا   وإن   القوم   أن   بني   وتعاىل   سبحانه  إنه   ثم   الضالالت،   هذه   وإزالة   الشبهات   هذه

  إىل   الدعوة  فإن  والدعوة،  التبليغ  عىل   املواظبة  تتابع  عليك  جيب   أنه  إال  الفاسدة،  الكلمت

  َأْحَسنُ   َوَمنْ ﴿:  فقال  املعنى  هذا   عن  وعرب  العبادات،  ورأس  الطاعات  أكمل  احلق  الدين

  رشيف   وجه  ، فهذا[ 33: ]فصلتاملُْْسلِِمنَي﴾    ِمنَ   إِن نِي  َوَقاَل   َصاحِلًا   َوَعِمَل   اهلل ِ  إِىَل   َدَعا   مِم نْ   َقْواًل 

 ( 2) السورة( هذه آيات نظم  يف  حسن
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  التام، :  اثنان  السعادات  مراتب   أن  وهو   آخر  وجه  ثم ذكر وجها آخر، فقال: )وفيه

  يف   كامال  يصري  ألجلها   ما   الفاضلة  الصفات  من  يكتسب  أن  فهو:  التام  أما   التام..  وفوق

  عرفت   إذا  التام،   فوق  وهو  الناقصني  بتكميل   بعدها   اشتغل  الدرجة   هذه  من  فرغفإذا    ذاته، 

ِذينَ   إِن  ﴿  قوله:  إن   فنقول:   هذا، نَا   َقاُلوا  ال  ُل   اْسَتَقاُموا   ُثم    اهلل ُ   َربُّ   خَتَاُفوا   َأال    املاََْلئَِكةُ   َعَلْيِهمُ   َتَتنَز 

َزُنوا  َواَل  وا   حَتْ تِي   بِاجْلَن ةِ   َوَأْبرِشُ   وهي   األوىل،   املرتبة  إىل  إشارة  [ 30:  ]فصلتُتوَعُدوَن﴾    ُكنُْتمْ   ال 

  املرتبة   هذه  من  الفراغ  حصلفإذا    جوهرها،   يف   النفس  كمل  تفيد   التي  األحوال  اكتساب

  بدعوة  يكون إنم وذلك الناقصني، بتكميل االشتغال وهي الثانية املرتبة  إىل االنتقال وجب

  َصاحِلًا   َوَعِمَل   اهلل ِ   إِىَل   َدَعا   مِم نْ   َقْواًل   َأْحَسنُ   َوَمنْ ﴿  قوله:   من   املراد  وهو   احلق،   الدين  إىل   اخللق

 (1) اآليات( هذه  نظم يف  حسن وجه  أيضا  ، فهذا[ 33: ]فصلتاملُْْسلِِمنَي﴾  ِمنَ  إِن نِي  َوَقاَل 

  العلوم   من  وافيا   ونصابا   قوية   قرحية   اهلل  آتاه   من  أن  ثم عقب هذا كله بقوله: )واعلم

 ( 2)  القرآن( آيات ترتيب من  أكمل وال  أحسن ترتيب  ال  أنه عرف  الكشفية،  اإلهلية 

  املقامات   أن  : ومن األمثلة عىل ذلك قوله يف تفسري سورة الفاحتة: )اعلم(3)قال آخر

  املذكور   العهد   حيصل   اجتمعهم  وعند   العبودية   ومعرفة  الربوبية،   معرفة :  مقامني   يف   حمصورة

  يف   مذكور  فكمهلا   الربوبية  معرفة  .. أما [ 40:  ]البقرةبَِعْهِدُكْم﴾    ُأوِف   بَِعْهِدي  َوَأْوُفوا﴿ :  قوله   يف

ْْحَنِ   اهلل ِ   بِْسمِ ﴿:  قوله ِحيمِ   الر  ْْحَنِ   اْلَعاملَنِيَ   َربي   هللِ ِ   احْلَْمدُ   الر  ِحيمِ   الر  يِن﴾    َيْومِ   َمالِِك   الر  الدي

  وحصول  إهلا،   كونه عىل  يدل  الوجود إىل  السابق العدم  من العبد منتقال ، فكون[ 4-1: ]الفاحتة

  العبد   معاد   وأحوال   رحيم،  رْحانا   ربا   كونه   عىل   يدل   وجوده   حال  للعبد  والسعادات   اخلريات 

  عىل   الربوبية   معرفة  حصلت   الصفات   هبذه اإلحاطة  وعند   الدين،  يوم   مالك   كونه   عىل   تدل
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  مبدؤها   أما   وآخر،  وأول  وكمل،  مبدأ وهلا   العبودية،  معرفة  جاءت   وبعدها   الغايات،  أقىص

  فهو   كمهلا   وأما   ،[ 5:  ]الفاحتةَنْعبُُد﴾    إِي اكَ ﴿:  بقوله   املراد،   وهو  بالعبودية   االشتغال   فهو   وأوهلا 

  بتوفيق  إال  اهلل  طاعة عىل  قوة   وال  اهلل بعصمة  إال  اهلل  معصية عن  حول  ال  أنه العبد  يعرف  أن

  َنْعُبدُ   إِي اكَ ﴿:  بقوله  املراد   هو  وذلك  املطالب،  كل  حتصيل  يف  باهلل  يستعني  ذلك  فعند  اهلل،

اكَ    طلب   عليه   ترتب   العبودية   وبعهد  الربوبية   بعهد  الوفاء   تم   ، وملا [ 5:  ]الفاحتةَنْسَتِعنُي﴾    َوإِي 

اطَ   اْهِدَنا ﴿:  قوله  وهو  والثمرة،  الفائدة َ اطَ   املُْْسَتِقيمَ   الرصي ِذينَ   رِصَ   َغرْيِ   َعَلْيِهمْ   َأْنَعْمَت   ال 

الينَي﴾  َواَل  َعَلْيِهمْ  املَْْغُضوِب   [ 7-6: ]الفاحتةالض 

  فَِراًشا   اأْلَْرَض   َلُكمُ   َجَعَل   ال ِذي﴿قال آخر: ومن األمثلة عىل ذلك قوله يف تفسري  

َمءَ     ِمنَ   َوَأْنَزَل   بِنَاءً   َوالس 
ِ
َمء َعُلوا  َفاَل   َلُكمْ   ِرْزًقا   الث َمَراِت   ِمنَ   بِهِ   َفَأْخَرَج   َماءً   الس    َأْنَداًدا  هللِ ِ  جَتْ

)إن[ 22:  ]البقرةَتْعَلُموَن﴾    َوَأْنُتمْ    من   اثنني  الدالئل   من  أنواع  مخسة   هاهنا   ذكر   تعاىل   اهلل  : 

:  قوله  وهو   واألمهات،   باآلباء:  وثانيا   خلقكم، :  بقوله:  أوال  فبدأ  اآلفاق،  من   وثالثة   األنفس

:  وخامسا   بناء،  السمء  يكون:  ورابعا   فراشا،  األرض  بكون:  وثالثا   قبلكم﴾،  من  ﴿والذين

  ِمنَ  َوَأْنَزَل ﴿ : قوله وهو  واألرض،  السمء  جمموع من  احلاصلة  باألمور
ِ
َمء   بِهِ  َفَأْخَرَج  َماءً   الس 

 (1) أسباب( الرتتيب  ﴾، وهلذاَلُكمْ  ِرْزًقا  الث َمَراِت  ِمنَ 

  نفسه   بأحوالاإلنسان    وعلم  نفسه، اإلنسان    إىل  األشياء  أقرب  ثم ذكر أوهلا، وهو أن

  كان  ما   فكل   إفادة العلم،  االستدالل  من  الغرض  كان  وإذا  غريه،  بأحوال  علمه  من  أظهر

  ثم   اإلنسان،  نفس  ذكر  قدم  السبب  فلهذا  بالذكر؛  أوىل  وكان  إفادة،  أقوى  كان  داللة  أظهر

  واإلنسان السمء، مناإلنسان  إىل  أقرب األرض ألن باألرض، ثلث  ثم وأمهاته،  بآبائه ثناه

  السمء   من  املاء   نزول  عىل   السمء  ذكر   قدم   وإنم  السمء،  بأحوال  منه  األرض  بحال  أعرف 
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  عن   متأخر  واألثر  واألرض  السمء  من  املتولد  كاألمر  ذلك  ألن  بسببه  الثمرات  وخروج

 . والسمء  األرض ذكر عن ذكره اهلل أخر  السبب فلهذا املؤثر،

فهو  الثاين؛    خلق  وأما   النعم،   جلميع  أصل   قادرين   أحياء   املكلفني   خلق   أن   وأما 

  والشهوة،   والقدرة  واحلياة  اخللق  حصول  برشط  به   ينتفع  إنم  فذاك  واملاء  والسمء   األرض

 .  الفروع عىل  األصول ذكر  قدم   جرم فال

الثالث؛ فهو   يف  حاصل  فهو  الصانع  دالئل   من  والسمء  األرض  يف   ما   كل  أن  وأما 

  فيه   حصلاإلنسان    ألن  فيهم،  حيصل  مل  ما   الدالئل   مناإلنسان    يف  حصل   وقد  اإلنسان،

  كانت   فلم  تعاىل،   اهلل  سوى   أحد  عليه  يقدر  ال   مما   ذلك  وكل  والعقل،  والشهوة  والقدرة  احلياة

 بالتقديم.  أوىل كان أتم  هاهنا  له الدالئل  وجوه

  إَِلهَ   اَل   َربُُّكمْ   اهلل ُ   َذلُِكمُ ﴿قال آخر: ومن األمثلة عىل ذلك قوله يف تفسري قوله تعاىل:  

   ُكلي   َخالُِق   ُهوَ   إِال  
ٍ
ء    ُكلي   َعىَل   َوُهوَ   َفاْعُبُدوهُ   ََشْ

ٍ
ء   ملا   تعاىل   أنه   : )اعلم [ 102:  ]األنعامَوكِيٌل﴾    ََشْ

  إىل   ذهب  من  قول  فساد  وبني  الرحيم   احلكيم   املختار  القادر  اإلله   وجود   عىل   احلجة   أقام

  بالدالئل   منها   واحد  كل   فساد  وبني   الوجوه  أحسن  عىل   مذاهبهم  وفصل  باهلل،  اإلرشاك

  القول   فساد  القاطعة  بالدالئل  وبني   والبنات،   البنني   هلل  أثبت   من   مذهب   حكى  ثم   به،   الالئقة 

  والند،   والضد  والنظري  الرشيك  عن  منزه  صمد  واحد  فرد  العامل  إله   أن  ثبت   هذا  فعند  هبا؛

  إَِلهَ   اَل   َربُُّكمْ   اهلل ُ  َذلُِكمُ ﴿ :  فقال  بالنتيجة   رصح  هذا  فعند  والبنات،  والبنني  األوالد  عن  ومنزه

   ُكلي   َخالُِق   ُهوَ   إِال  
ٍ
ء    ُكلي   َعىَل   َوُهوَ   َفاْعُبُدوهُ   ََشْ

ٍ
ء   غريه   تعبدوا  وال  [ 102:  ]األنعامَوكِيٌل﴾    ََشْ

  ذهلم   ويرى   دعاءهم  يسمع   الذي  وهو  العباد،   مجيع   ملهمت  املصلح   هو   فإنه  أحدا

  يف   تأمل  ومن  مهمته..  حصول  عىل   أحد  لكل  الوكيل   وهو  حاجتهم،   ويعلم  وخضوعهم،

  أنه  علم  الرشك،   فساد  وإظهار  والتنزيه،   التوحيد   إىل   الدعوة  تقرير   يف   والرتتيب  النظم   هذا
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 (1)منه( أصلح  وال منه   أوضح طريق  ال

ْْحَةِ   ُذو   اْلَغنِيُّ   َوَربَُّك ﴿قال آخر: ومن األمثلة عىل ذلك قوله يف تفسري قوله تعاىل:     الر 

ةِ   ِمنْ   َأْنَشَأُكمْ   َكَم   َيَشاءُ   َما   َبْعِدُكمْ   ِمنْ   َوَيْسَتْخلِْف   ُيْذِهْبُكمْ   َيَشأْ   إِنْ  ي  :  ]األنعامآَخِريَن﴾    َقْومٍ   ُذري

)اعلم[ 133   املعايص   أصحاب  وعقاب   الطاعات   أصحاب   ثواب  بني  ملا   تعاىل  أنه  : 

  املطيعني   ختصيص   أن  بني   معينة  ومرتبة   خمصوصة   درجة   قوم  لكل  أن   وذكر  واملحرمات 

  بمعصية   ينتقص  أو  املطيعني   طاعة   إىل  حمتاج  أنه   ألجل  ليس  بالعذاب  واملذنبني   بالثواب

  وال   كاملة   عامة  رْحته  فإن  غنيا   كونه   ومع  العاملني،  مجيع   عن  لذاته   غني  تعاىل  فإنه  املذنبني،

  السعداء   درجات   إىل   وإيصاهلا   اإلنسانية  والنفوس   البرشية   األرواح   هذه   ترتيب  إىل   سبيل

  اْلَغنِيُّ   َوَربَُّك ﴿  :فقال   املحظورات  عن  والرتهيب  الطاعات  يف  الرتغيب  برتتيب  إال  األبرار

ْْحَةِ   ُذو   الثواب   ترتيب   اخللق  عىل   رْحته   ومن  الرْحة،  ذو   الغني   ، أي: وربك[ 133:  ]األنعام  ﴾ الر 

 ( 2) واملعصية( الطاعة عىل  والعقاب

تعاىل:   قوله  تفسري  يف  قوله  ذلك  األمثلة عىل  ومن  آخر:    ُثم    َخَلْقنَاُكمْ   َوَلَقدْ ﴿قال 

ْرَناُكمْ  ْ   إِْبلِيَس   إِال    َفَسَجُدوا   آِلَدمَ   اْسُجُدوا  لِْلَماَلئَِكةِ   ُقْلنَا   ُثم    َصو  اِجِديَن﴾    ِمنَ   َيُكنْ   مَل الس 

  بالتخويف   السالم   عليهم   األنبياء  دعوة   قبول   يف  األمم   رغب  تعاىل   أنه   )اعلم:  [ 11:  ]األعراف

  اخللق،   عىل   تعاىل   اهلل   نعم  كثرة  عىل   التنبيه   ألجل   كان  إنم  ثانيا.. والرتغيب  بالرتغيب   ثم   أوال، 

ن اُكمْ   َوَلَقدْ ﴿:  بقوله  النعم   تلك  رشح   يف  فبدأ   َقلِياًل   َمَعايَِش   فِيَها   َلُكمْ   َوَجَعْلنَا   اأْلَْرضِ   يِف   َمك 

  للمالئكة،   مسجودا  وجعله  آدم  أبانا   خلق  أنه  بذكر  أتبعه  ثم  ،[ 10:  ]األعرافَتْشُكُروَن﴾    َما 

  اآليات..   هذه   يف   النظم   وجه  هو   فهذا   االبن،  عىل   اإلنعام  جمرى  جيري   األب   عىل   واإلنعام

  ُثم    َفَأْحَياُكمْ   َأْمَواًتا   َوُكنُْتمْ   بِاهلل ِ  َتْكُفُرونَ   َكْيَف ﴿  البقرة:   سورة  أول   يف   قال   تعاىل  أنه   ونظريه
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  ﴿كيف :  بقوله   املعصية  من  تعاىل  فمنع  ،[ 28:  ]البقرةُتْرَجُعوَن﴾    إَِلْيهِ   ُثم    حُيْيِيُكمْ   ُثم    ُيِميُتُكمْ 

  مسجودا   األرض   يف   أهنم  وهو  اخللق،  عىل   نعمه  بكثرة  املنع  ذلك   وعلل  باهلل﴾  تكفرون 

  واجلحود؛   التمرد   هبم   يليق   ال  العظيمة   النعم   هذه  مع  أن  تقرير   الكل   من  واملقصود   للمالئكة،

  عىل   النظم   وجه   بيان  فهذا  الرتتيب  هذا   بغري  املعنى   هذا   عني تعاىل ذكر   السورة   هذه   يف  فكذا

 ( 1) الوجوه( أحسن

َا   َيا   ُقْل ﴿قال آخر: ومن األمثلة عىل ذلك قوله يف تفسري قوله تعاىل:     إيِني   الن اُس   َأَيُّ

َمَواِت  ُمْلُك  َلهُ  ال ِذي مَجِيًعا   إَِلْيُكمْ  اهلل ِ َرُسوُل    َفآِمُنوا  َوُيِميُت  حُيْيِي ُهوَ  إِال   إَِلهَ  اَل  َواأْلَْرضِ  الس 

يي   الن بِيي   َوَرُسولِهِ   بِاهلل ِ بُِعوهُ  َوَكلَِمتِهِ   بِاهلل ِ  ُيْؤِمنُ   ال ِذي   اأْلُمي :  [ 158:  ]األعرافهَتَْتُدوَن﴾    َلَعل ُكمْ   َوات 

  بعده   ذكر   اآلية   هذه   يف   املذكورة  الدالئل   هبذه  املذكورة   األصول   هذه   أثبت   ملا   تعاىل   أنه   )اعلم 

َا   َيا   ُقْل ﴿   :قوله   وذلك   احلسن،  غاية  يف  الرتتيب  ﴾ وهذامَجِيًعا   إَِلْيُكمْ   اهلل ِ  َرُسوُل   إيِني   الن اُس   َأَيُّ

  بذكر   أردفه  ممكن، جائز  أمر  السالم  عليهم  والرسل  األنبياء  ببعثة   القول   أن أوال  بني  ملا   ألنه

  جوازه  يبني أن عليه وجب مطلوب إثبات حاول من ألن اهلل عند من  حق رسول حممدا أن

 أصل،  باهلل  اإليمن  أن  بينا   ألنا   باهلل﴾  ﴿فآمنوا:  بقوله  بدأ  إنه   ثم  ثانيا،  حصوله  ثم  أوال،

:  بقوله   بدأ  السبب  فلهذا  ..تقديمه   جيب  واألصل  عليه،  فرع   والرسالة  بالنبوة  واإليمن

يي  الن بِيي  َوَرُسولِهِ ﴿: بقوله  أتبعه  ثم باهلل﴾،  ﴿فآمنوا  (2) (َوَكلَِمتِِه﴾  بِاهلل ِ ُيْؤِمنُ   ال ِذي  اأْلُمي

تعاىل:   قوله  تفسري  قوله يف  األمثلة عىل ذلك    آَباُؤُكمْ   َكانَ   إِنْ   ُقْل ﴿قال آخر: ومن 

ْفُتُموَها   َوَأْمَواٌل   َوَعِشرَيُتُكمْ   َوَأْزَواُجُكمْ   َوإِْخَواُنُكمْ   َوَأْبنَاُؤُكمْ  اَرةٌ   اْقرَتَ   َكَساَدَها   خَتَْشْونَ   َوجِتَ

ب ُصوا  َسبِيلِهِ   يِف   َوِجَهادٍ   َوَرُسولِهِ   اهلل ِ   ِمنَ   إَِلْيُكمْ   َأَحب    َتْرَضْوهَنَا   َوَمَساكِنُ    بَِأْمِرهِ   اهلل ُ   َيْأيِتَ   َحت ى   َفرَتَ

  الذي  اجلواب  تقرير   هي   اآلية  هذه  أن   اعلم):  [ 24:  ]التوبةاْلَفاِسِقنَي﴾    اْلَقْومَ   ََيِْدي  اَل   َواهلل ُ
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  الرباءة   يمكن  كيف   اهلل،   رسول   يا   قالوا:  املؤمنني  من  مجاعة   ألن  وذلك   األوىل،   اآلية  يف   ذكره

  وذهاب   وعشريتنا   وإخواننا   آبائنا   عن  انقطاعنا   توجب  الرباءة  هذه  وإن  بالكلية؟  منهم

 هذه  مجيع  حتمل  جيب   أنه  تعاىل   فبني  ضائعني  وإبقاءنا   ديارنا،  وخراب  أموالنا   وهالك  جتارتنا،

  عندكم  الدنيوية املصالح  هذه  رعاية كانت إن  أنه  وذكر  سليم..  الدين  ليبقى  الدنيوية  املضار

  يأيت   حتى   حتبون   بم  فرتبصوا  اهلل،  سبيل   يف   املجاهدة  ومن  رسوله  وطاعة  اهلل   طاعة   من  أوىل

  األمور   ذكر   ىلتعا   أنه  . واعلم.الوعيد   منه  واملقصود  آجلة،   أو   عاجلة  بعقوبة  أي  بأمره،  اهلل

منهم  األقارب،  خمالطة:  أوهلا :  أربعة   أمور  وهي  الكفار،  خمالطة  إىل  الداعية   أربعة   وذكر 

  واحد   بلفظ   البقية   ذكر   ثم   واألزواج،  واإلخوان   واألبناء   اآلباء  وهم   التفصيل   عىل   أصناف

:  وثالثها .  املكتسبة.   األموال  إمساك   إىل  امليل :  وثانيها   ..العشرية  لفظ  وهي  الكل،  يتناول

  الرتتيب   هذا  أن  شك  وال  املساكن..  يف  الرغبة :  ورابعها .  بالتجارة.  األموال  حتصيل  يف   الرغبة

  بتلك   يتوصل  إنه   ثم  القرابة،  املخالطة  إىل   الداعية  األسباب  أعظم  فإن  حسن،   ترتيب

  هي  التي  األموال  اكتساب  إىل  باملخالطة يتوصل  إنه  ثم   احلاصلة، األموال إبقاء إىل املخالطة

  السكنى،   ألجل  بنيت   التي  والدور  األوطان  يف   البناء  يف   الرغبة  املراتب   آخر  ويف   حاصلة،  غري

  من   خري  الدين   رعاية   أن   باآلخرة   وبني   الواجب،   الرتتيب  هذا  عىل   األشياء   هذه   تعاىل   فذكر

 (1)األمور( هذه مجلة رعاية

  تفسري قوله تعاىل يف حكاية قول شعيب قال آخر: ومن األمثلة عىل ذلك قوله يف  

  َوَما   َحَسنًا   ِرْزًقا   ِمنْهُ   َوَرَزَقنِي   َريبي   ِمنْ   َبيينَةٍ   َعىَل   ُكنُْت   إِنْ   َأَرَأْيُتمْ   َقْومِ   َيا ﴿:  لقومه  السالم   عليه

ْصاَلَح   إِال    ُأِريدُ   إِنْ   َعنْهُ   َأهْنَاُكمْ   َما   إىَِل   ُأَخالَِفُكمْ   َأنْ   ُأِريدُ    بِاهلل ِ   إِال    َتْوفِيِقي   َوَما   اْسَتَطْعُت   َما   اإْلِ

ْلُت   َعَلْيهِ    َأوْ   ُنوٍح   َقْومَ   َأَصاَب   َما   ِمْثُل   ُيِصيَبُكمْ   َأنْ   ِشَقاِقي   جَيِْرَمن ُكمْ   اَل   َقْومِ   َوَيا   ُأنِيُب   َوإَِلْيهِ   َتَوك 

 
 ( 17/ 16مفاتيح الغيب ) (1)



206 

 

  َريبي   إِن    إَِلْيهِ   ُتوُبوا  ُثم    َرب ُكمْ   َواْسَتْغِفُروا  بَِبِعيدٍ   ِمنُْكمْ   ُلوطٍ   َقْومُ   َوَما   َصالٍِح   َقْومَ   َأوْ   ُهودٍ   َقْومَ 

  ذكر   يف  السالم  عليه  شعيب  راعاه  الذي  الرتتيب  هذا  أن  : )اعلم[ 90-88: ]هودَوُدوٌد﴾    َرِحيمٌ 

  اهلل   إنعام وكثرة  له  البينة  ظهور  أن  أوال  بني   ألنه  وذلك لطيف،  ترتيب اخلمسة  الوجوه  هذه

  يف   التهاون  عن  ويصده  تعاىل  اهلل  وحي  يف  اخليانة  عن  يمنعه  والباطن  الظاهر  يف  عليه  تعاىل

  هبا   هو  اشتغل  ملا   باطلة  كانت  ولو   الدعوة  هبذه  العمل  عىل   مواظب  أنه  ثانيا   بني  ثم .  تكاليفه.

  بتحصيل   معروفا   كان   أنه  وهو  آخر،  بطريق   صحته   بني  ثم  رشيدا..   حليم   بكونه   اعرتافكم   مع

  ثم   هبا.. اشتغل  ملا  باطلة الدعوة هذه  كانت فلو الفتن،  موجبات وإخفاء  الصالح موجبات

  مذهب  عىل   عداويت  حتملكم  أن   ينبغي   ال   وقال:   املعارض،   نفي  إىل   أشار  طريقته   صحة  بني  ملا 

  املتقدمني..   األنبياء  أقوام   فيه  وقع  كم  تعاىل،   اهلل  من  الشديد  العذاب  يف  بسببه   تقعون   ودين

  واملنع   التوحيد  وهو   أوال،   ذكره  ما   تقرير  إىل  عاد  الدالئل   هبذه  نفسه  مذهب  صحح  ملا   إنه  ثم

  أن   ينبغي   ال   منهم   واملعصية   الكفر  سبق   أن   هلم  بني   ثم  إليه﴾،   توبوا  ﴿ثم :  بقوله  البخس  من

  والفاسق  الكافر  من   والتوبة   اإليمن  يقبل   ودود   رحيم   تعاىل   ألنه  والطاعة   اإليمن   من   يمنعهم

 (1)الكمل( غاية يف التقرير  وهذا ذلك،  يوجب  هلم وحبه  رْحته ألن

   َعنِ   َوَينَْهى ﴿قال آخر: ومن األمثلة عىل ذلك قوله يف تفسري قوله تعاىل:  
ِ
  اْلَفْحَشاء

ُروَن﴾    َلَعل ُكمْ   َيِعُظُكمْ   َواْلَبْغِي   َواملُْنَْكرِ    وهي   عنها،   اهلل   هنى   التي   الثالثة   : )أما [ 90:  ]النحلَتَذك 

  وهي   أربعة،   قوى   البرشية  النفس   يف   أودع  تعاىل  إنه:  فنقول  والبغي  واملنكر  الفحشاء 

  القوة   وهذه   امللكية،   والعقلية   الشيطانية  والومهية  السبعية   والغضبية   البهيمية  الشهوانية 

  املالئكة،   جواهر   من  ألهنا   وهتذيبها،  تأديبها   إىل اإلنسان    حيتاج  ال   امللكية   العقلية   أعني   الرابعة

  الثالثة   القوى   تلك  والتهذيب   التأديب  إىل   املحتاج  إنم   العلوية،   القدسية   األرواح  نتائج  ومن

 
 ( 390/ 18مفاتيح الغيب ) (1)



207 

 

  النوع   وهذا  الشهوانية،  اللذات  حتصيل  يف  ترغب  إنم  فهي  الشهوانية،  القوة  أما .  األوىل.

َنا   َتْقَرُبوا  َواَل ﴿:  فقال  فاحشة  الزنا   سمى  تعاىل  أنه  ترى  أال  الفحش،  باسم  خمصوص   إِن هُ   الزي

  املنع   منه  املراد  الفحشاء﴾   عن  ﴿وينهى :  تعاىل  فقوله  ،[ 32:  ]اإلرساءَسبِياًل﴾    َوَساءَ   َفاِحَشةً   َكانَ 

  فهي   السبعية   الغضبية   القوة  وأما   الرشيعة،  إذن  عن   اخلارجة  الشهوانية  اللذات  حتصيل  من

  ينكرون   الناس  أن  شك  وال  الناس،   سائر  إىل  واإليذاء  والبالء  الرش  إيصال  يف  تسعى  أبدا

  الومهية   القوة   وأما   . .الغضبية   القوة   آثار   يف  احلاصل  اإلفراط  عن   عبارة  فاملنكر   احلالة،   تلك

  وذلك   والتقدم،  الرياسة   وإظهار  والرتفع  الناس   عىل   االستعالء  يف   تسعى   أبدا  فهي  الشيطانية 

  بم   فظهر  عليهم،   والرتفع  الناس  عىل   التطاول   إال   للبغي   معنى  ال   فإنه  البغي،   املراد من  هو 

 (1)الثالثة( القوى  هذه أحوال  عىل  منطبقة   الثالثة األلفاظ  هذه أن ذكرنا 

)ومن فقال:  فيها،  الوارد  الرتتيب  بني رس    العقالء   أن  الباب   هذا  يف   العجائب  ثم 

  واهلل .  الومهية.  وأعالها   الغضبية  وأوسطها   الشهوانية،   هي  الثالثة  القوى  هذه  أخس: قالوا

  الذي   باملنكر   ثم  الشهوانية،   القوة   نتيجة  هي  التي   بالفحشاء   فبدأ  الرتتيب   هذا  راعى   تعاىل

 ( 2) الومهية( القوة  نتيجة هو الذي بالبغي ثم   الغضبية، القوة نتيجة  هو

ِذينَ   َيُكنِ   مَلْ ﴿قال آخر: ومن األمثلة عىل ذلك قوله يف تفسري قوله تعاىل:     َكَفُروا   ال 

كِنيَ   اْلكَِتاِب   َأْهلِ   ِمنْ  نيَ   َواملرُْْشِ   أهل   تقديم   يف  : )الفائدة[ 1:  ]البينةاْلَبيينَُة﴾    َتْأتَِيُهمُ   َحت ى  ُمنَْفكي

  صدق   معرفة  عىل   قدرهتم   فكانت  بالكتب   علمء  كانوا   املرشكني.. أهنم  عىل   الكفر   يف   الكتاب

  فكان   هبم  غريهم  يقتدي  علمء  أقبح.. ولكوهنم   رالكف  عىل   إرصارهم  فكان  أتم،     حممد

  فقدموا   غريهم   من  أرشف  علمء  الذكر.. لكوهنم   يف   قدموا  فلهذا  غريهم،  لكفر  أصال   كفرهم 

 
 ( 261/ 20مفاتيح الغيب ) (2) ( 261/ 20مفاتيح الغيب ) (1)
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 (1) الذكر( يف

تعاىل:   قوله  تفسري  قوله يف  ذلك  األمثلة عىل  آخر: ومن    َربيَك   بَِحْمدِ   َفَسبيْح ﴿قال 

اًبا﴾    َكانَ   إِن هُ   َواْسَتْغِفْرهُ  )يف[ 3:  ]النرصَتو    مجيع   عىل   مقدمة  التوبة   أن  وهو  إشكال،  اآلية  : 

  كم   واإلنعام  اإلنعام،   بسبب   يكون   احلمد  ألن  التسبيح،  عىل   مقدم  احلمد   ثم   الطاعات،

  بعده   ثم  باالستغفار،  االبتداء  يقع  أن  ينبغي  فكان  غريه،  عن  يصدر  فقد  املنزه  عن  يصدر

  هذا   من  العكس  عىل   مذكورا  صار  أن   يف   السبب  فم  التسبيح،   يذكر  بعده  ثم  احلمد،   يذكر

  األخس   إىل  نازال  فاألرشف  باألرشف،  ابتدأ  لعله:  أوهلا   وجوه  من:  وجوابه  الرتتيب؟

  إىل   اخللق  من   الصعود  من   أرشف  اخللق  إىل   اخلالق  من  النزول  أن  عىل   تنبيها   فاألخس،

  بجالل   مقابال  صار  إذا  العبد  عن  الصادر  واحلمد التسبيح  أن  عىل   تنبيه فيه:  وثانيها   اخلالق،

  إىل   إشارة  واحلمد   للتسبيح :  وثالثها   منه،  االستغفار   فوجب   الذنب،  عني  صار  وعزته  اهلل

  والثاين   كالصالة،  واألول  اهلل،  خلق  عىل   الشفقة  إىل  إشارة  واالستغفار  اهلل،  ألمر   التعظيم

 (2) هاهنا( فكذا الزكاة، عىل  مقدمة  الصالة أن  وكم كالزكاة،

 برهان الدين البقاعي 

الشيخ:  شفيتم    قال  وقد  الكبري،  وتفسريه  الرازي  الفخر  تالميذ  يا  فيكم  بورك 

 وأوفيتم.. فهل يوجد غريه من الشهود عىل ما ذكرتم؟ 

، ذلك العامل  (3)برهان الدين البقاعيقال أحدهم: أجل.. أنا من تالمذة كتب الشيخ  

 
 ( 239/ 32مفاتيح الغيب ) (1)

 ( 345/ 32مفاتيح الغيب ) (2)

بن حسن    (3) عمر  بن  إبراهيم  )هو  =    885ـ    809البقاعي،  ـ    1406هـ 

البقاع يف سورية، وسكن دمشق ورحل إىل    1480 م(، مؤرخ أديب، أصله من 

وتويف والقاهرة،  املقدس  تراجم   بيت  يف  الزمان  عنوان  مؤلفاته:  من  بدمشق، 

علمي  يف  والباحة  األشواق،  وأسواق  العنوان،  وعنوان  واألقران،  الشيوخ 

احلساب واملساحة، وأخبار اجلالد يف فتح البالد، ونظم الدرر يف تناسب اآليات 

والسور، وبذل النصح والشفقة للتعريف بصحبة ورقة، وجواهر البحار يف نظم  

امل  التصوف، وخمترص يف  سرية  الشام، ومرصع  ختار، واإلعالم، بسن اهلجرة إىل 

السرية النبوية والثالثة اخللفاء، والقول املفيد يف أصول التجويد، ومصاعد النظر 

الدرر  انظر:  القرآن،  سور  ترتيب  يف  والربهان  السور،  مقاصد  عىل  لإلرشاف 
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.. وقد كان من الكتب  وادي البقاع من أرض لبنانويلة من  اجلليل الذي زارنا قبل فرتة ط 

املكتبة   يف  زمالئي  بعض  مع  بنسخها  ترشفت  اآليات  التي  تناول  يف  الدرر  )نظم  كتابه 

، وقد رأيت أنه من أهم الكتب التي تناولت هذا املوضوع، وحاولت أن تستوعبه  والسور(

 بقدر طاقتها. 

سمه )أدلة الربهان القويم عىل تناسب    يف كتاب أصغر منه،   ه وقد اخترصقال آخر:  

العظيم(  القرآن  ولهآي  آخر    ..  ارتباط هبذا سمه  كتاب  النظر لإلرشاف عىل  له  )مصاعد 

مقاصد السور(، والذي ذكر أنه يصلح أن يسمى )املقصد األسمى يف مطابقة اسم كل سورة  

رة من السور  إثبات أن لكل سووقد قصد منه وهي تسمية دالة عىل موضوعه،   ،للمسمى( 

ـ وإن كانت يف غاية الوجازة والقرصـ  مقصدا واحدا يدار عليه أوهلا وآخرها، ويستدل عليه  

تلك    إىل  منعطفة  وأفناهنا فيها، )كالشجرة النضرية العالية، والدوحة البهيجة األنيقة احلالية،  

ملتحمة وشعبة  قبلها،  بم  متصلة  شعبة  هلا  منها  دائرة  وكل  كالدوائر،  بعدها   املقاطع   ؛بم 

  العجيبة   النظم،   البديعة   الغر،   اآليات   دوائر   عىل   مشتملة   كربى،  دائرة   سورة  كل   فصارت

  (1) (وأغصاهنا  ثمرها  تواصل   وحسن أفناهنا، تعاطف   بلني الضم، 

من أهم كتبه يف    )نظم الدرر يف تناول اآليات والسور(قال آخر: وال شك أن كتابه  

  متام   هذا وأمجعها، وهو يشيد به كثريا، ويعتربه فتحا إهليا عظيم، وقد قال يف خامتته: )وهذا

  ،الفرقان  مناسبات   مبدي القرآن  ترمجان ،والسور  اآلي  تناسب  من   الدرر  نظم  من   أردته  ما 

  أعدادها   كثرة  عىل   التفاسري  من  عليها   فاض  وال  ،بمثله  األعصار  تسمع   مل   الذي  التفسري

  إىل   مشرياً   ذلك   يكون   . أن.أرجو  .. وقال يف موضع آخر مشيدا به: )فأنا (2)وبله(  كصيب 

  واعتناقه   ،وإبرامه   بحله  املنحة  يل   وادخر  بإهلامه   خصني  الذي  اهذ  بكتايب  جيمع   ىل تعا   اهلل  أن

 
 ( 620/ 8نظم الدرر ) (2) . 1/149مصاعد النظر،  (1)
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  اجتمعهم   يف   بالغ  أثر  له   يظهر  ، جسيمً   جلياًل   عظيمً   مجعاً   القيم  الدين  هذا  أهل   ، والتزامه

 (1) (  وأتباعه  نقلته برؤوس تأسيهم   وحسن

يف بعض األحيان لدقته    إىل صعوبة إدراك االرتباط والتناسب قال آخر: وقد أشار  

)إذا استعان طالب هذا العلم باهلل، وأدام الطرق  وخفائفه، وكيفية التخلص منها، فقال:  

ق بأنه يف الذروة من إحكام الربط، كم  لباب الفرج، بإنعام التأمل وإظهار العجز، والوثو

واللفظ؛ لكونه كالم من جل عن شوائب النقص، وحاز    كان يف األوج من حسن املعنى

نَا ﴿صفات الكمل، إيمنا بالغيب، وتصديقا بالرب، قائال ما قال الراسخون يف العلم:     اَل   َرب 

اُب﴾  َأْنَت  إِن َك  َرْْحَةً  َلُدْنَك  ِمنْ  َلنَا   َوَهْب  َهَدْيَتنَا  إِذْ  َبْعدَ  ُقُلوَبنَا   ُتِزغْ  ، فانفتح  [ 8: عمران ]آلاْلَوه 

له من ورائه بوارق أنوار تلك  الباب، والحت  الفكر منه طربا،    له ذلك  األرسار، رقص 

 (2) وسكر واهلل استغرابا وعجبا، وطاش لعظمة ذلك جنانه، فرسخ من غري مرية إيمنه(

هد العقيل الكبري الذي بذله للوصول إىل بعض املناسبات  قال آخر: وهو يذكر اجل

)ال تظنن أَيا الناظر لكتايب هذا، أن املناسبات كانت كذلك قبل الكشف  الغامضة، فقال:  

شهورا تأملها  يف  أقمت  آية  فرب  لستورها،  والرفع    ذلك   تصديق  أراد   ومن   .. لقناعها، 

  وما   تعبت،   ما   مقدار  له  يظهر  لينظره،  ثم  قلته،   ما   ينظر  أن  قبل   اآليات  من  شيئا   فليتأمل

  وال ..  أوال   تأمله  عند  كذلك  وجه  له   ظهر   كان  سواء  العون،  من  اهلل  قبل  من  يل  حصل

راض إال ملن خاض غمرة هذا الكتاب، وصار من أوله وآخره وأثنائه  األغ   هذه  تنكشف

 ( 3)  عىل ثقة وصواب.. وما يذكر إال أولواأللباب(

قال آخر: وقد نقل يف مقدمة كتابه عن بعض أساتذته املنهج املتبع يف التعرف عىل  

 
 ( 596/ 6نظم الدرر ) (1)

 . 1/12نظم الدرر،  (2)
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  مجيع   يف  اآليات  مناسبات   املفيد لعرفان  الكيل   أرسار الرتتيب يف القرآن الكريم، فقال: )األمر

  من   الغرض   ذلك   إليه   حيتاج  ما   وتنظر   ، السورة  له   سبقت   الذي  الغرض   تنظر   أنك  هو   القرآن 

من  القرب  يف  املقدمات  تلك  مراتب  إىل  وتنظر  املقدمات   عند   وتنظر  ،املطلوب   والبعد 

  واللوازم   األحكام   إىل  السامع  نفس   من استرشاف  يستتبعه   ما   إىل  املقدمات  يف  الكالم   انجرار

 فهذا  ،عليها  الوقوف إىل االسترشاف عناء يدفع  العليل شفاء  البالغة تقتيض  التي له التابعة

  شاء   إن  لك  تبني  فعلته  وإذا  ،القرآن  أجزاء  مجيع   بني   الربك  حكم  عىل   املهيمن  الكيل   األمر  هو

 ( 1)  اهلادي( واهلل سورة سورة  كل  يف  وآية آية   كل بني  مفصال   النظم وجه  اهلل

قال آخر: وهلذا نراه يبدأ بذكر مقاصد كل سورة، ليذكر من خالل ذلك رس ترتيبها،  

  التي املقاصد األمثلة عىل ذلك قوله يف سورة آل عمران: ) مقارنة بم قبلها أو بعدها.. ومن 

  الدنيا   رئاسة   بأن  واإلخبار   ،وتعاىل   سبحانه  هلل   الوحدانية   إثبات   السورة   هذه   هلا   سيقت 

  وال   الدنيا   يف   شيئاً   عنهم   مغنية  غري  اإلسالم   عىل   الكفار  آثره   مما   وغريمها   واألوالد   باألموال

  واملسارعة   عليه   اإلقبال  ينبغي  الذي  هو  والرضوان  اجلنة  من  للمتقني   أعد  ما   وأن  ،اآلخرة   يف

  واالستغفار   واإلنفاق   والقنوت  والصدق  والصرب  والدعاء  باإليمن  املتقني  وصف  ويف  اليه

  منه  وأحسن  ، أوالً   يل ظهر  كان  ما  هذا  السورة  هذه  أساليب   أفانني  من   كثري  عليه   يتعطف   ما 

  ، إليه  يرجعان   اآلخرين  األمرين  فإن  فيها،  بالقصد   التوحيد  وهو  األول   القصد   نخص  أن

  ، نفس   كل   عىل   يكون  فالقيام   ، باالستقامة  القيام   يقتيض   بالقيومية   الوصف  ألن   وذلك

  َقائًِم   اْلِعْلمِ   َوُأوُلو  َواملاََْلئَِكةُ   ُهوَ   إِال    إَِلهَ   اَل   َأن هُ   اهلل ُ   َشِهدَ ﴿:  تعاىل  قال  كم  العدل  واالستقامه

أي [ 18:  عمران  ]آلبِاْلِقْسِط﴾     ترك   للموقف  يقتيض  بم  الطائع  وثواب   العايص   بعقاب  ، 

  للدين  جامعة   كانت  ملا   الفاحتة  ألن  ، الرتتيب  أوفق  الوجه  وهذا  ؛   الطاعة   ولزوم   العصيان

 
 ( 11/ 1نظم الدرر ) (1)
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  بسورة   ثم   ،الدين   بأْمر   املحيط  الكتاب   بسورة   فابتدىء  ،لذلك  حماذياً   التفصيل  به  جاء   إمجاالً 

  ال   الذي  األمر  هو   التوحيد  ألن  ،الفاحتة  حروف  وأول  احلمد  حرف  رس  هو  الذي  التوحيد 

  إىل االجتمع  داعية  بعدها   التي  جاءت   األساس  وثبت  الطريق  صح  وملا   ، عليه  إال   بناء  يقوم

الكتاب   بالبقرة  ثبت   فلم  وأيضاً   ذلك..   عىل    اإلسالم   دعائم  به  وقامت   هدى  أنه   يف  أمر 

َا  َيا ﴿  :وتعاىل سبحانه قوله  يف  اجلامعة الدعوة إلثبات  هذه  جاءت اخلمس    اْعُبُدوا  الن اُس  َأَيُّ

ِذينَ   َخَلَقُكمْ   ال ِذي  َرب ُكمُ  فأثبت [ 21:  ]البقرةَتت ُقوَن﴾    َلَعل ُكمْ   َقْبلُِكمْ   ِمنْ   َوال    له   الوحدانيه  ، 

  بطريق   فغريه   عبده  املوتى  حييي  كان  الذي  السالم   عليه   عيسى  أن  بإثبات  غريه   ةإهلي  بأبطال

  ومما   ؛  عليه  واجتمعهم  إليه  إقباهلم  إىل  النساء  سورة  دعت  عبيده  الكل   أن  ثبت  فلم  ،األوىل

  السورة   هذه   يف  عنه   يعرب   مل   فإن  ، عمران[  بـ ]آل   تسميتها   التوحيد  هو  هبا   القصد  أن   عىل   يدل

  التامة  القدرة عىل  األدلة من  فيها  بم إخبارهم  من  فيها  وتعاىل   سبحانه  ساقه  ما  عنه  أعرب  ما 

  امللك  خاصة   هو  الذي  التاج  فهو   ،منه  أعىل   اإليمن  درج  يف  ليس  الذي  للتوحيد  املوجبة 

  فلذلك  به   املتحيل   لزهرة  موجب  والتوحيد  ،املعقولة   خاصته  التوحيد   أن   كم  ، املحسوسة 

 (1) الزهراء( سميت

  عىل  االستدالل قوله يف سورة األنبياء: )مقصودها قال آخر: ومن األمثلة عىل ذلك 

  موجدها   ألن   ، واحلقري  اجلليل   عىل   فيها   احلساب   ووقوع   ، باملوت  ولو   وقرهبا   الساعة   حتقق

  داللة   أوضح  ذلك  عىل   والدال  ، لديه   القول   يبدل   ال   من   وهن  ، عنها   يعوقه   له   رشيك  ال

  منها   قصة  يستقل  وال  ،السالم   عليهم  األنبياء  من  فيها   ذكر  ممن  مجاعة  قصص  جمموع

  إىل   فنسبت   ذلك   من   َشء   عىل   داللة   من   قصصهم   ختلو  وال  ، ذلك  بجميع  ظاهرا  استقالال 

 (2) الكل(
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تعاىل:   ارتباط أوهلا، وهو قوله  َب ﴿ثم بني رس    َغْفَلةٍ   يِف   َوُهمْ   ِحَساهُبُمْ   لِلن اسِ   اْقرَتَ

تعاىل:    [ 1:  ]األنبياءُمْعِرُضوَن﴾   قوله  وهي  طه،  سورة  بيٌص   ُكلٌّ   ُقْل ﴿بخامتة  ب ُصوا   ُمرَتَ   َفرَتَ

اطِ   َأْصَحاُب   َمنْ   َفَسَتْعَلُمونَ  َ ِويي   الرصي   طه   ختمت  ، فقال: )ملا [ 135:  ]طهاْهَتَدى﴾    َوَمنِ   الس 

  بكشف   الدنيا   يف   يكون  تارة   العلم   هذا  وكان   ،والسعيد   الشقي  سيعلمون   بأهنم  بإنذارهم

  بقتل   الروح  بإزهاق  العذاب  بإحالل  وتارة  الدين،  ظهور  بمعاينة  وتارة  باإليمن،  احلجاب

  كشف   فيه  يتم  الذي   اليوم  وهو  ذلك   بأجىل   هذه  افتتحت   ،الدين  يوم   ببعثها   وتارة  ،غريه   أو

 ( 1)  احلساب( يوم  وهو  اليقني  وحق اليقني  عني  إىل  اليقني  علم من اخلرب  فيه فينتقل  الغطاء،

)مقصودها  الفرقان:  سورة  يف  قوله  ذلك  عىل  األمثلة  ومن  آخر:    عامة   إنذار  قال 

  القرآن   هبذا  عليه   املدلول   ،التام  للعلم  املستلزم  ، الشاملة  القدرة  من  سبحانه  له  بم  املكلفني

  وتسميتها   ؛   باطل  سواه   وما   ، احلق  فهو   ، سواه  احلقيقة   عىل   موجد   ال   ألنه   املستلزم  ، املبني

  ومتييز   ،امللتبسات   بني  للتفرقة  إال  نزل   ما   الكتاب  فإن  ،ذلك  عىل   الداللة  واضح  بالفرقان

  اهلل  عىل  ألحد يكون فال  بينة،  عن  حّي  من  وحييى  بينة  عن هلك  من ليهلك  من الباطل  احلق

 (2)(  حجة

َل   ال ِذي   َتَباَركَ ﴿ثم بني رس ارتباط أوهلا، وهو قوله تعاىل:     لَِيُكونَ   َعْبِدهِ   َعىَل   اْلُفْرَقانَ   َنز 

تعاىل:    [ 1:  ]الفرقانَنِذيًرا﴾    لِْلَعاملَنِيَ  قوله  قبلها، وهو  ما  َمَواِت   يِف   َما   هللِ ِ   إِن    َأاَل ﴿بخامتة    الس 

   بُِكلي  َواهلل ُ  َعِمُلوا  بَِم  َفُينَبيُئُهمْ  إَِلْيهِ  ُيْرَجُعونَ  َوَيْومَ   َعَلْيهِ  َأْنُتمْ  َما   َيْعَلمُ  َقدْ   َواأْلَْرضِ 
ٍ
ء َعلِيٌم﴾   ََشْ

)ملا [ 64:  ]النور فقال:    ، الرسول  وتعظيم   ، العلم  وشمول   ، امللك  بسعة   تلك   سبحانه  ختم  ، 

  برهان  هو  ـ   منه   أضخم   كونه ـ مع   وجه   عىل   ذلك   بمثل   هذه  افتتح  ، احلد  جتاوز  ملن   والتهديد

َل  ال ِذي َتَباَركَ ﴿:  فقال عليه   ثبت  أي [ 1: ]الفرقانَنِذيًرا﴾  لِْلَعاملنَِيَ  لَِيُكونَ  َعْبِدهِ  َعىَل  اْلُفْرَقانَ  َنز 
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  فال   ،األفعال  الصفات   يف  والتعايل  ،الغضب  الرْحة   سبقت   به   الذي  واخلري  اليمن   مع   ثبوتاً 

 ( 1)  علمه( بشمول إال قدرته تتم   وال  ،قدرته   بتمم  إال كذلك ذلك يكون   وال ، يدانيه  ثبوت

بم   الترصيح  )مقصودها  التكاثر:  قوله يف سورة  ذلك  األمثلة عىل  آخر: ومن  قال 

أشارت إليه العاديات من أن سبب اهلالك يوم اجلمع الذي صورته القارعة اجلمع للمل،  

  (2)  واإلخالد إىل دار الزوال، واسمها واضح الداللة عىل ذلك(

قبلها، فقال: )وملا أثبت يف القارعة أمر الساعة، وقسم الناس  ثم بني رس ارتباطها بم  

فيها إىل شقي وسعيد، وختم بالشقي، افتتح هذه بعلة الشقاوة ومبدأ احلرش لينزجر السامع  

 (3) عن هذا السبب ليكون من القسم األول(

األمر ال سيم   )مقصودها  العلق:  قوله يف سورة  األمثلة عىل ذلك  آخر: ومن  قال 

له اخللق واألمر، شكرا إلحسانه واجتنابا للمق التني بعبادة من  بالتفضيل يف سورة  صود 

من   وكل  املعاد،  يوم  العباد  يدين  أنه  ثبت  ملا  نريانه،  من  وخوفا  جنانه  يف  لكفرانه، طمعا 

اسميها دال عىل ذلك ألن املريب جيب شكره، وحيرم غاية التحريم كفره، عىل أن ﴿اقرأ﴾  

و﴿ األمر،  إىل  العبادة  يشري  وهي  البداية  عىل  يدل  و﴿اقرأ﴾  اخللق،  إىل  يشري  العلق﴾ 

باملطابقة، وعىل النهاية وهي املنجاة يوم الدين بالالزم، والعلق يدل عىل كل من النهاية ثم  

البداية بااللتزام، ألن من عرف أنه خملوق من دم عرف أن خالقه قادر عىل إعادته من تراب،  

 ( 4) الدم، ومن صدق باإلعادة عمل هلا(فإن الرتاب أقبل للحياة من 

﴿الضحى﴾   يف  وتعاىل  سبحانه  أمره  )ملا  فقال:  قبلها،  بم  ارتباطها  رس  بني  ثم 

بالتحديث بنعمته، وذكره بمجامعها يف ﴿أمل نرشح﴾ فأنتج ذلك إفراده بم أمره به يف ختمها  
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قدرته الذي يلزم منه  من ختصيصه بالرغبة إليه، فدل يف ﴿الزيتون﴾ عىل أنه أهل لذلك لتمم  

أنه ال قدرة لغريه إال به، فأنتج ذلك متام احلكمة فأثمر قطعًا البعث للجزاء فتشوف السامع  

 ( 1)  إىل ما يوجب حسن اجلزاء يف ذلك اليوم وبأّي وسيلة يقف بني يدي امللك األعىل(

هذا  بأن  اإلعالم  )سورة  البينة:  سورة  يف  قوله  ذلك  عىل  األمثلة  ومن  آخر:    قال 

آلخرين وقر    مقداره وجليل آثاره أنه كم أنه لقوم نور وهدى فهو   الكتاب القيم من علو

 (2) النار دار األشقياء الفجار( وعمى، فيقود إىل اجلنة دار األبرار، ويسوق إىل

ثم بني رس ارتباطها بم قبلها، فقال: )ملا أخرب سبحانه وتعاىل أن الليلة الرشيفة التي  

صاهنا بنوع خفاء يف تنزل من يتنزل فيها ويف تعيينها ال تزال قائمة عىل ما هلا من تلك الصفة  

حتى يأيت الفجر الذي حيصل به غاية البيان، أخرب أن أهل األديان سواء كان هلا أصل من  

أم ال مل يصح يف العادة اجلارية عىل حكمة األسباب يف دار األسباب أن يتحولوا عم    احلق

القدر   املذكور يف  الفجر، وهوالقرآن  بيان  أعظم من  بيانه  إال بسبب عظيم يكون  فيه  هم 

أي يف مطلق الزمان املايض واحلال واالستقبال    ﴾ مل يكن﴿ والرسول املنزل عليه ذلك فقال:  

 (3) (والطبع كونًا هوكاجلبلة 

سورة يف  قوله  ذلك  عىل  األمثلة  ومن  آخر:  ) اهلمزة  قال  احلزب  :  بيان  مقصودها 

أ الذي  الرافعة، واسمها  هلاألكرب اخلارس  اخلافضة  القارعة  يوم  فبانت خسارته  التكاثر،  اه 

 ( 4) اهلمزة ظاهر الداللة عىل ذلك( 

يف العرص،  اإلنسان    قسميثم بني رس ارتباطها بم قبلها، فقال: )ملا بني الناجني من  

مبينًا ألضلهم وأشقاهم   فقال  اهلالكني،  أوصاف  إىل  التشوف  بالصرب، حصل متام  وختم 
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  ﴾ ويل﴿الذي الصرب عىل أذاه يف غاية الشدة ليكون ما أعد له من العذاب مسالة للصابر:  

  ..( أي الذي صار له اهلمز عادة ألنه خلق ثابت يف جبلته   ﴾مهزة﴿أي هالك عظيم جدًا لكل  

 (1) 

مقصودها الداللة عىل آخر  : )الفيل  قال آخر: ومن األمثلة عىل ذلك قوله يف سورة

أوىل   انقطاعها  فعند  باألسباب،  والتنارص  التعاضد  دار  يف  املكاثرين  إهالك  من  اهلمزة 

ن باملال والرجال، واسمها الفيل ظاهر  ختصاصه سبحانه وتعاىل بتمم القدرة دون التمكال

 (2) الداللة عىل ذلك بتأمل سورته، وما حصل يف سرية جيشه وصورته(

ثم بني رس ارتباطها بم قبلها، فقال: )ملا قدم يف اهلمزة أن كثرة األموال املسببة بالقوة  

لغله يف  بالرجال ربم أعقبت الوبال، دل عليه يف هذه بدليل شهودي وصل يف حتريقه وتغ

األجسام وجتريفه إىل القلوب يف العذاب األدنى كم ذكر فيم قبلها للعذاب األكرب األخفى،  

حمذرًا من الوجاهة يف الدنيا وعلوالرتبة، مشريًا إىل أهنا كلم عظمت زاد رضرها بم يكسبه  

يش  من الطغيان حتى ينازع صاحبها امللك األعىل، ومع كونه شهوديًا فللعرب وال سيم قر

أي تعلم علًم    ﴾ أمل تر﴿به اخلربة التامة، فقال مقررًا منكرًا عىل من خيطر له خالف ذلك:  

 ( 3)  ..(هويف حتققه كاحلارض املحسوس بالبرص

مقصودها الداللة عىل ضد  : )قريش  قال آخر: ومن األمثلة عىل ذلك قوله يف سورة

املقربني العابدين، وهوبشارة  ما دلت عليه الفيل بأن إهالك اجلاحدين املعاندين إلصالح  

  ( عظيمة لقريش خاصة بإظهار رشفهم يف الدارين، واسمها قريش ظاهر الداللة عىل ذلك 

 (4) 

قبلها، فقال: )ملا كان ما فعله سبحانه من منع هذا اجليش   ارتباطها بم  ثم بني رس 
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ر بخليله  العظيم من دخول احلرم الذي هومظهر قدرته وحمل عظمته الباهرة وعزته واملذك

عليه الصالة والسالم وما كان من الوفاء بعظيم خلته كرامة لقريش عظيمة ظاهره عاجلة  

ْحاية هلم عن أن تستباح ديارهم وتسبى ذرارَيم لكوهنم أوالد خليله وخدام بيته وقطان  

أمنهم وعيشهم   موطن عزهم وحمل  أن خيرب  إليه، وعن  ومنقطعني  به  ومتعززين  حرمه 

بحانه وتعاىل ما فيه من النعمة اآلجلة إكرامًا ثانيًا بالنظر يف العاقبة،  وحرزقهم، ذكرهم س

إليالف  ﴿فقال مشريًا إىل أن من تعاظم عليه قصمه، ومن ذلك له وخدمه أكرمه وعظمه: 

 ( 1)  ..(أي هلذا األمر ال غريه فعلنا ذلك وهوإيقاعهم اإليالف ﴾قريش

مقصودها التنبيه عىل أن  : )ملاعونا  قال آخر: ومن األمثلة عىل ذلك قوله يف سورة 

األخالق   مساوئ  عىل  املكذب  جيزئ  فإنه  أبواخلبائث،  اجلزاء  ألجل  بالبعث  التكذيب 

مل حتى تكون االستهانة بالعظام خلقا له فيصري ممن ليس له خالق، وكل  عومنكرات األ  

سمئها األربعة يف غاية الظهور يف الداللة عىل ذلك بتأمل السورة لتعرف هذه األشياء  أمن  

 ( 2) املذكورة، فهي ناهية عن املنكرات بترصحيها، داعية إىل املعايل بإفهامها وتلوحيها(

بم ارتباطها  )ملا أخرب سبحانه وتعاىل عن فعله معهم من    ثم بني رس  قبلها، فقال: 

االنتقام ممن تعدى حدوده فيهم، ومن الرفق هبم بم هوغاية يف احلكمة، فكان معرفًا بأن 

فاعله ال يرتك الناس سدى من غري جزاء، وأمرهم آخر قريش بشكر نعمته فإفراده بالعبادة،  

صديق باجلزاء احلامل عىل معايل األخالق الناهي  عرفهم أول هذه أن ذلك ال يتهيأ إال بالت

بح عليه  الداللة  وضوح  مع  باجلزاء  يكذب  ممن  وعجب  مساوئها،  احلكيم،  كعن  مة 

ووصف املكذب به بأوصاف هم منها يف غاية النفرة، وصّوره بأشنع صورة بعثًا هلم عىل  
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 ( 1)  ..(التصديق وزجرًا عن التكذيب 

مقصودها املنحة بكل خري  : )الكوثر  وله يف سورة قال آخر: ومن األمثلة عىل ذلك ق

 ( 2)  يمكن أن يكون، واسمها الكوثر واضح يف ذلك(

بإفضاحها ناهية عن    املاعون ثم بني رس ارتباطها بم قبلها، فقال: )ملا كانت سورة  

م، فجاءت الكوثر لذلك، وكانت  يمساوئ األخالق، كانت بإفهامها داعية إىل معايل الش

خ  املاعون من  قد  جره  ومما  البخل  من  تنفريًا  املنع  اخلالئق:  وأدنى  البخالء  بأبخل  تمت 

العطاء ألرشف اخلالئق ترغيبًا فيه وندبًا إليه، فكان   التكذيب، فابتدئت الكوثر بأجود اجلود 

 ( 3)  (كأنه قيل: أنت يا خري اخللق غري متلبس بيشء مما هنت عنه تلك املختتمة بمنع املاعون

 طي: أبو جعفر الغرنا 

، وقد شفيتم وأوفيتم.. فهل  برهان الدين البقاعيبورك فيكم يا تالميذ    قال الشيخ:

 يوجد غريه من الشهود عىل ما ذكرتم؟

  الزبري  بن  إبراهيم  بن  أْحد  قال أحدهم: أجل.. أنا من تالمذة كتب الشيخ أيب جعفر

من نوادر ما  [، وهو  تناسب سور القرآن   الربهان يفصاحب كتاب ]  ،(4)الغرناطي  الثقفي

يبحث يف ترتيب  وهو ُأليف يف الكشف عن أرسار النظم واملناسبة بني سور القرآن الكريم، 

ثم يلتمس العالقة بني هذه املوضوعات وموضوعات السور    ، السور كم هي يف املصحف

 .السابقة، فتظهر بذلك املناسبة

ملا قال العبد  : )البقرة  سورة قال آخر: ومن األمثلة عىل ذلك قوله يف وجه ترتيب  
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َعَلْيِهْم  :  بتوفيق ربه املَْْغُضوِب  َغرْيِ  َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم  ِذيَن  ال  اَط  املُْْسَتِقيَم رِصَ اَط  َ ﴿اْهِدَنا الرصي

الينيَ  الض  له:  ،  [ 7ـ6الفاحتة:  ] ﴾  َواَل  َرْيَب قيل  اَل  اْلكَِتاُب    ، هومطلوبك  [ 2البقرة:  ]   ﴾فِيهِ   ﴿َذلَِك 

أربك، املستقيم    وفيه  لِْلُمت ِقنيَ وهوالرصاط  اَط  القائلني    [ 2البقرة:  ] ﴾  ﴿ُهًدى  َ الرصي ﴿اْهِدَنا 

الينيَ ﴿واخلائفني من حال الفريقني    ﴾ املُْْسَتِقيمَ  فاختذوا وقاية    ، ﴾املَْْغُضوِب َعَلْيِهْم َواَل الض 

أمره وهنيه بامتثال  العذاب خوف رهبم وتقواه  يستحق    .. من  ما  إىل  ثم أشري من األعمل 

هنم  إ   : فقيل يف وصف املتقني  ،سائرها من قبييل البدنيات واملاليات بيانا للرصاط املستقيم 

اَلَة َومِم ا َرَزْقنَاهُ  ِذيَن ُيْؤِمُنوَن بِاْلَغْيِب َوُيِقيُموَن الص   ( 1) ([ 3البقرة: ] ﴾ ْم ُينِْفُقونَ ﴿ال 

ترتيب   قوله يف وجه  األمثلة عىل ذلك  )آل عمران  سورةقال آخر: ومن  اتصاهلا  : 

إحالة عىل ما   إحداها ما تبني يف صدر السورة مما هو  من جهات: ـ  واهلل أعلم ـ بسورة البقرة 

سورة  يف  بأرسها.  ضمن  والبقرة  إىل .  أيضا  السورة  صدر  يف  اإلشارة  الرصاط  ثانيها  أن   

َعَلْيَك  :  شأنه ملن تقدم يف كتبهم، وأن هذا الكتاب جاء مصدقا هلا   املستقيم قد بني  َل  ﴿َنز 

ْنِجيَل  ًقا ملَِا َبنْيَ َيَدْيِه َوَأْنَزَل الت ْوَراَة َواإْلِ   ليبني ألمة حممد    [ 3آل عمران:  ] ﴾  اْلكَِتاَب بِاحْلَقي ُمَصدي

بِنَي َحت ى َنْبَعَث َرُسواًل أن من تقدمهم قد بني هلم   والثالثة قصة  .  .[ 15اإلرساء:  ] ﴾  ﴿َوَما ُكن ا ُمَعذي

نظري االعتبار بآدم عليه السالم،   عيسى عليه السالم، وابتداء أمره من غري أب واالعتبار به

َخَلَقُه ِمْن ُتَراٍب ُثم  َقاَل َلُه ُكْن    َثِل آَدمَ ﴿إِن  َمَثَل ِعيَسى ِعنَْد اهلل ِ َكمَ وهلذا أشار قوله تعاىل:  

م من تلك القصة عىل  هتبعت قصة آدم بذكر بني إرسائيل لوقوفأ كم    ،[ 59آل عمران:  ] ﴾  َفَيُكونُ 

بذكر   السالم  أيضا قصة عيسى عليه  تعرفه وأنذروا وحذروا، واتبعت  العرب  مل تكن  ما 

 ( 2) (ةاحلواريني وأمر النصارى إىل آية املباهل

ترتيب   قوله يف وجه  األمثلة عىل ذلك  النساءقال آخر: ومن  ملا تضمنت  : )سورة 
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وال أم، وأعقبت بسورة آل    سورة البقرة ابتداء اخللق وإجياد آدم عليه السالم من غري أب 

السالم  أمر عيسى عليه  ما ذكر يف صدرها  ـ مع  لتضمنها  آدم يف عدم    عمران  وأنه كمثل 

تعاىل لوشاء لكانت سنة فيمن بعد آدم عليه    لم املوقنون من ذلك أنه االفتقار إىل أب، وع

احليوان ال فكان سائر  أو  السالم،  أبوين،  ال    يتوقف عىل  السالم  عليه  يكون عيسى  كان 

فقط، أعلم سبحانه أن من عدا املذكورين عليهم السالم من ذرية آدم    يتوقف إال عىل أم 

ُقوا َرب ُكُم ال ِذي َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس َواِحَدٍة  سبيلهم سبيل األبوين فقال تعاىل:   َا الن اُس ات  ﴿َيا َأَيُّ

إِن     ُقوا اهلل َ ال ِذي َتَساَءُلوَن بِِه َواأْلَْرَحامَ َوات    َوَخَلَق ِمنَْها َزْوَجَها َوَبث  ِمنُْهَم ِرَجااًل َكثِرًيا َونَِساءً 

ثم أعلم تعاىل بكيفية النكاح املجعول سببا يف التناسل  .  .[ 1النساء:  ] ﴾  اهلل َ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا 

به،  يتعلق  واهناءه    وما  األمر  ابتداء  السورة  وتضمنت  واملواريث،  األرحام  حكم  وبني 

كيفية تناول اإلصالح  و  ،اكح، وصورة االعتصام واحرتام بعضنا لبعضبكيفية الن  فاعلمنا 

فيم بني الزوجني عند التشاجر والشقاق، وبني لنا ما ينكح وما ال ينكح وما أبيح من العدد،  

الطالق ألن   إال  كله،  ذلك  املواريث، فصل  إىل  يتعلق هبذا  وما  الطول  مل جيد  من  وحكم 

السورة عىل التواصل واالئتالف ورعي حقوق ذوي  أحكامه قد تقدمت، وألن بناء هذه  

املكتوب علينا وناسب هذا املقصود من التواصل    وحفظ ذلك كله إىل حالة املوت   ، األرحام

به  افتتحت  ما  الزوجني    واأللفة  تشاجر  حكم  وهلذا خصت  والوصلة،  بااللتئام  السورة 

ليناسب هذا    الطالقباإلعالم بصورة اإلصالح والعدل إبقاء لذلك التواصل، فلم يكن  

 ( 1)  (فلم يقع له هنا ذكر وال إيمء

اتصاهلا باألنفال  : )براءة سورة قال آخر: ومن األمثلة عىل ذلك قوله يف وجه ترتيب 

وااللتئام ـ مع أن الشارع عليه السالم    أوضح من أن يتكلف توجيهه، حتى أن شدة املشاهبة 
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 ببسم اهلل الرْحن الرحيم، وذلك أن األنفال  يفصل بينهم  مل يكن بني انفصاهلم ـ أوجب أن ال

يُن ُكلُُّه هللِ ِ :  قد تضمنت األمر بالقتال  َفإِِن اْنَتَهْوا    ﴿َوَقاتُِلوُهْم َحت ى اَل َتُكوَن فِْتنٌَة َوَيُكوَن الدي

َبِصريٌ  َيْعَمُلوَن  بَِم  اهلل َ  الزحف وحكم   توبين  ،[ 39األنفال:  ] ﴾  َفإِن   الفرار من  النسبة    أحكام 

التأثيم للفار، وأهنا عىل الضعف، وحكم األرسى، وحكم   املطلوبة فيها بالثبوت وحلوق 

والية املؤمنني ومن يدخل حتت هذه الوالية، ومن خيرج عنها، ثم ذكر يف السورة األخرى  

تجار منهم إىل ما يتعلق  من عهد إليه من املرشكني، والرباءة منهم إذا مل يوفوا، وحكم من اس

حكم  وهوحترير  واحدة  قضية  عىل  متواردة  وأحكام  واحد،  باب  وكله  املخالف،    هبذا 

 (1) (فالتحمت السورتان أعظم التحام ثم عاد الكالم إىل حكم املنافقني وهتك أرسارهم 

ترتيب   قوله يف وجه  األمثلة عىل ذلك  آخر: ومن  )يونس  سورة قال  ملا تضمنت  : 

ا  وله تعاىل:  سورة براءة ق  إِْذ مُهَ
ِذيَن َكَفُروا َثايِنَ اْثننَْيِ ْذ َأْخَرَجُه ال 

ُه اهلل ُ إِ وُه َفَقْد َنرَصَ ﴿إِال  َتنرُْصُ

َزْن إِن  اهلل َ َمَعنَا  ْ   يِف اْلَغاِر إِْذ َيُقوُل لَِصاِحبِِه اَل حَتْ َدُه بُِجُنوٍد مَل ينََتُه َعَلْيِه َوَأي 
 َتَرْوَها  َفَأْنَزَل اهلل ُ َسكِ

ْفىَل  السُّ َكَفُروا  ِذيَن  ال  َمَة 
َكلِ اْلُعْلَيا   َوَجَعَل  ِهَي  اهلل ِ  َحكِيمٌ   َوَكلَِمُة  َعِزيٌز  ..  [ 40التوبة:  ] ﴾  َواهلل ُ 

بِاملُْْؤِمننَِي  وقوله:   َعَلْيُكْم  َحِريٌص  َعنِتُّْم  َما  َعَلْيِه  َعِزيٌز  َأْنُفِسُكْم  ِمْن  َرُسوٌل  َجاَءُكْم  ﴿َلَقْد 

ُهوَ  إِال   إَِلَه  اَل  اهلل ُ  َحْسبَِي  َفُقْل  ْوا  َتَول  َفإِْن  َرِحيٌم  ْلُت   َرُءوٌف  َتَوك  اْلَعْرِش    َعَلْيِه  َربُّ  َوُهَو 

  مما شهد لرسول اهلل    ، إىل ما ختلل أثناء آى هذه السورة الكريمة [ 129-128التوبة:  ] ﴾  اْلَعظِيمِ 

والقرب   السبق  بمزايا  بالرأفة  بتخصيصه  ووصفه  اخلطاب،  يف  واملالطفة  واالختصاص 

عليهم   ونرصه  وتأييده  أعداءه  قهره  من  واألنفال  هي  عليه  انطوت  ما  مع  هذا  والرْحة، 

من نعم اهلل سبحانه عليه، كان ذلك    وظهور دينه، وعلودعوته وإعالء لكلمته إىل غري هذا

العظيم،    احلسد من العدو   كله مظنة لتعجب املرتاب وتوقف الشاك، ومثريا لتحرك ساكن
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﴿َأَكاَن لِلن اِس َعَجًبا َأْن َأْوَحْينَا إىَِل َرُجٍل ِمنُْهْم َأْن َأْنِذِر  قال تعاىل يف هذه السورة:    ما منحه  

ِمْ  ِذيَن آَمنُوا َأن  هَلُْم َقَدَم ِصْدٍق ِعنَْد َرهبي ِ ال  ﴾  اِحٌر ُمبِنيٌ َقاَل اْلَكافُِروَن إِن  َهَذا َلَس   الن اَس َوَبرشي

اٍم ُثم  اْسَتَوى َعىَل  ثم قال:  ،  [ 2يونس:  ]  َمَواِت َواأْلَْرَض يِف ِست ِة َأي  ﴿إِن  َرب ُكُم اهلل ُ ال ِذي َخَلَق الس 

ُر اأْلَْمرَ   اْلَعْرشِ  إِْذنِهِ   ُيَدبي َبْعِد  ُرونَ   َذلُِكُم اهلل ُ َربُُّكْم َفاْعُبُدوهُ   َما ِمْن َشِفيٍع إِال  ِمْن  َتَذك  ﴾  َأَفاَل 

  فبني انفراده تعاىل بالربوبية واخللق واالخرتاع والتدبري، فكيف تعرتض أفعاله أو ،  [ 3يونس:  ] 

يطلع البرش عىل وجه احلكمة يف كل ما يفعله ويبديه، وإذا كان الكل ملكه وخلقه فيفعل يف  

 (1) ..(ملكه ما يشاء وحيكم يف خلقه بم يريد

ملا كانت سورة  : )هود  سورةلة عىل ذلك قوله يف وجه ترتيب  قال آخر: ومن األمث

والتحريك للنظر، ومن العظات والتخويف    يونس عليه السالم قد تضمنت من آي التنبيه 

واإلعالم   هبم  والقطع  واجلاحدين  املرشكني  وتقريع  والرتغيب  والرتهيبب  والتهديد 

والتسليم ما مل تشتمل عىل مثله سورة لتكرر  باجلريان عىل حكم السوابق ووجوب التفويض  

تكرر ذلك فيها واهلل أعلم، أهنا أعقبت هبا السبع الطوال، وقد    هذه األغراض فيها، وسبب 

عىل أن سورة األنعام هبا وقع استيفاء بيان حال املتنكبني عن الرصاط املستقيم عىل    مر التنبيه

وق ما  األنعام  سورة  استوفت  ثم  أحواهلم،  األمم  اختالف  أحوال  من  عليه  اإلحالة  عت 

السالفة كا تقدم، وبسطت ما أمجل من أمرهم، ثم أتبع ذلك بخطاب املستجيبني لرسول اهلل  

املنافقني، وتم املقصود    ، وحذروا وأنذروا كشف عن حال من تلبس هبم من عدوهم من

هلل والتحذير من  طريقة الدعاء إىل ا  من هذا يف سورة )األنفال وبراءة( ثم عاد اخلطاب إىل 

عذابه بعد بسط ما تقدم، فكان مظنة لتأكيد التخويف والرتهيب إلتيان ذلك بعد بسط حال  

وإيضاح أدلة، فلهذا كانت سورة يونس عليه السالم مضمنة من هذا ما مل يضمن غريها،  
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َمَواِت َواأْلَ أال ترى افتتاحها بقوله   اٍم ُثم  اْسَتَوى  ﴿إِن  َرب ُكُم اهلل ُ ال ِذي َخَلَق الس  ْرَض يِف ِست ِة َأي 

ُر اأْلَْمرَ   َعىَل اْلَعْرشِ  ُرونَ   َذلُِكُم اهلل ُ َربُُّكْم َفاْعُبُدوهُ   َما ِمْن َشِفيٍع إِال  ِمْن َبْعِد إِْذنِهِ   ُيَدبي ﴾  َأَفاَل َتَذك 

البقرة بقول[ 3يونس:  ]  تعاىل:  ، ومناسبة هذا االفتتاح دعاء اخللق إىل اهلل يف سورة  َا  ه  َأَيُّ ﴿َيا 

ِذيَن ِمْن َقْبلُِكْم َلَعل ُكْم َتت ُقونَ  ، ثم قد نبهوا  [ 21البقرة:  ] ﴾  الن اُس اْعُبُدوا َرب ُكُم ال ِذي َخَلَقُكْم َوال 

اهُ هنا كم نبهوا هناك فقال تعاىل:   اْسَتَطْعُتْم  ُقْل َفْأُتوا بُِسوَرٍة ِمْثلِِه َواْدُعوا َمِن    ﴿َأْم َيُقوُلوَن اْفرَتَ

ثم تأكدت املواعظ والزواجر واإلشارات إىل  ،  [ 38يونس:  ] ﴾  ِمْن ُدوِن اهلل ِ إِْن ُكنُْتْم َصاِدِقنيَ 

فحصل من سورة األعراف واألنفال وبراءة ويونس تفصيل  ..  أحوال املكذبني واملعاندين

نكبني، فلم تقرر  ما كان أمجل فيم تقدمها، كم حصل مما تقدم تفصيل أحوال السالكني واملت

َلْت ِمْن َلُدْن َحكِيٍم َخبرِيٍ  ﴿الر هذا كله، أتبع املجموع بقوله:   َمْت آَياُتُه ُثم  ُفصي
﴾  كَِتاٌب ُأْحكِ

 (1) ..(وتأمل مناسبة اإلتيان هبذين االسمني الكريمني ومها: احلكيم، اخلبري، [ 1هود: ] 

ملا قال تعاىل:  : )مريم   سورةقال آخر: ومن األمثلة عىل ذلك قوله يف وجه ترتيب  

َعَجًبا  آَياتِنَا  ِمْن  َكاُنوا  ِقيِم  َوالر  اْلَكْهِف  َأْصَحاَب  َأن   َحِسْبَت  أورد  ،  [ 9الكهف:  ] ﴾  ﴿َأْم  ثم 

أتبع سبحانه   القرنني،  السالم، وقصة ذي  عليهم  موسى واخلْض  الرجلني  خربهم وخرب 

ما هوذ العجائب  بقصص تضمنت من  مريم    لك  فافتتح سورة  سببا  وأخفى  أشد عجبا 

بن زكريا وبشارة الزوج حتى سأل    بيحيى  الرجاء وعقر  الشيخوخة وقطع  بعد  به  زكريا 

  ﴿َقاَل َربي َأن ى َيُكوُن يِل ُغاَلٌم َوَكاَنِت اْمَرَأيِت َعاِقًرا َوَقْد َبَلْغُت ِمنَ : ومتعجبا  زكريا مستفهم

يًّا 
وأمر  ، فأجابه اهلل تعاىل بأن ذلك عليه هني وأنه جيعل ذلك آية للناس ، [ 8مريم: ] ﴾ اْلكِرَبِ ِعتِ

أصحاب الكهف    هذا أعجب من القصص املتقدمة فكأن قد قيل: أم حسبت يا حممد أن 

والرقيم كانوا من آياتنا عجبا نحن نخربك بخربهم ونخربك بم هوأعجب وأغرب وأوضح  
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كريا يف ابنه حييى عليهم السالم، وقصة عيسى عليه السالم يف كينونته بغري  آية وهوقصة ز

من مسبباهتا إال بحسب سنة اهلل،    َشء عليها    أب ليعلم أن األسباب يف احلقيقة ال يتوقف

السالم  عليه  لزكريا  تعاىل  قوله  أشار  هذا  وإىل  لسبب  ال  سبحانه  له  الفعل  ﴿َوَقْد  :  وإنم 

ثم أتبع سبحانه بشارة زكريا بيحيى بإتيانه احلكم    ،[ 9مريم:  ] ﴾   َومَلْ َتُك َشْيًئا َخَلْقُتَك ِمْن َقْبُل 

 ( 1)  (صبيا ثم بذكر مريم وابنها عليهم السالم وتعلقت اآلي بعد إىل انقضاء السورة

ملا ذكر سبحانه  : )طه  سورة قال آخر: ومن األمثلة عىل ذلك قوله يف وجه ترتيب  

خصهم به، وأعقب    وما منحه وأعطاه وقصص األنبياء بعده بمعليه السالم  قصة إبراهيم  

َْحَْلنَا َمَع  ذلك بقوله تعاىل:   َومِم ْن  ِة آَدَم  ي  ُذري الن بِيينَي ِمْن  ِمَن  َعَلْيِهْم  َأْنَعَم اهلل ُ  ال ِذيَن  ﴿ُأوَلئَِك 

ائِيَل َومِم   إِْبَراِهيَم َوإرِْسَ ِة  ي  وا    ْن َهَدْينَا َواْجَتَبْينَا ُنوٍح َوِمْن ُذري ْْحَِن َخرُّ إَِذا ُتْتىَل َعَلْيِهْم آَياُت الر 

يًّا 
َوُبكِ ًدا  العالية    ،[ 58مريم:  ]   ﴾ُسج  املناصب  الكالم ختصيص هؤالء هبذه  وكان ظاهر هذا 

َضاُعوا  ﴿َفَخَلَف ِمْن َبْعِدِهْم َخْلٌف أَ :  والدرجات املنيفة اجلليلة ال سيم وقد أتبع ذلك بقوله

َهَواِت  الش  َبُعوا  َوات  اَلَة  َغيًّا   الص  َيْلَقْوَن  كان هذا مظنة إشفاق وخوف  ،  [ 59مريم:  ] ﴾  َفَسْوَف 

﴿َما َأْنَزْلنَا َعَلْيَك اْلُقْرآَن  مالطفة املحبوب املقرب املجتبى فقال:   فأتبعه تعاىل بمالطفة نبيه  

﴿َوَكْم َأْهَلْكنَا َقْبَلُهْم ِمْن َقْرٍن  قوله تعاىل:  وأيضا فقد ختمت سورة مريم ب..  [ 2طه:  ] ﴾  لَِتْشَقى

سُّ ِمنُْهْم ِمْن َأَحٍد َأْو َتْسَمُع هَلُْم ِرْكًزا
َناُه بِلَِسانَِك بعد قوله:  ،  [ 98مريم:  ] ﴾  َهْل حُتِ ْ ﴿َفإِن َم َيرس 

ا َ بِِه املُْت ِقنَي َوُتنِْذَر بِِه َقْوًما ُلدًّ من تأخر قريش عن اإلسالم    رأى    وقد،  [ 97مريم:  ] ﴾  لُِتَبرشي

حيزنه تأخر إيمهنم ولذلك قيل له:   إشفاقه وخوفه عليهم وال شك أنه   ولردها ما أوجب

َعَلْيِهمْ  َزْن  حَتْ من    فكأنه،  [ 70النمل:  ] ﴾  ﴿َواَل  املقصود  يستصعب  أنه  استجابتهم    ظن 

َأْنَزْلنَا َعَلْيَك  بقوله:    سبحانهأوينقطع الرجاء من إنابتهم فيطول العناء واملشقة فبرشه   ﴿َما 
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لَِتْشَقى  انطوى عىل  ،  [ 2طه:  ] ﴾  اْلُقْرآَن  فال عليك من لدد هؤالء وتوقفهم فسيستجيب من 

ثم أتبع ذلك تعريفا  ..  اخلشية إذا ذكر وحرك إىل النظر يف آيات اهلل كم قيل له يف موضع آخر 

ْْحَُن َعىَل اْلَعْرِش اْس وتأنيسا بقوله:    ؛ إىل أول قصص موسى عليه السالم  [ 5طه: ] ﴾ َتَوى﴿الر 

شاء  فإذا  عن ملكه، َشءسبحانه أن الكل خلقه وملكه وحتت قهره وقبضته ال يشذ   فأعلم

هداية ملمن وفقه مل يصعب أمره، ثم أتبع ذلك بقصة موسى عليه السالم وما كان منه يف  

هالك فرعون وظهور بني  إلقائه صغريا يف اليم، وما جرى بعد ذلك من عجيب الصنع و

 (1)(إرسائيل، وكل هذا مما يؤكد القصد املتقدم

يف    ملا قال تعاىل : )سورة النورقال آخر: ومن األمثلة عىل ذلك قوله يف وجه ترتيب  

ِذيَن ُهْم لُِفُروِجِهْم َحافُِظونَ :  السورة التي قبلها  ﴿َفَمِن اْبَتَغى  :  ثم قال  ..[ 5املؤمنون:  ] ﴾  ﴿َوال 

استدعى الكالم بيان حكم العادين يف ذلك،    [ 7املؤمنون:  ] ﴾  لَِك َفُأوَلئَِك ُهُم اْلَعاُدونَ َوَراَء ذَ 

ثم أتبع ذلك بحكم اللعان والقذف، وانجر مع  ..  سورة النور  ومل يبني فيها، فأوضحه يف

بالغيب األلسنة رمجا  زلل  من  للمؤمنني  اإلفك حتذيرا  بقصة  اإلخبار  ذلك    .. ذلك  وأتبع 

ثم بالتحذير من دخول البيوت إال بعد االستئذان  .. بوعيد حمبى شياع الفاحشة يف املؤمنني

ملن    ..املرشوع إال  الزينة  إبداء  النساء عن  والنساء، وهني  للرجال  البرص  باألمر بغض  ثم 

وتكررت هذه املقاصد يف هذه السورة إىل ذكر حكم العورات    ..سمى اهلل سبحانه يف اآلية

الثالث، ودخول بيوت األقارب وذوي األرحام، وكل هذا مما يربىء ذمة املؤمن بالتزام ما  

 ( 2)  (أمر اهلل به من ذلك والوقوف عند ما حده تعاىل من أن يكون من العادين املذمومني

ملا تضمنت  : )سورة الفرقانقال آخر: ومن األمثلة عىل ذلك قوله يف وجه ترتيب  

الزوجات به والقذف واالستئذان    من األحكام كحكم الزنا ورمي سورة النور بيان كثري  
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واحلجاب، وإسعاف الفقري والكتابة وغري ذلك، والكشف عن مغيبات من تغاير حاالت  

تبني بمعرفتها واالطالع عليها اخلبيث من الطيب ـ كإطالعه سبحانه نبيه واملؤمنني عىل ما  

م ـ ثم يف قصة املنافقني يف إظهارهم ضد  تقوله أهل اإلفك وبيان حاهلم واضمحالل حماهل 

كان  ..  ، ثم ما فضح به تعاىل منافقي اخلندق الصاحلنييضمرون، ثم كريم وعده للخلفاء    ما 

بصحة   يف جمموع هذا فرقانا يعتضد به اإليمن وال ينكره مقر بالرْحن، يشهد لرسول اهلل 

وسوء مرتكبهم    عريف ببهتهموقد تضمنت هذه السورة من النعي عىل الكفار والت..  رسالته

 ( 1)  (وهلذا ختمت بقواطع الوعيد، وأشد التهديد.. ما مل يتضمن كثري من نظائرها 

ترتيب   قوله يف وجه  األمثلة عىل ذلك  آخر: ومن  الشعراءقال  ) سورة  ملا عرفت  : 

ذكر يف الوعيد كان ذلك مظنة    سورة الفرقان بشنيع مرتكب الكفرة املعاندين وختمت بم

وتأسفه عىل فوت إيمهنم ملا جبل عليه من الرْحة واإلشفاق، فافتتحت السورة   إلشفاقه 

األخرى بتسليته عليه السالم وأنه سبحانه لوشاء ألنزل عليهم آية تبهرهم وتذل جبابرهتم  

 آَيًة  ﴿َلَعل َك َباِخٌع َنْفَسَك َأال  َيُكوُنوا ُمْؤِمنِ فقال سبحانه:  
ِ
َمء ْل َعَلْيِهْم ِمَن الس  نَي إِْن َنَشْأ ُننَزي

َأْعنَاُقُهْم هَلَا َخاِضِعنيَ    وقد تكرر هذا املعنى عند إرادته تسليته  ..  [ 4-3الشعراء:  ] ﴾  َفَظل ْت 

َأْو  ﴿َوإِْن َكاَن َكرُبَ َعَلْيَك إِْعَراُضُهْم َفإِِن اْسَتَطْعَت َأْن  كقوله تعاىل:   َنَفًقا يِف اأْلَْرِض  َتْبَتِغَي 

 َفَتْأتَِيُهْم بِآَيةٍ 
ِ
َمء األنعام:  ] ﴾  َفاَل َتُكوَنن  ِمَن اجْلَاِهلنِيَ   َوَلْو َشاَء اهلل ُ جَلََمَعُهْم َعىَل اهْلَُدى  ُسل ًم يِف الس 

ْم َأْنَبْتنَا فِيَها ِمْن ُكلي َزْوٍج  ﴿َأَومَلْ َيَرْوا إِىَل اأْلَْرِض كَ ثم أعقب سبحانه بالتنبيه والتذكري  .. [ 35

  وقل ما جتد يف الكتاب العزيز ورود تسليته عليه السالم إال معقبة بقصة   .. [ 7الشعراء:  ] ﴾  َكِريمٍ 

موسى عليه السالم وما كابد من بنى إرسائيل وفرعون، ويف كل قصة منها إحراز ما مل حترزه  

جتد قصة تتكرر، وإنه ظن ذلك من مل يمعن    األخرى من الفوائد واملعاين واألخبار حتى ال 
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قدر إزالتها لنقص من   سقطت أو  النظر، فم من قصة من القصص املتكرر يف الظاهر إال ولو

بقصص غريه  عليه السالم  م أتبع جل وتعاىل قصة موسى  ث.  الفائدة ما ال حيصل من غريها. 

حتى ال    ذكورة وتأنيسا له  السالم مع أممهم عىل الطريقة امل و  من األنبياء عليهم الصالة

..  ثم أتبع سبحانه ذلك بذكر الكتاب وعظيم النعمة  .. َيلك نفسه أسفا عىل فوت إيمن قومه 

فيا هلا كرامة تقرص األلسنة عن شكرها وتعجز العقول عن تقريرها، ثم أخرب تعاىل أنه بلسان  

سنة الرسل واألنبياء  الكتاب وشائع ذكره عىل أل  عريب مبني، ثم أخرب سبحانه بعيل أمر هذا

لنِيَ عليهم السالم فقال:   ُه َلِفي ُزُبِر اأْلَو  وأخرب أن علم بني إرسائيل  ،  [ 196الشعراء:  ] ﴾  ﴿َوإِن 

ثم عاد الكالم  ..  من أعظم آية وأوضح برهان وبينة، وأن تأمل ذلك كاف، واعتباره شاف

 ( 1)  (أوتصل إليهمنه   َشءإىل تنزيه الكتاب وإجالله عىل أن تتسور الشياطني عىل 

 : عبد احلميد الفراهي 

تناسب    الربهان يف وكتابه ]أيب جعفر الغرناطي،  بورك فيكم يا تالميذ    قال الشيخ: 

 وقد شفيتم وأوفيتم.. فهل يوجد غريه من الشهود عىل ما ذكرتم؟ ، سور القرآن[،

كتب   تالمذة  من  أنا  أجل..  أحدهم:  الفراهيقال  احلميد  عبد  صاحب    (2)الشيخ 

تدبره يف كتاب اهلل  . والذي يذكر أن  )تفسري نظام القرآن وتأويل الفرقان بالفرقان(. كتاب  

قاله  ما سمه  إىل استنباط  أداه  تعاىل   النظام( وحتديد أصوله، وذلك بعد أن نظر فيم  )علم 
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(2)  ( اهلندي  الفراهي  احلميد  عبد  العربية    1349ـ    1280هو  هـ(، عالمة 

ظم كره باهلند ـ وكان ابن خال  والتفسري، ولد يف قرية فرَيا ـ من قرى مديرية أع

عالمة الرشق ومؤرخ اإلسالم، الشيخ شبيل النعمين، اشتغل الفراهي منذ يفاعته 

بطلب العلم، فحفظ القرآن، وقرأ ـ كدأب أبناء العائالت الرشيفة يف اهلند ـ اللغة 

الفارسية وبرع فيها، ثم انرصف إىل طلب العربية، فاستظل بعطف أخيه الشيخ  

عمينـ  وكان أكرب منه بست سننيـ  فأخذ منه العلوم العربية كلها من رصفها شبيل الن

بكلية   العربية  للغة  أستاذ  عني  وفلسفتها..  ومنطقها  وأدهبا،  ولغتها  ونحوها، 

عليكره اإلسالمية، وكان هبا يومئذ أستاذ اللغة العربية املسترشق األملاين الشهري  

الفراهي. وقرأ عليه الفراهي العربية،  يوسف هارويز، الذي استكمل العربية من  

ثم عني أستاذا بجامعة اهلل أباد، وبقي فيها أعواما حتى انتقل منها إىل حيدر أباد  

الدكن، رئيسا ملدرسة دار العلوم النظامية، التي كانت خترج قضاة البالد ووالهتا.  

ات  وهو الذي عمل عىل تأسيس اجلامعة العثمنية، والتي كانت من أحدث جامع

الفراهي..  احلميد  عبد  الشيخ  بعنوان:  مقال  من  نظاما،  وأعجبها  سنا،  العامل 
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يف التناسب والرتابط املحفوف هبم كتاب اهلل تعاىل ـ آيات وسورا ـ فوجده غري  املفرسون  

كاف وال شاف ؛ لذلك عمل عىل تطويره وتعميقه، حتى جيعل منه فنا مستقال عىل أصول  

 . راسخة، وقواعد واضحة، مستنبطة من أساليب القرآن وقواعد اللسان

منحرصا يف الكشف عن املناسبة التي  كان  اهتمم السابقني  : وهو يذكر أن  (1)قال آخر

يصري هبا شيئا واحدا، وقنعوا يف ذلك بمجرد بيان  ينتظم هبا الكالم من أوله إىل آخره، حتى  

املناسبة بينها، من غري أن ينظروا ـ يف غالب أعمهلم ـ إىل أمر عام شامل ينتظم به حمتوى اآلية  

أوالسورة، وليس هذا التقصري راجعا بالْضورة إىل إمهاهلم أوضعفهم، بل كان ـ وال يزال  

 . ـ لدقة هذا األمر وغموضه 

آخر أمهيته  :  (2)قال  العلم، وبني أصوله، ودلل عىل  الفراهي قواعد هذا  وقد نظم 

)التناسب(   بني  التفرقة  توضيح  عىل  فيه  ركز  وقد  النظام(..  )دالئل  كتابه  يف  البالغة، 

 و)النظام(، وأن ما يعنيه من )النظام( ليس جمرد تناسب. 

الفات حوله،  قال آخر: وهو يذكر أمهية التعرف عىل نظام القرآن يف فهمه وإزالة اخل

العداوة والبغضاء  فيقول:   بينها  األمة اإلسالمية، وأثارت  التي جدت يف  إن اخلالفات   (

لفهموا   النظام،  فلوفهموا  إياه،  القرآين، وعدم معرفتهم  بالنظم  العلمء  اعتناء  نتيجة عدم 

ل  روح القرآن، وحاولوا إزالة هذه اخلالفات ال إشعال نرياهنا كم يفعلون، فإين رأيت ج

لنا   النظام، واستبان  التزام رباط اآليات، فإنه لوظهر  التأويل من عدم  اختالف اآلراء يف 

واحدة وكلمة سواء، كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها يف    عمود الكالم، جلمعنا حتت راية

ُقوا﴾  تَ   َواَل  مَجِيًعا  اهلل ِ بَِحْبلِ  َواْعَتِصُموا ﴿السمء، وجعلنا معتصمني بحبل كتابه، كم قال:   َفر 

وكيف اخلالص من التفرق األصيل وقد جعلوا هذا احلبل أشتاتا يف ظنوهنم،  ،  [ 103:  عمران  ]آل
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َْحِيٍد﴾    َحكِيمٍ   ِمنْ   َتنِْزيٌل   َخْلِفهِ   ِمنْ   َواَل   َيَدْيهِ   َبنْيِ   ِمنْ   اْلَباطُِل   َيْأتِيهِ   اَل ﴿وهوبحمد اهلل متني..  

فبالنظام يتبني  ..  وحيرف طريق الكالم عن سمتهفيؤوله كل فريق حسب ظنه،  ،  [ 42: ]فصلت

 ( 1)سمت الكالم، فتنتفي عن آياته أهواء املبتدعني، وانتحال املبطلني، وزيغ املنحرفني(

ال خيفى أن نظم الكالم بعض منه، فإن تركته ذهب  قال آخر: وقال يف بيان أمهيته: )

رم فهم النظام، فقد حرم حظا  معناه، فإن للرتكيب معنى زائدا عىل أشتات األجزاء، فمن ح 

من الكالم، ويوشك أن يشبه حاله بمن قبله من أهل الكتاب، كم أخرب اهلل تعاىل عنهم:  

ُروا   مِم ا   َحظًّا   َفنَُسوا ﴿   اهلل ُ   ُينَبيُئُهمُ   َوَسْوَف   اْلِقَياَمةِ   َيْومِ   إىَِل   َواْلَبْغَضاءَ   اْلَعَداَوةَ   َبْينَُهمُ   َفَأْغَرْينَا   بِهِ   ُذكي

يف  [ 14:  ]املائدةَيْصنَُعوَن﴾    َكاُنوا  بَِم  نراها  التي  والبغضاء  العداوة  تكون هذه  أن  وأخاف   ..

وسبب ذلك ما  .  املسلمني من هذا النسيان، فال هتدأ عداوهتم، وال يرجعون من اختالفهم. 

أهل  ذكرنا يف األمر األول؛ ألنا إذا اختلفنا يف معاين كالمه، اختلفت أهواؤنا، ورصنا مثل  

الكتاب..غري أن رجاءهم كان هبذا النبي، وهذا القرآن الذي يرفع اختالفهم.. وأما نحن  

 ( 2)  (فليس لنا إال هذا الكتاب املحفوظ

)قد صنف بعض العلمء يف تناسب اآلي    قال آخر: وقد قال مبينا منهجه يف ذلك:

بينهم والفرق  عليه،  أطلع  فلم  القرآن،  نظام  يف  الكالم  وأما  إنم  والسور،  التناسب  أن   :

هوجزء من النظام، فإن التناسب بني اآليات بعضها مع بعض ال يكشف عن كون الكالم  

شيئا واحدا مستقال بنفسه، وطالب التناسب ربم يقنع بمناسبة ما، فربم يغفل عن املناسبة  

املتجاو املناسبة بني اآليات  الكالم فيصري شيئا واحدا، وربم يطلب  ينتظم هبا  رة مع  التي 

عدم اتصاهلا، فإن اآلية التالية ربم تكون متصلة بالتي قبلها عىل بعد منها، ولوال ذلك ملا  

عدم االتصال بني آيات متجاورة يوجد    عجز األذكياء عن إدراك التناسب، فأنكروا به، فإن
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ـ أومجلة من اآليات ـ متص لة  كثريا، ومنها ما ترى فيه اقتضابا بينا، وذلك إذا كانت اآلية 

وباجلملة: فمرادنا بالنظام أن تكون السورة كامال واحدا، ثم تكون  .  بالتي عىل بعد منها.

منها.  بعد  عىل  أوبعدها  قبلها  أوبالتي  والالحقة،  السابقة  بالسورة  مناسبة  أن  .  ذات  فكم 

اآليات ربم تكون معرتضة؛ فكذلك ربم تكون السورة معرتضة، وعىل هذا األصل نرى  

ما واحدا، ذا مناسبة وترتيب يف أجزائه، من األول إىل اآلخر، فتبني مما قدمنا  القرآن كله كال 

 (1) أن النظام شئ زائد عىل املناسبة وترتيب األجزاء(

يف سبيل معرفة النظام عىل هذه الكيفية سعى إىل استخراج ما سمه  قال آخر: وهو  

القي  )عمود( كل سورة، وهويعن الرئيس للسورة من  العنوان  إىل  به  رآن، فمعرفته تؤدي 

وهويف استخراجه ال يعتمد كثريا عىل حشد األقاويل والروايات    ..معرفة نظام القرآن كله

التي متْل كتب التفسري، بل يعمد ـ مبارشة ـ إىل تدبر القرآن، والنظر يف معانيه وأهدافه نظر  

 النظام. املطلع اخلبري؛ ليهديه هذا التأمل املجرد إىل معرفة العمود، ومن ثم 

املجال   هذا  يف  كتبوا  من  كل  مثل  وهو  آخر:  العملية  قال  هذه  بصعوبة  يرصح 

السورة(،   )عمود  هوفالستخراج  السورة  عمود  تعيني  أن  )اعلم  ملعرفة    يقول:  إقليد 

يف   النظر  وترداد  والتمحيص،  التأمل  شدة  إىل  وحيتاج  املعارف،  أصعب  ولكنه  نظامها.. 

واملتجا  املتمثلة  السورة  السورة  مطالب  به  الصبح، فتيضء  العمود كفلق  يلوح  ورة، حتى 

املحتملة   التأويالت  من  ويتعني  اخلاص،  حملها  آية  كل  وتأخذ  نظامها،  ويتبني  كلها، 

 (2) أرجحها(

يذكر أن سورة الفاحتة كالديباحة  قال آخر: وهو يْضب األمثلة املوضحة لذلك، ف

ولذلك   املطلوب؛  اإليمن  هي سورة  البقرة  وسورة  فيه،  ما  مفاتيح جلميع  ففيها  للقرآن، 
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، وسورة النساء كالردء  مجعت دالئله، وسورة آل عمران سورة اإلسالم، وهوطاعة النبي  

ملائدة تركز عىل  لصورة اإلسالم، بم تبني من كون الرشيعة رْحة عىل الناس كافة، وسورة ا

بناء اإلسالم عىل العهد اإلهلي بذكر أواسط العهد وهنايته، وأما سورة األنعام، فعمودها  

 .(1) بيان موقع األحكام من عهد التوحيد، لسد أبواب الرشك.. وهكذا

 : السيوطي جالل الدين  

وأوفيتم..  ، وقد شفيتم  عبد احلميد الفراهي بورك فيكم يا تالميذ الشيخ    قال الشيخ:

 فهل يوجد غريه من الشهود عىل ما ذكرتم؟ 

أنا من تالمذة كتب   الدين  الشيخ  قال أحدهم: أجل..  الذي  (2)السيوطيجالل   ،

)اإلتقان(، و)معرتك األقران(، وقد نقل فيهم  يف كتبه القرآنية كـ  املناسبة  أورد حديثه عن  

ا عىل املناسبة؛ مثل: )تناسق  وألف أيضا كتبا قرصه  ..أغلب كالم الزركيش يف )الربهان(

، وقد ذكر يف مقدمته أن هذا الكتاب هو جزء من كتاب له كبري  (3)   الدرر يف تناسب السور(

األرسار(،   كشف  يف  األزهار  )قطف  وله  التنزيل(،  )أرسار  اسمه  التناسب،  موضوع  يف 

 و)مراصد املطالع يف تناسب املقاطع واملطالع( 

دمت ألهنا للقرآن  قُ بأهنا    يف سورة الفاحتة ومن األمثلة عىل ذلك ما ذكره  :  (4)قال آخر

كاخلطبة، وخطب الكتب املصنفة مقدمة، وألهنا مشتملة عىل مجلة معناه، فهو من باب ما  

 
 .93دالئل النظام،  (1)

الدين  جالل  السيوطي،  هو عبد الرْحن بن أيب بكر بن حممد اخلضريي    (2)

م( حافظ مؤرخ أديب، ألف عددا كبريا من   1505ـ    1445هـ =    911ـ    849)

والنحو   واألصول  واحلديث  والفقه  التفسري  تشمل  وهي  والرسائل،  الكتب 

والتصوف واألدب وغريها، ومن هذه املصنفات: اإلتقان يف  والبالغة والتاريخ  

علوم القرآن، ورسائل اإلمام احلافظ جالل الدين السيوطي يف نجاة والدي النبي،  

املنتثرة يف   باملأثور، والدرر  التفسري  املنثور يف  املالئك، والدر  أخبار  واحلبائك يف 

املهدي، أخبار  الوردي يف  والعرف  املشتهرة،  اللغة   األحاديث  علوم  واملزهر يف 

القرآن،   ترتيب  وأرسار  املعرب،  من  القرآن  يف  وقع  فيم  واملهذب  وأنواعها، 

احلفاظ،  وطبقات  القرآن،  وإعراب  احلبيب،  خصائص  يف  اللبيب  وأنموذج 

وطبقات املفرسين، ومفحمت األقران يف مبهمت القرآن، انظر اخلزانة التيمورية  

 .. 355، وخمطوطات الظاهرية 3/151

الترصف   (3) بعض  مع  الرسالة  هذه  يف  ورد  ما  كل  املبحث  هذا  يف  نقلنا 

والتبسيط، ألن أكثر املفرسين ينقلون ما ذكره يف بدايات السور، وهو أيضا نقل  

 الكثري من ذلك عن غريه. 
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أوهلا، ألن  يف  القصيدة  مضمون  إىل  اإلشارة  وهو  االستهالل،  براعة  األدب  أهل  يسميه 

تعاىل، وإخالص الدين له، والتعبد باألمر، والنهي، والوعد،    معاين القرآن هي الثناء عىل اهلل 

 والوعيد، والقصص، وهذه السورة مشتملة عىل مجيع ذلك. 

يف الفاحتة  اهلل تعاىل ملا أرشد  من أنه   البقرةومثل ذلك ما ذكره يف سورة  :  (1)قال آخر

والضال عليهم،  املغضوب  طريق  دون  املستقيم  الرصاط  إىل  اهلداية  طلب  افتتحت  إىل  ني 

القرآن بالشك، فقال:   الطريق، وأنه  ببيان ذلك  ُهًدى  البقرة  فِيِه  َرْيَب  اَل  اْلكَِتاُب  ﴿َذلَِك 

ولذلك وصفهم بنعمته عليه، وبالتقوى، واإليمن بالغيب، وما بعده   ،[ 2]البقرة:  لِْلُمت ِقنَي﴾  

ِذيَن َأْنَعْمَت َعَلْيِهْم﴾  فهو كرشح   ﴿ُأوَلئَِك َعىَل ُهًدى  ، ولذلك قال:  وبيان له  [ 7]الفاحتة:  ﴿ال 

ِْم﴾   َرهبي إىل    [ 2]البقرة:  ِمْن  الفاحتة  يف  قسمه  كم  ومنافق،  معاند  إىل  كفروا  الذين  قسم  ثم 

 مغضوب عليهم وضال بعد ذكر املنعم عليهم. 

ملا وردت األحاديث يف  ، من أنه  آل عمران ومثل ذلك ما ذكره يف سورة  :  (2) قال آخر

وآ  البقرة،  قُ فضائل  مقرتنتني،  عمران  بقوله:  ل  البقرة  ختمت  ملا  وأيضا  هبا،  ﴿آَمَن  رنت 

ُسوُل﴾   ناسب ذلك ذكر الكتب املنزلة،    [ 285]البقرة:  ﴿َوُكُتبِِه َوُرُسلِِه﴾  إىل قوله    [ 285]البقرة:  الر 

ًقا ملَِا َبنْيَ َيَدْيِه َوَأْنَزَل الت ْوَراَة  التي جيب إليمن هبا، فقال:   َل َعَلْيَك اْلكَِتاَب بِاحْلَقي ُمَصدي ﴿َنز 

ْنِجيَل ِمْن َقْبُل ُهًدى لِلن اِس َوَأْنَزَل اْلُفْرَقاَن﴾   وتضمن ذكر إنزاهلا ذكر    ،[ 4ـ    3]آل عمران:  َواإْلِ

الرس  وهم  عليهم  واملنزل  املالئكة،  وهم  هبا،  قوله:  النازلني  ذلك  فطابق  ﴿َوَماَلئَِكتِِه  ل، 

ِذيَن َكَفُروا بِآَياِت اهلل ِ هَلُْم َعَذاٌب َشِديٌد  ﴿وقال بعد ذلك:    [ 285]البقرة:  َوُكُتبِِه َوُرُسلِِه﴾   إِن  ال 

ُق َبنْيَ َأَحٍد مِ ؛ لتطابق املفهوم من قوله:  [ 4]آل عمران:    ﴾َواهلل ُ َعِزيٌز ُذو اْنتَِقامٍ  ْن ُرُسلِِه﴾  ﴿اَل ُنَفري

عليهم    كم فعله نصارى نجران، الذين ترك فيهم اآليات، آمنوا باملسيح وموسى   [ 285]البقرة:  
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بمحمد  السالم  وكفروا   ،  :املؤمنون قال  َوَأَطْعنَا﴾  ،  وفد    [ 285]البقرة:  ﴿َسِمْعنَا  واتبع 

َكَفرُ بقوله حلفنا ونزلنا ونحوه، وليعود    نجران ما شابه ِذيَن  ال  عىل    [ 4]آل عمران:  وا﴾  ﴿إِن  

َنا َعىَل اْلَقْوِم اْلَكافِِريَن﴾ قوله:   [ 286]البقرة: ﴿َفاْنرُصْ

يف آخر  اهلل تعاىل  ملا ذكر    : ومثل ذلك ما ذكره يف سورة النساء، من أنه (1)قال آخر

إليها، وخص  سورة   اعتناء هبا، وإرشادا  بالتقوى؛  األمر  اتقى كرر  ملن  أعد  ما  آل عمران 

َا الن اُس  املؤمنني أوال يف آخر السورة، ثم عم مجيع الناس يف السورة التي تليها، فقال:   ﴿َيا َأَيُّ

ُقوا َرب ُكْم﴾   ِذيَن  ﴿َوَلَقْد َوص  فهو وصية لْلولني واآلخرين، ولذلك قال:    [ 1]النساء:  ات  ْينَا ال 

اُكْم﴾   َوإِي  َقْبلُِكْم  ِمْن  َتاَب 
اْلكِ فإنه  اآلية.  [ 131]النساء:  ُأوُتوا  ذلك  إىل  باإلضافة  ذكر  .  ملا  أنه 

بالقتال والقتل وغري ذلك، كم فعلته قريش    اهلل   الذين أخرجوا من ديارهم، وأوذوا يف سبيل

اهلل،   يف  برسول  ونابذوهم  أرحامهم،  فقطعوا  ما    وأصحابه،  خالف  وذلك  الدين، 

يقتيض   ما  عىل  ومنبها  هلم،  واعظا  قال  بينهم،  فيم  والشفقة  الرحم،  ذوي  صلة  تقتضيه 

الرحم:   وصلة  والرتاحم،  َنْفٍس  التعاطف  ِمْن  َخَلَقُكْم  ال ِذي  َرب ُكُم  ات ُقوا  الن اُس  َا  َأَيُّ ﴿َيا 

ِمنُْهَم   َوَبث   َزْوَجَها  ِمنَْها  َوَخَلَق  بِِه  َواِحَدٍة  َتَساَءُلوَن  ال ِذي  اهلل َ  ُقوا  َوات  َونَِساًء  َكثرًِيا  ِرَجااًل 

 [1]النساء: َواأْلَْرَحاَم إِن  اهلل َ َكاَن َعَلْيُكْم َرِقيًبا﴾ 

النساء  سورة  ملا ذكر يف آخر    : ومثل ذلك ما ذكره يف سورة املائدة، من أنه (2)قال آخر

سورة  ن إعطاء املواريث أهلها من ذلك، وأيضا ملا ذكر يف  آية املواريث، أمر بوفاء العقود، أل

، وأنه رسول اهلل، وما قتلوه، وما صلبوه، ومن يستنكف أن يكون  عليه السالم   النساء املسيح

، اتصل بذلك  [ 171]النساء:  عبدا هلل، وقوله تعاىل: ﴿َواَل َتُقوُلوا َعىَل اهلل ِ إِال  احْلَق  إِن َم املَِْسيُح﴾  

ة املائدة لتعلقها بذكر املسيح يف أثناء السورة أوال وآخرا، وذكر من اختذه اهلني اثنني،  سور
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ُ اهلل ُ َلُكْم َأْن َتِضلُّوا﴾  قال تعاىل:    ا مل. ومثل ذلك  أو ثالث ثالثة.  أي يبني    [ 176]النساء:  ﴿ُيَبنيي

ه من األحكام  أحكام الدين ورشائعه، ناسب ذلك ذكر سورة املائدة بعده؛ لكثرة ما تضمنت 

 الكثرية. 

﴿هللِ ِ  ملا قال آخر املائدة:    : ومثل ذلك ما ذكره يف سورة األنعام، من أنه (1)قال آخر

  ﴾ يِهن 
فِ َوَما  َواأْلَْرِض  َمَواِت  الس  خالقها    [ 120]املائدة:  ُمْلُك  أنه  األنعام  سورة  بني  اآلية، 

يكون نقال عن الغري، فبني أنه مل ينتقل  ومبدعها مل ينتقل ملكهم إليه عن غريه، ألن امللك قد  

ملا ذكر ما أنعم عىل عباده الصادقني يوم القيامة من  .. باإلضافة إىل ذلك فإنه  إليه عمن سواه

قربه، وجناته، وفوزهم برضاه، أتبعه بذكر احلمد عىل هذه النعمة العظيمة، التي ابتدأ هبا  

حت والنهار،  والليل  واألرض،  السموات  بخلق  وجل  عىل  عز  رهبم  طاعة  من  متكنوا  ى 

ُكْم َوَجْهَرُكْم﴾ اإلخالص من ذلك بقوله:   اآلية.  [ 3]األنعام:  ﴿َيْعَلُم رِس 

ملا قال يف أواخر األنعام:    : ومثل ذلك ما ذكره يف سورة األعراف، من أنه(2)قال آخر

ُمَباَرٌك﴾   َأْنَزْلنَاُه  كَِتاٌب  آخر    [ 155]األنعام:  ﴿َوَهَذا  إىل  بعضا  بعضه  يتبع  الكالم  استاق  ثم 

]األعراف:  ﴿كَِتاٌب ُأْنِزَل إَِلْيَك َفاَل َيُكْن يِف َصْدِرَك َحَرٌج ِمنُْه﴾  السورة، أتبع ذلك بقوله تعاىل:  

﴿ال ِذي َجَعَلُكْم َخاَلئَِف اأْلَْرِض َوَرَفَع  ملا قال يف آخر األنعام:  فإنه    ، . باإلضافة إىل ذلك.[ 2

اآلية، أي بالعلم والعقل واإليمن؛ ألجل االبتالء املذكور بالتكليف    [ 165]األنعام:  َبْعَضُكْم﴾  

﴿كَِتاٌب ُأْنِزَل إَِلْيَك َفاَل َيُكْن  ذلك صدق املدعي، الذي عدي بالكتاب فقال:    املرتتب عىل 

 [ 2]األعراف: ُه﴾ يِف َصْدِرَك َحَرٌج ِمنْ 

أنه(3)قال آخر جهل  اهلل تعاىل  ذكر  ملا    : ومثل ذلك ما ذكره يف سورة األنفال، من 
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، وويل الصاحلني،  املرشكني بعبادهتم من ال يسمع، وال يبرص، وأن اهلل تعاىل دل رسوله  

وناسب ذلك حتقيقه بم نرصه به يوم بدر، ونرص أصحابه، وبني أنه مواله ونارصه، فنعم  

النصري.ا ونعم  ملا  ملوىل  فإنه  ذلك،  إىل  باإلضافة  عىل  .  املتمردين  عاقبة  األعراف  يف  ذكر 

اهلل   لتضمنها نرص  األنفال؛  السورة بسورة  أتبع  قومهم،  تعاىل هلم عىل  اهلل  الرسل، ونرص 

.. باإلضافة إىل ذلك، فإنه ملا  تعاىل رسوله عىل قومه يوم بدر، كم نرص أوائك عىل قومهم 

ُروا﴾    : قال تعاىل ْيَطاِن َتَذك  ُهْم َطائٌِف ِمَن الش  َقْوا إَِذا َمس  ِذيَن ات  ناسب    [ 201]األعراف:  ﴿إِن  ال 

ُقوا اهلل َ َوَأْصلُِحوا َذاَت َبْينُِكْم﴾  ذلك قوله:   . باإلضافة إىل ذلك فإنه ملا قال  .[ 1]األنفال:  ﴿َفات 

وغالب غفالت الناس عن ذكر اهلل تعاىل؛    [ 205]األعراف:  ﴿َواَل َتُكْن ِمَن اْلَغافِلِنَي﴾    تعاىل:

ذلك ناسب  بالدنيا،  اأْلَْنَفاِل﴾    قوله:   الشتغاهلم  َعِن  بينهم    [ 1]األنفال:  ﴿َيْسَأُلوَنَك  وقع  ملا 

﴾ ﴿َوإِْخَواهُنُْم َيُمدُّ  . باإلضافة إىل ذلك فإنه ملا قال تعاىل: النزاع فيها. ]األعراف: وهَنُْم يِف اْلَغيي

َيْت َعَلْيِهْم آَياُتُه َزاَدهْتُْم إِيَمًنا﴾ ذكر ذلك من حال املؤمنني بقوله:  [ 202
 [2]األنفال: ﴿َوإَِذا ُتلِ

التوبة، من أنه(1) قال آخر ما ذكره يف سورة  يف آخر  اهلل تعاىل  قال  ملا    : ومثل ذلك 

ِذيَن آَمنُوا ِمْن  األنفال:   َبْعُد َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا َمَعُكْم َفُأوَلئَِك ِمنُْكْم َوُأوُلو اأْلَْرَحاِم  ﴿َوال 

َعلِيٌم﴾    
ٍ
ء ََشْ بُِكلي  اهلل َ  إِن   اهلل ِ  كَِتاِب  يِف  بَِبْعٍض  َأْوىَل  واقتىض علمه عز    [ 75]األنفال:  َبْعُضُهْم 

فيم ييل تلك السورة  وجل مصلحة اهلدنة يف زمن، ودفعها يف زمن، بني تعاىل زمن ذلك  

.. باإلضافة إىل ذلك فإنه ملا قال تعاىل:  [ 2]التوبة:  ﴿َفِسيُحوا يِف اأْلَْرِض َأْرَبَعَة َأْشُهٍر﴾  بقوله:  

ْلِم﴾   لِلس  َجنَُحوا  ِخَياَنَتَك﴾  ل:  ا وق  [ 61]األنفال:  ﴿َوإِْن  ُيِريُدوا  ل:  ا وق  [ 71]األنفال:  ﴿َوإِْن 

عَ  إِال   الن رْصُ  ِميَثاٌق﴾  ﴿َفَعَلْيُكُم  َوَبْينَُهْم  َبْينَُكْم  َقْوٍم  براءة؛    [ 72]األنفال:  ىَل  بسورة  ذلك  أتبع 

األمان   بني  ملا  أشهر،  أربعة  األمان  وأعطاهم  لْليات،  العهد  ونقض  املعاهدة،  لتضمنها 
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َأْوىَل باإلضافة إىل ذلك فإنه ملا قال تعاىل:  .  والصلح من اهلدنة.   ﴿َوُأوُلو اأْلَْرَحاِم َبْعُضُهْم 

اقتىض ذلك الرقة عىل ذوي األرحام، وأماهنم؛ رجاء إيمهنم، فناسب    [ 57]األنفال:  بَِبْعٍض﴾  

 ذلك أماهنم تلك املدة. 

براءة بقوله تعاىل:    تملا ختم  قال آخر: ومثل ذلك ما ذكره يف سورة يونس، من أنه 

ُأْنِزَلْت ُسوَرٌة﴾   َأْنُفِسُكْم﴾  وبقوله:    [ 86]التوبة:  ﴿َوإَِذا   [ 128]التوبة:  ﴿َلَقْد َجاَءُكْم َرُسوٌل ِمْن 

إتباعه بقوله األول:   اْلكَِتاِب﴾  اآلية، ناسب ذلك  آَياُت  ﴿َأَكاَن   :وللثاين  [ 1:  يونس] ﴿تِْلَك 

ِ ال ِذيَن آَمنُو ا َأن  هَلُْم َقَدَم ِصْدٍق  لِلن اِس َعَجًبا َأْن َأْوَحْينَا إِىَل َرُجٍل ِمنُْهْم َأْن َأْنِذِر الن اَس َوَبرشي

ِْم َقاَل اْلَكافُِروَن إِن  َهَذا َلَساِحٌر ُمبِنٌي﴾    فالكتاب السورة، والرسول املنذر. ،  [ 2]يونس:  ِعنَْد َرهبي

بِْع َما ُيوَحى  ملا قال تعاىل:    قال آخر: ومثل ذلك ما ذكره يف سورة هود، من أنه  ﴿َوات 

بني بعده أن الوحي املأمور باتباعه هو كتاب أحكمت آياته ثم فصلت،   [ 109: يونس] إَِلْيَك﴾ 

باإلضافة إىل ذلك فإنه ملا ذكر نجاة  .  فهو جدير باتباعه، والصرب عىل ما تضمنه من التكليف.

ب ذلك إليها بقوله:  ، ومتتعهم إىل حني قبوله توبتهم، أرشد يف عقعليه السالم  قوم يونس

ى َوُيْؤِت ُكل  ذِ  ُيَمتيْعُكْم َمَتاًعا َحَسنًا إىَِل َأَجٍل ُمَسمًّ إَِلْيِه  ُثم  ُتوُبوا  ي  ﴿َوَأِن اْسَتْغِفُروا َرب ُكْم 

َكبرٍِي﴾   َيْوٍم  َعَذاَب  َعَلْيُكْم  َأَخاُف  َفإِيني  ْوا  َتَول  َوإِْن  َفْضَلُه  أولئك    [ 3]هود:  َفْضٍل  متع  كم 

استغفارهم، وتوبتهم اخلالصة.. باإلضافة إىل ذلك فإنه ملا اشتملت سورة يونس عىل أدلة  ب

توحيده وقدرته بخلق السموات واألرض، وذكر العرش، وغري ذلك من اآليات، وليها  

َمَواِت َواأْلَْرَض﴾  هذه السورة، لقوله تعاىل:   ، وناسب ذكر  [ 7]هود:  ﴿َوُهَو ال ِذي َخَلَق الس 

ثمة ناسب قوله:  املخلوق َمْبُعوُثوَن﴾  ات هنا كم  إِن ُكْم  ُقْلَت  ﴿إَِلْيِه  لقوله:    [ 7]هود:  ﴿َوَلئِْن 

 [4]يونس: َمْرِجُعُكْم﴾ 
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ملا ذكر قصص األنبياء يف    : ومثل ذلك ما ذكره يف سورة يوسف، من أنه(1)قال آخر

تفصيلها،   أتبعها بقصة يوسف، وأفردها وبسطها بحسن نظمها، وعجيب  هود مفصلة، 

ْل  ولذلك وصفها بأحسن القصص.. باإلضافة إىل ذلك فإنه ملا قال تعاىل:   ﴿َفاْعُبْدُه َوَتَوك 

ب  [ 123]هود:  َعَلْيِه﴾   يوسف سؤله، ومجع  بلغه يف  عليه  توكل  ملا  يعقوب  أن  .  ه شمله. بني 

فإنه   ذلك،  إىل  تعاىل:  باإلضافة  قال  إِن ا  ملا  َمَكاَنتُِكْم  َعىَل  اْعَمُلوا  ُيْؤِمُنوَن  اَل  لِل ِذيَن  ﴿َوُقْل 

له  [ 121]هود:  َعاِمُلوَن﴾   يوسف وإخوته، وكانت  تباب، كم كان  إىل  الباغني  أن كيد  ، بني 

ُسِل َما ُنَثبيُت  ﴿َوُكالًّ العاقبة.. باإلضافة إىل ذلك فإنه ملا قال تعاىل:    الرُّ
ِ
 َنُقصُّ َعَلْيَك ِمْن َأْنَباء

أي بالصرب، ورجاء العاقبة كيوسف، وما آل أمره إليه بصربه، وكانت    [ 120]هود:  بِِه ُفَؤاَدَك﴾  

 العاقبة اجلميلة. 

﴿َذلَِك ِمْن  ملا قال تعاىل:    : ومثل ذلك ما ذكره يف سورة الرعد، من أنه(2) قال آخر

 ا
ِ
َمَواِت َواأْلَْرِض﴾  ،  [ 102]يوسف:  ْلَغْيِب ُنوِحيِه إَِلْيَك﴾  َأْنَباء ْن ِمْن آَيٍة يِف الس  ]يوسف:  ﴿َوَكَأيي

﴾  وقال:    [ 105
ٍ
ء ﴿تِْلَك آَياُت  ناسب ذلك قوله باعتبار األول    [ 111]يوسف:  ﴿َوَتْفِصيَل ُكلي ََشْ

َمَواِت بَِغرْيِ َعَمٍد َتَرْوهَنَا ُثم   ﴿اهلل ُ ال   : وباعتبار الثاين والثالث [ 1]الرعد: اْلكَِتاِب﴾  ِذي َرَفَع الس 

ُل   ُيَفصي اأْلَْمَر  ُر  ُيَدبي ى  ُمَسمًّ أِلََجٍل  جَيِْري  ُكلٌّ  َواْلَقَمَر  ْمَس  الش  َر  َوَسخ  اْلَعْرِش  َعىَل  اْسَتَوى 

 َربيُكْم ُتوِقنُوَن﴾  
ِ
]الرعد: ُحو اهلل ُ َما َيَشاُء َوُيْثبُِت﴾  ﴿َيمْ ، وقوله  [ 2]الرعد:  اآْلَياِت َلَعل ُكْم بِلَِقاء

39 ] 

َوَيُقوُل  ملا قال تعاىل: ﴿  : ومثل ذلك ما ذكره يف سورة إبراهيم، من أنه(3) قال آخر

ِذيَن َكَفُروا َلْسَت ُمْرَساًل﴾   ﴿كَِتاٌب َأْنَزْلنَاُه إَِلْيَك﴾  أتبعه بإثبات رسالته بقوله:    [ 43]الرعد:  ال 

بقوله    [ 1إبراهيم:  ]  ِْم﴾  وخرج بذلك  َرهبي بقوله   [ 1إبراهيم:  ] ﴿بِإِْذِن  ﴿لُِتْخِرَج    : وبني مقصودها 
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اِط اْلَعِزيِز احْلَِميِد﴾   ِْم إِىَل رِصَ ، وفيه مطابقة  [ 1]إبراهيم:  الن اَس ِمَن الظُُّلَمِت إِىَل النُّوِر بِإِْذِن َرهبي

؛ ألن الكفر  [ 19]الرعد:  ﴿َأَفَمْن َيْعَلُم َأن َم ُأْنِزَل إَِلْيَك ِمْن َربيَك احْلَقُّ َكَمْن ُهَو َأْعَمى﴾  ه:  لقول

]إبراهيم: ﴿لُِتْخِرَج الن اَس ِمَن الظُُّلَمِت إِىَل النُّوِر﴾ ظلمة وعمى، واإليمن نور وضياء، فقال: 

1 ] 

آخر سور(1) قال  يف  ذكره  ما  ذلك  ومثل  أنه:  من  احلجر،  آخر    ة  يف  قال  سورة  ملا 

﴿تِْلَك آَياُت اْلكَِتاِب   :واملراد القرآن، أتبعه بقوله  [ 52]إبراهيم: ﴿َهَذا َباَلٌغ لِلن اِس﴾ :  إبراهيم

نَا  .. باإلضافة إىل ذلك فإنه ملا قال تعاىل:  [ 1]احلجر:  َوُقْرآٍن ُمبِنٍي﴾   ِذيَن َظَلُموا َرب  ﴿َفَيُقوُل ال 

ْرنَ  ِذيَن َكَفُروا َلْو  أتبعه بقوله:    [ 44]إبراهيم:  ا إِىَل َأَجٍل َقِريٍب ُنِجْب َدْعَوَتَك﴾  َأخي ﴿ُرَبَم َيَودُّ ال 

ُمْسلِِمنَي﴾   خُمْلَِف  .. باإلضافة إىل ذلك فإنه ملا قال تعاىل:  [ 2]احلجر:  َكاُنوا  َسَبن  اهلل َ  حَتْ ﴿َفاَل 

ُل املاََْلئَِكَة إِال   أتى بالنرص، وإهالك أعدائهم، أتبعه بقوله:    [ 47]إبراهيم:  َوْعِدِه ُرُسَلُه﴾   ﴿َما ُننَزي

إِال   ﴿َوَما َأْرَسْلنَا ِمْن َرُسوٍل  ، وأيضا ملا قال تعاىل:  [ 8]احلجر:  بِاحْلَقي َوَما َكاُنوا إًِذا ُمنَْظِريَن﴾  

َقْوِمِه﴾   هلم    [ 4]إبراهيم:  بِلَِساِن  تكثريا  هنا  لنَِي﴾  قال  اأْلَو  ِشَيِع  يِف  َقْبلَِك  ِمْن  َأْرَسْلنَا  ﴿َوَلَقْد 

 [10]احلجر: 

أخرب اهلل تعاىل رسول اهلل  ملا    : ومثل ذلك ما ذكره يف سورة النحل، من أنه (2)قال آخر

  أي ارشح    [ 1]النحل:  ﴿َأَتى َأْمُر اهلل ِ﴾  ه بقوله:  ، أتبعه املوعد بنجاز نرصهبعلمه بضيق صدر

تعاىل:   قال  ملا  فإنه  ذلك  إىل  باإلضافة  أعدائك..  فقد قرب هالك  اَعَة  صدرك،  الس  ﴿َوإِن  

﴿َأَتى َأْمُر  ناسب ذلك أن يليه    [ 99]احلجر:  ﴿َحت ى َيْأتَِيَك اْلَيِقنُي﴾  ، وقال:  [ 85]احلجر:  آَلتَِيٌة﴾  

 [1 ]النحل:اهلل ِ﴾ 

رشف  اهلل تعاىل  ملا ذكر    : ومثل ذلك ما ذكره يف سورة اإلرساء، من أنه(3) قال آخر
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السالمإبراهيم   به حممدا  عليه  ما خص  ذكر  له،  وإحسانه  عليه،  لنعمه  من    ، وشكره 

الرشف، الذي مل يرشك غريه فيه، وهو اإلرساء؛ حقا له عىل شكره تعاىل، كم شكره إبراهيم  

َة إِْبَراِهيَم﴾  عىل نعمه.. باإلضافة إىل ذلك فإنه ملا قال تعاىل:   بِْع ِمل  ﴿ُثم  َأْوَحْينَا إَِلْيَك َأِن ات 

ال  [ 123]النحل:   الرتبة الرشيفة، واملنزلة  به من  أنه دونه يف  ذكر ما خصه  يتوهم  رفيعة، كيال 

وأيضا ملا ذكر إبراهيم وفضله، نبه عىل اإلرساء الذي اتفقت رؤيته    .. مر باتباع ملتهاملنزلة لْل

وأيضا ملا أمره بالصرب عىل أذى قومه، وهناه عن احلزن والضيق بسبب مكرهم، ذكر    ..فيه

 ما يسليه عن ذلك من اإلرساء، الذي عظمت فيه النعمة عليه. 

﴿َوبِاحْلَقي ملا قال تعاىل:    : ومثل ذلك ما ذكره يف سورة الكهف، من أنه (1)ال آخرق

َنَزَل﴾   َوبِاحْلَقي  بقوله:    [ 105]اإلرساء:  َأْنَزْلنَاُه  أتبعه  َعْبِدِه  اآلية،  َعىَل  َأْنَزَل  ال ِذي  هللِ ِ  ﴿احْلَْمُد 

َعبْ اآلية، فناسب    [ 1]الكهف:  اْلكَِتاَب﴾   َعىَل  اْلكَِتاَب﴾  ﴿َأْنَزَل  ى  بقوله    [ 1]الكهف:  ِدِه  ﴿َأرْسَ

َنَزَل﴾  وقوله    [ 1]اإلرساء:  بَِعْبِدِه﴾   َوبِاحْلَقي  َأْنَزْلنَاُه  قوله  [ 105]اإلرساء:  ﴿َوبِاحْلَقي  وناسب   ،

﴾  ،  [ 2]الكهف:  ﴿لُِينِْذَر﴾   َ ً يف تلك:  لقوله تعاىل    [ 2]الكهف:  ﴿َوُيَبرشي ا  ﴿َوَما َأْرَسْلنَاَك إِال  ُمَبرشي

 [ 111]اإلرساء:  ﴿احْلَْمُد هللِ ِ ال ِذي مَلْ َيت ِخْذ َوَلًدا﴾  وأيضا ملا قال تعاىل:  ..  [ 105]اإلرساء:  َوَنِذيًرا﴾  

قوله:   َوَلًدا﴾  ناسب  اهلل ُ  ََذ  اخت  َقاُلوا  ِذيَن  ال  أمر بحمده عىل    ..[ 4]الكهف:  ﴿َوُينِْذَر  ملا  وأيضا 

  .. إلنزال الكتاب، وإرسال الرسول؛ ألهنا أعظم النعم توحيده، ناسب ذلك ْحده عىل نعمته  

قد سئل عن الروح، وأصحاب الكهف، وذي القرنني، فلم أجيب    وأيضا كان النبي،  

وأيضا ملا كان   ..، وليها السورة التي جييب فيها عن اآلخرينسورة اإلرساءعن الروح يف  

 اإلرساء أمرا نادرا، وأمر أصحاب الكهف أمر نادر، أتبع سورة النادر سورة النادر. 

﴿َفَمْن َكاَن  ملا قال تعاىل:    : ومثل ذلك ما ذكره يف سورة مريم، من أنه (2) قال آخر
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َربي  بِِعَباَدِة  ْك  ُيرْشِ َواَل  َصاحِلًا  َعَماًل  َفْلَيْعَمْل  ِه  َربي لَِقاَء  َأَحًدا﴾  َيْرُجو  أن    [ 110]الكهف:  ِه  ذكر 

ما يف قضاء حاجته،   بذكر  اعتنى  كم  الدعوة،  به، جماب  معتنى  الصاحلة  األعمل  صاحب 

ُْم َكاُنوا ُيَساِرُعوَن  وإجابة دعوته بالولد، ملا كانت أعمله صاحلة، وبيان ذلك قوله تعاىل:   ﴿إِهن 

اِت َوَيْدُعوَننَا َرَغًبا َوَرَهبً  .. باإلضافة إىل ذلك فإنه  [ 90]األنبياء: ا َوَكاُنوا َلنَا َخاِشِعنَي﴾  يِف اخْلَرْيَ

، وبعضهم بعد لبثه  عليهم السالم  ملا كان زمن أصحاب الكهف يف قرب عهد عيسى ومريم

السالم  ناسب ذكرهم ذكره وبدأ بذكر زكريا   ؛ ألنه  عليها السالم  توطئة لذكر مريم عليه 

أعظم    وجه الرتقي بخلق الولد من شيخ كبري وعاقر، بل   كافلها، وبسطا لقدرته، فقال عىل 

تعاىل:   قال  ملا  وأيضا  أب،  غري  من  خلقه  َواِحٌد﴾  منه  إَِلٌه  إهَِلُُكْم  أتبعه    [ 110]الكهف:  ﴿َأن َم 

]مريم:  ﴿َذلَِك ِعيَسى اْبُن َمْرَيَم﴾  ببطالن من ادعى التثليث، ويؤيده قوله ملا انقضت القصة:  

 اآلية.  [ 34

َناُه  ملا قال تعاىل:    : ومثل ذلك ما ذكره يف سورة طه، من أنه (1)قال آخر ْ ﴿َفإِن َم َيرس 

َ بِِه املُْت ِقنَي﴾   ال تشقي نفسك للرشط البعيد والقيام، أعقب    اآلية، أي   [ 97]مريم:  بِلَِسانَِك لُِتَبرشي

﴿إاِل   فقوله:    ، [ 3ـ    2]طه:  كَِرًة ملَِْن خَيَْشى﴾  ﴿َما َأْنَزْلنَا َعَلْيَك اْلُقْرآَن لَِتْشَقى إِال  َتذْ ذلك بقوله:  

َمَواِت  وأيضا ملا تقدم قوله تعاىل:    ..معناه لتبرش وتنذر  [ 3]طه:  َتْذكَِرًة﴾   ﴿إِْن ُكلُّ َمْن يِف الس 

ْْحَِن َعْبًدا﴾   َم أتبعه بم يؤكده قائال له:   [ 93]مريم:  َواأْلَْرِض إاِل  آيِت الر  َواِت َوَما  ﴿َلُه َما يِف الس 

َت الث َرى﴾   ألن امللك والوالدة ال جيتمعان.   [ 6]طه: يِف اأْلَْرِض َوَما َبْينَُهَم َوَما حَتْ

ُقْل ُكلٌّ  ملا قال تعاىل: ﴿   : ومثل ذلك ما ذكره يف سورة األنبياء، من أنه(2) قال آخر

ب ُصوا﴾   بيٌص َفرَتَ ، وهو وعيد بانتظار ما كانوا يستعجلون به من العذاب بقوهلم  [ 135]طه:  ُمرَتَ

ينَا بِآَيٍة ِمْن َربيِه﴾  
ا َأْهَلْكنَاُهْم بَِعَذاٍب ِمْن َقْبلِِه﴾  وجواب ذلك:    [ 133]طه:  ﴿َلْواَل َيْأتِ ﴿َوَلْو َأن 
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لِلن اِس ِحَساهُبُْم﴾  اآلية، جاء بعد ذلك    [ 134]طه:   َب  املنتظر تربصهم،  أي    [ 1]األنبياء:  ﴿اْقرَتَ

نَا َلْواَل  وما يستعجلون به، وأيضا ملا قال تعاىل:   ِه َلَقاُلوا َرب 
ا َأْهَلْكنَاُهْم بَِعَذاٍب ِمْن َقْبلِ ﴿َوَلْو َأن 

َوَنْخَزى﴾   َنِذل   َأْن  َقْبِل  ِمْن  آَياتَِك  َفنَت بَِع  َرُسواًل  إَِلْينَا  أرسل    [ 134]طه:  َأْرَسْلَت  قد  أنه  بني 

 اآلية. [ 3]األنبياء: ﴿َهْل َهَذا إِال  َبرَشٌ ِمْثُلُكْم﴾ باآليات فلم يتبعوها، بل قالوا الرسول 

أنه(1)قال آخر ما ذكره يف سورة احلج، من  تعاىل:    : ومثل ذلك  قال  َب  ملا  ﴿َواْقرَتَ

  ﴾ ﴾  إىل قوله:    [ 97]األنبياء:  اْلَوْعُد احْلَقُّ ِجلي َمَء َكَطيي السي اآلية،    [ 104]األنبياء:  ﴿َيْوَم َنْطِوي الس 

ٌء َعظِيٌم﴾  واملراد قيام الساعة، وتقدم أرشاطها، أعقب ذلك بقوله:   اَعِة ََشْ ﴿إِن  َزْلَزَلَة الس 

 اآليات، حتقيقا لوقوعها، أو تعظيم ألمرها.  [ 1]احلج: 

َا  ملا قال تعاىل:    سورة املؤمنون، من أنه: ومثل ذلك ما ذكره يف  (2) قال آخر ﴿َيا َأَيُّ

ِذيَن آَمنُوا اْرَكُعوا َواْسُجُدوا َواْعُبُدوا َرب ُكْم َواْفَعُلوا اخْلرَْيَ َلَعل ُكْم ُتْفلُِحوَن َوَجاِهُدوا يِف ا هلل ِ  ال 

يِن مِ  ُكُم  َحق  ِجَهاِدِه ُهَو اْجَتَباُكْم َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يِف الدي َة َأبِيُكْم إِْبَراِهيَم ُهَو َسم  ْن َحَرٍج ِمل 

ُسوُل َشِهيًدا َعَلْيُكْم َوَتُكوُنوا ُشَهَداَء َعىَل الن اِس َفَأِقيمُ  ِمنَي ِمْن َقْبُل َويِف َهَذا لَِيُكوَن الر 
وا  املُْْسلِ

َكاَة َواْعَتِصُموا بِاهلل ِ ُهَو َمْواَلُكمْ  اَلَة َوآُتوا الز  ،  [ 78ـ    77]احلج:  َفنِْعَم املَْْوىَل َونِْعَم الن ِصرُي﴾    الص 

أعقب ذلك بصفة الصالة املأمور هبا، وفالح من أتى هبا كذلك، ورشح ما طواه يف ذكر  

اخلري املأمور به يف ذلك، ورصح منه بم هو األهم من الصالة، والزكاة والعفة وغريها مما  

 ذكره يف هذه اآليات. 

﴿َوُقْل َربي  ملا قال تعاىل:    ل ذلك ما ذكره يف سورة النور، من أنه : ومث(3)قال آخر

اآلية، واملغفرة تتضمن سبق الذنب، والرْحة تتضمن اإللطاف    [ 118]املؤمنون:  اْغِفْر َواْرَحْم﴾  
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باملرحوم، أعقب ذلك بذكر أكابر الذنوب من الزنا والقذف، ورْحته للعباد باخلالص مما  

لدنيا واآلخرة، احلد، والتوبة، واللعان، املسقط للحد، فالتقى قوله  يرتتب عليها من عذاب ا 

ِذيَن َتاُبوا ِمْن َبْعِد َذلَِك  وقوله تعاىل:    [ 118]املؤمنون:  تعاىل ﴿َوُقْل َربي اْغِفْر َواْرَحْم﴾   ﴿إِال  ال 

ته بعباده، ما رشح يف  ه ورْح ت غفر م، وأيضا فمن  [ 5]النور:  َوَأْصَلُحوا َفإِن  اهلل َ َغُفوٌر َرِحيٌم﴾  

 هذه السورة من األحكام، واللعان، وبراءة املؤمنني، واحلجاب، واالستئذان، وغري ذلك. 

آخر أنه(1) قال  من  الفرقان،  سورة  يف  ذكره  ما  ذلك  ومثل  ختم    :  النور  سورة  ملا 

﴿َتَباَرَك حاطة علمه بجميع األشياء، تضمن ذلك أنه أعلم حيث جيعل رسالته، فقال:  إب

َنِذيًرا﴾   لِْلَعاملَنَِي  لَِيُكوَن  َعْبِدِه  َعىَل  اْلُفْرَقاَن  َل  َنز  أعقبه بقوله    [ 1]الفرقان:  ال ِذي  ﴿ُقْل  ولذلك 

 ﴾  نا املقتيض لذلك، وهو إرساله إىل العاملني. اآلية، ذكر ه [ 6]الفرقان: َأْنَزَلُه ال ِذي َيْعَلُم الرسي 

آخر أنه(2) قال  الشعراء، من  ما ذكره يف سورة  قبلها    : ومثل ذلك  السورة  ملا ختم 

ْبُتْم﴾  بتهديد املكذبني بقوله:   َباِخٌع  اآلية، أتبع ذلك بقوله:    [ 77]الفرقان:  ﴿َفَقْد َكذ  ﴿َلَعل َك 

ْل َعَلْيِهْم﴾  َنْفَسَك َأال  َيُكوُنوا ُمْؤِمننَِي إِ  ُبوا  اآليات، إىل قوله:    [ 4ـ    3]الشعراء:  ْن َنَشْأ ُننَزي ﴿َفَقْد َكذ 

ْبُتْم﴾  اآلية، فالتقى قوله:    [ 6]الشعراء:  َفَسَيْأتِيِهْم َأْنَباُء َما َكاُنوا بِِه َيْسَتْهِزُئوَن﴾   ]الفرقان: ﴿َفَقْد َكذ 

ُبوا﴾  وقوله:    [ 77 َكذ  لَِزاًما﴾  له:  وقو  [ 6]الشعراء:  ﴿َفَقْد  َيُكوُن  وقوله:    [ 77]الفرقان:  ﴿َفَسْوَف 

 [ 6]الشعراء: ﴿َفَسَيْأتِيِهْم َأْنَباُء َما َكاُنوا بِِه َيْسَتْهِزُئوَن﴾ 

ملا تناسب أوائل    : ومثل ذلك ما ذكره يف سورة النمل والقصص، من أنه(3) قال آخر

الثاين من يونس إىل احلجر، ومن  من السور الثالثة يف احلروف، مجع بعضها إىل بعض، كم يف  

السجدة إىل  يف    ،العنكبوت  السورتنيو،  احلواميم وكم  يف  كيل  أمر  وباعتبار  ..  هذا 
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فرعون،  إىل  وإرساله  النار،  ليلة  وندائه  موسى،  قصة  اشتملت عىل  الثالث،    التفضيالت 

ُه َلَتنِْزيُل َربي اْلعَ يف آخر الشعراء:  اهلل تعاىل  وأيضا ملا قال   وُح اأْلَِمنُي َعىَل  ﴿َوإِن  املَنَِي َنَزَل بِِه الرُّ

أتبع ذلك بقوله:    [ 194ـ    192]الشعراء:  َقْلبَِك﴾   ُمبنٍِي﴾  اآليات،  َوكَِتاٍب  اْلُقْرآِن  آَياُت  ﴿تِْلَك 

ى اْلُقْرآَن ِمْن َلُدْن َحكِيٍم َعلِيٍم﴾  ، إىل قولك  [ 1]النمل:   وكذلك ملا قال    [ 6]النمل:  ﴿َوإِن َك َلتَُلق 

، قال  [ 92]النمل: ﴿ِمَن املُْنِْذِريَن﴾  اآلية، إىل قوله:    [ 92]النمل: ﴿َوَأْن َأْتُلَو اْلُقْرآَن﴾  آخر النمل:  

﴿َنْتُلو َعَلْيَك ِمْن َنَبإِ ُموَسى  وقال:    [ 2]القصص:  ﴿تِْلَك آَياُت اْلكَِتاِب املُْبِنِي﴾  يف أول القصص:  

 بني عاقبة املنذرين كموسى، واملنذرين كفرعون. لن [ 3]القصص: َوفِْرَعْوَن﴾ 

صرب  اهلل تعاىل  ملا ذكر    : ومثل ذلك ما ذكره يف سورة العنكبوت، من أنه(1)قال آخر

  فتن به من قارون وأذاه، ثم ذكر ما فتن به أصحاب النبي    عىل ما موسى وبني إرسائيل  

َك إىَِل َمَعاٍد﴾  ﴿لَ بإخراجهم من مكة، من أهلهم وماهلم، يف ضمن قوله تعاىل   ]القصص: َرادُّ

ن َك َعْن آَياِت اهلل ِ﴾  يعني مكة التي أخرجت منها، إىل قوله تعاىل:    [ 85 ]القصص: ﴿َواَل َيُصدُّ

ُكوا َأْن َيُقوُلوا آَمن ا  ، أتبع ذلك بتسليته، وتسلية أصحابه بقوله:  [ 87 ﴿َأَحِسَب الن اُس َأْن ُيرْتَ

ُيْفَتُنوَن﴾   اَل  تعاىل:    ..[2عنكبوت:  ]الَوُهْم  قال  ملا  اْلُقْرآَن﴾  وأيضا  َعَلْيَك  َفَرَض  ال ِذي  ﴿إِن  

ُكوا َأْن َيُقوُلوا  بتكاليفه وأحكامه؛ ابتالء منه لعباده، قال:    [ 85]القصص:   ﴿َأَحِسَب الن اُس َأْن ُيرْتَ

 أعمهلم.  فقط، وال يمتحنون باألوامر والنواهي، وما يتبني به صدق  [ 2]العنكبوت: آَمن ا﴾ 

فيه تناسب صوري بالفواتح    : ومثل ذلك ما ذكره يف سورة الروم، من أن (2)قال آخر

تعاىل:  ة.. باإلضافة إىل ذلك فاملتشاهب قال  ملا  ُسُبَلنَا﴾  إنه  َلنَْهِدَين ُهْم  فِينَا  ِذيَن َجاَهُدوا  ﴿َوال 

وهو وعد منه تعاىل، أتبع ذلك بوعده بنرصه للروم بعد غلبهم، ملا فيه مرسة    [ 69]العنكبوت:  

 املسلمني، وغيظ املرشكني. 
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التناسب الصوري بالفواتح  (1) قال آخر : ومثل ذلك ما ذكره يف سورة لقمن، من 

ْبنَا لِلن اِس يِف َهَذا إنه ملا قال تعاىل: ة.. باإلضافة إىل ذلك ف املتشاهب اْلُقْرآِن ِمْن ُكلي   ﴿َوَلَقْد رَضَ

أتبع هذا بأن هذا    [ 58]الروم:  َمَثٍل َوَلئِْن ِجْئَتُهْم بِآَيٍة َلَيُقوَلن  ال ِذيَن َكَفُروا إِْن َأْنُتْم إاِل  ُمْبطُِلوَن﴾  

إنكم   املرشكون  يقول  كم  ال  للمحسنني،  هدى  حكيم،  كتاب  األمثال  املْضوب  القرآن 

ِْم﴾    ﴿ُأوَلئَِك مبطلون، ولذلك قال:   ﴿إِْن َأْنُتْم إاِل   ردا عىل قوهلم:    [ 5]لقمن: َعىَل ُهًدى ِمْن َرهبي

 [ 58]الروم: ُمْبطُِلوَن﴾ 

مع من سبقها  تناسب  ت  ا : ومثل ذلك ما ذكره يف سورة السجدة، من أهن(2) قال آخر

ال  ُكلُّ َخت اٍر َكُفوٍر﴾  ﴿َوَما جَيَْحُد بِآَياتِنَا إِ نه ملا قال تعاىل: .. باإلضافة إىل ذلك، فإالفواتحيف  

﴾ قال:  [ 32]لقمن:  اُه َبْل ُهَو احْلَقُّ  ال كم يقوله اجلاحد.  [ 3]السجدة: ﴿َأْم َيُقوُلوَن اْفرَتَ

آخر أنه(3) قال  من  األحزاب،  سورة  يف  ذكره  ما  ذلك  ومثل  قال  :  السورة    ملا  يف 

َكَفُروا    السابقة:  ِذيَن  ال  َينَْفُع  اَل  اْلَفْتِح  َيْوَم  ُقْل  ُكنُْتْم َصاِدِقنَي  اْلَفْتُح إِْن  َهَذا  ﴿َوَيُقوُلوَن َمَتى 

ُْم ُمنَْتظُِروَن﴾   وقائله أهل    [ 30ـ    28]السجدة:  إِيَمهُنُْم َواَل ُهْم ُينَْظُروَن َفَأْعِرْض َعنُْهْم َواْنَتظِْر إهِن 

رسول اهلل    لتقوى، وعدم طاعتهم، وطاعة املنافقني، فإن اهلل قد فتح بني مكة أتبعه باألمر با 

  .وبينهم، بم فعل هبم يوم األحزاب من اهلزمة والذلة، من غري قتال 

يف السورة التي    اهلل تعاىل قال  : ومثل ذلك ما ذكره يف سورة سبأ، من أن (4) قال آخر

َباِل َفَأَبنْيَ َأْن حَيِْمْلنََها َوَأْشَفْقَن ِمنَْها  ﴿إِن ا َعَرْضنَا اأْلََماَنَة َعىَل ا:  قبلها  َمَواِت َواأْلَْرِض َواجْلِ لس 

َجُهواًل﴾   َظُلوًما  َكاَن  ُه  إِن  ْنَساُن  اإْلِ ليثيب  وأ،  [ 72]األحزاب:  َوَْحََلَها  ابتالء  ن اإلنسان ْحلها؛ 

َمَواِت َوَما يِف اأْلَْرِض    ﴿احْلَْمُد هللِ ِ ال ِذيبقوله:  الطائع، ويعاقب الفاجر، أتبعه   َلُه َما يِف الس 
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يُم اخْلَبرُِي﴾  
، فهو غني عن خلقه، فال تنفعه الطاعة،  [ 1]سبأ:  َوَلُه احْلَْمُد يِف اآْلِخَرِة َوُهَو احْلَكِ

بعد  اهلل تعاىل  وأيضا ملا ذكر    .. وال تْضه املعصية، وإنم يعود نفع ذلك أو وباله عىل فاعله

ال بتعذيب  أنه غفور رحيم،  وصفه  املؤمن  تعاىل:  كافر، وتوبته عىل  قال  اهلل ُ  كم  َب  ﴿لُِيَعذي

وَ  َواملُْْؤِمنَاِت  املُْْؤِمننَِي  َعىَل  اهلل ُ  َوَيُتوَب  َكاِت  َواملرُْْشِ كنَِي  َواملرُْْشِ َواملُْنَافَِقاِت  اهلل ُ  املُْنَافِِقنَي  َكاَن 

مد جلالله وغناه وإحسانه إىل عبيده بعفوه ورْحته،  استحق احل  [ 73]األحزاب:  َغُفوًرا َرِحيًم﴾  

لعظم منته    [ 1]سبأ:  ﴿َوَلُه احْلَْمُد يِف اآْلِخَرِة﴾  مع غناه عنهم، وقدرته عليهم، ولذلك قال:  

 ونعمته عىل عباده يومئذ. 

آخر ف(1) قال  فاطر،  سورة  يف  ذكره  ما  ذلك  ومثل  الفواتح    ا يهف :  تشابه  مناسبة 

ف  .. باالستفتاح باحلمد تعاىل  ملا ذكر  إنه  وأيضا  السابقة    قدرته اهلل  السورة  ﴿َوَلْو  بقوله:  يف 

َمَواِت َواأْلَْرِض﴾  ذكر دليل قدرته بأنه    [ 51]سبأ: َتَرى إِْذ َفِزُعوا َفاَل َفْوَت﴾   ُر الس 
]فاطر:  ﴿َفاطِ

قال تعاىل:  [ 1 ملا  ﴾    ﴿إِن  َريبي ، وأيضا  بِاحْلَقي أي يوحيه إىل األنبياء بواسطة    [ 48]سبأ:  َيْقِذُف 

ممكنة من اهلبوط إىل األنبياء يف    [ 1]فاطر:  ﴿َجاِعِل املاََْلئَِكِة ُرُساًل ُأويِل َأْجنَِحٍة﴾  املالئكة، قال:  

 أرسع وقت، ألن التقذف اإللقاء برسعة. 

﴿َوَأْقَسُموا بِاهلل ِ  ا قال تعاىل:  مل  : ومثل ذلك ما ذكره يف سورة يس، من أنه(2) قال آخر

َأْهَدى﴾   َلَيُكوُنن   َنِذيٌر  َجاَءُهْم  َلئِْن  َأْيَمهِنِْم  أن    [ 42]فاطر:  َجْهَد  بعد ذلك مقسم  اآليات بني 

يف املرسلني نذيرا، كم يقسمون أهنم مهتدون، فم هلم ال َيتدون، فقابل قسمهم    حممدا  

 الكاذب بقسمه الصادق. 

آخر أنه (3)قال  الصافات، من  ذكره يف سورة  ما  ذلك  ومثل  مستدال عىل    :  قال  ملا 
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البعث، ومنكرا عليهم اختاذ   هلة من دونه، ورضهبم املثل باستبعاد  آ وحدانيته وقدرته عىل 

اآليات،    [ 71]يس:  ﴿َأَومَلْ َيَرْوا َأن ا َخَلْقنَا هَلُْم مِم ا َعِمَلْت َأْيِدينَا َأْنَعاًما﴾  إحياء املوتى بقوله تعاىل:  

إىل آخر السورة، أتبع ذلك بالقسم عىل وحدانيته، وبالرد عىل من أنكر البعث، وقدرته عليه  

  [11]الصافات: َخَلْقنَاُهْم ِمْن طِنٍي اَلِزٍب﴾  ﴿َفاْسَتْفتِِهْم َأُهْم َأَشدُّ َخْلًقا َأْم َمْن َخَلْقنَا إِن ا  بقوله: 

أي مما تقدم ذكره من خلق السمء والكواكب واملالئكة واجلن، وغلب فيه من يعقل عىل  

 غريهم. 

آخر أنه(1)قال  من  ذكره يف سورة ص،  ما  ذلك  ومثل  تعاىل:    :  قال  ﴿َأَفبَِعَذابِنَا  ملا 

﴿َكْم َأْهَلْكنَا ِمْن َقْبلِِهْم ِمْن َقْرٍن َفنَاَدْوا  اآليات، أتبع ذلك بقوله:    [ 176]الصافات:  َيْسَتْعِجُلوَن﴾  

﴿َوإِْن  وأيضا ملا قال:    .. فلسنا عاجزين عن تعذيبهم وهالكهم  [ 3]ص:  َواَلَت ِحنَي َمنَاٍص﴾  

لنَِي َلُكن ا ِعَباَد اهلل ِ املُْْخَلِصنَي﴾  َكاُنوا َلَيُقوُلوَن َلْو َأن  ِعنْدَ    [ 169ـ    167]الصافات:  َنا ِذْكًرا ِمَن اأْلَو 

أقسم بالقرآن ذي الذكر الذين كانوا يتمنونه، لكن منعهم عم كانوا يعبدون العزة والشقاق،  

ٍة﴾  وقوله:   ِذيَن َكَفُروا يِف ِعز  وا بِِه َفَسْوَف َيْعَلُموَن﴾  ﴿َفَكَفرُ كالعائد عىل قوله:    [ 2]ص:  ﴿َبِل ال 

 [ 173]الصافات: ﴿َوإِن  ُجنَْدَنا هَلُُم اْلَغالُِبوَن﴾ وأيضا ملا قال يف آخر الصافات: . .[ 170]الصافات: 

 [ 11]ص: ﴿ُجنٌْد َما ُهنَالَِك َمْهُزوٌم ِمَن اأْلَْحَزاِب﴾ ، بقوله تعاىل: م أخرب هنا بغلبة جنده

ص:  سورة  ملا قال يف آخر    ه يف سورة الزمر، من أنه: ومثل ذلك ما ذكر (2) قال آخر

 [ 87]ص: ﴿إِْن ُهَو إِال  ِذْكٌر لِْلَعاملَنَِي﴾ يعني القرآن:    [ 86]ص: ﴿ُقْل َما َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر﴾ 

 [ 1]الزمر: ﴿َتنِْزيُل اْلكَِتاِب ِمَن اهلل ِ اْلَعِزيِز احْلَكِيِم﴾ اهلل تعاىل بقوله:  بني أنه منزل من

يف السورة  ملا قال يف    ، من أنه ]غافر[  : ومثل ذلك ما ذكره يف سورة املؤمن(3)قال آخر
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ِذيَن َكَفُروا﴾  :  السابقة َقْوا﴾  اآلية    [ 71]الزمر:  ﴿َوِسيَق ال  ِذيَن ات  تبع  اآلية، أ   [ 73]الزمر:  ﴿َوِسيَق ال 

ْنِب َوَقابِِل الت ْوِب﴾  ذلك بأنه   األول بالتوبة؛    ؛ لريجع املذكورون يف القسم [ 3]غافر:  ﴿َغافِِر الذ 

رجاء املغفرة، ورغبهم يف دخوهلم يف القسم الثاين، وبرش القسم الثاين مما أعد هلم من اخلري؛  

ورجى القسم   [ 7]احلرش:  ﴿َشِديُد اْلِعَقاِب﴾ ليزدادوا منه، ثم عدد من أرص من األول بقوله:  

الزمر  .  .[ 3]غافر:  ﴿ِذي الط ْوِل﴾  الثاين بمزيد النعم بقوله:   باإلضافة إىل ذلك فإنه ملا ختم 

اآلية ذكر هاهنا صفتهم أيضا    [ 75]الزمر:  ﴿َوَتَرى املاََْلئَِكَة َحافينَي ِمْن َحْوِل اْلَعْرِش﴾  بقوله:  

وَ فقال:   اْلَعْرَش  حَيِْمُلوَن  ِذيَن  ِْم﴾  ﴿ال  َرهبي بَِحْمِد  ُيَسبيُحوَن  َحْوَلُه  ملناسبة    [ 7]غافر:  َمْن  اآلية 

السبع، وهو يشابه فواحتهن،  احلواميم  بينهم.. باإلضافة إىل ذلك فإنه يطرد يف ص والزمر و

 بتنزيل القرآن، واملقسم به، ووصفه بم يرغبه يف اإليمن به واتباعه.

الفواتحفصلت: ومثل ذلك ما ذكره يف سورة  (1) قال آخر ..  ، من مناسبة ذلك يف 

﴾  أنه ملا ذكر إرسال الرسول، وقوله  باإلضافة إىل     [ 78]غافر:  ﴿َفإَِذا َجاَء َأْمُر اهلل ِ ُقيِضَ بِاحْلَقي

َبْأَسنَا﴾  وقوله:   َرَأْوا  وهلذا    [ 84]غافر:  ﴿َفَلم   ذلك  اآليات،  مناسب  فيها  ملا  السورة  ن  هذه 

اإلنذار بصاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ملا كذبوا رسلهم، وكيفية إهالكهم، كم ذكر إهالك  

 فرعون وقومه، وغريهم يف ذلك.

فصلت:  سورة  ملا قال يف    : ومثل ذلك ما ذكره يف سورة الشورى، من أنه(2) قال آخر

اآليات، حقق يف هذه أنه من عند    [ 52]فصلت:  ِه﴾  ﴿ُقْل َأَرَأْيُتْم إِْن َكاَن ِمْن ِعنِْد اهلل ِ ُثم  َكَفْرُتْم بِ 

ِذيَن ِمْن َقْبلَِك اهلل ُ اْلَعِزيُز احْلَكِيُم﴾  اهلل، فقال:   وأقسم    [ 3]الشورى:  ﴿َكَذلَِك ُيوِحي إَِليَْك َوإِىَل ال 

 عليه توكيدا لذلك عىل قول من جعل الفواتح قسم. 
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آخر الزخرف،  (1) قال  ما ذكره يف سورة  ذلك  ومثل  أنه :  الشورى:    من  قال يف  ملا 

﴿َما ُكنَْت  وهو القرآن، أو جربيل؛ ألنه نزل به    [ 52]الشورى: ﴿َوَكَذلَِك َأْوَحْينَا إَِلْيَك ُروًحا﴾  

أكد ذلك    [ 52]الشورى:  ﴿َوَلكِْن َجَعْلنَاُه ُنوًرا﴾  يعني القرآن    [ 52]الشورى:  َتْدِري َما اْلكَِتاُب﴾  

به   مقسم  ابقوله  َلَعل ُكْم  وبقوله:    [ 2]الزخرف:  ملُْبنِِي﴾  ﴿َواْلكَِتاِب  َعَربِيًّا  ُقْرآًنا  َجَعْلنَاُه  ﴿إِن ا 

كم    [ 3]الزخرف:  َتْعِقُلوَن﴾   ال  تعاىل،  اهلل  من  وحيا  بلسانكم  نزل  عرب،  ألنكم  تفهمون؛ 

 يقولون افرتاء من عند نفسه. 

ملا قال يف آخر الزخرف:    : ومثل ذلك ما ذكره يف سورة الدخان، من أنه(2) قال آخر

ُيوَعُدوَن﴾   ال ِذي  َيْوَمُهُم  ُياَلُقوا  َحت ى  َوَيْلَعُبوا  خَيُوُضوا  وقوله:    [ 83]الزخرف:  ﴿َفَذْرُهْم 

وكل ذلك وعيد بم يتوقع عن    [ 89]الزخرف:  ﴿َفاْصَفْح َعنُْهْم َوُقْل َساَلٌم َفَسْوَف َيْعَلُموَن﴾  

َيْلَعُبوَن﴾  ﴿َبْل  عقاهبم وتعذيبهم، ناسب قوله:   ﴿َفاْرَتِقْب  :  ولهوق  [ 9]الدخان:  ُهْم يِف َشكٍّ 

إِن ا  اْلَعَذاَب  َعن ا  اْكِشْف  نَا  َرب  َألِيٌم  َعَذاٌب  َهَذا  الن اَس  َيْغَشى  ُمبنٍِي  بُِدَخاٍن  َمُء  الس  َتْأيِت  َيْوَم 

ْكَرى َوَقْد َجاَءُهْم َرُسوٌل ُمبِنٌي ثُ  ْوا َعنُْه َوَقاُلوا ُمَعل ٌم جَمْنُوٌن إِن ا َكاِشُفو  ُمْؤِمنُوَن َأن ى هَلُُم الذي م  َتَول 

 [ 16ـ  10]الدخان: اْلَعَذاِب َقلِياًل إِن ُكْم َعائُِدوَن َيْوَم َنْبطُِش اْلَبْطَشَة اْلُكرْبَى إِن ا ُمنَْتِقُموَن﴾ 

أنه (3)قال آخر ما ذكره يف سورة اجلاثية، من  تعاىل   : ومثل ذلك  السورة    ملا قال  يف 

ُمْرَتِقُبوَن﴾  :  السابقة ُْم  إهِن  َفاْرَتِقْب  ُروَن  َيَتَذك  َلَعل ُهْم  بِلَِسانَِك  َناُه  ْ َيرس    [59ـ    58]الدخان:  ﴿َفإِن َم 

حقق يف هذه تنزيله أوال، ثم دل عىل طريق التذكر املذكور يف تلك بم ذكره يف صدر هذه  

]اجلاثية: ﴿َفبَِأيي َحِديٍث َبْعَد اهلل ِ َوآَياتِِه ُيْؤِمنُوَن﴾  اآليات املروية إىل التذكر، وكذلك قال تعاىل:  

6 ] 
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آخر أنه(1)قال  من  األحقاف،  ذكره يف سورة  ما  ذلك  ومثل  ق  :  تعاىل  ال  ملا  يف  اهلل 

ْهُر﴾  حاكيا عن قول الكفار:  السورة السابقة   َفلِل ِه  وقال: ﴿  [ 24]اجلاثية:  ﴿َوَما َُيْلُِكنَا إِال  الد 

َمَواِت َوَربي اأْلَْرِض﴾  اآلية، بني بعد ذلك أنه ماخلق السموات   [ 36]اجلاثية: احْلَْمُد َربي الس 

﴿َوَما َُيْلُِكنَا  مى هلم، وللخالئق، ال كم قال الكفار:  واألرض وما بينهم إال باحلق وأجل مس

ْهُر﴾   [ 24]اجلاثية: إِال  الد 

، من مناسبة خامتة األحقاف لفاحتة  حممد: ومثل ذلك ما ذكره يف سورة  (2)قال آخر

اْلُقَرى﴾  ﴿َوَلَقْد َأْهَلْكنَا َما َحْوَلُكْم ِمَن  فلم قال تعاىل:  فإنه  .. باإلضافة إىل ذلك  سورة حممد

ِذيَن ِمْن َقْبلِِهْم  أتبعه بقوله:    [ 27]األحقاف:   ﴿َأَفَلْم َيِسرُيوا يِف اأْلَْرِض َفَينُْظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة ال 

ِذيَن آَمنُوا َوَأن  اْلَكافِرِ  َر اهلل ُ َعَلْيِهْم َولِْلَكافِِريَن َأْمَثاهُلَا َذلَِك بَِأن  اهلل َ َمْوىَل ال  يَن اَل َمْوىَل هَلُْم﴾  َدم 

 [ 11ـ  10]حممد: 

  عىل اإلنفاقاهلل تعاىل  ملا حث    : ومثل ذلك ما ذكره يف سورة الفتح، من أنه(3)قال آخر

حلاجة، أو    ا آدم عىل حب املال ومسكه إمبني   ، ووبخ عىل البخل، وطبعيف السورة السابقة

َل َلُكْم َهِذِه﴾  ولذلك قال:    ، برشهم بم يرشح صدورهم من الفتح  ،توقعها    [ 20]الفتح:  ﴿َفَعج 

وجعله كالواقع؛ تطييبا لقلوهبم يف خلف املنفق، وخص به خطاب رسوله تعظيم لقدره،  

 وتنوَيا بذكره؛ ألنه هو األصل يف هذه النعمة، وغريها من النعم. 

الفتح  سورة  ملا قال يف    ة احلجرات، من أنه: ومثل ذلك ما ذكره يف سور(4) قال آخر

الثابتني    بالرسالة وعظمه ومدح أصحابه، ووصفهم بجميل الصفات، ووعد  لرسوله  

هم باملغفرة واألجر، أرشدهم إىل ما يليق به، وهم يف معاملته وحرمته وتعظيمه، فقال:  من
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َوَرُسولِِه﴾   اهلل ِ  َيَدِي  َبنْيَ  ُموا  ُتَقدي َتْرَفُعوا وقال:    ،[ 1]احلجرات:  ﴿اَل  اَل  آَمنُوا  ِذيَن  ال  َا  َأَيُّ ﴿َيا 

َبَط َأْعَملُ  َهُروا َلُه بِاْلَقْوِل َكَجْهِر َبْعِضُكْم لَِبْعٍض َأْن حَتْ ُكْم  َأْصَواَتُكْم َفْوَق َصْوِت الن بِيي َواَل جَتْ

وأيضا ملا قال تعاىل:    ..صافهمتأديبا هلم، وإمتاما لكريم أو   [ 2]احلجرات:  َوَأْنُتْم اَل َتْشُعُروَن﴾  

﴿َقاَلِت اأْلَْعَراُب  اآليات، أتبعه بقوله:    [ 11]الفتح:  ﴿َسَيُقوُل َلَك املَُْخل ُفوَن ِمَن اأْلَْعَراِب﴾  

يَمُن يِف ُقُلوبُِكْم﴾  اآليات، فناسب قوله:    [ 14]احلجرات:  آَمن ا﴾    [ 14]احلجرات:  ﴿َوملَ ا َيْدُخِل اإْلِ

 [ 11]الفتح: َن بَِأْلِسنَتِِهْم َما َلْيَس يِف ُقُلوهِبِْم﴾ ﴿َيُقوُلووقوله: 

يف السورة  اهلل تعاىل  ملا حكى    : ومثل ذلك ما ذكره يف سورة ق، من أنه (1)قال آخر

﴿ُقْل مَلْ ُتْؤِمنُوا َوَلكِْن ُقوُلوا  ، ورد عليهم بقوله:  [ 14]احلجرات:  ﴿آَمن ا﴾  :  قول األعرابالسابقة  

َمَواِت َواأْلَْرِض﴾ ثم أعقبه بقوله:  [ 14]احلجرات: َأْسَلْمنَا﴾  ]احلجرات: ﴿إِن  اهلل َ َيْعَلُم َغْيَب الس 

و  [ 18 اإليمن،  وإظهاركم  الكفر،  إبطانكم  عليه  خيفى  اإليمن    هوفكيف  أمور  أهم  من 

ث بم ضمنه سورة )ق(، وأنه تعاىل يعلم ما توسوس به  بالبعث، دل عىل حتقيق وقوع البع

 نفس اإلنسان، فهو عامل بمن يبطن اإليمن أو يظهره. 

ملا تضمنت سورة )ق(    : ومثل ذلك ما ذكره يف سورة الذاريات، من أنه(2) قال آخر

إنكارهم البعث، وقيام الدليل عىل حتققه، ووعيد الكافرين بجهنم، ووعد املؤمنني باجلنة،  

﴿إِن َم  مبادئ أحوال القيامة، أقسم يف هذه السورة عىل صدق ذلك، وحتقق وقوعه بقوله:  و

 [5]الذاريات: ُتوَعُدوَن َلَصاِدٌق﴾ 

أنه (3)قال آخر الطور، من  تعاىل  ملا ذكر    : ومثل ذلك ما ذكره يف سورة  عذاب  اهلل 

نبيه   وكذبوا  كفروا  الذين  وتوعد  املكذبني،  من  السالفة  السابقة  األمم  السورة  بقوله:  يف 
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َأْصَحاهِبِْم﴾   َذُنوِب  ِمْثَل  َذُنوًبا  َظَلُموا  لِل ِذيَن  عذابه    [ 59]الذاريات:  ﴿َفإِن   أن  أقسم  اآليات، 

َمُء﴾ املتوعد به واقع ال حمالة، وبني زمن وقوعه بقوله:   [9]الطور: ﴿مَتُوُر الس 

النجم، م(1)قال آخر ما ذكره يف سورة  أنه: ومثل ذلك  تعاىل  ن  قال  السورة    ملا  يف 

وذكر ما يتقولون به عليه،    [ 29]الطور:  ﴿َفَم َأْنَت بِنِْعَمِت َربيَك بَِكاِهٍن َواَل جَمُْنوٍن﴾  :  السابقة

ورد عىل قوهلم يف    [ 2]النجم:  ﴿َما َضل  َصاِحُبُكْم َوَما َغَوى﴾  أقسم عىل نفي ذلك عنه بقوله:  

َشاِعرٌ تلك:   َيُقوُلوَن  َأْم  ﴿َأْم  بيِصنَي  املرَُْتَ ِمَن  َمَعُكْم  َفإِيني  َتَرب ُصوا  ُقْل  املَُْنوِن  َرْيَب  بِِه  ب ُص  َنرَتَ  

بِ  َفْلَيْأُتوا  َلُه َبْل اَل ُيْؤِمُنوَن  َأْم َيُقوُلوَن َتَقو  َأْم ُهْم َقْوٌم َطاُغوَن  هِبََذا  َحِديٍث  َتْأُمُرُهْم َأْحاَلُمُهْم 

﴿َوَما َينْطُِق َعِن اهْلََوى إِْن ُهَو إِال  َوْحٌي ُيوَحى  بقوله:    [ 34ـ    30]الطور:  اِدِقنَي﴾  ِمْثلِِه إِْن َكاُنوا َص 

 وليس بقوله من عند نفسه.  [ 5ـ  3]النجم: َعل َمُه َشِديُد اْلُقَوى﴾ 

أنه(2)قال آخر القمر، من  ما ذكره يف سورة  تعاىل  ملا قال    : ومثل ذلك  يف آخر  اهلل 

َبِت  أي قربت، وهي الساعة، قال يف أول القمر:   [ 57]النجم:   اآْلِزَفُة﴾  ﴿َأِزَفِت النجم:   ﴿اْقرَتَ

اَعُة َواْنَشق  اْلَقَمُر﴾   ُه َأْهَلَك َعاًدا اأْلُوىَل﴾  قابل قوله تعاىل:  و  [ 1]القمر:  الس  إىل    [ 50]النجم:  ﴿َوَأن 

ى﴾  قوله    ُنُكٍر﴾  ﴿َفَتَول  َعنُْهْم َيْومَ بقوله:    [ 54]النجم:  ﴿َما َغش 
ٍ
ء إِىَل ََشْ اِع   [ 6]القمر:   َيْدُع الد 

َبْت َعاٌد َفَكْيَف َكاَن َعَذايِب﴾  اآليات، ثم رشح هنا ما أمجله بقوله:   اآليات  من    [ 18]القمر:  ﴿َكذ 

 والقصص. 

ملا افتتح القمر بآية تدل    : ومثل ذلك ما ذكره يف سورة الرْحن، من أنه (3) قال آخر

﴿ِعنَْد َملِيٍك  عىل اللطف والرْحة؛ ألن القرآن شفاء ورْحة للمؤمنني، وأيضا ملا قال تعاىل:  

ملا    [ 55]القمر:  ُمْقَتِدٍر﴾   الرأفة والرْحة، وأيضا  ومها صفتا عظمة وهيبة، أشار هنا إىل صفة 

 
 . 22تناسق الدرر يف مناسبات السور، ص (1)

 . 22تناسق الدرر يف مناسبات السور، ص (2)

 . 22تناسق الدرر يف مناسبات السور، ص (3)



252 

 

 [30]القمر:   َكاَن َعَذايِب َوُنُذِر﴾  ﴿َفَكْيَف   قوله:   واالنتقام، وكرر   تضمنت سورة القمر العذاب 

 َربيُكَم﴾ حسن هذا التفضيل واإلنعام، وكرر:  
ِ
 [ 77]الرْحن: ﴿َفبَِأيي آاَلء

يف السورة    اهلل تعاىلملا أشار    : ومثل ذلك ما ذكره يف سورة الواقعة، من أنه(1) قال آخر

أشار إىل حتقيق يتعني زمنه    إىل ذكر أهل النار، وأهل اجلنة، وقسم السعداء قسمني، السابقة  

أحوال   بعدها، ورشح  ما  الدالة عى حتقق  إذا  بلفظ  وصفته؛ ردا عىل منكره، وذلك جاء 

الفرق الثالثة يومئذ، وهم املقربون، وأصحاب اليمني، وأصحاب الشمل، ثم أعاده ثانيا يف  

بقول  القيامة  يوم  الرْحن  ملا تضمنت سورة  السورة؛ لتحقيق وقوعه، وأيضا  ﴿َفإَِذا  ه:  آخر 

َمُء﴾  ِت الس   إىل آخر السورة، ناسب ذلك ذكر الواقعة.  [ 37]الرْحن: اْنَشق 

آخر أنه (2)قال  من  احلديد،  سورة  يف  ذكره  ما  ذلك  ومثل  باألمر    :  تلك  ختم  ملا 

بالتسبيح باسمه تعاىل، افتتح هذه باإلخبار بأنه سبح له ما يف السموات واألرض، ليثاب  

من املخلوقات بتسبيحه اهلل تعاىل ملا هو به من صفات العظمة واجلالل    اإلنسان عم سواه

 والنعم واإلفضال املشار إليها يف صدر هذه السورة. 

ملا تضمنت تلك إحاطة    : ومثل ذلك ما ذكره يف سورة املجادلة، من أنه(3)قال آخر

﴿َوُهَو َمَعُكْم  اآلية، إىل قوله:    [ 4]احلديد:  ﴿َيْعَلُم َما َيلُِج يِف اأْلَْرِض﴾  علمه باألشياء، بقوله:  

َما ُكنُْتْم﴾   اِدُلَك يِف َزْوِجَها  ناسب ذلك أن تليها    [ 4]احلديد:  َأْيَن  تِي جُتَ ﴿َقْد َسِمَع اهلل ُ َقْوَل ال 

اُوَرُكَم إِن  اهلل َ َسِميٌع َبِصرٌي﴾   ملا فيه من حتققه وقوعا،    [ 1]املجادلة:  َوَتْشَتكِي إِىَل اهلل ِ َواهلل ُ َيْسَمُع حَتَ

كم كان متحققا علم، وأيضا ملا ذكر يف آخر تلك رْحته، وأن الفضل بيده، بني هنا أن من  

 فضله ورْحته رشع الكفارة ملن ظاهر من امرأته، ألن ذلك كان طالقا بينهم. 
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رة  اهلل تعاىل يف السو: ومثل ذلك ما ذكره يف سورة احلرش، من أنه ملا أخرب  (1)قال آخر

َبن  َأَنا َوُرُسيِل﴾  بعد قوله:    [ 22]املجادلة:  ﴿إِن  ِحْزَب اهلل ِ ُهُم املُْْفلُِحوَن﴾  السابقة، فقال:  
﴿أَلَْغلِ

ِذيَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل اْلكَِتاِب  ناسب ذلك، ودل عليه بقوله:  [ 21]املجادلة:  ﴿ُهَو ال ِذي َأْخَرَج ال 

 يات، فإن ذلك رصيح يف نرصه حلزبه، وغلبته لعدوه وعدوهم. اآل [ 2]احلرش: ِمْن ِدَياِرِهْم﴾ 

: ومثل ذلك ما ذكره يف سورة املمتحنة، من أنه ملا ذكر يف احلرش ما أنعم  (2) قال آخر

املؤمنني عن   وقعة األحزاب، هنى  قريشا يف  بعدما ظاهروا  النضري،  بفتح  املؤمنني  به عىل 

ُكْم َأْولَِياَء﴾  ﴿اَل َتت ِخُذوا عَ اختاذهم أولياء بقوله:   ي َوَعُدو  باإلضافة إىل ذلك  ..  [ 1]املمتحنة:  ُدوي

فإنه ملا ختم تلك بأسمئه وصفاته املقتضية توحيده تعاىل، هنى عن اختاذ من يرشك به وليا  

 بعد ما ظهر من أدلة توحيده، وعظيم صفاته. 

السورة  يف  عاىل  اهلل ت: ومثل ذلك ما ذكره يف سورة الصف، من أنه ملا هنى  (3)قال آخر

بُّ  أوال وآخرا عن اختاذ أعدائه أولياء، حث يف هذه عىل قتاهلم بقوله:  السابقة  
﴿إِن  اهلل َ حُيِ

ا﴾   َصفًّ َسبِيلِِه  يِف  ُيَقاتُِلوَن  ِذيَن  تعاىل:    [ 4]الصف:  ال  وبقوله  اَرٍة  اآلية،  جِتَ َعىَل  ُكْم  َأُدلُّ ﴿َهْل 

اِهُدوَن يِف َسبِيِل اهلل ِ﴾ ﴿وَ إىل قوله:  [ 10]الصف: ُتنِْجيُكْم﴾  اآليات، وفيه إشارة   [ 11]الصف: جُتَ

 يتخذوهم أولياء فقط، بل جيب جهادهم أيضا.   إىل أنه ال يكفي أال

يف سورة  اهلل تعاىل  : ومثل ذلك ما ذكره يف سورة اجلمعة، من أنه ملا ذكر  (4)قال آخر

بلفظ املضارع الدال عىل دوام ذلك  لصف واحلديد واحلرش سبح بلفظ املايض، أتى يف هذه  ا

ا بَِرُسوٍل َيْأيِت ِمْن َبْعِدي اْسُمُه َأْْحَُد﴾    واستمراره، وأيضا ملا قال يف تلك: ً   [ 6]الصف:  ﴿َوُمَبرشي

يينَي َرُسواًل ِمنُْهْم﴾ قال هنا:   إشارة إىل أنه هو.  [ 2]اجلمعة: ﴿ُهَو ال ِذي َبَعَث يِف اأْلُمي
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آخر يف  (1)قال  ذكر  ملا  أنه  املنافقني، من  ذكره يف سورة  ما  ذلك  ومثل  السورة  :  يف 

، وكان املكذبون له قسمني إما متظاهر معاند، وإما مباطن منافق،    بعثة رسولهالسابقة  

وأيضا ملا ذكر    .. املتظاهرين، فذكر يف هذه املباطنني املنافقنييف السورة السابقة  وقد ذكر يف  

، والعيب عىل من انفض عنه  رسول اهلل  ما ينبه عىل تعظيم  ابقة  يف السورة السمن آخر  

 وهو خيطب، وذلك مشعر برتك الذي هو صفة املنافقني املتصفني بكذا وكذا. 

يف السورة السابقة  : ومثل ذلك ما ذكره يف سورة التغابن، من أنه ملا ذكر (2) قال آخر

يف اجلملة، بني غناه عن إيمهنم بقوله:  صفة املنافقني وكفرهم، مع ما تقدم من كفر املعاندين  

وأيضا  ..  [ 7]الزمر:  ﴿إِْن َتْكُفُروا َفإِن  اهلل َ َغنِيٌّ َعنُْكْم﴾  كم قال يف الزمر:    [ 1]التغابن:  ﴿َلُه املُْْلُك﴾  

بقوله:   تواطئهم  باطالعه عىل  أعلم  النفاق،  يبطنونه من  كانوا  املنافقني، وما  ملا ذكر صفة 

وَن َوَما ُتْعلِنُوَن﴾ ﴿َوَيْعَلُم َما    اآلية. [ 4]التغابن: ُترِسُّ

يف السورة    : ومثل ذلك ما ذكره يف سورة الطالق، من أنه ملا قال تعاىل (3) قال آخر

ا َلُكْم﴾  :  السابقة أو من جيربهن عند كرسهم    [ 14]التغابن: ﴿إِن  ِمْن َأْزَواِجُكْم َوَأْواَلِدُكْم َعُدوًّ

 بالطالق، وبعد ظلمهن بمنعهن حقوقهن، كيال حيمل ذكر عداوهتن عىل ذلك. 

ملا افتتحت تلك بنداء    : ومثل ذلك ما ذكره يف سورة التحريم، من أنه(4)قال آخر

، وليها هذه بمشاهبتها يف ذلك، مع مشاهبتها هلا يف ذكر النساء والطالق، وحتريمهن  النبي  

 ه حال عند حادث يقتضيه، فإهنم متقاربان معنى. عىل أن

اهلل تعاىل يف السورة  : ومثل ذلك ما ذكره يف سورة امللك، من أنه ملا حكى  (5)قال آخر

اإليمن، وإيمن  السابقة   اللذين مها منبع  الزوجني  مثل هذين  نوح ولوط، مع  امرأيت  كفر 
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ر أن بيده امللك، يترصف يف عباده كم  امرأة فرعون، وهو منبع الكفر، ومريم امرأة خلية، ذك

﴿ُقوا َأْنُفَسُكْم َوَأْهلِيُكْم َناًرا﴾  :  يف السورة السابقة يشاء من إسعاد وإشقاء، وأيضا قال يف  

اْلَيْوَم﴾  إىل قوله:    [ 6]التحريم:   هَلَا  فقال هنا:    [ 7]التحريم:  ﴿اَل َتْعَتِذُروا  ُأْلُقوا فِيَها َسِمُعوا  ﴿إَِذا 

ُفوا بَِذْنبِِهْم﴾  إىل قوله:    [ 7]امللك:  َي َتُفوُر﴾  َشِهيًقا َوهِ  فخزنتها هم املالئكة    [ 11]امللك:  ﴿َفاْعرَتَ

 الغالظ الشداد املذكورون يف التحريم، واعرتافهم واعتذارهم متناسبان. 

آخر ما ذكره يف سورة  (1) قال  ذلك  ومثل  تعاىلالقلم:  قال  ملا  أنه  من  السورة    ،  يف 

اآلية، حكى يف هذه قصة أصحاب    [ 30]امللك:  َأْيُتْم إِْن َأْصَبَح َماُؤُكْم َغْوًرا﴾  ُقْل َأرَ : ﴿ السابقة

أياما مصبحني، وأنه طاف عليها طائف منه، فأصبحت كالرصيم،   اجلنة، وقصة رصمهم 

كاملاء   املعدوم  اجلنة، واجلمد  املوجود كثمر  إعدام  القادر عىل  املترصف،  أنه هو  لتدل عىل 

 . املعني أو إعادته

تعاىل (2) قال آخر قال  ملا  أنه  احلاقة، من  ما ذكره يف سورة  ذلك  السورة    : ومثل  يف 

﴿َيْوَم ُيْكَشُف َعْن َساٍق َوُيْدَعْوَن إىَِل  إىل قوله:    [ 33]القلم:  َوَلَعَذاُب اآْلِخَرِة َأْكرَبُ﴾    السابقة: 

ُجوِد َفاَل َيْسَتطِيُعوَن﴾   بني هنا أن ذلك اليوم حق واقع ال حمالة، وأن القيامة    [ 42]القلم:  السُّ

ُة﴾    حق ثابت، فقال: ُة َما احْلَاق  ﴿َوَما ُهَو إاِل   اآليات، وأيضا ملا قال تعاىل:    [ 2ـ    1]احلاقة:  ﴿احْلَاق 

 والقيامة وأحواهلا أعظم املواعظ والتذكر، فذكر عقيب ذلك.  [ 52]القلم: ٌر لِْلَعاملنََِي﴾ ِذكْ 

السورة السابقة  ، من أنه ملا اشتملت  الواقعة : ومثل ذلك ما ذكره يف سورة  (3) قال آخر

القيامة   عن  بالسؤال  املفتتحة  هذه  وليها  فيها،  اخللق  وأحوال  وأهواهلا،  القيامة  ذكر  عىل 

ملا دعا عليهم باهلالك   ن السائل رسول اهلل  .. باإلضافة إىل أ، وهتديد املنكرين هلا وعذاهبا 
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]القلم:  ﴿َفاْصرِبْ حِلُْكِم َربيَك َواَل َتُكْن َكَصاِحِب احْلُوِت﴾  والعذاب بعدما تقدم له تصربه:  

ا مَجِياًل﴾ ، ويؤيده قوله بعد ذلك: [ 48  [ 5]املعارج: ﴿َفاْصرِبْ َصرْبً

: ومثل ذلك ما ذكره يف سورة نوح، من أنه ملا تضمن آخر املعارج وعيد  (1) قال آخر

قومه بم أصاهبم  عليه السالم  الكفرة بيوم القيامة وعذابه، افتتح هذه بم تقدم من إنذار نوح  

من العذاب؛ حتذيرا لكفار قريش أن يصري حاهلم كحال أولئك، وأن هذه سنة اهلل يف رسله  

 وقومهم. 

آخر إنذار  :  (2) قال  تلك  تضمنت  ملا  أنه  من  اجلن،  سورة  يف  ذكره  ما  ذلك  ومثل 

؛ إلجابة اجلن له، وعصيان  اإلنس، وليها هذه لتضمنها إنذار اجلن، وفيه فضيلة للنبي  

اإلنس عليه، وعىل غريه، ويف ذلك موعظة للمتقني، وفيه نوع هتكم بالكفار، وكأنه قيل:  

بنبيهم، فقد آمن بك طائفة من اجلن  عليه السالم  إذا مل يؤمن بك قومك كم فعل قوم نوح  

 مع متردهم، وأقروا بنبوتك، وصدقوا بم جئت به. 

اهلل تعاىل يف السورة  : ومثل ذلك ما ذكره يف سورة املزمل، من أنه ملا قال (3)قال آخر

َيْدُعوُه﴾    السابقة:  باتفاق، ويدعوه    ي  اهلل هو النب  وعبد   [ 19]اجلن:  ﴿َوَأن ُه ملا َقاَم َعْبُد اهلل ِ 

ُل ُقِم الل ْيَل﴾  املراد به الصالة، ناسب ذلك أن يليه   مي َا املُْز  وأيضا    .. اآلية  [ 2ـ    1]املزمل:  ﴿َيا َأَيُّ

حكاه عنهم، وهو من اإلخبار بالغيب بالنسبة إىل بني آدم، أكد    ملا ذكر يف سورة اجلن ما 

  [ 27ـ    26]اجلن:  ىَل َغْيبِِه َأَحًدا إِال  َمِن اْرَتىَض ِمْن َرُسوٍل﴾  ﴿َعامِلُ اْلَغْيِب َفاَل ُيْظِهُر عَ ذلك بقوله:  

، وأنه ارتضاه، ورفع درجته بذلك، ناسب ذلك أمره  اآلية فلم تضمن ذلك ذكر الرسول  

بشكر ربه عىل نعمه عليه بقيام الليل، وذكر اسمه والتبتل إليه، واختاذه وكيال، والصرب عىل  

 
 . 27تناسق الدرر يف مناسبات السور، ص (1)

 . 27تناسق الدرر يف مناسبات السور، ص (2)

 . 27تناسق الدرر يف مناسبات السور، ص (3)



257 

 

 بالنسبة ألنعمه عليه. أذى قومه، فإنه سهل 

اهلل تعاىل يف السورة  : ومثل ذلك ما ذكره يف سورة املدثر، من أنه ملا خاطبه  (1) قال آخر

باملزمل، خاطبه فيم يليها باملدثر، ملا بينهم من احتاد املعنى، ومقدار السورة، وأيضا  السابقة  

ر غالبا، خاطبه بصفة التدثري؛  ملا ذكر يف آخر املزمل قيام الليل، والليل مظنة استعمل الدثا 

حتريضا عىل ترك النوم، والقيام فيم هو بصدده من أعباء الرسالة، ولذلك حض عىل القيام،  

 واملراد انتهاض. 

: ومثل ذلك ما ذكره يف سورة القيامة، من أنه ملا ذكر يف املدثر ما ذكره  (2)قال آخر

كني عن التذكرة هبا وبغريها، وأهنم  من أحوال القيامة، وصفة النار وأهلها، وإعراض املرش

ال خيافون اآلخرة، أقسم عىل وقوع القيامة وحتقيقها، وذكر صفاهتا، وأقام الدليل يف آخر  

 اآلية.  [ 37]القيامة: ﴿َأمَلْ َيُك ُنْطَفًة﴾ السورة عىل قوته عليها بقوله:  

السورة السابقة  يف  : ومثل ذلك ما ذكره يف سورة اإلنسان، من أنه ملا ختم  (3) قال آخر

بابتداء خلق اإلنسان، وقدرته عىل خلقه وتسويته، ابتدأ هذه بذكر خلق اإلنسان بعد أن مل  

يكن شيئا، واإلنسان هنا إما للجنس، أو آلدم عليه السالم، واملراد الداللة عىل قدرته عىل  

 إعادته كم أنشأه بعد أن مل يكن شيئا.

ما ذكره يف  (4) قال آخر أنه : ومثل ذلك  املرسالت، من  تعاىل يف  ملا ذكر    سورة  اهلل 

السابقة   العاجلة،  السورة  حيبون  الكفار  وأن  فيهم،  أهلهم  وأحوال  والنار،  اجلنة  صفة 

ويذرون هذا اليوم العظيم املهول الثقيل، وهو يوم القيامة، أقسم تعاىل يف هذه بأن ما وعد  

 حمالة. به من القيامة والثواب والعقاب واقع ال 
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: ومثل ذلك ما ذكره يف سورة النبأ، من أنه ملا كان املرشكون معرضني  (1) قال آخر

عن اإليمن، مرصين عىل إنكار ما ذكر يف املرسالت من القيامة وأحواهلا، وأحوال العباد  

فيها، متسائلني فيم بينهم عنها عىل سبيل االستهزاء، إما إنكارا للنبوة، أو للصانع تعاىل، أو  

يقول بعض أهل امللك، أعقب  ل الروحاين، كم  أو  املعاد اجلسمين،  للكيفية من  أو  لقدرة، 

ميقاتا معلوما   لذلك  وإن  عليه،  القدرة  الدليل عىل  ماهلم، وهتديدهم، وإقامة  بذكر  ذلك 

 عنده.

آخر النازعات(2) قال  ذكره يف سورة  ما  ذلك  ومثل  السابقة  اشرتاك    من  :  السورة 

 يوم القيامة، وأحوال أهلها.  السورة يف ذكر وهذه 

يوم القيامة،  اهلل تعاىل  : ومثل ذلك ما ذكره يف سورة عبس، من أنه ملا ذكر  (3)قال آخر

﴿إِن َم َأْنَت ُمنِْذُر َمْن  وقوله:    [43]النازعات:  ﴿فِيَم َأْنَت ِمْن ِذْكَراَها﴾  وأحوال أهلها، ثم قال:  

ذلك، فبني بعد ذلك أن ابن أم مكتوم األعمى ممن    دون من مل خيش   [ 45]النازعات:  خَيَْشاَها﴾  

خيشاها، دون أولئك الذين غفل عنه هبم؛ رغبة يف إسالمهم، فكيف يشتغل عنه بأولئك،  

َا َتْذكَِرٌة﴾ وقوله:   [43]النازعات: ﴿فِيَم َأْنَت ِمْن ِذْكَراَها﴾ مناسب لقوله:  [ 11]عبس: ﴿َكال  إِهن 

السورة السابقة  ملا ذكرآخر    ه يف سورة التكوير، من أنه: ومثل ذلك ما ذكر(4) قال آخر

َرْت﴾ صفة الوجوه يوم القيامة، وليه صفة ذلك اليوم، بقوله:   ْمُس ُكوي  [1]التكوير: ﴿إَِذا الش 

  ، املناسبة بينها وبني التكوير ، و: ومثل ذلك ما ذكره يف سورة االنفطار(5) قال آخر

َرْت﴾  الشتمهلم عىل أهوال يوم القيامة، وملناسبة   َمْت َوَأخ   [5]االنفطار:  ﴿َعلَِمْت َنْفٌس َما َقد 

ْت﴾ بقوله:   [ 14]التكوير: ﴿َعلَِمْت َنْفٌس َما َأْحَْضَ
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: ومثل ذلك ما ذكره يف سورة املطففني، من أنه ملا تضمن آخر تلك هتديد  (1)قال آخر

 صاة بالتطفيف؛ ليعلم ما هو أشد منه عقوبة. الفجار، أتبعه بذكر الع

آخر قال  (2) قال  ملا  أنه  من  االنشقاق،  سورة  يف  ذكره  ما  ذلك  ومثل  السورة  :  يف 

ُبوَن﴾  :  السابقة ُيَكذي َكَفُروا  ِذيَن  ال  قال:    [ 22]االنشقاق:  ﴿َبِل  ثم  آَمُنوا  اآليات،  ِذيَن  ال  ﴿إِال  

احِلَاِت هَلُْم َأْجرٌ  ِذيَن َفَتنُوا املُْْؤِمننَِي  ، قال يف هذه:  [ 25]االنشقاق:   َغرْيُ مَمْنُوٍن﴾  َوَعِمُلوا الص  ﴿إِن  ال 

قال:    [ 10]الربوج:  َواملُْْؤِمنَاِت﴾   ثم  َجن اٌت  اآلية،  هَلُْم  احِلَاِت  الص  َوَعِمُلوا  آَمنُوا  ِذيَن  ال  ﴿إِن  

تَِها اأْلهَْنَاُر َذلَِك اْلَفْوُز الْ  ِري ِمْن حَتْ  [ 11]الربوج: َكبرُِي﴾ جَتْ

﴿َبْل  : ومثل ذلك ما ذكره يف سورة الربوج، من أنه ملا قال يف الربوج:  (3)قال آخر

يٌد يِف َلْوٍح حَمُْفوٍظ﴾   ُه َلَقْوٌل  أقسم يف هذه عىل ذلك، فقال:    [ 22ـ    21]الربوج:  ُهَو ُقْرآٌن جَمِ ﴿إِن 

 مع ما االفتتاح بذكر السمء.   [ 14ـ  13]الطارق:  َفْصٌل َوَما ُهَو بِاهْلَْزِل﴾ 

: ومثل ذلك ما ذكره يف سورة الطارق، من أنه ملا ذكر القرآن يف السورتني  (4)قال آخر

ُه َلَقْوٌل َفْصٌل﴾  ، و[ 22]الربوج:  ﴿يِف َلْوٍح حَمُْفوٍظ﴾  قبلها، وأنه   ﴿َسُنْقِرُئَك﴾  ، و[ 13]الطارق:  ﴿إِن 

ُحِف اأْلُوىَل﴾    ﴿إِن  َهَذا َلِفي ، وقال هنا:  [ 6]األعىل:   جعلت اإلشارة للقرآن،    [ 18]األعىل:  الصُّ

 َدافٍِق﴾  فناسب السور الثالث، وأيضا ملا قال يف تلك:  
ٍ
اآليات،    [ 6]الطارق:  ﴿ُخلَِق ِمْن َماء

ى﴾ قال هنا:   .[ 2]األعىل: ﴿ال ِذي َخَلَق َفَسو 

:   السورة السابقةيفملا قال  من أنه الغاشية  : ومثل ذلك ما ذكره يف سورة (5)قال آخر

ُر َمْن خَيَْشى َوَيَتَجن ُبَها اأْلَْشَقى﴾   ك  بني حالتهم يف اآلخرة يف هذه بقوله:    [ 11ـ    10]األعىل:  ﴿َسَيذ 

َخاِشَعٌة﴾   َيْوَمئٍِذ  و  [ 2]الغاشية:  ﴿ُوُجوٌه  َناِعَمٌة﴾  اآليات  َيْوَمئٍِذ  اآليات،    [ 8]الغاشية:  ﴿ُوُجوٌه 
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تلك:   يف  قال  ْكَرى﴾  ﴿َفَذكي وأيضا  الذي َنَفَعِت  إِْن  هنا:  [ 9]األعىل:  ْر  وقال  َأْنَت  ،  إِن َم  ْر  ﴿َفَذكي

ٌر﴾   ، فناسب السورتان يف ذلك. [ 21]الغاشية: ُمَذكي

  السورة السابقة: ، من أنه ملا قال يف  الفجر: ومثل ذلك ما ذكره يف سورة  (1) قال آخر

آليات، ذكر يف هذه حال من عذبه بتوليه وكفره بقوله:  ا  [ 23]الغاشية:  ﴿إِال  َمْن َتَوىل  َوَكَفَر﴾  

ْر﴾  اآليات، وأيضا قال يف تلك:    [ 6]الفجر:  ﴿َأمَلْ َتَر َكْيَف َفَعَل َربَُّك بَِعاٍد﴾   ،  [ 21]الغاشية:  ﴿َفَذكي

ْكَرى﴾ وقال يف هذه:  ْنَساُن َوَأن ى َلُه الذي ُر اإْلِ  [23]الفجر: ﴿َيْوَمئٍِذ َيَتَذك 

آخر الفجر:  (2) قال  قال يف  ملا  أنه  البلد، من  ما ذكره يف سورة  ا : ومثل ذلك  ﴿َفَأم 

ْنَساُن إَِذا َما اْبَتاَلُه﴾   اآليات، وبني حالتي اإلنسان يف االبتالء بالرساء والْضاء،    [ 15]الفجر:  اإْلِ

كر  وما يقوله عندمها بني هاهنا إنه يف كبد يف كلتا احلالتني، ولذلك قال احلسن: يكابد الش

﴿َأحَيَْسُب  عىل الرساء والصرب عىل الْضاء، ويكابد املحسن يف أداء العبادات، ولذلك قال: 

 أي إذا كان يف زكى ونعمة.  [ 5]البلد: َأْن َلْن َيْقِدَر َعَلْيِه َأَحٌد﴾ 

يف السورة  : ومثل ذلك ما ذكره يف سورة الشمس، من أنه ملا قسم الناس  (3) قال آخر

﴾  عىل قسمني بقوله:  السابقة   رْبِ ِذيَن آَمنُوا َوَتَواَصْوا بِالص  إىل قوله    [ 17]البلد:  ﴿ُثم  َكاَن ِمَن ال 

ِذيَن َكَفُروا بِآَياتِنَا﴾  ، وقوله:  [ 18]البلد:  ﴿املَْْيَمنَِة﴾   اآليتني، ذكر يف هذه أيضا    [ 19]البلد:  ﴿َوال 

اَها﴾ كذلك بقوله:  اَها َوَقْد َخاَب َمْن َدس   [ 10ـ  9]الشمس: ﴿َقْد َأْفَلَح َمْن َزك 

آخر قبلها  (4) قال  وما  هذه  بني  املناسبة  من  الليل،  ذكره يف سورة  ما  ذلك  ومثل   :

اَها َوقَ إىل صالح وطالح، بقوله:  تقسيم العباد   اَها﴾  ﴿َقْد َأْفَلَح َمْن َزك  ]الشمس: ْد َخاَب َمْن َدس 

ا َمْن َأْعَطى َوات َقى﴾  بني أن ذلك بالعمل، فقال:    [ 10ـ    9 ﴿َوإِن  َلنَا  إىل قوله:    [ 5]الليل:  ﴿َفَأم 
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َواأْلُوىَل﴾   يف  . [ 13]الليل:  َلْْلِخَرَة  ما  إىل  باإلضافة  بعدها  .  وما  قبلها  وما  السورة  من  هذه 

قسم أوال بالشمس وضحاها، وهو ضوؤها وارتفاعها، ثم بضده،  ناسبة يف فواحتها، فإنه أامل

َحى َوالل ْيِل﴾  وهو الليل إذا يغشى، ثم أقسم هبم مجيعا، بقوله:    اآليات.   [ 2ـ    1]الضحى:  ﴿َوالضُّ

يف فواتح    ها مع ما قبلها قا : ومثل ذلك ما ذكره يف سورة الضحى، من اتف(1)قال آخر

بني أنه    [ 21]الليل:  ﴿َوَلَسْوَف َيْرَض﴾  السور الثالث من تقابل األزمنة، وأيضا ملا قال تعاىل:  

 حتى يرض، ويرض أهل اإلسالم.   يعطي نبيه 

: ومثل ذلك ما ذكره يف سورة االنرشاح، من أنه ملا عدد نعمه عليه يف  (2) قال آخر

أتبع ذلك بذكر نعمه عليه،  وهو رشح صدره، ورفع ذكره، بذكره معه،    سورة الضحى، 

 ولذلك جعلهم اإلمامية سورة واحدة.

رسول اهلل  ملا ذكر ما وهب    : ومثل ذلك ما ذكره يف سورة التني، من أنه (3)قال آخر

    من النعم العظيمة، ومن الرسالة إىل العاملني، ذكر أنه جعل يف كل إنسان سليم قوة للنظر

لذلك قال كثري من املفرسين: إن أحسن تقويم هو العقل والفهم  يف صحة نبوته ورسالته، و

يِن﴾ والعلم، ويؤيد ذلك قوله تعاىل بعد ذلك:   ُبَك َبْعُد بِالدي كأنه يتعجب   [ 7]التني: ﴿َفَم ُيَكذي

، ناسب ذلك أن يذكر  وأيضا ملا ذكر مجيل صفات الرسول    .. من تكذيبه مع ظهور حجته 

 . ؛ ألهنا صفته خلق اإلنسان يف أحسن تقويم 

: ومثل ذلك ما ذكره يف سورة العلق، من أنه ملا ذكر يف التني حسن خلق  (4)قال آخر

اإلنسان، ذكر بعده حسن خلقه، ونعمته عليه بم علمه من الكتابة والقراءة وما تعلمه مما مل  

 [ 3]العلق: ﴿َوَربَُّك اأْلَْكَرُم﴾ ما منه تعاىل ولطفا، ولذلك قال:  اكر، إيكن يعلمه
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:  يف السورة السابقة: ومثل ذلك ما ذكره يف سورة القدر، من أنه ملا قال يف  (1)قال آخر

اآليات، وهو أول ما نزل من القرآن، ناسب ذلك    [ 1]العلق:  ﴿اْقَرْأ بِاْسِم َربيَك ال ِذي َخَلَق﴾  

ا َأْنَزْلنَاُه يِف َلْيَلِة اأن يليه   ، أي ابتدأنا إنزاله يف ليلة القدر، وأيضا ملا قال  [ 1]القدر:  ْلَقْدِر﴾  ﴿إِن 

ْب﴾  تعاىل:   نبه عىل ما يقرب فيه من األزمان، وهو ليلة القدر،    [ 19]العلق:  ﴿َواْسُجْد َواْقرَتِ

كم نبه عىل ما يقرب فيه من األعمل، وهو السجود؛ حتريضا عىل االقرتاب فيها من اهلل تعاىل؛  

 .لرشفها 

آخر تعاىل (2)قال  قال  ملا  أنه  من  البينة،  ذكره يف سورة  ما  ذلك  ومثل  السورة    :  يف 

َأْنَزْلنَاُه﴾  :  السابقة ا  َيْتُلو ُصُحًفا  واملراد القرآن، قال يف أثره:    [ 1]القدر:  ﴿إِن  ﴿َرُسوٌل ِمَن اهلل ِ 

يَها ُكُتٌب َقييَمٌة﴾ 
َرًة فِ  وهو القرآن املنزل عليه يف ليلة القدر.  [ 3ـ  2]البينة: ُمَطه 

يف السورة    : ومثل ذلك ما ذكره يف سورة الزلزلة، من أنه ملا قال تعاىل (3)قال آخر

ِْم﴾  :  السابقة اآلية، بني أن ذلك اجلزاء يوم القيامة، إذا زلزلت    [ 8]البينة:  ﴿َجَزاُؤُهْم ِعنَْد َرهبي

األرض، يوم يكون الناس أشتاتا، وجيزي كل عامل بعمله من خري أو رش، قليال كان أو  

 كثريا. 

آخر ذكر  (4)قال  ملا  أنه  العاديات، من  ذكره يف سورة  ما  ذلك  ومثل  تعاىل يف  :  اهلل 

أن اإلنسان مع أنه جمزي بعمله قليل    يف هذهذكر   أن الناس جمزيون بأعمهلمالسورة السابقة 

﴿َوإِن ُه َعىَل  كقوله تعاىل:  اخلري أو عاص أو كفور أو مانع للحقوق عىل حسب ما فرس به،  

كالتعجب من تعاطيه ذلك مع علمه، أو قيام الدليل عىل جمازاته    [ 7]العاديات:  َذلَِك َلَشِهيٌد﴾  

 [ 2]الزلزلة: ﴿َوَأْخَرَجِت اأْلَْرُض َأْثَقاهَلَا﴾ ب لـبعمله، وأيضا إذا بعثر ما يف القبور، مناس
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م ختم  مرتبطة ب: ومثل ذلك ما ذكره يف سورة القارعة، من أن مناسبتها  (1)قال آخر

ُْم هِبِْم َيْوَمئٍِذ خَلَبِرٌي﴾ ، وهو قوله تعاىل: السورة السابقةاهلل تعاىل  فكأنه    [ 11]العاديات: ﴿إِن  َرهب 

القارعة،    . ؟.قيل: وما ذلك القارعة عىل ما أخرب يالتقدير: ستأتوفقال: هي  عنه يف    ت ك 

 [9]العاديات: ﴿إَِذا ُبْعثَِر َما يِف اْلُقُبوِر﴾  قويل:  

واقعة موقع العلة خلامتة    ا ، من أهنالتكاثر : ومثل ذلك ما ذكره يف سورة  (2)قال آخر

تعاىل:   قال  ملا  كأنه  قبلها،  َهاِوَيٌة﴾  ما  ُه  أل  [ 9ارعة:  ]الق ﴿َفُأمُّ قال:  مل؟  ﴿َأهْلَاُكُم  نكم  قيل: 

فخفّ [ 1]التكاثر:  الت َكاُثُر﴾   باحلطام،  موازينكم  ومْلتم  دينكم،  عن  بدنياكم  فاشتغلتم  ت  ، 

 موازينكم باآلثام. 

قوله تعاىل:  مشتملة عىل  كوهنا  : ومثل ذلك ما ذكره يف سورة العرص، من  (3) قال آخر

  ﴾ ْنَساَن َلِفي ُخرْسٍ وبيان خلسارة جتارة الدنيا، وربح جتارة اآلخرة، وهلذا    [ 2]العرص:  ﴿إِن  اإْلِ

 . بم سبق من السور عقبها 

﴿مَجََع َمااًل  املتوعد فيها من    قال آخر: ومثل ذلك ما ذكره يف سورة اهلمزة، من أن

َدُه حَيَْسُب َأن  َماَلُه َأْخَلَدُه﴾  وهو مرتبط بم سبق أيضا.. وقد علق عىل هذا   ،[ 3ـ  2]اهلمزة: َوَعد 

 ( 4) ( فانظر إىل تالحم هذه السور األربع، وحسن اتساقها بقوله: )

اهلمزة  حال  اهلل تعاىل  ملا ذكر    : ومثل ذلك ما ذكره يف سورة الفيل، من أنه(5) قال آخر

اللمزة الذي مجع ماال وعدده، وتعزز بمله، عقبه بذكر قصة أصحاب الفيل، الذين كانوا 

أشد منهم قوة، وأكثر ماال وعتوا، وقد جعل كيدهم يف تضليل، وأهلكهم بأصغر الطري  

وأضعفه، وجعلهم كعصف مأكول، ومل يغن عنهم ماهلم وال عددهم، وال شوكتهم، وال  
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قصارى تعززه وتقويه باملال، ومهز الناس بلسانه، أقرب إىل اهلالك،  فيلهم شيئا، فمن كان  

 وأدنى إىل الذل واملهانة. 

شديدة االتصال بم قبلها؛    ا : ومثل ذلك ما ذكره يف سورة قريش، من أهن(1)قال آخر

سورة   أيب  مصحف  يف  كانت  ولذا  تلك،  آخر  يف  بالفعل  أوهلا  يف  واملجرور  اجلار  لتعلق 

 واحدة.

تعاىل يف سورة  (2)قال آخر ملا ذكر  أنه  املاعون، من  : ومثل ذلك ما ذكره يف سورة 

ذكر هنا ذم من مل حيض عىل طعام املسكني، وملا قال    [ 4]قريش:  ﴿َأْطَعَمُهْم ِمْن ُجوٍع﴾  قريش:  

 ذم هنا من سها عن صالته.  [ 3]قريش: ﴿َفْلَيْعُبُدوا َرب  َهَذا اْلَبْيِت﴾ هناك: 

لتي قبلها، ألن  لكاملقابلة    ا ومثل ذلك ما ذكره يف سورة الكوثر، من أهن:  (3) قال آخر

السابقة وصف اهلل سبحانه فيها املنافق بأربعة أمور: البخل، وترك الصالة، والرياء فيها،  

ا َأْعَطْينَاَك اْلَكْوَثَر﴾    :ومنع الزكاة، فذكر يف هذه السورة يف مقابلة البخل  أي   [ 1]الكوثر:  ﴿إِن 

﴾    :الكثري، ويف مقابلة ترك الصالةاخلري     : ، أي دم عليها، ويف مقابلة الرياء[ 2]الكوثر:  ﴿َفَصلي

املاعون  [ 2]الكوثر:  ﴿لَِربيَك﴾   منع  مقابلة  ويف  للناس،  به [ 2]الكوثر:  ﴿َواْنَحْر﴾    :ال  وأراد   ،

 التصدق بلحوم األضاحي. 

بالسورة  ه اتصاهلا  : ومثل ذلك ما ذكره يف سورة الكافرون، من أن وج(4) قال آخر

أمره أن خياطب الكافرين بأنه ال يعبد    [ 2]الكوثر:  ﴿َفَصلي لَِربيَك﴾  أنه تعاىل ملا قال:  السابقة  

إال ربه، وال يعبد ما يعبدون، وبالغ يف ذلك فكرره، وانفصل منهم عىل أن هلم دينهم، وله  

 دينه. 
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آخر مل(1)قال  أنه  النرص، من  ذكره يف سورة  ما  ذلك  ومثل  السورة :  آخر  قال يف    ا 

ِديِن﴾  :  السابقة له دينه، وسلم من شوائب    [ 6]الكافرون:  ﴿َويِلَ  بأنه خلص  إشعار  فيه  كان 

الناس حينئذ   الفتح والنرص، فإن  ببيان وقت ذلك، وهو جميء  الكدر واملخالفني، فعقب 

ناوئه،  دخلوا يف دين اهلل أفواجا، وتم األمر، وذهب الكدر، وخلص دين اإلسالم ممن كان ي

كأنه تعاىل يقول: ملا أمرتك  .. باإلضافة إىل ذلك، فإشارة إىل وفاته    ولذلك كانت السورة

يف السورة املتقدمة بمجاهدة مجيع الكفار بالتربي منهم، وإبطال دينهم، جزيتك عىل ذلك  

كثري  باإلضافة إىل ذلك فإنه ملا أعطاه الكوثر، وهو اخلري ال.  بالنرص والفتح، وتكثري األتباع.

ناسب حتميله مشقة تناسب مقامه، فإن كل ما عال مقام اإلنسان كثرت مشقاته وتكاليفه،  

فعاقبها بمجاهدة الكفار بالتربي، فلم امتثل ذلك أعقبه بالبشارة بالنرص والفتح، وإقبال  

الناس أفواجا إىل دينه، وأشار إىل دنو أجله، فإنه ليس بعد الكمل إال الزوال. توقع زواال  

 ا قيل تم. إذ

﴿َلُكْم ِدينُُكْم  ملا قال تعاىل:   ، من أنه املسد: ومثل ذلك ما ذكره يف سورة  (2) قال آخر

فكأنه قال: إهلي، وما جزائي؟ فقال اهلل له: النرص والفتح، فقال: فم    [ 6]الكافرون:  َويِلَ ِديِن﴾  

﴾  جزاء عمي الذي دعاين إىل عبادة األصنام؟ فقال:   ، وقدم  [ 1]املسد:  ﴿َتب ْت َيَدا َأيِب هَلٍَب َوَتب 

، والوعيد راجعا  [ 6]الكافرون:  ﴿َويِلَ ِديِن﴾  الوعد عىل الوعيد؛ ليكون الوعد متصال بقوله:  

﴿َيْوَم َتْبَيضُّ ُوُجوٌه َوَتْسَودُّ ُوُجوٌه  قوله تعاىل:    عىل حد   [ 6]الكافرون:  ﴿َلُكْم ِدينُُكْم﴾  قوله:    إىل

ِذيَن اْسَود ْت﴾   ا ال  ﴿َلُكْم ِدينُُكْم  باإلضافة إىل ذلك فإنه ملا قال تعاىل:  ..  [ 106]آل عمران:  َفَأم 

جزاء املطيع؟ قال: حصول النرص والفتح، قيل:  فكأنه قيل: إهلي ما    [ 6]الكافرون:  َويِلَ ِديِن﴾  

املسد،  وما ثواب العايص؟ قال: اخلسار يف الدنيا، والعذاب يف العقبى، كم دلت عليه سورة  
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فتأمل يف هذه املجانسة احلافلة بني هذه السور، مع أن سورة النرص  ثم علق عىل ذلك بقوله: )

وائل ما نزل بمكة؛ ليعلم أن ترتيب هذه  من أواخر ما نزل باملدينة، والكافرون وتبت من أ

 (1) (السور من اهلل وبأمره 

َا    متصلة بـا : ومثل ذلك ما ذكره يف سورة اإلخالص، من أهن(2)قال آخر ﴿ُقْل َيا َأَيُّ

اإلخالص،    [ 1]الكافرون:  اْلَكافُِروَن﴾   أيضا  أسمئها  من  ولذلك  املعنى،  أل يف  هنا  وذلك 

تملت عليه، ولذا قرن بينهم يف القراءة يف صلوات كثرية،  اشتملت عىل التوحيد، وهذه اش

كركعتي الفجر، والطواف، والضحى، وسنة املغرب، وصبح املسافر، ومغرب ليلة اجلمعة،  

وأقام   أحد،  معبوده  أن  ذلك، وهو  بالزم  هنا  يعبدون، رصح  ما  عبادة  نفى  ملا  أنه  وذلك 

، وال يستحق  [ 4ـ    3]اإلخالص:   َومَلْ َيُكْن َلُه ُكُفًوا َأَحٌد﴾  ﴿مَلْ َيلِْد َومَلْ ُيوَلدْ الدليل عليه بأنه صمد  

)العبادة إال من كان كذلك، وليس يف معبودَيم من هو كذلك،   وإنم فصل بني  ثم قال: 

عليه   رد  تبت  سورة  ايالئها  يف  وكان  احلكمة،  من  تقدم  ملا  بالسورتني  النظريتني 

 (3)(بخصوصه

  ني  السورت نييف سورة الفلق والناس، من أن هات   : ومثل ذلك ما ذكره(4)قال آخر

نزلتا معا، فلذلك قرنتا مع ما اشرتكا فيه من التسمية باملعوذتني، ومن االفتتاح بقل أعوذ،  

وبالقواقل،   باملعوذات،  احلديث  يف  سميت  الثالثة  ألن  اإلخالص،  سورة  هبم  وعقب 

يف الوزان لفواصل اإلخالص  وقدمت الفلق عىل الناس، وإن كانت أقرص؛ ملناسبة مقطعها  

 . املسدمع مقطع 

   : سيد قطب 
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، وقد شفيتم وأوفيتم.. فهل  جالل الدين السيوطيبورك فيكم يا تالميذ    قال الشيخ:

 يوجد غريه من الشهود عىل ما ذكرتم؟

تفسري )يف  ، صاحب  ( 1) األستاذ سيد قطبقال أحدهم: أجل.. أنا من تالمذة كتب 

وقد رأيت من خالل نسخي لكتبه اهتممه  )التصوير الفني يف القرآن(..  ، و ظالل القرآن(

التسلسل املعنوي بني  التي اهتم هبا  ومن ألوان التناسق    القرآن الكريم.. التناسق الفني يف  ب

  وإن كان يعيب   . األغراض يف سياق اآليات، والتناسب يف االنتقال من غرض إىل غرض.

 . عىل من يتكلف يف ذلك

  ظالل   يف  يعيش   من   آخر: وقد قال يشري إىل ذلك يف تعريفه بسورة البقرة: )يلحظقال  

  كم   القلب  معها   روح يعيش  هلا   شخصية   مميزة،   شخصية   سوره  من  سورة   لكل   أن  القرآن 

  أوعدة   رئييس   موضوع  وهلا   واألنفاس،  والسمت   املالمح   مميز  حي   روح   مع   يعيش   لوكان

  كلها   موضوعاهتا   يظلل  جوخاص  وهلا .  خاص.  حمور   إىل  مشدودة   رئيسية  موضوعات 

  هذا   وفق  بينها   التناسق  حتقق،  معينة  جوانب   من  املوضوعات  هذه  يتناول   سياقها   وجيعل

  موضوعية   ملناسبة  يتغري  فإنم  السياق  ثنايا   يف   تغري  إذا  خاص  موسيقي  إيقاع  وهلا .  اجلو. 

 ( 2)  مجيعا(  القرآن سور يف  عام طابع وهذا..  خاصة

بسورة   تعريفه  يف  وقال  آخر:  )األعراف قال  ـ  :  األنعام  كسورة  ـ  مكية  هذه سورة 

 
(1)   ( الشاريب  إبراهيم حسني  قطب  سيد  ـ   1906هـ،  1385ـ    1324هو 

م(، أديب ومفكر إسالمي مرصي، ولد بقرية موشة بمحافظة أسيوط يف 1966

صعيد مرص، وهبا تلقى تعليمه األويل وحفظ القرآن الكريم، ثم التحق بمدرسة  

املعلمني األولية )عبدالعزيز( بالقاهرة، ونال شهادهتا والتحق بدار العلوم وخترج 

املعارف بوظائف تربوية وإدارية، وابتعثته  م. عمل بوزارة  1933هـ،  1352عام  

م. انضم إىل حزب الوفد  1950هـ،  1370الوزارة إىل أمريكا ملدة عامني وعاد عام  

عام   خالف  أثر  عىل  وتركه  لسنوات  عام 1942هـ،  1361املرصي  ويف  م. 

م انضّم إىل مجاعة اإلخوان املسلمني، وحوكم بتهمة التآمر عىل 1950هـ،  1370

و احلكم  عام  نظام  وأعدم  بإعدامه،  احلكم  أهم  1966هـ،  1385صدر  من  م، 

( القرآن  ظالل  يف  كتاب  فيه  1964ـ    1951مؤلفاته:  مجع  جزًءا،  ثالثني  يف  م( 

خالصة ثقافاته الفكرية واألدبية وتأمالته القرآنية، وآرائه يف واقع العامل اإلسالمي  

اال والعدالة  املعارص،  العامل  اإلنسانية يف  اإلسالم خاصة، واألوضاع  جتمعية يف 

م(، ومعامل يف الطريق. وقد بلغت  1951م(، والسالم العاملي واإلسالم )1949)

 مؤلفاته حوايل ستة وعرشين كتاًبا، نقال عن املوسوعة العربية العاملية..
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موضوعها األسايس هوموضوع القرآن املكي.. العقيدة.. ولكن ما أشد اختالف املجالني  

إن    ..اللذين تتحرك فيهم السورتان يف معاجلة هذا املوضوع الواحد، وهذه القضية الكبرية

ذا  القرآن  سور  من  سورة  منهج  كل  وذات  متميزة،  مالمح  وذات  متفردة،  شخصية  ت 

خاص، وذات أسلوب معني، وذات جمال متخصص يف عالج هذا املوضوع الواحد، وهذه  

إهنا كلها تتجمع عىل املوضوع والغاية، ثم تأخذ بعد ذلك سمهتا املستقلة،  .  القضية الكبرية. 

 ( 1)  (، وحتقيق هذه الغايةوطرائقها املتميزة وجماهلا املتخصص يف عالج هذا املوضوع

ـ  ثم ذكر تشبيها مجيال لذلك، فقال: ) الوجهة  ـ من هذه  القرآن  الشأن يف سور  إن 

خصائص   له  وكلهم  إنسان،  كلهم  متميزة..  اهللّ  جعلها  التي  البرش  نمذج  يف  كالشأن 

نمذج   ذلك  بعد  ولكنهم  اإلنساين..  والوظيفي  العضوي  التكوين  له  وكلهم  اإلنسانية، 

نمذج فيها األشباه القريبة املالمح، وفيها األغيار التي ال جتمعها إال    . أشد التنويع.  منوعة 

العامة  اإلنسانية  أحسها،    .. اخلصائص  عدت  وهكذا  القرآن.  سور  أتصور  عدت  هكذا 

وهكذا عدت أتعامل معها. بعد طول الصحبة، وطول األلفة، وطول التعامل مع كل منها  

وأنا أجد يف سور القرآن ـ تبعا هلذا ـ وفرة بسبب    ..حمه وسمتهوفق طباعه واجتاهاته، ومال

املالمح   اختالف  بسبب  ومتاعا  الوثيق،  الشخيص  التعامل  بسبب  وأنسا  النمذج،  تنوع 

والطباع، واالجتاهات واملطالع! إهنا أصدقاء.. كلها صديق.. وكلها أليف.. وكلها حبيب..  

ا من االهتممات طريفة، وألوانا من املتاع جديدة،  وكلها ممتع.. وكلها جيد القلب عنده ألوان

متفردا. وجوا  خاصا،  مذاقا  هلا  جتعل  املؤثرات،  من  وألوانا  اإليقاعات،  من  .  وألوانا 

ومصاحبة السورة من أوهلا إىل آخرها رحلة.. رحلة يف عوامل ومشاهد، ورؤى وحقائق،  

ملشاه واستجالء  النفوس،  أعمق  يف  وموحيات، وغوص  ولكنها وتقريرات  الوجود..  د 
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 ( 1) (كذلك رحلة متميزة املعامل يف كل سورة ومع كل سورة

إن  السورتني ـ مع اشتمهلم عىل مواضيع واحدة ـ فقال: )بني  قال آخر: ثم ذكر الفرق  

وموضوع سورة األعراف هوالعقيدة.. ولكن بينم سورة    ،موضوع سورة األنعام هوالعقيدة

ا وتعرض موضوع العقيدة وحقيقتها وتواجه اجلاهلية العربية  األنعام تعالج العقيدة يف ذاهت

باحلق   يصدع  الذي  احلق  صاحب  مواجهة  ـ  كذلك  أخرى  جاهلية  وكل  ـ  حينها  يف 

وتستصحب معها يف هذه املواجهة تلك املؤثرات العميقة العنيفة الكثرية املوفورة.. نجد  

ط تأخذ  ـ  كذلك  العقيدة  موضوع  تعالج  وهي  ـ  األعراف  وتعرض  سورة  آخر،  ريقا 

موضوعها يف جمال آخر.. إهنا تعرضه يف جمال التاريخ البرشي.. يف جمال رحلة البرشية كلها  

مبتدئة باجلنة واملْل األعىل، وعائدة إىل النقطة التي انطلقت منها.. ويف هذا املدى املتطاول  

الكريم    تعرض هذا املوكب   تعرض موكب اإليمن من لدن آدم عليه السالم إىل حممد  

يواجه هبا البرشية جيال بعد جيل، وقبيال    ، حيمل هذه العقيدة ويميض هبا عىل مدار التاريخ

ويرسم سياق السورة يف تتابعه: كيف استقبلت البرشية هذا املوكب وما معه من    بعد قبيل.. 

املوكب   هلذا  منها  املْل  وقف  كيف  جاوبته؟  وكيف  املوكب  هذا  خاطبها  كيف  اهلدى؟ 

وكيف ختطى هذا املوكب أرصادها ومىض يف طريقه إىل اهللّ؟ وكيف كانت عاقبة  باملرصاد  

الدنيا ويف اآلخرة..  املؤمنني يف  السورة    املكذبني وعاقبة  إهنا رحلة طويلة طويلة.. ولكن 

مالحمه    .تقطعها مرحلة مرحلة، وتقف منها عند معظم املعامل البارزة، يف الطريق املرسوم. 

بجموعها   والبرشية ختطوفيه  مرسومة..  وهنايته  معلوم،  ومبدؤه  قائمة،  ومعامله  واضحة، 

 ( 2) (ثم تقطعه راجعة.. إىل حيث بدأت رحلتها يف املْل األعىل  ،احلاشدة

قال آخر: وهلذا نراه يف افتتاح كل سورة من سور القرآن الكريم يشري إىل مواضيعها،  
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  القرآن   هذا  ة عىل ذلك قوله يف التعريف بسورة املائدة: )نزلومدى تناسقها، ومن األمثل

  به   ولرييب  جمتمعا   به  ولينظم  دولة،  به  وليقيم  أمة،  به  يشء لين    اهللّ  رسول  قلب  عىل   الكريم

  مع   الدولة   تلك  وروابط   بينه  فيم   املجتمع  ذلك  روابط  به  وليحدد  وعقوال   وأخالقا   ضمئر

  جيمع ،  واحد  قوي  برباط  كله  ذلك  ولريبط..  األمم  بشتى   األمة  تلك   وعالقات  الدول   سائر

  جهة   وإىل ،  واحد  سلطان   وإىل،  واحد  مصدر   إىل   كلها   ويشدها ،  أجزاءه  ويؤلف ،  متفرقه 

  كانوا   أن  أيام.  املسلمون  عرفه  وكم  اهللّ  عند  حقيقته  هويف  كم،  هوالدين  وذلك..  واحدة

ـ    قبلها   الطوال  الثالث   السور  يف  وجدنا   كمـ    السورة  هذه  يف  نجد  ثم  ومن  مسلمني،

:  لتحقيقه كله  القرآن جاء الذي األصيل  اهلدف  هوهذا مجيعا   بينها  الرابط شتى موضوعات 

  وبناء ،  معني  وتصور ،  خاصة  عقيدة   من   أساس   عىل   جمتمع   وتنظيم،  دولة  وإقامة ،  أمة  إنشاء

  وتلقي   والسلطان  والقوامة   والربوبية  باأللوهيةـ    سبحانهـ    اهللّ   إفراد  فيه  األصل..  جديد

 بناء  نجد  وكذلك  ..رشيك  بال  وحده  منه  وقيمها   وموازينها   ونظامها   ورشيعتها   احلياة  منهج

  الكتاب   أهل  وانحرافات ،  الوثنية   أساطري  من  وختليصه  وتوضيحه   االعتقادي  التصور 

  طريقها   وطبيعة،  دورها   وحقيقة  ذاهتا   بحقيقة  املسلمة  اجلمعة  تبصري  جانب  إىل..  وحتريفاهتم

..  الدين  هذا  وأعداء  أعداؤها   هلا   يرصدها   وشباك،  وأشواك  مزالق  من  الطريق  هذا   يف  وما 

  املسلمة   اجلمعة   وروح  املسلم  الفرد   روح  تطهر   التي  التعبدية  الشعائر   أحكام  جانب  إىل

  والترشيعات  جمتمعها   روابط  تنظم  التي   االجتمعية  الترشيعات  جانب  إىل.  برهبا   وتربطها 

  املآكل  من  ألوانا   وحترم  حتلل  التي   الترشيعات   جانب  إىل..  بغريها   عالقاهتا   تنظم  التي  الدولية

  السورة  يف  واحدة  حزمة  ذلك  كل..  واملسالك  األعمل  من  أوألوانا   واملناكح  واملشارب

 (1) مسلمني( كانوا أن  أيام. املسلمون فهمه  وكم  اهللّ أراده كم ( الدين)  معنى  يمثل  الواحدة
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يدور سياق هذه  قال آخر: ومن األمثلة عىل ذلك قوله يف التعريف بسورة مريم: )

قضية   عىل  القائمة  البعث  بقضية  ويلم  والرشيك  الولد  ونفي  التوحيد  حمور  عىل  السورة 

.  التوحيد.. هذا هواملوضوع األسايس الذي تعاجله السورة، كالشأن يف السور املكية غالبا. 

. فهي تبدأ بقصة زكريا وحييى. فقصة مريم ومولد عيسى.  والقصص هومادة هذه السورة 

ويعقوب،   إسحاق  النبيني:  إىل  إشارات  تعقبها  ثم  أبيه..  مع  إبراهيم  قصة  من  فطرف 

. ويستغرق هذا القصص حوايل ثلثي  . وموسى وهرون، وإسمعيل، وإدريس. وآدم ونوح

وبيان منهج املهتدين    السورة. ويستهدف إثبات الوحدانية والبعث، ونفي الولد والرشيك، 

النبيني.  أتباع  من  الضالني  مع  .  ومنهج  اجلدل  وبعض  القيامة،  مشاهد  بعض  ثم  ومن 

للبعث الولد وعرض ملصارع املرشكني واملكذبني يف    املنكرين  واستنكار للرشك ودعوى 

حمورها   حول  ويتجمع  السورة  يف  القصص  اجتاه  مع  يتناسق  وكله  اآلخرة..  ويف  الدنيا 

 ( 1)  (األصيل

( فيقول:  النفس،  يف  السورة  حتدثها  التي  اخلاصة  اآلثار  يبني  كلها  ثم  وللسورة 

فيها، ويتمشى يف موضوعاهتا..  يظللها ويشيع  السورة معرض    جوخاص  إن سياق هذه 

.  . لالنفعاالت واملشاعر القوية.. االنفعاالت يف النفس البرشية، ويف نفس الكون من حوهلا 

نتصوره   الذي  الكون  ومشاعر  فهذا  نفس وحس  ذا  السياق  يف  يعرض  له  مجادا ال حس 

. حيث نرى السموات واألرض واجلبال  . وانفعاالت، تشارك يف رسم اجلوالعام للسورة

استنكارا وتنهد  وتنشق  تنفطر  لتكاد  حتى  وتنفعل  النفس  ..  تغضب  يف  االنفعاالت  أما 

ال .البرشية فتبدأ مع مفتتح السورة وتنتهي مع ختامها  رئييس فيها حافل هبذه  . والقصص 

العميقة العنيفة  مواقفه  يف  عيسى.   ، االنفعاالت  وميالد  مريم  قصة  يف  والظل  .  وبخاصة 
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زكريا   لعبده  اهللّ  رْحة  بذكر  تبدأ  فهي  واالتصال.  والرض  الرْحة  اجلوهوظل  يف  الغالب 

ها اسم  وهويناجي ربه.. ويتكرر لفظ الرْحة ومعناها وظلها يف ثنايا السورة كثريا. ويكثر في

ْْحنِ ﴿ ود  ﴾الر  صورة  يف  به  املؤمنون  يلقاه  الذي  النعيم  ملسات  ..  ويصور  لتحس  وإنك 

كم حتس انتفاضات الكون    ، الرْحة الندية ودبيبها اللطيف يف الكلمت والعبارات والظالل

   (1) (وارجتافاته لوقع كلمة الرشك التي ال تطيقها فطرته

يف قوله  ذلك  األمثلة عىل  ومن  آخر:  ) قال  املؤمنون:  بسورة  التعريف  هذه سورة   

وحيدد موضوعها.. فهي تبدأ بصفة املؤمنني، ثم يستطرد    ،)املؤمنون(.. اسمها يدل عليها 

ثم إىل حقيقة اإليمن كم عرضها رسل    ،السياق فيها إىل دالئل اإليمن يف األنفس واآلفاق

مد خاتم الرسل والنبيني وشبهات  اهللّـ  صلوات اهللّ عليهمـ  من لدن نوح عليه السالم إىل حم

املكذبني حول هذه احلقيقة واعرتاضاهتم عليها، ووقوفهم يف وجهها، حتى يستنرص الرسل  

ثم يستطرد إىل اختالف الناس ـ بعد الرسل ـ يف    برهبم، فيهلك املكذبني، وينجي املؤمنني.. 

كني من الرسول  تلك احلقيقة الواحدة التي ال تتعدد.. ومن هنا يتحدث عن موقف املرش

    ويستنكر هذا املوقف الذي ليس له مربر.. وتنتهي السورة بمشهد من مشاهد القيامة

يلقون فيه عاقبة التكذيب، ويؤنبون عىل ذلك املوقف املريب، خيتم بتعقيب يقرر التوحيد 

ن،  فهي سورة )املؤمنون( أوهي سورة اإليم  املطلق والتوجه إىل اهللّ بطلب الرْحة والغفران..

 ( 2)  (بكل قضاياه ودالئله وصفاته. وهوموضوع السورة وحمورها األصيل

( الفرقان:  بسورة  التعريف  قوله يف  ذلك  األمثلة عىل  ومن  آخر:  السورة  قال  هذه 

تبدو اهللّ    املكية  لرسول  إيناس  وكأهنا  وهو  كلها  وتقوية  له  وتطمني  يواجه    وترسية، 

، وتعنتهم معه، وجداهلم بالباطل، ووقوفهم  مرشكي قريش، وعنادهم له، وتطاوهلم عليه 
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فهي يف ملحة منها تصور اإليناس اللطيف الذي حييط به اهللّ  .  يف وجه اهلدي وصدهم عنه.

عبده ورسوله وكأنم يمسح عىل آالمه ومتاعبه مسحا رفيقا وَيدهد قلبه، ويفيض عليه من  

وهي يف اللمحة األخرى   ..ملودةالثقة والطمأنينة، وينسم عليه من أنسام الرعاية واللطف وا

تصور املعركة العنيفة مع البرشية الضالة اجلاحدة املشاقة هللّ ورسوله، وهي جتادل يف عنف،  

الناطق   الواضح  وترشد يف مجوح، وتتطاول يف قحة، وتتعنت يف عناد، وجتنح عن اهلدى 

 ( 1)  املبني(

والسورة كلها  : )لعنكبوت اقال آخر: ومن األمثلة عىل ذلك قوله يف التعريف بسورة  

إهنا تبدأ بعد احلروف املقطعة باحلديث عن  .  متمسكة يف خط واحد منذ البدء إىل اخلتام. 

فليس اإليمن    ، اإليمن والفتنة وعن تكاليف اإليمن احلقة التي تكشف عن معدنه يف النفوس 

املحفوفة   الكلمة  املكاره والتكاليف يف طريق هذه  إنم هوالصرب عىل  باللسان،  كلمة تقال 

ويكاد هذا أن يكون حمور السورة وموضوعها فإن سياقها يميض بعد  .  باملكاره والتكاليف.

ذلك املطلع يستعرض قصص نوح وإبراهيم ولوط وشعيب، وقصص عاد وثمود وقارون  

ان، استعراضا رسيعا يصور ألوانا من العقبات والفتن يف طريق الدعوة إىل  وفرعون وهام

ثم يعقب عىل هذا القصص وما تكشف فيه من قوى مرصودة  .  اإليمن عىل امتداد األجيال.

يف وجه احلق واهلدى، بالتصغري من قيمة هذه القوى والتهوين من شأهنا، وقد أخذها اهللّ  

َُذوا  ها وتفاهتها:  نمثال مصورا جيسم وه  ويْضب هلذه القوى كلها ،  مجيعا  ِذيَن اخت  ﴿َمَثُل ال 

ََذْت َبْيًتا  َلْو َكاُنوا    َوإِن  َأْوَهَن اْلُبُيوِت َلَبْيُت اْلَعنَْكُبوِت   ِمْن ُدوِن اهلل ِ َأْولَِياَء َكَمَثِل اْلَعنَْكُبوِت اخت 

ذي يف تلك الدعوات واحلق الذي  ويربط بعد ذلك بني احلق ال.  .[ 41العنكبوت:  ] ﴾  َيْعَلُمونَ 

فكلها من    ثم يوحد بني تلك الدعوات مجيعا ودعوة حممد    ، يف خلق السموات واألرض
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. ومن ثم يميض يف احلديث عن الكتاب األخري وعن  .وكلها دعوة واحدة إىل اهللّ   ، عند اهللّ

في وما  الكتاب  هبذا  مكتفني  غري  اخلوارق  يطلبون  وهم  له  املرشكني  رْحة  استقبال  من  ه 

. ويف ثنايا هذا اجلدل يدعواملؤمنني إىل اهلجرة  . ويستعجلون بالعذاب  ، وذكرى لقوم يؤمنون

وخيتم السورة بتمجيد املجاهدين يف اهللّ  ..  فرارا بدينهم من الفتنة، غري خائفني من املوت

ورة،  وطمأنتهم عىل اهلدى وتثبيتهم.. فيلتئم اخلتام مع املطلع وتتضح حكمة السياق يف الس 

 (1) (ومتاسك حلقاهتا بني املطلع واخلتام، حول حمورها األول وموضوعها األصيل

السجدة: ) التعريف بسورة  قوله يف  السورة  قال آخر: ومن األمثلة عىل ذلك  هذه 

املكية نموذج آخر من نمذج اخلطاب القرآين للقلب البرشي بالعقيدة الضخمة التي جاء  

ليوقظها يف   الصمد،  القرآن  الفرد  األحد  الدينونة هللّ  عقيدة  القلوب:  ويركزها يف  الفطر، 

خالق الكون والناس، ومدبر السموات واألرض وما بينهم وما فيهم من خالئق ال يعلمها  

واالعتقاد   ، املوحى إليه هبذا القرآن هلداية البرش إىل اهللّ والتصديق برسالة حممد  ،إال اهللّ

التي تعاجلها السورة وهي القضية  .  حلساب واجلزاء.بالبعث والقيامة وا هذه هي القضية 

كل منها تعاجلها بأسلوب خاص، ومؤثرات خاصة تلتقي   ،التي تعاجلها سائر السور املكية 

كلها يف أهنا ختاطب القلب البرشي خطاب العليم اخلبري، املطلع عىل أرسار هذه القلوب  

  بطبيعتها وتكوينها، وما يستكن فيها من مشاعر،   وخفاياها، ومنحنياهتا ودروهبا، العارف 

وسورة السجدة تعالج  .  وما يعرتَيا من تأثرات واستجابات يف مجيع األحوال والظروف. 

فهي تعرضها يف   ؛تلك القضية بأسلوب وبطريقة غري أسلوب وطريقة سورة لقمن السابقة

منري للقلب،  موقظة  مؤثرات  تقدم  بقيتها  متيض  ثم  األوىل  للتأمل  آياهتا  مثرية  للروح،  ة 

والتدبر كم تقدم أدلة وبراهني عىل تلك القضية معروضة يف صفحة الكون ومشاهده ويف  
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مصارع  اإلنسان    نشأة ويف  واحلركة  باحلياة  حافلة  اآلخر  اليوم  من  مشاهد  ويف  وأطواره 

ة صورا  كذلك ترسم السور  .. الغابرين وآثارهم الناطقة بالعربة ملن يسمع هلا ويتدبر منطقها 

رهبا  إىل  وتطلعها  خشوعها  يف  املؤمنة  وجلاجها    ،للنفوس  عنادها  يف  اجلاحدة  وللنفوس 

للعيان،   يتلقاه هؤالء وهؤالء، وكأهنا واقع مشهود حارض  الذي  وتعرض صورا للجزاء 

ويف كل هذه املعارض واملشاهد تواجه القلب البرشي بم  .  يشهده كل قارئ هلذا القرآن. 

ويقود وحيركه  التطلع  يوقظه  وإىل  مرة،  واخلشية  اخلوف  وإىل  مرة،  والتدبر  التأمل  إىل  ه 

وتطالعه تارة بالتحذير والتهديد، وتارة باإلطمع، وتارة باإلقناع.. ثم تدعه    ، والرجاء مرة

تدعه لنفسه خيتار طريقه، وينتظر مصريه    ،يف النهاية حتت هذه املؤثرات وأمام تلك الرباهني 

 ( 1) (ور عىل علم وعىل هدى وعىل ن

هذه السورة تعالج  قال آخر: ومن األمثلة عىل ذلك قوله يف التعريف بسورة غافر: )

والباطل احلق  والكفر . قضية  اإليمن  قضية  والتكذيب ..  الدعوة  قضية  قضية    ...  وأخريا 

ثنايا    العلو  املتجربين.. ويف  العالني  يأخذ  الذي  يف األرض والتجرب بغري احلق، وبأس اهللّ 

القضية تلم بموقف املؤمنني املهتدين الطائعني ونرص اهللّ إياهم، واستغفار املالئكة هلم،  هذه  

وجوالسورة كله ـ من ثم ـ كأنه  .  واستجابة اهللّ لدعائهم، وما ينتظرهم يف اآلخرة من نعيم.

املتكربين   ،معركة   جو وبني  والطغيان،  اإليمن  وبني  والباطل،  احلق  بني  املعركة  وهي 

  تنسم خالل هذا اجلو ون  . ن يف األرض وبأس اهللّ الذي يأخذهم بالدمار والتنكيل.املتجربي

املؤمنني  ذكر  جييء  حني  والرضوان  الرْحة  اجلو   ،نسمت  مصارع    ذلك  عرض  يف  يتمثل 

الغابرين، كم يتمثل يف عرض مشاهد القيامة ـ وهذه وتلك تتناثر يف سياق السورة وتتكرر  

وتعرض يف صورها   ـ  كله،  بشكل ظاهر  مع جوالسورة  متناسقة  املخيفة  املرهوبة  العنيفة 
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والشدة. العنف  اجلوبطابع  هذا  طبع  يف  افتتاح  .  مشرتكة  السمة  هذه  مع  يتفق  مما  ولعله 

ْنِب َوَقابِِل الت ْوِب َشِديِد اْلِعَقاِب ِذي الط ْولِ السورة بإيقاعات ذات رنني خاص:     ﴿َغافِِر الذ 

.. فكأنم هي مطارق منتظمة اجلرس ثابتة الوقع، مستقرة  [ 3غافر:  ] ﴾  إَِلْيِه املَِْصريُ   اَل إَِلَه إِال  ُهوَ 

كذلك نجد كلمة البأس. وبأس اهللّ.    .. املقاطع، ومعانيها كذلك مساندة إليقاعها املوسيقي 

الشدة   ألفاظ  من  غريها  وهناك  السورة.  من  متفرقة  مواضع  يف  ترتدد  مكررة  وبأسنا.. 

وعىل العموم فإن السورة كلها تبدووكأهنا مقارع ومطارق تقع  .  بمعناها.والعنف بلفظها أو

وقد    ،عىل القلب البرشي وتؤثر فيه بعنف وهي تعرض مشاهد القيامة ومصارع الغابرين

ترق أحيانا فتتحول إىل ملسات وإيقاعات متس هذا القلب برفق، وهي تعرض ْحلة العرش  

املؤمنني، أووهي تعرض عليه اآليات الكونية  ومن حوله يدعون رهبم ليتكرم عىل عباده  

 ( 1)  (واآليات الكامنة يف النفس البرشية

( التعريف بسورة ق:    كان رسول اهللّ  قال آخر: ومن األمثلة عىل ذلك قوله يف 

خيطب هبذه السورة يف العيد واجلمعة فيجعلها هي موضوع خطبته ومادهتا، يف اجلمعات  

إهنا سورة رهيبة، شديدة الوقع بحقائقها، شديدة اإليقاع ببنائها    احلافلة.. وإن هلا لشأنا..

تأخذ عىل النفس أقطارها، وتالحقها يف    .التعبريي، وصورها وظالهلا وجرس فواصلها.

. تتعقبها برقابة اهللّ،  .خطراهتا وحركاهتا، وتتعقبها يف رسها وجهرها، ويف باطنها وظاهرها 

وهي    .د، إىل املمت، إىل البعث، إىل احلرش، إىل احلساب. التي ال تدعها حلظة واحدة من املول

.  . تطبق عىل هذا املخلوق اإلنساين الضعيف إطباقا كامال شامال..رقابة شديدة دقيقة رهيبة 

فهويف القبضة التي ال تغفل عنه أبدا، وال تغفل من أمره دقيقا وال جليال، وال تفارقه كثريا  

معدود  نفس  كل  قليال.  ه.وال  وكل  معلومة.  مكتوب .اجسة  لفظ  وكل  وكل حركة  ..   .
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عىل  . حمسوبة هي مْضوبة  كم  القلب،  وساوس  عىل  الرهيبة مْضوبة  الكاملة  والرقابة   .

اجلوارح. الرس    . حركة  عىل  املطلعة  النافذة،  الرقابة  هذه  دون  ستار  وال  حجاب  وال 

حال كل  ويف  وقت  كل  يف  واحلركة،  العمل  عىل  اطالعها  حقائق  ..  والنجوى  هذه  وكل 

روعة    ،معلومة  احلس  تروع  جديدة،  وكأهنا  يبدَيا  الذي  األسلوب  يف  تعرض  ولكنها 

رعش  املفاجأة فيها  وتثري  رجا،  وترجها  هزا،  النفس  اإلعجاب،  وهتز  وروعة  اخلوف،  ة 

وذلك كله إىل صور احلياة، وصور    ..ورجفة الصحومن الغفلة عىل األمر املهول الرهيب

وإىل إرهاص الساعة يف النفس وتوقعها    ،املوت، وصور البىل، وصور البعث، وصور احلرش 

املاء والنبت، ويف   ،يف احلس  السمء واألرض، ويف  املتجلية يف  الكونية  الثمر  وإىل احلقائق   

والطلع.. وإنه ليصعب يف مثل هذه السورة التلخيص والتعريف، وحكاية احلقائق واملعاين  

والصور والظالل، يف غري أسلوهبا القرآين الذي وردت فيه ويف غري عبارهتا القرآنية التي  

 ( 1) ( تشع بذاهتا تلك احلقائق واملعاين والصور والظالل، إشعاعا مبارشا للحس والضمري

هذه السورة متثل  آخر: ومن األمثلة عىل ذلك قوله يف التعريف بسورة الطور: )قال 

البرشي القلب  يف  التأثري  عميقة  والشبهات    ، ْحلة  والشكوك  للهواجس  عنيفة  ومطاردة 

إليه وختتبئ هنا وهناك يف حناياه التي تساوره وتتدسس  ودحض لكل حجة    ،واألباطيل 

زيغ عن اإليمن.. ْحلة ال يصمد هلا قلب يتلقاها،  وكل عذر قد يتخذه للحيدة عن احلق وال

وهي ْحلة يشرتك فيها اللفظ والعبارة،    .. وهي تالحقه حتى تلجئه إىل اإلذعان واالستسالم

واملعنى واملدلول، والصور والظالل، واإليقاعات املوسيقية ملقاطع السورة وفواصلها عىل  

آيا . السواء تتواىل  ختامها  إىل  السورة  بدء  ومن  كم  .  وإيقاعاهتا  قذائف،  لوكانت  كم  هتا 

لوكانت صواعق، وصورها وظالهلا كم لوكانت سياطا الذعة للحس ال متهله حلظة واحدة  
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 (1) (من البدء إىل اخلتام 

هذه السورة يف  قال آخر: ومن األمثلة عىل ذلك قوله يف التعريف بسورة النجم: )

رسي التنغيم يف بنائها اللفظي كم يرسي يف  عمومها كأهنا منظومة موسيقية علوية، منغمة، ي

موضوع السور املكية    وموضوع السورة الذي تعاجله هو .  إيقاع فواصلها املوزونة املقفاة. 

واآلخرة  والوحدانية  الوحي  الرئيسية:  بموضوعاهتا  العقيدة  اإلطالق:  والسورة  .عىل   .

ه العقيدة ووثاقته، ووهن  تتناول املوضوع من زاوية معينة تتجه إىل بيان صدق الوحي هبذ

 ( 2)  (عقيدة الرشك وهتافت أساسها الومهي املوهون

 عبد الكريم اخلطيب: 

، وقد شفيتم وأوفيتم.. فهل  األستاذ سيد قطب بورك فيكم يا تالميذ    قال الشيخ: 

 يوجد غريه من الشهود عىل ما ذكرتم؟

، وقد رأيت  (3)األستاذ عبد الكريم اخلطيبقال أحدهم: أجل.. أنا من تالمذة كتب  

ومن األمثلة عىل ذلك قوله يف تفسري    ،(4)اهتممه هبذه اجلوانب يف تفسريه للقرآن الكريم

املناسبة قريبة بني سورة التوبة، وسورة األنفال قبلها.. بل إن بينهم ألكثر من  سورة التوبة: )

 ( 5)(الوجوه اجلامعة بينهم عىل سبيل الوفاق، أو املقابلةوجه من 

 
 ( 3391/ 6ىف ظالل القرآن )  (1)

 ( 3404/ 6ىف ظالل القرآن )  (2)

  1910مايو سنة  17هو عبد الكريم حممود يونس أْحد اخلطيب، ولد يف    (3)

يف بلدة الصوامعة غرب، التابعة ملركز طهطا بمديرية جرجا حمافظة سوهاج، حفظ 

درا  وأتم  القرية،  كتاب  يف  الكريم  بمدرسة  القرآن  التحق  ثم  فيها  األولية  سته 

املعلمني يف سوهاج وخترج فيها ليعمل مدرسا، ثم التحق بدار العلوم وخترج فيها 

، واشتغل مدرسا بالتعليم احلر، وتنقل بعدة مدارس ثم عني سكرتريا 1937سنة  

برملانيا، وبقي يف وزارة األوقاف مديرا ملكتب الوزير للشؤون العامة حتى أحيل  

ا السجن احلريب ملدة ثمنية أشهر بسبب  إىل  اعتقاله يف  بقرار مجهوري بعد  ملعاش 

رفضه شهادة زور ضد أحد وزراء األوقاف، من مؤلفاته القرآنية: إعجاز القرآن،  

والقصص القرآين يف منطوقه ومفهومه، ومن قضايا القرآن، والنبي حممد إنسان  

لتوراة واإلنجيل، واليهود يف القرآن، اإلنسانية ونبي األنيباء، واملسيح يف القرآن وا 

 ( 431/ 3انظر: التفسري واملفرسون يف العرص احلديث، فضل عباس )

يقع هذا التفسري يف ستة عرش جملدا فرس فيه اخلطيب القرآن الكريم كم    (4)

النص   يدور حول  النزول وما  القرآين، غري ملتفت إىل أسباب  النص  يفهمه من 

وقد جاء تفسريه تفسريا أدبيا سهل العبارة مفهوم الكلمة خاليا القرآين من روايات  

م، عبد الكريم اخلطيب   1970من املصطلحات الغامضة، وقد فرغ من تأليفه سنة  

 ( 432/  3، والتفسري واملفرسون يف العرص احلديث )50والثقافة اإلسالمية، ص  

 ( 693/ 5التفسري القرآين للقرآن )  (5)
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سورة األنفال ختمت بالكشف عن احلدود  : ثم ذكر من تلك الوجوه أن  (1)قال آخر

الفاصلة بني املؤمنني وغري املؤمنني، بحيث وضح موقف كل منهم من اآلخر.. فاملؤمنون  

سورة التوبة بدئت  كذلك، فإن  و  بعضهم أولياء بعض، والكافرون بعضهم أولياء بعض..

هبذا اإلعالن العام الذي كان تطبيقا لْلحكام التي تضمنتها اآليات الواردة ىف آخر األنفال،  

حيث قىض هذا اإلعالن برباءة اهلل ورسوله من املرشكني،  ،  من عزل املؤمنني عن الكافرين 

 ومن العهود املعقودة معهم. 

آخر أن  و:  (2) قال  أيضا  األنفال  ذكر  من  كانت  سورة  نزل  ما  الكريم  أول  القرآن 

كانت  املنورة   باملدينة باملدينة  سورة  ، عىل حني  القرآن  من سورة  نزلت  آخر سورة  التوبة 

   .. أيضا 

هلذا وغريه من املناسبات اجلامعة بني  قال آخر: ثم قال تعقيبا عىل هذه املناسبات: )

ا هذا  كان مجعهم عىل  حتى  السورتني،  التوبة،  بعدها  ثم جاءت  األنفال،  فجاءت  لنسق، 

لكأهنم سورة واحدة، األمر الذي اقتىض عدم تصدير سورة التوبة بالبسملة، كم صدرت  

التوبة  سورة  مجيع سور القرآن.. هذا ما ذهب إليه كثري من العلمء ىف التعليل لعدم تصدير  

 (  3)  (بالبسملة

مناسبة هذه  ) : يونس سورة: ومن األمثلة عىل ذلك قوله يف وجه ترتيب (4)قال آخر

َجاَءُكْم   تعاىل: ﴿َلَقْد  بقوله  قد ختمت  التي سبقتها  التوبة  أن سورة  قبلها، هى  ملا  السورة 

وىف هذا إلفات للعرب عامة، ولقريش  ،  [ 128]التوبة:  َرُسوٌل ِمْن َأْنُفِسُكْم َعِزيٌز َعَلْيِه َما َعنِتُّْم﴾  

خاصة إىل احلقوق اإلنسانية الواجبة عليهم نحو هذا الرسول املبعوث إليهم من بينهم، ومن  

 
 ( 693/ 5لقرآن ) التفسري القرآين ل (1)

 ( 694/ 5التفسري القرآين للقرآن )  (2)

 ( 694/ 5التفسري القرآين للقرآن )  (3)

 ( 928/ 6التفسري القرآين للقرآن )  (4)
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وهذه السورة، جاء ابتداؤها منكرا عىل قريش وعىل العرب تنكرهم هلذا    ذوى قرابتهم..

الرسول، ووقوفهم منه موقف املشاقة والعناد، مع ما بني يديه من آيات ربه، التي تشهد بأنه  

فناسب لذلك أن جتىء سورة يونس، بعد سورة التوبة، إذ كانت خامتة  ،  عاملنيرسول رب ال

أو كانت خامتة التوبة تقريرا  ،  التوبة أشبه بسؤال، وكان بدء يونس أشبه بجواب هلذا السؤال 

 حلكم، وكان بدء يونس تعقيبا عىل هذا احلكم. 

: ومثل ذلك اهتم باملناسبات بني اآليات الكريمة يف السورة الواحدة،  (1) قال آخر

اهلل ِ  مناسبة قوله تعاىل:  ومن األمثلة عىل ذلك قوله يف   َعىَل  إِال   اأْلَْرِض  يِف  ٍة  َداب  ِمْن  ﴿َوَما 

التي قبلها،    [ 6]هود:  ﴾  ِرْزُقَها  السابقة كشفت عن سوء ظن  حيث ذكر  لْليات  أن اآليات 

يعلم رسهم    املرشكني ـ  سبحانه  ـ  وأنه  وقدرة،  علم،  من  له  بم  وجهلهم  باهلل،  واملنافقني 

وىف هذه اآلية واآلية    وجهرهم، ويطلع عىل ما طووا عليه صدورهم من ضالل وإحلاد..

﴿َوَما  التي بعدها، يكشف سبحانه وتعاىل عن بعض مظاهر علمه وقدرته، فيقول سبحانه:  

ٍة يِف اأْلَْرِض   َها َوُمْسَتْوَدَعَها ُكلٌّ يِف كَِتاٍب ُمبنٍِي  ِمْن َداب  ]هود:  ﴾  إِال  َعىَل اهلل ِ ِرْزُقَها َوَيْعَلُم ُمْسَتَقر 

إىل اإلنسان..    والدابة كل مادب عىل األرض من كائنات حية.. من احلرشات واهلوام..   .. [ 6

ألرض، وهى  واختصاص دواب األرض بالذكر، ألهنا هى التي تشاركنا احلياة عىل هذه ا 

طعام   من  حياهتا،  عليها  يمسك  ما  إىل  حتتاج  التي  وهى  ومدركاتنا.  حلواسنا  تقع  التي 

 ورشاب، ومأوى.. ونحو هذا. 

﴿َفَلَعل َك َتاِرٌك َبْعَض َما ُيوَحى  : ومثل ذلك قال يف مناسبة قوله تعاىل:  (2)قال آخر

ْنِزَل َعَلْيِه َكنٌْز َأْو َجاَء َمَعُه َمَلٌك إِن َم َأْنَت َنِذيٌر َواهلل ُ  إَِلْيَك َوَضائٌِق بِِه َصْدُرَك َأْن َيُقوُلوا َلْواَل أُ 

 َوكِيٌل  
ٍ
ء أن اآليات السابقة، التي استفتحت هبا  ، حيث ذكر ملا قبلها   [12]هود: ﴾  َعىَل ُكلي ََشْ
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السورة الكريمة، قد ذكرت القرآن الكريم، وأنه كتاب أحكمت آياته، ثم فصلت من لدن  

يم خبري، وأنه مع ما ىف هذا الكتاب من علو، وإرشاق، فقد مكر املرشكون به، وجعلوا  حك

هذا   عن  ويقولون  اهلل،  إىل  به  يدعوهم  الذي  الكريم  النبي  من  ويسخرون  له،  يكيدون 

إنه ساحر، وشاعر، وجمنون ـ فناسب أن يذكر بعد هذا ما    :  القرآن: إنه سحر، وعن النبي 

ه من ضيق وحرج، من هبت قومه له، وسخريتهم به، وخالفهم  ىف صدر    يكان جيد النب

  [12]هود:  ﴾  ﴿َفَلَعل َك َتاِرٌك َبْعَض َما ُيوَحى إَِلْيَك َوَضائٌِق بِِه َصْدُركَ عليه.. فجاء قوله تعاىل:  

عن تلك احلال التي يعانيها، وجيد من آثارها ىف نفسه، مها وقلقا، واستثقاال    كاشفا للنبي  

ومه بم يكرهون من عيب آهلتهم، وتسفيه أحالمهم، ووعيدهم بالعذاب اهلون  من مواجهة ق 

 . ىف اآلخرة

آخر تعاىل:  (1)قال  قوله  مناسبة  قال يف  ذلك  ومثل  ِه  :  َربي ِمْن  َبيينٍَة  َعىَل  َكاَن  ﴿َأَفَمْن 

ِمَن    َوَيْتُلوُه َشاِهٌد ِمنُْه َوِمْن َقْبلِِه كَِتاُب ُموَسى إَِماًما َوَرْْحًَة ُأوَلئَِك ُيْؤِمُنوَن بِِه َوَمْن َيْكُفْر بِهِ 

ُه احْلَقُّ   ِمْن َربيَك َوَلكِن  َأْكَثَر الن اِس اَل ُيْؤِمنُوَن اأْلَْحَزاِب َفالن اُر َمْوِعُدُه َفاَل َتُك يِف ِمْرَيٍة ِمنُْه إِن 

قبلها   [ 17]هود:  ﴾   ذكر  ملا  حيث  من    ا أهن،  نفوسهم  ىف  وما  اإليمن،  ألهل  صورة  تعرض 

الزيغ   ألهل  صورة  السابقة  اآليات  عرضت  أن  بعد  له،  واالستجابة  لتقبله،  استعداد 

 والضالل، ومن ىف قلوهبم مرض. 

﴿َوَلَقْد َأْرَسْلنَا ُنوًحا إِىَل َقْوِمِه إيِني  ذلك قال يف مناسبة قوله تعاىل:    : ومثل(2)قال آخر

ملا    [ 26ـ    25]هود:  ﴾  َلُكْم َنِذيٌر ُمبنٌِي  َأْن اَل َتْعُبُدوا إاِل  اهلل َ إِيني َأَخاُف َعَلْيُكْم َعَذاَب َيْوٍم َألِيٍم  

احلق والباطل، وبني املحقني    ع بني أهنا تعرض من املايض صورة للرصا، حيث ذكر  قبلها 

وقومه، وما يدعوهم إليه    واملبطلني، بعد أن عرضت اآليات السابقة موقفا قائم بني النبي  
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وىف ذكر أخبار األولني، وما ىف تلك    .. من هدى وخري، وما يلقونه به من صد وتكذيب

األخبار من مواقف مشاهبة لْلحداث اجلارية التي يعيش فيها الناس يومهم هذا، تذكري هلم  

اخلزي   وأن  للمؤمنني،  دائم  النرص  أن  وهى  الواقع،  بحكم  تقررت  التي  احلقيقة  بتلك 

وقومه، هى أوىل  الم  عليه السوقصة نوح  ، ثم قال: )واهلوان دائم عىل املكذبني الكافرين

هذا   بعد  جتىء  ثم  بقومه..  اهلل  رسل  من  رسول  فيها  اصطدم  التي  اإلنسانية،  األحداث 

قصص مشاهبة هلا، جيىء هبا القرآن مرتبة ترتيبا زمنيا، حسب وقوعها.. قصة )عاد( ونبيهم  

وعيسى  وموسى،  ولوط،  إبراهيم،  وهكذا..  )صالح(..  ونبيهم  )ثمود(  وقصة    )هود( 

 (1) الم(عليهم الس

﴿َجَعَل اهلل ُ اْلَكْعَبَة اْلَبْيَت احْلََراَم  : ومثل ذلك قال يف مناسبة قوله تعاىل:  (2) قال آخر

ْهَر احْلََراَم َواهْلَْدَي َواْلَقاَلئَِد َذلَِك لَِتْعَلُموا َأن  اهلل َ َيْعَلُم َما يِف الس   َمَواِت َوَما  ِقَياًما لِلن اِس َوالش 

 َعلِيٌم  يِف اأْلَ 
ٍ
ء تحدث عن مواطن  ت  ا أهن، حيث ذكر  ملا قبلها   [ 97]املائدة:  ﴾  ْرِض َوَأن  اهلل َ بُِكلي ََشْ

 حرمات اهلل، التي بينت اآليات السابقة بعضا منها. 

ِذيَن آَمُنوا اَل َتْسَأُلوا َعْن  قال آخر: ومثل ذلك قال يف مناسبة قوله تعاىل:   َا ال  ﴿َيا َأَيُّ

َعنْ اهلل ُ  َعَفا  َلُكْم  ُتْبَد  اْلُقْرآُن  ُل  ُينَز  ِحنَي  َعنَْها  َتْسَأُلوا  َوإِْن  َتُسْؤُكْم  َلُكْم  ُتْبَد  إِْن  َواهلل ُ  َأْشَياَء  َها 

  إىل   والتهدى  واحلرام،   احلالل   عىل   التعرف   أن ، حيث ذكر  ملا قبلها   [ 101]املائدة:  ﴾  َغُفوٌر َحلِيمٌ 

كون عن نظر وتقدير، كم يكون عن مدارسة، ومساءلة ألهل  يث، ياخلب  من  الطيب   متييز

ْكِر إِْن ُكنُْتْم اَل َتْعَلُمونَ قال تعاىل:  العلم والذكر، كم   وقد  .  .[ 43]النحل:  ﴾  ﴿َفاْسَأُلوا َأْهَل الذي

أشارت اآلية السابقة إىل التفرقة بني اخلبيث والطيب، وأن اخلبيث خسيس ال قيمة له، ولو  

 لربيق الزائف الذي خيدع احلمقى والسفهاء. لبس ثوبا من ا
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وكان من هذا أن  قال آخر: ثم قال موضحا هذه املناسبة وعالقتها بسبب النزول: )

ما   عىل  ليتعرفوا  وجوهها،  عىل  األمور  وتقليب  والبحث،  التنقيب  من  املسلمون  أكثر 

م هبذا  ينكشف منها من طيب أو خبيث، ومن خري أو رش، ومن حق أو باطل.. وقد أغراه

اآلفاق،   عىل  سلطاهنا  وامتداد  وضاءهتا  ىف  الشمس  مقام  فيهم،  قائم  الكريم  الرسول  أن 

بكل عارض يعرض هلم، وبكل شبهة تقع ألبصارهم، فيلقاهم الرسول    فكانوا يلقونه  

وقد جتاوز بعض املسلمني    الكريم بم جيلو الشبه، ويكشف معامل الطريق إىل احلق واخلري.. 

فيم احلدود  قد  هذه  تقع،  مل  أمور  عن  يسألون  فجعلوا  دنياهم،  أو  دينهم  أمر  من  يعنيهم   

افرتضوا وقوعها، واستعجلوا احلكم الرشعي فيها.. وهذا من شأنه أن جيعل الرسول بني  

واألمر الثاين إن أخذ  ،  أمرين إما أن جييبهم إىل ما سألوا، وإما أن يدعهم يسألون وال جييب

قلق   ، رسول اهلل  به   السائلني عىل  أقام  الظنون كل    ووقف عنده،  وحرية، فتذهب هبم 

 (1) (مذهب، وتتشعب هبم اآلراء ىف كل وجه 

آخر تعاىل:  (2)قال  قوله  مناسبة  يف  قال  ذلك  ومثل  َوَهاَجُروا  :  آَمُنوا  ال ِذيَن  ﴿إِن  

ْم َوَأْنُفِسِهْم يِف َسبِيِل اهلل ِ َوال ذِ  وا ُأوَلئَِك َبْعُضُهْم َأْولَِياُء َبْعٍض  َوَجاَهُدوا بَِأْمَواهِلِ يَن آَوْوا َوَنرَصُ

وُكْم يِف   َحت ى َُيَاِجُروا َوإِِن اْسَتنرَْصُ
ٍ
ء ِذيَن آَمنُوا َومَلْ َُيَاِجُروا َما َلُكْم ِمْن َواَلَيتِِهْم ِمْن ََشْ   َوال 

يِن َفَعَلْيُكُم الن رْصُ إاِل  َعىَل َقْوٍم َبْينَُكْم وَ  ، [ 72]األنفال:  َبْينَُهْم ِميَثاٌق َواهلل ُ بَِم َتْعَمُلوَن َبِصرٌي﴾  الدي

،   بدرىف  شهدوها   التي  املواجهة  تلك  بعد  كانوا  واملرشكني  املؤمنني  أن، حيث ذكر  ملا قبلها 

واستعلنت مواقفهم، وإذا هم جبهتان متقاتلتان، وفريقان متخاصمن،    قد حتددت معاملهم 

وقد ذكرت اآليات السابقة    اآلخر، ويقتضيه ما يقتىض الغريم من غريمه..كل منهم يطلب  

مراحل هذا الرصاع الذي كان قائم بني الفريقني، وعرضت أحداث بدر وما وقع فيها، وما  
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به املرشكون من هزيمة، ثم عرضت املغانم واألرسى    يأحرز املسلمون من نرص، وما من

فيهم اهلل  املناس،  وما قىض  التي ختطط احلدود،  فكان من  السورة هبذه اآليات  أن ختتم  ب 

من   بينة  عىل  يكونوا  حتى  الكافرين  من  املؤمنون  يأخذها  التي  واملواقف  املواقع  وترسم 

 أمرهم، فيم يأخذون أو يدعون من اجلبهة املقاتلة هلم. 

ِعنْ: ومثل ذلك قال يف مناسبة قوله تعاىل:  (1)قال آخر ُهوِر  َة الشُّ اْثنَا  ﴿إِن  ِعد  َد اهلل ِ 

يُن اْلَقيي  َمَواِت َواأْلَْرَض ِمنَْها َأْرَبَعٌة ُحُرٌم َذلَِك الدي َتاِب اهلل ِ َيْوَم َخَلَق الس 
ُم َفاَل  َعرَشَ َشْهًرا يِف كِ

ًة َكَم ُيَقاتُِلوَنُكْم َكاف ًة﴾   كِنَي َكاف  يِهن  َأْنُفَسُكْم َوَقاتُِلوا املرُْْشِ
، حيث  ملا قبلها   [ 36لتوبة:  ]اَتْظلُِموا فِ

  من   وتبدل  فتغري  اهلل،  لرشيعة  الفاسدة،  التأويالت   وجوه  من  وجه  عن  تكشف   أهنا ذكر  

ه األحبار والرهبان، من العبث بدين اهلل،  علي  بم  أشبه  وذلك  عليها،   اهلل   أقامها   التي  صورهتا 

 الصورتان ىف هذا املقام. وجعله وراء أهوائهم وما يشتهون.. فناسب أن جتتمع هاتان 

آخر تعاىل:  (2)قال  قوله  مناسبة  يف  قال  ذلك  ومثل  ِمَن  :  ُلوَن  اأْلَو  ابُِقوَن  ﴿َوالس 

بَُعوُهْم بِإِْحَساٍن َريِضَ اهلل ُ َعنُْهْم َوَرُضوا َعنُْه َوَأَعد  هَلُمْ  ِذيَن ات  َجن اٍت    املَُْهاِجِريَن َواأْلَْنَصاِر َوال 

تَ  ِري حَتْ ، حيث ذكر  ملا قبلها   [ 100]التوبة:  َها اأْلهَْنَاُر َخالِِديَن فِيَها َأَبًدا َذلَِك اْلَفْوُز اْلَعظِيُم﴾  جَتْ

برضوانه،    ا أهن وتعاىل  سبحانه  اهلل  عليهم  يتجىل  الذين  للمؤمنني،  مرشقة  صورة  تعرض 

صورة مضيئة،  وينزهلم منازل فضله وإحسانه، وذلك بعد أن عرض ىف اآلية السابقة عليها 

فالسابقون األولون  ،  انبثقت من بني ظالم البداوة، وطلعت من مهاب سمومها وهجريها 

من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم بإحسان هم اإلنسانية الكريمة الوضيئة،  الثابتون  

يتمثل فيهم كل ما يمكن أن تعطيه اإلنسانية من ثمر طيب مبارك.. فهم من اإلنسانية بمنزلة  

أدراهنا  ه من  وسلموا  البادية،  كدر  من  خلصوا  الذين  البادية،  أعراب  من  القلة  ذه 
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 وأوضارها.

ًة  : ومثل ذلك قال يف مناسبة قوله تعاىل:  (1) قال آخر ﴿َوَما َكاَن املُْْؤِمنُوَن لَِينِْفُروا َكاف 

يِف  ُهوا  لَِيَتَفق  َطائَِفٌة  ِمنُْهْم  فِْرَقٍة  ُكلي  ِمْن  َنَفَر  إَِلْيِهْم    َفَلْواَل  َرَجُعوا  إَِذا  َقْوَمُهْم  َولُِينِْذُروا  يِن  الدي

 إنكار  فيهم  جاء   قد   السابقتني   اآليتني  أن، حيث ذكر  ملا قبلها   [ 122]التوبة:  َلَعل ُهْم حَيَْذُروَن﴾  

  كاشف   عرض   فيهم  جاء   كم   معه،  باجلهاد  هلم  ملزم   وأمر   ،اهلل    رسول   عن   املتخلفني  عىل 

اهدين من أجر كريم، وثواب عظيم، ال يناله غريهم،  املج  به  وتعاىل   سبحانه   اهلل   اختص   ملا 

يبلغه سواهم وقد كان ذلك داعيا إىل حتريك أشواق املسلمني إىل بلوغ هذه الغابة،  ،  وال 

إال باالنتظام ىف ركب املجاهدين، وهذا من شأنه أن جيعل    واللحاق بأهلها، وذلك ال يكون

ريق اجلهاد، وىف ميدان القتال، األمر الذي لو وقع بصفة دائمة ألخل  املسلمني مجيعا عىل ط

وهلذا جاء  ،  بنظام املجتمع، وعطل كثريا من جوانب احلياة، وأخىل ميادينها من العاملني فيها 

نا  فذلك أمر ـ كم عرف.. أي مجيعا  [ 122]التوبة: ﴿َوَما َكاَن املُْْؤِمنُوَن لَِينِْفُروا َكاف ًة﴾ قوله تعاىل: 

ـ يدخل اخللل عىل نظام احلياة ىف املجتمع، وعىل املجاهدين أنفسهم، إذا مل يكن من ورائهم  

وعتاد. وسالح،  مؤن،  من  حاجاهتم،  هلم  َييىء  فيم  يعمل  إىل  .  من  السبيل  كيف  ولكن 

رصف بعض املسلمني عن وجهتهم إىل القتال، وكلهم يؤثر أن يكون ىف هذا امليدان، ابتغاء  

لقد كان من تدبري اهلل سبحانه وتعاىل أن فتح هلم جبهة جديدة من جهات  .  . مرضاة اهلل؟

يِن َولُِينِْذُروا  اجلهاد.. إذ يقول اهلل تعاىل:   ُهوا يِف الدي ﴿َفَلْواَل َنَفَر ِمْن ُكلي فِْرَقٍة ِمنُْهْم َطائَِفٌة لَِيَتَفق 

 [122]التوبة: َن﴾ َقْوَمُهْم إَِذا َرَجُعوا إَِلْيِهْم َلَعل ُهْم حَيَْذُرو

ِذيَن  : ومثل ذلك قال يف مناسبة قوله تعاىل: (2)قال آخر ِذيَن آَمنُوا َقاتُِلوا ال  َا ال  ﴿َيا َأَيُّ

اِر َوْلَيِجُدوا فِيُكْم ِغْلَظًة َواْعَلُموا َأن  اهلل َ َمَع املُْت ِقنَي﴾   ،  ملا قبلها   [ 123]التوبة:  َيُلوَنُكْم ِمَن اْلُكف 
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تخلفوا  أن اآليات السابقة، أنكرت عىل أهل املدينة ومن حوهلم من األعراب أن يحيث ذكر  

، وهذا    ، وقد ْحل إليهم هذا اإلنكار أمرا ملزما باجلهاد مع رسول اهلل  عن رسول اهلل

  ال يكون إال ىف جمتمع بدين كله باإلسالم، حتى يقع األمر باجلهاد موقعه، ويصادف أهله.. 

داعية إىل قتال الكفار الذين حييطون باملسلمني، ويكونون  اآلية الكريمة  هلذا جاءت تلك  

وتنقية هذا اجلسد اإلسالمى من األجسام الغريبة التي    ساما غريبة ىف هذا اجلسد الكبري.. أج

ـ أمر رضورى لسالمة هذا   تعيش فيه، وْحايته من اآلفات اخلبيثة التي تقف عىل حدوده 

 اجلسد، ووقايته من عوارض التصدع والتشقق. 

َبيينَاٍت  : ومثل ذلك قال يف مناسبة قوله تعاىل:  (1)قال آخر آَياُتنَا  َعَلْيِهْم  ُتْتىَل  ﴿َوإَِذا 

َلُه مِ  ْلُه ُقْل َما َيُكوُن يِل َأْن ُأَبدي ِذيَن اَل َيْرُجوَن لَِقاَءَنا اْئِت بُِقْرآٍن َغرْيِ َهَذا َأْو َبدي   َقاَل ال 
ِ
ْن تِْلَقاء

بُِع إِال  مَ  ملا ،  [ 15]يونس:  ا ُيوَحى إيَِل  إيِني َأَخاُف إِْن َعَصْيُت َريبي َعَذاَب َيْوٍم َعظِيٍم﴾  َنْفيِس إِْن َأت 

ذكر  قبلها  حيث    وأهنم   فيه،  هم   الذي  وضعهم  إىل   املرشكني  لفتت  قبلها   التي  اآلية  أن، 

  املرشكني،   هؤالء  وأن  بذنوهبم،  وأهلكهم   بظلمهم،   اهلل  فأخذهم  ظلموا،  قد   قوم  خالئف

ت به األمم قبلهم، وهو أنه قد جاءهم رسول بآيات اهلل، كم  امتحن   امتحان  وجه   ىف   اآلن  هم

جاءت الرسل من قبله إىل األمم السابقة بآيات اهلل إىل أقوامهم.. فمذا سيكون من هؤالء  

املرشكني مع رسول اهلل املبعوث إليهم، ومع آيات اهلل التي بني يديه؟ أيكفرون به كم كفر  

كان   ويتبعون  من  باهلل،  يؤمنون  أم  السابقون؟  تعرض  كم  اهلل  لنقمة  ويتعرضون  قبلهم، 

هذا ما ستكشف عنه األيام منهم.. إهنم ىف  ..  الرسول، فتسلم هلم دنياهم وأخراهم مجيعا؟

.  مواجهة جتربة وامتحان، فليأخذ العاقل منهم حذره، وليطلب النجاة واخلالص لنفسه. 

، وهم يأخذون    رشكني، ويظهر موقفهم من رسول اهللهذه اآلية ينكشف وجه امل  ويف
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فناسب أن جتىء هذه اآلية بعد اآلية التي سبقتها.. ملا بينهم  ،  الطريق املعاند له، املتأبى عليه

 . من التالحم واالتصال 

َما اَل  : ومثل ذلك قال يف مناسبة قوله تعاىل:  (1)قال آخر ِمْن ُدوِن اهلل ِ  ﴿َوَيْعُبُدوَن 

 ُشَفَعاُؤَنا ِعنَْد اهلل ِ ُقْل َأُتنَبيُئوَن اهلل َ بَِم اَل َيْعَلُم يِف َيُْضُّ 
ِ
َمَواِت  ُهْم َواَل َينَْفُعُهْم َوَيُقوُلوَن َهُؤاَلء  الس 

ُكوَن﴾     ا تكشف أهنملا قبلها، حيث ذكر    [ 18]يونس:  َواَل يِف اأْلَْرِض ُسْبَحاَنُه َوَتَعاىَل َعم  ُيرْشِ

وهو  وتكذيبهم   اهلل   عىل   رشكنيامل  افرتاء  عن وتعاىل  الذ  األمر  بآياته،  سبحانه  اهلل  عده  ي 

فقد عبد هؤالء املرشكون آهلة اختذوها هلم  ،  جريمة عظمى، توعد جمرمها باخلزي واخلرسان 

 ُشَفَعاُؤَنا ِعنَْد اهلل ِ﴾    من دون اهلل، وقالوا عنها: 
ِ
ال   ﴿َما َنْعُبُدُهْم إِ   : وقالوا   [ 18]يونس:  ﴿َهُؤاَلء

إِىَل اهلل ِ ُزْلَفى﴾   ُبوَنا  وهذا افرتاء عىل اهلل.. وقد كذهبم اهلل وفضحهم بقوله:  ،  [ 3]الزمر:  لُِيَقري

َمَواِت َواَل يِف اأْلَْرِض﴾   أي أتتحدثون إىل اهلل    [ 18]يونس:  ﴿ُقْل َأُتنَبيُئوَن اهلل َ بَِم اَل َيْعَلُم يِف الس 

بم ال يعلم اهلل له هذا الشأن الذي تتحدثون به عنه، ال ىف السموات، وال ىف األرض؟ إنه  

شىء ال وجود له.. وإذا كان ال وجود له ىف علم اهلل، فهو غري موجود أصال، وال يوجد  

ق.. تنزه  أبدا.. إهنا أوهام وضالالت، ال توجد إال ىف عقولكم، وهى حمض افرتاء واختال

اهلل سبحانه وتعاىل عن أن يكون له رشيك، أو شفيع من خلقه، فضال عن أن يكون هذا  

 . الرشيك أو الشفيع من واردات الوهم واالختالق

ًة َواِحَدًة  : ومثل ذلك قال يف مناسبة قوله تعاىل: (2)قال آخر ﴿َوَما َكاَن الن اُس إِال  ُأم 

ملا قبلها،    [ 19]يونس:  َسَبَقْت ِمْن َربيَك َلُقيِضَ َبْينَُهْم فِيَم فِيِه خَيَْتلُِفوَن﴾    َفاْخَتَلُفوا َوَلْواَل َكلَِمةٌ 

  هم  وأهنم  اإلنسانية، عىل  املرشكني هؤالء  جناية  عن  ا تكشفأهنحيث ذكر   عليها، وعطفها 

  يتمثل   الذي  الفساد،  هذا  كياهنا   عىل   فأدخل   وحديثا،  قديم  اإلنسانية  عىل   تسلط  الذي  الداء
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ـ    من وجودهم ىف اجلسد اإلنسانى.. ـ ىف أصلهم  فطر سليمة، مستعدة  أصحاب  فالناس 

وكم تعرض العلل للجسم السليم   للتهدى إىل اإليمن باهلل، واالستقامة عىل اخلري واحلق..

كذلك تعرض اآلفات والعلل للمجتمع اإلنسانى، فيظهر فيه املنحرفون الذي خيرجون عن  

ومن هنا يكون ،  ما يرسى هذا الدواء، وتنترش عدواه ىف املجتمعسواء الفطرة، ورسعان  

ومن هنا أيضا  ،  الناس عىل أشكال خمتلفة، وأنمطا شتى.. كل يركب طريقا، ويأخذ اجتاها 

 خيتلف الناس، وختتلف هبم املوارد واملشارب.  

 َأْنَزْلنَاُه  : ومثل ذلك قال يف مناسبة قوله تعاىل:  (1)قال آخر
ٍ
ْنَيا َكَمء ﴿إِن َم َمَثُل احْلََياِة الدُّ

  ﴾
ِ
َمء الس    التي  الدنيا،  احلياة   هذه  وجه  عن   ا تكشف أهنملا قبلها، حيث ذكر    [ 24]يونس:  ِمَن 

سبيل املتاع    البغي والطغيان ىف  مراكب   وركوهبم  بمتاعها،  الناس  تعلق  السابقة  اآلية  ذكرت 

وقد صورت اآلية الكريمة هنا احلياة الدنيا ىف ألواهنا، وزخارفها، التي تغرى الناس  ،  هبا 

هبا، وتفتنهم فيها بم نزل من السمء، فخالط نبات األرض، فأخرج حبا وعنبا وقضبا وزيتونا  

صباغ  ونخال وحدائق غلبا وفاكهة وأبا، ولبست األرض من ذلك كله حلة زاهية خمتلفة األ

واأللوان، وبدت كأهنا العروس ىف ليل عرسها.. ثم إذا إعصار جمنون ملتهب، يمس هذه 

اجلنات املعجبة، وتلك الزروع املونقة، ويْضهبا بجناحيه، فإذا هي حصيد تذروه الرياح،  

 وبباب قفر يضل به القطا. 

آخر تعاىل:  (2)قال  قوله  مناسبة  يف  قال  ذلك  ومثل  إِ :  َيْدُعو  اَلِم  ﴿َواهلل ُ  الس  َداِر  ىَل 

اٍط ُمْسَتِقيٍم﴾   اآلية السابقة حتدثت  ملا قبلها، حيث ذكر أن    [ 25]يونس:  َوََيِْدي َمْن َيَشاُء إِىَل رِصَ

عن احلياة الدنيا، وكشفت عن أهنا دار فناء، ال بقاء لشىء فيها، وإن زها وازدهر.. ال تبيت  

أمكنته من كل   أبدا، وإن  أمن  السلطان والقوة والعزةأحدا عىل جناح  فهو عىل  ،  أسباب 
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هذه هي الدار التي كشفت عنها اآلية السابقة،    طريق ينتهى به دائم إىل هناية، هي املوت..

لداعى   إال من استجاب  فيها  يثق  زائل.. ال يغرتهبا، وال  متاعها غرور، وظلها  دار  وهى 

اَلِم  ة:  أما الدار التي تشري إليها هذه اآلي،  هواه، ووساوس شيطانه ﴿َواهلل ُ َيْدُعو إىَِل َداِر الس 

اٍط ُمْسَتِقيٍم﴾   فهى الدار اآلخرة، وهى دار أمن وسالم،    [ 25]يونس: َوََيِْدي َمْن َيَشاُء إِىَل رِصَ

عليها،   ليدلوهم  رسله  فيهم  ويبعث  عباده،  وتعاىل  سبحانه  اهلل  إليها  يدعو  وخلود، 

استجاب لدعوة اهلل، وصدق برسله، واستقام عىل  وليكشفوا هلم معامل الطريق إليها.. فمن  

بنعيم   والفوز  والنجاة،  واألمن  السالمة  أهل  ومن  الدار،  هذه  أهل  من  كان  دعوهتم، 

 اجلنات، وبرضوان اهلل. 

﴿َوَما َكاَن َهَذا اْلُقْرآُن َأْن ُيْفرَتَى  : ومثل ذلك قال يف مناسبة قوله تعاىل:  (1) قال آخر

  لبعض   عرضا   كانت  اآليات الكريمة السابقة   ملا قبلها، حيث ذكر أن  [ 37نس:  ]يو ِمْن ُدوِن اهلل ِ﴾  

  وإىل  وتعاىل، سبحانه اهلل إىل والقلوب العقول لتفتح وذلك رْحته،  وآثار.. اهلل  قدرة مظاهر

دون اهلل.. وإنه    من  آهلة  واختاذهم  واألشخاص،  األوثان  عبادة  عن  واالنخالع  به،  اإليمن

وحممد    لكيال يضل الناس الطريق إىل اهلل، بعث فيهم رسله، وأنزل معهم كتبه باهلدى والنور

    ،الرْحة منه  تفيض  الذي  الينبوع  هو  الكريم  والقرآن  اهلل،  عباد  إىل  املهداة  الرْحة  هو 

هذا النبي  وتنبعث من آياته وكلمته األضواء واألنوار.. ومع هذا، فقد وقف املرشكون من 

الكريم، ومن الكتاب الذي أوحى إليه من ربهـ  وقفوا موقف العناد، والعداء له، والتكذيب  

إليه واملساءة  الْض  سوق  ىف  واالفتنان  تلك  ،  به،  الكريم،  القرآن  عن  تدفع  اآلية،  وهذه 

  ، الرميات الطئشة، التي يرمى هبا املرشكون بني يديه، ويقولون عنه إنه من مفرتيات حممد

 .من منقوالته عن األحبار والكهانو
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َقانًِتا هللِ ِ  : ومثل ذلك قال يف مناسبة قوله تعاىل:  (1) قال آخر ًة  ُأم  َكاَن  إِْبَراِهيَم  ﴿إِن  

اٍط ُمْسَتِقيٍم َوآَتْينَاُه يِف  كِنَي َشاكًِرا أِلَْنُعِمِه اْجَتَباُه َوَهَداُه إِىَل رِصَ ْنَيا  َحنِيًفا َومَلْ َيُك ِمَن املرُْْشِ  الدُّ

َة إِْبَراِهيَم َحنِيًفا  بِْع ِمل  نَي ُثم  َأْوَحْينَا إَِلْيَك َأِن ات 
احِلِ َوَما َكاَن ِمَن    َحَسنًَة َوإِن ُه يِف اآْلِخَرِة ملََِن الص 

يِه َوإِن  َرب َك َلَيْحُكمُ 
ِذيَن اْخَتَلُفوا فِ ْبُت َعىَل ال  نَي إِن َم ُجِعَل الس 

كِ  َبْينَُهْم َيْوَم اْلِقَياَمِة فِيَم  املرُْْشِ

َتلُِفوَن﴾   اسبة ذكر إبراهيم عليه السالم  من  أنملا قبلها، حيث ذكر    [ 124ـ    120]النحل:  َكاُنوا فِيِه خَيْ

ًة َقانًِتا هللِ ِ َحنِيًفا﴾     .. هو ما ذكر ىف اآليات [ 120]النحل:  هنا ىف قوله تعاىل: ﴿إِن  إِْبَراِهيَم َكاَن ُأم 

حيث أنه    السابقة من موقف املرشكني واليهود، من أحكام اهلل، ىف حل املطاعم وحرمتها..

ملا كان كل من املرشكني واليهود ينتسب إىل إبراهيم عليه السالم ويدعى كل منهم أنه عىل  

ناسب هذا أن يذكر إبراهيم عليه السالم ويذكر دينه الذي كان عليه، وإيمنه بربه،    ، دينه

فإبراهيم عليه السالم  ،  وشكره لنعمئه، األمر الذي مل يستقم عليه أى من الفريقني من أبنائه

كان أمة، أي كان جمتمعا وحده، يؤمن باهلل، بني جمتمعات كلها عىل الرشك والكفر.. فهو  

التي متثل الكفر.. فهو    هبذه الصفة  يمثل أمة مميزة عن غريها، باإليمن، تقابل تلك األمم 

مع  عليه السالم  وكان إبراهيم  ،  اإلنسان املؤمن، الذي يقابل بإيمنه الكفر والكافرين مجيعا 

أي مائال عن طرق    [ 30]الروم:  إيمنه باهلل قانتا، أي خاشعا هلل، مسلم أمره له.. وكان ﴿َحنِيًفا﴾  

كِنَي﴾  ال أي مل يرشك باهلل أبدا، ومل تستجب    [ 120]النحل:  ضالل والكفر.. ﴿َومَلْ َيُك ِمَن املرُْْشِ

 فطرته ألن يعبد ما كان يعبد أبوه وقومه، فنشأ جمانبا هلذه الضالالت، عازفا عنها.

تِي ِهَي  ﴿إِن  َهَذا اْلُقْرآَن ََيِْدي لِل  : ومثل ذلك قال يف مناسبة قوله تعاىل:  (2) قال آخر

يُ  اَل  ِذيَن  ال  َوَأن   َكبِرًيا  َأْجًرا  هَلُْم  َأن   احِلَاِت  الص  َيْعَمُلوَن  ِذيَن  ال  املُْْؤِمننَِي   ُ َوُيَبرشي ْؤِمُنوَن  َأْقَوُم 

  وا تنكب  قد  إرسائيل  بنيأن  ملا قبلها، حيث ذكر    [ 10ـ    9]اإلرساء:  بِاآْلِخَرِة َأْعَتْدَنا هَلُْم َعَذاًبا َألِيًم﴾  
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، وركبوا طرق الباطل والضالل، فْضهبم اهلل سبحانه وتعاىل هاتني الْضبتني  احلق  طريق

الذي   املسجد،  أصحاب  املسلمني،  يد  عىل  الْضبتني،  هاتني  إحدى  وكانت  املدمرتني، 

اإلرساء:  ] استوىل عليه بنو إرسائيل.. فكان قوله تعاىل: ﴿إِن  َهَذا اْلُقْرآَن ََيِْدي لِل تِي ِهَي َأْقَوُم﴾  

دعوة لبنى إرسائيل إن هم أرادوا أن يرفع عنهم بالء اهلل، وتستقيم طريقهم ىف احلياة أن    [ 9

به   يطبون  غريه  دواء  عن  يبحثوا  وأال  املستقيم  للطريق  َيدى  الذي  القرآن،  هبذا  يؤمنوا 

 . لدائهم، إن أرادوا أن خيرجوا من هذا البالء الذي رضبه اهلل عليهم

آخر تعاىل:    : ومثل(1) قال  قوله  مناسبة  قال يف  اْسُجُدوا  ذلك  لِْلَماَلئَِكِة  ُقْلنَا  ﴿َوإِْذ 

  ملا قبلها، حيث ذكر أن   [ 61]اإلرساء:  آِلَدَم َفَسَجُدوا إِال  إِْبلِيَس َقاَل َأَأْسُجُد ملَِْن َخَلْقَت طِينًا﴾  

اهلل..  يفتن    ما   بعض  إىل  أشارت  السابقة  اآليات آيات  من  الناس  وشجرة  به  كاإلرساء، 

الزقوم،    ، الزقوم.. واألوىل، نعمة وخري، والثانية، رش وبالء  فناسب أن جيىء بعد شجرة 

ء يشبهها، هو مضلة للمرشكني، وفتنة للغاوين، وهو إبليس،  التي فتن هبا املرشكون، َش

ُد ملَِْن  ﴿َأَأْسجُ   إبليس من اهلل تعاىل أن يسجد آلدم، فأبى واستكرب وقال: ي وقد دع، لعنه اهلل 

وقال ىف موضع آخر: ﴿َأَنا َخرْيٌ ِمنُْه َخَلْقَتنِي ِمْن َناٍر َوَخَلْقَتُه ِمْن    ،[ 61]اإلرساء: َخَلْقَت طِينًا﴾  

من طني آية من آيات اهلل املادية، وكان عىل  عليه السالم  .. وقد كان خلق آدم  [ 76]ص:  طِنٍي﴾  

 كفره باهلل، وطرده من رْحته.  إبليس أن يؤمن هبا.. ولكن هذه اآلية كانت سببا ىف 

ْمِس إِىَل  : ومثل ذلك قال يف مناسبة قوله تعاىل:  (2)قال آخر اَلَة لُِدُلوِك الش  ﴿َأِقِم الص 

ْيِل َوُقْرآَن اْلَفْجِر إِن  ُقْرآَن اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهوًدا﴾    ملا قبلها، حيث ذكر أنه  [ 78]اإلرساء: َغَسِق الل 

  للصرب   نفسه   يعد   أن     للنبي الكريم   التلويح   من   شيئا   ْحلت  قد   سابقةال   اآليات   كانت  ملا 

املكاره من قومه، فقد ناسب أن جتيل  ما   عىل   واالحتمل ء هذه اآلية وما بعدها،  يقى من 
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حمملة بالزاد الذي يتزود به، ىف هذا املوقف املتأزم، الذي تنحل فيه العزائم، وتزل األقدام،  

وذلك بإقامة الصالة من دلوك الشمس،    ،يقوى عزمه، ويثبت قدمه فيجد منه املدد الذي  

 . أي ظلمته [ 78]اإلرساء:  أي من وقت الزوال عند الظهر، ﴿إِىَل َغَسِق الل ْيِل﴾ 

آخر تعاىل:  (1) قال  قوله  مناسبة  قال يف  ذلك  ومثل  َوَهاُروَن  :  ُموَسى  آَتْينَا  ﴿َوَلَقْد 

لِلْ  َوِذْكًرا  َوِضَياًء  ُمْشِفُقوَن﴾  اْلُفْرَقاَن  اَعِة  الس  ِمَن  َوُهْم  بِاْلَغْيِب  ُْم  َرهب  خَيَْشْوَن  ِذيَن  ال  ُمت ِقنَي 

  به   جاءهم   وما   املرشكني  ذكرت   قد  السابقة  اآليات   ملا قبلها، حيث ذكر أن   [ 49ـ    48]األنبياء:  

من هدى ورْحة، فعموا وصموا، وأعرضوا.. وىف ذكر موسى وهرون، وما آتامها   النبي 

ليس بدعا فيم جاء به قومه من هدى   أوهلم: أن النبي     من كتاب، يكشف عن أمرين:اهلل

اهلل   بآيات  أقوامهم  إىل  جاءوا  قد  وهرون،  موسى  ومنهم  كثريين،  أنبياء  إن  بل  السمء، 

آيات    وكلمته..  إىل جانب  اهلل احلسية  آيات  ما جاءهم من  اليهود، عىل رغم  أن  وثانيهم: 

يستقيم  مل  هذا  الكتاب،  وىف  هبا..  وكفر  اهلل،  بآيات  مكر  هلم  كان  بل  احلق،  دعوة  عىل  وا 

تعريض باليهود، وبأهنم عىل ضالل، وأهنم مدعوون إىل أن يصححوا عقيدهتم عىل ضوء  

 بعد قليل.  هذا الكتاب الذي بني يدى الناس، والذي سيلقاهم به النبي  

 : نارص مكارم الشريازي 

الشيخ: تالميذ    قال  يا  فيكم  اخلطيباألستاذ  بورك  الكريم  شفيتم  عبد  وقد   ،

 وأوفيتم.. فهل يوجد غريه من الشهود عىل ما ذكرتم؟ 

أنا من تالمذة كتب العالمة نارص مكارم الشريازي ، وقد  (2)قال أحدهم: أجل.. 

 
 ( 909/ 9التفسري القرآين للقرآن )  (1)

املكارم    (2) نارص  الشيخ  العالمة  سنة  هو  ولد  ببلدة    1347الشريازي،  هـ 

شرياز، وتدرج يف سلم الدراسة األكاديمية حتى الثانوية فيها، ثم اجته اىل العلوم 

الدينية يف مدارس شرياز، ثم رحل اىل مدينة قم، وأقام فيها واستفاد من األساتذة  

تفسري   صاحب  الطباطبائي  والعالمة  الربوجردي،  العالمة  أمثال  من  الكبار، 

اشتغل  )امل التحصيل،  أثناء  ويف  االجتهاد،  درجة  نال  حتى  وغريمها  يزان( 

جهوده  وله  إيران،  يف  اإلسالمية  الثورة  أنصار  من  وكان  والتأليف،  بالتدريس 

الكبرية فيها، وبسببها تعرض للنفي إىل عدد من املدن النائية.. وتفسريه من أمجل  

باإلضاف تنظيم،  وأكثرها  وأبسطها وأيرسها  الكثرية، وقد التفاسري  حتقيقاته  إىل  ة 

 ( 142جزءا، إيران والقرآن )ص  20نرش هذا التفسري باللغة العربية يف 
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رأيت اهتممه هبذه اجلوانب يف تفسريه للقرآن الكريم، ومن األمثلة عىل ذلك ما ذكره يف  

تعاىل:   قوله  الينَي﴾  تفسري  الض  َواَل  َعَلْيِهْم  املَْْغُضوِب  َغرْيِ  َعَلْيِهْم  َأْنَعْمَت  ال ِذيَن  اَط  ﴿رِصَ

تقيم املذكور يف اآلية  تفسري واضح للرصاط املساآلية الكريمة  هذه  حيث ذكر أن    [ 7]الفاحتة:  

ونعمة  فهو  السابقة،   التوفيق،  ونعمة  اهلداية،  نعمة  )مثل  النعم  بأنواع  املشمولني  رصاط 

بالغضب اإلهلي   العلم والعمل واجلهاد والشهادة( ال املشمولني  الصاحلة، ونعمة  القيادة 

التائهني عن جادة احلق واهلدى ألننا  و  .. بسبب سوء فعاهلم وزيغ قلوهبم، وال الضائعني 

لسنا عىل معرفة تامة بمعامل طريق اهلداية، فإن اهلل تعاىل يأمرنا يف هذه الكريمة أن نطلب منه  

عباده  من  والصاحلني  األنبياء  طريق  إىل  طريقني  ..  هدايتنا  أمامنا  بأن  كذلك  وحيذرنا 

طريق  ومها  عليهم   منحرفني،  وطريق املغضوب  طريق  الضالني   ،  لإلنسان  يتبني  وبذلك   ،

 .(1)داية بوضوحاهل

ِذيَن َينُْقُضوَن َعْهَد اهلل ِ ِمْن َبْعِد  : ومثل ذلك قال يف مناسبة قوله تعاىل:  (2)قال آخر ﴿ال 

وَن﴾   ]البقرة: ِميَثاِقِه َوَيْقَطُعوَن َما َأَمَر اهلل ُ بِِه َأْن ُيوَصَل َوُيْفِسُدوَن يِف اأْلَْرِض ُأوَلئَِك ُهُم اخْلَارِسُ

هذه اآلية الكريمة توضح مواصفات الفاسقني بعد أن حتدثت  ، حيث ذكر أن  ملا قبلها [ 27

 . اآلية السابقة عن ضالل هذه الفئة

﴿َوإِْذ َفَرْقنَا بُِكُم اْلَبْحَر َفَأْنَجْينَاُكْم  : ومثل ذلك قال يف مناسبة قوله تعاىل:  (3)قال آخر

اآلية السابقة أشارت  ملا قبلها، حيث ذكر أن  [ 50]البقرة: َوَأْغَرْقنَا آَل فِْرَعْوَن َوَأْنُتْم َتنُْظُروَن﴾ 

 . إىل نجاة بني إرسائيل من براثن الفرعونيني، وهذه اآلية توضح طريقة النجاة

ُق َواملَْْغِرُب َفَأْينََم ُتَولُّوا  ال يف مناسبة قوله تعاىل:  : ومثل ذلك ق(4)قال آخر ﴿َوهللِ ِ املرَْْشِ

 
 . 58، ص: 1األمثل ىف تفسري كتاب اهلل املنزل، ج (1)

 .141، ص: 1األمثل ىف تفسري كتاب اهلل املنزل، ج (2)

 .223، ص: 1األمثل ىف تفسري كتاب اهلل املنزل، ج (3)
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اآلية السابقة حتدثت عن الظاملني الذين  ملا قبلها، حيث ذكر أن  [ 115]البقرة:  َفَثم  َوْجُه اهلل ِ﴾  

ع  يمنعون مساجد اهلل أن يذكر فيها اسمه ويسعون يف خراهبا، وهذه اآلية تواصل موضو

تؤكد أن منع الناس عن إحياء املساجد ال يقطع الطريق أمام عبودية  ، حيث  اآلية السابقة 

وتغيري القبلة    ،اهلل، فرشق هذا العامل وغربه هلل سبحانه، وأينم تولوا وجوهكم فاهلل موجود 

 .تم لظروف خاصة، وليس له عالقة بمكان وجود اهلل، فاهلل سبحانه وتعاىل ال حيده مكان

﴿َوَلْن َتْرَض َعنَْك اْلَيُهوُد َواَل  : ومثل ذلك قال يف مناسبة قوله تعاىل:  (1)رقال آخ 

َبْعَت َأْهَواَءُهْم َبْعَد ال   َتُهْم ُقْل إِن  ُهَدى اهلل ِ ُهَو اهْلَُدى َوَلئِِن ات  ِذي َجاَءَك  الن َصاَرى َحت ى َتت بَِع ِمل 

اآلية السابقة  ملا قبلها، حيث ذكر أن    [ 120]البقرة:  ِمْن َويِلٍّ َواَل َنِصرٍي﴾  ِمَن اْلِعْلِم َما َلَك ِمَن اهلل ِ  

اآلية تواصل املوضوع السابق  هذه و ،إزاء الضالني املعاندين رفعت املسؤولية عن النبي 

واجبك أن  ألن  بأن ال حياول عبثا يف كسب رضا اليهود والنصارى    رسول اهلل  وختاطب  

 هو اهلدى البعيد عن اخلرافات وعن األفكار التافهة التي تفرزها  تقول هلم: إن هدى اهلل 

بعد أن ذم القرآن الفئة املذكورة من  . وعقول اجلهال، وجيب إتباع مثل هذا اهلدى اخلالص. 

اليهود والنصارى، أشاد بأولئك الذين آمنوا من أهل الكتاب وانضموا حتت راية الرسالة  

ـ اي بالتفكر والتدبر ثم العمل به ـ أولئك    تلونه حق تالوته اخلامتة الذين آتيناهم الكتاب ي 

 .ومن يكفر به فأولئك هم اخلارسون    أي يؤمنون بالرسول الكريم  يؤمنون به 

﴿َوإِْذ َجَعْلنَا اْلَبْيَت َمَثاَبًة لِلن اِس  : ومثل ذلك قال يف مناسبة قوله تعاىل:  (2)قال آخر

َرا َبْيتَِي  ُذوا ِمْن َمَقاِم إِْبَراِهيَم ُمَصىلًّ َوَعِهْدَنا إِىَل إِْبَراِهيَم َوإِْسَمِعيَل َأْن َطهي
ِ  لِلط ائِِفنَي  َوَأْمنًا َواخت 

ُجوِد﴾   السُّ ِع  ك  َوالرُّ ِفنَي 
قبلها،    [ 125]البقرة:  َواْلَعاكِ أنه  ملا  مكانة  حيث ذكر  إىل  اإلشارة  بعد 

إبراهيم عليه السالم يف اآلية السابقة، تناولت هذه اآلية موضوع عظمة الكعبة التي وضع  
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اذكروا:   أي  )وإذ(  بعبارة  بالتذكري  تبدأ  السالم، فهي  إبراهيم عليه  َجَعْلنَا  قواعدها  ﴿َوإِْذ 

هذه الصفة للبيت هي يف احلقيقة استجابة ألحد  .. و[ 251]البقرة:  اْلَبْيَت َمَثاَبًة لِلن اِس َوَأْمنًا﴾  

 . مطالب إبراهيم عليه السالم من ربه

﴿َكَم َأْرَسْلنَا فِيُكْم َرُسواًل ِمنُْكْم  : ومثل ذلك قال يف مناسبة قوله تعاىل:  (1)قال آخر

َواحلِْ  اْلكَِتاَب  َوُيَعليُمُكُم  يُكْم  َوُيَزكي آَياتِنَا  َعَلْيُكْم  َتْعَلُموَن  َيْتُلو  َتُكوُنوا  مَلْ  َما  َوُيَعليُمُكْم  ْكَمَة 

الفقرة  ملا قبلها، حيث ذكر أن    [ 152ـ    151]البقرة:  َفاْذُكُرويِن َأْذُكْرُكْم َواْشُكُروا يِل َواَل َتْكُفُروِن﴾  

السابقة   الناس  ذكرت  األخرية من اآلية  النعمة عىل  إمتام  القبلة هو  أن أحد أسباب تغيري 

النعمة  هذه  و  وهدايتهم،  هو  ليس  القبلة  تغيري  أن  إىل  إشارة  )كم(  بكلمة  ابتدأت  اآلية 

 . الوحيدة التي أنعمها اهلل عليكم، بل من عليكم بنعم كثرية كم أرسلنا فيكم رسوال منكم 

ْنَيا : ومثل ذلك قال يف مناسبة قوله تعاىل:  (2)قال آخر َن لِل ِذيَن َكَفُروا احْلََياُة الدُّ ﴿ُزيي

بَِغرْيِ وَ  َيَشاُء  َمْن  َيْرُزُق  َواهلل ُ  اْلِقَياَمِة  َيْوَم  َفْوَقُهْم  َقْوا  ات  ِذيَن  َوال  آَمُنوا  ِذيَن  ال  ِمَن    َيْسَخُروَن 

نزول اآلية بشأن رؤساء قريش ال يمنع أن  ملا قبلها، حيث ذكر أن    [ 212]البقرة:  ِحَساٍب﴾  

حيث تذكر  وأن نستنتج منها قاعدة كلية،    تكون مكملة ملوضوع اآلية السابقة بشأن اليهود،

شعورهم أنه  اآلية   والتكرب  الغرور  أفقدهم  ولذلك  الدنيا،  احلياة  كفروا  للذين  ،  زين 

ويسخرون من الذين آمنوا يف حني أن املؤمنني واملتقني يف أعىل عليني يف اجلنة، وهؤالء يف  

 والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة.  دركات اجلحيم 

﴿ُكتَِب َعَليُْكُم اْلِقَتاُل َوُهَو ُكْرٌه  : ومثل ذلك قال يف مناسبة قوله تعاىل:  (3) قال آخر

بُّوا َشْيًئا َوُهَو رَشٌّ َلُكْم َواهلل ُ َيعْ 
َلُم  َلُكْم َوَعَسى َأْن َتْكَرُهوا َشْيًئا َوُهَو َخرْيٌ َلُكْم َوَعَسى َأْن حُتِ
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اآلية السابقة تناولت مسألة اإلنفاق  ا قبلها، حيث ذكر أن  مل [ 216]البقرة:  َوَأْنُتْم اَل َتْعَلُموَن﴾  

يقرتن   فاآليتان  اهلل،  سبيل  يف  والنفس  بالدم  التضحية  تدور حول  اآلية  وهذه  باألموال، 

 . موضوعهم يف ميدان التضحية والفداء

﴿اهلل ُ اَل إَِلَه إاِل  ُهَو احْلَيُّ اْلَقيُّوُم اَل  : ومثل ذلك قال يف مناسبة قوله تعاىل:  (1) قال آخر

َمَواِت َوَما يِف اأْلَْرِض َمْن َذا ال ِذي َيْشَفُع ِعنَْدُه إاِل  بِإِذْ  نِِه َيْعَلُم  َتْأُخُذُه ِسنٌَة َواَل َنْوٌم َلُه َما يِف الس 

َمَواِت  َما َبنْيَ َأْيِدَيِْم َوَما َخْلَفُهْم َواَل حُيِيُطوَن بِ   ِمْن ِعْلِمِه إاِل  بَِم َشاَء َوِسَع ُكْرِسيُُّه الس 
ٍ
ء يَشْ

اْلَعظِيُم﴾   اْلَعيِلُّ  َوُهَو  ِحْفُظُهَم  َيُئوُدُه  َواَل  بعد  ملا قبلها، حيث ذكر أنه    [ 255]البقرة:  َواأْلَْرَض 

ذن اهلل، تأيت هذه  اإلشارة إىل الشفاعة يف اآلية السابقة، وإىل أن هذه الشفاعة ال تكون إال بإ

الكريمة   الشفعاء ومستقبلهم، وبم خفي  أ  فتذكر لبيان سبب ذلك  اآلية  ن اهلل عامل بميض 

لذلك فهم غري قادرين عىل أن يبينوا عن املشفوع هلم أمورا جديدة حتمل اهلل    ، عليهم أيضا 

فاعات  ذلك ألن الشفيع ـ يف الش، وعىل إعادة النظر يف أمرهم بسببها وتغيري حكمه فيهم

العادية ـ يؤثر يف املتشفع عنده بطريقني اثنني: فهو إما أن يعمد إىل ذكر صفات ومؤهالت  

املشفوع له التي تدعو إىل إعادة النظر يف أمره. أو أن يبني للمتشفع عنده العالقة التي تربط  

بني  بدَيي أن كال هذين األسلو، واملشفوع بالشفيع مما يستدعي تغيري احلكم إكراما للشفيع

أما إذا كان    ،يعتمدان عىل كون الشفيع يعلم أشياء عن املشفوع له ال يعلمها املتشفع عنده 

كاملة بكل َش  إحاطة  أن  املتشفع عنده حميطا  يكون ألحد  يتعلق بكل شخص، فال  مما  ء 

يشفع ألحد عنده، وذلك ألن املتشفع عنده أعلم بمن يستحق الشفاعة فيجيز للشفيع أن  

 يشفع له. 

﴿َأمَلْ َتَر إىَِل ال ِذي َحاج  إِْبَراِهيَم يِف  : ومثل ذلك قال يف مناسبة قوله تعاىل:  (2) رقال آخ
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َ ال ِذي حُيْيِي َوُيِميُت َقاَل َأَنا ُأْحيِي َوُأِميُت  ِه َأْن آَتاُه اهلل ُ املُْْلَك إِْذ َقاَل إِْبَراِهيُم َريبي َقاَل إِْبَراِهيُم    َربي

ِق َفْأِت هِبَا ِمَن املَْْغِرِب َفُبِهَت ال ِذي َكَفَر َواهلل ُ اَل ََيِْدي اْلَقْوَم  َفإِن  اهلل َ يَ 
ْمِس ِمَن املرَْْشِ ْأيِت بِالش 

تعقيبا عىل اآلية السابقة التي تناولت  ملا قبلها، حيث ذكر أهنا وردت    [ 258]البقرة:  الظ املنَِِي﴾  

ية اإلهلية، وضالل الكافرين التباعهم الطاغوت،  هداية املؤمنني بواسطة نور الوالية واهلدا

وهي    ،اآليةهذه  يذكر اهلل تعاىل يف هذه اآلية عدة شواهد لذلك، وأحدها ما ورد يف  حيث  

 . تتحدث عن احلوار الذي دار بني إبراهيم عليه السالم وأحد اجلبارين يف زمانه

ال ِذي َمر  َعىَل َقْرَيٍة َوِهَي  ﴿َأْو كَ : ومثل ذلك قال يف مناسبة قوله تعاىل:  (1)قال آخر

َبَعَث  ُثم   َعاٍم  ِماَئَة  َفَأَماَتُه اهلل ُ  ا  َمْوهِتَ َبْعَد  َهِذِه اهلل ُ  َأن ى حُيْيِي  َقاَل  َكْم  َخاِوَيٌة َعىَل ُعُروِشَها  َقاَل  ُه 

ابَِك مَلْ َيَتَسن ْه  َلبِْثَت َقاَل َلبِْثُت َيْوًما َأْو َبْعَض َيْوٍم َقاَل َبْل َلبِْثَت ِماَئَة عَ  اٍم َفاْنُظْر إِىَل َطَعاِمَك َورَشَ

 َفَلم   َواْنُظْر إِىَل ِْحَاِرَك َولِنَْجَعَلَك آَيًة لِلن اِس َواْنُظْر إِىَل اْلِعَظاِم َكْيَف ُننِْشُزَها ُثم  َنْكُسوَها حَلًْم 

َ َلُه َقاَل َأْعَلُم َأن  اهلل َ َعىَل ُكلي ََشْ   َقِديٌر﴾  َتَبني 
ٍ
هذه اآلية  ملا قبلها، حيث ذكر أن    [ 259]البقرة:  ء

معطوفة عىل اآلية السابقة، وتقص حكاية أحد األنبياء القدامى، وهي من الشواهد  جاءت  

احلية عىل مسألة البعث. وقد دارت اآليات السابقة ـ التي استعرضت احلوار بني إبراهيم  

التوحيد وم ـ حول  والنمرود  السالم  فتدور  عليه  التالية  أما هذه اآلية واآليات  اهلل.  عرفة 

 حول املعاد واحلياة بعد املوت.  

ِذيَن ُينِْفُقوَن َأْمَواهَلُْم يِف َسبِيِل  : ومثل ذلك قال يف مناسبة قوله تعاىل:  (2)قال آخر ﴿ال 

َأْجُرُهمْ  هَلُْم  َأًذى  َواَل  َمنًّا  َأْنَفُقوا  َما  ُيْتبُِعوَن  اَل  ُثم   ُهْم    اهلل ِ  َواَل  َعَلْيِهْم  َخْوٌف  َواَل  ِْم  َرهبي ِعنَْد 

اآلية السابقة بينت أمهية اإلنفاق يف سبيل اهلل  ملا قبلها، حيث ذكر أن    [ 262]البقرة:  حَيَْزُنوَن﴾  

 بشكل عام، وهذه اآلية بينت بعض رشائط هذا اإلنفاق. 
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﴿َقْوٌل َمْعُروٌف َوَمْغِفَرٌة َخرْيٌ ِمْن  : ومثل ذلك قال يف مناسبة قوله تعاىل: (1)قال آخر

هذه اآلية تكمل ما  ملا قبلها، حيث ذكر أن    [ 263]البقرة:  َصَدَقٍة َيْتَبُعَها َأًذى َواهلل ُ َغنِيٌّ َحلِيٌم﴾  

ن الكلمة  ث تذكر أ، حياآلية السابقة يف جمال ترك املنة واألذى عند اإلنفاق والتصدقذكرته  

 . الطيبة للسائلني واملحتاجني والصفح عن أذاهم أفضل من الصدقة التي يتبعها األذى

تعاىل:  (2)قال آخر َوَمْن  : ومثل ذلك قال يف مناسبة قوله  َيَشاُء  َمْن  ْكَمَة  احْلِ ﴿ُيْؤيِت 

ُر إِال   ك  ا َكثرًِيا َوَما َيذ  ْكَمَة َفَقْد ُأويِتَ َخرْيً
ملا قبلها، حيث    [ 269]البقرة:   ُأوُلو اأْلَْلَباِب﴾  ُيْؤَت احْلِ

مع االلتفات إىل ما تقدم يف اآلية السابقة التي حتدثت عن ختويف الشيطان من الفقر  ذكر أنه  

باملغفرة والفضل اإلهلى، ففي هذه   الرْحن  الكريمة  ووعد  دار احلديث عن احلكمة  اآلية 

التي  فقط هي  احلكمة  والعلم ألن  الدافعني    واملعرفة  بني هذين  والتمييز  التفريق  يمكنها 

الوساوس   وترك  اإلهلية  والرْحة  املغفرة  ساحل  إىل  اإلنسان  وتدعو  والشيطاين،  الرْحاين 

أننا نالحظ يف بعض األشخاص نوع من  . أو  الشيطانية وعدم االعتناء بالتخويف من الفقر. 

ترتتب عليها آثار وفوائد مجة،  العلم واملعرفة بسبب الطهارة القلبية ورياضة النفس حيث  

منها أن يدرك الشخص فوائد اإلنفاق ودوره املهم واحليوي يف املجتمع ويميز بينه وبني ما  

 . تدعوه إليه وساوس الشيطان

آخر تعاىل:  (3) قال  قوله  مناسبة  يف  قال  ذلك  ومثل  يِف  :  َوَما  َمَواِت  الس  يِف  َما  ﴿هللِ ِ 

ُب َمْن َيَشاُء   اأْلَْرِض َوإِْن ُتْبُدوا َما  يِف َأْنُفِسُكْم َأْو خُتُْفوُه حُيَاِسْبُكْم بِِه اهلل ُ َفَيْغِفُر ملَِْن َيَشاُء َوُيَعذي

 َقِديٌر﴾ 
ٍ
ء هذه يف احلقيقة تكملة للجملة  ملا قبلها، حيث ذكر أن   [ 284]البقرة: َواهلل ُ َعىَل ُكلي ََشْ

وهلذا السبب    ، ا يف السموات وما يف األرضهلل محيث تذكر أن    ،األخرية يف اآلية السابقة

 
 .298، ص: 2األمثل ىف تفسري كتاب اهلل املنزل، ج (1)

 .315، ص: 2األمثل ىف تفسري كتاب اهلل املنزل، ج (2)

 .361، ص: 2األمثل ىف تفسري كتاب اهلل املنزل، ج (3)



299 

 

ال ينبغي لكم أن تتصوروا  .. وهلذا  فهو يعلم مجيع أفعال اإلنسان الظاهرية منها والباطنية

الباطنية مثل كتمن الشهادة والذنوب القلبية األخرى سوف ختفى عىل اهلل تعاىل   أعملكم 

ء، فال عجب  إنه ال خيفى عليه َش احلاكم عىل الكون بأمجعه واملالك للسموات واألرض، ف

إذا قيل أن اهلل تعاىل حياسبكم عىل ذنوبكم القلبية وجيازيكم عليها فيغفر ملن يشاء ويعذب  

يشاء.  ومن  أن  .  أيضا  الكريمة  حيتمل  اآليات اآلية  يف  املذكورة  األحكام  مجيع  إىل    تشري 

ملنة واألذى وكذلك الصالة  السابقة من قبيل اإلنفاق اخلالص واإلنفاق املشوب بالرياء أو ا

 والصوم وسائر األحكام الرشعية والعقائد القلبية. 

ُسوُل بَِم ُأْنِزَل إَِلْيِه ِمْن  : ومثل ذلك قال يف مناسبة قوله تعاىل:  (1)قال آخر ﴿آَمَن الر 

ُق َبنْيَ َأَحٍد ِمْن ُرُسلِهِ  ِه َوُكُتبِِه َوُرُسلِِه اَل ُنَفري
ِه َواملُْْؤِمُنوَن ُكلٌّ آَمَن بِاهلل ِ َوَماَلئَِكتِ  َوَقاُلوا َسِمْعنَا  َربي

نَا َوإَِلْيَك املَِْصرُي﴾   بدأت  سورة البقرة  ملا قبلها، حيث ذكر أن  [ 285ة:  ]البقرَوَأَطْعنَا ُغْفَراَنَك َرب 

ببيان بعض املعارف اإلسالمية واالعتقادات احلقة، واختتمت هبذه املواضيع أيضا، كم يف  

 اآلية واآلية التي بعدها، وهبذا تكون بدايتها وهنايتها متوافقة ومنسجمة. هذه 

َذلُِكْم  ﴿ُقْل  : ومثل ذلك قال يف مناسبة قوله تعاىل:  (2)قال آخر ِمْن  بَِخرْيٍ  َأُؤَنبيئُُكْم 

َرٌة  يَها َوَأْزَواٌج ُمَطه 
تَِها اأْلهَْنَاُر َخالِِديَن فِ ِْم َجن اٌت جَتِْري ِمْن حَتْ َقْوا ِعنَْد َرهبي َوِرْضَواٌن  لِل ِذيَن ات 

نَ إِن  نَا  َرب  َيُقوُلوَن  ِذيَن  ال  بِاْلِعَباِد  َبِصرٌي  َواهلل ُ  اهلل ِ  الن اِر  ِمَن  َعَذاَب  َوِقنَا  ُذُنوَبنَا  َلنَا  َفاْغِفْر  آَمن ا  ا 

بِاأْلَْسَحاِر﴾   َواملُْْسَتْغِفِريَن  َواملُْنِْفِقنَي  َواْلَقانِتِنَي  اِدِقنَي  َوالص  ابِِريَن  عمران:  الص  ملا    [ 17ـ    15]آل 

نسانية الذي  هذه اآلية توضح اخلط البياين الصاعد لتكامل احلياة اإلقبلها، حيث ذكر أن  

تقول اآلية: هل أخربكم بحياة أرفع وأسمى من هذه احلياة    ، حيثأشري إليه يف اآلية السابقة 

النعم لكنها صورهتا   احلياة من  ما يف هذه  فيها كل  احلياة  الدنيا، تلك  املحدودة يف  املادية 
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يا، ال ينقطع  بساتينها، ال كبساتني الدن..  الكاملة اخلالية من أي نقص وعيب خاصة باملتقني 

ونعمها دائمة أبدية، ال كنعم  .  جتري من حتتها األهنار.  املاء عن اجلريان بجوار أشجارها:

فيها. خالدين  الزوال:  الرسيعة  من  .  الدنيا  لكثري  خالفا  يف  نساء  نساؤها  ليس  الدنيا، 

مطهرة. وأزواج  وخبث:  نقطة ظالم  أرواحهن  وال  املتقني.  .  أجسامهن  بانتظار  هذا  كل 

 .رضوان من اهلل  من ذلك كله، النعم املعنوية التي تفوق كل تصور وهي  وأسمى

آخر تعاىل:  (1) قال  قوله  مناسبة  قال يف  ُتْؤيِت  : ومثل ذلك  املُْْلِك  َمالَِك  الل ُهم   ﴿ُقِل 

َيِدَك اخْلرَْيُ إِن َك َعىَل ُكلي  املُْْلَك َمْن َتَشاُء َوَتنِْزُع املُْْلَك مِم ْن َتَشاُء َوُتِعزُّ َمْن َتَشاُء َوُتِذلُّ َمْن  
َتَشاُء بِ

 َقِديٌر﴾ 
ٍ
ء   ، هذه اآلية جاءت دليال عىل اآلية السابقةملا قبلها، حيث ذكر أن  [ 26]آل عمران: ََشْ

 أي ما دام اهلل ذا قدرة مطلقة، فليس ثمة ما يمنع أن يكون كل خري خاضعا ملشيئته. 

﴿ُقْل إِْن خُتُْفوا َما يِف ُصُدوِرُكْم  له تعاىل:  : ومثل ذلك قال يف مناسبة قو(2) قال آخر 

 َقِديٌر﴾  
ٍ
ء َمَواِت َوَما يِف اأْلَْرِض َواهلل ُ َعىَل ُكلي ََشْ ]آل عمران: َأْو ُتْبُدوُه َيْعَلْمُه اهلل ُ َوَيْعَلُم َما يِف الس 

افرين واالعتمد  عن الصداقة والتعاون مع الكهنت  اآلية السابقة  ملا قبلها، حيث ذكر أن    [ 29

إال أن بعضهم قد يتخذ من )التقية(  ،  عليهم هنيا شديدا، واستثنت من ذلك حالة )التقية( 

أهنم قد  أي    . يف غري حملها ذريعة ملد يد الصداقة إىل الكفار أو اخلضوع لواليتهم وسيطرهتم. 

فهذه اآلية    ، اإلسالميستغلون )التقية( ويتخذوهنا مربرا لعقد أوارص العالقات مع أعداء  

القلوب   بأرسار  املحيط  اهلل  علم  أعينهم  نصب  يضعوا  أن  وتأمرهم  هؤالء،  أمثال  حتذر 

]آل ﴿ُقْل إِْن خُتُْفوا َما يِف ُصُدوِرُكْم َأْو ُتْبُدوُه َيْعَلْمُه اهلل ُ﴾  :  والعامل بم ظهر وما خفي، وتقول

بل  [ 29عمران:   ذلك  عىل  الواسع  اهلل  علم  يقترص  يِف  :  وال  َوَما  َمَواِت  الس  يِف  َما  ﴿َوَيْعَلُم 

 [ 29]آل عمران: اأْلَْرِض﴾ 
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ُسوَل َفإِْن  : ومثل ذلك قال يف مناسبة قوله تعاىل:  (1)قال آخر ﴿ُقْل َأطِيُعوا اهلل َ َوالر 

بُّ اْلَكافِِريَن﴾  
ْوا َفإِن  اهلل َ اَل حُيِ ذه اآلية تتابع حديث  هملا قبلها، حيث ذكر أن    [ 32]آل عمران:  َتَول 

اآلية السابقة، وتقول: ما دمتم تدعون احلب هلل، إذا اتبعوا أمر اهلل ورسوله، وإن مل تفعلوا  

يستفاد من  . وفلستم حتبون اهلل، واهلل ال حيب هؤالء فإن تولوا فإن اهلل ال حيب الكافرين.

  رسول اهلل  إطاعة  أطيعوا اهلل والرسول أن إطاعة اهلل وإطاعة رسوله ال تنفصالن، وأن  

إطاعة   اهلل هي  اهلل، وإطاعة  إطاعة  اهلل  هي  السابقة حتدثت عن    ،رسول  فاآلية  لذلك 

 فقط، وهنا دار الكالم عىل إطاعتهم كليهم. رسول اهلل إطاعة 

﴿إِْذ َقاَلِت اْمَرَأُت ِعْمَراَن َربي إِيني  : ومثل ذلك قال يف مناسبة قوله تعاىل:  (2)قال آخر

يُم َفَلم  َوَضَعْتَها َقاَلْت َربي َنَذرْ 
ِميُع اْلَعلِ ًرا َفَتَقب ْل ِمنيي إِن َك َأْنَت الس   إِيني  ُت َلَك َما يِف َبْطنِي حُمَر 

ْيُتَها َمْرَيَم َوإِيني  َكُر َكاأْلُْنَثى َوإِيني َسم   ُأِعيُذَها  َوَضْعُتَها ُأْنَثى َواهلل ُ َأْعَلُم بَِم َوَضَعْت َوَلْيَس الذ 

ِجيِم﴾   ْيَطاِن الر  َتَها ِمَن الش  ي  تعقيبا  ملا قبلها، حيث ذكر أهنا وردت   [ 36ـ    35]آل عمران:  بَِك َوُذري

ترشع هاتان اآليتان بالكالم عىل  حيث  عىل ما جاء يف اآلية السابقة من إشارة إىل آل عمران،  

 ذه السيدة العظيمة. مريم بنت عمران وكيفية والدهتا وتربيتها وما جرى هل

آخر تعاىل:  (3) قال  قوله  مناسبة  قال يف  ذلك  ومثل  َتْكُفُروَن  :  مِلَ  اْلكَِتاِب  َأْهَل  ﴿َيا 

وَ  احْلَق   َوَتْكُتُموَن  بِاْلَباطِِل  احْلَق   َتْلبُِسوَن  مِلَ  اْلكَِتاِب  َأْهَل  َيا  َتْشَهُدوَن  َوَأْنُتْم  اهلل ِ  َأْنُتْم  بِآَياِت 

التخريبية  عىل  تعقيبا  ملا قبلها، حيث ذكر أهنا وردت    [ 71ـ    70]آل عمران:  َتْعَلُموَن﴾   األعمل 

توجه هاتان اآليتان اخلطاب ألهل الكتاب  حيث  ألهل الكتاب الواردة يف اآلية السابقة،  

 وتلومهم عىل كتمهنم للحقائق وعدم التسليم هلا. 

 
 .470، ص: 2األمثل ىف تفسري كتاب اهلل املنزل، ج (1)

 .476، ص: 2األمثل ىف تفسري كتاب اهلل املنزل، ج (2)
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َبْت َثُموُد بَِطْغَواَها إِِذ اْنَبَعَث  : ومثل ذلك قال يف مناسبة قوله تعاىل:  (1) قال آخر ﴿َكذ 

 ُ ُبوُه َفَعَقُروَها َفَدْمَدَم َعَلْيِهْم َرهبُّ ْم بَِذْنبِِهْم  َأْشَقاَها َفَقاَل هَلُْم َرُسوُل اهلل ِ َناَقَة اهلل ِ َوُسْقَياَها َفَكذ 

اَها َواَل خَيَاُف ُعقْ  عقب التحذير  ملا قبلها، حيث ذكر أهنا وردت    [ 15ـ    11]الشمس:  َباَها﴾  َفَسو 

قدمت  حيث  الذي أطلقته اآلية السابقة بشأن عاقبة من ألقى بنفسه يف أو حال العصيان،  

)ثمود(   قوم  اإلهلية، وحتدثت عن مصري  السنة  تارخييا واضحا هلذه  اآليات مصداقا  هذه 

 ق. بعبارات قصرية قاطعة ذات مدلول عمي

 حممد تقي املدريس: 

الشيخ:  تالميذ    قال  يا  فيكم  الشريازيبورك  مكارم  نارص  شفيتم  العالمة  وقد   ،

 وأوفيتم.. فهل يوجد غريه من الشهود عىل ما ذكرتم؟ 

، وقد  (2) حممد تقي املدريس  قال أحدهم: أجل.. أنا من تالمذة كتب العالمة السيد

للقرآن الكريم، باإلضافة إىل ختصيصه كتابا خاصا رأيت اهتممه هبذه اجلوانب يف تفسريه  

بذلك، اسمه ]مقاصد السور[، كان يل رشف نسخه ونرشه مع نفر من أصدقائي.. وقد قال  

  . .ءكلمة السورة مشتقة من )السور(، بمعنى اإلطار املّتحد لليش يف مقدمته يشري إىل هذا: )

  املجموع   يف   وتعطينا   معينة،   أفكار  جمموعة  حتدد   التي   األطر  من   واحدة  تعني  والسورة 

)ب  عنها   نعرب  أن  نستطيع  وربم.  متفاعلة.  شخصية   وحدة :  بتعبرينا   قياساً (  فكرية  وحدةـ 

ولعل هذا اللفظ أفضل من التعبري بـ    ..ىأخر  كمية   وحدة  أوأية   ضوئية،  ووحدة  حرارية،

آن بعضه عن بعض  )الفصل.. القسم.. البحث(؛ ألن لفظ )سورة( ال يدل عىل فصل القر

 
 .241، ص: 20األمثل ىف تفسري كتاب اهلل املنزل، ج (1)

هو مرجع شيعي عراقي ـ إيراين ولد عام  ، وهو آية اهلل حممد تقي املدريس (2)

التي  1945 والكتب  الدراسات  من  كبرية  بمجموعة  االسالمية  املكتبة  أثرى   ،

من  ربط  عرصي،  بأسلوب  الكريم  القرآن  فرس  وقد  متعددة،  جماالت  تناولت 

( جملدا أطلق عليه عنوان 18بني كالم اهلل تعاىل والواقع بكل أبعاده فأمته يف )خالله  

]من هدى القرآن[، هذا إىل جانب الكتب األخرى التي بحثت يف مفاهيم القرآن  

 الكريم، انظر: موقع املرجع املدريس.
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وتقسيمه أقسامًا خمتلفة، مما قد يوحي بأفكار بعيدة عن حقيقة القرآن، بل يدل عىل مدى  

التفاعل بني أفكار جمموعة آيات قرآنية تشكلها السورة الواحدة، حتى إننا نستطيع حتديدها 

 ( 1) (بإطار واعتبارها وحدة فكرية مستقلة

االهتمم   آخر: وقد أشار إىل رضورة  االكتفاء  قال  بدل  لذلك،  العلمية  بالتفاصيل 

وقد حدد بعض املفرسين نظراته  باحلديث العام الذي درج عليه بعض املفرسين، فقال: )

السور، فكل سور   بينها وبني سائر  العامة واملشرتكة  املوضوعات  القرآن عرب  حول سور 

لقة عىل األرض  القرآن يف تصوره تدور حول رضورة توحيد اهلل، واإليمن بحاكميته املط

وهكذا.  واإلنسان،  ووالسمء  وحده،  .  ذلك  يكفي  ال  ولكن  هذا صحيح  أن  يف  ال شك 

فاملواضيع اهلامة موجودة يف كل السور، فلمذا إذًا تكررت، وما هي الفوارق بينها؟ وهل  

يكفي لنعرف مدينة أن نقول: إهنا ُبنيت من الطوب واإلسمنت، وإن شوارعها معبدة، أم  

أن   جيب  الطبيعية،  أنه  وجغرافيتها  وأسواقها،  ولشوارعها،  هلا  تفصيلية  خريطة  نرسم 

  وجغرافيتها االقتصادية، والبرشية وما أشبه؛ لكي يتضح الفرق بينها وبني املدن األخرى؟ 

.  مضافًا إىل أن العلم هواإلحاطة بدقائق األمور، وحدود األشياء التي تفصلها عن سواها.

رصُّ بآياته تتطل ب خربة باملوضوعات املتميزة يف سور القرآن،  واإلحاطة بعلوم القرآن والتب 

وما يميز هذه املوضوعات عن مثيالهتا يف سائر السور مع العلوم واملعارف اجلديدة التي  

ُتستلهم من كل سورة، ومن كل آية من هذه اآليات، بل حتى اآلية الواحدة التي تأيت يف  

وبالتع نفسها،  باأللفاظ  مرتني  أن  القرآن  أونقيصة؛ جيب  زيادة  أية  دون  ومن  نفسها،  ابري 

اختالف   بسبب  تلحقها  أوالتي  سبقتها  التي  من  متيزها  جديدة  معارف  عن  فيها  نبحث 

 ( 2) (السياق

 
 .9مقاصد السور، املدريس،  (2) .9مقاصد السور، املدريس،  (1)
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إن أي ة آية جديدة تنزل من  قال آخر: ثم بني رضورة التدبر لتفقه أرسار ذلك، فقال: )

فكرة   حتمل  أن  بد  ال  جديدة  مرة  القرآنية  السمء  للسورة  معرفتنا  ففي  أيضًا،  جديدة 

وموضوعاهتا جيب أن نبحث عم يميزها من سائر السور، يف الوقت نفسه الذي نبحث فيه  

فآيات القرآن من نسق واحد، بعض  .  عن اخلطوط العامة املشرتكة بينها وبني سائر السور. 

املس  إذ كل آيات  آياته مثل بعضها، ألن أصوهلا واحدة وبالغتها واحدة، ويف  توى نفسه؛ 

القرآن تدل عىل اإلعجاز، كم تدل عىل أهنا من اهلل عز وجل، وليست من البرش، ولكن يف  

أعم   وموضوعات  هبا،  ا  خاصًّ موضوعًا  القرآن  آيات  من  آية  لكل  أن  نجد  نفسه  الوقت 

 ( 1)(بالنسبة إىل سياقها، وأعم بالنسبة إىل السورة الواحدة التي نجد اآلية فيها 

)   قال فقال:  الكريم هبذا، وعلته،  القرآن  الكريم    إنآخر: وحتدث عن متيز  القرآن 

من   الصدور  وشفاء  الشبهات،  تكاثف ضباب  عند  وفرقان  الظلمت،  أحلك  عند  ضياء 

والُعَقد  العصبيات  تلكم  .أدران  لتحقيق  املتشاهبة،  سوره  وعرب  الكريمة،  آياته  تنساب   .

هداف بنظم عظيم الروعة والدقة، وخمتلف متامًا عن  تنتظم يف إطار األو   .. األهداف السامية

تنظيم أي كتاب آخر، ألّن سائر الكتب ال ترقى إىل مستوى كتاب الرب يف مسعى تلكم  

  ربنا   كتاب   نظم   يف   العقول   حارت   هنا   ومن  بالقرآن،   ءاألهداف، اللهم إاّل بقدر ما تستيض 

؛ إّنه  .  !.أوشعر؟  نثر   أنه يف  حارت  كم  املجيد، قرآن فضُلُه عىل سائر الكالم، كفضل اهلل  كال 

 (2) (عىل خلقه سبحانه

  َمْن تدب ر يف آيات قال آخر: وحتدث عن مبدأ اهتممه هبذه اجلوانب املهمة، فقال: )

ومنذ أكثر من ثالثة عقود  ..  لبعض لطائف ذلك النظام اهلل تعاىل  قد يوّفقه    القرآن الكريم 

فن من معارف القرآن الكريم، عند التدبر يف  اهلل تعاىل  ي  مضت، عندما كنُت أسّجل ما ُيعري

 
 .11( مقاصد السور، املدريس، ص 2) .9السور، املدريس، مقاصد  (1)
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القرآن( هدى  )من  موسوعة  وذلك ضمن  الذكر،  منذآيات    يف   فّكرت  الوقت،  ذلك  .. 

 ( 1)(آياته ونظم سوره تناسق يف  الذكر، آيات من  أستلهمه ما   تسجيل

أتدبر يف  كنت  )  :قال آخر: وقال ـ متحدثا عن السبل التي استعملها لتحقيق ذلك ـ

. ثم يف كل جمموعة آيات، وأسّجل ما أحصل عليه، ثم أتدّبر يف تلك املجاميع  .كل آيٍة، آية

مع بعضها، هبدف التعّرف عىل اإلطار العام الذي جيمعها، وأكتب بعدئذ عن اإلطار العام  

هذه هي اخلطوة األقرب،  ـ    لكل سورة، وهذا اإلطار ـ هوكم يبدومقصد السورة املباركة 

. وهناك سبل شتى للوصول إىل احلقائق  . صوب للوصول إىل مقصد السورة القرآنيةواأل

 ( 2)(مجيعًا، ومنها حقائق الكتاب املجيد

قال آخر: ومن تلك السبل التي ذكر استعمله هلا للوصول إىل دقة الرتتيب واملناسبة  

ب البدء  الكريم  القرآن  السورة يف  قال يف ذلك: )اسم  ا ، وقد  أسمء  ـ كم هي  يبدوأن  لسور 

السور ـ نازلة من السمء، أوال أقل ُمبي نة من قبل رسول الوحي نبينا األكرم حممد املصطفى  

دت    ،، وهي ذات صلة بموضوعات السورة ـ أسمء سورة واحدة، مثل    أحياناً ـ  وقد تعد 

 (3) (احلمد فهي فاحتة الكتاب، وهي سورة احلمد، وهي السبع املثاين

سورة البقرة تتناسب  ورضب مثاال عىل ذلك باسم سورة البقرة، فقال: )فقال آخر:  

إليه األمة عند خور عزيمتها، فإن بني إرسائيل ترّددوا يف   موضوعاهتا مع وضٍع قد هتبط 

وانطالقًا  ..  [ 71البقرة:  ] ﴾  ﴿َفَذَبُحوَها َوَما َكاُدوا َيْفَعُلونَ ذبح بقرة حتى قال ربنا سبحانه عنهم  

القص هذه  وصبغتها  من  اإلسالمية،  األمة  حول  تدور  السورة،  آيات  معظم  أّن  عرفنا  ة، 

  . التوحيدية، وقبلتها التوحيدية، وأحكامها، ورشائعها، وما متتاز به عن أمة الكفر والنفاق.

 
 .12( مقاصد السور، املدريس، ص 1)

 .12( مقاصد السور، املدريس، ص 2)
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كل ذلك استوحيناه من التدبر يف اسم السورة، ويف عالقة هذا االسم بالقصة ومغزاها، ثم  

بموضوعا  املغزى  ذلك  األخرىعالقة  السورة  منطلقًا  . ت  السورة  إسم  كان  وهكذا   .

 (1) (للوصول إىل مقصد السورة

وتم تطبيق مثل  ، فقال: )آل عمرانقال آخر: ورضب مثاال عىل ذلك باسم سورة  

اصطفاها اهلل قبل اإلسالم من بني    هذا يف اسم سورة آل عمران، فآل عمران هم آخر ذرية

الذي يشّكلون رأس اهلرم يف نظام األمة، وبتعبري آخر:  البرش، ليكونوا أئمة وهداة، وهم  

الذي   املتني  احلبل  بذلك  األمة، كم جاء يف حديث رشيف، وهم  األمر، ونظام  هم سنام 

وهكذا، ومن خالل التفكري يف هذه احللقات  .  يوّحد شتات الناس ويعصمهم من التفّرق.

ع وهوالوحدة  السورة،  مقصد  إىل  نصل  ببعض،  بعضها  اإلمامة  املتصل  أساس  ىل 

ق ب، والتفرُّ  ( 2) (اإلسالمية، ونبذ العنرصية، والطبقية، والتحزُّ

وإذا كانت األرسة هي  قال آخر: ورضب مثاال عىل ذلك باسم سورة النساء، فقال: ) 

املرأة هي عمود هذه األرسة، فهي زوجة،   الفطرية يف املجتمع اإلنساين، وكانت  الوحدة 

النساء هي سورة النظام االجتمعي )أويل األرحام( القائم عىل  وأم، ورّبة بيت؛ فإّن سورة  

للرسول   . الفطرة.  الطاعة  وأبرزها  املثىل،  القيم  عىل  يعتمد  ما  منه  األمثل  ،    والنموذج 

ك بأحكام الدين   (3)(والتمسُّ

( فقال:  املائدة،  سورة  باسم  ذلك  عىل  مثاال  آخر: ورضب  أكثر  قال  نظام  وهناك 

رًا،   وهونظام املائدة التي جتمع الناس حول القيم املثىل، وُيبنى هبم املجتمع اإلسالمي،  تطوُّ

اإلهلية  يف    ،واحلضارة  تقرؤها  وأهدافها،  وركائزها، ورشوطها،  احلضارة،  هذه  وصفات 

 
 .12( مقاصد السور، املدريس، ص 1)
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 (1)(سورة املائدة

قال آخر: ومن السبل التي ذكر استعمله هلا للوصول إىل دقة الرتتيب واملناسبة يف  

الكلمت األوىل واألخرية يف كل  ، يقول يف ذلك: )فواتح السور وخواتيمها الكريم    القرآن

ز أهم ما فيه  . وهكذا نستفيد من فاحتة السورة، وآياهتا األوىل، وخامتة السورة،  .خطاب، تركي

 ( 2) (. وبالتايل نعرف مقصد السورة الكريمة. وآياهتا األخرية، أهم ما فيها من حقائق

الذين هم  وأهل بيته    أحاديث النبي  سبل التي ذكر استعمله هلا  قال آخر: ومن ال 

ساهم هواآلخر ـ وباخلصوص أحاديث  فقد )،  الثقل اآلخر الذي أوَّص به النبي األكرم  

 (3)  (فضائل السور ـ للوصول إىل مقاصدها 

قال آخر: ومن السبل التي ذكرها )العالقة الروحية مع القرآن الكريم(، فله ـ كم  

)  يقول الكلمة هي  ـ  وتلك  الكلمة،  تلك  اهلل  يؤتيه  لبرش حتى  آياته  تنفتح  فال  رّس،  كلمة 

. وأبرز ركائز تلك العالقة اإليمن بحقيقة الكتاب،  .العالقة القلبية بني الكتاب واإلنسان

 ِمْن َخْلِفِه َتنِْزيٌل  ﴿اَل َيْأتِيِه اْلَباطُِل ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه َواَل   وأنه من اهلل، وأنه معراج البرش إليه، وأنه 

  مستويات،  وهوعىل   الكتاب،  صفات  بكل  اإليمن  وبالتايل.  . [ 42فصلت:  ] ﴾  ِمْن َحكِيٍم َْحِيدٍ 

م  وكلم  (4)منه( االستزادة  يف  حّظه زاد  مستوى، عرب  تقد 

( ذكرها  التي  السبل  ومن  آخر:  االستعداد  قال  يف  واجلدّية  آلياته،  املسبق  التسليم 

ل بالكتاب، وبأهل الكتاب إىل اهلل، ملعرفة حقائقه .  للعمل.   (5)(ومنها: التوسُّ

هذه الركائز ختتلف من  قال آخر: وذكر دور التجربة الشخصية يف ذلك كله، فقال: ) 

. وهكذا أعتقد إن معرفة  .شخص آلخر، بل بالنسبة إىل شخص واحد من حالة ألخرى
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املعارف بعضها إىل بعض تفقد الكثري  حقائق القرآن تتصل بتجربة كل شخص، وحني ننُقل  

روحها  من  وبالتايل  ونضارهتا،  هبجتها  يسعوا    ..من  أن  القراء  اإلخوة  ُنويص  هنا  ومن 

 ( 1)(جاهدين ليصلوا إىل روح القرآن، عرب فتح كلمة الرس بفضل اهلل

قال آخر: وهو هلذا يعطي لكل سورة عنوانا خاصا يقوم برشحه وتفصيله بعد ذلك،  

األمثل اعتباره  ومن  ذلك  العلق:  ة عىل  الطغيان)سورة  سورة  واإليمن عالج  ثم  العلم   ،)

إن يف  )  (، ثم أجاب عىل ذلك بقوله:حمور سورة العلق؟  هو ما رشح ذلك بقوله متسائال: )

  نفس ابن آدم كرب دفني، يستثريه شعوره بالغنا، ويذهب به إحساسه باحلاجة، وإذا مل ينتبه 

.  اهلل عليه ال تزيده إال طغيانًا، والطغيان مطية اهلالك.  ضال فإن نعمإىل هذا الداء العاإلنسان  

وأما إذا تذكر اإلنسان، وعرف أنه بذاته جاهل فقري مسكني مستكني، وأن اهلل هوالذي َعل َم  

بالقلم، وأنه حينم يقرأ فإن اهلل هواألكرم، أهل احلمد والكربياء، وليس هذا املتعلم الذي  

بعلمه، وعرف أن الثروة نعمة من اهلل ال بد من ْحدا هلل عليها وشكره ال الطغيان هبا،  يطغى  

لوعرف ذلك؛ اطمأنت نفسه، بل استطاع أن  .  ومواجهة احلق هبا، وكذلك اجلاه والعشرية.

فكلم زادت النعم ازداد شكرًا هلل وتواضعًا لعباد اهلل،   ؛ يعالج بإذن اهلل كرب ذاته عرب نعم ربه

عندما حيظى بنعمة  اإلنسان    هكذا يبدوحمور سورة العلق؛ معاجلة طغيان  ..  حلقوق اهللوأداءً 

العلم أواملال واجلاه، معاجلته باملزيد من التعبد. وهكذا ختتم السورة باألمر بالسجود الذي  

 ( 2)  (إىل ربهاإلنسان  هومعراج 

اعتباره   ذلك  عىل  األمثلة  ومن  آخر:  القدر  قال  القدر  )سورة  مهرجان  ليلة 

ألن احلقيقة واحدة تنبسط فتصبح مفصالت، وترتكز  (، ثم رشح ذلك بقوله: )الصاحلني 

فإن   وبينات،  الكريم  فتكون هدى  وقد  القرآن  البقرة،  كم يف سورة  آياته  يبسطها عرب  قد 
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جيملها يف سورة قصرية كم يف سورة القدر التي لوتدبرنا فيها بعمق لقرأنا فيها آيات الكتاب  

لقد أنزل اهلل كتابه يف ليلة القدر التي هي عظيمة ال يكاد حييط العقل بأبعادها، ألهنا  .  مجيعا.

الصالح مع مالئكة اهلل وأعظم منهم مع  اإلنسان    ألهنا ميعاد  .. . ملاذا؟. خري من ألف شهر

يف هذه الليلة التي تتواصل  .  الروح.. وهم حني َيبطون ينزلون بم يقدر اهلل من كل أمر. 

اهلل والروح مع عباد اهلل الصاحلني يف األرض تتجىل رْحة اهلل وبركاته ومغفرته التي  مالئكة  

وهكذا بينت هذه السورة كيف  .  تتمثل يف كلمة )السالم( وتستمر الليلة حتى مطلع الفجر.

وبني مالئكة اهلل والروح.. وهذه الصلة التي تتجىل يف القرآن كم  اإلنسان  يتم االتصال بني

 ( 1) ( احلكيمة والربكات هي من أعظم احلقائق القرآنية  يف األقدار 

اعتباره   ذلك  عىل  األمثلة  ومن  آخر:  ورسالة  )سورة  البينة    سورةقال  الرسول 

اخلروج من نفق الضالل بغري  اإلنسان    لن يقدر(، ثم رشح ذلك بقوله: )التوحيد، والوحدة

نة حينم تأتيهم، فرتى بعضهم َيتدون  هدى من اهلل )البتة(، وال يكره اهلل الناس عىل اتباع البي

اختلفوا. بأهوائهم وهكذا  عنها  وأكثرهم يضلون  البينة، ألن  . وهبا،  ليست خالفاهتم يف 

حول هذه املحاور الثالث جاءت  .  البينة قد أمرهتم بعبادة اهلل وحده بعيدا عن أي خالف. 

وأوضحت كذلك  آيات سورة البينة التي خصت بصائر كثرية فصلت يف الكتاب الكريم،  

  صفات البينة: إهنا تتمثل يف رسول حيمل من اهلل كتابًا طاهرًا من أي زيف أوباطل، وهو 

وهذا اخلالف الذي انترش بينهم يرجع  .  إىل توحيد اهلل اخلالص من أي شائبة مادية.  يدعو 

إىل القرآن، وهوحيكم بأن رش الربية الذي يكفر برساالت اهلل، سواء كان من أهل الكتاب  

ومن املرشكني، وأن خري الربية هم املؤمنون الذين جيزَيم اهلل بجنات عدن، ويرض عنهم،  أ

 ( 2)  (ويرزقهم الرضا عنه، كل ذلك خلشيتهم من اهلل
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(،  قانون اجلزاء اإلهلي   )سورة  الزلزلة   سورة قال آخر: ومن األمثلة عىل ذلك اعتباره  

تتجىل يف البصرية التي تبينها سورة الزلزلة؛ إن  إن سنة اهلل يف اجلزاء  ثم رشح ذلك بقوله: )

اإلنسان    من يعمل مثقال ذرة خريًا يره، وإن من يعمل مثقال ذرة رشًا يره؛ لكي ال يستهني

بأعمله التي تتجسد له يوم القيامة، ذلك اليوم الثقيل الذي تزلزل األرض زلزاهلا، وخترج  

تلفة، ويستبد باإلنسان حرية ويتساءل:  األرض ما يف جوفها من أجساد ومعادن وأجسام خم

ويف  .  ما هلا؟ وترى الناس يصدرون يف مذاهب شتى، حسب أفعاهلم وحسب درجاهتم.

من عمل، من وسوسة الصدر، حتى  اإلنسان    ذلك اليوم، لن يضيع حتى أصغر ما يتصوره

لة، وكلها يراها اإلنسان.. من   ملحة برص، ونصف كلمة    ونفضة من حركة.. فكلها مسج 

  . وإذا كانت كل ذّرة من خري تؤثر يف مصرينا، فعلينا أن نزداد منها أّنى استطعنا..  خري أورش.

ر منها  ة من رش نحاسب عليها، فعلينا أن نتحذ   ( 1) (وإذا كانت كل ذر 

(،  اإليثار والتضحية  )سورة  العاديات   سورة قال آخر: ومن األمثلة عىل ذلك اعتباره  

فقه كرامة املجاهدين عىل اهلل عز وجل، وعظمة دور خيلهم  لكي نثم رشح ذلك بقوله: ) 

العاديات يف سبيله، ُيقسم القرآن هبا، ألهنا من وسائل ْحل نور اإلسالم إىل اآلفاق، وهي  

أنفسهم يف سبيل نرش دعوته. الذين نذروا  العاديات قد  .  حتمل صفوة عباد اهلل  إن اخليل 

بعد  .  اق اهلزيمة بأعداء اهلل وحتقيق اهلدف الرباين.جتاوزت احلد يف الرسعة، اشتياقًا إىل إحل

التي   اخليول  فيها  املجاهدون  يمتطي  منترصة،  معركة  نافذة  ببالغة  السياق  يصور  أن 

تعدووحتمحم، وتنقدح من حوافرها الرشار، ثم تغري مع بواكري الصباح عىل العدو، مثرية  

اق ذلك ويقسم به إكرامًا له )ألنه  بعد أن يصور السي.  غبارًا كثيفًا، ثم تبلغ وسط اهلدف. 

الطبيعة األولية لالنسان )قبل أن يرتبى ويتزكى(   يبني أن  غاية اجلود والشهامة واإليثار( 
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هوالنكد، والبخل، وحب اخلري لنفسه، واالستئثار به، ولكن متى يفقه حقًا خطأه؟ عندما  

الصدور عم خبأهتا   القبور عم سرتهتا من أجساد، وتتكشف  يومئٍذ  تتكشف  من أرسار.. 

به.اإلنسان    يعرف خبري  ربه  بعض  .  أن  يف  جاء  التي  الكريمة  السورة  هذه  تريب  هكذا 

 ( 1)  (عىل اإليثار والتضحية يف سبيل اهللاإلنسان  األحاديث أهنا بمثابة نصف القرآن، تريب

(، ثم  ساعة القيامة   )سورة  القارعة  سورةقال آخر: ومن األمثلة عىل ذلك اعتباره  

بقوله: )  رشح اهلل كل َش ذلك    يسمح  فهل  بدقة،   موزون   حولك  ما   كل  بمقدار،  ءخلق 

ال.. إن حياته هي األخرى حمسوبة عليه،  ك.  حساب.   وال   نظام  بال  بحياته   يعبث   أن  لإلنسان

كل وسوسة وفكرة وعزم، كل كلمة وكل حركة مسجلة عليه، وعليه أن يزيد من صالح  

وإال   ميزانه،  يثقل  ما  القيامة،  أعمله  ساعة  تقرع  عندما  متى؟  حامية،  نار  إىل  مصريه  فإن 

الصوف   كم  اجلبال  وتكون  املنترش،  وكاجلراد  املبثوث،  كالفراش  الناس  يكون  وعندها 

 (2) (املنفوش 

ابن آدم بني احلرص    )سورة  التكاثر  سورةقال آخر: ومن األمثلة عىل ذلك اعتباره  

وحرصه مسافة كبرية، وما يلهيه عن  اإلنسان    بني حاجة(، ثم رشح ذلك بقوله: )واملوت 

ذكر اهلل، وعن املكارم ليست حاجته، بل حرصه الذي يبعثه حيرضه عىل التكاثر يف األموال  

واألوالد، حتى إذا زار قربه مل ينفعه ماله وولده شيئا، وحوسب عىل نعيم اهلل، وتالشى عنه  

تعالج السورة حالة التلهي بالدنيا   . وهكذا.ما يلهيه، ألنه سوف يرى اجلحيم عني اليقني 

 ( 3)  (عرب التذكرة باملوت ثم العقاب واحلساب

ينترص   اإليمن  )سورة  العرص  سورة  اعتباره  ذلك  عىل  األمثلة  ومن  آخر:  قال 
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(، ثم رشح ذلك بقوله: )يزعم ابن آدم أنه كلم طال عمره كرب وازداد.. بينم احلقيقة  لإلنسان

ىض من عمره شطٌر، اقرتب منه أجله، وتناقص رأس مال حياته،  عكس ذلك متامًا، فكلم م

ونقص ما تبقى منه، فزيادة املرء يف دنياه نقصان، وهوكبائع الثلج يف يوم قائض يفقد رأس  

كل حلظة. يتبرص .  ماله  عمره حلظة  اإلنسان    لكي  الزمن  َيدم  كيف  ويعلم  الزمن،  واقع 

ت سورة العرص عصارًة لبصائر الذكر يف  بلحظة، ثم لكي يعرف بمذا يقاوم خرسانه، جاء

لوعى حقيقة عمره، وحقائق العامل املحيط  اإلنسان    وعاه  هذا املوضوع األسايس، الذي لو 

َقَسًم بالزمن، إنك لوال اإليمن يف خرسان، وكل حلظة ال إيمن وال عمل صالح فيها  .  به.

اخلطري، بيد أن املؤمنني  يف غفلة عن هذا العدواإلنسان    ولكن  ، فهي جزء ضائع من كيانك

ر بعضهم بعضًا باحلق، ويويص بعضهم بعضًا بالصرب   (1) (ُيذكي

)التكرب  اهلمزة داللة عىل أن  سورة  أن يف  قال آخر: ومن األمثلة عىل ذلك اعتباره  

اهلَُمزة حالة  خسارة عظمى  تبني سورة  مباركات  آيات  تسع  بقوله: )يف  ذلك  ثم رشح   ،)

  ، التي ختالف حالة املؤمن املتوايص باحلق والصرب، حيث تتجىل صفة اخلسارةاملتكرب اخلارس  

.  . فمن يزعم أنه قد ربح الدنيا، جيمع ماهلا ويعدده، ويستكرب عىل الناس هبمزهم وملزهم

ليست تتقد وتتطلع عىل األفئدة؟ إهنا    خسارة أعظم من نبذه يف النار حتطم عظامه، أو   وأية 

أ مغلق يف صورة  الذين َيمزون  .  عمدة ممددة. حقًا سجن  أولئك  لكل  واللعنة  الويل  إنه 

يف   إفسادًا  ـ  عنهم  إذاغابوا  ـ  ويلمزوهنم  واستكبارًا،  األرض  علّوًا يف  الناس يف وجوههم 

األرض وفتنة، ال فرق بني من يتجاهر منهم بالكفر أويّدعي اإليمن، فليست هذه صفات  

ه صلة قرابة أورحم متنعه عن عقابه بسبب هذه  املؤمنني، وليست بني اهلل وبني أحٍد من خلق

 ( 2)  (األفعال اإلجرامية
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(، ثم  قال آخر: ومن األمثلة عىل ذلك اعتباره سورة الفيل )سورة األمن واإليمن

رشح ذلك بقوله: )كثرية عرب التاريخ التي ال تزال آياهتا مرسومة عىل صفحات الزمن ويف  

التأريخ  ذاكرة األجيال، ولكن قلياًل هم الذي ن ينسلون من ضوضاء حارضهم إىل كهف 

وكانت قصة الفيل الذي أناخ باملغمس من    ليدرسوه بإمعان وتفّتح، ويعتربوا بحوادثه.. 

أطراف مكة ففزعت منه قريش والذت باجلبال فرارًا التزال عالقة يف أذهان أهل مكة، إاّل  

، وجحدت آياته، فجاء الوحي  أن قريشًا التي أمنها اهلل من تلك الداهية كفرت بأنعم اهلل

رهم بذلك فلقد كانت اجلزيرة العربية تعّج بالرصاعات الدموية، وبقيت مكة بلدًا آمنًا  ؛  يذكي

كمثل جزيرة ساكنة يف بحر هائج، حتى أن ملك اليمن )أبرهة( عندما سعى إىل غزوها رد  

أليس يف ذلك د بفعل طري غريب رمت جيشه بحجارة من سجيل،  أعقابه  لياًل عىل  عىل 

حرمة البيت، وآية إلكرام اهلل ألهله، ونعمة عظيمة ينبغي أن يشكروا اهلل عليها باإليمن به  

 (1)(وبرساالته؟

القول   بني  املسلم  )سورة  املاعون  اعتباره سورة  ذلك  األمثلة عىل  ومن  آخر:  قال 

ة بنفسه  بصرياإلنسان    (، ثم رشح ذلك بقوله: )القرآن ميزان ومن دونه ال يملكوالفعل 

أنه عىل صواب؟! أبدا  يزعم  الذات جيعله  أليس حب  بينم    .. ليعرف من هووكيف هو؟ 

.  هنالك مقاييس إن طبقت عليه كان صاحلا، وإال، ال يغنيه التنمي والتظني واالدعاء شيئا. 

.  .وال يكفي أن يدعي أحد أنه مسلم، وأنه يؤمن باآلخرة، إنم جيب أن يصدق عمله قوله 

ن تذكرنا هبذه احلقيقة، وتبني صفات املكذب بالدين وإن ادعى التصديق به  وسورة املاعو

فيها، ومنع اخلري عن   بالصالة والرياء  املسكني، االستهانة  الرغبة عن  اليتيم،  وهي: طرد 

 (2) (وهكذا تأيت السورة املباركة فرقانا يميز املؤمن حقا بالدين واملكذب به . أهله.
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األمثلة عىل ذلك اعتباره سورة الكافرون )سورة براءة التوحيد من  قال آخر: ومن  

(، ثم رشح ذلك بقوله: )هل تدري ملاذا اعترب الرسول األكرمـ  حسب رواية معروفة  الرشك

يزيد َيدي إىل حقائق التوحيد،    ربم ألن نصف القرآن أو   ..ـ سورة الكافرين ربع القرآن؟

: اإليمن باهلل، ونفي الرشكاء، ونجد يف هذه السورة  نيئ والتوحيد ـ بدوره ـ يتشكل من جز

القرآن. ربع  يف  الرشكاء  رفض  يعبد  .  عصارة  مما  الرباءة  كلمت  السورة  هذه  يف  وتتكرر 

خط   وبوضوح  لينفصل  األصنام،  من  به  يؤمنون  بم  يؤمن  لن  الرسول  وأن  املرشكون، 

 ( 1)  (التوحيد عن خط الرشك

(،  النرص )سورة منهاج النرص اإلهلي  ذلك اعتباره سورة قال آخر: ومن األمثلة عىل 

ثم رشح ذلك بقوله: )بعد جهاد دائب، وانتظار طويل يأيت نرص اهلل والفتح، الذي ال يبتغي  

املؤمنون من ورائه سوى هداية الناس إىل احلق.. وهكذا تراهم فرحني حني جيدون الناس  

عظمى بشارة  إهنا  أفواجا..  اهلل  دين  يف  بل    يدخلون  الغرور،  إىل  تدعوهم  لن  ولكنها 

.  يتخذوهنا معراجا روحيا لنفوسهم الواهلة بحب اهلل، فيسبحونه وحيمدونه ويستغفرونه.

النفس،   والكرب عن  الغرور  منع  واحلمد وسيلة  إليه  والتقرب  اهلل  معرفة  والتسبيح سبيل 

برن الكريمة  السورة  النواقص.. وهكذا توجز هذه  تكميل  املؤمن  واالستغفار طريق  امج 

 (2) (عند النرص وعند أي فضل يصيبه من عند اهلل 

(،  قال آخر: ومن األمثلة عىل ذلك اعتباره سورة املسد )سورة عاقبة الكفر اخلائن 

ثم رشح ذلك بقوله: )لقد قطع رْحه وخان، وكان عليه أن يدافع عن ابن أخيه يف عرف  

يديه وقطعه، وأ  فهل نفعته أمواله  .  هلكهم وأهلكه.العرب وقيمهم عىل األقل، قطع اهلل 

هاشم.  بني  وقيم  العرب  أعراف  عىل  أجلها خرج  من  هلب،    . التي  أبا  ُيدعى  كان  كال.. 
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فأمسى َيصىل هلبًا، وهكذا امرأته التي مشت بالنميمة، وأشعلت نريان الفتنة وكان عنقها  

 (1) (حماطًا بحبل من مسد ومن ليف النخل 

(،  حقائق العرفان اإلخالص )سورة ك اعتباره سورةقال آخر: ومن األمثلة عىل ذل 

ثم رشح ذلك بقوله: )هل هلل نسب، وماذا أعد الكتاب للعلمء املتعمقني يف حقل التوحيد؟  

.  وكيف ختترص بضع كلمت بصائر الوحي يف معرفة الرب، حتى تصبح ثلث القرآن املجيد.

لذي يروي غليل املتعمقني يف آخر  بىل، إن سورة اإلخالص تنسب ربنا إىل التوحيد النقي، ا

إهنا تأمرنا بأن نقوهلا رصحية ونقية: اهلل  .  الزمان، وختترص هدى الكتاب يف حقائق العرفان.

َمدُ ﴿. تقول السورة  .وماذا تعني األحدية؟.  أحد. الذي ال جوف له وال أجزاء،    ﴾ اهللُّ الص 

فال تدخله أجزاء من    ﴾ْد ومَلْ ُيوَلدْ مَلْ َيلِ ﴿ونتساءل عن تأويل الصمد؟. فتقول اآلية التالية  

أحديته   حقيقة  ما  وتستفهم:  سبحانه،  اخلارج  إىل  أجزاء  منه  خترج  وال  سبحانه،  خارجه 

وصمديته، وتعاليه عن التناسل، وتقول اآلية اخلامتة، حقيقة ذلك: أنه ال شبيه له وال نظري،  

مو لوكان  وكذلك  وكفوُه،  شبيهُه  ولدُه  لكان  والدًا  منه  ولوكاَن  أعىل  والده  لكان  لودًا 

 ( 2)  (سبحانه عن جمانسة خملوقاته .أومساويًا له. 

وومضة   شجاعة  )جرعة  الفلق  سورة  اعتباره  ذلك  عىل  األمثلة  ومن  آخر:  قال 

)د بقوله:  ذلك  ثم رشح  اإلنسان،  و عزيمة(،  فؤاد  عىل  واملخاوف  الوساوس  تتزاحم  ما 

قرأ سورة الفلق، لتشيع بصائرنا روح  وحيتاج إىل جرعة شجاعة، وومضة عزيمة، هنالك ي 

  ذي  كل  رش  من   ءالسكينة يف روعه، ونور العزيمة يف قلبه، ليستعيذ عربها باهلل خالق كل َش 

بكلمهتا    حني   العقد   ونافثة  يقتحم،   حني  الليل  طارق  رش   ومن  رش، والرش  الفساد  تبث 

. وأخريا من رش احلسد حني  .املسمومة، وأفكارها السلبية، وسهام سحرها، وعينها الناضلة 
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 ( 1)  (يعتمل يف فكر احلاسد

من   االستعاذة  )سورة  الناس  سورة  اعتباره  ذلك  عىل  األمثلة  ومن  آخر:  قال 

نستع كيف  الفلق  )ذكرتنا سورة  بقوله:  ذلك  ثم رشح  اخللق،  الضاللة(،  من رش  باهلل  يذ 

.  وتذكرنا هذه السورة الكريمة التي خيتم هبا القرآن الكريم كيف نستعيذ اهلل من الضاللة.

فالرش ـ يف األوىل ـ رش مادي فيم يبدو، والرش هنا معنوي، يؤدي إىل ألوان من الرش يف الدنيا  

عزيمته وحكمته،    اإلنسان  واآلخرة، ذلك اخلطر يتمثل يف الوسواس اخلناس، الذي يفقد

والذي قد يكون نابعًا من اجلن والشيطان، الذي جيري يف ابن آدم جمرى الدم، أومن الناس  

 (2)  (الذين يتأثرون بإلقاءات الشيطان

 سعيد حوى: 

الشيخ:  السيد    قال  العالمة  تالميذ  يا  فيكم  املدريسبورك  تقي  وقد شفيتم  حممد   ،

 ما ذكرتم؟ وأوفيتم.. فهل يوجد غريه من الشهود عىل  

كتب   تالمذة  من  أنا  أجل..  أحدهم:  كتابه  قال  وخصوصا  حوى،  سعيد  الشيخ 

 األساس يف التفسري،  

، وخصوصا كتابه  (3) الشيخ سعيد حوىقال أحدهم: أجل.. أنا من تالمذة كتب  

من كتب التفسري التحلييل التي تقوم بعرض اآليات، وتفسريها  األساس يف التفسري، وهو  

باإلضافة إىل ذكر الفوائد وحترير النقول التي تعني    ، حرفيا، ثم تقديم املعنى العام هلا تفسريا  

كم يتميز بطريقة فريدة يف التفسري، فبناء عىل أدلة ومعان ومعامل قام املفرس  ،  عىل فهم القرآن 
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ى النعيمي الرفاعي، ولد يف مدينة  هو  (3) سعيد بن حممد ديب بن حممود حو 

م، ترك مؤلفات كثريًة، نال معظمها  1935هـ املوافق لـ    1354ْحاة بسورية سنة  

وكتاب   الرسول،  وكتاب  جالله،  جل  اهلل  أشهرها:  ومن  واالنتشار،  الذيوع 

 14ة وفقهها )يف  جملًدا، واألساس يف السن  11اإلسالم، واألساس يف التفسري يف  

جملًدا(، واألساس يف قواعد املعرفة وضوابط الفهم للنصوص، وتربيتنا الروحية، 

والربانيني..   الصديقني  منازل  يف  ومذكرات  األنفس،  تزكية  يف  واملستخلص 

كتاب   خالل  من  الكريم  للقرآن  املوضوعية  الوحدة  نظرية  انظر:  وغريها، 

 فم بعدها. 7قاوى، ص]األساس يف التفسري[، أْحد بن حممد الرش
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بتحديد أقسام القرآن األربعة وهي )الطوال، واملئني، واملثاين، واملفصل(، وكل قسم من  

ه األقسام يمثل عدة جمموعات، جيمعها رابط واحد، باستثناء القسم األول، الذي اعتربه  هذ

أما بالنسبة للسورة فبعد  .  جمموعة واحدة، وكل قسم، وكل جمموعة هلا وحدهتا املوضوعية.

تقسيم   ولكل  وفقرات،  ومقاطع  إىل جمموعات  بتقسيمها  يقوم  هلا  الشاملة  الكلية  النظرة 

صلته بباقي التقسيمت يف السورة، ولكل ذلك صلته بمحور السورة  وحدته املوضوعية و

 .(1) من سورة البقرة

بقوله: ) دندن علمؤنا حول  قال آخر: وقد عرب عن اهتممه هبذا يف مقدمة تفسريه 

وحول السياق القرآين؛  ،  الصلة بني آيات السورة الواحدة وحول الصلة بني سور القرآن

أقسا  عن  تتحدث  نصوص  الطوال وجاءت  قسم  القرآن:  املئني ،  م  املثاين،  وقسم  ،  وقسم 

املفصل القضايا ،  وقسم  املؤلفني احلديث عن هذه  بم  ـ    يف علميـ    ومل يستوعب أحد من 

السؤال عن كل شئ ـ    ويف عرصنا ،  يغطيها تغطية مستوعبة  فيه  أخذ كثري من  ـ    الذي كثر 

الكريم   القرآن  آيات  بني  الصلة  عن  يتساءلون  هذا    ،وسورهالناس  يف  الكالم  فأصبح 

فيه نحن  الذي  العرص  فروض  من  الثغرة،  املوضوع  هذه  أسد  أن  يف  اهلل عيل  من  ،  ولقد 

  (2)ومضيفا أشياء كثرية مل يسبق أن طرقها أحد(،  مصححا الكثري من الغلط يف هذا الشأن

ذكر   ثم  آخر:  تفسريقال  خصائص  أهم  من  الوحدة    هأن  يف  نظرية  عىل  اشتمله 

وقد تكون ميزته    ، إن اخلاصية األوىل هلذا التفسري):  فقال ،  وعية استوعبت القرآن كلهاملوض

أنه قدم ألول مرة  أعلم ـ    الرئيسية  القرآنية ـ    فيم  الوحدة  وهو  ،  نظرية جديدة يف موضوع 

ولكن أكثر ما شغلهم فيه هو احلديث عن مناسبة اآلية  ،  موضوع حاوله كثريون وألفوا فيه

 
نظرية الوحدة املوضوعية من خالل كتاب ]األساس يف التفسري[ ص:    (1)

54.. 
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ومل يزيدوا عىل    ،دة أو مناسبة آخر السورة السابقة لبداية السورة الالحقةيف السورة الواح

 (1) (فيم أعلم  ذلك

التي جعلته َيتم هبذا اجلانب يف القرآن الكريم:  من  : ثم ذكر  (2)قال آخر الدوافع 

وغريهم  الرد عىل شبهات املسترشقني  .. وتغطية جانب هام من جوانب اإلعجاز القرآين

االستعانة  .. وودعوا إىل إعادة ترتيب القرآن وفق نزوله،  الذين أنكروا الوحدة املوضوعية

املعنى  التي تعني عىل فهم  الشاملة  الكلية  النظرة  بتلك  القرآن  من خالل معرفة    عىل فهم 

 . سياق اآليات ومقاصد السور وأهدافها وصلتها بالسياق القرآين

كثر من مرة من  أولقد سئلت  ال آخر: وقد عرب عن بعض هذه الدوافع بقوله: )ق

بعض من عرضت عليه وجهة نظري يف فهمي للصلة بني اآليات والسور عن فائدة هذا  

املوضوع، وكنت أجيبه بمثل ما ذكرته فيم مىض من هذه املقدمة، يف أن اإلجابة عىل هذا  

ال جيمع آياته يف السورة الواحدة جامع وال جيمع بني  املوضوع ختدم رد شبهة أن هذا القرآن  

سوره رابط، وذلك ال يليق بكالم البرش فكيف بكالم رب العاملني، إهنا لشبهة فظيعة جدا  

ولقد   الشأن،  هذا  يف  البرش  كتب  عن  ينزل  اهلل  كتاب  بأن  املسلم  إشعار  حماول  حياول  أن 

يف وحدة آياته يف السورة الوحدة، وكمله    استطعت بتوفيق اهلل أن أبرهن عىل أن كمل القرآن 

يف الوحدة اجلامعة التي جتمع ما بني سوره وآياته عىل طريقه مل يعرف هلا العامل مثيال، وال  

يمكن ن ختطر عىل قلب برش، لقد استطعت هبذا أن أرد السهم إىل كبد راميه من أعداء اهلل  

 (3)(يف هذه النقطة بالذات

عىل أن اإلجابة عىل هذا املوضوع  ع أخرى لذلك، فقال: )قال آخر: وعرب عن دواف

 
 . 21/ 1األساس يف التفسري:  (1)
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أن هناك   القرآن، ومنها قضية دحض شبهة  تأكيد إعجاز  منها قضية  أخرى:  ختدم قضايا 

افرتاقا بني القرآن املكي واملدين، ومنها أهنا ختدم يف معرفة بعض أرسار القرآن، ومنها أهنا  

التي يدل  املعاين  للكثري من  الفهم  التي هي يف    ختدم قضية  النقطة  إن هذه  السياق،  عليها 

بعض جوانبها متيز هذا التفسري عن غريه ال ختدم فقط فيم ذكرناه، بل ختدم يف رؤية كثري من  

املعاين، وحمل هذه املعاين يف الربهان عىل كثري من القضايا، كم أهنا ترينا أن هذا القرآن من  

اآليات بالنسبة ملجموع القرآن ومن خالل  خالل سياق اآلية يف السورة ومن خالل سياق  

وال   هلا  هناية  ال  معاين  يعطينا  أخرى،  نواحي  ومن خالل  ببعض،  بعضها  السور  صالت 

 ( 1)  يمكن اإلحاطة هبا(

حوى  وضح سعيد  ، حيث  سورة األنعامقال آخر: ومن األمثلة عىل ذلك ما ذكره يف  

ال السورة ومقصدها كم حتدث عن حمورها من سورة  تفصل يف قوله  موضوع  بقرة وأهنا 

يِيُكْم ُثم  إَِلْيِه ُتْرَجعُ تعاىل   وَن  ُهَو  ﴿َكْيَف َتْكُفُروَن بِاهلل ِ َوُكنُْتْم َأْمَواًتا َفَأْحَياُكْم ُثم  ُيِميُتُكْم ُثم  حُيْ

اهُ   َفَسو 
ِ
َمء ن  َسْبَع َسَمَواٍت َوُهَو بُِكلي  ال ِذي َخَلَق َلُكْم َما يِف اأْلَْرِض مَجِيًعا ُثم  اْسَتَوى إِىَل الس 

َعلِيٌم    
ٍ
ء السور    [ 29-28]البقرة:  ﴾  ََشْ أن  من حيث  واملائدة  النساء  بينها وبني سورة  ويربط 

الثالث تفصل يف مقطع الطريقني من سورة البقرة املقطع الذي دل عىل طريق التقوى وحدد  

قطع الطريقني بدأ بالدعوة  ن مأ  ، ذلكطريق االنحراف وناقش أصل االنحراف وهو الكفر

العبادة   َرب ُكمُ إىل  اْعبُُدوا  الن اُس  َا  َأَيُّ لإلنسان    [ 21]البقرة:  ﴾  ﴿َيا  اهلل  بخلق  لوجوهبا  معلال 

من خالل   عليهم  احلجة  وإقامة  للكافرين  اهلل  بمناقشة  وانتهى  أجله  من  األشياء  وخلقه 

الثالث ]النساء وا السور  فصل يف هذا  تل  ملائدة واألنعام[ظاهريت احلياة والعناية وجاءت 

 . كله
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مقدمة  من الربط بني  تفسري سورة طه  ما ذكره يف  قال آخر: ومن األمثلة عىل ذلك  

أما الصلة بني  :) مقدمتها مع  صلة املقطع الثاين للسورة  وقد قال يذكر  السورة ومقاطعها،  

لنا أن الوحي   تذكرة ملن خيشى، وقد  مقدمة السورة وسياقها هنا فهي من حيث إهنا تبني 

رأينا كيف أن السحرة تذكروا، فلم يكن الوحي شقاء ملوسى وال هلم، فالشقاء: هو بقاء  

ولئن كانت خامتة  ،  اإلنسان عىل الكفر ورفضه لإليمن والعربة باخلواتيم يف الدنيا واآلخرة

ن كيف كانت  السحرة شهادة، فإهنا سعادة إذ هي أمنية املؤمنني وقد نالوا رضوان اهلل، ولك

إنه ال سعادة بدون هداية، وال شقاء معها، وال  .  عاقبة فرعون، وماذا أعد له يف اآلخرة؟.

ْنيا }  : فالح بدون إيمن وال شقاء معه، ويف قول السحرة ما يفيد    {إِن م َتْقيِض هِذِه احْلَياَة الدُّ

ا كان ذلك بالنسبة له  أن اإلنسان لو عذبه الكافرون كل حياته ملا كان ذلك يساوي شيئا، ومل

تعالج موضوع  ،  شقاء السورة  أن  ـ  اإلدراك وضوحا  هذا  ـ وسيزداد  ندرك  فإننا  ثم  ومن 

بالوحي   اإليمن  هي  فالسعادة:  الكافرون،  عليه  الذي  والسعادة  للشقاء  اخلاطئ  التصور 

واليوم اآلخر، والشقاء: هو رفض ذلك، فالكفر شقي شقي مهم كان غارقا يف اللذات،  

 ( 1)  (من سعيد سعيد مهم كان غارقا يف اآلالمواملؤ

ما ذكره يف   األمثلة عىل ذلك  الصلة بني  من    الشعراء تفسري سورة  قال آخر: ومن 

نالحظ أن خامتة السورة انصبت عىل إقامة احلجة عىل  )  :، حيث قالمقدمة السورة وخامتتها 

بني مقدمة السورة وخامتتها    ، والصلةأن هذا القرآن من عند اهلل وعىل أن حممدا رسول اهلل  

]الشعراء: ﴿طسم تِْلَك آَياُت اْلكَِتاِب املُْبنِِي َلَعل َك َباِخٌع َنْفَسَك َأال  َيُكوُنوا ُمْؤِمننَِي﴾  واضحة  

املُْ ،  [ 3ـ    1 ِمَن  لَِتُكوَن  َقْلبَِك  َعىَل  اأْلَِمنُي  وُح  الرُّ بِِه  َنَزَل  اْلَعاملَنَِي  َربي  َلَتنِْزيُل  ُه  نِْذِريَن﴾  ﴿َوإِن 

 (2) ([ 194ـ  192]الشعراء: 

 
 ( 3963/ 7األساس يف التفسري ) (2) ( 3374/ 7األساس يف التفسري ) (1)
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الصلة بني مقدمة السورة وخامتتها فيقول:  يذكر  ويف تفسري سورة القصص  قال آخر:  

﴿َربي  قوله:  عليه السالم  نالحظ أنه قد ورد يف القسم األول من السورة عىل لسان موسى  )

فيقول:    وهاهنا يأمر اهلل رسوله    [ 17]القصص:  بَِم َأْنَعْمَت َعيَل  َفَلْن َأُكوَن َظِهرًيا لِْلُمْجِرِمنَي﴾  

وهذا يشري إىل أن من مقاصد السورة الرئيسية   [ 86]القصص: ﴿َفاَل َتُكوَنن  َظِهرًيا لِْلَكافِِريَن﴾ 

﴿َواَل  .  قسم الثاين يبنى عىل ما ورد يف القسم األول.الرتبية عىل هذا املعنى، كم يشري إىل أن ال 

ن َك﴾   هؤالء    [ 87]القصص:  َيُصدُّ يمنعنك  وال  إَِلْيَك﴾  أي  ُأْنِزَلْت  إِْذ  َبْعَد  اهلل ِ  آَياِت  ﴿َعْن 

أي إىل توحيده وعبادته    [ 87]القصص:  ﴿َواْدُع إِىَل َربيَك﴾  أي عن العمل بالقرآن    [ 87]القصص:  

كِنَي﴾ ﴿َواَل َتُكوَنن    (1) (انتسابا أو مشاركة أو عمال أو اعتقادا [ 87]القصص:  ِمَن املرُْْشِ

﴿طسم تِْلَك آَياُت اْلكَِتاِب املُْبِنِي﴾  بدأت السورة بقوله تعاىل:  قال آخر: ثم قال: )

تعاىل:    [ 2ـ    1]القصص:   َبْعَد  ويف هذه اآلية ورد قوله  اهلل ِ  آَياِت  َعْن  ن َك  َيُصدُّ ُأْنِزَلْت  ﴿َواَل  إِْذ 

فالصلة بني مقدمة السورة وخامتتها ال ختفى، وكنا ذكرنا أن حمور هذه    [ 87]القصص:  إَِلْيَك﴾  

تعاىل قوله  هو  البقرة  السورة  سورة  ملََِن  :  يف  َوإِن َك  بِاحْلَقي  َعَلْيَك  َنتُْلوَها  اهلل ِ  آَياُت  ﴿تِْلَك 

]القصص: ﴿إِن َك اَل هَتِْدي َمْن َأْحَبْبَت﴾  ن قوله تعاىل:  وقد رأينا كيف أ  [ 252]البقرة:  املُْْرَسلِنَي﴾  

وهاهنا نرى اخلطاب ملن أنزلت عليه اآليات أال يصده أحد    ،توجيه لصاحب الرسالة   [ 56

اآليات  هذه  للسورة    ، عن  اخلاص  السياق  أن  كم  واضحة،  السورة وحمورها  بني  فالصلة 

تعاىل:  بقوله  السورة  ثم ختتم  الرتابط.  ُهَو﴾  ﴿  واضح  إِال   إَِلَه  اَل  آَخَر  إهَِلًا  اهلل ِ  َمَع  َتْدُع  َواَل 

 َهالٌِك إِال   أي ال تليق العبادة إال له، وال تنبغي اإلهلية اال لعظمته    [ 88]القصص:  
ٍ
ء ﴿ُكلُّ ََشْ

 ( 2)([ 88]القصص: َوْجَهُه َلُه احْلُْكُم َوإَِلْيِه ُتْرَجُعوَن﴾ 

ما ذكره   ، الصلة بني مقدمة السورة وحمورها قال آخر: ومن األمثلة عىل ما ذكره من  

 
 ( 4120/ 7األساس يف التفسري ) (2) ( 4120/ 7األساس يف التفسري ) (1)
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العنكبوت  تفسري سورة  ب)  : ، حيث قاليف  السورة  تفصل يف    ( امل )  ـ تبدأ  فهي كآل عمران 

ففي مقدمة سورة البقرة    ،مقدمة سورة البقرة، وتفصل ما استكن يف هذه املقدمة من معان

ال وعن  املتقني،  عن  املنافقنيحديث  وعن  عن    ،كافرين،  حديث  العنكبوت  سورة  ويف 

وتبدأ    ،ويف مقدمة سورة البقرة كالم عن اإليمن بالغيب  .املؤمنني، والكافرين، واملنافقني.

سورة العنكبوت بالكالم عن االمتحان لتحقيق اإليمن وتتحدث السورة مرة ومرة ومرة  

اإليمن: وعن  تعاىل..  بقوله  مبدوءة  البقرة  ُهًدى    : سورة  فِيِه  َرْيَب  اَل  اْلكَِتاُب  َذلَِك  ﴿امل 

ُينِْفُقوَن﴾   َرَزْقنَاُهْم  َومِم ا  اَلَة  الص  َوُيِقيُموَن  بِاْلَغْيِب  ُيْؤِمُنوَن  ِذيَن  ال   [ 3ـ    1]البقرة:  لِْلُمت ِقنَي 

أنه قد جاء يف سورة العنكبوت قوله تعاىل: الص    ونالحظ  َوَعِمُلوا  آَمُنوا  ِذيَن  احِلَاِت  ﴿َوال 

َيْعَمُلوَن﴾   َكاُنوا  ال ِذي  َأْحَسَن  َوَلنَْجِزَين ُهْم  َسييَئاهِتِْم  َعنُْهْم  َرن   وقوله:  [ 7]العنكبوت:  َلنَُكفي  ،

نَي﴾   احِلِ احِلَاِت َلنُْدِخَلن ُهْم يِف الص  ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الص  ِذيَن  ، وقوله:  [ 9]العنكبوت:  ﴿َوال  ﴿َوال 

تَِها اأْلهَْنَاُر َخالِِديَن فِيَها نِعْ آَمُنوا   ِري ِمْن حَتْ َئن ُهْم ِمَن اجْلَن ِة ُغَرًفا جَتْ احِلَاِت َلُنَبوي َم  َوَعِمُلوا الص 

ُلوَن﴾   ِْم َيَتَوك  وا َوَعىَل َرهبي ِذيَن َصرَبُ ونالحظ أن آخر آية  ،  [ 59ـ    58]العنكبوت:  َأْجُر اْلَعاِملنَِي ال 

ملَََع املُْْحِسننَِي﴾    وله تعاىل:يف السورة هي ق  َلنَْهِدَين ُهْم ُسُبَلنَا َوإِن  اهلل َ  ِذيَن َجاَهُدوا فِينَا  ﴿َوال 

ومما مر نالحظ أن الكالم عن اإليمن، وما ألهله، وعن الطريق لتحقيق اإليمن    [ 69]العنكبوت:  

 ( 1) ( يأخذ حيزا كبريا يف السورة

فمم تقدم  ورد يف السورة من آيات، ثم علق عليها بقوله: )ثم ذكر بعض ما  قال آخر:  

ندرك أن السورة تتحدث عن املتقني والكافرين واملنافقني من خالل التفاعل اليومي لعملية  

ذلك خالل  حيدث  وما  اإليمن،  ألهل  املستمرة  لقضية  .السري  حركي  عرض  فالسورة   .

استكن   ملا  والنفاق، وهي كذلك عرض  والكفر  البقرةاإليمن  ثم    ،يف مقدمة سورة  ومن 

 
 ( 4163/ 8األساس يف التفسري ) (1)
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عملية   بل  ملعان،  تكرار  عملية  ليست  العام  القرآين  السياق  يف  التفصيل  قضية  أن  ندرك 

تفصيل، وليس تفصيال باملعنى البرشي للتفصيل، بل هو تفصيل عجيب هو أثر علم اهلل  

ولكن    ، بقرةاملحيط.. إننا نجد يف هذه الزمرة من سور هذه املجموعة تفصيال ملقدمة سورة ال

نوع   املقدمة  يف  معنى  عن  أثرا  تفصل  أو  تفصيل،  نوع  املقدمة  يف  شيئا  تفصل  سورة  كل 

تفصيل، أو تفصل معنى مستكنا يف املقدمة نوع تفصيل، ولكل سورة روحها اخلاصة هبا،  

وأسلوهبا  هبا  اخلاص  برشي    ،وسياقها  يكون  أن  جل  القرآن  هذا  أن  عىل  آية  ذلك  ويف 

 ( 1)(املصدر

 : آخرون 

، وقد شفيتم وأوفيتم.. فهل  الشيخ سعيد حوىبورك فيكم يا تالميذ    قال الشيخ: 

 يوجد غريه من الشهود عىل ما ذكرتم؟

يف تفسريه  ، وقد رأيته أنه  (3)جعفر الطربي: أجل.. أنا من تالميذ أيب  (2)قال أحدهم

املناسبة يف مواطن   القرآن( قد حتدث عن  البيان عن تأويل آي  كثرية من تفسريه،  )جامع 

وانترص هلا، وإن مل يرصح بلفظ التناسب، وأغلب كالمه يف املناسبة بني اآليات فحسب، أو  

و اآليات  الكريم بني  القرآن  تنزل  إبان  التي حصلت  آيتني؛  األحداث  تفسري  دمج  وربم   ،

الكالم ع الذي ترك لداللة ما ظهر من  املقدر املحذوف  بينهم، والكالم  العالقة  ليه  ليربز 

 وفق تعبريه. 

التي  صاحب نظرية النظم    (4)القايض عبد القاهر اجلرجاينقال آخر: وأنا من تالميذ  

 
 ( 4165/ 8األساس يف التفسري ) (1)

، وداللة السياق؛ للدكتور عبد  458، ص  3البيان؛ للطربي، ج  جامع    (2)

 . 86الوهاب أبو صفية، ص 

ـ   839هـ =  310ـ  224هو حممد بن جرير بن يزيد الطربي، أبو جعفر ) (3)

م(، املؤرخ املفرس، ولد يف آمل طربستان، واستوطن بغداد وتويف هبا، من   923

اريخ الطربي، وجامع البيان يف تفسري  مؤلفاته: أخبار الرسل وامللوك، املعروف بت

جزءا، واختالف الفقهاء، واملسرتشد يف    30القرآن املعروف بتفسري الطربي، يف  

األريب   إرشاد  انظر:  الدين، وغريها،  احلفاظ    423:  6علوم   351:  2وتذكرة 

 .456: 1والوفيات 

  ـ   1010هـ،  471ـ    400هو أبوبكر عبدالقاهر بن عبدالرْحن بن حممد )  (4)
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 ( عىل  بعض(تقوم  من  بسبب  بعضها  وجعل  ببعض،  بعضها  الكلم  قال  ،  (1)تعليق  وقد 

إذا فرغت من ترتيب املعاين يف نفسك، مل حتتج إىل أن تستأنف فكرا يف  مرصحا بذلك: )

بل جتدها ترتتب لك بحكم أهنا خدم للمعاين، وتابعة هلا، والحقة هبا، وأن    ترتيب األلفاظ،

 (2) العلم بمواقع املعاين يف النفس، علم بمواقع األلفاظ الدالة عليها يف النطق(

مع  وقد أشار بعض الباحثني املتأخرين إىل دوره يف بيان املناسبات القرآنية، فقال: ) 

التناسب والوحدة البنائية يف القرآن الكريم، فإن جهوده  أن اجلرجاين مل ينص عىل مفهوم  

يف بناء نظرية النظم قد أسست هلا، وشقت الطريق إليها؛ من حيث إن الرتتيب هو األساس  

والسور   اآليات  ترتيب  أن  يقرر  نظريا  واجلرجاين  التناسب،  يف  الرس  أنه  كم  النظم،  يف 

واإلحكام، لكنه يف    اإلتقان وااللتئامواألعشار، هو عىل أكمل وجوه االتساق والنظام و

أو   السورة  وحدة  إىل  يتجاوز  ومل  واآلية،  اجلملة  يف  الرتتيب  عىل  ركز  والتطبيق  التقعيد 

 ( 3)  التناسب بني السور، أو الوحدة يف القرآن كله(

اهلل   تالميذ جار  وأنا من  املناسبات وحتدث  (4)الزخمرشيقال آخر:  اعترب  والذي   ،

كثريا، وقد  )  عنها  فقال:  تفسريه،  مقدمة  إليها يف  القرآن كالما  أشار  أنزل  الذي  احلمد هلل 

وباالستعاذة   مفتتحا،  بالتحميد  وجعله  منجم،  املصالح  بحسب  ونزله  منظم،  مؤلفا 

 
كتبه: 1078 من  جرجان،  يف  وتويف  ولد  الدار،  اجلرجاين  األصل،  الفاريس  م( 

واملغني يف رشح  والتتمة،  النحو،  اإلعجاز، واجلمل يف  البالغة، ودالئل  أرسار 

القرآن،  املقتصد، وإعجاز  آخر سمه  اخترصه يف رشح  ثالثون جزءا،  اإليضاح، 

الذين   من  واحدا  ويعد  األفعال..  ترصيف  يف  احلضارة  والعمدة  هبم  تفخر 

اإلسالمية يف جمال الدرس اللغوي والبالغي، إذ تقف مؤلفاته شاخمة حتى اليوم 

أمام أحدث الدراسات اللغوية، ويعد كتابه دالئل اإلعجاز قمة تلك املؤلفات؛  

نظرية  أو  التعليق  نظرية  باسم  التي عرفت  الشهرية  نظريته  إىل  فيه  توصل  حيث 

ومازالت تبهر الباحثني املعارصين، وتقف ندا قويا النظم، التي سبق هبا عرصه،  

:  1لنظريات اللغويني الغربيني يف العرص احلديث، انظر يف ترمجته: فوات الوفيات  

السعادة    297 الوعاة    143:  1ومفتاح  اللغة    310وبغية  ومرآة    44:  3وآداب 

 .101: 3اجلنان 

 .4دالئل اإلعجاز؛ لعبد القاهر، ص  (1)

 .54از؛ لعبد القاهر، ص دالئل اإلعج (2)

 . 3الوحدة البنائية للقرآن املجيد، طه جابر العلواين، ص  (3)

هو حممود بن عمر بن حممد بن أْحد اخلوارزمي الزخمرشي، جار اهلل، أبو  (4)

م(، من كبار العلمء يف التفسري واللغة   1144ـ  1075هـ =  538ـ  467القاسم )

ارزم( وسافر إىل مكة فجاور هبا زمنا فلقب واآلداب، ولد يف زخمرش )من قرى خو

بجار اهلل، وتنقل يف البلدان، ثم عاد إىل اجلرجانية )من قرى خوارزم( فتويف فيها،  

واملفصل، ومقدمة  البالغة،  القرآن، وأساس  الكشاف يف تفسري  من أشهر كتبه: 

 .147/ 7وإرشاد األريب  81/ 2األدب، ونوابغ الكلم، انظر: وفيات األعيان 



325 

 

 ( 1)خمتتم(

وحدة النص القرآين ومتاسكه، فيصف نظم القرآن  عند مطالعة تفسريه نجده يذكر  و

َتاٌب ُأْحكَِمْت آَياُتُه ُثم     ﴿الره لقوله تعاىل:  يف تفسريكم    الرصني بالبناء املحكم املرصف،
كِ

َلْت ِمْن َلُدْن َحكِيٍم َخبِريٍ  أحكمت آياته: نظمت نظم رصينا حمكم،  )قال:  فقد  ،  [ 1هود:  ] ﴾  ُفصي

 (2) ال يقع فيه نقض وال خلل؛ كالبناء املحكم املرصف(

الزركيشقال آخر: وأنا من تالميذ   الربهان يف  )كتابه  يف    ، وقد رأيته (3) بدر الدين 

عن التناسب باعتباره واحدا من علوم القرآن، فعرفه وذكر رواده،  يتحدث    ( علوم القرآن

وأبرز املشتغلني به إىل زمانه، وردودهم عىل املعرتضني، ثم أفاض يف احلديث عن وجوه  

 التناسب. 

 .شواهد: ب 

بورك فيكم.. واآلن.. وبعد أن ذكرتم يل كل هؤالء الشهود، يمكنكم    قال الشيخ: 

 أن تسألوين ما شئتم، فأنتم أهل ألن تسألوا، وأسأل اهلل أن أكون أهال إلجابتكم؟ 

 أدلة: 

قال أحدهم: أول سؤال اتفقنا عليه مجيعا، هو موقفك من البحث يف هذا.. وهل هو  

 ؟ تكلف ممقوت.. أم هو تدبر حممود

قال الشيخ: بل هو من التدبر املحمود.. حتى لو وقع اخلطأ فيه.. فاهلل تعاىل مل يطلب  

 منا أن نكون معصومني يف تدبرنا.. ومن مل خيطئ مل يصب. 

 
 .6، ص 1ج  ،الكشاف (1)

 . 771، ص 4الكشاف، ج  (2)

ـ   745هو حممد بن هبادر بن عبد اهلل، أبو عبد اهلل، بدر الدين الزركيش )  (3)

794    = األصل،   1392ـ    1344هـ  تركي  واألصول،  الشافعية  بفقه  عامل  م(، 

الربهان يف علوم القرآن، والبحر   املحيط يف  مرصي املولد والوفاة، من مؤلفاته: 

املنهاج، توضيح  يف  والديباج  الفقه،  الصحيح،  و  أصول  اجلامع  اللفاظ  التنقيح 

 .335/  6وشذرات الذهب  397/ 3وغريها، انظر: الدرر الكامنة 
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التي   الطريقة  بتلك  عنها  ويتحدث  القرآنية..  السور  يشخص  بعضهم  لكن  قال: 

 رشحناها.

يف فضائل سورة البقرة وآل    قال الشيخ: وذلك حق.. أمل تسمع قول رسول اهلل  

  عن الكثري من اخلصائص التي خصهم اهلل هبا، ومنها ما عرب عنه    عمران، فقد أخرب  

وا الزهراوين البقرة وآل  أاقر  ،وا القرآن فإنه يأيت يوم القيامة شفيعا ألصحابهأاقربقوله: )

ن طري صواف حياجان عن  عمران فإهنم يأتيان يوم القيامة كأهنم غممتان أو كأهنم فرقاٌن م

يف  و  (1)صاحبهم، اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حرسٌة وال تستطيعها البطلة(

رواية: )ما من عبد يقرأ هبا يف ركعة قبل أن يسجد ثم سأل اهلل شيئا إال أعطاه إن كادت  

  (2) الدين كله( لتحيص

القرآنية بمثابة الكائنات احلية التي ُكلفت  فهذا احلديث يؤكد ما ذكروه من أن السور  

بوظائف خاصة ال تنال إال من هو أهل هلا.. ولذلك كان لقراءهتا واالهتمم هبا وصحبتها  

 تأثريها الكبري يف حتصيل تلك املنافع اخلاصة هبا. 

قال أحدهم: بورك فيك شيخنا، وقد ذكرين حديثك بم ورد يف فضل سورة الكهف؛  

يقرأ سورة الكهف وعنده فرٌس مربوطة بشطنني فتغشته سحابٌة  كان    فقد روي أن رجال

فذكر له ذلك، فقال: )تلك    فجعلت تدنو، وجعل فرسه ينفر منها، فلم أصبح أتى النبي  

  (3)  السكينة تنزلت للقرآن(

قال الشيخ: هذا احلديث يشري إىل أن كل تلك املعاين من السكينة والرْحة وغريها  

الواقعي.. وفيه إشارة إىل أن قراءة سورة  ليست جمرد وجود ات ذهنية، وإنم هلا وجودها 

 
 (  804( مسلم )1)

 (  804( مسلم )2)

 ( 795(، ومسلم )4839( البخاري ) 3)
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 الكهف سبب لتنزل السكينة. 

 قال أحدهم: هال قربت لنا ذلك سيدي بمثال كم عودتنا حتى يستقيم فهمنا هلذا. 

اإلنسان    قال الشيخ: ذلك يشبه ما حتدثه األدوية أو األغذية املفرحة التي إذا تناوهلا 

يشعر بالفرح، وتزول عنه الكآبة.. فهكذا الذي يقرأ تلك السور اخلاصة هبذا، يعطيه اهلل  

عن سورة    تعاىل ما يرتبط هبا من السكينة والفرح والرسور.. وقد أشار إىل ذلك قوله  

)من قرأها أعطاه اهلل اليقني والعافية، ومن قرأها عىل أملٍ يف الصدر وكتبت له شفاه  الرشح:  

.. فاحلقائق التي حتوَيا هذه السور مجيعا هلا تأثريها يف إزالة الكرب والكآبة؛ فسورة  (1)اهلل(

التي مر هبا رسول اهلل    وُتذّكر بأيام املحن والصعاب  ، تتحدث عن اهلبات اإلهليةالرشح مثال  

  وكيف يرس اهلل له جتاوزها، وتذكر بأن اهلل تعاىل سيبدل العرس بيرسين.. وغريها من ،

  التي حتوَيا السورة، والتي هلا آثارها الكبرية يف إزالة الوحشة والكآبة. املعاين

قال أحدهم: وهلذا يعتربها بعض احلكمء عالجا للكآبة، وقد قال بعضهم معربا عن  

 ذلك: 

 إذا ضاقت بك الدنيا 

   

نرشح   أمل  يف   ففكر 

يرسين    بني   فعرس 

   

 متى تذكرمها تفرح   

اهلل    رسول  أخرب  فقد  يس،  ورد يف سورة  ما  ذلك  ومثل  آخر:  فضلها    قال  عن 

( فقال:  هبا،  املرتبطة  له  واخلواص  كتب  قرأها  ومن  يس،  القرآن  وقلب  قلٌب  لكل َشء 

)من قرأ يس يف صدر النهار قضيت  ، وقال:  (2)  بقراءهتا قراءة القرآن عرش مرات دون يس(

 ( 4) دكم ياسني، فإهّنا رحيانة القرآن(قال: )عّلموا أوال. و.(3) حوائجه( 

 
 .  183، ص 10( البحراين، تفسري الربهان، ج 1)

 ( 2887( الرتمذي ) 2)

 (  3418( الدارمي )3)

 .2/290( أمايل الطويس 4)
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، والتي تؤكد عالقة هذه السورة  فضائل سورة الواقعةقال آخر: ومثلها ما ورد يف  

اإلمام الصادق: )َمن  الكريمة بالغنى ودفع احلاجة، ومما ورد عن أئمة اهلدى يف فضلها قول  

قرأ يف كّل ليلة مجعة الواقعة أحّبه اهلل وأحّبه إىل الناس أمجعني، ومل يَر يف الدنيا بؤسًا أبدًا،  

قال اإلمام الباقر: )َمن قرأ الواقعة كّل ليلٍة  .. و (1)وال فقرًا وال فاقة وال آفة من آفات الدنيا(

 (2)قبل أن ينام، لقي اهلل عّز وجّل ووجهه كالقمر ليلة البدر(

 قال آخر: بورك فيك شيخنا.. لكنا رأينا من العلمء من ينكر ذلك. 

 قال الشيخ: ومن؟ 

ث  عن البح   قال فقد  عز الدين بن عبد السالم  قال أحدهم: منهم الشيخ املعروف ب

: )املناسبة علم حسن، ولكن يشرتط يف حسن ارتباط الكالم أن يقع يف أمر متحد  يف هذا

بآخره  أوله  فهو   ؛مرتبط  ذلك  ربط  ومن  ارتباط،  فيه  يقع  مل  خمتلفة  أسباب  عىل  وقع    فإن 

متكلف بم ال يقدر عليه إال بربط ركيك يصان عن مثله حسن احلديث، فضال عن أحسنه،  

يف نّيف وعرشين سنة يف أحكام خمتلفة، وما كان كذلك ال يتأتى    فإن القرآن الكريم نزل 

 (3) ربط بعضه ببعض(

هوطريقة    الذي: )إن القرآن الكريم إنم ورد عىل االقتضاب  قال آخر: ومثله قال آخر

  (4) العرب من االنتقال إىل غري مالئم وأن ليس يف القرآن الكريم َشء من حسن التخلص(

قال   آخر: ومثله  الصالح  قال  الشيخ صبحي  املتأخرين، وهو  التمس  )  :بعض  أما 

أوجه الرتابط بني السور ـ عىل ما فيه من تعسف وتكلف ـ فهومبني عىل أن ترتيب السور  

إال أن ترتيب السور التوقيفي ال يستلزم حتم أن يكون    ،توقيفي، وهلذا انترصنا وعليه عولنا 

 
 .105( ثواب األعمل ص1)

 .106( ثواب األعمل ص2)

 .108ص  2اإلتقان ج  (3)

 .108ص  2اإلتقان ج  (4)
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التوقيفي ال  وكل سورة الحقة أوارص ق  بني كل سورة سابقة ترتيب اآليات  أن  ربى، كم 

يقتيض عقال ارتباط إحداها باألخرى إذا وقعت كل منها عىل أسباب خمتلفة، وإنا يغلب يف  

السورة الواحدة أن تكون ذات موضوع بارز كيل تأتلف عليه جزئياهتا كلها يف مقاطعها  

ال ينبغي أن تكون هي    املتالحقة املرتابطة، لكن الوحدة املوضوعية يف كل سورة عىل حدة

ومل يبلغ املفرسون هذا املبلغ من التكلف،    . الوحدة املوضوعية عينها يف السور كلها جمتمعة.

الرتابط   السورة الالحقة، كأن  السابقة وفاحتة  السورة  العالقة بني ختام  اكتفوا بإظهار  بل 

 عن طريق السورتني  بينهم ـ لوال فصلهم بالبسملة ـ وقع عن طريق اآليات موقعا جزئيا، ال

 ( 1)  (موقعا شامال كليا 

وأيا ما يكن تكلف املتكلفني يف إبراز التناسب بني  قال آخر: لكنه مع ذلك قال: )

اآليات والسور، فمم الريب فيه أن املفرسين املحققني جنوا أطيب الثمر ملا رضبوا صفحا  

القرآن الذي نزل يف نيف  عن كل تعسف، ووسعهم أن يقتنعوا ويقنعوا الدارسني بأن هذا  

وعرشين سنة يف أحكام خمتلفة وألسباب متباينة، قد تناسقت اآليات يف كل سورة من سوره  

نزوهلا،   أسباب  التمس  عن  كثرية  مواطن  يف  تناسقها  أغنى  حتى  وأوفاه،  تناسق  أكمل 

مائة    ثم بدت السور كلها ـ بآياهتا املتناسقات ـ .  وعوض انسجامها الفني واقعها التارخيي.

الزمان! قالدة طوقت جيد  التناسق  ..  وأربع عرشة  الكتب عىل  أحرص  القرآن  ولتجدن 

الفني، ولتجدن علمءنا املحققني أحرص الدارسني عىل اقتناص أرسار تناسقه: فقد يعوض  

ومل   أوحفظت  حتفظ،  ومل  أوعرفت  تعرف،  مل  إن  نزوهلا  أسباب  آياته  بني  املناسبة  بوجوه 

الوجوه أسباب نزوهلا ويزيدها اتصاال، وارتباطا، ويشيع يف سياقها   تشتهر، وقد يثبت هبذه

 (2)(كله حركة ونشاطا، ويف هذا كله ألوان من التناسق تتالقى مجيعا يف علم املناسبة العظيم 

 
 . 156( مباحث يف علوم القرآن، صبحي الصالح، ص2) . 151مباحث يف علوم القرآن، صبحي الصالح، ص (1)
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 قال الشيخ: فم سؤالكم بعد هذا؟ 

وحدته  قالوا: أأنت تنعت كل تلك البحوث املرتبطة بمناسبات القرآن الكريم أو  

 املوضوعية بالتكلف؟ 

﴿َأَرَأْيَت ال ِذي َينَْهى  قال الشيخ: معاذ اهلل أن أكون من الذين قال اهلل تعاىل فيهم:  

﴾  ﴿َأَرَأْيَت إِْن َكاَن َعىَل اهْلَُدى َأْو َأَمَر بِالت ْقَوى، ثم قال بعدها:  [ 10- 9العلق:  ] ﴾  َعْبًدا إَِذا َصىل  

 ؟[ 12-11العلق: ] 

 ي موالنا؟قالوا: ما تعن

قال: إن كل هؤالء الذين ذكرتم بذلوا جهودهم يف تطبيق ما أمروا به من تدبر القرآن  

الكريم، والذي هو أمر إهلي لكل املسلمني، بل لكل البرش، ولو أين وقفت موقفا سلبيا من  

البحث يف هذا، لكنت من الذين ينهون عن التدبر.. ولكني مع ذلك ال أقر كل تدبر؛ فهو  

 ويل غري املعصوم.. والذي نحتاج إىل عرضه عىل التنزيل املعصوم. من التأ

 قال أحدهم: لكنا رأينا فهومهم وتدبراهتم للمناسبات خمتلفة؟

قال الشيخ: وحق هلا أن تكون كذلك.. فالقرآن الكريم ال يمكن أن حياط به، ولذلك  

ه اهلل تعاىل يف قوله:  فإن وجود اخلالف والتنوع يف فهمه ال يعني التناقض.. بل يعني ما ذكر

ْيُل َزَبًدا َرابًِيا   َماًء َفَساَلْت َأْوِدَيٌة بَِقَدِرَها َفاْحَتَمَل الس 
ِ
َمء َومِم ا ُيوِقُدوَن َعَلْيِه يِف    ﴿َأْنَزَل ِمَن الس 

م بحسب وعائه  .. فكل يفهم من القرآن الكري [ 17الرعد:  ] ﴾  الن اِر اْبتَِغاَء ِحْلَيٍة َأْو َمَتاٍع َزَبٌد ِمثُْلهُ 

 وحاله. 

 قال أحدهم: فم الذي تنكره عىل من أنكروا عىل ذلك، ممن ذكرنا لك بعض أقواهلم؟ 

 قال الشيخ: أمران..  

 ؟ أوهلمقالوا: فم 
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التناسب وقوة االرتباط حقا بني  :  (1)قال نراه من حسن  بعضها وبعض،    اآليما 

حمققة بذلك هدف القرآن الكريم، ولعل عز الدين ومن لف لفه كان يرى التناسب يتم إذا  

كلها يف سورة واحدة أوعدة سور، ومجعت القصص كلها كذلك    مجعت آيات األحكام مثال

يف سورة واحدة أوعدة سور، ومجعت حوادث التاريخ كلها يف سورة واحدة أوعدة سور،  

  ؛ إليه القرآن الكريم من اإلرشاد واهلداية ي  يرم  الذيلنهج ال حيقق اهلدف  هذا ا .. ووهكذا

إىل التأثري يف النفس،  ي فليس القرآن الكريم كتاب قصص أوتاريخ، ولكنه كتاب دين، يرم

العظة، مبّينا ما يف اتباعها من خري، وضاربا املثل من التاريخ عىل صدق ما ادعى،  ي  يلق  فهو

اإلنسانية وكمهلا،    ومستشهدا بقصص األولني  فيه خري  ما  وآثارهم، ومقنّنا من األحكام 

بعضها  ي  بعضها ببعض، ويؤد  املعاين وكل ذلك يف تسلسل واطراد وحسن اتساق، ترتبط  

وسيلة لتكرير العظات واإلنذار والتبشري يف صور متعددة    هذا النهج القرآين. وإىل بعض.

إليه،  ي  ترم  الذيالنفس، وبلوغ العظة اهلدف    مرات عدة، وللتكرير أثره يف تثبيت املعنى يف 

ولن يكون للتكرير مجاله إذا عمد القرآن الكريم إىل كل غرض عىل حدة فوضع آية بعضها 

 إىل جانب بعض. 

 قالوا: عرفنا األول.. فم الثاين؟

للقرآن بأمر ربه، فقد كانت    يعود إىل ترتيب الرسول  ي  ثانيهم تارخيقال الشيخ:  

أن يضعوها يف موضعها بني ما نزل من القرآن، يف هذه  ي  يات فيأمر كتبة الوحتنزل عليه اآل

تلك، ويضع بعض ما نزل يف مكة بني آيات السور املدنية، فلوال أن رابطا جيمع    السورة أو 

الوضع وال يقتضيه بل   ثمة سبب يدفع إىل هذا  ما كان  بني هذه اآليات بعضها وبعض، 

هناك داع إىل ترتيب وال تبويب، أما والقرآن الكريم قد    وما كان  ، كم نزلت  اآليلرتبت  

 
 . 181القرآن، البدوي، ص ( من بالغة 1)
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له    الذينزل للناس كافة، ولْلجيال مجيعها فقد اختار اهلل لكتابه خري ترتيب حيقق اهلدف  

 نزل الكتاب احلكيم. 

 قواعد: 

قال أحدهم: ما دمت قد ذكرت هذا؛ فإنا نريد منك أن تذكر لنا األصول املهمة التي  

 الوصول إىل تدبر القرآن الكريم يف هذه النواحي. يمكننا باستعمهلا 

مرجعها يف اآليات    ؛ فإناملشاكلة واملقاربةتعني    املناسبة يف اللغة: بم أن  (1)قال الشيخ

ونحوها إىل معنى رابط بينها عام أوخاص، عقيل، أوحيس، أوخيايل، أوغري ذلك من أنواع  

العالقات، أوالتالزم الذهني كالسبب واملسبب، والعلة واملعلول، والنظريين والضدين،  

االرتباط  ، بحيث تصبح  ونحوه بذلك  فيقوى  بأعناق بعض،  آخذا  الكالم بعضها  أجزاء 

 . لتأليف حاله حال البناء املحكم املتالئم األجزاءويصري ا

 قالوا: فهال فصلت لنا ذلك. 

قال الشيخ: تفصيل ذلك يطول.. وهلذا سأكتفي لكم اليوم بثالثة أصول.. ولعلكم  

 مررتم عليها أو عىل بعضها أثناء نسخكم للكتب املرتبطة هبذه اجلوانب. 

 ؟ أوهلاقالوا: فم  

ومن األمثلة عىل  فإن إحلاق النظري بالنظري دأب العقالء،  ..  التنظري  :(2)قال الشيخ

َبْيتَِك بِاحْلَقي َوإِن  َفِريًقا ِمَن املُْْؤِمننَِي َلَكاِرُهونَ قوله تعاىل:  ذلك   ﴾  ﴿َكَم َأْخَرَجَك َربَُّك ِمْن 

قوله:    [ 5األنفال:  ]  ا عقب  َحقًّ املُْْؤِمنُوَن  ُهُم  َدَرَج   ﴿ُأوَلئَِك  َوِرْزٌق  هَلُْم  َوَمْغِفَرٌة  ِْم  َرهبي ِعنَْد  اٌت 

رسوله  ،  [ 4األنفال:  ] ﴾  َكِريمٌ  أمر  تعاىل  اهلل  يميض   فإن  يف   أن  من    ألمره  كره  الغنائم عىل 

وذلك أهنم اختلفوا يوم  ،  أصحابه، كم مىض يف خروجه من بيته لطلب العري وهم كارهون
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يف    وجادلوه فكره كثري منهم ما كان من فِعل الرسول    بدر يف األنفال، وحاجوا النبي  

وأمرهم أن يتقوا اهلل ويطيعوه، وال يعرتضوا  ،  النفل، فأنزل اهلل هذه اآلية، وأنفذ أمره هبا 

﴿َكَم َأْخَرَجَك  ووصف املؤمنني ثم قال:    ،بعد أن كانوا مؤمنني   َشء ما   عليه فيم يفعله يف 

َلَكاِرُهونَ رَ  املُْْؤِمننَِي  ِمَن  َفِريًقا  َوإِن   بِاحْلَقي  َبْيتَِك  ِمْن  يريد أن كراهتهم ملا  .  .[ 5األنفال:  ] ﴾  بَُّك 

 فعلته من الغنائم ككراهتهم للخروج معك. 

 ؟ الثاين قالوا: فم  

يَن  ﴿إِن  ال ذِ قوله تعاىل يف سورة البقرة:    .. ومن األمثلة عليه املضادة:  (1) قال الشيخ

فإن أول السورة كان حديثًا  ،  [6البقرة:  ] ﴾  َكَفُروا َسَواٌء َعَلْيِهْم َأَأْنَذْرهَتُْم َأْم مَلْ ُتنِْذْرُهْم اَل ُيْؤِمُنونَ 

فرجع إىل احلديث عن املؤمننِي،  وهديه وصفات من َيتدون به؛    شأنهوعن القرآن الكريم  

الكفار بم هو حديث عن  أكمله عقب  الوجه  .  .فلم  بالتضاد من هذا  ففيهم جامع ومهي 

 وحكمته التشويق والثبوت عىل األول كم قيل: )وبضدها تتبني األشياء( 

  هذا جامع بعيد، ألن كونه حديثًا عن املؤمنني بالَعَرض ال قال أحدهم: أال ترى أن  

 ؟بالذات

كفي  ال يشرتط يف اجلامع ذلك، بل يكفي التعلق عىل أي وجه كان، ويقال الشيخ:  

يف وجه الربط ما ذكرنا، ألن القصد تأكيد أمر القرآن، والعمل به، واحلّث عىل اإليمن، وهلذا  

ْلنَا َعىَل َعْبِدَنا َفْأُتوا بُِسوَرٍة ِمْن ِمْثلِِه َواْدُعوا  ملا فرغ من ذلك قال:   ﴿َوإِْن ُكنُْتْم يِف َرْيٍب مِم ا َنز 

 [ 23البقرة: ] ﴾ نُْتْم َصاِدِقنيَ ُشَهَداَءُكْم ِمْن ُدوِن اهلل ِ إِْن كُ 

  رضبت لنا مثاال آخر عىل ذلك.القال آخر: وعينا هذا.. فه

﴿َمْن َذا ال ِذي ُيْقِرُض اهلل َ َقْرًضا َحَسنًا َفُيَضاِعَفُه َلُه َأْضَعاًفا : قوله تعاىل:  (2)قال الشيخ
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مثله  ط، و سللتضاد بني القبض والب   [ 245البقرة:  ] ﴾  َواهلل ُ َيْقبُِض َوَيْبُسُط َوإَِلْيِه ُتْرَجُعونَ   َكثِرَيةً 

 .  وشبه التضاد بني السمء واألرض. ..والنزول والعروج ..الولوج واخلروج

هذا   يف  يدخل  فهل  آخر:  الرهبة قال  بعد  والرغبة  العذاب،  ذكر  بعد  الرْحة    ذكر 

 وغريها؟

أحكامًا ذكر بعدها وعدًا وقد جرت عادة القرآن العظيم إذا ذكر  .  .قال الشيخ: أجل 

لتكون باعثًا عىل العمل بم سبق، ثم يذكر آيات توحيد وتنزيه، ليعلم ِعَظم اآلمر  .  أو وعيدا. 

 الناهي. 

 ؟ الثالث قالوا: وعينا هذا.. فم 

الشيخ أمثلته  االستطراد :  (1) قال  تعاىل:  .. ومن  َعَلْيُكْم  قوله  َأْنَزْلنَا  َقْد  آَدَم  َبنِي  ﴿َيا 

ُرونَ   َولَِباُس الت ْقَوى َذلَِك َخرْيٌ   َواِري َسْوآتُِكْم َوِريًشا لَِباًسا يُ  ك  ﴾  َذلَِك ِمْن آَياِت اهلل ِ َلَعل ُهْم َيذ 

االستطراد ف  ،[ 26األعراف:  ]  واردة عىل سبيل  اآلية  السوءات وخصف    هذه  بدو  ذكر  عقب 

وكشف العورة من املهانة  ي  لعروملا يف ا  ، الورق عليها إظهارًا للمن ة فيم خلق اهلل من اللباس

 وإشعارًا بأن السرت باب عظيم من أبواب التقوى. ، والفضيحة 

  رضبت لنا مثاال آخر عىل ذلك.هالقال أحدهم: وعينا هذا.. ف

 َيَتَفي ُأ ظاَِلُلُه َعِن    : قوله تعاىل: (2)قال الشيخ
ٍ
ء اْلَيِمنِي  ﴿َأَومَلْ َيَرْوا إِىَل َما َخَلَق اهلل ُ ِمْن ََشْ

ٍة   َداب  ِمْن  اأْلَْرِض  يِف  َوَما  َمَواِت  الس  يِف  َما  َيْسُجُد  َوهللِ ِ  َداِخُروَن  َوُهْم  هللِ ِ  ًدا  ُسج  ِل 
َمئِ َوالش 

ونَ  َيْسَتْكرِبُ اَل  َوُهْم  ف[ 49-48النحل:  ] ﴾  َواملاََْلئَِكُة  جير،  أن  املراد  إىل    ي كأَن  األول  بالقول 

 وإن كان ابتداء الكالم يف أمر خاص. ، د هللِ اإلخبار عن كل َشء يسج

 رضبت لنا مثاال آخر عىل ذلك.  هالفقال آخر: وعينا هذا.. 
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﴿َهَذا  :  ـ للسامع    االنتقال من حديث إىل آخر تنشيطاً : قوله تعاىل ـ يف  (1)قال الشيخ

  الذكر ملا انتَهى ذكر األنبياء فإن هذا القرآن نوع من  ،  [ 49ص:  ] ﴾  َوإِن  لِْلُمت ِقنَي حَلُْسَن َمآٍب   ِذْكرٌ 

، وهو نوع من التنزيل أراد أن يذكر نوعًا آخر وهو ذكَر اجلنة وأهلها فقال:  عليهم السالم

 فأكد تلك اإلخبارات باسم اإلشارة. ﴾، َهَذا ذْكر﴿

أرسار   فهم  يف  دورا  له  أن  ويبني  االلتفات،  يذكر  بعضهم  سمعت  أحدهم:  قال 

 الرتتيب بني املعاين؟ 

التي تظهر املناسبة أيم ظهور : أجل.. فهو من  (2)يخقال الش   .. األساليب البالغية 

ِذيَن َيْكُتُموَن َما َأْنَزْلنَا ِمَن اْلَبيينَاِت َواهْلَُدى ِمْن َبْعِد  قوله تعاىل:  ومن األمثلة عىل ذلك   ﴿إِن  ال 

َيْلَعنُُهُم اهلل ُ  ِعنُونَ َما َبي ن اُه لِلن اِس يِف اْلكَِتاِب ُأوَلئَِك  ، وذلك بعد  [ 159البقرة:  ] ﴾   َوَيْلَعنُُهُم الال 

ِر اهلل ِ َفَمْن َحج  اْلَبْيَت َأواْعَتَمَر َفاَل ُجنَاَح َعَلْيِه َأْن َيط و  قوله: 
َفا َواملَْْرَوَة ِمْن َشَعائِ َف  ﴿إِن  الص 

ا َفإِن  اهلل َ َشاكٌِر َعلِيمٌ  َع َخرْيً أنه ملا تقدم كتمن بعض أهل  . وذلك  .[ 158البقرة:  ] ﴾  هِبَِم َوَمْن َتَطو 

الكتاب للحق، وختم ما أتبع ذلك ـ أي: الصفا واملروة ـ بصفتي الشكر والعلم، فالشكر  

دقت   وإن  حتى  الصدور،  ختفي  وما  األعني  خائنة  يعلم  فاهلل  واتبع رشعه،  هلل  نصح  ملن 

وبعد ذلك ـ أي: اتباع رشعه كامال،    األفعال واسترتت، وبالغ القوم يف كتمهنا وإخفائها، 

وشكر من يقوم بذلك ـ انعطف الكالم لتبكيت املنافقني، وكذلك املصارحني، ولعنهم عىل 

 .(3) كتمهنم ما يعلمون من احلق

 ؟العطف الذي يفيد الترشيف والتكريم قال آخر: وما تقول يف 

ومن األمثلة    ..وسيلة من وسائل املناسبة بني اآلية وما قبلها   قال الشيخ: هو اآلخر 

 
 ( 1/44معرتك األقران يف إعجاز القرآن )  (1)
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﴿َوُقْلنَا َيا آَدُم اْسُكْن َأْنَت َوَزْوُجَك اجْلَن َة َوُكاَل ِمنَْها َرَغًدا َحْيُث ِشْئُتَم  قوله تعاىل: عىل ذلك  

َجَرَة َفَتُكوَنا ِمَن الظ املنِِيَ  ﴿َقاَل اْخُرْج  ، فقد جاء قبلها قوله:  [ 35البقرة:  ] ﴾  َواَل َتْقَرَبا َهِذِه الش 

. ذلك أنه  .[ 18األعراف: ] ﴾ ملََْن َتبَِعَك ِمنُْهْم أَلَْمَْلَن  َجَهن َم ِمنُْكْم َأمْجَِعنيَ   ِمنَْها َمْذُءوًما َمْدُحوًرا

للشيطان من الشقاوة لتمديه يف حسد آدم وذريته، وما كان من أمره بعد  اهلل تعاىل  ملا أوجب  

ـ التفت اهلل عز وجل إىل حمسوده الذي مل يتكلم فيه كلمة   ذلك، وكثرة كالمه يف حمسوده 

واحدة، بل إنه انشغل بنفسه واكتفى بجزائه، وريض بقضاء اهلل، فقال اهلل عز وجل ـ وقد  

ا تناسبيا معجزا عىل  قبلها:  عطف عطفا  التي  َمْدُحوًراآلية  َمْذُءوًما  ِمنَْها  اْخُرْج  ،  ﴾ ﴿َقاَل 

 .(1)فكان هذا االلتفات الرباين فيه من الترشيف واإليناس آلدم وزوجه ما فيه

 نمذج: 

قال أحدهم: واآلن.. نريد منك شيخنا أن جتيبنا عن أرسار الرتتيب الواردة يف بعض  

 دنا يف معرفة أرسار غريها.اآليات القرآنية، لتكون لنا نمذج تفي

قال الشيخ: اسألوا ما بدا لكم.. لكن اعلموا فقط أن ما أذكره مما يطلق عليه معلم  

حرج   وال  فهمي،  يف  أخطئ  فقد  معصوما؛  ليس  وهو  التدبري[،  ]التأويل  لقب  القرآن 

 عليكم يف اإلنكار عيل.

سددك ويلهمك،  قال أحدهم: نعلم ذلك.. ونعلم معه أن اهلل تعاىل بكرمه وفضله ي 

 ولذلك فإنا نحسن الظن بفهومك وتدبراتك، ونستفيد منها حتى ولو مل نقل بعصمتها. 

ٍة ِمْن  قال آخر: أنبئنا عن رس الرتتيب بني الدواب يف قوله تعاىل : ﴿َواهلل ُ َخَلَق ُكل  َداب 

 
ٍ
خَيُْلُق    ِرْجَلنْيِ َوِمنُْهْم َمْن َيْميِش َعىَل َأْرَبعٍ   َفِمنُْهْم َمْن َيْميِش َعىَل َبْطنِِه َوِمنُْهْم َمْن َيْميِش َعىَل   َماء

 َقِديرٌ  اهلل َما َيَشاءُ 
ٍ
ء    ؟[ 45النور: ] ﴾ إِن  اهلل َعىَل ُكلي ََشْ
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من أرجل أو    بغري آلة ميش  وهو املاَش  ،قدم ما هو أعرق يف القدرة:  (1)قال الشيخ

 . عىل أربع عىل الرجلني، ثم املاَش  قوائم، ثم املاَش

﴿ُثم  َأْوَرْثنَا اْلكَِتاَب   :قال آخر: فأنبئنا عن أرسار ترتيب أصناف العباد يف قوله تعاىل

ِذيَن اْصَطَفْينَا ِمْن ِعَباِدَنا  اِت بِإِْذنِ   ال  اخْلَرْيَ
   اهلل َفِمنُْهْم َظامِلٌ لِنَْفِسِه َوِمنُْهْم ُمْقَتِصٌد َوِمنُْهْم َسابٌِق بِ

 مل قدم الظامل؟ ثم املقتصد ثم السابق؟ ، و [ 32فاطر: ] ﴾ َذلَِك ُهَو اْلَفْضُل اْلَكبرِيُ 

يذان بكثرة الفاسقني، وغلبتهم، وأن املقتصدين قليل باالضافة لإل:  (2) قال الشيخ

 . اليهم، والسابقون أقل من القليل

يَِي بِِه َبْلَدًة َمْيًتا َوُنْسِقَيُه مِم ا  ﴿لِنُحْ   :قال آخر: فأنبئنا عن أرسار الرتتيب يف قوله تعاىل

َكثرًِيا َوَأَنايِس   َأْنَعاًما  قدم  و  ،[ 49الفرقان:  ] ﴾  َخَلْقنَا  وسقإمل  األرض  عىل    ي حياء  األنعام 

 ؟األنايس

الشيخ:   أنعامهم، فقدم ما هو سبب    ،بحياة أرضهم  ألن حياة األنايسقال  وحياة 

وألهنم مسقيهم،  عىل  وتعيشهم  مل    حياهتم  ومواشيهم  أرضهم  سقيا  يكون  بم  ظفروا  إذا 

 . يعدموا سقياهم 

تعاىل قوله  يف  الرتتيب  أرسار  عن  فأنبئنا  آخر:  َخَلَق   : قال  اْلُقْرآَن  َعل َم  ْْحَُن    ﴿الر 

ْمُس َواْلَقَمُر بُِحْسَبانٍ اإلنسان   [ 5-1الرْحن: ] ﴾ َعل َمُه اْلَبَياَن الش 

َشء ما هو أسبق قدما من    فأراد أن يقدم أول  ؛آالءهتعاىل  عّدد اهلل  :  (3)قال الشيخ

نعمة الدين، فقدم من نعمة الدين ما هو يف أعىل مراتبها  وهي    ، رضوب آالئه وأصناف نعمئه 

مراقيها  أعظم وحإوهو    ، وأقىص  بالقرآن وتنزيله وتعليمه ألنه  رتبة، وأعاله    ينعامه  اهلل 
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  .. ن أثرا، وهو سنام الكتب السموية ومصداقها والعيار عليها منزلة، وأحسنه يف أبواب الدي

وليحيط علم    ،نم خلقه للدينإياه ليعلم أنه  إ ثم أتبعه    ،عن ذكرهاإلنسان    وأخر ذكر خلق 

نشائه كان مقدما عليه وسابقا  إمن أجله، وكأن الغرض يف  اإلنسان    بوحيه، وكتبه، وما خلق 

 . وان من البيان وهو املنطق الفصيح املعرب عم يف الضمريله، ثم ذكر ما متيز به من سائر احلي

: ﴿َما َيْفَعُل اهلل بَِعَذابُِكْم إِْن َشَكْرُتْم  قال آخر: فأنبئنا عن أرسار الرتتيب يف قوله تعاىل

 يمن؟  لم قدم الشكر عىل اإلف ،[ 147النساء: ] ﴾ َوَكاَن اهلل َشاكًِرا َعلِيًم  َوآَمنُْتمْ 

ألن العاقل ينظر إىل ما عليه من النعمة العظيمة يف خلقه وتعريضه  :  (1)قال الشيخ

به، ثم شكر شكرا  فإذا    للمنافع فيشكر شكرا مبهم،  املنعم آمن  النظر إىل معرفة  به  انتهى 

 . يمن، وكأنه أصل التكليف ومدارهمفصال، فكان الشكر متقدما عىل اإل

َتا َعىَل َما  قال آخر: فأنبئنا عن أرسار الرتتيب يف قوله تعاىل : ﴿َأْن َتُقوَل َنْفٌس َيا َحرْسَ

اِخِريَن َأْو َتُقوَل َلْو َأن  اهلل َهَدايِن َلُكنُْت ِمَن املُْت ِقنيَ  ْطُت يِف َجنِْب اهلل َوإِْن ُكنُْت ملََِن الس   َأْو  َفر 

ًة َفَأُكوَن ِمَن املُْْحِس  ْبَت هِبَا  َتُقوَل ِحنَي َتَرى اْلَعَذاَب َلْو َأن  يِل َكر  ننَِي َبىَل َقْد َجاَءْتَك آَيايِت َفَكذ 

َت َوُكنَْت ِمَن اْلَكافِِرينَ  هال قرن اجلواب بم هو جواب له، وهو  ، و[ 59-56الزمر:  ] ﴾  َواْسَتْكرَبْ

 قوله ﴿َلْو َأن  اهلل َهَدايِن﴾، ومل يفصل بينهم بآية؟  

ما أن  إ ئن الثالث فيفرق بينهن، وما أن يقدم عىل أخرى القراإ: ال خيلو  (2)قال الشيخ

فلم حيسن األول ملا فيه من تبتري النظم باجلمع بني القرائن، وأما  .  تؤخر القرينة الوسطى. 

ثم التعلل بفقد    ،وهو التحرس عىل التفريط يف الطاعة  ،فلم فيه من النقض بني الرتتيب  الثاين

متن  ،اهلداية الصواب ما جاء عليه، وهو  ؛الرجعة   يثم  النفس عىل    فكان  أقوال  أنه حكى 

 . ثم أجاب عن بعضها عىل ما اقتىض اجلواب  ، ترتيبها ونظمها 
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تعاىل قوله  يف  الرتتيب  أرسار  عن  فأنبئنا  آخر:  ِمْن    :قال  وا  َيُغضُّ لِْلُمْؤِمننَِي  ﴿ُقْل 

، ثم قوله  [ 30النور:  ] ﴾  َيْصنَُعونَ إِن  اهلل َخبرٌِي بَِم    َذلَِك َأْزَكى هَلُمْ   َأْبَصاِرِهْم َوحَيَْفُظوا ُفُروَجُهمْ 

﴿َوُقْل لِْلُمْؤِمنَاِت َيْغُضْضَن ِمْن َأْبَصاِرِهن  َوحَيَْفْظَن ُفُروَجُهن  َواَل ُيْبِديَن ِزينََتُهن  إِال   بعدها:  

نيَ ثم قوله بعدها:    ،[ 31النور:  ] ﴾  َما َظَهَر ِمنَْها  احِلِ ِمْن ِعَباِدُكْم    ﴿َوَأْنكُِحوا اأْلََياَمى ِمنُْكْم َوالص 

ثم قوله بعدها:    ،[ 32النور:  ] ﴾  َواهلل ُ َواِسٌع َعلِيمٌ   إِْن َيُكوُنوا ُفَقَراَء ُيْغنِِهُم اهلل ِمْن َفْضلِهِ   َوإَِمائُِكمْ 

ِذيَن اَل جَيُِدوَن نَِكاًحا َحت ى ُيْغنَِيُهُم اهلل ِمْن َفْضلِهِ   [33النور: ]  ﴾﴿َوْلَيْسَتْعِفِف ال 

أوال بم يعصم من  اهلل تعاىل  هذه األوامر، حيث أمر  ترتيب  ما أحسن    :(1)قال الشيخ

حيصن به الدين ويقع    الذيالفتنة، ويبعد عن مواقعة املعصية، وهو غض البرص، ثم بالنكاح  

عن   وعزفها  بالسوء،  األمارة  النفس  عىل  باحلمل  ثم  احلرام،  عن  باحلالل  االستغناء  به 

 . إىل أن يرزق القدرة عليهالزواج ن الطموح إىل الشهوة عند العجز ع

يف  كم  قومه  ل مناقشات إبراهيم عليه السالم  قال آخر: فأنبئنا عن أرسار الرتتيب يف  

َفنََظلُّ  ا  قوله تعاىل: ﴿َواْتُل َعَلْيِهْم َنَبَأ إِْبَراِهيَم إِْذ َقاَل أِلَبِيِه َوَقْوِمِه َما َتْعبُُدوَن َقاُلوا َنْعُبُد َأْصنَامً 

آَباءَ  َقاُلوا َبْل َوَجْدَنا  وَن  َأْو َيُْضُّ َينَْفُعوَنُكْم  َأْو  إِْذ َتْدُعوَن  َقاَل َهْل َيْسَمُعوَنُكْم  َنا هَلَا َعاكِِفنَي 

ُْم عَ  ُدوٌّ يِل إاِل  َرب   َكَذلَِك َيْفَعُلوَن َقاَل َأَفَرَأْيُتْم َما ُكنُْتْم َتْعُبُدوَن َأْنُتْم َوآَباُؤُكُم اأْلَْقَدُموَن َفإِهن 

َيْشِفنِي   َفُهَو  َمِرْضُت  َوإَِذا  َوَيْسِقنِي  ُيْطِعُمنِي  ُهَو  َوال ِذي  ََيِْديِن  َفُهَو  َخَلَقنِي  ال ِذي  اْلَعاملَنَِي 

َهْب  َربي  يِن  الدي َيْوَم  يَئتِي 
َخطِ يِل  َيْغِفَر  َأْن  َأْطَمُع  َوال ِذي  يِنِي  حُيْ ُثم   ُيِميُتنِي  ُحْكًم  َوال ِذي  يِل   

الن ِعيِم   َجن ِة  َوَرَثِة  ِمْن  َواْجَعْلنِي  اآْلِخِريَن  يِف  ِصْدٍق  لَِساَن  يِل  َواْجَعْل  نَي  احِلِ بِالص  ْقنِي 
َوَأحْلِ

الينَي َواَل خُتِْزيِن َيْوَم ُيْبَعُثوَن َيْوَم اَل َينَْفُع َماٌل َواَل َبُن  ُه َكاَن ِمَن الض  وَن إاِل  َمْن َأَتى  َواْغِفْر أِليَِب إِن 

 [ 89- 69الشعراء: ] ﴾ اهلل بَِقْلٍب َسلِيمٍ 
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الشيخ حني  :  (1)قال  املرشكني  مع  كالمه  السالم  عليه  إبراهيم  رتب  ما  أحسن  ما 

سأهلم أوال عم يعبدون، سؤال مقرر ال مستفهم، ثم أنحى عىل آهلتهم فأبطل أمرها بأهنا ال  

عىل تقليد آبائهم األقدمني، فكرسه وأخرجه من أن  تْض، وال تنفع، وال تبرص، وال تسمع  

يكون شبهة فضال أن يكون حجة، ثم صور املسألة يف نفسه دوهنم حتى ختلص منها إىل ذكر  

نشائه إىل حني وفاته مع ما يرجى يف  إعز وعال فعظم شأنه وعدد نعمته من لدن خلقه و  اهلل

ليه ابتهال األوابني، ثم  إني، وابتهل  اآلخرة من رْحته، ثم أتبع ذلك أن دعا بدعوات املخلص

يدفع   وما  وعقابه،  اهلل  وثواب  القيامة  يوم  بذكر  الندم  إوصله  من  يومئذ  املرشكون  ليه 

 . واحلرسة عىل ما كانوا فيه من الضالل، ومتنى الكرة إىل الدنيا ليؤمنوا ويطيعوا

والتقديم    قال أحدهم: فهال قدمت لنا ضوابط لذلك تعيننا يف معرفة أرسار الرتتيب 

 والتأخري. 

إن تقديم األلفاظ بعضها عىل بعض له أسباب عديدة يقتضيها املقام  : (2)قال الشيخ

  ة عنايالفم كانت به    [؛ التقديم إنم يكون للعناية واالهتممقاعدة أن ]معها جتوسياق القول،  

بل قد تكون  . والعناية باللفظة ال تكون من حيث إهنا لفظة معينة  .يف الكالم قدم  أكرب  به  

تقدم كلمة يف موضع ثم تؤخر يف موضع آخر ألن  قد  ولذا    . العناية بحسب مقتىض احلال.

ذاك تقتيض  احلال  مقتىض  و.مراعاة  نرى  .  ويؤخرها  هلذا  مرة  لفظة  يقدم  الكريم  القرآن 

  .. مثاًل يقدم السمء عىل األرض ومرة يقدم األرض عىل السمء.. فأخرى عىل حسب املقام 

ومرة يقدم الْض عىل النفع ومرة    ..إلنس عىل اجلن ومرة يقدم اجلن عىل اإلنسومرة يقدم ا

 كل ذلك بحسب ما يقتضيه فن القول وسياق التعبري.  ..يقدم النفع عىل الْض

تبني أسباب التقديم أو  نأن  قال أحدهم: هل تقصد من هذا ـ شيخنا ـ أننا إذا أردنا  

 
 . 81أرسار البيان يف التعبري القرآين، السامرائي، ص (2) .253ص 3الكشاف ج  (1)



341 

 

دون تبيني موطن هذه العناية وسبب هذا    ،هتمم لعناية هبا واالبا ال يصح االكتفاء  التأخري  

 ؟التقديم

قلت:    قيل لك مثاًل: ملاذا قدم اهلل السمء عىل األرض هنا؟فإذا    : أجل..(1)قال الشيخ

ثم إذا قيل لك: وملاذا قدم اهلل األرض عىل السمء يف هذه  .  ألن االهتمم بالسمء هنا أكرب. 

قيل لك: وملاذا كان االهتمم بالسمء هناك  فإذا    . باألرض هنا أكرب.قلت: ألن االهتمم    اآلية؟

وجب عليك أن تبني سبب ذلك وبيان االختالف بني    أكرب وكان االهتمم باألرض أكرب؟

فيه   فيم قدمت  السمء  تقديم األرض عىل  حَيُْسُن  أو ال  أنه ال يصح  ُتبني  املوطنني، بحيث 

أما أن تكتفي بعبارة  .  رض فيم قدمت األرض بيانًا شافيًا.السمء، أو تقديُم السمء عىل األ

االكتفاء هبا    .. بل إنهبا فهذا وجه من وجوه اإلهبام   مأن هذه اللفظة قدمت للعناية واالهتم

يضيع معرفة التميز بني األساليب فال تعرف األسلوب العايل الرفيع من األسلوب املهلهل  

نايتي هبذه اللفظة هنا أكرب دون البرص بم يستحقه  السخيف، إذ كل واحد يقول لك: إن ع

 املقام وما يقتضيه السياق. 

لنا بعض أرسار ذلك.. فإنا نعلم أن   تبني  أن  القرآن  قال أحدهم: ولذلك سألناك 

 الكريم دقيق يف وضع األلفاظ ورصفها.

الشيخ أن  (2)قال  ذلك  قواعد  من  الكالم  :  يكون  سياق  القدم  قد  متدرجًا حسب 

..  ية يف الوجود، فريتب ذكر الكلمت عىل هذا األساس فيبدأ باألقدم ثم الذي يليه واألول

 ويف إمكانكم أن تتدبروا لتكتشفوا أمثلة عن ذلك. 

قوله تعاىل: ﴿َوَما َخَلْقُت اجلن واإلنس  قال أحدهم: أجل.. فمن األمثلة عىل ذلك 

نس بدليل قوله تعاىل: ﴿واجلآن َخَلْقنَاُه  فخلق اجلن قبل خلق اإل  [ 56الذاريات:  ] ﴾  إِال  لَِيْعُبُدونِ 
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 ذكر اجلن أوالً ثم ذكر اإلنس بعدهم. لذلك ف [ 27احلجر: ] ﴾ ِمن َقْبُل ِمن ن اِر السموم

َتْأُخُذُه ِسنٌَة َوالَ َنْومٌ قال آخر: ومثل ذلك   نة    [ 255البقرة:  ] ﴾  قوله تعاىل: ﴿الَ  ألن السي

 لنوم. وهي النعاس تسبق النوم فبدأ بالسنة ثم ا

َ َلُكم  يف قوله تعاىل:  تقديم عاد عىل ثمود  قال آخر: ومثله   ﴿َوَعادًا َوَثُموَدْا َوَقد ت َبني 

َساكِنِِهمْ   فإن عادًا أسبق من ثمود.  [ 38العنكبوت: ] ﴾ مين م 

﴿َوُهَو  :  يف قوله تعاىلتقديم الليل عىل النهار والظلمت عىل النور  قال آخر: ومثله  

ْمَس َواْلَقَمرَ ال ِذي   ْيَل َوالن َهاَر َوالش  فقدم الليل  ،  [ 33األنبياء:  ] ﴾  ُكلٌّ يِف َفَلٍك َيْسَبُحونَ   َخَلَق الل 

ألنه أسبق من النهار وذلك ألنه قبل خلق األجرام كانت الظلمة، وقدم الشمس عىل القمر  

  [ 44ر: النو ] ﴾ . وقال: ﴿ُيَقليُب اهلل الليل والنهار. ألهنا قبله يف الوجود

قال تعاىل:    ،تقديم العزيز عىل احلكيم حيث ورد يف القرآن الكريمقال آخر: ومثله  

 ألنه َعز  َفحَكَم.  [ 1احلرش: ] ﴾ ﴿َوُهَو العزيز احلكيم 

أي غلب فالقوة أول قال    ، ألنه قوي فعزّ   ، تقديم القوة عىل العزةقال آخر: ومثله  

 [ 25األحزاب: ] ﴾ وقال: ﴿َوَكاَن اهلل َقِوّيًا َعِزيزاً  ، [ 47، 40: احلج] ﴾ تعاىل: ﴿إِن  اهلل َلَقِويٌّ َعِزيزٌ 

: بورك فيكم، ويف األمثلة التي ذكرمتوها.. من القواعد األخرى التي  (1)قال الشيخ

. ويف إمكانكم أن  .[ التقديم بحسب الفضل والرشفتعينكم عىل اكتشاف أرسار الرتتيب ]

 تتدبروا لتكتشفوا أمثلة عن ذلك.

كقوله تعاىل:    ،تقديم اهلل سبحانه يف الذكر قال أحدهم: أجل.. فمن األمثلة عىل ذلك  

والصديقني   النبيني  َن  مي َعَلْيِهم  اهلل  َأْنَعَم  الذين  َمَع  فأوالئك  والرسول  اهلل  ُيطِِع  ﴿َوَمن 

،    قدم اهلل عىل الرسول، حيث  [ 69النساء:  ] ﴾  والشهدآء والصاحلني َوَحُسَن أوالئك َرفِيقاً 
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من   ذكر  ثم  النبيون  وهم  باألفضلني  فبدأ  تفاضلهم،  بحسب  اخللق  من  السعداء  قدم  ثم 

كم تدرج من القلة إىل الكثرة فبدأ بالنبيني وهم أقل اخللق، ثم    . بعَدهم بحسب تفاضلهم. 

الصّديقني وهم أكثر، ثم الشهداء ثم الصاحلني، فكل صنف أكثر من الذي قبله فهو تدرج  

فضل اخللق هم أقل اخللق إذ  أوال شك أن    ،ىل الفاضل إرة ومن األفضل  من القلة إىل الكث

 كّلم ترقى الناس يف الفضل قل  صنفهم. 

ومثله   آخر:  نُّوٍح  قال  َوِمن  َوِمنَْك  ِميَثاَقُهْم  النبيني  ِمَن  َأَخْذَنا  ﴿َوإِْذ  تعاىل:  قوله 

ِمنُْهمْ  َوَأَخْذَنا  َمْرَيَم  ابن  َوِعيَسى  وموسى  َغلِيظاً َوإِْبَراِهيَم  يَثاقًا  مي بدأ قد  ف  ،[ 7ألحزاب:  ] ﴾   

 ألنه أفضلهم.   بالرسول 

﴾  قال تعاىل: ﴿َوُهَو السميع البصري  ، كمتقديم السمع عىل البرص قال آخر: ومثله  

َخَلْقنَا   ،[ 11الشورى:  ]  َبِصرياً اإلنسان    وقال: ﴿إِن ا  َسِميعًا  َفَجَعْلنَاُه  ْبتَلِيِه  ن  َأْمَشاٍج  نُّْطَفٍة  ﴾  ِمن 

وْا َعَلْيَها ُصّمً َوُعْمَياناً ،  [ 2اإلنسان:  ]  ِْم مَلْ خَيِرُّ ُروْا بِآَياِت َرهبي ِذيَن إَِذا ُذكي ،  [ 73الفرقان:  ] ﴾  وقال: ﴿َوال 

والدليل  ،  ألن السمع أفضل،  فقدم الُصّم وهم فاقدو السمع عىل العميان هم فاقدو البرص 

، ولكن قد يكون النبي أعمى كيعقوب عليه السالم فإنه  عىل ذلك أن اهلل مل يبعث نبيًا   َأَصم 

مع بالنسبة إىل تلقي الرسالة أفضل من البرص، ففاقد  . باإلضافة إىل  عمي لفقِد ولده.  أن الس 

واألعمى    ، البرص يستطيع أن يفهم ويعي مقاصد الرسالة فإن مهمة الرسل التبليغ عن اهلل

  ؛ هلا كالبصري، غري أن فاقد السمع ال يمكن تبليغه بسهولة يمكن تبليغه هبا ويتيرس استيعابه 

مي  الصُّ بخالف  كبار  علمء  العميان  من  كان  ولذا  األعمى،  من  الفهم  عن  أنأى    ؛ فاألصم 

 فلكون متعلق ذلك التبليغ كان تقديم السمع أوىل. 

: بورك فيكم، ويف األمثلة التي ذكرمتوها.. من القواعد األخرى التي  (1)قال الشيخ
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الرتتيب ] الرتبة تعينكم عىل اكتشاف أرسار  تتدبروا  .[التقديم بحسب  . ويف إمكانكم أن 

 لتكتشفوا أمثلة عن ذلك. 

﴿َودُّوا َلْو ُتْدِهُن َفُيْدِهُنوَن  قوله تعاىل:  : أجل.. فمن األمثلة عىل ذلك  (1)قال أحدهم

  
ٍ
اء اٍز َمش  ٍف َمِهنٍي مَه  بدأ  فقد    ،[ 12-9القلم:  ] ﴾  بِنَِميٍم َمن اٍع لِْلَخرْيِ ُمْعتٍَد َأثِيمٍ َواَل ُتطِْع ُكل  َحال 

ثم انتقل إىل مرتبة أبعد يف    ..وال يفتقر إىل ميش وال حركة   ،باهلمز وهو الذي يعيب الناس 

ثم انتقل إىل مرتبة أبعد من اإليذاء، وهو أنه يمنع اخلري عن   .. اإليذاء وهو امليش يف النميمة 

ثم انتقل إىل مرتبة أخرى أبعد مما قبلها    . ذه مرتبة أبعد يف اإليذاء مما تقدمها.اآلخرين، وه

  ، وهو االعتداء، فإن منع اخلري قد ال يصحبه اعتداء، أما العدوان فهو مرتبة أشد يف اإليذاء 

 وهو وصف جامع ألنواع الرشور، فهي مرتبة أشد إيذاًء.   ﴾ أثيم﴿ثم ختمها بقوله: 

آخر ومنه  (2)قال  الكريمي تقد:  القرآن  يف  وقع  حيث  العلم  عىل  السمع  كقوله    ، م 

ْوا َفإِن َم ُهْم يِف ِشَقاٍق   ﴿َفإِْن آَمنُوا بِِمْثِل َما آَمنُْتْم بِِه َفَقِد اْهَتَدْواتعاىل:     َفَسَيْكِفيَكُهُم اهلل ُ   َوإِْن َتَول 

اْلَعلِيمُ  ِميُع  الس  وقوله:  [ 137البقرة:  ] ﴾  َوُهَو  َوَعْداًل ﴿وَ ،  ِصْدًقا  َربيَك  َكلَِمُت  َل    مَت ْت  ُمَبدي اَل 

اْلَعلِيمُ   لَِكلَِمتِهِ  ِميُع  الس  اهلل ُ  وقوله:    ،[ 115األنعام:  ] ﴾  َوُهَو  ِرْزَقَها  ِمُل  حَتْ اَل  ٍة  َداب  ِمْن  ْن  ﴿َوَكَأيي

اُكمْ  ِميُع اْلَعلِيمُ   َيْرُزُقَها َوإِي  نه خرب يتضمن  ألوذلك    ،[ 137لبقرة:  ا] ﴾  [ 60العنكبوت:  ] ﴾  َوُهَو الس 

ع لتعلقه بم يقرب كاألصوات ومهس احلركات، فإن َمْن  مالتخويف والتهديد، فبدأ بالس 

وإن كان علمه    ،سمع ِحَسَك وَخفّي صوتك أقرب إليك يف العادة ممن يقال لك: إنه يعلم 

ع أوقُع يف باب  ولكن ذكر السمي  ،تعاىل متعلقًا بم ظهر وبطن وواقعًا عىل ما قرب وشطن

 . التخويف من ذكر العليم فهو أوىل بالتقديم
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آخر ومنه  (1) قال  الرْحة   م يتقد:  عىل  مثل    املغفرة  َغُفوٌر  يف  اهلل  ﴿إِن   تعاىل:  قوله 

ِحيمٌ  ِحيمً   ،[ 173البقرة:  ] ﴾  ر    ، املغفرة سالمةألن    ،[ 100النساء:  ] ﴾  وقوله: ﴿َوَكاَن اهلل َغُفورًا ر 

وإنم تأخرت يف آية سبأ يف قوله: ﴿َيْعَلُم َما    ،والسالمة مطلوبة قبل الغنيمة  ..مة ي والرْحة غن

﴾  َيلُِج يِف األرض َوَما خَيُْرُج ِمنَْها َوَما َينِزُل ِمَن السمآء َوَما َيْعُرُج فِيَها َوُهَو الرحيم الغفور

،  والعموم قبل اخلصوص بالرتبة   ،واملغفرة ختص بعضاً   ،الرْحة شملتهم مجيعاً ألن    [ 2سبأ:  ] 

جميع اخلالئق من اإلنس واجلن واحليوان وغريهم حمتاجون إىل رْحته، فهي برْحته حتيا  ف

 وأما املغفرة فتخص املكلفني فالرْحة أعم.  ،وتعيش وبرْحته ترتاحم 

: ﴿َيْوَم حيمى َعَلْيَها  يف قوله تعاىل من يكنز الذهب والفضة   مي تقد: ومنه  (2) قال آخر

َوُظُهوُرُهمْ يِف  َوُجنوهُبُْم  ِجَباُهُهْم  هِبَا  فتكوى  َجَهن َم  َناِر  باجلبا حيث    ،[ 35التوبة:  ] ﴾    ثم    هبدأ 

  ، وإذا ضمهم وإياه جملس  ، ألهنم كانوا إذا أبرصوا الفقري عبسواوذلك    ، اجلنوب ثم الظهور

وا عنه وتولوا بأركاهنم وول وُه ظهورهم ا  فتدرج بحسب الرتبة.  ،ْزَورُّ

فقد يرتب املذكورات متدرجًا من    ، التقديم بحسب الكثرة والقلة : ومنه  (3)قال آخر

﴿َوإِْذ َجَعْلنَا اْلَبْيَت  ، ومن األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل: القلة إىل الكثرة حسبم يقتضيه املقام

ُِذوا ِمْن َمَقاِم إِْبرَ  َرا    اِهيَم ُمَصىلًّ َمَثاَبًة لِلن اِس َوَأْمنًا َواخت  َوَعِهْدَنا إِىَل إِْبَراِهيَم َوإِْسَمِعيَل َأْن َطهي

ُجودِ  السُّ ِع  ك  َوالرُّ ِفنَي 
َواْلَعاكِ ائِِفنَي  لِلط  التي    ،[ 125البقرة:  ] ﴾  َبْيتَِي  من  أقل  هي  طائفة  فكل 

يكون إالّ    . فالطائفون أقل من العاكفني ألن الطواف ال.فتدّرج من القلة إىل الكثرة ،بعدها 

الكعبة عموماً   ، حول  املساجد  يف  يكون  الراكعني. والعكوف  من  أقل  والعاكفون  ألن    ، . 

.  .أما العكوف فال يكون إالّ يف املساجد   ـ  أي: الصالة تكون يف كل أرض طاهرةـ  الركوع  
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ن كل راكع ال بد أن  إثم    ، وذلك ألن لكل ركعة سجدتني  ،والراكعون أقل من الساجدين

فهو هنا تدّرج   ؛وقد يكون سجود ليس له ركوع كسجود التالوة وسجود الشكر   ، يسجد

 من القلة إىل الكثرة. 

فإن الكالم عىل بيت اهلل    ،هلذا التدرج سبب اقتضاه املقام ربم يكون  و:  (1) قال آخر

لِ   ،احلرام  َبْيتَِي  َرا  َطهي َأن  َوإِْسَمِعيَل  إِْبَراِهيَم  إىل  ﴿َوَعِهْدَنآ  تعاىل:  والعاكفني  قال  ائِِفنَي  لط 

فالطائفون هم ألصق املذكورين بالبيت ألهنم يطوفون حوله،    [ 125البقرة:  ] ﴾  والركع السجود

ِع السجود الذي   ك  فبدأ هبم ثم تدرج إىل العاكفني يف هذا البيت أو يف بيوت اهلل عمومًا ثم الرُّ

 يتوجهون إىل هذا البيت يف ركوعهم وسجودهم يف كل األرض. 

آ  َرب ُكْم    خر: ومثلهقال  َواْعُبُدوْا  اركعوا واسجدوا  آَمُنوْا  الذين  قوله تعاىل: ﴿ياأَيا 

ُتْفلُِحونَ  َلَعل ُكْم  اخلري  ثم  حيث    ،[ 77احلج:  ] ﴾  وافعلوا  املذكورات،  أقل  وهو  بالركوع  بدأ 

 السجود وهو أكثر، ثم عبادة الرب وهو أعم، ثم فعل اخلري. 

، ومن األمثلة عىل  فيتدرج من الكثرة إىل القلة؛  التدرج عكسيا وقد يكون  قال آخر:  

اكِِعنيَ قوله تعاىل:  ذلك   لَِربيِك َواْسُجِدي َواْرَكِعي َمَع الر  َمْرَيُم اْقنُتِي    ، [ 43آل عمران:  ] ﴾  ﴿َيا 

بدأ بالقنوت وهو عموم العبادة، ثم السجود وهو أقل وأخص، ثم الركوع وهو أقل  حيث 

 وأخص. 

ْؤِمنٌ قوله تقال آخر: ومثله   ٌر َوِمنُكْم مُّ
التغابن:  ] ﴾  عاىل: ﴿ُهَو الذي َخَلَقُكْم َفِمنُكْم َكافِ

أكثر ،  [ 2 ألهنم  بالكفار  كمفبدأ  بُِمْؤِمننِيَ   ،  َحَرْصَت  َوَلْو  الناس  َأْكَثُر  ﴿َوَمآ  تعاىل:  ﴾  قال 

 [ 103يوسف: ] 

َأْوَرْثنَا الكتاب الذين اصطفينا ِمْن ِعَباِدَنا َفِمنُْهْم  قال آخر: ومثله   قوله تعاىل: ﴿ُثم  

 
 . 86أرسار البيان يف التعبري القرآين، ص (1)



347 

 

ْقَتِصٌد َوِمنُْهْم َسابٌِق باخلريات بِإُِذِن اهلل نَْفِسِه َوِمنُْهْم مُّ   ،فقدم الظامل لكثرته   [ 32فاطر:  ] ﴾  َظامِلٌ لي

 .  .ثم السابقني وهم أقل   ،ثم املقتصد وهو أقل ممن قبله 

آخر:  ففيها    قال  قليال  أجل..  املقتصدين  وأن  وغلبتهم  الفاسقني  بكثرة  إيذان 

القليل من  أقل  والسابقون  إليهم  وهلذا  باإلضافة  السابقني:  ،  يف  تعاىل  اهلل  ِمَن  قال  ٌة  ﴿ُثل 

لنَِي َوَقلِيٌل ِمَن اآْلِخِرينَ   . إشارة إىل ُندرهتم وقلة وجودهم [ 14-13الواقعة: ] ﴾  اأْلَو 

اِرَقُة َفاْقَطُعوا َأْيِدََيَُم َجَزاًء  قوله تعاىل:  نه أو مثله  قال آخر: وقريب م اِرُق َوالس  ﴿َوالس 

ألن    ،قدم السارق عىل السارقة ، حيث  [ 38املائدة:  ] ﴾  َواهلل ُ َعِزيٌز َحكِيمٌ   بَِم َكَسَبا َنَكااًل ِمَن اهلل ِ 

ايِن َفاْجلُِدوا  تعاىل: قدم الزانية عىل الزاين يف قوله ، بينم الرسقة يف الذكور أكثر  انَِيُة َوالز  ﴿الز 

 ألن الزنى فيهن أكثر.  [ 2النور: ] ﴾ ُكل  َواِحٍد ِمنُْهَم ِماَئَة َجْلَدةٍ 

مثله   أو  منه  آخر: وقريب  )النفع( وبالعكسقال  لفظ )الْضر( عىل  ، ومن  تقديم 

ًا إِال  َما َشآَء اهلل﴿ُقل ال  َأْملُِك لِنَْفيِس َنْفعًا وَ األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل:   األعراف: ] ﴾  الَ رَضّ

َفُهَو املُْْهَتِدي   : وذلك ألنه تقدمه يف قوله  ، فقدم النفع عىل الْضر   ، [ 188 َوَمْن    ﴿َمْن ََيِْد اهلل ُ 

ونَ  ْل َفُأوَلئَِك ُهُم اخْلَارِسُ
فقدم اهلداية عىل الضالل، وبعد ذلك قال:  ،  [ 178األعراف:  ] ﴾  ُيْضلِ

نَِي السواء﴿َوَلْو   فقدم اخلري    [ 188األعراف:  ] ﴾  ُكنُت َأْعَلُم الغيب الَْسَتْكَثْرُت ِمَن اخلري َوَما َمس 

 ولذا قدم النفع عىل الْضر إذ هو املناسب للسياق.  ، عىل السوء

عًا  ﴿ُقْل أفاختذتم مين ُدونِِه َأْولَِيآَء الَ َيْملُِكوَن ألَْنُفِسِهْم َنفْ قال آخر: ومثله قوله تعاىل:  

اً  م النفع عىل الْضر، وذلك لتقدم قوله تعاىل:    ،[ 16الرعد:  ] ﴾  َوالَ رَضّ ﴿َوهللِ ِ َيْسُجُد َمْن  فقد 

َمَواِت َواأْلَْرِض َطْوًعا َوَكْرًها َوظاَِلهُلُْم بِاْلُغُدوي َواآْلَصالِ  فقدم الطوع  ،  [ 15الرعد:  ]   ﴾يِف الس 

 عىل الكره. 

اً ﴿ف  قال آخر: ومثله قوله تعاىل: سبأ:  ] ﴾ اليوم الَ َيْملُِك َبْعُضُكْم لَِبْعٍض ن ْفعًا َوالَ رَضّ
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 [ 39سبأ:  ] ﴾  وذلك لتقدم قوله: ﴿ُقْل إِن  َريبي َيْبُسُط الرزق ملَِن َيَشآُء ِمْن ِعَباِدِه َوَيْقِدُر َلهُ   [ 42

 قدم البسط. حيث  

َنْفعًا إِال  َما  قال: ﴿ُقل ال  َأْملُِك لِنَْفيِس قال آخر: وعىل خالفه يف الرتتيب   ًا َوالَ   رَضّ

ُل اهلل ُ لِلن اِس  قال قبل هذه اآلية:  ألنه  فقدم الْضر عىل النفع    [ 49يونس:  ] ﴾  َشآَء اهلل ﴿َوَلْو ُيَعجي

ُّ اإلنسان    ﴿َوإَِذا َمس  وقال:  ،  [ 11يونس:  ] ﴾  الرش   اْستِْعَجاهَلُْم بِاخْلرَْيِ َلُقيِضَ إَِلْيِهْم َأَجُلُهمْ    الْضُّ

ُه َمر  َكَأْن مَلْ َيْدُعنَا إِىَل رُضٍّ َمس   َن    هُ َدَعاَنا جِلَنْبِِه َأْو َقاِعًدا َأْو َقائًِم َفَلم  َكَشْفنَا َعنُْه رُض  َكَذلَِك ُزيي

َيْعَمُلونَ  فِنَي َما َكاُنوا  ثم جاء بعده  .  .فقدم الْض عىل النفع يف اآليتني ،  [ 12يونس:  ] ﴾  لِْلُمرْسِ

يونس: ] ﴾  ﴿ُقْل َأَرَأْيُتْم إِْن َأَتاُكْم َعَذاُبُه َبَياًتا َأْو هَنَاًرا َماَذا َيْسَتْعِجُل ِمنُْه املُْْجِرُمونَ :  تعاىل  قوله

 فكان املناسب تقديم الْضر عىل النفع ههنا.  [ 50

مثله   أو  منه  آخر: وقريب  الرْحة والعذابقال  أنه  تقديم  الرْح، ذلك  ة  حيث ذكر 

َيَشآءُ  َمن  ُب  َوُيَعذي َيَشآُء  ملَِن  ﴿َيْغِفُر  تعاىل:  كقوله  الرْحة  بذكر  بدأ    [ 18املائدة:  ] ﴾  والعذاب 

َألِيمٍ  َمْغِفَرٍة َوُذو ِعَقاٍب  َلُذو  وقوله: ﴿َغافِِر الذنب َوَقابِِل    [ 43فصلت:  ] ﴾  وقوله: ﴿إِن  َرب َك 

 [3غافر: ] ﴾ التوب َشِديِد العقاب ِذي الطول

تقديم ذكر العذاب ترهيبًا     املقام اقتىض : لكن قد يقدم العذاب عىل الرْحة إن  قال آخر

َمَواِت َواأْلَْرِض  قوله تعاىل:  ، ومن األمثلة عىل ذلك  وزجراً  َلُه ُمْلُك الس  َتْعَلْم َأن  اهلل َ  ﴿َأمَلْ 

ُب َمْن َيَشاُء َوَيْغِفُر ملَِْن َيَشاءُ   َقِديرٌ َواهلل ُ َعىَل ُكلي ََشْ   ُيَعذي
ٍ
ألهنا وردت يف سياق    [ 40املائدة:  ] ﴾  ء

وذلك أهنا وردت    ، ِذْكِر ُقط اع الطرق واملحاربني والرساق فكان املناسب تقديم ذكر العذاب

ُه َمْن َقَتَل َنْفًسا بَِغرْيِ َنْفٍس َأْو َفَس بعد قوله تعاىل:  ائِيَل َأن  اٍد  ﴿ِمْن َأْجِل َذلَِك َكَتْبنَا َعىَل َبنِي إرِْسَ

َوَلَقْد َجاَءهْتُْم ُرُسُلنَا    يِف اأْلَْرِض َفَكَأن َم َقَتَل الن اَس مَجِيًعا َوَمْن َأْحَياَها َفَكَأن َم َأْحَيا الن اَس مَجِيًعا 

ُفونَ  ملرَُْسِ اأْلَْرِض  يِف  َذلَِك  َبْعَد  ِمنُْهْم  َكثرًِيا  إِن   ُثم   الق   ،[ 32املائدة:  ] ﴾  بِاْلَبيينَاِت  عىل  فقدم  تل 
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ِذيَن حُيَاِرُبوَن اهلل َ َوَرُسوَلُه َوَيْسَعْوَن يِف اأْلَْرِض َفَساًدا  اإلحياء، ثم قال بعدها:   ﴿إِن َم َجَزاُء ال 

ُينَْفْوا ِمَن اأْلَْرضِ  َأْو  َأْيِدَيِْم َوَأْرُجُلُهْم ِمْن ِخاَلٍف  َأْو ُتَقط َع  ُيَصل ُبوا  َأْو  ُيَقت ُلوا  هَلُ   َأْن  ْم  َذلَِك 

ْنَيا  الدُّ يِف  َعظِيمٌ   ِخْزٌي  َعَذاٌب  اآْلِخَرِة  يِف  بعدها:  [ 33املائدة:  ] ﴾  َوهَلُْم  جاء  ثم  اِرُق  ،  ﴿َوالس 

اِرَقُة َفاْقَطُعوا َأْيِدََيَُم َجَزاًء بَِم َكَسَبا َنَكااًل ِمَن اهلل ِ ، ثم جاء  [ 38املائدة:  ] ﴾  َواهلل ُ َعِزيٌز َحكِيمٌ   َوالس 

ُب َمْن َيَشاُء َوَيْغِفُر ملَِْن  بعدها قوله تعاىل:   َمَواِت َواأْلَْرِض ُيَعذي ﴿َأمَلْ َتْعَلْم َأن  اهلل َ َلُه ُمْلُك الس 

 َقِديرٌ  َيَشاءُ 
ٍ
ء  [ 40املائدة: ] ﴾ َواهلل ُ َعىَل ُكلي ََشْ

ومثله   آخر:  َوَيْرَحمُ قال  َيَشآُء  َمن  ُب  ﴿ُيَعذي تعاىل:  ُتْقَلُبونَ قوله  َوإَِلْيِه  َيَشآُء  َمن     ﴾

قع هبم  سيلقومه وأن العذاب  عليه السالم  وذلك ألهنا يف سياق إنذار إبراهيم    [ 21العنكبوت:  ] 

﴿إِن َم َتْعُبُدوَن ِمْن  قومه قائاًل:  عليه السالم  فقد أنذر إبراهيم  إن ظلوا عىل عنادهم؛    يف الدنيا 

ِذيَن َتْعُبُدوَن ِمْن ُدوِن اهلل ِ اَل َيْملُِكوَن َلُكْم ِرْزًقا َفاْبَتُغوا    ُقوَن إِْفًكا ُدوِن اهلل ِ َأْوَثاًنا َوخَتْلُ  إِن  ال 

ْزَق َواْعُبُدوُه َواْشُكُروا َلهُ  ُبوا  ثم قال:    ،[ 17العنكبوت:  ] ﴾  إَِلْيِه ُتْرَجُعونَ   ِعنَْد اهلل ِ الري ﴿َوإِْن ُتَكذي

َقبْ  ِمْن  ُأَمٌم  َب  َكذ  املُْبِنيُ   لُِكمْ َفَقْد  اْلَباَلُغ  إِال   ُسوِل  الر  َعىَل  هددهم  ثم    ،[ 18العنكبوت:  ] ﴾  َوَما 

 بقوله:    ها بعد
ِ
َمء َوَما َلُكْم ِمْن ُدوِن اهلل ِ ِمْن َويِلٍّ    ﴿َوَما َأْنُتْم بُِمْعِجِزيَن يِف اأْلَْرِض َواَل يِف الس 

ِذيَن َكَفُروا بِآَياِت اهلل ِ ﴾   َولَِقائِِه ُأوَلئَِك َيئُِسوا ِمْن َرْْحَتِي َوُأوَلئَِك هَلُْم َعَذاٌب َألِيمٌ َواَل َنِصرٍي َوال 

 السياق العذاب.  ، وذلك اقتىض[ 23-22العنكبوت: ] 

قال الشيخ: بورك فيكم مجيعا.. وبورك يف حضور بدَيتكم وحفظكم لكالم ربكم..  

من    م آخر غري الذي ذكرت  التقديم والتأخري قد يكون عىل نمط وأضيف إىل ما ذكرتم أن  

كان ويؤخرها يف  مقد يقدم لفظة يف  بل    . تقديم الْضر والنفع والعذاب واملغفرة وغريها.

 مكان آخر حسبم يقتضيه السياق. 

﴿َوَجَعْلنَا يِف اأْلَْرِض َرَوايِسَ َأْن  قوله تعاىل:  قال آخر: أجل.. ومن األمثلة عىل ذلك  
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يَها فَِجاًجا ُسُباًل َلَعل ُهْم ََيَْتُدونَ 
﴿َواهلل ُ َجَعَل َلُكُم  وقوله:  .  .[ 31األنبياء:  ] ﴾  مَتِيَد هِبِْم َوَجَعْلنَا فِ

 السبل يف  الفجاج عىل ، حيث قدم  [ 20-19نوح:  ] ﴾  اأْلَْرَض بَِساًطا لَِتْسُلُكوا ِمنَْها ُسُباًل فَِجاًجا 

رها عنها يف   ن الفج يف األصل هو الطريق يف اجلبل أو بني  ألوذلك  الثانية،  اآلية األوىل، وأخ 

الثانية،  قدم الفجاج لذلك، بخالف  ـ  وهي اجلبال  ـ  ذكر الروايس  األوىل  اجلبلني، فلم تقدم يف  

 تضيه. فوضع كل لفظة يف املوضع الذي تق. فإنه مل يرد فيها ذكٌر للجبال فأخرها.

﴿َوَلئِْن ُقتِْلُتْم يِف َسبِيِل اهلل ِ َأْو ُمتُّْم ملََْغِفَرٌة ِمَن اهلل ِ َوَرْْحٌَة  قوله تعاىل:  قال آخر: ومثله  

ونَ  ىَل اهلل ِ حُتْرَشُ قدم القتل  حيث    ،[ 158-157آل عمران:  ] ﴾  َخرْيٌ مِم ا جَيَْمُعوَن َوَلئِْن ُمتُّْم َأْو ُقتِْلُتْم إَلِ

  ﴾ يف سبيل اهلل﴿وذلك أنه ملا ذكر يف األوىل    ،يف األوىل، وقدم املوت يف التي تليها   عىل املوت

ولذا    ،وهو اجلهاد قدم القتل إذ هو املناسب ألن اجلهاد مظنة القتل، ثم هو األفضل أيضاً 

وملا مل  .  فهذا جزاء الشهيد ومن مات يف سبيل اهلل.  ﴾ ملغفرة من اهلل ورْحة﴿ختمها بقوله:  

قدم املوت عىل القتل ألنه احلالة الطبيعية يف غري اجلهاد ثم    ﴾ يف سبيل اهلل﴿ ثانية:  يقل يف ال

ذلك أنه فرق    ؛إذ امليت واملقتول كالمها حيرُشُه اهلل إليه   ﴾إلىل اهلل حترشون﴿ختمها بقوله:  

اخلامتتنيكبري   بني  ولذلكما  يقول:    ،  أن  مات عىل  الشهيد ومن  يزد يف غري  اهلل  ﴿مل  إلىل 

فوضع كل لفظة    ﴾ ملََْغِفَرٌة ِمَن اهلل ِ َوَرْْحٌَة َخرْيٌ مِم ا جَيَْمُعونَ ﴿ وقال يف خامتة الشهيد:    ﴾حترشون

 املوضع الذي يقتضيه السياق. 

َيَرْوا َأن ا َنُسوُق  قوله تعاىل:  قال آخر: ومثله   املَْاَء إىَِل اأْلَْرِض اجْلُُرِز َفنُْخِرُج بِِه  ﴿َأَومَلْ 

َوَأْنُفُسُهمْ  َأْنَعاُمُهْم  ِمنُْه  َتْأُكُل  ونَ   َزْرًعا  ُيْبرِصُ حيث  [ 27السجدة:  ] ﴾  َأَفاَل  عىل  ،  األنعام  قدم 

َوأِلَْنَعاِمُكمْ آخر:  حمل  وقال يف  .  الناس. َلُكْم  َمَتاًعا  ا  َوَأبًّ يث  ح  ،[ 32-31عبس:  ] ﴾  ﴿َوَفاكَِهًة 

األنعام عىل  الناس  يف    ، قدم  الزرع  ذكر  تقدم  ملا  أنه  األنعام،  األوىل  وذلك  تقديم  ناسب 

إِىَل َطَعاِمِه َأن ا َصَبْبنَا  اإلنسان    ﴿َفْلَينُْظرِ قال تعاىل:  كم    ،فإهنا يف طعام اإلنسانالثانية،  بخالف  
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ا َفَأْنَبْتنَا فِ  يَها َحبًّا َوِعنًَبا َوَقْضًبا َوَزْيُتوًنا َوَنْخاًل َوَحَدائَِق ُغْلًبا  املَْاَء َصبًّا ُثم  َشَقْقنَا اأْلَْرَض َشقًّ

َوأِلَْنَعاِمُكمْ  َلُكْم  َمَتاًعا  ا  َوَأبًّ فقد[ 32-24عبس:  ] ﴾  َوَفاكَِهًة  طعام  ،  احلب  اإلنسان    ذكر  من 

اإلنسان    وهو األّب أي: التبن، فناسب تقديم   ،ثم ذكر طعام األنعام بعده  ،والفواكة أوالً 

  .  عىل األنعام ههنا كم ناسب تقديم األنعام عىل الناس َثم 

اُهمْ قال آخر: ومثله   ْن إْماَلٍق ن ْحُن َنْرُزُقُكْم َوإِي  ﴾  قوله تعاىل: ﴿َوالَ تقتلوا َأْوالََدُكْم مي

اُكم وقوله: ﴿َوالَ تقتلوا َأْوالَدُكْم َخ ،  [ 151األنعام:  ]   ،[ 31اإلرساء:  ] ﴾  ْشَيَة إِْمالٍق ن ْحُن َنْرُزُقُهْم َوإِي 

األبناء عىل  حيث   قدم رزق  الثانية  اآلية  األبناء، ويف  اآلية األوىل عىل  اآلباء يف  قدم رزق 

األغنياء  دون  الفقراء  إىل  موجه  األوىل  اآلية  يف  الكالم  أن  وذلك  يقتلون    ، اآلباء،  فهم 

  ن وهم الذي  ، ويف الثانية اخلطاب لغري الفقراء.  هبم ال أهنم خيشونه.  م من الفقر الواقع هأوالد

يقتلون أوالدهم خشية الفقر ال أهنم مفتقرون يف احلال، وذلك أهنم خيافون أن تسلبهم كلف  

،  فوجب تقديم العدة برزق األوالد فيأمنوا ما خافوا من الفقر   ، األوالد ما بأيدَيم من الغنى

تقتلوهم    وهلذا ال  ال  قال:  فهم  رزقهم  معهم  جعل  اهلل  إن  أي  وإياكم،  نرزقهم  فإنا 

 فال ختشوا الفقر.  ،يشاركونكم يف رزقكم 

ُقُلوهِبِْم َوَعىَل َسْمِعِهمْ قوله تعاىل:  قال آخر: ومثله   َأْبَصاِرِهْم    ﴿َخَتَم اهلل ُ َعىَل  َوَعىَل 

ِه  وقوله: ﴿َوَخَتمَ ،  [ 7البقرة:  ] ﴾  َوهَلُْم َعَذاٌب َعظِيمٌ   ِغَشاَوةٌ   عىل َسْمِعِه َوَقْلبِِه َوَجَعَل عىل َبرَصِ

السمع يف  حيث    [ 23اجلاثية:  ] ﴾  ِغَشاَوةً  القلوب عىل  املريضة  ذكر  ، ألنه  األوىلقدم  القلوب 

َرٌض َفَزاَدُهُم اهلل َمَرضاً بعدها   . بينم  فقدم القلوب لذلك.   [ 10البقرة:  ] ﴾  فقال: ﴿يِف ُقُلوهِبِم م 

﴿َوْيٌل لُِكلي  األسمع املعطلة فقال:  ألنه ذكر قبلها    وذلك الثانية،  قدم السمع عىل القلب يف  

ا َكَأْن مَلْ َيْسَمْعَها  يٍم َيْسَمُع آَياِت اهلل ِ ُتْتىَل َعَلْيِه ُثم  ُيرِصُّ ُمْسَتْكرِبً
اٍك َأثِ ُه بَِعَذاٍب َألِيمٍ   َأف  ْ ﴾  َفَبرشي

 [ 8-7اجلاثية: ] 
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آية البقرة ذكرت من أصناف الكافرين من هم أشد  اإلضافة إىل ذلك؛ فإن  قال آخر: ب

آيُة اجلاثية وكفرًا ممن ذكرهتم  تعاىل:    ، ضالالً  قوله  فيها  َسَواٌء  فقد جاء  َكَفُروا  ِذيَن  ال  ﴿إِن  

َوَعىَل َأْبَصاِرِهْم   هِبِْم َوَعىَل َسْمِعِهمْ َعَلْيِهْم َأَأْنَذْرهَتُْم َأْم مَلْ ُتنِْذْرُهْم اَل ُيْؤِمُنوَن َخَتَم اهلل ُ َعىَل ُقُلو

ََذ إِهَلَُه  جاء يف اجلاثية قوله:  ، بينم  [ 7-6البقرة:  ] ﴾  َوهَلُْم َعَذاٌب َعظِيمٌ   ِغَشاَوةٌ  ﴿َأَفَرَأْيَت َمِن اخت 

ِه ِغَشاَوًة َفَمْن ََيِْديِه ِمْن  َهَواُه َوَأَضل ُه اهلل ُ َعىَل ِعْلٍم َوَخَتَم َعىَل َسْمِعِه َوَقْلبِِه َوَجَعَل َعىَل بَ 
رَصِ

ُرونَ  َبْعِد اهلل ِ فقد ذكر يف البقرة أن اإلنذار وعدمه عليهم سواء وأهنم   ،[ 23اجلاثية: ] ﴾ َأَفاَل َتَذك 

 ومل يقل مثل ذلك يف اجلاثية.  ، َميؤوٌس من إيمهنم

تعاىل   اهلل  فإن  ذلك؛  إىل  باإلضافة  آخر:  اقال  مع  )عىل(  اجلر  حرف  لقلوب  كرر 

 ،[ 7البقرة: ] ﴾ فقال: ﴿عىل ُقُلوهِبْم وعىل َسْمِعِهمْ  ، واألسمع يف آية البقرة مما يفيد توكيد اخلتم

﴿َأَفَرَأْيَت  ومل يقل مثل ذلك يف اجلاثية، بل انتظم األسمع والقلوب بحرف جر واحد فقال:  

ََذ إهَِلَُه َهَواُه َوَأَضل ُه اهلل ُ َعىَل   [ 23اجلاثية: ] ﴾ ِعْلٍم َوَخَتَم َعىَل َسْمِعِه َوَقْلبِهِ َمِن اخت 

﴿َوَعىَل َأْبَصاِرِهْم  البقرة:  سورة  قال يف  قال آخر: باإلضافة إىل ذلك؛ فإن اهلل تعاىل  

باجلملة االسمية، واجلملة االسمية تفيد الدوام والثبات، ومعنى ذلك    [ 7البقرة:  ] ﴾  ِغَشاَوةٌ 

وا وإنم هذا شأهنم وِخْلقتهم فال أمَل يف إبصارهم يف يوم من  أن هؤالء مل يسبق هلم أن أبرص 

الوقت  يف  ،  األيام ِغَشاَوةً نفس  ِه  َبرَصِ اجلاثية: ﴿َوَجَعَل عىل  باجلملة   [ 23اجلاثية:  ] ﴾  قال يف 

فِعٌل ماض، ومعنى ذلك: أن الغشاوة مل تكن قبل    ﴾ جعلفـ ﴿  ،الفعلية التي تفيد احلدوث 

يهأي    [ 23اجلاثية:  ] ﴾  ﴿َوَأَضل ُه اهلل عىل ِعْلمٍ   قوله تعاىل: ، بدليل  اجلعل .  . أنه كان مبرصًا قبل َتردي

فدل   ؛ومل يقل مثل ذلك يف اجلاثية  [ 7البقرة: ] ﴾ ثم ختم آية البقرة بقوله: ﴿َوهَلُْم َعَذاٌب عظِيمٌ 

 عىل أن صفات الكفر يف البقرة أشد متكنًا فيه. 

ألنه هو األهم، فإن القلب هو حمل    ، ولذا قدم ختم القلب عىل ما سواهقال آخر:  
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َا اَل َتْعَمى  قال تعاىل:    ، كماهلدى والضالل، وإذا ختم عليه فال ينفع سمع وال برص ﴿َفإِهن 

ُدورِ  تِي يِف الصُّ  [ 46احلج: ] ﴾ اأْلَْبَصاُر َوَلكِْن َتْعَمى اْلُقُلوُب ال 

َنا هاذا َنْحُن َوآَبآُؤَنا ِمن  منه قوله تعاىل: ﴿َلَقْد ُوِعدْ قال آخر: ومثل ذلك أو قريب  

َأَساطِرُي األولني إِال   إِْن هاذآ  َوآَبآُؤَنا هاذا ِمن  ،  [ 68النمل:  ] ﴾  َقْبُل  َنْحُن  ُوِعْدَنا  وقوله: ﴿َلَقْد 

  الثانية، فقدم )هذا( يف األوىل وأخرها يف  ،  [ 83املؤمنون:  ] ﴾  َقْبُل إِْن هاذآ إِال  َأَساطِرُي األولني

، وما قبل الثانية:  [ 67النمل: ] ﴾ وذلك أن ما قبل األوىل: ﴿َأإَِذا ُكن ا ُتَرابًا َوآَبآُؤَنآ َأإِن ا ملَُْخَرُجونَ 

فاجلهة املنظور فيها هناك كوهنم    ،[ 82املؤمنون:  ] ﴾  ﴿َأإَِذا ِمْتنَا َوُكن ا ُتَرابًا َوِعَظامًا َأإِن ا ملََْبُعوُثونَ 

تراباً  وآباؤهم  املنظ  ..أنفسهم  وعظاماً وواجلهة  ترابًا  كوهنم  هنا  فيها  ور  بال شك األوىل  ، 

ذلك أهنم أصبحوا    ، أدخُل عندهم يف تبعيد البعث ذلك أن البِىَل يف احلالة األوىل أكثر وأشد

فلم يصبهم ما أصاب    ؛وذلك أهنم تراب وعظام  ، فالبىل أقل   ؛ . أما يف الثانية.ترابًا مع آبائهم

 ا قدم )هذا( يف األوىل ألنه أدعى إىل العجب والتعبيد. األولني من البىل، ولذ

َخالُِق   اَل إَِلَه إِال  ُهوَ  ﴿َذلُِكُم اهلل ُ َربُُّكمْ منه قوله تعاىل: قال آخر: ومثل ذلك أو قريب  

 َفاْعُبُدوهُ 
ٍ
ء  َوكِيٌل   ُكلي ََشْ

ٍ
ء بُُّكْم َخالُِق  ﴿َذلُِكُم اهلل ُ رَ وقوله:  ،  [ 102األنعام:  ] ﴾  َوُهَو َعىَل ُكلي ََشْ

إَِلَه إِال  ُهوَ   اَل 
ٍ
ء ُتْؤَفُكونَ   ُكلي ََشْ قدم يف األنعام: ﴿ال إاله إِال  ُهَو﴾    ، فقد[ 62غافر:  ] ﴾  َفَأن ى 

 ﴾
ٍ
ء وذلك أنه يف سياق اإلنكار عىل الرشك    ، ويف غافر جاء بالعكس ،وأخر ﴿خالق ُكلي ََشْ

ن   :  تعاىل  قال   ، الولدوالدعوة إىل التوحيد اخلالص وَنْفِي الصاحبِة و َكاَء اجْلِ ﴿َوَجَعُلوا هللِ ِ رُشَ

ِعْلمٍ   َوَخَلَقُهمْ  بَِغرْيِ  َوَبنَاٍت  َبننَِي  َلُه  َمَواِت    َوَخَرُقوا  الس  َبِديُع  َيِصُفوَن  َعم   َوَتَعاىَل  ُسْبَحاَنُه 

  َصاِحَبةٌ َأن ى َيُكوُن َلُه َوَلٌد َومَلْ َتُكْن َلُه    َواأْلَْرضِ 
ٍ
ء  َعلِيٌم َذلُِكُم    َوَخَلَق ُكل  ََشْ

ٍ
ء َوُهَو بُِكلي ََشْ

 َفاْعُبُدوهُ   اَل إَِلَه إِال  ُهوَ   اهلل ُ َربُُّكمْ 
ٍ
ء  َوكِيٌل   َخالُِق ُكلي ََشْ

ٍ
ء ،  [ 102-100األنعام:  ] ﴾  َوُهَو َعىَل ُكلي ََشْ

فيها   وفالكالم  والصاحبة  والرشكاء  الرشك  ونفي  التوحيد  كلمة    ، الولدعىل  قدم  ولذا 
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﴾ وهو املناسب للمقام.  التوحيد: ﴿ال إاله إِال  ُهَو﴾
ٍ
ء    عىل ﴿خالق ُكلي ََشْ

فليس السياق كذلك وإنم هو يف سياق اخللق وتعداد    ، غافرسورة  أما يف  قال آخر:  

تعاىل:   قال  وَ النعم  الن اِس  َخْلِق  ِمْن  َأْكرَبُ  َواأْلَْرِض  َمَواِت  الس  اَل  ﴿خَلَْلُق  الن اِس  َأْكَثَر  َلكِن  

احِلَاِت َواَل امليُِْسءُ  ِذيَن آَمنُوا َوَعِمُلوا الص  َقلِياًل َما    َيْعَلُموَن َوَما َيْسَتِوي اأْلَْعَمى َواْلَبِصرُي َوال 

ُيْؤِمُن اَل  الن اِس  َأْكَثَر  َوَلكِن   يَها 
فِ َرْيَب  اَل  آَلتَِيٌة  اَعَة  الس  إِن   ُروَن  اْدُعويِن  َتَتَذك  َربُُّكُم  َوَقاَل  وَن 

َلُكمْ  ال ِذي َجَعَل    َأْسَتِجْب  اهلل ُ  َداِخِريَن  َجَهن َم  َسَيْدُخُلوَن  ِعَباَديِت  َعْن  وَن  َيْسَتْكرِبُ ِذيَن  ال  إِن  

ا ُمْبرِصً َوالن َهاَر  فِيِه  الل ْيَل لَِتْسُكُنوا  الن اسِ   َلُكُم  َلُذو َفْضٍل َعىَل  الن اِس اَل  إِن  اهلل َ  َأْكَثَر  َوَلكِن    

ُهوَ  إِال   إَِلَه  اَل   
ٍ
ء ََشْ ُكلي  َخالُِق  َربُُّكْم  اهلل ُ  َذلُِكُم  ُتْؤَفُكونَ   َيْشُكُروَن  .  . [ 62-57غافر:  ] ﴾  َفَأن ى 

،  ال عىل التوحيد  ،وعىل نعم اهلل وفضله عىل الناس  ،عىل اخلَْلقيف اآليات الكريمة  فالكالم  

 لذلك فوضع كل تعبري يف موطنه الالئق حسب السياق.  قدم اخللق ولذلك

ِذيَن آَمنُوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا  منه قوله تعاىل:  قال آخر: ومثل ذلك أو قريب   ﴿إِن  ال 

ْم َوَأْنُفِسِهْم يِف َسبِيِل اهلل ِ  ِذيَن آَمُنوا َوَهاَجُروا  وقوله:    [ 72األنفال:  ] ﴾  بَِأْمَواهِلِ َوَجاَهُدوا يِف  ﴿ال 

ْم َوَأْنُفِسِهْم َأْعَظُم َدَرَجًة ِعنَْد اهلل ِ  ، حيث  [ 20التوبة: ] ﴾  َوُأوَلئَِك ُهُم اْلَفائُِزونَ   َسبِيِل اهلل ِ بَِأْمَواهِلِ

عىل األموال واألنفس    ها وقدم ،يف سورة األنفال  ﴾ َسبِيِل اهلل ِ﴿ قدم األموال واألنفس عىل  

ه يف سورة األنفال تقدم ذكر املال والفداء والغنيمة من مثل قوله  وذلك ألن  ،يف سورة التوبة 

الدنيا  َعَرَض  ﴿ُتِريُدوَن  أنفسهم،    [ 67األنفال:  ] ﴾  تعاىل:  به  األرسى  فدى  الذي  املال  وهو 

َعَذاٌب َعظِيمٌ  َأَخْذُتْم  فِيَمآ  ُكْم  ملََس  َن اهلل َسَبَق  مي َتاٌب 
كِ   أي من   [ 68األنفال:  ] ﴾  وقوله: ﴿ل ْوالَ 

َطييباً  َغنِْمُتْم َحاَلالً  مِم ا  وغري ذلك فقدم املال ههنا،    ،[ 69األنفال:  ] ﴾  الفداء، وقوله: ﴿َفُكُلوْا 

 ألن املال كان مطلوبًا هلم حتى عاتبهم اهلل يف ذلك فطلب أن يبدؤوا بالتضيحة به. 

له  يف سورة التوبة فقد تقدم ذكر اجلهاد يف سبيل اهلل من مثل قو قال آخر: وبخالفه  
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َقْوٍم   ُصُدوَر  َوَيْشِف  َعَلْيِهْم  ُكْم  َوَينْرُصْ َوخُيِْزِهْم  بَِأْيِديُكْم  اهلل  هْبُُم  ُيَعذي ﴿َقاتُِلوُهْم  تعاىل: 

ْؤِمننِيَ  َيْعَلِم اهلل الذين َجاَهُدوْا ِمنُكْم َومَلْ    [ 14التوبة:  ] ﴾  مُّ ُكوْا َوملَ ا  وقوله: ﴿َأْم َحِسْبُتْم َأن ُترْتَ

مِ  َتْعَمُلونَ َيت ِخُذوْا  بَِم  َخبِرٌي  واهلل  َولِيَجًة  املؤمنني  َوالَ  َرُسولِِه  َوالَ  اهلل  ُدوِن  ، [ 16التوبة:  ] ﴾  ن 

وقوله: ﴿َأَجَعْلُتْم ِسَقاَيَة احلاج َوِعَمَرَة املسجد احلرام َكَمْن آَمَن باهلل واليوم اآلخر َوَجاَهَد  

اهلل ِعنَد  َيْسَتُووَن  الَ  اهلل  َسبِيِل  ذكر   ..[ 19وبة:  الت] ﴾  يِف  اهلل ِ ﴿  فقدم  األموال    ﴾َسبِيِل  عىل 

 واألنفس وهو املناسب هنا للجهاد كم قدم األموال واألنفس هناك ألنه املناسب لْلموال. 

النحل: ] ﴾  ﴿َوَتَرى اْلُفْلَك َمَواِخَر فِيهِ منه قوله تعاىل:  قال آخر: ومثل ذلك أو قريب  

فِيِه  ،  [ 14 الفلك  ﴿َوَتَرى  حيث  [ 12فاطر:  ] ﴾  َمَواِخرَ وقوله:  اجلار    ﴾ َمَواِخرَ ﴿ قدم  ،  عىل 

)فيه( عىل  سورة  واملجرور يف   تقدم  ألوذلك  ،  فاطرسورة  يف    ﴾َمَواِخرَ ﴿النحل وقدم  نه 

الكالم يف النحل عىل وسائط النقل، فذكر األنعام وأهنا حتمل األثقال، وذكر اخليل والبغال  

َر البحر لَِتْأُكُلوْا  وهي واسطة نقل أي  ، واحلمري، ثم ذكر الفلك ضًا فقال: ﴿َوُهَو الذي َسخ 

ْضلِِه  ِمنُْه حَلًْم َطِرّيًا َوَتْسَتْخِرُجوْا ِمنُْه ِحْلَيًة َتْلَبُسوهَنَا َوَتَرى الفلك َمَواِخَر فِيِه َولَِتْبَتُغوْا ِمن فَ 

َتْشُكُرونَ  ف[ 14النحل:  ] ﴾  َوَلَعل ُكْم  الُفلْ ،  صفات  من  ألهنا  املواخر  التقديم    ، كقدم  وهذا 

 مناسب يف سياق وسائق النقل.

آخر: خالف   ورد  السياق  قال  فاطرالذي  اهلل، حيث  يف سورة  : ﴿واهلل  تعاىل  قال 

ِمُل ِمْن أنثى َوالَ َتَضُع إِال  بِِعْلمِ  ن ُتَراٍب ُثم  ِمن نُّْطَفٍة ُثم  َجَعَلُكْم َأْزَواجًا َوَما حَتْ ِه  َخَلَقُكْم مي

رُ  ٍر َوالَ ُينَقُص ِمْن ُعُمِرِه إِال  يِف كَِتاٍب إِن  َذلَِك َعىَل اهلل َيِسريٌ َوَما ُيَعم  َعم  ثم    ،[ 11فاطر: ] ﴾   ِمن مُّ

اُبُه َوَهَذا ِمْلٌح ُأَجاٌج قال:   َوِمْن ُكلٍّ َتْأُكُلوَن    ﴿َوَما َيْسَتِوي اْلَبْحَراِن َهَذا َعْذٌب ُفَراٌت َسائٌِغ رَشَ

ا َوَتْسَتْخِرُجوَن ِحْلَيًة َتْلَبُسوهَنَا حَلًْم   َوَتَرى اْلُفْلَك فِيِه َمَواِخَر لَِتْبَتُغوا ِمْن َفْضلِِه َوَلَعل ُكْم    َطِريًّ

 فالكالم هنا عىل البحر وأنواعه وما أودع اهلل فيه من نعم. ، [ 12فاطر: ] ﴾ َتْشُكُرونَ 
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ْفنَا لِلن اِس يِف َهَذا اْلُقْرآِن  ﴿َوَلقَ   منه قوله تعاىل: قال آخر: ومثل ذلك أو قريب   ْد رَص 

ْفنَا يِف َهَذا اْلُقْرآِن  وقوله: ، [ 89اإلرساء: ] ﴾ ِمْن ُكلي َمَثٍل َفَأَبى َأْكَثُر الن اِس إاِل  ُكُفوًرا ﴿َوَلَقْد رَص 

 َجَداًل اإلنسان    َوَكانَ   لِلن اِس ِمْن ُكلي َمَثلٍ 
ٍ
ء يف    ﴾لِلن اسِ ﴿قدم ، حيث [ 54الكهف:  ] ﴾  َأْكَثَر ََشْ

ونَِعم اهلل عليه  اإلنسان    وذلك ألنه تقدم الكالم يف اإلرساء عىل   ، اإلرساء وأخرها يف الكهف 

ُه الرش َكاَن َيُئوساً اإلنسان    ورْحته به فقال: ﴿َوإَِذآ َأْنَعْمنَا َعىَل  ﴾  َأْعَرَض َوَنَأى بَِجانِبِِه َوإَِذا َمس 

 ومل يتقدم مثل ذلك يف الكهف. ، ناس يف سورة اإلرساءفناسب ذلك تقديم ال، [ 83اإلرساء: ] 

ذلك   آخر: ويوضح  السورتنيقال  من  كل  بقوله:    ؛ افتتاح  الكهف  بدأ سورة  فقد 

َتاَب َومَلْ جَيَْعْل َلُه ِعَوًجا 
َلُدْنُه  َقييًم لُِينِْذَر َبْأًسا َشِديًدا ِمْن   ﴿احْلَْمُد هللِ ِ ال ِذي َأْنَزَل َعىَل َعبِْدِه اْلكِ

احِلَاِت َأن  هَلُْم َأْجًرا َحَسنًا  ِذيَن َيْعَمُلوَن الص  َ املُْْؤِمننَِي ال  فقد بدأ السورة  ،  [ 2-1الكهف:  ] ﴾  َوُيَبرشي

وذكر موسى    ، ثم ذكر بعده أصحاب الكهف  ، وهو القرآن الكريم  ،بالكالم عىل الكتاب 

السالم   الصالحعليه  م   ،والرجل  وغريهم  القرنني  ذا  الناسوذكر  القرآن    ؛ ن  بذكر  فبدأ 

ثم ذكر الناس، فكان املناسب أن يقدم ذكر القرآن الكريم عىل الناس يف هذه اآلية    ،الكريم

البدء.  الكريم.  كم يف  القرآن  ثم  الناس  بالكالم عىل  فقد    ؛وأما سورة اإلرساء فقد بدئت 

ى بَِعْبِدِه َلْياًل  بدئت بقوله تعاىل:  ِمَن املَْْسِجِد احْلََراِم إِىَل املَْْسِجِد اأْلَْقىَص  ﴿ُسْبَحاَن ال ِذي َأرْسَ

آَياتِنَا  ِمْن  لُِنِرَيُه  َحْوَلُه  َباَرْكنَا  اْلَبِصريُ   ال ِذي  ِميُع  ُهَو الس  ُه  ثم تكلم عىل بني  .  .[ 1اإلرساء:  ] ﴾  إِن 

بعد ذلك:  قال  ثم  َأْقَومُ   إرسائيل،  ِهَي  لِل تِي  ََيِْدي  اْلُقْرآَن  َهَذا  ِذيَن  ﴿إِن   ال  املُْْؤِمننَِي   ُ َوُيَبرشي  

احِلَاِت َأن  هَلُْم َأْجًرا َكبِرًيا فكان املناسب أن يتقدم ذكر الناس فيها  ،  [ 9اإلرساء:  ] ﴾  َيْعَمُلوَن الص 

 عىل ذكر القرآن الكريم يف هذه اآلية. 

النا قال آخر: باإلضافة إىل ذلك،   َأْكَثُر  آية اإلرساء بقوله: ﴿فأبى  إِال   فقد ختم  س 

والرْحة    [ 89اإلرساء:  ] ﴾  ُكُفوراً  النعمة  ذكر  تقدم  ذلك  فناسب  النعم،  جحد  هو  والُكُفور: 
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ا َشاكِرًا  كم    ،ومقابل الشاكر الكفور  ،ن مقابل الشكر الكفرانأل  ،والفضل  قال تعاىل: ﴿إِم 

ا َكُفوراً  أما آية الكهف فقد  .  فكان ختام اآلية مناسبًا ملا تقدم من السياق.   ،[ 3اإلنسان:  ] ﴾  َوإِم 

﴿َوَكانَ  بقوله:  َجَدالً اإلنسان    ختمها   
ٍ
ء ََشْ من    [ 54الكهف:  ] ﴾  َأْكَثَر  وبعدها  قبلها  ذكر  ملا 

﴿َوجُيَاِدُل  وبعدها:  ،  [ 34الكهف: ] ﴾  املحاورات مثل قوله تعاىل: ﴿َفَقاَل لَِصاِحبِِه َوُهَو حُيَاِوُرهُ 

لُِيْدِحُضوا بِاْلَباطِِل  َكَفُروا  ِذيَن  احْلَق    ال  السالم  وذكر حماورة موسى  ،  [ 56الكهف:  ] ﴾  بِِه  عليه 

 . والرجل الصالح 

َرابُِعُهْم  قال آخر: باإلضافة إىل ذلك كله قوله تعاىل يف الكهف:   َثاَلَثٌة  ﴿َسَيُقوُلوَن 

ُقْل َريبي    َوَثاِمنُُهْم َكْلُبُهمْ َوَيُقوُلوَن َسْبَعةٌ  َكْلُبُهْم َوَيُقوُلوَن مَخَْسٌة َساِدُسُهْم َكْلُبُهْم َرمْجًا بِاْلَغْيِب 

هِتِْم َما َيْعَلُمُهْم إِال  َقلِيٌل  ﴾  َفاَل مُتَاِر فِيِهْم إِال  ِمَراًء َظاِهًرا َواَل َتْسَتْفِت فِيِهْم ِمنُْهْم َأَحًدا  َأْعَلُم بِِعد 

 مل يرد لفظ اجلدل وال املحاورة يف سورة اإلرساء كلها.  ، بينم [ 22الكهف: ] 

قريب  ق أو  ذلك  ومثل  آخر:  تعاىل:ال  قوله  ُتْبطُِلوا    منه  اَل  آَمنُوا  ِذيَن  ال  َا  َأَيُّ ﴿َيا 

َواْلَيْوِم اآْلِخرِ  بِاهلل ِ  ُيْؤِمُن  َواَل  الن اِس  ِرَئاَء  َماَلُه  ُينِْفُق  َكال ِذي  َواأْلََذى  بِاملَْني  َفَمَثُلُه    َصَدَقاتُِكْم 

َكُه َصْلًداَكَمَثِل َصْفَواٍن َعَلْيِه ُترَ   مِم ا َكَسُبوا   اٌب َفَأَصاَبُه َوابٌِل َفرَتَ
ٍ
ء َواهلل ُ اَل    اَل َيْقِدُروَن َعىَل ََشْ

َر الَكْسب،  [ 264البقرة:  ] ﴾  ََيِْدي اْلَقْوَم اْلَكافِِرينَ  فقال: ﴿ال  َيْقِدُروَن عىل  ،  فقدم اليشء وَأخ 

 ممي ا َكَسُبوْا﴾
ٍ
ء سورة إبراهيم: ﴿ال  َيْقِدُروَن  قوله يف  يف    ر اليشء قّدم الكسب وأّخ .. بينم  ََشْ

 
ٍ
ء ، وذلك أن آية البقرة يف سياق اإلنفاق والصدقة، واملنفُق  [ 18إبراهيم:  ] ﴾  مِم ا َكَسُبوْا عىل ََشْ

 ممي ا َكَسُبواْ 
ٍ
ء ر الكسب فقال: ﴿ال  َيْقِدُروَن عىل ََشْ البقرة: ] ﴾  معٍط وليس كاسبًا، ولذلك َأخ 

 وأما اآلية الثانية فهي يف سياق العمل، والعامل كاسب فقدم الكسب. ، [ 264

قريب   أو  ذلك  ومثل  آخر:  تعاىل:قال  قوله  َلُكْم    منه  ى  ُبرْشَ إِال   اهلل ُ  َجَعَلُه  ﴿َوَما 

﴿َوَما  وقوله:  ،  [ 126آل عمران:  ] ﴾  َوَما الن رْصُ إِال  ِمْن ِعنِْد اهلل ِ اْلَعِزيِز احْلَكِيمِ   َولَِتْطَمئِن  ُقُلوُبُكْم بِهِ 
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ُقُلوُبُكمْ  ى َولَِتْطَمئِن  بِِه  إِال  ُبرْشَ َعِزيٌز َحكِيمٌ   َوَما الن رْصُ إِال  ِمْن ِعنِْد اهلل ِ  َجَعَلُه اهلل ُ  ﴾  إِن  اهلل َ 

رها عنه يف األنفال،  قدم القلوب عىل اجلار واملجرور يف آل عمران، حيث [ 10األنفال: ]    ، وأخ 

ففي آل عمران ذكر  ،  املوقف خمتلف ، وذلك ألن  أن الكالم عىل معركة بدر يف املوطنني مع  

واملقام مقام َمْسح عىل    ، ُأحد وما أصاهبم فيها من قرح وحزن  ة معركة بدر متهيدًا لذكر موقع

األَْعلَ  َوَأْنُتُم  َزُنوا  حَتْ َوالَ  هَتُِنوا  تعاىل: ﴿َوالَ  قوله  مثل  من  هلا  وطمأنٍة  ُكنُْتْم  القلوب  إِْن  ْوَن 

ْثُلُه َوتِْلَك األيام ُنَداِوهُلَا َبنْيَ الناس َولَِيْعلَ  ْؤِمننَِي إِن َيْمَسْسُكْم َقْرٌح َفَقْد َمس  القوم َقْرٌح مي َم  مُّ

ن  موغريها    [ 140ـ    139آل عمران:  ] ﴾  اهلل الذين آَمُنوْا َوَيت ِخَذ ِمنُكْم ُشَهَدآَء واهلل الَ حُيِبُّ الظاملني

قال يف هذا املوطن: ﴿َوَما َجَعَلُه اهلل إِال  برشى َلُكْم َولَِتْطَمئِن     ، وهلذاآيات املواساة والتصبري

َم )قلوهبم( عىل اإلمداد باملالئكة    [ 126آل عمران:  ] ﴾  ُقُلوُبُكْم بِهِ  فذكر أن البرشى )هلم(، وَقد 

ُقُلوُبُكمْ  َولَِتْطَمئِن   َلُكْم  والتبشري    [ 126آل عمران:  ] ﴾  بِهِ   فقال: ﴿إِال  برشى  املواساة  قبيل  من 

 والطمأنينة. 

آخر:   يف  قال  املقام  يكن  مل  بدر  سورة  وملا  موقعة  ذكر  املقام  وإنم  كذلك،  األنفال 

َولَِتْطَمئِن  بِِه  فقال: ﴿  ،عىل القلوب   (به )وإبراز دور اإلمداد الرباين قدم    ا،وانتصارهم فيه

 والضمري يعود عىل اإلمداد.   ،﴾ ُقُلوُبُكمْ 

َم َوحَلَْم    منه قوله تعاىل: قال آخر: ومثل ذلك أو قريب   َم َعَليُْكُم املَْْيَتَة َوالد  ﴿إِن َم َحر 

نِْزيِر َوَما ُأِهل  بِِه لَِغرْيِ اهلل ِ  ﴾  ُفوٌر َرِحيمٌ إِن  اهلل َ غَ   َفَمِن اْضُطر  َغرْيَ َباٍغ َواَل َعاٍد َفاَل إِْثَم َعَلْيهِ   اخْلِ

.. وعىل خالف ذلك  ﴿َوَمآ ُأِهل  بِِه لَِغرْيِ اهلل﴾، فقال:  فقدم )به( عىل )لغري اهلل(   [ 173البقرة:  ] 

نِْزيِر  :  يف سورة املائدة، فقال   قدم )لغري اهلل( عىل )به( ُم َوحَلُْم اخْلِ َمْت َعَليُْكُم املَْْيَتُة َوالد  ﴿ُحري

اهلل ِ  لَِغرْيِ  ُأِهل   بِهِ َوَما  إِيَل   ، ويف سورة األنعام، فقال:  [ 3املائدة:  ] ﴾    ُأْوِحَي  َمآ  َأِجُد يِف  ﴿ُقل ال  

ْسُفوحًا َأْو حَلَْم ِخنِزيٍر َفإِن ُه ِرْجٌس أَ  مًا عىل َطاِعٍم َيْطَعُمُه إاِل  َأن َيُكوَن َمْيَتًة َأْو َدمًا م  ْو فِْسقًا  حُمَر 
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ِحيمٌ ُأِهل  لَِغرْيِ اهلل بِِه َفمَ  وذلك    ..[ 145األنعام:  ] ﴾  ِن اضطر َغرْيَ َباٍغ َوالَ َعاٍد َفإِن  َرب َك َغُفوٌر ر 

ن املقام يف آية األنعام هو يف الكالم عىل املفرتين عىل اهلل ممن كانوا يرشعون للناس باسم  أل

ْرِث َواأْلَْنَعاِم َنِصيًبا َفَقاُلوا  ﴿َوَجَعُلوا هللِ ِ مِم ا َذَرَأ ِمَن احْلَ :  تعاىل  قالكم    ،اهلل وهم يفرتون عليه

َكائِنَا  َكائِِهْم َفاَل َيِصُل إِىَل اهلل ِ  َهَذا هللِ ِ بَِزْعِمِهْم َوَهَذا لرُِشَ َوَما َكاَن هللِ ِ َفُهَو َيِصُل إِىَل    َفَم َكاَن لرُِشَ

َكائِِهمْ  ِمنَ   رُشَ لَِكثرٍِي  َن  َزي  َوَكَذلَِك  حَيُْكُموَن  َما  َكاُؤُهْم    َساَء  رُشَ َأْواَلِدِهْم  َقْتَل  كنَِي  املرُْْشِ

ُدوُهْم َولَِيْلبُِسوا َعَلْيِهْم ِدينَُهمْ  وَن َوَقاُلوا َهِذِه َأْنَعاٌم    َوَلْو َشاَء اهلل ُ َما َفَعُلوهُ   لرُِيْ َفَذْرُهْم َوَما َيْفرَتُ

َمْت ُظُهوُرَها َوَأْنَعاٌم اَل َيْذُكُروَن  َوَحْرٌث ِحْجٌر اَل َيْطَعُمَها إِال  َمْن َنَشاُء   بَِزْعِمِهْم َوَأْنَعاٌم ُحري

َعَلْيهِ  اًء  اْفرِتَ َعَلْيَها  اهلل ِ  ونَ   اْسَم  َيْفرَتُ َكاُنوا  بَِم  وغريها  [ 138-136األنعام:  ] ﴾  َسيَْجِزَيِْم  من  ، 

ري الواردة يف الداللة عىل  اآليات   ُم مفرتيًة عىل اهلل، وذوات  أن ثمة ذوات غري اهلل حُتليُل وحُتَ

يزعمون أهنا رشكاء هلل ُتعبد معه ونصيبها أكرب من نصيب اهلل يف العبادة، ولذا قدم إبطال  

ألنه هو    [ 145األنعام:  ] ﴾  هذه املعبودات من غري اهلل عىل )به( فقال: ﴿َأْو فِْسقًا ُأِهل  لَِغرْيِ اهلل بِهِ 

 مدار االهتمم والكالم. 

املائدة عىل التحليل والتحريم وَمْن بيِده  سورة  الكالم يف  قال آخر: باإلضافة إىل أن  

ما يريد  م من غري اهلل فإن اهلل هو حيكم  حُتليُل وحُتري أية جهة  ولذا قدمه يف    ،ذلك، ورفض 

 [ 3املائدة: ] ﴾ البطالن فقال: ﴿َوَمآ ُأِهل  لَِغرْيِ اهلل بِهِ 

فذكر يف آية    ؛جاء يف املوطنني بذكر اسم اهلل عىل الذبائح  قال آخر: باإلضافة إىل أنه

ال    ﴿وأنعام  فقال:  تعمدًا  ذبائحهم  بعض  عىل  اهلل  اسم  يذكرون  ال  املرشكني  أن  األنعام 

﴿َواْذُكُروا  وأمر يف آية املائدة بذكر اسم اهلل فقال:    ، [ 138األنعام:  ] ﴾  َيْذُكُروَن اسم اهلل َعَلْيَها 

َعَلْي  اهلل ِ  اهلل  ،[ 4املائدة:  ] ﴾  هِ اْسَم  تقديم بطالن ذكر غري  ذلك  البقرة  سورة  وأما يف  ،  فناسب 

وإنم الكالم عىل ما رزق    ،فليس كذلك فلم يذكر أن جهة أخرى تقوم بالتحليل والتحريم 
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  ،[ 168البقرة:  ] ﴾  فقال: ﴿ياأَيا الناس ُكُلوْا مِم ا يِف األرض َحاَلالً َطييباً   ، اهلل عباده من الطيبات

اُه  وقال بعدها:   إِي  ُكنُْتْم  إِْن  َواْشُكُروا هللِ ِ  َرَزْقنَاُكْم  َما  َطييَباِت  ِمْن  ُكُلوا  آَمُنوا  ِذيَن  ال  َا  َأَيُّ ﴿َيا 

نِْزيِر َوَما ُأِهل  بِِه لَِغرْيِ اهلل ِ َم َوحَلَْم اخْلِ َم َعَلْيُكُم املَْْيَتَة َوالد  ْضُطر  َغرْيَ َباٍغ  َفَمِن ا  َتْعُبُدوَن إِن َم َحر 

َعَلْيهِ  إِْثَم  َفاَل  َعاٍد  َرِحيمٌ   َواَل  َغُفوٌر  اهلل َ  الرزق  ،  [ 173-172البقرة:  ] ﴾  إِن   مقام  املقام  كان  فلم 

والطعام واألمر بأكل الطيبات قدم )به(. والضمري يعود عىل ما يذبح وهو طعام مناسبة  

 للمقام. 

 َأْن خَيِْسَف بُِكُم    منه قوله تعاىل: قال آخر: ومثل ذلك أو قريب  
ِ
َمء ﴿َأَأِمنُْتْم َمْن يِف الس 

 َأْن ُيْرِسَل َعَلْيُكْم َحاِصًبا فإذا    اأْلَْرَض 
ِ
َمء ﴾  َفَسَتْعَلُموَن َكْيَف َنِذيرِ   ِهَي مَتُوُر َأْم َأِمنُْتْم َمْن يِف الس 

ن َفْوِقُكْم َأْو ِمن حَتِْت  وقوله: ﴿ُقْل  ،  [ 17-16امللك:  ]  ُهَو القادر عىل َأن َيْبَعَث َعَلْيُكْم َعَذابًا مي

عىل إرسال احلاصب يف آية املُلك،    ﴾ َخْسَف األرضِ ﴿ قدم  ، حيث  [ 65األنعام:  ] ﴾  َأْرُجلُِكمْ 

ر عذاَب األرض عم يأيت من السمء يف آية األنعام مها قوُله  ألوذلك  ،  وأخ  ن آية امللك َتقد 

ِرْزِقهِ عاىل:  ت ِمْن  َوُكُلوا  َمنَاكِبَِها  يِف  َفاْمُشوا  َذُلواًل  اأْلَْرَض  َلُكُم  َجَعَل  ال ِذي  َوإَِلْيِه    ﴿ُهَو 

فكان أنسب َشء يف املوعظة تذكريه بخسفها من حتتهم. أما آية األنعام  ،  [ 15امللك:  ] ﴾  النُُّشورُ 

َوُيْرِسُل َعَلْيُكم َحَفَظًة حتى إَِذا َجآَء َأَحَدُكُم  فتقدمها قوله تعاىل: ﴿َوُهَو القاهر َفْوَق ِعَباِدِه  

ُطونَ  ْتُه ُرُسُلنَا َوُهْم الَ ُيَفري فرصف هذا اخلطاب تفكر النفس يف عني   [ 61األنعام: ] ﴾ املوت َتَوف 

آية   التخويف من تلك اجلهة بخالف  القهر، وكان أنسب َشء ذكر  التي ذكر منها  اجلهة 

 .املُلك

واحلََفظُة:    [ 61األنعام:  ] ﴾  ذلك قوله تعاىل: ﴿َوُيْرِسُل َعَلْيُكم َحَفَظةً إىل    قال آخر: ويشري

 هم املالئكة، واملالئكة مسكنهم يف السمء، فناسب تقديم هذه اجلهة عىل غريها. 
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 . الثراء واالستيعاب: 4

بعد أن انتهى الكتاب من حديثهم، قال الشيخ: بورك فيكم ويف حفظكم وفهمهم  

  ت حلمد هلل.. أنتم هبذا تردون عىل كل أولئك الذين يتهمونكم بأنكم جمرد آال وتدبركم.. وا 

 تنسخ وتكتب دون أن تعي وتفهم.. 

املكتبة عمال   لقد جئنا إىل هذه  قال أحدهم: احلمد هلل.. ذاك من فضل اهلل علينا.. 

 ق ما يقوت أجسادنا، فوجدنا ما يقوت أجسادنا وأرواحنا.زنرت

ووجدناك أنت ـ شيخنا ـ أستاذا َيدينا إىل ما أشكل علينا.. ولوال تلك  قال آخر:  

 الرشوح التفصيلية التي كنت تقدمها لنا ما استطعنا أن نجيب عىل سؤال واحد من أسئلتك. 

لنا.. فقد رصنا نعشق كل ما   القرآن الكريم  قال آخر: وأهم من ذلك كله حتبيبك 

 يرتبط به حتى احلروف التي كتب هبا. 

أن قالوا هذا، ودعا هلم الشيخ، أخذ بيدي، وقال: أظن أنك حتتاج إىل بعض    بعد

 الراحة. 

قلت: وهل هناك راحة أعظم من هذه التي أنا فيها صحبتك وصحبة هؤالء الطيبني،  

 وفوق ذلك صحبة القرآن الكريم الذي هو كتاب الراحة والسعادة والطمأنينة؟

إىل  اآلن  بك  لكني سأذهب  فيك..  بورك  التي    قال:  الراحة  األمرين..  حمل جيمع 

الكريم.  القرآن  مع  والراحة  قومك..  هذه  تعودها  تعلمته يف  عم  أجبني  ذلك  قبل  لكن   .

 املدينة. 

قلت: منذ أتيت وأنا أتعلم أرسار الدقة والضبط.. وقد عرفت منها دقة الكلمت..  

 ودقة اجلمل.. ثم دقة الرتتيب.. ولست أدري ما الذي بقي يل منها. 
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 : أمل تتعجب من ضخامة ما ُكتب يف تفسري القرآن الكريم من كتب؟ قال

قلت: والقرآن الكريم جدير بذلك.. فهو البحر الذي ال تكدره الدالء.. وكل كلمة  

 فيه أو آية تنبع كل حني بكل ثمر املعاين اليانعة اجلميلة. 

اره، ألنه  قال: فذاك هو الثراء القرآين.. وسنذهب إىل املحل الذي تتعلم بعض أرس

ال يمكن اإلحاطة بأرساره.. وستتعلم فيه أيضا استيعاب القرآن الكريم للحقائق، ولو يف  

 مجل وكلمت قصرية قليلة. 

 قلت: فم عالقة ذلك بالدقة والضبط؟ 

قال: ألهنم قد يومهان أن معاين القرآن الكريم حمصورة حمدودة منتهية.. فلذلك كان  

 اب ما حيمي من ذلك التوهم. يف التعرف عىل الثراء واالستيع 

 قلت: فقد كان يكفي أن َُيتم بالثراء.. فم احلاجة لالستيعاب؟

يذكرون مرضه   األطباء  لكن  يكون طويال عريضا  قد  الشخص  أن  ترى  أال  قال: 

 بسوء التغذية؟

قلت: ذلك صحيح.. ألن غذاءه مل يكن مرتبطا بحاجات جسمه؛ فلذلك افتقر إىل  

 ما يكفيه منها. 

فيه كل   وإنم  باملعاين فقط،  غنيا  ليس  الكريم  فالقرآن  قال: فهذا هو االستيعاب.. 

 املعاين التي تلبي كل احلاجات. 

الزمن، وجدت   من  برهة  اجلميلة،  العتيقة  املدينة  أرجاء  يف  الشيخ  مع  بعد سريي 

 عمر. حديقة مجيلة، قد ُنصبت فيها خيمة كبرية، اجتمع إليها الكثري من الناس من خمتلف األ

قال:   ثم  وقبلها،  الشيخ،  بيد  وأخذ  الشباب،  استقبلنا بعض  منها،  اقرتابنا  بمجرد 

مرحبا بكم شيخنا.. لقد كنا ننتظر حضورك.. فاليوم ستجرى املسابقة التي طلبت منا أن  
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نجرَيا.. وقد حْضت مجيع الفرق املتنافسة، ونحن نترشف كثريا بأن تكون بيننا، لتصحح  

 أخطاء. ما قد نقع فيه من 

قال الشيخ: فهل حْضتم األسئلة الكافية التي يمكنها أن تدل حقيقة عىل قدرات  

 وكفاءات املتسابقني؟ 

يف   معها  ندعوك ألن جتلس  ونحن  لذلك..  جلنة  وقد شكلنا  أجل..  الشاب:  قال 

 املنصة. 

 قال الشيخ: ال.. دعوين هنا.. فهذا املحل أفضل يل. 

اء يرتل القرآن الكريم بصوت مجيل، ثم  ما هي إال حلظات حتى سمعنا بعض القر

قام بعض الشباب، وقال: ستبدأ اآلن املسابقة السابعة للقرآن الكريم.. وقد اتفقت جلنة  

صياغة األسئلة عىل أن تكون حول معانيه الثرية، واستيعاهبا اجلميل للحقائق والقيم.. وقد  

وفريق أطلقنا عليه لقب ]فريق    قسمنا املشاركني إىل فريقني.. فريق سميناه ]فريق الثراء[،

االستيعاب[.. ولذلك إن ورد سؤال عن االستيعاب سيجيب مبارشة الفريق اخلاص به،  

 فإن قرص وأجاب الفريق اآلخر سجلت له نقطة بسبب ذلك التقصري. 

بعد أن قال هذا قام رئيس جلنة املسابقة الذي كان جالسا عىل طاولة هو ونفر من  

أ الشيوخ، وقال:  باملعاين  رفاقه  الثراء وعالقته  الثراء حول معنى  لفريق  ول سؤال أوجهه 

 القرآنية. 

قام أحد الشباب من فريق الثراء، والذي كان جالسا يف حلقة خاصة به مقابل الفريق  

قد يدل بالكلمة الواحدة والكلمت املخترصة عىل  : أي أن القرآن الكريم  (1) اآلخر، وقال

التعبري عن املعاين التي أرادها القرآن  ي  ا أراد املتكلم العاد. وإذ.معان متعددة يطول رشحها 
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 . أقل داللة بو ،مل يصل إىل بغيته إال بلفظ أطول

من األلفاظ جوامعها وأغناها بالداللة، وخيتار  ي  ينتق: والقرآن الكريم  (1) قال آخر

دائًم ـ متجدد متدفق، بحيث يسع وجهات  ـ  التعبري ما يعطي من املعنى ما هو    ت من أدوا 

 النظر املختلفة. 

،  ط ُخربًا به، ووقَف عىل معناها قد أحإىل من اطلع عليه أنه  وهكذا خييل  :  (2)قال آخر

أننا  حتى ه.. فهم إليه معنى جديد، غري ذلك الذي سبق  ىلو رجع إليه َكرة أخرى لرألكن 

كلها صحيح أو حمتمل للصحة، وكأنم   ، ظة الواحدة أو الكلمة الواحدة وجوهًا عدةرى للفن

بألوان    نا إىل أضالعه مجلة هبرت  نا نظرفإذا    ملاس يعطي كل ضلع فيه شعاعًا،أ هي فص من  

 . دعنأخذ وما ندرى ما نالطيف كلها فال 

  لفظ فيه، كل  يذهبون مذاهب شتى يف بيان املراد من  العلمء  رى  نلذلك  :  (3)قال آخر

 أو مجلة. 

 . الوجوه والنظائر: أ 

ذلك..   عن رس  أجيبوين  واآلن  فيكم..  بورك  اللجنة:  أعضاء  أحد  كان قال  ملاذا 

 ؟ باملعاين رغم حمدودية ألفاظه ثريا القرآن الكريم 

وقال الثراء،  فريق  من  الشباب  أحد  ذلك  (4)قام  أسباب  من  بعض  :  طبيعة  يف  ما 

بحيث ترى للكلمة الواحد عدة معان، ال تنكرها اللغة بحسب  ألفاظه من مرونة وغنى  

 الوضع، وال يرفضها الدين من حيث العمل واالعتقاد. 

ما يف طبيعة بعض تراكيبه من عموم وشمول فيم حيسن فيه  : ومثل ذلك  (5) قال آخر
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املراد   ، حيثوالشمول   مالعمو  النظر حول  التعدد    ..ختتلف وجهات  الفهم  ويشمل هذا 

وا الرشع  وصف  حقائق  مع  يتناىف  وال  النصوص،  طبيعة  مع  يتناىف  ال  فهم  أنه  هو  حد، 

  كاختالفهم حول ليلة الَقدر، والليلة املباركة التي ُيفرق فيها كل أمر حكيم، واملراد بالليايل

ال يكاد خيلو منه موضع يف  مما  الَعرش يف سورة الفجر، واملراد بالشفع والوتر.. وغري ذلك  

 القرآن. 

صالحية ما يف مجله من قيود لتعلقها بأكثر من جهة، فيتعدد  : ومثل ذلك  (1)آخرقال  

 بتعدد جهات التعلق، حيث ال مانع من ذلك رشعًا.  ىاملعن

 قال أحد أعضاء اللجنة: فهال أوردتم لنا أمثلة عم ذكرتم. 

الكريم   القرآن  استخدام  عىل  األمثلة  من  أحدهم:  مواضع  قال  يف  الواحد  اللفظ 

[.. فقد  األمةكلمة ] وكل موضع يراد به معنى غري الذي ُأريد به يف املوضع اآلخر ،متعددة

ًة ِمَن الن اِس َيْسُقونَ يف قوله تعاىل: ﴿كم    ،اجلمعة أراد هبا   :  أي،  [ 23القصص:  ] ﴾  َوَجَد َعَلْيِه ُأم 

ين. وأراد هبا وجد عليه مجاعة. ةٍ إِن ا يف قوله تعاىل: ﴿كم  ،الدي الزخرف:  ] ﴾ َوَجْدَنا آَباَءَنا َعىَل ُأم 

إِن  إِْبَراِهيَم  يف قوله تعاىل: ﴿كم    ،الرجل الصالح الذي يؤَتـمُّ به . وأراد هبا  عىل ِديٍن.أي  ،  [ 22

ًة َقانًِتا هللِ ِ َحنِيًفا  َكَر َبْعَد  يف قوله تعاىل: ﴿كم    ، الزمان. وأراد هبا  .[ 120النحل:  ] ﴾  َكاَن ُأم  ةٍ َواد  ﴾  ُأم 

ٍة َمْعُدوَدةٍ ﴿، وقال: [ 45يوسف: ]  ْرَنا َعنُْهُم اْلَعَذاَب إِىَل ُأم   [8هود: ] ﴾ َوَلئِْن َأخ 

آخر ](2)قال  كلمة  استخدام  ذلك  عىل  األمثلة  ومن  وجوه  [ املرض:  :  منها ..  عىل 

َرٌض َفَزاَدُهُم اهللُّ َمَرضاً كم يف قوله تعاىل: ﴿الشك،   ُقُلوهِبِم م  ا   [ 10قرة:  الب] ﴾  يِف    . .يعني شكًّ

األحزاب:  ] ﴾  َفال خَتَْضْعَن بِاْلَقْوِل َفَيْطَمَع ال ِذي يِف َقْلبِِه َمَرٌض كم يف قوله تعاىل: ﴿الفجور،  و

ْرَض كم يف قوله تعاىل: ﴿ اجلراحة، .. و[ 32 إن كنتم جرحى، أو  أي  [ 43النساء: ] ﴾ َوإِن ُكنُتم م 
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ِريًضا كم يف قوله تعاىل: ﴿مجيع األمراض،  و   .. عىل سفر يعني    [ 184البقرة:] ﴾  َفَمن َكاَن ِمنُكم م 

 . من مجيع األمراض 

[، فقد استخدمها القرآن  اهلدى: ومن األمثلة عىل ذلك استخدام كلمة ](1)قال آخر

ِمْ ُأْوَلئَِك َعىَل ُهًدى مين ر  ، كم يف قوله تعاىل: ﴿البيانالكريم عىل وجوه.. منها   ،  [ 4البقرة:  ] ﴾  هبي

ا َثُموُد َفَهَدْينَاُهْم َفاْسَتَحبُّوا اْلَعَمى َعىَل اهلَُدىكم يدل عىل ذلك قوله تعاىل: ﴿ فصلت: ] ﴾ َوَأم 

ْسَتِقيمٍ ، كم يف قوله تعاىل: ﴿دين اإلسالم.. و يعني وبي نا هلم  [ 17 احلج:  ] ﴾  إِن َك َلَعىَل ُهًدى مُّ

ِْم  ، كم يف قوله تعاىل: ﴿اإليمنو  سالم.. يعني دين مستقيم، وهواإل   [ 67 ْتَيٌة آَمُنوا بَِرهبي
ُْم فِ إهِن 

ِذيَن َكَفُروا  ، كم يف قوله تعاىل: ﴿داعًيا و يعني إيمًنا.. [ 13الكهف: ] ﴾ َوِزْدَناُهْم ُهًدى َوَيُقوُل ال 

ِه إِن َم َأنَت ُمنِذٌر   بي   ، يعني داعًيا يدعوهم  [ 7الرعد:  ] ﴾  َولُِكلي َقْوٍم َهادٍ َلْوآل ُأنِزَل َعَلْيِه آَيٌة مين ر 

ْسَتِقيمٍ ﴿كقوله:   مُّ اٍط  رِصَ إىَِل  َلَتْهِدي  تعاىل:  معرفة و   ..[52الشورى:  ] ﴾  َوإِن َك  قوله  يف  كم   ،

الن ْجِم ُهْم ََيَْتُدونَ ﴿
، كم يف  رساًل وكتًبا و  يعني يعرفون الطرق..   [ 16النحل: ] ﴾  َوَعالَماٍت َوبِ

نيي ُهًدى َفَمن َتبَِع ُهَداَي َفاَل َخْوٌف َعَلْيِهْم  تعاىل: ﴿   قوله َين ُكم مي
ا َيْأتِ ُقْلنَا اْهبُِطوا ِمنَْها مَجِيعًا َفإِم 

حَيَْزُنونَ  ُهْم  َه  ، كم يف قوله تعاىل: ﴿الرشادو  يعني رساًل وكتًبا..  [ 38البقرة:  ] ﴾  َوالَ  َتَوج  َوملَ ا 

بِيلِ تِْلَقاء َمْدَيَن َقاَل   قوله:  مثله  يعني يرشدين، و  [ 22القصص:  ] ﴾  َعَسى َريبي َأن ََيِْدَينِي َسَواء الس 

الن ا ﴿ َعىَل  َأوَأِجُد  بَِقَبٍس  نَْها  مي يُكم 
آتِ َعيلي  ل  َناًرا  آَنْسُت  إِيني  اْمُكُثوا  َفَقاَل الْهلِِه  َناًرا  َرَأى  ِر  إِْذ 

ِذيَن َيْكُتُموَن َما َأنَزْلنَا ِمَن اْلَبيينَاِت  تعاىل: ﴿  ، كم يف قولهأمر حممد  و  .. [ 10طه:  ] ﴾  ُهًدى إِن  ال 

الالِعُنونَ  َوَيْلَعنُُهُم  َيلَعنُُهُم اهللُّ  ُأوَلئَِك  اْلكَِتاِب  يِف  لِلن اِس  َبي ن اُه  َما  َبْعِد  ِمن  البقرة: ] ﴾  َواهْلَُدى 

ُِم اهْلَُدىَوَلَقْد َجاءُهم مي ، كم يف قوله تعاىل: ﴿القرآن و .. [ 159 هبي ،  التوراةو ..[ 23النجم: ] ﴾ ن ر 

ائِيَل اْلكَِتاَب كم يف قوله تعاىل: ﴿ يعني   [ 53غافر: ] ﴾ َوَلَقْد آَتْينَا ُموَسى اهْلَُدى َوَأْوَرْثنَا َبنِي إرِْسَ
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َقائِِه َوَجَعْلنَاُه  َوَلَقْد آَتْينَا ُموَسى اْلكَِتاَب َفال َتُكن يِف  ، ومثله قوله تعاىل: ﴿التوراة ن لي ِمْرَيٍة مي

ائِيَل  َبنِي إرِْسَ ُهوال ِذي  ، كم يف قوله تعاىل: ﴿التوحيدو  يعني التوراة..  [ 23السجدة:  ] ﴾  ُهًدى لي

، كم يف قوله  سنة و  يعني بالتوحيد ودين احلق..   [ 9الصف:  ] ﴾  َأْرَسَل َرُسوَلُه بِاهْلَُدى َوِديِن احْلَقي 

َقالُ تعاىل: ﴿ ْهَتُدونَ َبْل  مُّ آَثاِرِهم  َعىَل  َوإِن ا  ٍة  ُأم  َعىَل  آَباءَنا  َوَجْدَنا  إِن ا  يعني    [ 22الزخرف:  ] ﴾  وا 

ِذيَن َهَدى اهللُّ َفبُِهَداُهُم اْقَتِدهْ ﴿:    للنبي تعاىل  مستنون بسنتهم يف الكفر، كقوله   ﴾  ُأْوَلئَِك ال 

. والصالح، كم يف قوله تعاىل:  يد اقتده. يعني األنبياء يعني: فبسنتهم يف التوح  [ 90األنعام:  ] 

،  إهلام البهائم . ويعني: ال يصلح عمل الزناة.  [ 52يوسف:  ] ﴾  َوَأن  اهللَّ الَ ََيِْدي َكْيَد اخْلَائِننِيَ ﴿

 َخْلَقُه ُثم  َهَدىكم يف قوله تعاىل: ﴿ 
ٍ
ء نَا ال ِذي َأْعَطى ُكل  ََشْ والتوبة، كم    .. [ 50طه:  ] ﴾  َقاَل َربُّ

ْنَيا َحَسنًَة َويِف اآلِخَرِة إِن ا ُهْدَنا إَِلْيَك قوله تعاىل: ﴿يف     [156األعراف:  ] ﴾  َواْكُتْب َلنَا يِف َهِذِه الدُّ

 . يعني: تبنا إليك 

: ومن األمثلة عىل ذلك استخدام كلمة ]التأويل[، فقد استخدمها القرآن  (1)قال آخر

،  من اخلري والرش يوم القيامة القرآن الكريم  عاقبة ما وعد اهلل يف  الكريم عىل وجوه.. منها  

، كم يف قوله تعاىل:  تعبري الرؤيا   .. و [ 53األعراف:  ] ﴾  َهْل َينُظُروَن إِال  َتْأِويَلهُ كم يف قوله تعاىل: ﴿

َتبِيَك َربَُّك َوُيَعليُمَك ِمن َتْأِويِل األََحاِديِث ﴿   ، كم يف قوله تحقيق .. وال [ 6يوسف:  ] ﴾  َوَكَذلَِك جَيْ

ا ﴿ تعاىل:   َتْأِويُل ُرْؤَياَي ِمن َقْبُل َقْد َجَعَلَها َريبي َحقًّ يعني:    [ 100يوسف:  ] ﴾  َوَقاَل َيا َأَبِت َهَذا 

َقاَل الَ َيْأتِيُكَم َطَعاٌم ُتْرَزَقانِِه إِال   ، كم يف قوله تعاىل: ﴿ألوانهبمعنى  تأويله  .. وحتقيق رؤياي

 . يعني بألوانه، يعني ألوان الطعام  [ 37: يوسف] ﴾ َنب ْأُتُكَم بَِتْأِويلِهِ 

فقد استخدمها القرآن    ،[الفساد : ومن األمثلة عىل ذلك استخدام كلمة ](2)قال آخر

َوإَِذا ِقيَل هَلُْم الَ ُتْفِسُدوا يِف األَْرِض  ، كم يف قوله تعاىل: ﴿املعايص  الكريم عىل وجوه.. منها 

 
 .80ـ  79الوجوه والنظائر هلرون ص  (2) .132ـ  131األشباه والنظائر ص  (1)



368 

 

، كم يف قوله  اهلالك.. وال تعملوا فيها باملعايص، أي  [ 11بقرة:  ال] ﴾  َقاُلوا إِن َم َنْحُن ُمْصلُِحونَ 

إرسائيل:  تعاىل   بني  َتنْيِ ﴿ يف  َمر  األَْرِض  يِف  وقلة  و  ..[ 4اإلرساء:  ] ﴾  َلُتْفِسُدن   املطر،  قحط 

يعني قحط املطر، وقلة    [ 41الروم: ] ﴾  َظَهَر اْلَفَساُد يِف اْلرَبي َواْلبَْحرِ ، كم يف قوله تعاىل: ﴿النبات

الكهف: ] ﴾  إِن  َيْأُجوَج َوَمْأُجوَج ُمْفِسُدوَن يِف األْرضِ ، كم يف قوله تعاىل: ﴿القتلو  النبات.. 

﴾  إِن  اهللَّ الَ ُيْصلُِح َعَمَل املُْْفِسِدينَ ، كم يف قوله تعاىل: ﴿السحر.. ويعني يقتلون الناس  [ 94

 . يعني السحرة [ 81يونس: ] 

[، فقد استخدمها القرآن  السوء: ومن األمثلة عىل ذلك استخدام كلمة ](1) قال آخر

ْن آِل فِْرَعْوَن َيُسوُموَنُكْم  ، كم يف قوله تعاىل: ﴿الشدة  الكريم عىل وجوه.. منها  ْينَاُكم مي َوإِْذ َنج 

بيُكْم َعظِيمٌ ُسَوَء اْلَعَذاِب ُيَذبيُحوَن َأْبنَاءُكْم َوَيْسَتْحُيوَن نَِساءُكْم َويِف َذلُِكم   البقرة: ] ﴾ َبالء مين ر 

تعاىل: ﴿العقر .. و[ 49 قوله  َوالَ  ، كم يف  اهللِّ  َأْرِض  يِف  َتْأُكْل  َفَذُروَها  آَيًة  َلُكْم  اهللِّ  َناَقُة  َهِذِه 

َألِيمٌ  َعَذاٌب  َفَيْأُخَذُكْم   
ٍ
بُِسَوء وَها  تعاىل: ﴿الزنا .. و[ 73األعراف:  ] ﴾  مَتَسُّ قوله  َما  َقاَل  ، كم يف 

 َقاَلِت اْمَرَأُة الْ 
ٍ
َعِزيِز  َخْطُبُكن  إِْذ َراَودتُّن  ُيوُسَف َعن ن ْفِسِه ُقْلَن َحاَش هللِِّ َما َعلِْمنَا َعَلْيِه ِمن ُسوء

اِدِقنيَ  ، كم  الربص  .. و[ 51يوسف:  ] ﴾  اآلَن َحْصَحَص احْلَقُّ َأَنا َراَودتُُّه َعن ن ْفِسِه َوإِن ُه ملََِن الص 

،  العذاب.. و[ 12النمل: ] ﴾ َوَأْدِخْل َيَدَك يِف َجْيبَِك خَتُْرْج َبْيَضاء ِمْن َغرْيِ ُسوءوله تعاىل: ﴿يف ق 

وَء َعىَل اْلَكافِِرينَ كم يف قوله تعاىل: ﴿ ْزَي اْلَيْوَم َواْلسُّ
، كم يف  الرشك  .. و[ 27النحل:  ] ﴾  إِن  اخْلِ

 َما ُكن ا َنْعَمُل ِمن  قوله تعاىل: ﴿
ٍ
َوَيْبُسُطوا  ، كم يف قوله تعاىل: ﴿الشتم.. و[ 28النحل:  ] ﴾  ُسوء

 
ِ
وء َلْيُكْم َأْيِدََيُْم َوَأْلِسنََتُهم بِالسُّ

 ِمَن اْلَقْوِل  ﴿وقوله:  ،[ 2املمتحنة: ] ﴾ إِ
ِ
َوء ال  حُيِبُّ اهللُّ اجْلَْهَر بِالسُّ

ِذيَن َينُقُضوَن َعْهَد اهللِّ ِمن َبْعِد  ، كم يف قوله تعاىل: ﴿بئس  .. و[ 148النساء:  ] ﴾  إِال  َمن ُظلِمَ  َوال 

ُسوُء    ِميَثاِقِه َوَيْقَطُعوَن َمآ َأَمَر اهللُّ بِِه َأن ُيوَصَل َوُيْفِسُدوَن يِف األَْرِض ُأْوَلئَِك هَلُُم الل ْعنَُة َوهَلُمْ 
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ارِ  و[ 25الرعد:  ] ﴾  الد  املؤمن..  من  ﴿الذنب  تعاىل:  قوله  يف  كم  الت  ،  لِل ِذيَن  إِن َم  اهللِّ  َعىَل  ْوَبُة 

َوَء بَِجَهاَلةٍ  ُقل ال  َأْملُِك لِنَْفيِس َنْفًعا  ، كم يف قوله تعاىل: ﴿الْضر.. و[ 17النساء:  ] ﴾  َيْعَمُلوَن السُّ

نَِي  ا إِال  َما َشاء اهللُّ َوَلوُكنُت َأْعَلُم اْلَغْيَب الَْسَتْكَثْرُت ِمَن اخْلَرْيِ َوَما َمس  وُء إِْن َأَنا  َوالَ رَضًّ  السُّ

َقْوٍم ُيْؤِمنُونَ  إِْن َأَراَد  ، كم يف قوله تعاىل: ﴿القتل واهلزيمة.. و[ 188األعراف:  ] ﴾  إِال  َنِذيٌر َوَبِشرٌي لي

 [ 17األحزاب: ] ﴾ بُِكْم ُسوًءا 

آخر ] (1) قال  كلمة  استخدام  ذلك  األمثلة عىل  ومن  القرآن    ،[ أم:  استخدمها  فقد 

 َأْم  ، كم يف قوله تعاىل: ﴿مهزة االستفهام  الكريم عىل وجوه.. منها 
ٍ
ء َأْم ُخلُِقوا ِمْن َغرْيِ ََشْ

كم يف قوله تعاىل:    ، بمعنى )بل(.. وواملعنى: أخلقوا من غري َشء  [ 35الطور:  ] ﴾  ُهُم اخْلَالُِقونَ 

َن اْلَقْولِ واملعنى: بل    [ 52الزخرف:  ] ﴾  َأْم َأَنا َخرْيٌ ﴿  ،[ 33الرعد:  ] ﴾  أنا خري، وقوله: )َأم بَِظاِهٍر مي

نَترِصٌ  َأْم  ، كم يف قوله تعاىل: ﴿بمعنى )أو(.. و[ 44القمر:  ] ﴾  وقوله: )َأْم َيُقوُلوَن َنْحُن مَجِيٌع مُّ

َنِذيرِ  َكْيَف  َفَسَتْعَلُموَن  َحاِصًبا  َعَلْيُكْم  ُيْرِسَل  َأن  َمء  الس  يِف  م ن  ى:  نواملع  [ 17امللك:  ]   ﴾ َأِمنُتم 

 . أوأمنتم

آخر القرآن  (2) قال  استخدمها  فقد  ]يف[،  كلمة  استخدام  ذلك  األمثلة عىل  ومن   :

احِلَاِت  ، كم يف قوله تعاىل: ﴿معنى مع الكريم عىل وجوه.. منها   َوال ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الص 

نيَ  احِلِ الص  يِف  الصاحلني يف اجلنةيعني    [ 9العنكبوت:  ] ﴾  َلنُْدِخَلن ُهْم  ، كم يف  بمعنى عىل و  .. مع 

تعاىل: ﴿ الن ْخلِ َوألقوله  يِف ُجُذوِع  َبن ُكْم  النخل.  [ 71طه:  ] ﴾  َصلي بمعنى  . وأي: عىل جذوع 

اهلل ِ َحق  ِجَهاِدهِ ، كم يف قوله تعاىل: ﴿ الالم يِف  .  يعني وجاهدوا هلل.  [ 78احلج:  ] ﴾  َوَجاِهُدوا 

ُكْم يِف َما َأَفْضُتمْ قوله تعاىل: ﴿ ، كم يف للتعليلو  [14النور: ] ﴾ ملََس 
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فقد استخدمها القرآن    ، [هل: ومن األمثلة عىل ذلك استخدام كلمة ](1) قال آخر

ْهِر مَلْ  اإلنسان   َهْل َأَتى َعىَل كم يف قوله تعاىل: ﴿ ،[ قد]  الكريم عىل وجوه.. منها  َن الد  ِحنٌي مي

ْذُكوًرا م  َشْيًئا  اْلَغاِشَيةِ ﴿وقوله:    ،[ 1اإلنسان:  ]   ﴾ َيُكن  َحِديُث  َأَتاَك  قد  أي  [ 1الغاشية:  ] ﴾  َهْل   :

يَن َأْعَماًل [، كم يف قوله تعاىل: ﴿ أال.. وبمعنى ]أتاك   [ 103الكهف:  ] ﴾  ُقْل َهْل ُننَبيُئُكْم بِاألْخرَسِ

ن َيْفَعُل  َهْل ِمن  ي، كم يف قوله تعاىل: ﴿ستفهام التوبيخواال: أال أنبئكم..  أي َكائُِكم م  رُشَ

 
ٍ
ء َهْل يِف َذلَِك َقَسٌم ليِذي  ، كم يف قوله تعاىل: ﴿معنى أليس.. و[ 40الروم: ] ﴾ ِمن َذلُِكم مين ََشْ

﴿ واألمر  ..[ 5الفجر:  ] ﴾  ِحْجرٍ  تعاىل:  قوله  يف  كم  ط لُِعونَ ،  مُّ َأنُتم  َهْل   ..[ 54الصافات:] ﴾  َقاَل 

ِزيدٍ يَ ، كم يف قوله تعاىل: ﴿ والسؤال ..  [ 30ق:  ] ﴾  ْوَم َنُقوُل جِلََهن َم َهِل اْمَتالِت َوَتُقوُل َهْل ِمن م 

 [ 60الرْحن: ] ﴾ ْحَسانُ َهْل َجَزاء األْحَساِن إِال اإل، كم يف قوله تعاىل: ﴿بمعنى ما النافيةو

العلم   عن  أسألكم  واآلن  إجاباتكم..  يف  بوركتم  وقال:  اللجنة،  أعضاء  أحد  قام 

 اجلانب.. أي بالبحث يف املفردات القرآنية ودالالهتا الكثرية.  الذي َيتم هبذا

 قال أحدهم: يطلق عىل هذا العلم ]علم الوجوه والنظائر[ 

آخر القرآن  (2) قال  من  مواضع  يف  ذكرت  قد  الواحدة  الكلمة  تكون  أن  ومعناه   :

املكان  الكريم عىل لفظ واحد وحركة واحدة، وأريد بكل مكان معنى للكلمة غري معناها يف  

يسمى   ما  هذا  األخرى،  الكلمة  معنى  غري  يناسبها  بمعنى  كلمة  كل  وتفسري  اآلخر، 

)الوجوه(، أما النظائر: فهو اسم لْللفاظ، وعىل هذا تكون الوجوه اسًم للمعاين، ومن هنا  

 كان األصل يف وضع كتب الوجوه والنظائر. 

نظائر، والتفسري املألوف  قال أحد أعضاء اللجنة: فم الفرق بني التفسري بالوجوه وال 

 للمفردات؟ 
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: التفسري بالوجوه والنظائر خيتص بنوع واحد من املفردات، فيذكر  (1)قال أحدهم

عدد الوجوه التي دّل عليها اللفظ يف مجيع ما ُذكر من آيات، مستعينًا عىل ذلك بم يرشده  

مما ورد هبا اللفظ ودّل  إليه موضعها يف اآلية، ثم يذكر لكل وجه مجيع اآليات أو بعضها  

فيأيت باللفظ الوارد يف القرآن الكريم، فيذكر معناه أو معانيه    عليه.. أما التفسري للمفردات؛ 

يف اللفظ عىل طريقة أصحاب املعاجم مستعينًا باللغة أو ما فرسه املفرسون دون أن يذكر  

 الوجوه. 

آيات متعددة، كقوله  قال آخر: ومن األمثلة عىل ذلك لفظة ]لبس[، والتي وردت يف  

َتْعَلُمونَ  َوَأنُتْم  احْلَق   َوَتْكُتُموا  بِاْلَباطِِل  احْلَق   َتْلبُِسوا  ﴿َوالَ  ال    [ 42البقرة:  ] ﴾  تعاىل:  يعني: 

يعني: نساؤكم سكن لكم، ﴿َوَأنُتْم لَِباٌس    [ 187البقرة:  ] ﴾  ختلطوا.. وقوله: ﴿ُهن  لَِباٌس ل ُكمْ 

ُن   ْيَل لَِباًسا َوالن ْوَم ُسَباًتا    [ 187البقرة:  ] ﴾  هل  يعني سكن هلن، وكقوله: ﴿َوُهوال ِذي َجَعَل َلُكُم الل 

ُنُشوًرا الن َهاَر  لَِباًسا   [ 47الفرقان:  ] ﴾  َوَجَعَل  َعَلْيُكْم  َأنَزْلنَا  ﴿َقْد  وقوله:  ُيَواِري    يعني سكنًا.. 

يعني    [ 26األعراف:  ] ﴾  يعني الثياب.. وقوله: ﴿َولَِباُس الت ْقَوَى   [ 26األعراف:  ] ﴾  َسْوَءاتُِكْم َوِريًشا 

.. فلو تأملنا اشتقاقات هذا اللفظ يف هذه اآليات لوجدنا أن معناه ليس  (2)العمل الصالح

أو غري أو مخسة  أربعة وجوه  )اللباس(  للفظ  أن  فنعلم  فيها..  التقسيم  واحدًا  ها بحسب 

 املعتمد.. وهذا ما يبحث فيه علم الوجوه والنظائر. 

قال آخر: فعلم الوجوه والنظائر، يذكر اللفظ، وعدد وجوهه، ثم يضع كل وجه مع  

اللفظ الدال عليه يف اآليات القرآنية، بخالف التفسري باملفردات، فهو يأيت ابتداء بالكلمة  

بكالم العرب املحتج بقوهلم، أو كالم رسول اهلل    هدا، مستشاملفردة، ثم يذكر معناها لغة

.ثم يذكر بعض اآليات التي ورد هبا اللفظ يف مورد اآلية كذا ، 
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قال آخر: وعىل العموم هو اصطالح جرت عليه العادة فيمن كتب يف هذه الفنون  

الوجوه   إىل  مال  وآخر  باملفردات..  مرتبطة  معاجم  كتابة  إىل  مال  فبعضهم  اللغوية.. 

 النظائر. و

التي   املعاجم  يف  ورد  ما  كل  تقبلون  هل  هذا..  يف  تقولون  فم  اللجنة:  عضو  قال 

 وضعت هلذا العلم؟ 

قال أحدهم: لو فعلنا ذلك لكنا مما يقولون بعصمة ]التأويل التدبري[.. وذلك حمال  

ولذلك معصوم..  املعصوم غري  غري  من  فالتدبر  وندع..    عقال ورشعا..  منه،  نأخذ  ترانا 

 ش ونحقق. ونناق

: لقد بحثت مع بعض زمالئي يف هذا، فوجدت أن ما ينطبق عليه رشوط  (1) قال آخر

الوجوه والنظائر حمدود جدا.. وليس كم وصفه من ألف فيه.. ذلك أهنم اعتربوا ضابطه أن  

املجازية، ألصبحت كل    حقيقية غري جمازية، اللفظة  معاين  تكون   املعاين  أدخلوا  لو  ألهنم 

 ة، بل العربية مجيعا من هذا الباب. اللغة القرآني

أي: أن ال تربط    ،دالة عىل معنيني خمتلفني فأكثرقال آخر: واشرتطوا أن تكون اللفظة  

أن ال ترتبط الوجوه فيم بينها    .. أي بينها صلة ترادف، وال أصل، وال قياس، وال وصف

 رتك. بأية صلة كانت من هذه الصالت املذكورة، أوغريها سوى صلة اللفظ املش

عالقة كل وجه منها هبذا اللفظ واحدة، أي: أن ال  قال آخر: واشرتطوا أن تكون  

 يكون للفظ املشرتك معنى مستقل يميزه من بني األوجه املنسوبة إليه. 

أن   ألفاظقال آخر: واشرتطوا  الوجوه  يكون هلذه  اللفظ  أخرى    ال  تعرب عنها غري 

 املشرتك. 
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ال تكون العالقة بني اللفظ ووجوهه عالقة اليشء بطرقه  قال آخر: واشرتطوا أن  

 وأنواعه، أوعالقة اليشء بأمثلته. 

 يكون الوجه هواملعنى املراد. قال آخر: واشرتطوا أن 

جدها تنطبق إال عىل بضعة ألفاظ من  نهذه هي حقيقة الوجوه التي مل  :  (1)قال آخر

 . عليها كتب الوجوه بني مئات األلفاظ التي اشتملت

قال عضو اللجنة: فهال ذكرتم لنا مثاال عن مناقشاتكم ملا درستموه يف هذا الباب،  

 حتى نتبني أنكم لستم جمرد حفظة. 

كتب   ورد يف  ما  زمالئي  بعض  مع  تأملت  أين  ذلك  األمثلة عىل  أحدهم: من  قال 

]الذكر[، فوجدنا مبالغات كثرية بشأن ذل ك.. ومن األمثلة  الوجوه والنظائر حول كلمة 

: الذكر باللسان.. الذكر بالقلب..  ا )الذكر يف القرآن عىل عرشين وجهعنها قول بعضهم:  

الطاعة..   الرشف..  التوراة..  القرآن..  الوحي..  التوحيد..  العظة..  اخلرب..  احلديث.. 

اللوح   الغيث..  العرص..  صالة  اجلمعة..  صالة  اخلمس..  الصلوات  البيان..  احلفظ.. 

: )الذكر يف القرآن عىل عرشين وجًها:  آخر وقال ..(2)  .. الثناء عىل اهلل.. الرسول( املحفوظ 

ذكر اللسان.. ذكر القلب.. الوعظ.. التوراة.. القرآن.. اللوح املحفوظ.. رسالة الرسول..  

العرص.. صالة   الصلوات اخلمس.. صالة  التوبة..  الرشف..  الرسول..  العربة.. اخلرب.. 

 (3) التقصري.. الشفاعة.. التوحيد.. ذكر املنة.. الطاعة واخلدمة( اجلمعة.. العذر من 

اَلَة  ﴿قوله تعاىل:  بالذكر باللسان  : وقد استشهدوا عىل  (4) قال آخر َفإَِذا َقَضْيُتُم الص 

ِذيَن آَمُنوا اْذُكُروا    ..[ 103النساء:  ] ﴾  َفاْذُكُروا اهللَّ ِقَياًما َوُقُعوًدا َوَعىَل ُجُنوبُِكمْ  َا ال  وقوله: ﴿َيا َأَيُّ
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نَاِسَكُكْم َفاْذُكُروا اهللَّ َكِذْكِرُكْم آَباءُكْم  [ 41األحزاب:  ] ﴾  اهلل َ ِذْكًرا َكثِرًيا  .. وقوله: ﴿َفإَِذا َقَضْيُتم م 

ُه َناٍج  [ 200البقرة:  ] ﴾  َأوَأَشد  ِذْكًرا نُْهَم اْذُكْريِن ِعنَد َربيَك َفَأنَساُه .. وقوله: ﴿َوَقاَل لِل ِذي َظن  َأن  مي

ْجِن بِْضَع ِسننِيَ  ِه َفَلبَِث يِف السي ْيَطاُن ِذْكَر َربي ِذيَن َيْذُكُروَن اهللَّ  [ 42يوسف:  ] ﴾  الش  .. وقوله: ﴿ال 

َمَواِت َواألَْرضِ  ُروَن يِف َخْلِق الس  نَا َما َخَلْقَت َهذا َباطاًِل ِقَياًما َوُقُعوًدا َوَعىَلَ ُجنُوهِبِْم َوَيَتَفك   َرب 

ُه َكاَن  [ 191آل عمران:  ] ﴾  ُسْبَحاَنَك َفِقنَا َعَذاَب الن ار .. وقوله: ﴿َواْذُكْر يِف اْلكَِتاِب إِْبَراِهيَم إِن 

بِيًّا  يًقا ن  ، وكذلك ما كان عىل  عليه السالم  أي: اذكر ألهل مكة أمر إبراهيم   [ 41مريم:  ] ﴾  ِصدي

إاِل  وقو  .. نحوها  َأنَسانِيُه  َوَما  احْلُوَت  َنِسيُت  َفإِيني  ْخَرِة  الص  إىَِل  َأَوْينَا  إِْذ  َأَرَأْيَت  ﴿َقاَل  له: 

ْيَطاُن َأْن َأْذُكَرهُ  َأن ا َخَلْقنَاُه ِمن َقْبُل َومَلْ َيُك  اإلنسان    .. وقوله: ﴿َأَوال َيْذُكرُ [ 63الكهف:  ] ﴾  الش 

أي: ذكر    [ 45العنكبوت:  ] ﴾  ِذْكُر اهلل ِ َأْكرَبُ َواهلل ُ َيْعَلُم َما َتْصنَُعونَ .. وقوله: ﴿َولَ [ 67مريم:  ] ﴾  َشْيًئا 

ِذيَن إَِذا َفَعُلوا  بلذكر بالقلب  . واستشهدوا لاهلل لعبده أكرب من ذكر العبد له.  قوله تعاىل: ﴿َوال 

وا  َفاِحَشًة َأوَظَلُموا َأْنُفَسُهْم َذَكُروا اهللَّ َفاْسَتْغَفُروا لُِذُنوهِبِ  ُنوَب إِال  اهللُّ َومَلْ ُيرِصُّ ْم َوَمن َيْغِفُر الذُّ

َيْعَلُمونَ  َوُهْم  َفَعُلوا  َما  .. وقد رأينا أن يف هذا  يعني ذكروه بأنفسهم   [ 135آل عمران:  ] ﴾  َعىَل 

بعض التكلف أو الكثري منه.. ذلك أن كل لفظة وردت يف املحال التي خصصوا هبا ذكر  

ِذيَن َيْذُكُروَن اهللَّ ِقَياًما َوُقُعوًدا َوَعىَلَ  غريه، فقوله تعاىل ـ مثال ـ:  اللسان يمكن أن تفرس ب ﴿ال 

َفِقنَا  ُسْبَحاَنَك  َباطاًِل  َهذا  َخَلْقَت  َما  نَا  َرب  َواألَْرِض  َمَواِت  الس  َخْلِق  يِف  ُروَن  َوَيَتَفك  ُجُنوهِبِْم 

الن ار عمران:  ] ﴾  َعَذاَب  ا  [ 191آل  بذكر  خاصا  أنواع  ليس  كل  يشمل  بل  ذكروه،  كم  للسان 

 الذكر. 

آخر أن  (1)قال  ذكروا  فيم  ذلك  ومثل  في:  جاء  )الذكر(  الوحي،    ه لفظ  بمعنى 

.. وقوله: ﴿َفاملُْْلِقَياِت  [ 3الصافات: ] ﴾  مستشهدين عىل ذلك بقول اهلل تعاىل: ﴿َفالت الَِياِت ِذْكًرا
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ن ِذْكِري َبْل ملَ ا .. وقوله:  [ 5املرسالت:  ] ﴾  ِذْكًرا ْكُر ِمن َبْينِنَا َبْل ُهْم يِف َشكٍّ مي ﴿َأُأنِزَل َعَلْيِه الذي

ْكُر إِن َك ملََْجُنونٌ [ 8ص:  ] ﴾  َيُذوُقوا َعَذاِب  َل َعَلْيِه الذي َا ال ِذي ُنزي احلجر: ] ﴾  .. وقوله: ﴿َوَقاُلوا َيا َأَيُّ

 للوح املحفوظ؟أوبمعنى ا ..لَِم ال يكون بمعنى القرآن؟. ف.[ 6

بمعنى التوراة، أوالكتب    هلفظ )الذكر( جاء في: ومثل ذلك فيم ذكروا أن  (1) قال آخر

َأْهَل   َفاْسَأُلوا  إَِلْيِهْم  نُّوِحي  ِرَجاالً  إاِل   َقْبلَِك  ِمن  َأْرَسْلنَا  تعاىل: ﴿َوَما  قوله  املتقدمة، كم يف 

بِاْلَبيي  َتْعَلُموَن  ُكنُتْم الَ  إِن  ْكِر  إَِلْيِهْم  الذي َل  ُنزي َما  لِلن اِس   َ لُِتَبنيي ْكَر  الذي إَِلْيَك  َوَأنَزْلنَا  ُبِر  َوالزُّ نَاِت 

ُرونَ  َيَتَفك  إَِلْيِهْم  [ 44ـ    43النحل:  ] ﴾  َوَلَعل ُهْم  نُّوِحي  ِرَجاالً  إِال   َقبَْلَك  َأْرَسْلنَا  .. وقوله: ﴿َوَما 

ْكِر إِن ُكنُتْم الَ  . فلفظ الذكر هنا أعم من أن يقصد به  .[ 7األنبياء:  ] ﴾   َتْعَلُمونَ َفاْسَأُلوا َأْهَل الذي

 ذلك فقط دون غريه. 

كقول اهلل    ،بمعنى القرآن  هلفظ )الذكر( جاء فيقال آخر: ومثل ذلك فيم ذكروا أن  

َْدٍث إِال اْسَتَمُعوُه َوُهمْ  ِم حمُّ هبي ن ِذْكٍر م ن ر  يِهم مي
 [2األنبياء: ] ﴾ َيْلَعُبونَ   تعاىل: ﴿َما َيْأتِ

،  اللوح املحفوظ  بمعنى  هلفظ )الذكر( جاء في قال آخر: ومثل ذلك فيم ذكروا أن  

م، كقول اهلل تعاىل: ﴿َوَلَقْد َكَتْبنَا يِف  ْكِر َأن  األْرَض َيِرُثَها    أوالكتاب املتقدي ُبوِر ِمن َبْعِد الذي الز 

احِلُونَ    [ 105األنبياء: ] ﴾ ِعَباِدَي الص 

واحلقيقة أن  املراد من أهل الذكر أهل القرآن أيًضا يف قوله تعاىل: ﴿َوَما  :(2)قال آخر

ْكِر إِن ُكنُتْم الَ َتْعَلُمونَ َأْرَسْلنَا َقْبَلَك إِال  ِرَجاالً نُّوِحي إَِلْيِهْم   .. [ 7األنبياء:  ] ﴾  َفاْسَأُلوا َأْهَل الذي

الَ   ُكنُتْم  إِن  ْكِر  الذي َأْهَل  َفاْسَأُلوا  إَِلْيِهْم  نُّوِحي  ِرَجاالً  إِال   َقْبلَِك  ِمن  َأْرَسْلنَا  ﴿َوَما  وقوله: 

ُبرِ  ُرونَ َوَأنَزْلنَا إَِلْيَك ا  َتْعَلُموَن بِاْلَبيينَاِت َوالزُّ َل إَِلْيِهْم َوَلَعل ُهْم َيَتَفك  َ لِلن اِس َما ُنزي ْكَر لُِتَبنيي ﴾  لذي

املتقدمة؛ ألن     [ 44ـ    43النحل:  ]  أوالكتب  التوراة،  املراد: أهل  به، وليس  العاملني  القرآن  أي: 
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أخربنا بم احتوته تلك الكتب من أحكام ورشائع، وكيف كان حال الرسل واألنبياء  الكريم  

 وأقوامهم؛ فمن كان عاملًا بالقرآن، كان عاملًا بذلك كليه. 

آخر كتب  :  (1)قال  والنظائر] وأصحاب  هبذه    [ الوجوه  )الذكر(  لفظ  جعلوا  حني 

وما اجلرس    مثال؟..  الذكر بمعنى القرآن.. ومل جاء  مل يشريوا إىل العالقة بينهم   املعاين، وغريها 

قرآًنا  أن يكون  إىل  أوصله  ا  ؟..الذي  الداللتني؟وما  لفظ  ..  لعالقة بني  م عاملوا  أهن  ذلك 

أي: عاملوه استناًدا إىل أن  داللة الذكر عىل القرآن معادلة  ..  )الذكر( معاملة اللفظ املشرتك 

 ومساوية لداللته عىل الذكر بالقلب واللسان، سواء بسواء. 

ال املختلفة،  األسمء  اعتمد  الذي  القرآين  املنهج  خيالف  وهذا  آخر:  لنجعلها    قال 

 مرتادفة، وإنم لنبحث يف كل كلمة والدالالت التي تعنيها. 

آخر اهلل  :  (2) قال  ى  سم  الوصف،  الكريم  كتابه  تعاىل  فقد  سبيل  كثرية عىل  بأسمء 

مئة   فبلغت  اخلاصة..  داللته  اسم  ولكل  تسمياسم،  بينها،  وعزيز..  ته  من  عظيم..  بأن ه 

وا  والرْحة..  واهلدى..  والنور..  والذكرى..  وعيل..  والصدق..  والربهان..  لفرقان.. 

والقييم..   والنبأ..  والرسالة..  والوحي..  والبينة..  واملوعظة..  والتذكرة..  والذكر.. 

والعروة   املستقيم..  والرصاط  والبالغ..  اهلل..  ووصل  واحلديث..  والكالم..  والروح.. 

داللته اخلاصة التي نحتاج إىل التدبر  . ولكل اسم من هذه األسمء  الوثقى.. واحلجة البالغة.

 فيها، ومعرفة رسها. 

أصحاب كتب الوجوه  ذكر  اهلل تعاىل مل يسمي الذكر قرآًنا، كم  : وهلذا؛ فإن  (3)قال آخر

ى القرآن ذكرًا، واملسوغ والرس يف ذلك، أن    والنظائر، ومن قل دهم من املفرسين، وإن م سم 

 
 ( 36الوجوه والنظائر )ص ال وجوه وال نظائر يف كتاب  (1)
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الكريم ألفاظ التهليل والتسبيح والتكبري،    رآن، ففي القرآن ما يدل عليه الذكر يتضمنه الق 

وألفاظ احلمد هلل، والشكر له، والثناء عليه، وفيه تذكري لإلنسان بنعم اهلل عليه، وتذكريه  

فالداللة   ونواهيه،  اهلل،  بأوامر  وتذكريه  والنار،  وباجلنة  احلساب،  وبيوم  اآلخرة،  بأيام 

تتمثل يف   )الذكر(  للفظ  آية من  املوضوعة  بل يف كل  الكريم،  القرآن  كل سورة من سور 

آياته، وكذلك يقال الكالم نفسه يف الوجوه األَُخر: الوحي، واللوح املحفوظ، والتوراة،  

ا مجيًعا متثل ناموًسا واحًدا. لذلك استحق أن  .  والزبور، وكل الكتب السموية املنزلة؛ ألهن 

ى القرآن بالذكر، ألن  الغاية األسا  سية من نزوله عىل الناس، هوتذكريهم باهلل وبدين  يسم 

احلق، وهذا احلق ال حيتاج إىل رشح وبيان؛ ألن  اهلل سبحانه، قد فطر الناس عليه، فهوال  

 حيتاج إىل أكثر من تذكريهم به. 

وقد عرب  عن القرآن هنا بالذكر، وعرب  عنه بلفظه يف قوله تعاىل: ﴿إِن ا  :  (1)قال آخر

ألن ه أريد القرآن بعينه، بلفظه ومعناه، وهوهبذه    [ 23اإلنسان:  ] ﴾  ْلنَا َعَلْيَك اْلُقْرآَن َتنِزياًل َنْحُن َنز  

ل إال  عىل قلب رجل واحد، هو  ومل يقلها يف    ﴾َعَلْيَك ﴿، هلذا قال هنا  حممد    الصفة مل َينَز 

ا َلُه حَلَ  ْكَر َوإِن  ْلنَا الذي ألن ه أراد القرآن    ﴾َعَلْيَك ﴿فلم يقل    ﴾افُِظونَ قوله تعاىل: ﴿إِن ا َنْحُن َنز 

بصفة الذكر الذي فيه، فهوهبذه الصفة سيكون يف قلوب كل املؤمنني واملسلمني يف كل زمان 

 ومكان حتى قيام الساعة، لذا اقتىض أن حيفظه اهلل حتى قيام الساعة. 

آخر ب:  (2)قال  العالقة  درسوا  والنظائر،  الوجوه  كتب  أصحاب  لفظ  فلوأّن  ني 

واللوح   الوحي  وبينه وبني معنى  السابقة  السموية  والكتب  الكريم  القرآن  )الذكر( وبني 

، النتهت دراستهم  تدبرية خالصة من شوب التصنيف والتقسيم والتوجيه املحفوظ، دراسة  

والتذكر   والقلب  باللسان  الذكر  هي  التي  )الذكر(،  للفظ  املوضوعة  الداللة  إثبات  إىل 

 
 ( 38ال وجوه وال نظائر يف كتاب الوجوه والنظائر )ص  (2) ( 38ال وجوه وال نظائر يف كتاب الوجوه والنظائر )ص  (1)



378 

 

  من إلغاء هذه الداللة التي انتهت إليها دراستهم. والتذكري، بدالً 

آخر ذكروها،  (1) قال  التي  األخرى  )الذكر(  وجوه  يف  التأمل  عند  ذلك  ومثل   :

اَرٌة  [ من وجوهها يف  الصلوات اخلمس كاعتبارهم ] جِتَ ُتْلِهيِهْم  قول اهلل تعاىل: ﴿ِرَجاٌل ال 

اهلل ِ ِذْكِر  َعن  َبْيٌع  َوال  ..  [ 37النور:  ] ﴾  َوال  َأْمَواُلُكْم  ُتْلِهُكْم  ال  آَمُنوا  ِذيَن  ال  َا  َأَيُّ ﴿َيا  وقوله: 

ونَ  .. وقوله: ﴿َفإْن  [ 9املنافقون:  ] ﴾  َأْوالُدُكْم َعن ِذْكِر اهلل ِ َوَمن َيْفَعْل َذلَِك َفُأْوَلئَِك ُهُم اخْلَارِسُ

َأوُرْكَباًنا  َفِرَجاالً  اهللَّ فإذا    ِخْفُتْم  َفاْذُكُروا  َتْعَلُمونَ َأِمنُتْم  َتُكوُنوا  مَلْ  ا  م  َعل َمُكم  َكَم  البقرة: ] ﴾   

ِذْكِر َريبي    ،صالة العرص خاصة . أو  .[ 239 اخْلرَْيِ َعن  َأْحَبْبُت ُحب   إيِني  كقوله تعاىل: ﴿َفَقاَل 

َجاِب  اجلمعة:  ] ﴾  كقوله: ﴿َفاْسَعْوا إِىَل ِذْكِر اهلل ِ  ، صالة اجلمعة . أو  .[ 32ص:  ] ﴾  َحت ى َتَواَرْت بِاحْلِ

9 ] 

: فهذا الذي ذكروه يفتقر إىل الكثري من التدبر والتحقيق، ذلك أهنم يف  (2)قال آخر

اَرٌة  ئادعا  هم بمجيء الذكر بمعنى الصلوات اخلمس، يف قوله تعاىل: ﴿ِرَجاٌل ال ُتْلِهيِهْم جِتَ

اَرٌة  ﴿:  تقولية  مل ينقلوا اآلية كاملة؛ فاآل  [ 37النور:  ] ﴾  َوال َبْيٌع َعن ِذْكِر اهلل ِ( ِرَجاٌل ال ُتْلِهيِهْم جِتَ

َكاِة خَيَاُفوَن َيْوًما َتَتَقل ُب فِيِه اْلُقُلوُب َواأل الِة َوإِيَتاء الز  ﴾  ْبَصارُ َوال َبْيٌع َعن ِذْكِر اهلل ِ َوإَِقاِم الص 

َقاِم  َوإِ ﴿فالذكر هنا قطًعا ليس بمعنى الصلوات اخلمس، ذلك أن ه عطف قوله  .  .[ 37النور:  ] 

الةِ  مما يدل عىل أن ه أراد من الذكر غري الصلوات اخلمس، ألّن    ﴾ِذْكِر اهلل ِ ﴿عىل قوله    ﴾الص 

 . العطف يقتيض املغايرة؛ إذ ال يصح عطف اليشء عىل نفسه 

التدبر الصحيح َيدينا إىل أن  (3)قال آخر القرآن الكريم مل يستعمل  : ولذلك، فإن 

الداللة املوضوعة للذكر   الذكر؛ ألن   الذكر بمعنى الصالة، وإن م استعمل الصالة بمعنى 

والتسبيح،   التكبري،  بألفاظ  يتلفظ  صالته،  يف  فاملرء  الصالة،  يف  وضوح  بكل  تتمثل 
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ا يف القرآن  والتهليل، وفيها يقرأ سورة الفاحتة وآيات من القرآن بعدها، ففي الصالة إذن م

ى اهلل الصالة بالذكر.   الكريم من معاين الذكر والتذكر والتذكري؛ من أجل ذلك سم 

قول  [ من وجوه )الذكر( يف  البيان: ومثل ذلك عند التأمل يف اعتبارهم ](1) قال آخر

نُكْم لِيُ   اهلل تعاىل:  بيُكْم َعىَل َرُجٍل مي نِذَرُكْم َولَِتت ُقوا َوَلَعل ُكْم  ﴿َأَوَعِجْبُتْم َأن َجاءُكْم ِذْكٌر مين ر 

وقوله: ﴿َهَذا ِذْكٌر    (..بيان من ربكم عىل رجل منكم)  ففرسوها بـ  [ 63األعراف:  ] ﴾  ُتْرَْحُونَ 

وقوله: ﴿َوَما َتْسَأهُلُْم َعَلْيِه ِمْن َأْجٍر    ..يعني: هذا بيان  [ 49ص:  ] ﴾  َوإِن  لِْلُمت ِقنَي حَلُْسَن َمآٍب 

ْلَعاملَنِيإِْن ُهوإِال  ذِ  وقوله تعاىل: ﴿ص َواْلُقْرآِن ِذي    ..أي: إن هوإالّ بيان  [ 104يوسف:  ] ﴾  ْكٌر لي

ْكرِ   [ 1ص: ] ﴾ الذي

لوأراد من الذكر يف هذه اآليات  تعاىل  أن  اهلل  : وهذا ال يستقيم هلم، ذلك  (2) قال آخر

لفظه، كم قال:  بالبيان بتعاىل القرآن الكريم  قد وصف اهلل  فمعنى البيان الستعمل لفظه،  

ْلُمت ِقنيَ  لن اِس َوُهًدى َوَمْوِعَظٌة لي  [ 138آل عمران: ] ﴾ ﴿َهَذا َبَياٌن لي

لفظ  ، وضعت  لغة العرب، ولغة القرآن الكريم : باإلضافة إىل ذلك؛ فإن  (3) قال آخر

هذا  )البيان( للتعبري عن معنى البيان، فلَِم إذن تستعمل لفظ )الذكر( بدالً منه للتعبري عن  

يشبه  املعنى؟ هذا  إن  ه  ..  كف  ترك  وقد  هبا،  ويكتب  ويأكل  بقدمه،  األشياء  يمسك  رجاًل 

فإن الذي يقول  ،  .. وهكذاالسليمة التي خلقها اهلل لإلنسان؛ ليستخدمها ملثل هذه األعمل

 بأنه عدل عىل اللفظة املناسبة إىل غريها.  من حيث مل يشعرالقرآن الكريم قد اهتم هذا 

[ من وجوه )الذكر( يف  التوحيد: ومثل ذلك عند التأمل يف اعتبارهم ](4)قال آخر

ُه َيْوَم اْلِقَياَمِة َأْعَمى ﴾  قول اهلل تعاىل: ﴿َوَمْن َأْعَرَض َعن ِذْكِري َفإِن  َلُه َمِعيَشًة َضنًكا َوَنْحرُشُ
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اىل: ﴿َوَمن  قوله تعقالوا يف  و  .. املعنى: ومن أعرض عن توحيد اهللأن    ، فقد ذكروا[ 124طه:  ] 

ْْحَِن ُنَقييْض َلُه َشْيَطاًنا َفُهوَلُه َقِرينٌ  املعنى: ومن يعش عن  أن    [ 36الزخرف:  ] ﴾  َيْعُش َعن ِذْكِر الر 

 . مع أن الذكر هنا أعم من أن حُيرص يف التوحيد. توحيد اهلل. 

قول  [ من وجوه )الذكر( يف  العظة : ومثل ذلك عند التأمل يف اعتبارهم ](1)قال آخر

 ﴿  هلل تعاىل:ا
ٍ
ء ُروا بِِه َفَتْحنَا َعَلْيِهْم َأْبَواَب ُكلي ََشْ ، وقوله: ﴿َأئِن  [ 144االنعام:  ] ﴾  َفَلم  َنُسوا َما ُذكي

ُفونَ  رْسِ ْرُتم َبْل َأنُتْم َقْوٌم مُّ ْر بِاْلُقْرآِن َمن خَيَاُف َوِعيدِ  ،[ 19يس: ] ﴾  ُذكي ،  [ 45ق: ] ﴾ وقوله: ﴿َفَذكي

رٌ وقوله:   ْر إِن َم َأنَت ُمَذكي ْكَرى َتنَفُع املُْْؤِمننِيَ   وقوله:   ،[ 21الغاشية:  ] ﴾  ﴿َفَذكي ْر َفإِن  الذي ﴾  ﴿َوَذكي

ْكَرى  وقوله: ،[ 55الذاريات: ]  ْر إِن ن َفَعِت الذي    [ 9االعىل: ] ﴾ ﴿َفَذكي

َر، اإلنسان    أن  : ذلك  (2)قال آخر له قد تذك  ر، يقال  َر فتذك  ُذكي قد    إذا  بأن ه  يقال  وال 

الذكر    ات عظ، إال بعد  فالعظة واالتعاظ، جييئان  تغيري سلوكه،  التذكري يف  فيه  َر  يؤثي أن  بعد 

  والتذكري، وهذا يدل عىل أن  العظة غري الذكر، والعالقة بينهم هي أن  من الوسائل التي جتعل 

 . غفل عنه من العواقب  نسيه من ُأمور اخلري، وتذكريه بم يتعظ، تذكريه بماإلنسان 

ونحوها بداللة العظة  الكريمة  اآليات  تلك  لوكانت صيغة التذكري يف  : و(3) قال آخر

 أوالوعظ، فلَِم إذن مل يستعمل القرآن الكريم لفظ )الوعظ( بدالً من لفظ )الذكر(؟

  القول بأن  الذكر يعني العظة، يعني القول بتطابقهم التام يف : وهلذا، فإن  (4)قال آخر

؛ ألن ه لوصح ذلك  تعاىل  الداللة يف القرآن الكريم، وال وجود ملثل هذا التطابق يف كتاب اهلل

عىل   قطًعا  يدل  مًعا  فاستعمهلم  اللفظني،  هذين  أحد  استعمل  عن  الكريم  القرآن  لتخىل  

 هم. ياختالف معني 
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قول  [ من وجوه )الذكر( يف  احلفظ: ومثل ذلك عند التأمل يف اعتبارهم ](1) قال آخر

ٍة َواْذُكُروا َما فِيِه    اهلل تعاىل:  ﴿َوإِْذ َأَخْذَنا ِميَثاَقُكْم َوَرَفْعنَا َفْوَقُكُم الطُّوَر ُخُذوا َما آَتْينَاُكم بُِقو 

  .. : احفظوا ما يف التوراة من األمر والنهيوالتي فرسوها بمعنى  [ 63البقرة:  ] ﴾  َلَعل ُكْم َتت ُقونَ 

 . أي احفظوا ما فيه [ 103آل عمران:] ﴾ : ﴿َواْذُكُروا نِْعَمَة اهللِّ َعَليُْكمْ وقوله

أن  حفظ ما يف كتب اهلل، أوحفظ أوامره ونواهيه ال يعني وضعها   : ذلك(2) قال آخر

ذكرها   باستمرار  إال   هذا  يتأتى  وال  بالقلب،  حفظها  املراد  وإنم  أوخزانة،  صندوق،  يف 

ف احلفظ  هلذا  بالقلب، أوتذكرها يف الذهن بني حني وآخر، و  باللسان، أواحلديث عنها  ُعري

 بأن ه نقيض النسيان. 

حفظ نعم اهلل، يكون بذكر املنِعم باستمرار وعدم نسيان  : باإلضافة إىل أن  (3) قال آخر

فضائله؛ مما يدفع إىل ترمجة هذا الذكر باللسان إىل عمل، وهذا هوالغرض من أن   اهلل سبحانه  

ثرًيا عىل أن نذكره ونذكر نعمه علينا، أي: أن  حفظها بالقلب ال يكون إالّ بذكرها  حثنا ك

رها بني أوان وآخر.   وتذكُّ

قول  [ من وجوه )الذكر( يف  اخلرب: ومثل ذلك عند التأمل يف اعتبارهم ](4)قال آخر

َقْبيِل   اهلل تعاىل:  َوِذْكُر َمن  ِعَي  ِذْكُر َمن م  املعنى عندهم: هذا خرب من  ، ف[ 24األنبياء  ] ﴾  ﴿َهَذا 

قبيل  من  وخرب  لنِيَ   ..معي،  األو  ْن  مي ِذْكًرا  ِعنَدَنا  ﴿َلوَأن   املعنى  ف  ،[ 168الصافات:  ] ﴾  وقوله: 

األولني من  خرًبا  عندنا  لوأن   ُقْل    .. عندهم:  اْلَقْرَننْيِ  ِذي  َعن  ﴿َوَيْسَأُلوَنَك  وقوله: 

نُْه ذِ   [ 83الكهف: ] ﴾ ْكًراَسَأْتُلوَعَلْيُكم مي

أمل تضع لغة  : وهذا يعيدنا إىل نفس التساؤل الذي طرحناه سابقا.. وهو:  (5)قال آخر

 
 . 129نزهة األعني ص  (1)

 ( 45ال وجوه وال نظائر يف كتاب الوجوه والنظائر )ص  (2)

 ( 45ال وجوه وال نظائر يف كتاب الوجوه والنظائر )ص  (3)

 .14/ 3بصائر ذوي التمييز  (4)

 ( 46ال وجوه وال نظائر يف كتاب الوجوه والنظائر )ص  (5)
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فلَِم إذن تستعمل لفظ   .. العرب، ولغة القرآن الكريم لفظ )اخلرب( للتعبري عن معنى اخلرب؟

 )الذكر( بدالً منه للتعبري عن هذا املعنى؟

السمة الغالبة يف القرآن الكريم،  يف هذا أن    : لقد وجدت من خالل بحثي(1)قال آخر

وتزويدنا  إخبارنا  ملجرد  لنا،  يقصه  ال  فإن ه  السابقني،  أخبار  من  شيًئا  لنا  قص  إذا  أن ه 

بمعلومات نجهلها؛ وإنم يذكر لنا من قصصهم عرًبا لنتعظ هبا ونعترب؛ ونستفيد من معانيها  

ا؛ فالقرآن الكريم ال ينقل لنا أخبار السابقني  وزيادة إيمننا؛ أوالتأيس هب  يف تعديل سلوكنا؛

بتفاصيلها؛ إذ ليس القرآن الكريم كتاًبا يف التاريخ؛ بل هوكتاب للتذكري والوعظ واإلرشاد؛  

فاختار من هذه القصص ما حيقق هذا الغرض؛ لذلك عرب  عنها بلفظ الذكر، الذي يعني  

 . التذكري، واخلرب يعني العلم

آخر ن(2) قال  أن  : وهلذا  يالئم  رى  يالئمه وال  الذي  الذكر واخلرب، سياقه  لكل من 

مِم ا  اآلخر، وأقرب دليل عىل ذلك قوله تعاىل:   َأْن ُتَعليَمِن  بُِعَك َعىَل  َأت  ﴿َقاَل َلُه ُموَسى َهْل 

ا َوَكْيَف َتْصرِبُ َعىَل َما مَلْ  يَع َمِعَي َصرْبً
اُعليْمَت ُرْشًدا َقاَل إِن َك َلْن َتْستَطِ ْط بِِه ُخرْبً

الكهف:  ] ﴾ حُتِ

موضع اخلرب وسياقه، الذي يعني العلم باليشء واإلحاطة به؛ ألن  موسى    فهذا هو.  .[ 66-68

 . عليه السالم طلب من اخلْض أن يزوده بالعلم ال بالذكر

فإن  اخلْض عليه السالم قام بأعمل منكرة يف الظاهر،  : باإلضافة إىل هذا؛  (3) قال آخر

العلم بأرسارها ومقاصدها، لذلك خاطبه   إىل  َتْصرِبُ  بقوله:  حيتاج للصرب عليها  ﴿َوَكْيَف 

ا ْط بِِه ُخرْبً
 [ 68الكهف: ] ﴾ َعىَل َما مَلْ حُتِ

يف قوله تعاىل: ﴿َوَيْسَأُلوَنَك َعن ِذي اْلَقْرَننْيِ ُقْل  مل تقصد هذه الداللة  : و(4) قال آخر

 
 ( 46ال وجوه وال نظائر يف كتاب الوجوه والنظائر )ص  (1)

 ( 46وجوه وال نظائر يف كتاب الوجوه والنظائر )ص ال  (2)

 ( 46ال وجوه وال نظائر يف كتاب الوجوه والنظائر )ص  (3)

 ( 46ال وجوه وال نظائر يف كتاب الوجوه والنظائر )ص  (4)
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نُْه ِذْكًرا التذكر والتفكر،    أي  أريد ما دل  عليه لفظ )الذكر( ، بل  [ 83الكهف: ] ﴾  َسَأْتُلوَعَلْيُكم مي

..  (1)سأتلوا عليكم منه ما به التذكر، فجعل املتلونفسه ذكًرا مبالغة بالوصف باملصدر()أي:  

ر والتذكري بالعرب مما تتضمنه قصة ذي القرنني، فالفرق بني الذكر  فالسياق ه نا سياق تذكُّ

واخلرب ظاهر، حتى لوتقاربا يف املعنى، فالقرآن الكريم يتميز من بني سائر كتب البرش، أن ه  

؛ فيختار لفًظا من دون لفظ آخر قريب من معناه؛    ُيعنى هبذا الفرق املعنوي مهم خفي  ودق 

 وأقرب منه يف التعبري عن املعنى املراد الذي يتطلبه املقام.  ألن ه أدق 

قول  [ من وجوه )الذكر( يف  الطاعة: ومثل ذلك عند التأمل يف اعتبارهم ](2)قال آخر

 [ 152البقرة: ] ﴾ ﴿َفاْذُكُرويِن َأْذُكْرُكْم َواْشُكُروا يِل َوالَ َتْكُفُرونِ  اهلل تعاىل: 

، يقف عند هذا احلد من البحث؛ وكأن  غاية ما توصل  املتدبرجيعل  : فهذا  (3) قال آخر

بمعنى: أطيعوين    [ 152البقرة:  ] ﴾  تفسري قوله تعاىل: ﴿َفاْذُكُرويِن َأْذُكْرُكمْ   إليه يف هذا املجال هو 

فكر ليتعرف إىل أرسار هذا االسلوب  ال أغفر لكم؛ بينم هناك جمال فسيح يمكن أن جيول فيه  

 . من التعبري

يسأل نفسه: مِلَ حثنا اهلل عىل ذكره يف اآلية يف  املتدبر  من ذلك مثاًل أن   :  (4)قال آخر

 ومل يقل: فأطيعوين أغفر لكم؟  [ 152البقرة: ] ﴾ مِلَ قال: )َفاْذُكُرويِن َأْذُكْرُكمْ   ..هذا املقام؟

آخر جيدافإذا    :(5) قال  لفظ    تدبرنا  أّن  إىل  لفظ    ﴾اذكروين﴿وصلنا  من  أبلغ 

وأ للسياق)أطيعوين(  مالءمة  املقصود.  ،كثر  أن  وللمعنى  ذلك  قوله  .  يف  الطلب  داللة 

ا مرادة لفًظا ومعنًى  ، واحدة ﴾ َأْذُكْرُكمْ ﴿ وداللة جوابه  ﴾َفاْذُكُرويِن ﴿  . وأهن 

ا م قال آخر:  اجلزاء من جنس العمل؛ كقول  مع القواعد املرتبطة بكون وافقة تكم أهن 

 
 . 122/ 15التحرير والتنوير  (1)

 . 120منتخب قرة العيون البن اجلوزي ص  (2)

 ( 49الوجوه والنظائر )ص ال وجوه وال نظائر يف كتاب  (3)

 ( 49ال وجوه وال نظائر يف كتاب الوجوه والنظائر )ص  (4)

 ( 49ال وجوه وال نظائر يف كتاب الوجوه والنظائر )ص  (5)



384 

 

َرٌض َفَزاَدُهُم اهللُّ َمَرضاً اهلل تعاىل: ﴿يِف   ِذيَن آَمُنوا  ،  [ 10البقرة:  ] ﴾  ُقُلوهِبِم م  َا ال  وقوله: ﴿َيا َأَيُّ

َأْقَداَمُكمْ  َوُيَثبيْت  ُكْم  َينرُصْ اهلل َ  وا  َتنرُصُ ِذْكِرنا اهللَ، هوأن  . ولذلك فإن  .[ 7حممد:  ] ﴾  إِن  جزاء 

 .  يذُكَرنا اهلُل

التأ(1) قال آخر [ من وجوه )الذكر( يف  الرشف مل يف اعتبارهم ]: ومثل ذلك عند 

ُتْسَأُلونَ   قول اهلل تعاىل: َولَِقْوِمَك َوَسْوَف  ل َك  َلِذْكٌر  ُه  بـ  [ 44الزخرف:] ﴾  ﴿َوإِن  ، فقد فرسوها 

آمن منهم() تعاىل: ﴿َبْل    ه بقول.. واستشهدوا هلذا  (2)  القرآن رشف لك، ولقومك، وملن 

ْعِرُضونَ َأَتْينَاُهم بِِذْكِرِهْم َفهُ  ، وقوله: ﴿َلَقْد َأنَزْلنَا إَِلْيُكْم كَِتاًبا [ 71املؤمنون:  ] ﴾  ْم َعن ِذْكِرِهم مُّ

ُه َلِذْكٌر ل َك َولَِقْوِمَك َوَسْوَف ُتْسَأُلونَ   ، وقوله:[ 10األنبياء:  ] ﴾  فِيِه ِذْكُرُكْم َأَفال َتْعِقُلونَ  ﴾  )َوإِن 

 ، فقد فرسوها مجيعا بالرشف. [ 44الزخرف: ] 

داللة مستقرة، يتفق عليها  : واملشكلة يف هذا التفسري أنه حيول اللفظة عن  (3)آخر  قال

أهل اللغة، إىل داللة غري مستقرة يف األذهان، تضيع بني املرتادفات؛ ألن ه إذا قالوا: إن ه بداللة  

بداللة   إن ه  نفسه:  بالقدر  يقال  أن  يمكن  ولقومك،  لك  لرشف  وإن ه  والتقدير:  الرشف، 

ولقومك   ،رم الك لك  لكرم  وإن ه  لك    .. والتقدير:  ملجد  وإن ه  والتقدير:  املجد  أوبداللة 

ولقومك  ..ولقومك لك  حلسب  وإن ه  والتقدير:  احلسب  العلو   .. أوبداللة    أوبداللة 

  .. أوبداللة الفخر والتقدير: وإن ه لفخر لك ولقومك  ..لك ولقومك  والتقدير: وإن ه لعلو 

ولقومك لك  ومنقبة  ملأثرة  وإن ه  والتقدير:  واملنقبة  املأثرة  لفظ  فإذا    ..أوبداللة  جاز جعل 

تضيع   وعندها  الدالالت؛  هذه  بإحدى  أيًضا  جعلها  جاز  الرشف،  بداللة  هنا  )الذكر( 

 الداللة احلقيقية واألصلية. 

 
 .50ـ  49الوجوه والنظائر البن موسى ص  (1)

 . 191/ 3تفسري مقاتل  (2)

 ( 54ال وجوه وال نظائر يف كتاب الوجوه والنظائر )ص  (3)
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ملاذا عني  أصحاب الوجوه  ثري الكثري من التساؤالت.. منها..  : وهذا ي(1) قال آخر

املرادفة   األخرى  الدالالت  دون  من  الداللة  هذه  )الذكر(  للفظ  واملفرسون  والنظائر 

﴿َوإِن ُه  تعاىل:  إذا كان لفظ )الذكر( هنا بداللة الرشف؛ َفلَِم إذن قال  .. ووالقريبة من معناها؟

 ( ومل يقل: وإن ه لرشف لك ولقومك؟! [ 44الزخرف:  ] ﴾ َلِذْكٌر َلَك َولَِقْوِمَك 

آخر م  : و(2)قال  أهن  يعني  هذا  فهل  الرشف،  بداللة  اآلية  )الذكر( يف  لفظ  كان  إذا 

كان األمر كذلك، فلَِم إذن استعمل القرآن الكريم لفظ )الذكر( من دون  فإذا  ..مرتادفان؟

الفرق؟ بينهم فرق، فم هذا  اآلية وبني    .. لفظ )الرشف(؟ وإذا كان  الفرق بني معنى  وما 

 معنى التقدير؟! 

مما يدل عىل أن  لفظ )الذكر( يف اآلية ما ُأريد أن يكون بداللة الرشف،  :  (3)قال آخر

ال وجود هلذا اجلذر وال  فأن  القرآن الكريم مل يستعمل لفظ )الرشف( بأية صيغة من صيغه،  

عىل أن  هذه الداللة ال تالئم تعابري القرآن الكريم، وال  ملشتقاته يف كتاب اهلل؛ مما يدل قطًعا  

مضامينه؛ ففي إقحام هذه الداللة بلفظ )الذكر( يف القرآن الكريم، يعني إقحام داللة غريبة  

ة آية من آياته.   عىل كتاب اهلل، قد هجرها وما أرادها أن تكون يف أي 

آخر بعضهم(4)قال  قول  فإن  وهلذا،  يوض:  الذكر  )ومن  ألن   :  الرشف؛  موضع  ع 

ُه َلِذْكٌر ل َك َولَِقْوِمَك كم  الرشيف ُيذَكر،   يريد أن  القرآن    [ 44ازخرف:  ] ﴾  قال اهلل تعاىل: ﴿َوإِن 

فكم أن  الرشيف ُيذكر، فكذلك الكريم ُيذكر،  .. غري صحيح أو غري كاف..  (5)   رشف لك(

والعاد ُيذكر،  والصادق  ُيذكر،  والشجاع  ُيذكر،  بصفة  واملاجد  اتصف  ُيذكر، وكل من  ل 

 . ْحيدة ُيذكر

 
 ( 55وه وال نظائر يف كتاب الوجوه والنظائر )ص ال وج (1)

 ( 55ال وجوه وال نظائر يف كتاب الوجوه والنظائر )ص  (2)

 ( 55ال وجوه وال نظائر يف كتاب الوجوه والنظائر )ص  (3)

 ( 56ال وجوه وال نظائر يف كتاب الوجوه والنظائر )ص  (4)

 . 95تأويل مشكل القرآن ص  (5)
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ذكر الناس باللسان  بالذكر راد : وهلذا؛ فإن املعنى األصح واألقرب أن ي (1) قال آخر

بالذكر احلسن اجلميل، جياًل بعد جيل  حممًدا   الثناء احلسن اجلميل  .. ذلك أن  وقومه، 

َواْجَعل يلي لَِساَن ِصْدٍق  ﴿م:  إبراهيم عليه السالاهلل تعاىل عىل لسان قال وهلذا مرغوب فيه، 

 [ 84الشغراء: ] ﴾ يِف األِخِرينَ 

، وفيم بحثتم فيه.. لكن ما ذكرمتوه ال يكفي وحده،  قال عضو اللجنة: بورك فيكم 

 فهال ذكرتم لنا أمثلة أخرى، ولكن باختصار، فقد اتضحت الفكرة. 

  [، فقد فرسوها تطمئنُّ كلمة ] تفسري  : من األمثلة عىل ذلك ما جاء يف  (2)قال أحدهم

ثالثة   أن  (3)  السكون والرض واإلقامة():  وجوهعىل  من  .. مع  ُتعدُّ  الثالثة  هذه األوجه 

الذي ذكره   اللغوي  فالسكينة هواملعنى  منها،  القريبة  املعاين  أي: من  الطمأنينة،  مرادفات 

 هومن لوازمها؛ ألن  االطمئنان  لليشء ال يكون إال  بالريض  أهل اللغة للطمأنينة، والرض 

بعد   إال   يكون  ال  لليشء  االطمئنان  بل  واالستقرار،  اإلقامة  عند  وذاك  هذا  وحيصل  به، 

لوازمها  من  يكون  وما  الطمأنينة،  تستوجبه  ما  لذكر  مفتوح  فاملجال  باألمن،    الشعور 

العسكري استبدل  لذلك  )الثالث    ومقدماهتا ونتائجها؛  وقال:  اإلقامة  بوجه  األمن  وجه 

هنا   ها  معناها  بعضهم:  قال  السكون،  بمعنى  أيًضا  هذا  يكون  أن  وجيوز  األمن،  بمعنى 

ل.  .(4)   اإلقامة( الثالث الذي جعل  وافتأم  ه  وكيف احتمل وجه واحد ثالثة معان، والوجه 

الن فس بعد انزعاجها،  بمعنى اإلقامة ال يصح؛ ألن  االطمئنان شعور نفيس، وهوسكون 

بعد اخلوف، واستقرار   باألمن  منه، والشعور  النفور  بعد  باليشء  الرض  كالشعور بحالة 

 الذهن عىل رأي معني  بعد اضطراب النفس والشك فيه. 

 
 ( 58كتاب الوجوه والنظائر )ص ال وجوه وال نظائر يف  (1)

 ( 188ال وجوه وال نظائر يف كتاب الوجوه والنظائر )ص  (2)

 .122األشباه والنظائر ص  (3)

 .221الوجوه والنظائر ص  (4)
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  عىل ثالثة   [، فقد فرسوها السعيكلمة ]تفسري  : ومثل ذلك ما جاء يف  (1) قال آخر

يِي  تعاىل:  كم قال  امليش،  بمعنى  السعي  ، أوهلا  وجوه َأِريِن َكْيَف حُتْ َقاَل إِْبَراِهيُم َربي  ﴿َوإِْذ 

هُ  ن  إَِلْيَك  املَْْوَتى َقاَل َأَومَلْ ُتْؤِمْن َقاَل َبىَل َوَلكِْن لَِيْطَمئِن  َقْلبِي َقاَل َفُخْذ َأْرَبَعًة ِمَن الط رْيِ َفرُصْ

ُثم   ُجْزًءا  ِمنُْهن   َجَبٍل  ُكلي  َعىَل  اْجَعْل  َعِزيٌز َحكِيٌم﴾  ُثم   اهلل َ  َأن   َواْعَلْم  َسْعًيا  َيْأتِينََك  اْدُعُهن    

إَِذا  ، كم قال تعاىل:  العمل بمعنى  السعي  . والثاين  .[ 260]البقرة:   إَِذا َيْغَشى َوالن َهاِر  ْيِل  ﴿َوالل 

َكَر َواأْلُْنَثى إِن  َسْعَيُكْم َلَشت ى﴾   امليش  السعي بمعنى  والثالث:  ..  [ 4ـ    1]الليل:  جَتَىل  َوَما َخَلَق الذ 

ا  . الرسيع وهودون العدو، ويستعمل للجد يف العمل، خرًيا كان أم رشًّ

آخر اللغ :  (2)قال  هواملعنى  ذكروه،  وي  هذا  أي  و الذي  هناك  لوجه  لمسوغ  ليس 

السعي يف اللغة يعني األرساع يف امليش، وهواملعنى املراد  ذلك أن  معنى امليش،    ، أياألول

يعني: مرسعة يف مشيها،    [ 260]البقرة:  ﴿َيْأتِينََك َسْعًيا﴾  فقوله تعاىل:  اآلية الكريمة  أيًضا يف  

فق للمقام؛ فلم يقل سبحانه: مشًيا، بل سعًيا، ألن ه  وهذا املعنى مع أن ه موافق للغة، فهوموا

، بل رصن   مل يرد امليش بل اإلرساع فيه، ليطمئن  إبراهيم عليه السالم بأن  احلياة قد دب ت فيهن 

. ، مل يأتينه ماشية، بل مرسعة يف مشيهن  ن  ، حتى إهن    م وكذلك جعله.  أكثر نشاًطا من أقراهنن 

العمل يف العمل، وإن م اإلرساع فيه، وهذا  السعي بمعنى  الثاين، والسعي ال يعني  الوجه   

معنى   فهومل خيرج عن  الثالث،  الوجه  بمعنى يرسع يف  يسعى  ا  أم  العمل،  باجلد يف  يكون 

اللغة،   أهل  ذكر  كم  األصل،  يف  اللغوي  هومعناه  هذا  بل  قال  السعي؛  العسكري:  وقد 

ح به ابن اجلوزي  ،  (3) ل يف غريه()السعي: أصله الرسعة يف امليش، ثم استعم وهذا ما رص 

بقوله: )األصل يف السعي، أن ه اإلرساع يف امليش، وهويف القرآن عىل ثالثة أوجه، أحدها: ما  
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فإذا اختذنا من معنى اللفظ ومرادفاته أوجًها له، فقد وقعت الطامة الكربى،  .  .(1)ذكرنا(

هي من األلفاظ املشرتكة، وأن  لكل منها أوجًها؛   وقضينا عىل أن  مجيع األلفاظ يف كتاب اهلل 

 ألن ه ما من لفظ يف العربية والقرآن الكريم إال  له معنى وألفاظ ترادفه. 

ثمنية  عىل    [، فقد فرسوها الطيبات كلمة ]تفسري  : ومثل ذلك ما جاء يف  (2) قال آخر

والثاين: الطيبات يعني  ..  الطيبات يعني ما كان حرم أهل اجلاهلية من األنعام  أوهلا:ف،  وجوه

والسلوى وهواملن  تعاىل:  احلالل،  قال  كم  املَْن   ،  َعَلْيُكُم  َوَأْنَزْلنَا  اْلَغَمَم  َعَلْيُكُم  ْلنَا  ﴿َوَظل 

ْلَوى ُكُلوا ِمْن َطييَباِت َما َرَزْقنَاُكْم﴾ ]البقرة:   ثالث: الطيبات يعني احلالل،  وال   [..57َوالس 

احلسن.. واللباس  ظفر..   وهوالطعام  ذي  كل  وحلم  شحوم  يعني  الطيبات    والرابع: 

هلم.. طيبة  الذبائح  يعني  الطيبات  احلالل    واخلامس:  يعني  الطيبات  والسادس: 

بعينه..  وهوالغنيمة.. الطيب  الرزق  يعني  الطيبات  به    والسابع:  يعني  الطيبات  والثامن: 

ييَباِت﴾ ]النور: كم قال تعاىل: الكالم، احلسن من  ييُبوَن لِلط  ييَباُت لِلط ييبِنَي َوالط   [ 26﴿َوالط 

مجيعا، هي من الطيبات حسب معناها الذي ذكره أهل  الوجوه  هذه  : و(3) قال آخر

بصفة    القرآن الكريم إذا أراد الطيباتفبل هي أمثلة ملا أحل ه اهلل،    ، والذي يعني احلالل،اللغة

عامة، أومن غري حتديد ومسميات خاصة، استعمل لفظ الطيبات معرفة أونكرة، وإذا أراد  

الطيبات يف    همجعلوهلذا، فإن  تعيينها ومسمياهتا استعمل األلفاظ اخلاصة هبا املعربة عنها،  

لوأراد  ، ألنه لقرآن الكريمخمالف لظاهر االوجه الرابع بمعنى الشحوم وحلم كل ذي ظفر، 

ْمنَا ُكل  ِذي ُظُفٍر َوِمَن اْلَبَقِر َواْلَغنَِم  ﴿عي نه باالسم كقوله تعاىل: ذلك ل ِذيَن َهاُدوا َحر  َوَعىَل ال 

ا َأواحْلََواَيا َأوَما اْخَتَلَط بَِعْظٍم َذلَِك َجَزْينَا  ْمنَا َعَلْيِهْم ُشُحوَمُهَم إاِل  َما َْحََلْت ُظُهوُرمُهَ ُهم  َحر 
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 [ 146]األنعام: ن ا َلَصاِدُقوَن﴾ بَِبْغيِِهْم ِوإِ 

،  الطيبات يف الوجه الثاين بمعنى املن والسلوى: ومثل ذلك تفسريهم  (1) قال آخر

بنظم  فذلك   الكريم  خملُّ  تعاىل:  القرآن  قوله  ِمْن  يف  ُكُلوا  ْلَوى  َوالس  املَْن   َعَلْيُكُم  ﴿َوَأْنَزْلنَا 

ح باملن والسلوى قبل ذلك، فلم  ذكر الطيبات   ،[ 57]البقرة: َطييَباِت َما َرَزْقنَاُكْم﴾  ألن ه قد رص 

ر بني إرسائيل بأن ه مل يقرص حالله الطيب هلم عىل املني والسلوى،   أراد اهلل سبحانه أن يذكي

 . حل هلم هذا، وكل ما هوحالل من الرزق الطييببل أ

آخر تفسريهم  (2) قال  ذلك  ومثل  من  :  احلسن  بمعنى  الثامن  الوجه  يف  الطيبات 

تعاىل:   قوله  ييَباِت﴾  الكالم يف  لِلط  َوالط ييُبوَن  لِلط ييبِنَي  ييَباُت  هذا    [ 26]النور:  ﴿َوالط  ُيعدُّ  بينم 

أهنا    :(3)معانلطيبات يف هذه اآلية أربعة  أن ل  واذكرفقد  ت،  املعنى واحًدا من عدة احتمال 

ا الطيبات من العمل.. تعني الطيبات من القول. ا الطيبات من القول والعمل. . أهن  ا  . أهن  أهن 

القرآن الكريم لوأراد أحد هذه األقوال، لذكره بلفظه، لكن مل ا  . مع أن الطيبات من النساء.

م جنس، فقد أرادهن  مجيًعا، وما يمكن أن ُيلحق هبن  مما هوعىل  استعمل الطيبات وهي اس

، فقرص الطيبات عىل أحد هذه األقوال، هوخالف ما   قصده القرآن الكريم.  نحوهن 

.. وذكروا أن أوهلا هو  عىل أربعة وجوه  تفسري الفواحش: ومثل ذلك  (4) قال آخر

]األعراف:  ﴿َوإَِذا َفَعُلوا َفاِحَشًة﴾  راف:  يف األعوقد فرسوا به قوله تعاىل  املعصية يف الرشك،  

م أهل اجلاهلية عىل أنفسهم يف الرشك    [ 28 َقاُلوا َوَجْدَنا َعَلْيَها آَباءَنا  ﴿يعني معصية مما حر 

يعني باملعايص، يعني حتريم احلرث    [ 28]األعراف:  بِاْلَفْحَشاء﴾    َواهللُّ َأَمَرَنا هِبَا ُقْل إِن  اهللَّ الَ َيْأُمرُ 

وهوالزنا ..  واألنعام املعصية،  يعني  الفاحشة  تعاىل:    ،والثاين:  قوله  به  يِت  وفرسوا  ﴿َوالال 
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يِف   َفَأْمِسُكوُهن   َشِهُدوا  َفإِْن  ِمنُْكْم  َأْرَبَعًة  َعَلْيِهن   َفاْسَتْشِهُدوا  نَِسائُِكْم  ِمْن  اْلَفاِحَشَة  نَي 
َيْأتِ

اُهن  املَْْوُت َأْو جَيَْعَل اهلل ُ هَلُن  َسبِياًل﴾  اْلُبُيوِت   َ  قوله:  و  ،[ 15]النساء:  َحت ى َيَتَوف  َم َريبي ﴿ُقْل إِن َم َحر 

والثالث: الفاحشة يعني إتيان الرجال يف  ،  [ 33]األعراف:  اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنَْها َوَما َبَطَن﴾  

  ، ﴿َوُلوًطا إِْذ َقاَل لَِقْوِمِه إِن ُكْم َلتَْأُتوَن اْلَفاِحَشَة َما َسَبَقُكْم هِبَا    وفرسوا به قوله تعاىل:أدبارهن 

  ، والرابع الفاحشة يعني املعصية، وهوالنشوز من املرأة،  [ 28]العنكبوت:  ِمْن َأَحٍد ِمَن اْلَعاملَنَِي﴾  

النيوفرسوا به قوله تعاىل:   ْقُتُم  إَِذا َطل  الن بِيُّ  َا  َأَيُّ َة  ﴿َيا  اْلِعد  َوَأْحُصوا  هِتِن   َفَطليُقوُهن  لِِعد  َساَء 

ُقوا اهلل َ َرب ُكْم اَل خُتِْرُجوُهن  ِمْن ُبُيوهِتِن  َواَل خَيُْرْجَن إِال  َأْن َيْأتنَِي بَِفاِحَشٍة ُمَبيينَ  [ 1]الطالق:  ٍة﴾  َوات 

احشة: ما عظم قبحه  الفحش والفحشاء والف: والصحيح أن املراد من  (1)قال آخر

وهذا هواملعنى املراد من الفاحشة أينم وردت يف القرآن الكريم،  ..  من األفعال واألقوال 

تعاىل:   قوله  يف  الزنا  بمعنى  الثاين  الوجه  يف  الفواحش  بأن   َ  واالدعاء  َريبي َم  َحر  إِن َم  ﴿ُقْل 

هوأبعد ما يكون عن الصواب؛ ذلك أن   ،ف[ 33]األعراف:  اْلَفَواِحَش َما َظَهَر ِمنَْها َوَما َبَطَن﴾  

الفواحش اسم جنس من جهة، وورد مجًعا من جهة أخرى؛ فكيف يصح أن نجعلها بمعنى  

فرس    لذلك  املفرد!؟  ال  اجلمع  أراد  الكريم  والقرآن  الفواحش،  من  واحدة  والزنا  الزنا، 

من ظهر  ما  أن   جماهد  عن  ونقل  األشياء،  من  بالقبائح  الفواحش  أهل  الطربي  طواف  ها: 

الزنا  بطن:  وما  عراة،  الكعبة  تعني مجيع   ،اجلاهلية حول  ا  بأهن  الفواحش  ت  ُفرسي   وكذلك 

فقرص الفواحش عىل الزنا وحده حتريف رصيح للمعنى املراد من  ..  املعايص أوهي الكبائر 

 ذكرها يف اآلية الكريمة. 

بمعنى  : أدنى  .. أوهلا عىل أربعة وجوه   [أدنى كلمة ]  تفسري: ومثل ذلك  (2)قال آخر

..  أجدر أن ال تشكواأي    ،[ 282]البقرة:  َوَأْدَنى َأال  َتْرَتاُبوا﴾  ، وفرسوا به قوله تعاىل: ﴿أجدر
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 . دون بمعنى والرابع: أدنى   أقل..بمعنى والثالث: أدنى  أقرب.. بمعنى والثاين: أدنى 

الذي: لكن  (1)قال آخر اللغوي  املعنى  اللغة    يتبني  من  أدنى، أن  لكلمة  ذكره أهل 

الوجه   إال   مرادفاته،  من  ُتعدُّ  ا  أهن  آخر  أوبتعبري  معناه،  ال خترج عن  إليه  املنسوبة  الوجوه 

ألن   ،  [ 282]البقرة:  األول، وهوجعل أدنى بمعنى أجدر يف قوله تعاىل: ﴿َوَأْدَنى َأال  َتْرَتاُبوا﴾  

واحلائط، وقولنا: وأجدر بكذا، معناه )ينبغي أن  أجدر ال يعني أقرب؛ إذ هومن اجلدار، وه 

وثباته؛   اجلدار  كبناء  عليه(  أمره  ويبني  )َوَأْدَنى(  ويثبت  فرس   املفرسين  من  أحًدا  أجد  مل 

م كانوا ال يعنيهم    ا، وهذوالنظائر   كتب الوجوهأصحاب  بمعنى: وأجدر، إال    يدلُّ عىل أهن 

..  عناه؛ كل ذلك من أجل أن خيتلقوا الوجه اختالًقا أن يفرسوا اللفظ القرآين بمعناه أوبغري م

التي ذكرواملشكلة   الوجوه  الرشح  وأن  هذه  باب  الكريم، ال تدخل يف  القرآن  ها أللفاظ 

وها معاين حقيقية كمعاين اللفظ املشرتك، وهنا يكمن خطرها إذا كانت   والتفسري، بل عدُّ

حينئ ُتعدُّ  ا  ألهن  الكريم؛  القرآن  عناه  ما  وهواليقل  خالف  الكريم،  القرآن  ملعاين  حتريًفا  ذ 

 خطًرا عن حتريف ألفاظه. 

منتهى  [ عىل مخسة وجوه.. أوهلا فرسوه بتأويلكلمة ]  تفسري: ومثل ذلك  (2)قال آخر

]آل عمران:  اْبتَِغاء اْلِفْتنَِة َواْبتَِغاء َتْأِويلِِه﴾  ﴿وقد فرسوا به قوله تعاىل:  وأمته،    كم يملك حممد  

ته إال  اهلل.   [ 7 والثاين: تأويله يعني عاقبة ما وعد  .  يعني: وما يعلم تأويل كم يملك حممد وُأمُّ

القيامة،   يوم  والرش  اخلري  من  القرآن  تعاىل:  اهلل يف  قوله  به  إاِل   ﴿وقد فرسوا  َينُظُروَن  َهْل 

الرؤيا،  ..  [ 53]األعراف:  َتْأِويَلُه﴾   تعبري  يعني  تأويل  تعاىل:  والثالث:  قوله  به  فرسوا  وقد 

َتبِيَك َربَُّك َوُيَعليُمَك ِمن َتْأِويِل األََحاِديِث﴾  ﴿ والرابع: تأويل يعني  ..  [ 6]يوسف:  َوَكَذلَِك جَيْ

َي ِمن َقْبُل َقْد َجَعَلَها َريبي  َوَقاَل َيا َأَبِت َهَذا َتْأِويُل ُرْؤَيا ﴿ وقد فرسوا به قوله تعاىل:  حتقيق،  
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ا﴾   ألوانه،،  ..  يعني: حتقيق رؤياي  [ 100]يوسف:  َحقًّ يعني  تأويله  به  واخلامس:  وقد فرسوا 

يُكَم َطَعاٌم ُتْرَزَقانِِه إاِل  َنب ْأُتُكَم بَِتْأِويلِِه﴾  ﴿قوله تعاىل:  
يعني بألوانه، يعني    [ 37]يوسف:  َقاَل الَ َيْأتِ

 .من فبل أن يأتيكم   ألوان الطعام

..  (2)ردُّ اليشء إىل الغاية املرادة منه: مع أن املراد بالتأويل يف اللغة هو  (1) قال آخر

جعله بمعنى العاقبة كم جاء  وليس وجهه، وال وجه له غريه،  معنى التأويل، وهو فهذا هو

الثاين،   الوجه  يعني  وال  يف  فالتعبري  الثالث،  الوجه  الرؤيا، كم جاء يف  تعبري  بمعنى  جعله 

ا التحقيق كم جاء يف الوجه الرابع، فهومن لوازم التأويل احلق   التفسري، كم يعنيه التأويل، أم 

ا﴾  ونتائجه، وهذا ظاهر من قوله تعاىل:   وكذلك جعل  ،  [ 100]يوسف:  ﴿َقْد َجَعَلَها َريبي َحقًّ

ى اللون؛ ألن  اإلخبار بألوان الطعام كم جاء يف الوجه اخلامس يف قوله تعاىل:  التأويل بمعن 

يُكَم َطَعاٌم ُتْرَزَقانِِه إاِل  َنب ْأُتُكَم بَِتْأِويلِِه﴾ 
يدخل أيًضا يف باب التفسري،    [ 37]يوسف: ﴿َقاَل اَل َيْأتِ

ف يصح أن جُيعل  يضاف إىل ذلك أن ه وجه خاص متعلق بقصة يوسف عليه السالم؛ فكي

ألن  الوجه جيب أن يكون معنى من معاين اللفظ املشرتك، فهومرتبط به،    ..وجًها للتأويل!؟

ويتضمنه أينم ورد ذكره يف القرآن الكريم، أي: جاز قصده يف كل زمان ومكان، لذا ال يصح  

فيم مىض. وقعت  بحالة خاصة  يرتبط  ذكره  أن  ما  فإن  ولذلك  ليست  .  ومقلدوه  مقاتل 

 . جوها للتأويل، بل هي مرادفات ورشوحات وتفسريات له و

االستغفار   أوهلا  ثالثة وجوه: [ عىل  االستغفاركلمة ] تفسري: ومثل ذلك (3)قال آخر

ابِِريَن ، وفرسوا به قوله تعاىل: ﴿الصالة بمعنى  والثاين: االستغفار    من الذنب والرشك.. الص 

َواملُْنفِ  َواْلَقانِتِنَي  اِدِقنَي  بِاألَْسَحاِر﴾  َوالص  َواملُْْسَتْغِفِريَن  عمران:  ِقنَي  قوله  [ 17]آل  به  وفرسوا   ،
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االستغفار  بمعنى  والثالث: االستغفار  ،  [ 18]الذاريات:  َوبِاألَْسحاِر ُهْم َيْسَتْغِفُروَن﴾  تعاىل: ﴿

 . من الذنب

  : )االستغفار: استفعال ، ولذلك قالواالسرت بالغفر  : وقد فرس أهل اللغة  (1) قال آخر

السرت( والَغفر:  بالعفوعنه،  الذنب  تغطية  والغفران  الغفران،  طلب  وهم  (2)   من  وإن  .. 

فرسوا الغْفر )مصدر َغَفَر( بالسرت، فهذا ال يعني أن  السرْت هوالغْفر بعينه، بل ال يكون الغْفر  

سكري ذكر  بعينه إال  الغْفر؛ إذ ال يعربي عن معنى اللفظ إالّ لفظه، والدليل عىل ذلك أن  الع 

الكتب التي تناولت ذكر الفروق بني األلفاظ  ، وهلذا فإن  أن  بني غفر وسرت فرًقا يف الداللة

أكرب دليل عىل أن ه ال يوجد يف اللغة، وال سيم يف القرآن الكريم لفظان متطابقان يف   املرتادفة

جعل  املعنى. فإن  ولذلك  تعاىل:  .  قوله  يف  الثاين  الوجه  يف  الصالة،  بمعنى  االستغفار 

]الذاريات:  َوبِاألَْسحاِر ُهْم َيْسَتْغِفُروَن﴾  وقوله: ﴿  ،[ 17]آل عمران:  َواملُْْسَتْغِفِريَن بِاألَْسَحاِر﴾  ﴿

 . أبعد ما قيل عن الصواب [ 18

التوحيد    منها   :ا وجهعرش  ثالثة  [ عىل  الدين كلمة ]  تفسري: ومثل ذلك  (3)قال آخر

﴿والشهادة،   تعاىل:  قوله  به  اإِلْساَلمُ وفرسوا  اهللِّ  ِعنَد  يَن  الدي عمران:  ﴾  إِن   :  وقوله  [ 19]آل 

ينَ ﴿ ُه الدي ..  حكم الرشيعة.. ومنها  احلساب واملناقشة.. ومنها [ 2]الزمر: ﴾ َفاْعُبِد اهلل َ خُمْلًِصا ل 

ومنها  السياسةومنها   ومنها  اإلسالم..  والقرآن ..  ومنها  اجلزاء منها  ..  ومنها  الطاعة..   ..

قال  .. وقد  العدد الصحيح.. ومنها  امللة.. ومنها  الدين بعينه .. ومنها  احلدود.. ومنها  العادة

ينِ ﴿: )الدين: اجلزاء، ومنه قوله تعاىل:  يف ذلك   ابن قتيبة  .. والدين:  [ 4]الفاحتة:  ﴾  َملِِك َيْوِم الدي

ُهوِر ِعنَْد اهلل ِ اْثنَا َعرَشَ َشْهًرا   َة الشُّ امللك والسلطان.. والدين: احلساب، ومنه قوله: ﴿إِن  ِعد 
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يُن اْلَقييمُ  َمَواِت َواأْلَْرَض ِمنَْها َأْرَبَعٌة ُحُرٌم َذلَِك الدي َتاِب اهلل ِ َيْوَم َخَلَق الس 
  ، [ 36]التوبة:  ﴾  يِف كِ

َيْعَمُلونَ ﴿تعاىل:  ومنه قوله   َكاُنوا  بَِم  َوَأْرُجُلُهم  َوَأْيِدَيِْم  َأْلِسنَُتُهْم  َعَلْيِهْم  َتْشَهُد  َيْوَمئٍِذ    َيْوَم 

يِهُم اهلل ُ ِدينَُهُم احْلَق    ( 1)  أي: حساهبم( [ 25ـ  24]النور:  ﴾ ُيَوفي

ا  وهذه الوجوه التي ُنِسبت إىل الدين ال تصح أن تكون وجوهً :  (2) قال آخر ا له؛ ألهن 

، الذي  وجه العددفُتعدُّ مجيعها من معاين الدين، أومرادفاته، أومما أفاد وخالف املعنى املراد،  

يِهُم اهلل ُ ِدينَُهُم احْلَق  فرسوا به  ليس له أي مسوغ، ال من   [ 25]النور:  ﴾ قوله تعاىل: ﴿َيْوَمئٍِذ ُيَوفي

ا جعله هب يُن اْلَقييمُ حيث السياق وال من حيث اللغة، أم  ﴾  ذا املعنى يف قوله تعاىل: ﴿َذلَِك الدي

فالظاهر أن ه كان استناًدا إىل السياق، واحلقيقة أن  الدين قد أريد به هنا الدين بعينه،    [ 30]الروم:  

الدراسات   لِل فظ، كم شاع هذا يف  الداللة املوضوعة  يغري  السياق ال  ويف كل سياق؛ ألن  

الدليل عىل ذلك، أن ه مل يعنيي جعل الدين بمعنى العدد يف كتب التفسري  الداللية احلديثة، و

يُن اْلَقييمُ يف ذلك  قال الطربيوقد  إال ابن قتيبة،   ا قوله تعاىل: ﴿َذلَِك الدي   [ 30]الروم:  ﴾  : )وأم 

فإن  معناه: هذا الذي أخربتكم من أن  عدد الشهور عند اهلل اثنا عرش شهًرا يف كتاب اهلل،  

املستقيم و هوالدين  حرًما،  أربعة  منها  قد  ..  أن   العرب  وكانت  وإسمعيل،  إبراهيم  دين 

وهذا ما عليه مجهور املفرسين والذين    ومل يذكر معنى العدد،  ،(3)  متسكت به وراثة منهم( 

   . ذكروا معنى العدد ذكروه ضمن أقوال ُأخر، وأشاروا إليه بصيغة التضعيف

.. وهكذا  القضاء أواحلكم ُيعدُّ أيًضا من مرادفات الدين هكذا، فإن  و:  (4)قال آخر

تعاىلاعتبارهم   قوله  يف  األول  الوجه  يف  التوحيد  بمعنى  َلُه    :الدين  خُمْلًِصا  اهلل َ  ﴿َفاْعُبِد 

يَن﴾   والدين يف هذا املوضع ويف كل موضع أريد به الدين بعينه بكل أحكامه    ،[ 2]الزمر:  الدي
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التوحيد مل جيئ من لفظ الدين، وإن م من لفظ اإلخالص، إذ املراد إخالص    ومبادئه، ومعنى

فكل عمل يقوم به اإلنسان جيب أن يبتغي به صاحبه وجه اهلل، وال    النية والعمل هلل تعاىل،

له   خملصني  التقدير:  يكون  أن  يصح  ال  ألن ه  التوحيد؛  بمعنى  هنا  الدين  يكون  أن  يصح 

الت قدير معنى، كم أن ه ليس املراد أن يكون اإلخالص مقترًصا عىل  التوحيد؛ إذ ليس هلذا 

 التوحيد، والدين ليس توحيًدا فحسب. 

آخر فإن  و:  (1) قال  األشباه  هلذا،  كتب  يف  نجده  الذي  املنهج  يف  العام  اخللل  من 

م دائًم أوغالًبا ما يذكرون الشاهد مقطوًعا عم قبله، حتى لوكان الوجه مبنيًّ والنظائر   ا عىل  أهن 

يَن  ﴿سياق ما قبله، من ذلك أن  شاهد وجه التوحيد يف الوجه األول هوقوله تعاىل:   إِن  الدي

وهذا الوجه استند إىل السياق الذي قبله وهوقوله تعاىل:    [ 19]آل عمران:  ِعنَد اهللِّ اإِلْساَلُم﴾  

ُلوا اْلِعْلِم َقآئَِمً بِاْلِقْسِط الَ إَِلَه إِال  ُهواْلَعِزيُز احْلَكِيُم  َشِهَد اهللُّ َأن ُه الَ إَِلَه إاِل  ُهوَواملاََْلئَِكُة َوُأوْ ﴿

اإِلْساَلُم﴾   ِعنَد اهللِّ  يَن  الدي قوله  حيث قالوا    [ 18ـ    17]آل عمران  إِن   التوحيد استناًدا إىل  بوجه 

ُهوَ ﴿تعاىل:   إِال   إَِلَه  ف  ﴾َأن ُه الَ  السياق ال يفيد ذلك،  تعب َد اهللَ  الدين اسمع أن  ما  م جلميع 

 . خلُقه، وأمرهم باإلقامة عليه، وأن يكون عادهتم وبه جيزَيم 

عرفان اإلحسان ونرشه [، والتي تعني الشكر كلمة ]  تفسري: ومثل ذلك (2) قال آخر

وفرسوا بذلك قوله تعاىل:  وجه منهم يعني التوحيد، ، حيث ذكروا هلا وجهان: وْحد ُموليه

اكِِريَن﴾  ﴿ وفرسوا  والوجه الثاين: الشكر يعني شكر النعمة،  ..  [ 145]آل عمران:  َوَسنَْجِزي الش 

  [ 152]البقرة: َواْشُكُروا يِل َوالَ َتْكُفُروِن﴾ به قوله تعاىل: ﴿

الوجه الثاين يعني الشكر بعينه؛ ألن  شكر اهلل ال يكون إال  شكًرا عىل  : و(3) قال آخر
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أن  م تقديره: واشكروا يل نعمي عليكمنعمه، أي:  الوجه  ..  فعول: اشكروا، حمذوف  ا  أم 

له أي  مسوغ كان، ال معنوي وال لفظي وال سياقي، كم أن ه مل  فليس  األول وهوالتوحيد،  

يرتبط بالشكر حتى بصلة ترادف أووصف أوجماز، أوصلة اليشء بأمثلته وأنواعه أوبايي  

اعتباًطا، فم عالقة الشاكرين باملوحدين يف قوله تعاىل:   وره مذكصلة أخرى، مما يدل عىل أن  

اَت َأوُقتَِل انَقَلْبُتْم َعىَل َأْعَقابُِكْم وَ ﴿ ُسُل َأَفإِن م  ِه الرُّ
ٌد إِال  َرُسوٌل َقْد َخَلْت ِمن َقْبلِ َمن َوَما حُمَم 

َشْيًئا َوَسَيْجِزي ْب َعىَلَ َعِقَبْيِه َفَلن َيُْض  اهللَّ 
اكِِريَن َوَما َكاَن لِنَْفٍس َأْن مَتُوَت إِال     َينَقلِ اهللُّ الش 

مِ  ُنْؤتِِه  اآلِخَرِة  َثَواَب  ُيِرْد  َوَمن  ِمنَْها  ُنْؤتِِه  ْنَيا  الدُّ َثَواَب  ُيِرْد  َوَمن  اًل  َؤج  مُّ َتاًبا 
كِ اهلل    نَْها بِإِْذِن 

اكِِريَن﴾    . هلذا الوجه أي ظل كان يف التفسري  جدنلذلك مل    ،[ 145ـ    144]آل عمران:  َوَسنَْجِزي الش 

اإليمن  ، فلغة )التصديق([، والتي تعني  اإليمنكلمة ]  تفسري: ومثل ذلك  (1)قال آخر

به نفسه التصديق باهلل، بوجوده وبوحدانيته، وبم أخرب، وبم وصف  يعني  قال  كم    ، باهلل: 

ويوصف به كل من    ،الراغب: )واإليمن يستعمل تارة اسًم للرشيعة التي جاء هبا حممد  

ا باهلل ونبوته.. وتارة يستعمل عىل سبيل املدح ويراد به إذعان النفس   دخل يف رشيعته مقرًّ

باللسان   وإقرار  بالقلب  حتقيق  أشياء:  ثالثة  باجتمع  وذلك  التصديق،  سبيل  عىل  للحق 

ذلك باجلوارح.. ويقال لكل واحد من االعتقاد والقول الصدق والعمل  وعمل بحسب  

أي: صالتكم، وجعل    [ 143]البقرة: ﴾  َوَما َكاَن اهللُّ لُِيِضيَع إِيَمَنُكمْ ﴿الصالح إيمن قال تعاىل:  

يف  النبي   أشياء  ستة  اإليمن  واخلرب    أصل  اإليمن؟  ما  فقال:  سأله  حيث  جربيل  خرب 

ن باهلل ومالئكته وكتبه ورسله واليوم اآلِخر والقدر خريه ورشه من  وهواإليم  .. معروف(

اهلل( بحقها    ،(2)   عند  آمن  فقد  الصالة  أقام  من  ألن   اإليمن؛  من  الصالة  جعلت  وهلذا 

من معاين اإليمن هذه وجوها لإليمن،  .. لكن املهتمني بالوجوه والنظائر، جعلوا ووجوهبا 
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والوجه الثاين:    فوجه منها: اإلقرار باللسان..  :(1) ة وجوهاإليمن عىل أربعحيث ذكروا أن  

، وفرسوا  والوجه الثالث: اإليمن يعني التوحيد  اإليمن يعني التصديق يف الرس والعالنية.. 

تعاىل: ﴿ قوله  َعَمُلهُ به  َحبَِط  َفَقْد  بِاإِليَمِن  َيْكُفْر  اإليمن  ..[ 5]املائدة:  ﴾  َوَمن  الرابع:  والوجه 

ُكونَ ، وفسورا به قوله تعاىل: ﴿ا يف رشكيعني إيمنً  رْشِ ﴾  َوَما ُيْؤِمُن َأْكَثُرُهْم بِاهللِّ إِال  َوُهم مُّ

  [ 106]يوسف: 

آخر ُنِسبت  هذه  و:  (2)قال  التي  اإليمن  الوجوه  ُتعدُّ  نكم  إىل  إذ  رى وجوه خمتلقة، 

فقد اختذ اإليمن،  يعنيه ويتضمنه    وامجيعها من معاين  ما  الثالث من بعض  الوجه  مثاًل يف 

تعاىل: ﴿َوَمْن   قوله  الطربي  التوحيد؛ لذلك فرس   اإليمن وجًها لإليمن، فاإليمن أعم من 

َعَمُلهُ  َفَقْد َحبَِط  يَمِن  بِاإْلِ بقوله: )ومن جيحد ما أمر اهلل بالتصديق به من    [ 5]املائدة:  ﴾  َيْكُفْر 

.. ومثل ذلك  (3)   ، وما جاء به من عند اهلل، فقد بطل ثواب عمله(مد  توحيد اهلل، ونبوة حم

الرابع الوجه  فقد  شاهد  خلق  ،  ومن  خلقهم  من  تسأهلم  )قال  تفسريه:  يف  الطربي  قال 

غريه(  يعبدون  وهم  باهلل،  إيمهنم  فذلك  اهلل،  فيقولون  واألرض  فذلك    ،(4)  السموات 

باللسان واإلقرار، ل بالعمل والعبادة، فاإليمن يف  إرشاكهم، فهم مؤمنون  كنهم مرشكون 

هومن مرادفاته، أومما أفاد وهوخمالف للمعنى املراد، وال   كل موضع يعني اإليمن بعينه، أو

 وجوه. 

)أن  [، حيث أن معناها يف اللغة هو  إقامة الصالة]  تفسري: ومثل ذلك  (5)قال آخر

لراغب: )اإلقامة يف املكان الثبات، وإقامة  وقال ا،  (6)  ُتؤتى هبا بحقوقها كم فرض اهلل تعاىل( 

 َحت َى ُتِقيُموا الت ْوَراةَ ﴿قال تعاىل:    ، كماليشء توفية حقه 
ٍ
ء   ُقْل َيا َأْهَل اْلكَِتاِب َلْسُتْم َعىَل ََشْ
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بالصالة    [ 68]املائدة:  ﴾  َواإِلنِجيَل  تعاىل  اهلل  يأمر  بالعلم والعمل.. ومل  توفون حقوقهم  أي: 

حيثم أمر، وال مدح حيث مدح إال  بلفظ اإلقامة تنبيًها أن  املقصود منها توفية رشائطها ال  

الةَ ﴿ اإلتيان هبيئاهتا نحو:   فهذا هواملراد من إقامة  ،  يف غري موضع(  [ 72]األنعام: ﴾  َأِقيُموا الص 

فوجه    أن  )تفسري أقام الصالة عىل وجهني:  وازعمأصحاب الوجوه والنظائر  ال  أن   الصالة، إ

براءة:  إ منها:   يف  قوله  فذلك  تصديق،  غري  من  هبا  اإلقرار  يعني  الصالة،  َتاُبوا  ﴿قام  َفإِن 

َكاَة َفَخلُّوا َسبِيَلُهمْ  اَلَة َوآَتُوا الز  : إقام الصالة، يعني  والوجه الثاين ..[ 5]التوبة: ﴾ َوَأَقاُموا الص 

 (1)متامها( 

آخر وهذا  (2)قال  باللسان  :  بالصالة  االعرتاف  أساس  عىل  إال   تفسريه  يمكن  ال 

يكون القرآن  فحسب، من دون اإلقرار هبا يف القلب، وهذا حال املنافق، فكيف يصح أن   

وقد  ضعفه،    لذلك مل يتبن  هذا القول أحد من بعده لشدة  .. أراد هذا املعنى!؟الكريم قد  

به إقامتها باإلقرار بوجوهبا ال  أشار   قيل عني  التضعيف فقال: )فقد  إليه بصيغة  الراغب 

ا عن احلقيقة،  ولذلك، فإن ما قالوا    ..(3)   بأدائها( إقامة الصالة ال تعني تأديتها  فبعيد جدًّ

  تعاىل   فحسب، بل توفية حقها يف ضبط ركوعها وسجودها وقيامها بكل أركاهنا، كم أن  اهلل

فالتوبة ال حتتمل غري اإلخالص  ؛  يصح أن ه أراد توبة كاذبةال    [ 11]التوبة:  ﴾  ﴿َفإِْن َتاُبواملا قال:  

التوبة بالقيام   النية قلبية ال يعلمها إال  اهلل؛ فأراد اهلل سبحانه أن يقرن هذه  النية، وهذه  يف 

ليكونا   الزكاة؛  إيتاء  وهي  مالية،  بفريضة  والقيام  الصالة،  إقامة  وهي  عملية،  بفريضة 

 . ل عليها اآلية بكل وضوح هذه هي احلقيقة التي تد و عالمتني عىل صدق توبة املرشكني، 

، لكن  زيادة[، حيث أن معناها يف اللغة هو ال الفضل ]  تفسريقال آخر: ومثل ذلك  

 
 .139األشباه والنظائر ص  (1)

 ( 236ال وجوه وال نظائر يف كتاب الوجوه والنظائر )ص  (2)

 ..436املفردات ص  (3)



399 

 

جعلوه   والنظائر،  الوجوه  والتجاوز،  أصحاب  والنبوة،  اإلسالم،  هي:  وجوه  ثمنية  عىل 

واجلنة  ، واملنُّ املال،  يف  واخللف  الدنيا،  يف  والرزق  اجلنة،  يف  ب..  (1)والرزق  معنى  واملني 

، واللطف، والثواب، ألفاظ مرتادفة، لذلك جاز أن حيل   اللطف والفضل، والتجاوز، واملنُّ

ا تعدُّ مجيعها من معاين الفضل وأمثلته، فالفضل   ا باقي الوجوه، فإهن  بعضها حمل بعض، أم 

  يف هذه املواضع الثمنية يعني الفضل بعينه، وليست وجوها؛ ألن  الوجوه احلقيقية هي التي 

 .(2)ال تكون عالقتها باللفظ عالقة ترادف، أوعالقة اليشء بأنواعه وأمثلته

اللغة  الّْض ]  تفسري: ومثل ذلك  (3)قال آخر ،  الشدة والبالء [، حيث أن معناها يف 

ُّ بضم الضاد: هوالشدة والبالء، وبفتحها: ضد النفع(وقد   ومما    ،(4)   قال ابن اجلوزي: )الْضُّ

ال شك فيه أن  ما كان بمعنى البالء والشدة، أشد رضًرا مما كان خالف النفع؛ لذلك ُضم   

أهل الوجوه    .. لكناألول وُفتح الثاين،؛ ألن  الضمة أثقل من الفتحة، والفتحة أخف منها 

  أن  للْض يف القرآن الكريم سبعة وجوه، هي: البالء والشدة، وقحط املطر، واألهوال ذكروا  

بعينه  والْض  واجلوع،  واحلاجة،  والنقص  اجلسد،  يف  والبالء  واملرض  البحر،  وهذه  ..  يف 

الوجوه ال ُتعدُّ وجوها للْض، بل هي من األلفاظ املرادفة له وجعل أحد هذه الوجوه يعني  

الْض بعينه، يدل عىل أن  للْض معنى مستقالًّ يميزه من معاين هذه الوجوه، مما يدل داللة  

لفاظ املشرتكة، وهذه الوجوه املنسوبة إليه وجوه خمتلقة،  أن  الْض ليس من األ  قاطعة عىل 

 والذي يرس  هلم اختالقها للْض جواز وقوعها موقعه؛ لتقارب معانيها من معناه. 

ذكر أهل الوجوه أن  للوكيل  [، حيث  الوكيلكلمة ]  تفسري: ومثل ذلك  (5) قال آخر

احل هي:  وجوه  ستة  الكريم  القرآن  الشاهد،  يف  بمعنى  والشهيد  واملسيطر،  والرب،  رز، 

 
 .141ـ  140األشباه والنظائر ص  (1)

 .141ـ  140األشباه والنظائر ص  (2)

 ( 246والنظائر )ص ال وجوه وال نظائر يف كتاب الوجوه  (3)

 . 184نزهة األعني ص  (4)
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الوكيل اسم جنس ُيطلق عىل كل من أوكلَت إليه أمرك، كاحلرز،  ، مع أن  واحلافظ، واملانع

إذ هي مجيعها    ،والرب، واملسيطر، والشهيد، واحلافظ، واملانع، فهي إذن مجيًعا وجه واحد 

 أسمء موصوفة بالوكيل. 

[، فمع أن داللتها يف اللغة قارصة عىل  األشهاد]  كلمة  تفسريقال آخر: ومثل ذلك  

والنظائر ذكروا هلا  أهل الوجوه  ، إال أن  (1) ثالث دالالت هي: احلضور والعلم واإلعالم

، واملستشهد  األنبياء، واحلافظ املََلك الذي يكتب عمل ابن آدم، وأمة حممد  وجوها منها:  

حق أوعىل  رجل،  يشهد عىل حق  والذي  اهلل،  سبيل  والرشكاء،  يف  واحلارض،  الناس،  وق 

   .(2)والفطن احلارض الذهن

الشهيد أوالشاهد اسم جنس ُيطلق عىل كل من حْض ليشهد  : مع أن  (3) قال آخر

،  عىل اآلخرين باحلق، وبم علم وعاين، وهذا ما ينطبق عىل األنبياء والشهداء وأمة حممد  

واألرض واملالئكة وجوارح اإلنسان، كم جاء ذلك يف القرآن الكريم، وكل من ُأوكل إليه  

ها ُتعدُّ وجًها واحًدا؛ إذ  والوجوه التي ذكرفإن    .. ولذلك،ُأِمر بأن يشهد باحلق عىل غريه  أو

 . هي مجيعها أسمء موصوفة بمعنى الشهادة

النسبة إىل  الصادقنيكلمة ]  تفسريقال آخر: ومثل ذلك   عروف،  املالصدق  [ وهي 

قالوا:   الوجوه،  أصحاب  ثالثة وجوهلكن  عىل  الصادقني  املهاجرين  والنبيني..    :)تفسري 

اجلهادبعضهم  اف  وأض  ، املؤمنني(وخاصة..   يف  هوالصادقني  رابًعا،  أن  (4)وجًها  مع   ..

النبيني   عىل  ينطبق  ما  وهذا  به،  اتصفوا  مجاعة  كل  عىل  يطلق  جنس  اسم  )الصادقني( 

واملهاجرين واملؤمنني، وعىل غريهم من الصادقني، فهي وجه واحد؛ إذ هي مجيعها أسمء  

 
 .153ـ  151/ 8لسان العرب  (1)

 .149ـ  147األشباه والنظائر ص  (2)

 ( 249ال وجوه وال نظائر يف كتاب الوجوه والنظائر )ص  (3)
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 .(1)موصوفة بالصدق

[، فمع أن داللتها يف اللغة قارصة عىل املأثم  حرج]   كلمة  تفسريقال آخر: ومثل ذلك  

أن  (2)والضيق إال  الوجوه  ،  ال أهل  منها:  وجوها  هلا  ذكروا  الضيق..  وشّك..  والنظائر 

ها هي يف احلقيقة ألفاظ مرادفة للحرج، وليست وجوها  وهذه الوجوه التي ذكر  ،(3) اإلثمو

ا ليست   معاين متباينة.له، أي: ال يصح أن تكون وجوها؛ ألهن 

[، فمع أن داللتها يف اللغة قارصة عىل املأثم  هل كلمة ]  تفسريقال آخر: ومثل ذلك  

النافية  (5)، منها ا وجوهوالنظائر ذكروا هلا  أهل الوجوه  ، إال أن  (4)والضيق : هل يعني ما 

إال   دخول  عند  ذلك  فيها  تعاىل:  ويتعني  قوله  به  وفرسوا  إِ ﴿،  األْحَساِن  َجَزاء  ال  َهْل 

َهْل َأَتى َعىَل األنَساِن  ﴿، وفرسوا به قوله تعاىل:  والثاين: هل يعني قد   [ 60]الرْحن:  األْحَساُن﴾  

ْذُكوًرا﴾   م  َشْيًئا  َيُكن  مَلْ  ْهِر  الد  َن  مي اْلَغاِشَيِة﴾  ﴿وقوله:    [ 1]اإلنسان:  ِحنٌي  َحِديُث  َأَتاَك  َهْل 

ُقْل َهْل ُننَبيُئُكْم  ﴿ ، وفرسوا به قوله تعاىل:  أالقد أتاك.. والثالث: هل يعني  أي:    [ 1]الغاشية:  

َأْعَماًل﴾   يَن  استفهام أي  [ 103]الكهف:  بِاألْخرَسِ هل  والرابع:  أنبئكم..  أال  واخلامس، :   ..  

﴾  ﴿، وفرسوا به قوله تعاىل:  التوبيخ
ٍ
ء ن َيْفَعُل ِمن َذلُِكم مين ََشْ َكائُِكم م  ]الروم: َهْل ِمن رُشَ

والسادس:  .[ 40 أليس .  تعاىل:  معنى  قوله  به  ِحْجٍر﴾  ﴿، وفرسوا  ليِذي  َقَسٌم  َذلَِك  يِف  َهْل 

ط لُِعوَن﴾  ﴿وفرسوا به قوله تعاىل:    األمر، . السابع:  .[ 5]الفجر:   .  .[ 54]الصافات:َقاَل َهْل َأنُتم مُّ

تعاىل:    السؤال، والثامن:   به قوله  َوتَ ﴿وفرسوا  اْمَتالِت  َهِل  جِلََهن َم  َنُقوُل  َهْل ِمن  َيْوَم  ُقوُل 

ِزيٍد﴾     [ 30]ق: م 

أن ه ليس يف اللغة، وال سيم يف القرآن الكريم، من لفظني متطابقني  : مع  (6)قال آخر
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يف املعنى، فالقول بأن  هل ترد يف القرآن الكريم بمعنى ما النافية، أومعنى قد، أومعنى كذا  

لفظ كان ترشح داللته، أوتعرفه    وكذا يرده واقع اللغة، حتى إن  املعاجم عندما تعرف أي 

بأقرب املعاين إليه، وال تعرفه بم يطابق معناه؛ ألن  اللفظ ال يطابق معناه إال  اللفظ نفسه،  

وهلذا تسليم،  هبا  نسليم  أن  حقيقة جيب  فإنهذه  املوضوعة    [ هل]  ،  هل  بمعنى  إال   ترد  مل 

ما  أوجلعل  اجلواب،  الطلب عن  معنى  فيها  التي  بمنزلة    لالستفهام  استفهام هل  يتضمنه 

الترصيح باجلواب؛ ألن    ُيستغنى فيها عن  التي ال شك فيها وال اختالف؛ لذلك  احلقيقة 

ا )لالستفهام، وال يكون املستفهم عنه إال    فت )هل( بأهن  جواهبا واحد متفق عليه، وقد ُعر 

 ( 1)  ال ظن  له فيه البتة( فيم

ْحَساِن إِال   )هل( مثاًل يف قوله تعاىل:  : ولذلك فإن معنى  (2)قال آخر ﴿َهْل َجَزاُء اإْلِ

ْحَساُن﴾   حقيقي موجه إىل كل إنسان ليقر بمضمونه، وهوجعل اإلحسان  أهنا    [ 60]الرْحن:  اإْلِ

جزاؤه اإلحسان، وهومن األمور الثابتة الكامنة يف عقل كل عاقل وقلبه، ويكون املراد من  

 عىل اإلقرار هبذا األمر باإلجابة عنه يف نفسه: نعم جزاء  هنا ْحل املخاطبني  [ هل] استعمل  

اإلحسان، لكن مل ا جعلوا اإلجابة بتقدير: ما جزاء اإلحسان إال  اإلحسان،    اإلحسان هو

وا أن  هل بمعنى ما النافية  ﴿َهْل َأَتى  هل بمعنى قد يف قوله تعاىل:    هم وكذلك جعل..  تومه 

ِمَن   ِحنٌي  ْنَساِن  اإْلِ َمْذُكوًرا﴾  َعىَل  َشْيًئا  َيُكْن  مَلْ  ْهِر  به مجاعة من    [ 1]اإلنسان:  الد  قال  ما  وهذا 

واحلقيقة أن  )هل(  ..  النحاة واملفرسين بأن  هل يف هذه اآلية بمعنى قد، وليست باستفهام

االستفهام   هذا  يتضمنه  بم  أيقر  املخاطب:  إىل  ه  موج  وسؤال  استفهام  ونحوه  تقدم  فيم 

واإلجابة تقتيض اإلقرار، ألن ه سؤال عن حقيقة ال يستطيع املسؤول    .. نكره؟والسؤال أم ي

 . أن ينكرها 

 
 ( 253ال وجوه وال نظائر يف كتاب الوجوه والنظائر )ص  (2) .. 909الربهان يف علوم القرآن ص  (1)
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يف الوجه الثالث يف    [أال ] أيًضا التي ُجعلت بمعنى    [هل ]وهذا هوحال  :  (1)قال آخر

يَن َأْعَماًل﴾  قوله تعاىل:   تفهام  والغرض من هذا االس  [ 103]الكهف:  ﴿ُقْل َهْل ُننَبيُئُكْم بِاأْلَْخرَسِ

هوالتنبيه عىل أن  اجلواب عنه َيمهم، ومن الْضوري واملفيد التعرف إليه، وأن  يف معرفته  

منفعتهم، فأريد هبذا االستفهام ْحلهم عىل اإلجابة عنه باإلثبات، وكأن ه أريد أن يقولوا يف  

نكون    أنفسهم: نعم نريد أن تنبئنا عن األخرسين أعمالً؛ من أجل أن نتجنب أعمهلم، وال 

 أخرس الناس مثلهم. 

آخر َجعل:  (2) قال  التي  هل  تعاىل:  ووكذلك  قوله  يف  التوبيخ  بمعنى  ِمْن  ها  ﴿َهْل 

  ﴾
ٍ
ء َيْفَعُل ِمْن َذلُِكْم ِمْن ََشْ َكائُِكْم َمْن    ألن  الغرض من استعمل هل هنا هو   [ 40]الروم:  رُشَ

األمور املنكرة واملعتقدات الباطلة التي ال  ْحل املخاطبني عىل اإلجابة عم  استقر عندهم من  

 يستطيعون أن ينكروا بطالهنا، ويف ذلك توبيخ هلم. 

َهْل يِف َذلَِك  ﴿  ها بمعنى أليس يف قوله تعاىل: ووكذلك هل التي جعل:  (3)قال آخر

هنا أيًضا استفهامية، والدليل عىل ذلك جعلها بمعنى أليس    [ هل ف ]  ﴾ َقَسٌم ليِذي ِحْجرٍ 

َأَلْيَس  ﴿وقوله:    [ 40]القيانة:  َأن حُيْيَِي املَْْوَتى﴾    َأَلْيَس َذلَِك بَِقاِدٍر َعىَل ﴿التي هي كقوله تعاىل:  

احْلَاكِِمنَي﴾   بَِأْحَكِم  اآلية  [ 8]التني:  اهلل ُ  هذه  قرأ  من  أن   الصحيح  احلديث  يف  جاء  يف    وقد 

 .(4)السورتني فليقل: بىل وأنا عىل ذلك من الشاهدين

َقاَل َهْل َأنُتم  قوله تعاىل: ﴿ ها بمعنى األمر يف  وهل التي جعل : ومثل ذلك  (5)قال آخر

ط لُِعونَ  استفهامية أريد هبا ْحل املخاطبني عىل اإلجابة عنها باإلثبات؛    ، فهي[ 54]الصافات:﴾  مُّ

   .جلنة عىل أهل النار جتعل املؤمن يشعر بعظم نعمة اهلل عليه ألن  اطالع املؤمن وهويف ا 

 
 ( 258ال وجوه وال نظائر يف كتاب الوجوه والنظائر )ص  (1)
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 . 340، 223/ 8القرآن العظيم البن كثري  تفسري (4)
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﴿َيْوَم َنُقوُل  ها بمعنى السؤال يف قوله تعاىل:  وهل التي جعل: ومثل ذلك  (1)قال آخر

والسؤال مرادف لالستفهام، والدليل عىل    [ 30]ق:  ﴾  جِلََهن َم َهِل اْمَتَْلِْت َوَتُقوُل َهْل ِمْن َمِزيدٍ 

ا جاءت جواًبا عن هل األوىل باألسلوب نفسه )هل( مل خترج  .. وبذلك فإن  أستفهاميتها أهن 

 . عن حد االستفهام يف القرآن الكريم ومل ترد فيه إال  بمعنى هل، أي: لالستفهام

ع فهوشائع: إذا  )شاع اليشء يشي[، فمع أن شيًعا كلمة ] تفسريقال آخر: ومثل ذلك  

الرجل:   وشيعة  أمر،  عىل  إنساًنا  متابعتك  واملشايعة  أذعته..  به:  وشعُت  وأشعته  ظهر، 

شَيع( وأصنافهم  شيعة،  فهم  أمر  عىل  اجتمعوا  قوم  وكل  وأتباعه،  أن  (2)   أصحابه  إال   ،

)تفسري )شيًعا( عىل مخسة وجوه: فوجه منها: شيًعا يعني فرًقا..  أصحاب الوجوه قالوا:  

َوَدَخَل املَِْدينََة َعىَل ِحنِي َغْفَلٍة  }ه الثاين الشيع يعني اجليش، فذلك قوله يف القصص:  والوج

هِ  يَها َرُجَلنْيِ َيْقَتتاِلِن َهَذا ِمن ِشيَعتِِه َوَهَذا ِمْن َعُدوي
ْن َأْهلَِها َفَوَجَد فِ ﴿َفَوَجَد   [ 15]القصص: ﴾ مي

يعني من جيشه    [ 15]القصص:  ﴾  ﴿ِمْن ِشيَعتِهِ يعني كافرين    [ 15]القصص:  ﴾  َيْقَتتاَِلنِ فِيَها َرُجَلنْيِ  

تشيع   الرابع:  والوجه  يعني أهل مكة..  الشيع  الثالث:  يعني من جيش موسى.. والوجه 

 ( 3)  .. والوجه اخلامس: شيًعا يعني األهواء املختلفة( نفسها 

آخر هذه  (4) قال  وكل  و   وجوهال :  ذكروها،  واجلنس  التي  واألحزاب  الفرق  هي: 

ا تعبري عن  وجوهوامللة وأهل مكة ألفاظ مرادفة، وليست  ا، وكذلك األهواء املختلفة؛ ألهن 

ا الوجه الذي جعل  ه بمعنى اجليش فال يصح األخذ به؛ فاجليش  وتعدد الفرق واألحزاب، أم 

يف   [ 15]القصص: ﴾ ﴿ِمْن ِشيَعتِهِ واملراد   ، جند يسريون حلرب ونحوها( ، وهو يعني )معروف

اآلية كم هوواضح رجل من بني إرسائيل، هذا ما جيمع عليه املفرسون  كم أن ه مل يكن ملوسى  

 
 ( 260ال وجوه وال نظائر يف كتاب الوجوه والنظائر )ص  (1)
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التي ذكرها أهل الوجوه للفظ )شيًعا(   وجوه ال.. ولذلك فإن عليه السالم جيش قبل النبوة

تيرس  هلم أنوجوهال يصح أن تكون   متباينة، وقد  ا ليست معاين  خيتلقوها هلذا    ا له؛ ألهن 

 اللفظ؛ جلواز أن تقع موقعه؛ لتقارب معانيها من معناه. 

)ما يستمتع به  [، فمع أهنا تدل يف اللغة عىل  متاعكلمة ]  تفسريقال آخر: ومثل ذلك 

ذكروا  أهل الوجوه  إال أن    ( 1)   اإلنسان يف حوائجه من أمتعة البيت ونحوه من كل َشء(

وجوه منها  للمتاع  به  أواملدةالبالغ  ا..  وفرسوا  تعاىل:  ،  ُمْسَتَقرٌّ  ﴿قوله  األَْرِض  يِف  َوَلُكْم 

إِىَل ِحنٍي﴾   الرحل، واملنافع، ومتعة املطلقة، واحلديد والرصاص  ومنها    ،[ 36]البقرة:  َوَمَتاٌع 

 .(2)والصفر وما أشبه من اآلالت التي ينتفع هبا 

بعينه، لذا جيب أن ُيفرس  يف هذه    املتاع يف هذه املواضع ايعني املتاع: مع أن  (3) قال آخر

قوله   الوجه األول مثاًل يف  الكريم استناًدا إىل معناه، فمتاع  القرآن  املواضع وأينم ورد يف 

ِحنٍي﴾  تعاىل:   إِىَل  َوَمَتاٌع  ُمْسَتَقرٌّ  اأْلَْرِض  يِف  كم    [ 24]األعراف:  ﴿َوَلُكْم  البالغ  بمعنى  ليس 

ه: )ومتاع: هوما متتعت به من أي َشء كان، وكل ما  بل هوكم فرسه الواحدي بقول  وا،زعم

حصل التمتع به فهومتاع، قال املفرسون: فلنا يف األرض متاع من حيث االستقرار عليها  

هذا هوالتفسري الصحيح الذي استند إىل معنى    ،(4)   واالغتذاء بم تنبته من الثمر واألقوات(

 املتاع نفسه. 

آخر كل:  (5) قال  تفسري  ذلك  النقص  ومثل  اللغة  يف  تعني  والتي  ]اخلرسان[،  مة 

هي:   وجوه  القرآن عىل مخسة  يف  اخلرسان جاء  أن   ذكروا  الوجوه  أهل  أن  إال  والضالل، 

يف   هي  ذكروها،  التي  الوجوه  وهذه  والعقوبة..  والنقص،  والضالل،  والغبن،  العجز، 

 
 . 895العني ص  (1)
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 احلقيقة ألفاظ مرادفة للخرسان، ال يصح أن تكون وجوها له. 

معنى  قال   أّن  اللغة  أهل  ذكر  حيث  ]االستطاعة[،  كلمة  تفسري  ذلك  ومثل  آخر: 

لكن أهل الوجوه ذكرو أن  االستطاعة  ،  (1)استطاع: أطاق، واالستطاعة القدرة عىل اليشء

واالستثقال،   والطاقة،  املال،  يف  السعة  هي:  وجوه  أربعة  عىل  الكريم  القرآن  يف  جاءت 

الفعل وطلبه ال.  .(2)وبمعنى سؤال  ذكر  وجوه وهذه  لالستطاعة،  والتي  مرادفة  ألفاظ  ها 

 .(3) من معاين صيغة استفعل بصفة عامة  ا هلا، إال  الوجه الرابع فهووجوهوليست 

معنى توىل  )ذكر أهل اللغة أن   [، حيث  : ومثل ذلك تفسري كلمة ]توىل(4) قال آخر

أمرهم،   قوم: ويل  أمر  وتوىل  أولياء،  اختذهم  وتوليُت  قوًما:  أوتقلده،  لزمه  اليشء:  وتوىل 

وتوىل عنه: أعرض عنه ونأى وأدبر وانرصف، وتوىل: إذا ذهب    فالًنا: اتبعته ورضيُت به، 

جاء يف القرآن الكريم    [ توىل]ذكر أهل الوجوه أن   بينم    (هارًبا ومدبًرا، والويل: ضد العدو

والي وبمعنى  واهنزم  وأعرض  وأبى  انرصف  هي:  وجوه،  ستة  وخالف  عىل  األمر  ة 

وهذه الوجوه تعني التويل بعينه، أوهي معان مرادفة، ال تصح أن تكون وجوها  ..  العداوة

 له؛ ألن ه جيمعها معنى واحد. 

آخر ]األحزاب(5)قال  كلمة  تفسري  ذلك  ومثل  فقد  :  اللغةقال  [،  )احلزب  أهل   :

لشيطان، وكل  أصحاب الرجل عىل رأيه وأمره.. واملؤمنون حزب اهلل والكافرون حزب ا

أن  األحزاب  والنظائر، فذكروا  الوجوه  ، أما أصحاب  (6)   طائفة تكون أهواؤهم فهوحزب(

هي: وجوه،  أربعة  عىل  الكريم  القرآن  يف  طلحة. )  جاء  أيب  وآل  وبنواملغرية  .  بنوأمية 
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كفار قوم نوح وعاد وثمود وإىل قوم شعيب  . والنصارى من النسطورية واملار يعقوبية.و

 (1)(أبوسفيان يف قبائل من العرب واليهود. ويكة، أوكفار األمم املتقدمة.وأصحاب األ

اسم جنس ُيطلق عىل كل مجاعة  ـ  كم عرفه أهل اللغة  ـ  احلزب  : مع أن  (2) قال آخر

أحزاًبا،   ُسموا  كانوا  أقوام  أي   أقوام خمتلفة،  من  كانت  فإذا  كانت،  أية مجاعة  الناس،  من 

د هبا أقوام معينة من دون غريهم، وهذا هواملعنى املراد من  فاألحزاب معنى عام ال ُيقص

املواضع   يف  املذكورة  األقوام  باألحزاب  ُأريد  أن ه  وإذا صح  الكريم،  القرآن  يف  األحزاب 

ا ُتعدُّ اسمء موصوفة باألحزاب؛ قال اهلل تعاىل:   َبْت َقْبَلُهْم َقْوُم ُنوٍح َوَعاٌد  ﴿األربعة، فإهن  َكذ 

األْحَزاُب﴾  َوفِْرَعْونُ  ُأْوَلئَِك  األَْيَكِة  َوَأْصَحاُب  ُلوٍط  َوَقْوُم  َوَثُموُد  ُذواألْوَتاِد    ،[ 13]ص:   

كتب  ف أصحاب  فعل  كم  العكس  وليس  باألحزاب،  األقوام  هذه  ى  سم  الكريم  القرآن 

 الوجوه. 

ذكر أهل اللغة أن  وقى كلمة تدل  [، حيث  قال آخر: ومثل ذلك تفسري كلمة ]اتقوا

يؤدي  عىل   هوالذي  واملتقي  اليشء،  يقي  ما  والوقاية  غريه،  بيشء  َشء  عن  َشء  دفع 

بينم  (3)الفرائض ويتجنب املحارم أن   ..  الوجوه  القرآن  وردت  )اتقوا(  كلمة  ذكر أهل  يف 

والتوحيد،   اهلل،  تعصوا  وال  واعبدوا،  اخشوا،  هي:  وجوه  مخسة  عىل  الكريم 

ي ألفاظ مرادفة لـ )اتقوا( وليست وجوها له،  ما ذكره أهل الوجوه، ه.. و (4)واإلخالص

التوحيد،   بوجهي  العسكري  استبدل  لذلك  معانيها؛  تقاربت  ما  هي  املرتادفة،  واأللفاظ 

جتاوزه،   وترك  به  املأمور  إىل  واالنتهاء  اإليمن،  وجهي  صار  والعصيان،  الباب  وبذلك 

 . باستبدال وجوه بوجوه ُأخر  ا مفتوح
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تدل عىل أصل  [، حيث ذكر أهل اللغة أهنا  مة ]الصفقال آخر: ومثل ذلك تفسري كل 

املقر،   اليشء وتساوبني شيئني يف  الوجوه ذكروا  واحد، وهواستواء يف  أن   لكن أصحاب 

اىل:  عقوله ت، ومثلوا له ببمعنى اجلميع  ، : األول(1) الصف ورد يف القرآن الكريم عىل وجهني

ا﴾  ﴿ قوله  .. مع أن معنى  بمعنى الصف بعينه   ،والثاين  ..[ 48]الكهف:  َوُعِرُضوا َعىَل َربيَك َصفًّ

ا﴾ ]الكهف:   وعرضوا عىل ربك مصطفني، وليس    [: 48تعاىل: ﴿َوُعِرُضوا َعىَل َربيَك َصفًّ

قدميه    بمعنى: وعرضوا عىل ربك مجيًعا، كم زعم أصحاب الوجوه؛ وذلك أن  القائم يصفُّ 

ني الصف بعينه كالوجه الثاين، فليس  فالصف إذن يف الوجه األول يع..  يف القيام، وهوأجود

 .(2)للصف إال  وجه واحد

اجلمع  أهنا تعني  أهل اللغة  [، حيث ذكر  احلرش ]  : ومثل ذلك تفسري كلمة (3)قال آخر

مع   هواجلمع  بل  وحده،  السوق  وال  وحده،  اجلمع  يعني  ال  احلرش  أن   أي:  السوق،  مع 

جاء  بينم  السوق،   احلرش  أن   الوجوه  أهل  اجلمع،  ذكر  وجهني:  عىل  الكريم  القرآن  يف 

م    .. والسوق  وهذان الوجهان ترى يمثالن مًعا داللة احلرش، فم فعله أصحاب الوجوه أهن 

 عمدوا إىل تشطري معنى اللفظ من أجل أن خيتلقوا له وجهني. 

هو    اجلبار)ذكر أهل اللغة أن   [، حيث  اجلبار]  : ومثل ذلك تفسري كلمة(4) قال آخر

يقبل موعظة  العايت ع الذي ال  العظيم يف نفسه  الناس  لرعيته، واجلبار من  القتال  ربه،  ىل 

الكِرْب( الذي قد دخله  اجلبار  فهم  (5)   أحد، وقلب  يرادفه من  ، وبذلك  بم  اللفظ  فون  يعري

الوجوه  لكن  األلفاظ،   للجبار،  جعلوا  أهل  وجوها  ونحوها  املرادفة  األلفاظ  هذه  من 

رآن الكريم عىل أربعة وجوه، هي: القهار اخلالق، وهواهلل تعاىل ذكره،  فذكروا أن ه ورد يف الق 
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واجلبار من املخلوقني، يعني القت ال يف غري حق، واملتكرب عن عبادة اهلل، والطويل العظيم  

فهذه الوجوه التي ذكرها أصحاب الوجوه ألفاظ مرادفة للجبار، وليست وجوها    ، القوة

 له. 

أهل الوجوه أن  السوي  [، حيث ذكر  السوي]  سري كلمة: ومثل ذلك تف(1) قال آخر

اآلفة،   من  أوالسليم  الداء،  من  الصحيح  هي:  وجوه،  ثالثة  عىل  الكريم  القرآن  يف  ورد 

التي ذكر..  وسوي اخللق يف صورة البرش، والعدل، واملهتدي ُتعدُّ من  و وهذه الوجوه  ها 

 من مرادفاته، وليست وجوها له.  معنى السوي أو 

معنى عام ُيطَلق عىل كل َشء  [، وهي  األسباب]  ومثل ذلك تفسري كلمةقال آخر:  

ذكر أهل  بينم  وال يمكن حرصها،    ا توصل به إىل ما تريد، فتكون هذه األشياء ال حد هلن

السموات،   أبواب  هي:  وجوه  أربعة  عىل  الكريم  القرآن  وردت يف  األسباب  أن   الوجوه 

م عىل  فيها  جيتمعون  كانوا  التي  واستبدل  واملنازل  واحلبل،  والعلم،  اهلل،  بعضهم  عصية 

ـ كم ذكر   األسباب.. بينم (2) الطريق باملنازل، وأجاز أن يكون اهلواء سبًبا بدالً من األبواب 

ريد، وقد تعددت وجوهها  نتوصل به إىل ما  ناسم جنس ُيطَلق عىل كل َشء  أهل اللغة ـ  

بني   العالقة  درسوا  م  ألهن  الوجوه؛  أهل  معكوسة،  عند  دراسة  عليه  تدل  وما  األسباب 

فالقرآن الكريم مل يوصف األسباب باألبواب أواملنازل أوالعلم أواحلبل أواهلواء أوالطريق،  

كم فعل أصحاب كتب الوجوه، وإنم وصف كل أمر من هذه األمور باألسباب، فهي إذن  

هذه األشياء، وإال  فإن     مجيعها وجه واحد، هذا إن صح أن  القرآن الكريم أراد من األسباب

 .)3(األسباب يف هذه املواضع أريد هبا األسباب بعينها 
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نقيض الباطل، وحق  اليشء: وجَب  [، وهو  احلق ]  ومثل ذلك تفسري كلمةقال آخر:  

ذكر أهل الوجوه  .. بينم  (1) واحلق يف الدين ما شهد به الدليل واحلق: الصواب والصحيح

كثرية   وجوًها  ـ  (2)منها للحق  الصدق  ـ  التوحيد  ـ  العدل  ـ  اإلسالم  ـ  القرآن  ـ  تعاىل  اهلل   :

الوجوب ـ احلاجة التي يستحقها صاحبها ـ احلق بعينه ـ احلظ ـ البيان ـ أمر الكعبة ـ إيضاح  

الذي يستوجب القتل ـ املال ـ انقضاء األجل ـ الزكاة ـ شهادة ال إله    احلالل واحلرام ـ اجلرم

   . إال  اهلل

مما يدل عىل أن  احلق ليس من األلفاظ املشرتكة، جعل أحد الوجوه  : و(3) ال آخرق

إليه يعني احلق بعينه، ألن  هذا يدل عىل أن  للحق معنى مستقالًّ يميزه من معاين   املنسوبة 

كل واحلق  إليه،  املنسوبة  م  فالوجوه  ألهن  الوجوه؛  أهل  عند  وجوهه  تعددت  األسباب  ظ 

 احلق وما يدل عليه دراسة معكوسة؛ فالقرآن الكريم مل يوصف احلق  درسوا العالقة بني

مثاًل باهلل والقرآن والعدل والصدق واملال.. كم فعل أصحاب كتب الوجوه، وإنم وصف  

كل أمر من هذه األمور باحلق، فهي إذن مجيعها وجه واحد، هذا إن صح أن  القرآن الكريم  

تب الوجوه، وإال  فإن  احلق أريد به يف مجيع املواضع  أراد من لفظ احلق ما ادعاه أصحاب ك

ال يمكن قرصها عىل  وفاحلق اسم جنس ينطبق عىل ما ال حرص له من األمور،  ..  احلق بعينه

، فكل ما فرض اهلل سبحانه من فرائض حق، وكل ما أمر اهلل به ورسوله حق،   عدد معني 

ن حق عىل غريك فهوحق، وكل ما  وكل ما هوفضيلة من األخالق حق، وكل ما ثبت لك م

أم مستقباًل،   كان  أم مشهوًدا، حارًضا  كان  غائًبا  ثبت وجوده وصدقه وصوابه وصحته، 

لة حق، وحممد  ، وكل رسل اهلل حق،  فهوحق، فاهلل حق، والقرآن الكريم، وكل كتبه املنز 
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وا   وجربيل وكل مالئكة اهلل حق، واملوت حق، وعذاب والقيامة حق،  لبعث  القرب حق، 

به اهلل   ما أخرب  والنرش حق، واحلرش حق، واحلساب حق، واجلنة حق، والنار حق، وكل 

الطريقة    ورسوله   أمور كثرية ال يمكن إحصاؤها، فلواتبعنا  حق، فم ينطبق عليه احلق 

 التي اتبعها أصحاب كتب الوجوه، لكان بوسعنا أن نجعل للحق ألف وجه. 

آخر:   كلمةقال  تفسري  ذلك  تعني  احلساب ]  ومثل  والتي   ،]  ، تعاىل:  العدُّ قال  كم 

بُِحْسَباٍن﴾  ﴿ َواْلَقَمُر  ْمُس  ما  و..  [ 5]الرْحن:  الش  أعطيته  إذا  فالًنا:  أحَسْبُت  يقال:  الكفاية، 

  : (2)ذكر أهل الوجوه أن  احلساب ورد يف القرآن الكريم عىل عرشة وجوه.. بينم  (1) يرضيه

،  [ 113]الشعراء:  ْن ِحَساهُبُْم إِال َعىَل َريبي َلوَتْشُعُروَن﴾  إ﴿ىل:  قوله تعا ، وفرسوا به  اجلزاء منها  

ُْم َكاُنوا ال َيْرُجوَن ِحَساًبا﴾  ﴿وقوله:    [ 26]الغاشية:  ُثم  إِن  َعَلْينَا ِحَساهَبُْم﴾  ﴿وقوله:   ]النبأ:  إِهن 

نِ ، وفرسوا به قوله تعاىل: ﴿العدُّ .. ومنها  [ 27 َساَب﴾  َولَِتْعَلُموا َعَدَد السي  [ 12]اإلرساء:  نَي َواحْلِ

ْمَس َواْلَقَمَر ُحْسَباًنا﴾  ﴿يعني حساب األيام والشهر والسنني وقوله:   يعني    [ 96]األنعام:  َوالش 

واحلساب السنني  عدد  ومنها  لتعلموا  الكايف،  و اجلزاء  الكثري..  والعطاء  ..  العذاب.. 

نفسه و والشهيد عىل  واملحاسبة..  أ..   ، عدٌّ كقوله  ما ال حيصيه  منة،  تقتري وال  ي: من غري 

بَِغرْيِ ِحَساٍب﴾  ﴿تعاىل:   فِيَها  ُيْرَزُقوَن  اجْلَن َة  َيْرُزُق َمن  ﴿قوله:  و  ،[ 40]غافر:  َيْدُخُلوَن  إن  اهللَّ 

ِحَساٍب﴾   بَِغرْيِ  عمران:  َيَشاء  و[ 37]آل  تعاىل:  ..  اهلل  قال  املنازل  بمعنى  ْمُس  ﴿احلسبان  الش 

حَيَْسُبُهُم اجْلَاِهُل َأْغنَِياء ِمَن الت َعفُِّف﴾  ﴿الظن كقوله تعاىل:  . و. [ 5]الرْحن:  َواْلَقَمُر بُِحْسَباٍن﴾  

   [ 273]البقرة: 

اجلزاء، واجلزاء الكايف، والعطاء الكثري، والعذاب، معان  : وما ذكروه من  (3)قال آخر

وا واحد هواجلزاء،  من وجوه  مرتادفة، جيمعها معنى  تكون  أن  تصح  ومرادفاته ال  جلزاء 
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ي يوم احلساب؛ ألن ه يوم فيه حُيَسب   احلساب؛ ألن  اجلزاء ال يكون إال  بعد احلساب؛ إذ ُسمي

عىل اإلنسان حسناته وسيئاته فإن زادت احلسنات عىل السيئات كان جزاؤه اجلنة، وإال  كان  

وا نفسه،  عىل  والشهيد   ، والعد  النار،  مرتادفة  جزاؤه  معان   ، عدٌّ حيصيه  ال  وما  ملحاسبة، 

جيمعها معنى واحد هواحلساب بمعنى الذي يعدُّ عىل نفسه أوعىل غريه ما عنده من حسنات  

الفعل: حِسب   الظن، فهومن  ا  أم  العد،  معنى  أيًضا يف  املنازل، يدخل  وسيئات، وكذلك 

حي َحَسَب  الفعل  من  وليس  احلاء(،  )بكرس  ِحسبان  ومصدره  ومصدره  حيَسب،  ُسُب، 

 احِلساب أواحلُسبان )بضم احلاء( فهوخارج من وجوه احِلساب؛ ألن ه من صيغة أخرى. 

الثاين:  و  طر.. ، أوهلا املوجوه  مخسة عىل    [ املاء]  ومثل ذلك تفسري كلمة:  (1) قال آخر

اْلس  : القرآن الكريم، وفرسوا بذلك قوله تعاىل: ﴿والثالث   النطفة.. ِمَن  َأنَزَل  َمء َماء  َواهللُّ 

َقْومٍ  ما العيون  .. والرابع:  [ 65]النحل:  َيْسَمُعوَن﴾    َفَأْحَيا بِِه األَْرَض َبْعَد َمْوهِتَا إِن  يِف َذلَِك آلَيًة لي

 املال الكثري. اخلامس: و.. واألهنار

آخر إذ  (2)قال  عجيب،  وهذا  العيون  :  وماء  والنطفة  املطر  نجعل  أن  يصح  كيف 

ا جعلهم املاء بمعنى  ..  للمء، وهي من جنس املاء!؟واألهنار وجوها   يف  القرآن الكريم  أم 

قال الطربي  كم  اآلية التي استشهدوا هبا، فال يستند إىل َشء، فمن الواضح أن  املراد به املطر،  

: )يعني مطًرا يقول: فأنبت بم أنزل من ذلك املاء من السمء األرض  اآلية الكريمةيف تفسري  

ال  نبت(امليتة  وال  عشب  وال  هبا  زرع  ال  القدامى  يذكر  ومل    (3)  تي  املفرسين  من  أحد 

؛ أونقل القول بذلك؛ إذا السياق يقطع  القرآن الكريمأواملحدثني أن  املراد من املاء يف اآلية  

َمء َماء َفَسالَ ﴿قوله تعاىل:  ومثل ذلك استشهادهم ببأن  املراد هواملطر ال غري،   ْت  َأنَزَل ِمَن الس 
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ابًِيا َومِم ا ُيوِقُدوَن َعَلْيِه يِف الن اِر اْبتَِغاء ِحْلَيٍة أَ  ْيُل َزَبًدا ر  وَمَتاٍع َزَبٌد  َأْوِدَيٌة بَِقَدِرَها َفاْحَتَمَل الس 

ا َما َينفَ  َبُد َفَيْذَهُب ُجَفاء َوَأم  ا الز  َل َفَأم 
ُب اهللُّ احْلَق  َواْلَباطِ ْثُلُه َكَذلَِك َيْْضِ ُع الن اَس َفَيْمُكُث  مي

األَْمَثاَل﴾   ُب اهللُّ  َيْْضِ َكَذلَِك  يصح أن يكون املاء يف هذه اآلية  فال    ،[ 17]الرعد:  يِف األَْرِض 

 يعني القرآن!؟  

آخر:   كلمةقال  تفسري  ذلك  من  الكبري]  ومثل  ـ  اللغة  أهل  قال  كم  ـ  وهو  باب  [، 

يقال يف اجلسم كبري،  حيث  إلضافة إىل غريه،  املتضايفات ال حد  له يف نفسه، وإن م يعرف با 

ذكر أصحاب  .. بينم  إذا كان ضخًم، ويف السن إذا كان عالًيا، ويف النسب إذا كان رشيًفا 

الكبري  . والشديد.  :(1) كتب الوجوه أن  الكبري جاء يف القرآن الكريم عىل ثمنية وجوه، هي

السن. ويف  والعلم..  الرأي  يف  والكبري  والكثري. .  والعظيم. .  امللك  .  يعني  الكربياء 

َياء  ﴿ والسلطان، كقوله تعاىل:   َقاُلوا َأِجْئَتنَا لَِتْلِفَتنَا َعم  َوَجْدَنا َعَلْيِه آَباءَنا َوَتُكوَن َلُكَم اْلكِرْبِ

َوإِن َكاَن  ﴿كبري يعني ثقل، كقوله تعاىل:  . و.[ 78]يونس:  يِف األَْرِض َوَما َنْحُن َلُكَم بُِمْؤِمننَِي﴾  

إِْعَراُضُهْم﴾   َعَلْيَك  و.[ 35]األنعام:  َكرُبَ  والطويل. .  اتفق  .  التي  شواهدها  مع  الوجوه  هذه 

أن    عن  فضاًل  له،  وجوها  وليست  للكبري  مرادفة  ألفاظ  الوجوه  كتب  أصحاب  عليها 

 .(2)السادس والسابع ليسا من نظائر الكبري

: الروغان واهلرب،  والذي يعني يف اللغة[،  الفرار]  ومثل ذلك تفسري كلمة قال آخر:  

ذكر أهل الوجوه أن  الفرار ورد يف القرآن الكريم عىل  ، فقد  (3)وأصله من اخلفة والرسعة

إليه... والكراهية . واهلرب.  :(4) مخسة وجوه، هي وهذه  .  التوبة.. والتباعد. . وال يلتفت 

إن م استنتجت من معناه؛   التوبة  له، وكذلك  الوجوه معان مرادفة للفرار وليست وجوها 
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ألن  من فر  إىل اهلل أوهرب إليه دل  عىل أن  املراد الرجوع إىل اهلل سبحانه بالتوبة، وهذا ما عرب   

تعاىل:    بعضهمعنه   بقوله  للتوبة  استشهد  إِ ﴿عندما  اهلل ِ  إِىَل  وا  بِنٌي﴾  َفِفرُّ مُّ َنِذيٌر  نُْه  مي َلُكم  يني 

بقوله: )أي: توبوا إليه وال تعدلوا عن سبيله، وإن م عرب  عن هذا املعنى بالفرار؛    [ 50]الذاريات:  

  (1)  ألن  من يفر إىل اإلسالم ال يعرج إىل غريه(

ف  [، والذي  جعلوا ]  ومثل ذلك تفسري كلمةقال آخر:   ـ كم ذكر أهل اللغة ـ  يترص 

أهنا جتري  عىل مخسة وجوه:   جمرى صار وطفق.. والثاين جمرى أوجد.. والثالث يف  أوهلا 

إجياد َشء مكان َشء.. والرابع يف تصيري اليشء عىل حالة دون حالة.. واخلامس: احلكم  

ا كان أوباطاًل( املعاين، جاء  اشتمل )َجَعَل( عىل هذه  ، وذكروا أن  (2)  باليشء عىل اليشء حقًّ

ا )لفظ عام يف األفعال كلها، وهوأعم من )فعل( و)صنع( وسائر أخواهتا(   ألهن 

يذكره  :  (3)قال آخر يعني )جعل( بعينه؛ ألن  ما  املعاين ليس واحد منها  وكل هذه 

ه، ال تكون مطابقة له يف املعنى، وإنم تكون  فأهل اللغة من ألفاظ مرادفة للفظ املراد تعري

يكونوا يرصحون هبا دائًم،    معناه، وهذه حقيقة أدركها أهل اللغة أنفسهم، وإن مل قريبة من 

فقد قال اخلليل مثاًل: )َجَعَل َجْعاًل: َصنََع َصنًْعا، وَجَعَل أعم من َصنََع؛ ألن ك تقول: جعل  

يأكل( تقول: صنع  وال  يصنع،  وجعل  بمعنى    ،(4)  يأكل،  )جعل(  أن   ذكر  فاخلليل حني 

فاستدرك أن  بينهم فرًقا يف الداللة، أوضحه بْضب األمثلة، ألن ه مل يستطع أن   )صنع( رجع

يوضحه بلفظ مرادف آخر غري صنع؛ مما يدل عىل أن ه ليس يف اللغة، وال سيم يف لغة القرآن  

 الكريم لفظ يطابق معنى لفظ آخر إال  اللفظ نفسه. 

أن     وا بم يذكره أهل الوجوه، فقد ذكروكذلك احلال نفسه فيم يتعلق  :  (5)قال آخر
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الكريم عىل وجهني مها  القرآن  بمعنى    :(1))جعل( جاء يف  بمعنى وصف، وجعل  جعل 

ستة وجوه، هي: الوصف، والتسمية، واحلكم، واخللق، والتخلية،  بعضهم  وجعله  ،  فعل

ادفة  الوجوه ليس واحد منها يعني )جعل( بعينه، بل هي ألفاظ مر.. وهذه  ومنع اإللطاف

ومن األمثلة عىل ذلك له، بمعنى أن ه ال بد من أن يكون ثمة فرق يف الداللة بينها وبني جعل،  

)أن  جعل اليشء مع أهنم رصحوا بفعل،  بمعنى  جعل  اعتبارهم   بينهم فرًقا هو  يكون    أن  

  (2) بإحداث غريه فيه كجعلك الطني خزًفا، وفعل اليشء إحداثه ال غري(

أهل الوجوه يتكلفون أحياًنا يف التأويل من أجل أن خيتلقوا  ذا نرى  : وهل(3)قال آخر

َوَمن ُيِرْد َأن ُيِضل ُه  ﴿ملعنى التخلية بقوله تعاىل:  بعضهم مثال  الوجه اختالًقا، فقد استشهد  

َمء﴾   ُد يِف الس  ع  يل بينه وبني ما  وقال: )أي: خي  [ 125]األنعام:  جَيَْعْل َصْدَرُه َضييًقا َحَرًجا َكَأن َم َيص 

وهذا خالف التفسري الصحيح، فاهلل سبحانه يف هذه اآلية    ،(4)  خيرج به صدره من الكفر(

ا عند ابتعاده عن هدى اهلل، وشب ه هذا الضيق بالضيق   بني  لنا أن  اإلنسان يضيق صدره معنويًّ

 الذي يصيب اإلنسان يف صدره ونفسه حني يصعد إىل السمء.

آخر و(5)قال  ذلك  :  فقد  مثل  اإللطاف،  منع  بمعنى  جعله  الذي  الوجه  يف  فعل 

بِاآلِخَرِة  ﴿استشهد له بقوله تعاىل:   ُيْؤِمنُوَن  ِذيَن الَ  ال  َوَبنْيَ  َبْينََك  َجَعْلنَا  اْلُقرآَن  َقَرْأَت  َوإَِذا 

ْسُتوًرا﴾   م  ينت  [ 45]اإلرساء:  ِحَجاًبا  وال  القرآن،  عن  فيعرض  ألطافنا  متنعه  )أي:  فع  وقال: 

وهذا التأويل إن صح فهوتأويل ملا تدل عليه اآلية بصفة عامة، واملتعلق بداللة قوله    ،(6)به(

 [45]اإلرساء: ﴿َجَعْلنَا﴾ ال بقوله:  [ 45]اإلرساء: ﴿ِحَجاًبا َمْسُتوًرا﴾ تعاىل:  

الطريق،  [، والتي ذكر أهل اللغة أنه يعني  السبيل]  ومثل ذلك تفسري كلمة قال آخر:  
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القرينة ي و،  (1) ويستعار يف مواضع تدل عليها  ما  معانيه  األمر  بذلك أصبح من  إىل  وصل 

ذكر أهل الوجوه أن السبيل ورد يف القرآن الكريم عىل أربعة  .. بينم  املنشود خريا كان أم رشا

ملسلك، والعلل، والدين، واهلدى،  : سبيل اهلل، والبالغ، واملخرج، وا(2)عرش وجها، هي

   .واحلجة، والطريق، وطريق اهلدى، وامللة، والعدوان، واإلثم، والطاعة 

آخر و(3) قال  اهلل،  :  سبيل  وهي:  للسبيل،  مرادفة  هوألفاظ  ما  منها  الوجوه  هذه 

والبالغ، واملخرج، واملسلك، والطريق، وطريق اهلدى، ومنها ما هومشب ه بالسبيل، وهي:  

العدوان،    العلل، وهي:  السبيل،  إليه  يؤدي  ما  ومنها  وامللة،  واحلجة،  واهلدى،  والدين، 

أهل الوجوه اختلقوا هذه الوجوه بثالث طرق: الرتادف،  .. ولذلك، فإن واإلثم، والطاعة 

 واالستعارة والتشبيه، وتسمية السبيل بم ينتهي إليه. 

اسم جامع  ر أهل اللغة ـ ـ كم يذك [، وهي الطعام ] ومثل ذلك تفسري كلمة قال آخر: 

أن  الطعام جاء  ذكروا أهل الوجوه  .. لكن  (4) لكل ما يؤكل.. وكل ما يسد جوًعا فهوطعام

  . .مليح السمك.  بائح.ذال.  الذي يأكله الناس.  :(5)يف القرآن الكريم عىل أربعة وجوه هي

ُه ِمنيي﴾  ﴿قوله تعاىل:  ، وفرسوا به  الرشب ْ َيْطَعْمُه َفإِن  يعني: ومن مل يرشبه    [ 249]البقرة:  َوَمن مل 

.. أما  !؟(6) الوجوه الثالثة األوىل مما يؤكل!؟ أوليست تعني الطعام بعينه.. مع أن  فإن ه مني

ْ َيطْ كم قال تعاىل: ﴿يقع يف كل ما ُيْطَعم حتى املاء،  لغة  اإلطعام  فإن  الوجه الرابع،   َعْمُه  َوَمن مل 

ُه ِمنيي﴾   [ ومن  249ليس املراد من قوله تعاىل: ﴿َوَمْن مَلْ َيْطَعْمُه﴾ ]البقرة:  و  ، [ 249]البقرة:  َفإِن 

مل يرشبه، بل: ومن مل يذقه، واستناًدا إىل ما ذكره أهل اللغة جاء تفسري اآلية، قال الطربي:  

ه، يعني: ومن مل يذق ماء ذلك النهر  [ مل يذق249)ومعنى قوله ﴿َوَمْن مَلْ َيْطَعْمُه﴾ ]البقرة: 
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 ( 1)  فهومني(

  أن  سياق اآلية هو   ميف هذا الوهم ظنه أصحاب الوجوه  والذي أوقع  :  (2) قال آخر

منه يهن النهر فرشبوا  ماء  ليس األمر    ..هم عن اليشء ففعلوه، أي: هناهم عن الرشب من 

م هناهم عن أدن ربه، أي: هناهم عن تذوق  اليشء ففعلوا أك  ى كذلك بل السياق يعني: أهن 

َهِذِه َناَقُة  ﴿فيه من قبل يف قوله تعاىل:    وا ماء النهر، فرشبوا منه، وهوالوهم نفسه الذي وقع

 َفَيْأُخَذُكْم َعَذاٌب َألِيٌم﴾  
ٍ
وَها بُِسَوء ]األعراف: اهللِّ َلُكْم آَيًة َفَذُروَها َتْأُكْل يِف َأْرِض اهللِّ َوالَ مَتَسُّ

أن  املعنى: هناهم عن عقر الناقة فعقروها، وإن م املعنى:    وااملس بالعقر، فرأ  واعندما فرس  [ 73

هذا   والغرض من  م عقروها،  أشنعه، وهوأهن  فارتكبوا  كان،  بأدين سوء  مسها  هناهم عن 

 التعبري كان لبيان أن  العقاب الذي حل هبم يستحقونه، وال لبس فيه وال حيف. 

حرف موضوع    [، والتي يذكر أهل اللغة أهنا يف ]  كلمةومثل ذلك تفسري  قال آخر:  

،  أصحاب الوجوه .. لكن (3) يف األصل للظرفية، وقد يستعار يف مواضع تدل عليها القرينة 

أشهرها ذكروا   كثرية  وجوه  جاءت عىل  الكريم  القرآن  يف  )يف(  بمعنى  .  بمعناها.  :(4)أن  

إىل. .  نحو. عن..  بمعنى  ِمن. .  بمعنى  ع.  بمعنى  تعاىل:  .  ند.بمعنى  كقوله  مع  بمعنى 

نَي﴾  ﴿ احِلِ الص  يِف  َلنُْدِخَلن ُهْم  احِلَاِت  الص  َوَعِمُلوا  آَمنُوا  ِذيَن  مع    [ 9]العنكبوت:  َوال  يعني 

َبن ُكْم يِف ُجُذوِع الن ْخِل﴾  ﴿بمعنى عىل كقوله تعاىل:  .  الصاحلني يف اجلنة. أي:    [ 71]طه:  َوالَصلي

  [ 78]احلج:  َوَجاِهُدوا يِف اهلل ِ َحق  ِجَهاِدِه﴾  ﴿الم كقوله تعاىل:  بمعنى ال .  عىل جذوع النخل.

ُكْم يِف َما َأَفْضُتْم﴾ ﴿للتعليل كقوله تعاىل: .. بمعنى الباء. يعني وجاهدوا هلل.   [ 14]النور: ملََس 

  للتعليل كم يف الوجه األخري  [يف]جميء  : وما ذكروه غري صحيح ذلك  (5)قال آخر
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السياق عليها،  ، جاء من  مثال أتفضل  )املعنى:  ذلك أن  إسقاط داللة  أن  لوال أين قضيُت 

فـ )يف( يف اآلية مل تستعمل    ،(1)  عليكم يف الدنيا.. لعاجلتكم بالعقاب عىل ما خضتم فيه(

للتعليل، وإن م هي عىل باهبا للوعاء والظرفية، ولكن لوقوعها يف هذا السياق التعلييل أوهم  

ا جاءت ملعنى التعليل، والدليل عىل ذلك أن ه لواسُتعملْت أحرف   أهل اللغة والتفسري أهن 

قيل: مِم ا أفضتم، وللباء لوقيل:  غريها حلصل الوهم نفسه، والختلقوا هذا املعنى لـ )ِمن( لو 

 . بم أفضتم، وللالم لوقيل: ملِا أفضتم، ولـ )عىل( لوقيل: عىل ما أفضتم 

لكل حرف يف اللغة معناه املستقل عن غريه، والقرآن الكريم  : ذلك أن  (2)قال آخر

  الذي ذكروه جه  ما عرب  عن املعاين إال  بألفاظها اخلاصة هبا، فلوأراد معنى الالم كم جاء يف الو 

[ الستعمل الالم وقال: وجاهدوا هلل، كم  78يف قوله تعاىل: ﴿َوَجاِهُدوا يِف اهلل ِ﴾ ]احلج:  

]العنكبوت:  َوَمن َجاَهَد َفإِن َم جُيَاِهُد لِنَْفِسِه إِن  اهلل َ َلَغنِيٌّ َعِن اْلَعاملنََِي﴾  ﴿ استعملها يف قوله تعاىل:  

نيَ ﴿يف قوله تعاىل:  آخر   جاء يف وجه  أراد معنى املعية كم   ولو   ،[ 6 احِلِ   ﴾ َلنُْدِخَلن ُهْم يِف الص 

َمَعُه  ﴿الستعمل مع وقال: لندخلنهم مع الصاحلني، كم استعملها يف قوله تعاىل:   َوَدَخَل 

ْجَن﴾   يف    [ 36]يوسف:  السي بينها  جيمع  فقد  بألفاظها،  إال   املعانى  عن  عرب   ما  القرآن  وألن  

نَي﴾  ﴿ كقوله تعاىل:    الرتكيب نفسه احِلِ ِعَباِدَك الص  بَِرْْحَتَِك يِف  فـ )يف(    [ 19]النمل:  َوَأْدِخْلنِي 

تفيد معنى الدخول يف اليشء، والباء تفيد معنى الواسطة والسببية، وهذا املعنى يلزم منه  

ني  اإللصاق بم اختذ وسيلة للدخول يف عباد اهلل الصاحلني، وهذا يدل عىل أن  مرتبة الصاحل

 أعىل من مرتبة املرحومني. 

)يف( مل ترد يف القرآن الكريم إال  بداللتها، ومل يكن هلا يف  : ولذلك، فإن  (3)قال آخر

 
 . 213/ 3الكشاف  (1)

 ( 309ال وجوه وال نظائر يف كتاب الوجوه والنظائر )ص  (2)

 ( 310كتاب الوجوه والنظائر )ص ال وجوه وال نظائر يف  (3)



419 

 

كل مواضعها غري وجه واحد، ومل ترد بمعنى حرف آخر يف كتاب اهلل؛ ليكون هلا وجوه، كم  

ن  )يف( حرف  : )اعلم أوقد قال بعض أهل اللغة يف ذلكزعم أصحاب الوجوه وغريهم،  

ُأوَلئَِك َأْصَحاُب  ﴿قوله تعاىل:    جر ملا بعده، ومعناها الوعاء، حقيقة أوجماًزا، فاحلقيقة نحو 

َخالُِدوَن﴾   فِيَها  ُهْم  األ  [ 39]البقرة:  الن اِر  مر، وتكلمُت يف شأن  واملجاز كقولك: دخلُت يف 

ِذيَن آَمنُوا اْدُخ ﴿ حاجتك، ومنه قوله تعاىل:   َا ال  ْلِم َكآف ًة﴾  َياَأَيُّ وقوله    [ 208  ]البقرة:ُلوا يِف السي

فهذا حقيقة أمرها، ثم جتيء بمعنى حروف ُأخر،    [ 43]األنفال: َوَلَتنَاَزْعُتْم يِف األَْمِر﴾  ﴿تعاىل:  

َقت رجع معناها إليها   ( 1) ( إذا ُحقي

نقيض النهي،  [ والذي يدل يف اللغة عىل  األمر]  ومثل ذلك تفسري كلمةقال آخر:  

ذكر أصحاب الوجوه أن  األمر ورد يف القرآن  ، بينم  (2)الشأن، والقصة، واحلالكم يدل عىل  

منها  كثرية  وجوه  عىل  السالم،  (3) الكريم  عليه  وعيسى  والعذاب،  والقول،  الدين،   :

قري أهل  وقتل  مكة،  وفتح  ببدر،  والقتل  أهل  ظوالسالم،  وجالء  والقيامة،  ة  النضري، 

واملوت،   واملشورة،  واحلذر،  والغرق،  واخلصب،  واحلال،  والشأن  والذنب،  والنرص، 

 ..والقول، والقضاء، والوحي، والنرص، والذنب، واألمر بعينه

ومما يدل عىل أن  األمر ليس من األلفاظ املشرتكة، جعل أحد الوجوه  :  (4)قال آخر

ألن  هذا يدل عىل أن  لْلمر معنى مستقالًّ يميزه من معاين  املنسوبة إليه يعني األمر بعينه،  

م درسوا   الوجوه املنسوبة إليه، واألمر كاحلق ونحوه تعددت وجوهه عند أهل الوجوه؛ ألهن 

العالقة بني األمر وما يدل عليه دراسة مقلوبة؛ فالقرآن الكريم مل يوصف األمر مثاًل بالدين،  

السالم، كم فعل أصحاب الوجوه، وإنم وصف كالًّ منها    عليه  والقول، والعذاب، وعيسى
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باألمر، فهي إذن مجيعها وجه واحد، هذا إن صح أن  القرآن الكريم أراد من لفظ األمر ما  

، وقد قال بعض  ادعاه أصحاب الوجوه، وإال  فإن  األمر أريد به يف مجيع املواضع األمر بعينه 

باألمر؛ ألن  كل َشء يكون فإن م يكون بأمر اهلل؛    )يكنى عن كل َشء أهل اللغة يف ذلك:  

األمر اسم جنس ُيطلق عىل كل    وبذلك، فإن  ،(1)  فسميت األشياء أموًرا؛ ألن  األمر سببها(

َشء، فكل ما ذكره أهل الوجوه، بل كل ما قام ويقوم به اإلنسان، وكل ما أصابه أويصيبه،  

ل مجيعها يف معنى األمر، بل هل ِمن َشء  وكل ما حدث وحيدث، وكل ما خلق اهلل، تدخ 

ال ينطبق عليه اسم األمر ومعناه!؟ حتى إن  اهلل جل وعال مجع أشياء العاملني كلها باخللق  

فلواتبعنا  ،  [ 54]األعراف:  َأالَ َلُه اخْلَْلُق َواألَْمُر َتَباَرَك اهللُّ َربُّ اْلَعاملَنَِي﴾  ، كم قال تعاىل: ﴿واألمر

ُيَعدُّ وال حُيىص من  الطريقة التي   اتبعها أهل الوجوه، لكان بوسعنا أن نجعل لْلمر ما ال 

 . الوجوه

من  [، والتي تعني يف اللغة القرب، وتعني  الويل]  ومثل ذلك تفسري كلمة قال آخر:  

األمر عديدة  بينم  ،  (2)ويل  وجوه  عىل  الكريم  القرآن  يف  جاء  الويل  أن   الوجوه  أهل  ذكر 

تبارك وتعاىل، والنارص، واملانع، والوثن،  (3)منها  الولد، والصاحب، والقريب، والرب   :

واآلهلة، والعصبة، واملوىل الذي تعتقه، واملؤمنون )الوالية يف الدين( والكافرون )الوالية  

 يف الكفر(  

الويل اسم جنس ُيطَلق عىل كل ما كان قريًبا منك، وقد تعددت  : مع أن  (4) قال آخر

مقلوبة،  وجوهه عند   دراسة  يدل عليه  الويل وما  العالقة بني  م درسوا  الوجوه؛ ألهن  أهل 

تبارك   أوالرب  أوالقريب،  أوالصاحب،  بالولد،  مثاًل  الويل  يوصف  مل  الكريم  فالقرآن 
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وتعاىل، كم فعل أصحاب كتب الوجوه، وإنم وصف كالًّ من هذه األسمء بالويل، فهي إذن  

ن  القرآن الكريم أراد من لفظ الويل ما ادعاه أصحاب  مجيعها وجه واحد، هذا إن صح أ

 كتب الوجوه، وإال  فإن  الويل أريد به الويل بعينه، أينم ورد يف القرآن الكريم. 

آخر:   كلمةقال  تفسري  ذلك  أهنا    [األرض ]  ومثل  اسم جنس،  مع  وهي  معروفة، 

ر األرض وباطنها،  يطلق عىل كل أرض متيش عليها قدم إنسان أوهبيمة، ويطلق عىل ظاه

: أرض اجلنة، وأرض  (1)لْلرض متانية عرش وجًها هيذكروا  أصحاب كتب الوجوه لكن  

الشام، وأرض املدينة، وأرض مكة، وأرض مرص، وأرض فارس، وأرض األردن، وأرض  

قري بني  وأرض  الروم،  وأرض  ومجيع ظاحلجر،  التيه،  وأرض  املسلمني،  وأرض  ة، 

مجيعها تعني  . مع أن  القيامة، والقرب، والقدم، والقلب.  األرضني، وساحة املسجد، وأرض

 األرض بعينها!؟ 

قوله  ، وفرسوا بذلك  القدم : ومن العجيب ذكرهم من وجوه األرض  (2)قال آخر

َنْفٌس بَِأيي َأْرضٍ ﴿تعاىل:   َتْدِري  املعنى: بأي قدم  حيث ذكروا أن    ،[ 34]لقمن:  مَتُوُت﴾    َوَما 

للقلب   وااستشهدومثل ذلك    .. املعنى: بأي مكان من األرض متوت متوت، والصحيح أن   

تعاىل:   َومِم ا  ﴿بقوله  ابًِيا  ر  َزَبًدا  ْيُل  الس  َفاْحَتَمَل  بَِقَدِرَها  َأْوِدَيٌة  َفَساَلْت  َماء  َمء  الس  ِمَن  َأنَزَل 

ثْ  مي َزَبٌد  َأوَمَتاٍع  ِحْلَيٍة  اْبتَِغاء  الن اِر  يِف  َعَلْيِه  ا  ُيوِقُدوَن  َفَأم  َل 
َواْلَباطِ احْلَق   ُب اهللُّ  َيْْضِ َكَذلَِك  ُلُه 

ُب اهللُّ األَْمَثاَل﴾   َيْْضِ َفَيْمُكُث يِف األَْرِض َكَذلَِك  الن اَس  َينَفُع  َما  ا  َوَأم  َفَيْذَهُب ُجَفاء  َبُد  الز 

بالقرآن كانتفاع    شبه انتفاع القلوب السليمةمع أن اآلية الكريمة تعني أن اهلل تعاىل    [ 17]لرعد:  

نبات األرض بمء املطر، وشب ه ما يستقر يف القلوب املؤمنة من عقائد صحيحة بم يستقر يف  
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األرض من معادن نفيسة كالذهب والفضة وغريها مما يصنع منه من آالت نافعة، فاملراد  

 من األرض هاهنا إذن األرض بعينها.

فقد ذكر أهل اللغة من  كة يف اللغة،  أن  األرض من األلفاظ املشرت: مع  (1) قال آخر

( األرض  النْفضة  معاين  واألرض:  الدابة،  قوائم  أسفل  واألرض:  املعروفة..  األرض: 

ْعدة.. واألرض: الزكام، واألرض: مصدر أرضت اخلشبة ُتؤَرض فهي مأروضة: إذا   والر 

األََرَضة( ا وجوه لْلرض، وهي مجيعها    ..(2)   أكلتها  حقًّ املعاين هي  معان حقيقية،  وهذه 

الوجوه  إال  أن  هذه  اللفظ املشرتك،  أية صلة كانت، سوى صلة  بينها  تربط  ومتباينة، وال 

  ترد يف القرآن الكريم؛ فاألرض إذا كانت يف اللغة من األلفاظ املشرتكة،   وردت يف اللغة، ومل 

 . القرآن الكريم ليست كذلك يف  بينم

آخر كلمة:  (3) قال  تفسري  ذلك  اللغةالفتح]  ومثل  يف  يعني  والذي  خالف  :  (4)[ 

الناس، والنرص  بينم  اإلغالق، والقضاء بني  القرآن  ..  الفتح ورد يف  أن   الوجوه  أهل  ذكر 

هي وجوه،  عرشة  عىل  أو   :(5)الكريم  واإلرسال  بعينه،    القضاء،  والفتح  التخصيص، 

وال الباب،  وفتح  والبعث،  والتخلية،  اإلسالم،  إىل  واهلداية  وضد  والنرص،  باملكان،  ظفر 

اتبعوا طرًقا عديدة الختالق الوجوه، منها طريق الرتادف،  .. وهذا يدل عىل أهنم  اإلغالق

باملكان   والظفر  اإلغالق،  وضد  الباب،  وفتح  اإلسالم،  إىل  واهلداية  والنرص،  فالقضاء، 

ام  وقد توسعوا يف هذه الطريقة فراحوا خيتلقون أي وجه كان، ما د.  ألفاظ مرادفة للفتح. 

 يدل عىل معنى مفيد، وإن كان غري املعنى املراد أوخالفه، كاإلرسال، والتخلية، والبعث. 

َما  ﴿اسستشهد لإلرسال بقوله تعاىل:  : ومن األمثلة عىل ذلك أن بعضهم  (6) قال آخر
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ْْحٍَة َفال مُمِْسَك هَلا﴾   هلل للناس من  واملعنى عندهم: ما يرسل ا  [ 2]فاطر:  َيْفَتِح اهلل ُ لِلن اِس ِمن ر 

التخصيص باإلرسال، مستشهًدا باآلية نفسها، وقال: )يعني: ما  بعضهم  استبدل  ورزق،  

َحت ى إَِذا َفَتْحنَا َعَلْيِهم َباًبا َذا َعَذاٍب  ﴿واستشهد للبعث بقوله تعاىل:    ..خيصهم به من رزق( 

بينم جعل  ، ب ذكر الفتح( وقال: )أي: بعثنا عليهم عذاًبا، وملا ذكر البا  [ 77]املؤمنون: َشِديٍد﴾ 

قالوا:  آخرون   كم  واملعنى  اإلرسال،  بمعنى  نفسها  اآلية  هذه  يف  أرسلنا  )الفتح  إذا  حتى 

 . والصواب ال هذا وال ذاك، وإن م معنى فتحنا، هوفتحنا  (..عليهم باًبا 

اللغة أن  الكرم اسم    [، فقد ذكر أهلالكريم]  ومثل ذلك تفسري كلمة:  (1)قال آخر

؛ مما يؤهله أن تكون له مرادفات كثرية، وأن  (2)جنس، جامع ملعاين الصفات العليا واحلميدة

  :(3)وجوها كثرية، منها ذكر أهل الوجوه للكريم  بينم  يكون صفة لكل من كان أهاًل هلا،  

َا املَ ﴿الكريم: يعني احلََسن، كم يف قوله تعاىل:   ]النمل: ال إِيني ُأْلِقَي إِيَل  كَِتاٌب َكِريٌم﴾  َقاَلْت َيا َأَيُّ

ُه َلَقْوُل َرُسوٍل َكِريٍم﴾  ﴿والكريم: يعني الكريم عىل اهلل يف املنزلة، كم يف قوله تعاىل:  ..  [ 29 إِن 

َأنَت اْلَعِزيُز اْلَكِريُم﴾  ﴿الكريم: يعني املتكرم، كم يف قوله تعاىل:  .. و[ 19]التكوير:   إِن َك  ُذْق 

و[ 49الدخان:  ]  تعاىل:  ..  قوله  يف  كم  مسلمني،  يعني  كَِراًما  ﴿كراًما:  حَلَافِظِنَي  َعَلْيُكْم  َوإِن  

الكريم: يعني الرب تبارك وتعاىل، يتجاوز ويصفح، أي: يعني  .. و[ 11ـ    10]االنفطار:  َكاتِبِنَي﴾  

َك بَِربي ﴿ الصفوح، كم يف قوله تعاىل:  َا األنَساُن َما َغر  كريم:  .. و[ 6]االنفطار: َك اْلَكِريِم﴾ َيا َأَيُّ

ْمنَا َبنِي آَدَم﴾   الصفوح كقوله تعاىل:  .. و[ 70]اإلرساء:  يعني فضيلة، كم يف قوله تعاىل: )َوَلَقْد َكر 

َك بَِربيَك اْلَكِريِم﴾ ﴿ َا األنَساُن َما َغر  األكرم: يعني األفضل، كم يف قوله  .. و[ 6]االنفطار: َيا َأَيُّ

وهذه الوجوه مجيعها  ..  [ 13]احلجرات:  إِن  َأْكَرَمُكْم ِعنَد اهلل ِ َأْتَقاُكْم إِن  اهلل َ َعلِيٌم َخبرٌِي﴾  ﴿تعاىل:  
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ا قريبة من معناه،   ألفاظ مرادفة للكريم وليست وجوها له؛ وهلذا جاز أن تقع موقعه؛ ألهن 

بصلة   بينها  فيم  ترتبط  متباينة  معانيها  تكون  احلقيقية  بصلة  والوجوه  ال  املشرتك  اللفظ 

 الرتادف. 

  ت جاء ا ذكر أهل الوجوه أهن  [، حيث  العاملني] ومثل ذلك تفسري كلمة:  (1)قال آخر

هي وجوه عديدة  الكريم عىل  القرآن  واجلن.  :(2)يف  واإلنس  إرسائيل. .  بني  زمان  .  عامَل 

.  أهل الكتاب.عليه السالم.. و   العامَل ما كان بعد نوح . والعامَل من لدن آدم إىل قيام الساعة.و

واألضياف.. و روح..  ذي  وكل  وعاملوأزماهنم..  واملؤمنون. .  آدم. .  أوالد  وهذه  .  بعض 

 الوجوه ال خترج عن معنى العاملَنِي، فهى من مرادفاته وليست وجوها له. 

تخويف  ال عىل  يف اللغة  تدل  [، والتي  اإلنذار]  ومثل ذلك تفسري كلمة:  (3)قال آخر

النذر أواإلنذار جاء يف القرآن الكريم عىل الوجوه  ، فقد  بالغاإلمع   ذكر أهل الوجوه أن  

ر.  اآلتية: حذ  بمعنى  و أنذر  أخرب..  بمعنى  بمعنى  .  أنذر  والنذير  الرسل،  يعني  والنُُذر 

مما يدل عىل أن  النذر ليس من األلفاظ  . ووالنذر بعينه..  النذير يعني الشيب.. والرسول. 

إي له  املشرتكة جعلهم  اللفظ املشرتك أن ال يكون  بعينه؛ ألن  من عالمات  النذر  اه بمعنى 

ر( و)أخرب( لفظان مرادفان لإلنذار،   معنى مستقل يميزه من بني املعاين املنسوبة إليه، و)حذ 

الرسل والرسول فهو  ا  النذير    أم  املراد تسمية  ليس  الشيب؛ ألَنه  وجه معكوس، وكذلك 

وجهني، كم فعل أصحاب كتب الوجوه، وإن م املراد تسمية كل  بالرسول والشيب ليكونا له  

 من الرسول والشيب بأن ه نذير. 

 . الرتادف والفروق: ب 
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بورك فيكم مجيعا.. ويف حفظكم وحتقيقكم.. وما ذكرمتوه    قال أحد أعضاء اللجنة: 

 يتطلب منا أن نسألكم عن حقيقة الرتادف يف القرآن الكريم واللغة العربية. 

  يف املفهوم التام  الرتادف االحتاد  قام أحد الشباب من فريق الثراء، وقال: إن أردتم من  

تفريق   غري  أو  (1)بينهممن  أجرينا  املعنىيف  التام  التطابق  ..  وقد  هبذا،  نؤمن  ال  فنحن  ؛ 

 البحوث الكثرية يف رده. 

اللجنة: أعضاء  أحد  بالقرآن    قال  العلمء  كبار  ذكره  ما  خيالف  تذكره  ما  ولكن 

  عطف أحد املرتادفني عىل اآلخر، أوما هو وغريه من أن )  الزركيشالكريم.. أمل تقرأ قول  

املعنى  القرآن.. وأن  قريب منه يف  التأكيد..  ال ( من علوم  منه  له األمثلة  قصد  وقد رضبوا 

)َبثيي َوُحْزيِن( يف قوله تعاىل: ﴿َقاَل إِن َم َأْشُكوَبثيي َوُحْزيِن إِىَل اهللِّ َوَأْعَلُم ِمَن  الكثرية، ومنها  

َتْعَلُمونَ  َما الَ  َيْعَلمُ   .. [86يوسف:  ] ﴾  اهللِّ  قوله تعاىل: ﴿َأمَلْ  َوَنْجَواُهْم( يف  ُهْم  َأن  اهللَّ  و)رِس  وا 

اْلُغُيوِب  َعال ُم  اهللَّ  َوَأن   َوَنْجَواُهْم  ُهْم  رِس  قوله    ..[ 78التوبة:  ] ﴾  َيْعَلُم  َوِمنَْهاًجا( يف  َعًة  و)رِشْ

َعًة َوِمنَْهاًجا  َتت بِْع َأْهَواءُهْم َعم  َجاءَك ِمَن احْلَقي لُِكلٍّ َجَعْلنَا ِمنُكْم رِشْ  املائدة:] ﴾  تعاىل: ﴿َوالَ 

ـ    27املدثر:  ] ﴾  و)ال ُتْبِقي َوال َتَذر( يف قوله تعاىل: ﴿َوَما َأْدَراَك َما َسَقُر ال ُتْبِقي َوال َتَذر  ..[ 48

ِذيَن َكَفُروا َكَمَثِل ال ِذي َينِْعُق بَِم الَ َيْسَمُع   ..[ 28 و)إِال  ُدَعاء َونَِداء( يف قوله تعاىل: ﴿َوَمَثُل ال 

اءَنا( يف   .. [ 171البقرة: ] ﴾  ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي َفُهْم الَ َيْعِقُلونَ إِال  ُدَعاء َونَِداء   و)َأَطْعنَا َساَدَتنَا َوُكرَبَ

بِيال الس  َفَأَضلُّوَنا  اءَنا  َوُكرَبَ َساَدَتنَا  َأَطْعنَا  ا  إِن  نَا  َرب  ﴿َوَقاُلوا  تعاىل:    .. [ 67األحزاب:  ] ﴾  قوله 

َوَرْْحٌَة(  ِْم  هبي ِصيَبٌة    و)َصَلَواٌت مين ر  َأَصاَبْتُهم مُّ إَِذا  ِذيَن  ال  ابِِريَن  ِ الص  يف قوله تعاىل: ﴿َوَبرشي

ا إَِلْيِه َراِجعونَ  ِْم َوَرْْحٌَة َوُأوَلئَِك ُهُم املُْْهَتُدونَ   َقاُلوا إِن ا هللِِّ َوإِن  هبي ﴾  ُأوَلئَِك َعَلْيِهْم َصَلَواٌت مين ر 

 كثري... وغريها [ 157ـ  155البقرة: ] 
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القرآن   يف  املختصني  العلمء  وخصوصا  العلمء،  لكل  احرتامنا  مع  أحدهم:  قال 

الكريم إال أن ما ذكروه يدخل ضمن ]التأويل التدبري[، وهو ليس بمعصوم.. ولذلك ال  

 حرج علينا أن ننكره أو نرده حفاظا عىل ثراء املعاين القرآنية.. فالقول بالرتادف يتناىف معها. 

﴿َقاَل  بمعنى واحد يف قوله تعاىل:    ( البث واحلزنوهلذا؛ فإن اعتبارهم ):  (1)قال آخر

فالبث:    صحيح..   غري  [ 86يوسف:  ] ﴾  إِن َم َأْشُكو َبثيي َوُحْزيِن إِىَل اهلل ِ َوَأْعَلُم ِمَن اهلل ِ َما اَل َتْعَلُمونَ 

، فحقيقته يف اللغة  (ياهأبثثته ماعندي، وبثثته: أعلنته إ )يفيد أن ه ينبث وال ينكتم من قولك: 

يعني   البث .. وبذلك؛ فإن من األشياء املهلكة التي ال يتهيأ له أن خيفيها اإلنسان  ما يرد عىل 

ما  يبديه  ما   واحلزن:  الذي الخيفيهاإلنسان،  احلزن  أشد  البث  يكون  لذلك  عليه    ؛  يصرب 

 يف املعنى. صاحبه حتى يبثه ويشكوه؛ لذا عطف البث عىل احلزن ملا بينهم من الفرق 

ُتْبِقي  بمعنى واحد يف قوله تعاىل:    (تبقي وتذر : ومثله اعتبارهم )(2)قال آخر ﴿اَل 

: ال تبقي شيًئا ُيلقى  الذي تدل عليه اللغة املعنى  وهو غري صحيح.. بل    ،[ 28املدثر:  ] ﴾  َواَل َتَذرُ 

.. وهو ما يشري إليه  كانأي: يعود كم .. فيها إال  أهلكته، وإذا هلك مل تذره هالًكا حتى يعاد

يَها َوال حَيْيىويؤكده قوله تعاىل:  
ُه جُمِْرًما َفإِن  َلُه َجَهن َم ال َيُموُت فِ   [ 74طه:  ] ﴾  ﴿إِن ُه َمن َيْأِت َرب 

 أي: ال يموت فينجومن العذاب، وال حييى حياة طيبة. 

آخر )(3) قال  اعتبارهم  ومثله  والنجوى:  تعا   ( الرس  قوله  واحد يف  ﴿َأْم  ىل:  بمعنى 

ُهْم َوَنْجَواُهمْ  وهو غري    ،[ 80الزخرف:  ] ﴾  َبىَل َوُرُسُلنَا َلَدَْيِْم َيْكُتُبونَ   حَيَْسُبوَن َأن ا اَل َنْسَمُع رِس 

بل   عن  صحيح..  ترفعه  كأن ك  به صاحبك،  تناجي  الذي  اخلفي  للكالم  اسم  النجوى: 

ساررته، وأصله أن ختلوبه يف  ناجيته، أي:  يقال:    ،غريه.. والرس: إخفاء اليشء يف النفس 
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 والرس: هواحلديث املُكَتم يف النفس. .. نجوة من األرض

َواَل  ﴿  بمعنى واحد يف قوله تعاىل:  (الرشع واملنهاج: ومثله اعتبارهم )(1) قال آخر

َعًة    َتت بِْع َأْهَواَءُهْم َعم  َجاَءَك ِمَن احْلَقي  وهو غري    ، [ 48املائدة:  ] ﴾  َوِمنَْهاًجا لُِكلٍّ َجَعْلنَا ِمنُْكْم رِشْ

بل   فيه،  صحيح..  ابتدأ  أي:  كذا،  يف  يقال: رشع  ومنه  اليشء،  إىل  فيه  ُيبَتدأ  ما  الرشعة: 

ا املنهاج فهوالطريق السهل املستمر   ..الرشيعة: هي ما ُيرشع منها إىل املاءو   .. وبذلك؛ فإنأم 

فيها  تتساوى  التي  الثابتة  بأصوله  الدين  هي  عليها،    الرشعة  النسخ  يصح  ال  التي  امللل 

كمعرفة اهلل والتوحيد واإلخالص، واملنهاج: الدليل أوالطريقة التي ُتَطب ق هبا هذه األصول  

الثابتة؛ لذلك روي عن ابن عباس أن  الرشعة: ما ورد به القرآن، واملنهاج: ما وردت به  

 .(2) السنة

﴿َوَمَثُل    بمعنى واحد يف قوله تعاىل:   ( الدعاء والنداء : ومثله اعتبارهم )(3)قال آخر

ِذيَن َكَفُروا َكَمَثِل ال ِذي َينِْعُق بَِم اَل َيْسَمُع إاِل  ُدَعاًء َونَِداءً  ﴾  ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي َفُهْم اَل َيْعِقُلونَ   ال 

والدعاء يكون  ..  هورفع الصوت بم له معنى   :النداء وهو غري صحيح.. بل    ،[ 171البقرة:  ] 

يقال: دعوته من بعيد، ودعوت اهلل يف نفيس، وال يقال: ناديته  وهلذا  لصوت وخفضه،  برفع ا

والدعاء قد يكون بعالمة من غري صوت وال كالم، ولكن بإشارة تنبئ عن معنى:    .. يف نفيس

، بخالف  تعاىل تعال، وال يكون النداء إال  برفع الصوت وامتداده؛ لذا ال ُيسنَد النداء إىل اهلل  

تعاىل:  كم  الدعاء،   َلَعل ُهْم  قال  لِلن اِس  آَياتِِه   ُ َوُيَبنيي بِإِْذنِِه   َواملَْْغِفَرِة  اجْلَن ِة  إِىَل  َيْدُعو  ﴿َواهلل ُ 

ُروَن﴾   [ 221]البقرة: َيَتَذك 

﴿َوَقاُلوا    بمعنى واحد يف قوله تعاىل:   ( السادة والكرباء: ومثله اعتبارهم )(4) قال آخر
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إِن ا   نَا  بِياَل َرب  الس  َفَأَضلُّوَنا  اَءَنا  َوُكرَبَ َساَدَتنَا  بل    ،[ 67األحزاب:  ]   ﴾ َأَطْعنَا  صحيح..  غري  وهو 

اءَنا .. و﴿السادة: هم رؤساء الكفر الذين لقنوهم الكفر وزينوه هلم ذوي األسنان    ﴾َوُكرَبَ

اءَنا ﴿قوهلم:   ولذلك قوبل .. من ا، أوعلمءنا  َيا َلْيَتنَا َأَطْعنَا اهلل َ  ﴿وهلم:  بق ﴾َأَطْعنَا َساَدَتنَا َوُكرَبَ

ُسوال  [ 66األحزاب: ] ﴾ َوَأَطْعنَا الر 

آخر )(1)قال  اعتبارهم  ومثله  والوهن:  تعاىل:   (الضعف  قوله  يف  واحد    بمعنى 

َأَصاهَبُْم يِف   َا 
ملِ َوَهُنوا  َفَم  َكثرٌِي  يُّوَن  ِربي َمَعُه  َقاَتَل  َنبِيٍّ  ِمْن  ْن  َوَما  ﴿َوَكَأيي َوَما َضُعُفوا  َسبِيِل اهلل ِ 

ابِِرينَ   اْسَتَكاُنوا بُّ الص 
الضعف: ضد القوة،  وهو غري صحيح.. بل    ،[ 146آل عمران:  ] ﴾  َواهلل ُ حُيِ

ا، ويقال: ضُعف فالن: َفَعَل   والضعيف من خلقه اهلل ضعيًفا، والقوي: من خلقه اهلل قويًّ

ِخْلَقًة،   الضعيف  يعني  فِْعَل  الذل  الوبينم  واالستكانة:  ونحوه،  اجلد خلوف  انكسار  هن: 

معنى ﴿لذلك    .. واخلشوع  َوَهُنواكان  يصبهم    ﴾ َفَم  ومل  عزائمهم،  اهنارت  وما  فرتوا،  ما 

قلوهبم   والشبهات يف  الشكوك  إيمهنم وتقع  يضعف  ومل  عليهم،  اخلوف  باستيالء  الوهن 

أي:    ﴾َوَما اْسَتَكاُنوا﴿اد بعده عن اجله  ﴾ َوَما َضُعُفوا﴿  عندما شاع بينهم مقتل الرسول  

 وما خضعوا لعدوهم وخشعوا وذلوا هلم. 

﴿َوَمْن    بمعنى واحد يف قوله تعاىل:   (الظلم واهلضم : ومثله اعتبارهم )(2) قال آخر

احِلَاِت َوُهَو ُمْؤِمٌن َفاَل خَيَاُف ُظْلًم َواَل َهْضًم  وهو غري صحيح..    ،[ 112طه: ] ﴾  َيْعَمْل ِمَن الص 

البعض والكل،  يعني  اهلضم  بل   يكون يف  قوله  نقصان بعض احلق.. والظلم  فإن  وهلذا، 

قد قال بعض  : ال يمنع حقه وال بعض حقه، و تعني  ﴾َفال خَيَاُف ُظْلًم َوال َهْضًم تعاىل: ﴿

  )الظلم: أن يأخذ من صاحبه فوق حقه، واهلضم: أن يكرس علمء البيان والتفسري يف ذلك:  

يستوفون   الناس  عىل  اكتالوا  إذا  الذين  املطففني  كصفة  له،  يوفيه  فال  أخيه،  حق  من 
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 ( 1)  ويسرتجحون، وإذا كالوهم أووزنوهم خُيرسون، أي: فال خيافون جزاء ظلم وال هضم(

آخر )(2)قال  اعتبارهم  ومثله  واللغوب:  تعاىل:    ( النصب  قوله  يف  واحد  بمعنى 

نَا َداَر املُْ  نَا فِيَها ُلُغوٌب ﴿ال ِذي َأَحل  يَها َنَصٌب َواَل َيَمسُّ
نَا فِ ِه اَل َيَمسُّ

  ،[ 35فاطر:  ] ﴾  َقاَمِة ِمْن َفْضلِ

بل   أن  يعني  النصبوهو غري صحيح..  ومعناه:  العناء،  حتى  اإلنسان    :  منتصًبا  يزال  ال 

واملشقة..  ُيعيي واإلعياء  التعب  أو  واللغوب:  تصيب  ..  التي  واملشقة  التعب  النصب: 

ا اللغوب: فم يلحقه من الفتور بسبب النصب، فالنصب:  املن تصب لْلمر املزاول له، وأم 

 . نفس املشقة والكلفة، واللغوب: نتيجته، وما حيدث منه من الكالل والفرتة 

﴿وال    بمعنى واحد يف قوله تعاىل:   ( اخلوفواخلشية  : ومثله اعتبارهم )(3)قال آخر

  اخلشية أعىل من اخلوف، وهي أشد وهو غري صحيح.. بل    ،[ 77طه:  ] ﴾  خَتَاُف َدَرًكا َوال خَتَْشى 

بالكلية،   فوات  وذلك  يابسة،  كانت  إذا  خْشَية  شجرة  قوهلم:  من  مأخوذة  ا  فإهن  اخلوف، 

ت  هلذا واخلوف من قوهلم: ناقة خوفاء: إذا كان هبا داء، وذلك نقص وليس بفوات، و ُخص 

ُْم َوخَيَاُفوَن ُسوَء احِلَساِب اخلشية باهلل تعاىل يف قوله تعاىل: ﴿َوخَيْ   [ 21الرعد: ] ﴾ َشْوَن َرهب 

ق بينهم أيًضا بأن  اخلشية تكون من عظم املخيش، وإن كان اخلاَش  :  (4) قال آخر وُفري

ا، واخلوف يكون من ضعف اخلائف، وإن كان املخوف أمًرا يسرًيا قال تعاىل:  ، وهلذا  قويًّ

َأَمرَ  َما  َيِصُلوَن  ِذيَن  َساِب   ﴿َوال  احْلِ َوخَيَاُفوَن ُسوَء  ُْم  َوخَيَْشْوَن َرهب  ُيوَصَل  َأْن  بِِه  الرعد:  ] ﴾  اهلل ُ 

فإن  اخلوف من اهلل لعظمته، خيشاه كل أحد كيف كانت حاله، وسوء احلساب ربم ال  ،  [ 21

 .خيافه من كان عاملًا باحلساب، وحاسب نفسه قبل أن حياسب 

وقال    .. [ 28الرعد:  ] ﴾  إِن َم خَيَْشى اهلل َ ِمْن ِعَباِدِه اْلُعَلَمءتعاىل: ﴿اهلل قال  قال آخر: وهلذا 

 
 . 86/ 3الكشاف  (1)

 . 596/ 3الكشاف  (2)

 . 752ـ  751الربهان ص  (3)

 . 752ـ  751الربهان ص  (4)



430 

 

أي: ال    [ 10النمل:  ] ﴾  ﴿َيا ُموَسى اَل خَتَْف إِيني اَل خَيَاُف َلَدي  املُْْرَسُلونَ   :عليه السالم  ملوسى

 . يكون عندك من ضعف نفسك ما ختاف منه من فرعون

ن َفْوِقِهْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُرونَ : أما  (1)قال آخر ُم مي النحل:  ] ﴾  قوله تعاىل: ﴿خَيَاُفوَن َرهب 

.. وذلك  : خيشى ربه لعظمته، وخياف ربه لضعفه بالنسبة إىل اهلل تعاىل، فإن ذلك يعني أنه[ 50

ُْم  فقال:    ، وهم أقوياء ذكر صفتهمعليهم السالم  ىل ملا ذكر املالئكة  أن  اهلل تعا  ﴿خَيَاُفوَن َرهب 

م عند اهلل ضعفاء، وملا ذكر املؤمنني  ،  [ 50النحل:  ]   ﴾ِمْن َفْوِقِهْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُرونَ  فبني  أهن 

اهلل عظمة  عىل  يدل  ما  ذكر  ضعفهم،  بيان  إىل  حاجة  ال  ضعفاء  وهم  الناس  فقال:  من   

َساِب  ُْم َوخَيَاُفوَن ُسوَء احْلِ ِذيَن َيِصُلوَن َما َأَمَر اهلل ُ بِِه َأْن ُيوَصَل َوخَيَْشْوَن َرهب   [ 21الرعد:  ] ﴾  ﴿َوال 

قال أحد أعضاء اللجنة: فم تقولون يف الكتب التي خصصت لرشح كلمت القرآن  

 أو تفسريها.. والتي قد تفرس الكلمة بكلمة مرادفة هلا؟ 

فهذا ما  تطابقا تاما؛  املرتادفة املتطابقة يف معانيها    إذا ُقِصد باأللفاظ:  (2)قال أحدهم

حقيقة ال مراء فيها؛ إذ اللغة،    ها وإن ُقِصد هبا املتقاربة يف معانيها، فوجود  أبدا..ال وجود له  

وال سيم لغة القرآن الكريم، ُتَعدُّ كرصح عظيم، لبناته املرتاصة ألفاظها، ومن البدَيي أن  

املعاجم   أن   املعلوم  ومن  أواثنتان،  واحدة  بينهم  أوتفصل  جتاورها،  لبنة  لبنة  كل  تالمس 

يطاب باملعنى، ال بم  يرادفه  اللفظ بم  إال   اللغوية تذكر معنى  يطابق معناه  اللفَظ ال  قه؛ ألن  

 . اللفظ نفسه 

آخر فلو  (3) قال  فإننا  وهلذا؛  الظلم    (الظلم )قلنا  :  نعرف  مل  واحليف  اجلور  معناه 

منه  القريب  باملعنى  أي:  يرادفه،  بم  عرفناه  وإن م  يف  بمعناه،  األمثل  املنهج  كان  ولذلك   ..
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ي   :بدالً من أن يعرفه بمرادفه، فلم يقل رشح اللفظ  التعريفات ما فعله بعضهم حني راح 

وملا عرف اجلور  ..  (1)  مثاًل بل قال: )هووضع اليشء يف غري موضعه(  ( الظلم هواجلور)

 قال: )هوامليل عن الطريق(  

،  غري صحيح  نفسه بكونه )اخلرب(    ( النبأ: ومن األمثلة عىل ذلك تعريف )(2)قال آخر

ذلك جاء يف الفرق بني النبأ واخلرب، أن  النبأ  ، أي: قريب من معناه؛ لله  بل هولفظ مرادف

ال يكون إال  لإلخبار بم ال يعلمه املُخرَب، وجيوز أن يكون اخلرب بم يعلمه وبم ال يعلمه؛ وهلذا  

وتقول ختربين عم عندي، وال تقول:    ، نفيس، وال يقال: تنبئني عن نفيس  يقال: ختربين عن

ن اليشء يكون بغري ْحل النبأ، تقول: هذا األمر ُينبئ بكذا،  اإلنباء عبينم  تنبئني عم عندي..  

 . وال تقول: خيرب بكذا؛ ألن  اإلخبار ال يكون إال  بحمل اخلرب 

آخر ومثله  (3) قال  فالشك(و)الريب  :  بل هومعنى  ليس  الريب  ،  نفسه،  هوالشك 

رتياب شك  قريب منه، أي: لفظ مرادف له؛ لذلك جاء يف الفرق بني الريب والشك أن  اال

قول: إين مرتاب اليوم باملطر،  ن: إين شاك يف املطر اليوم، وال جيوز أن  وهلذا نقول مع هتمة،  

 . قول: إين مرتاب بفالن: إذا شككت يف أمره واهتمتهنو

ال يعني هذا أن  الفناء هوالنفاد بعينه،  ، ففني(( بـ ))نفد : ومثله تعريف  (4) قال آخر

فناء آخر اليشء   الفرق بني الفناء والنفاد، أن  النفاد هو  جاء يفبل هولفظ مرادف له؛ لذلك  

قول: فناء العامل، وال يقال: نفاد  وهلذا نبعد فناء أوله، وال يستعمل النفاد فيم يفنى مجلة،  

 العامل، ويقال: نفاد الزاد ونفاد الطعام؛ ألن  ذلك يفنى شيًئا فشيًئا.

آخر تعريف  (5)قال  ومثله  بـ):  هوالغفر  ف  )السرت(،  الغفر(  السرت  أن   يعني  ال  هذا 

 
 . 553مقاييس اللغة ص  (1)

 . 53الفروق اللغوية للعسكري ص  (2)

 . 53الفروق اللغوية للعسكري ص  (3)

 . 120الفروق اللغوية للعسكري ص  (4)

 . 265ـ  264الفروق اللغوية للعسكري ص  (5)
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الفرق بني الغفران والسرت، أن  الغفران    والغفران نفسه، بل هولفظ مرادف له؛ لذلك جاء يف

يقتيض إجياب الثواب.. والسرت سرتك اليشء بسرت.. وسرت اهلل عليه خالف    أخص، وهو 

أل له؛  غفر  إن ه  الدنيا،  يف  عليه  سرت  ملن  يقال  وال  استحقاق  فضحه،  عن  ينبئ  الغفران  ن  

 الثواب.. وجيوز أن يسرت يف الدنيا عىل الكافر والفاسق. 

تعريف   ومثله  آخر:  الكريم  )قال  للقرآن  عدنا  لو  أننا  ذلك  )اللغة(،  بـ  اللسان( 

اللسان يف لغة القرآن، هو العنوان األثري يف الداللة عىل البيان  لوجدنا فرقا كبريا بينهم.. ف

َقْوِمِه  ، كم قال تعاىل:  افة ُشَعبِِه ومستوياتهاإلنساين بك بِلَِساِن  إاِل   ِمْن َرُسوٍل  َأْرَسْلنَا  ﴿َوَما 

هَلُمْ   َ َيَشاءُ   لُِيَبنيي َمْن  َوََيِْدي  َيَشاُء  َمْن  اهلل ُ  احْلَكِيمُ   َفُيِضلُّ  اْلَعِزيُز  وقال:  [ 4إبراهيم:  ] ﴾  َوُهَو   ،

ُْم َيُقولُ  لَِساُن ال ِذي ُيْلِحُدوَن إَِلْيِه َأْعَجِميٌّ َوَهَذا لَِساٌن َعَريِبٌّ    وَن إِن َم ُيَعليُمُه َبرَشٌ ﴿َوَلَقْد َنْعَلُم َأهن 

وُح اأْلَِمنُي َعىَل َقْلبَِك لَِتُكوَن  ، وقال:  [ 103النحل:  ] ﴾  ُمبِنيٌ  ُه َلَتنِْزيُل َربي اْلَعاملَنَِي َنَزَل بِِه الرُّ ﴿َوإِن 

َساٍن َعَريِبٍّ ُمبِنيٍ ِمَن  
﴿َوِمْن َقْبلِِه كَِتاُب ُموَسى إَِماًما  ، وقال:  [ 195-192الشعراء:  ] ﴾  املُْنِْذِريَن بِلِ

ى لِْلُمْحِسننِيَ   َوَرْْحَةً  ِذيَن َظَلُموا َوُبرْشَ ٌق لَِساًنا َعَربِيًّا لُِينِْذَر ال  َتاٌب ُمَصدي
األحقاف:  ] ﴾  َوَهَذا كِ

َمَواِت َواأْلَْرِض َواْختاَِلُف َأْلِسنَتُِكْم َوَأْلَوانُِكمْ ﴿َوِمْن آيَ ، وقال:  [ 12 إِن  يِف َذلَِك    اتِِه َخْلُق الس 

   [ 22الروم: ] ﴾ آَلَياٍت لِْلَعاملنِِيَ 

آخر:   مشتقة من  أما  قال  فهي  الكريم  يلغو(  ا )لغ)اللغة(،  القرآن  استعملها  وقد  ؛ 

ِذيَن َكَفُروا اَل َتْسَمُعوا هِلََذا    ل تعاىل:قا للداللة عىل الثرثرة والبذاءة ونحوها، كم   ﴿َوَقاَل ال 

﴿اَل ُيَؤاِخُذُكُم اهلل ُ بِالل ْغِو يِف َأْيَمنُِكْم    ، وقال:[ 26فصلت:  ] ﴾  اْلُقْرآِن َواْلَغْوا فِيِه َلَعل ُكْم َتْغلُِبونَ 

ِذيَن ُهْم َعِن  ، وقال:  [ 225البقرة:  ] ﴾  َحلِيمٌ َواهلل ُ َغُفوٌر    َوَلكِْن ُيَؤاِخُذُكْم بَِم َكَسَبْت ُقُلوُبُكمْ  ﴿َوال 

ُمْعِرُضونَ  وا  ، وقال:  [ 3املؤمنون:  ] ﴾  الل ْغِو  َمرُّ بِالل ْغِو  وا  َمرُّ َوإَِذا  وَر  الزُّ َيْشَهُدوَن  اَل  ِذيَن  ﴿َوال 

 وغريها من اآليات الكريمة.  [ 72الفرقان: ] ﴾ كَِراًما 
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الشح هو  الشح( بـ )البخل(، فهو غري صحيح، ذلك أن  ): ومثله تعريف  (1)قال آخر

احلرص عىل منع اخلري، ولو كان من الغري، والبخل منع احلق فال يؤدي  وهو  البخل الشديد،  

قال اهلل تعاىل:  ،  البخيل حق غريه عليه ح  لذلك  الشُّ اأْلَْنُفُس  ِت  ،  [ 128النساء:  ] ﴾  ﴿َوُأْحِْضَ

ِذيَن  قال:  و يِف  ﴿َوال  جَيُِدوَن  َواَل  إَِلْيِهْم  َهاَجَر  َمْن  بُّوَن 
حُيِ َقْبلِِهْم  ِمْن  يَمَن  َواإْلِ اَر  الد  ُءوا  َتَبو 

َوَمْن ُيوَق ُشح  َنْفِسِه    ُصُدوِرِهْم َحاَجًة مِم ا ُأوُتوا َوُيْؤثُِروَن َعىَل َأْنُفِسِهْم َوَلْو َكاَن هِبِْم َخَصاَصةٌ 

املُْفْ  ُهُم  وقال:  [ 9احلرش:  ] ﴾  لُِحونَ َفُأوَلئَِك  َوَأطِيُعوا  ،  َواْسَمُعوا  اْسَتَطْعُتْم  َما  اهلل َ  ُقوا  ﴿َفات 

أِلَْنُفِسُكمْ  ا  َخرْيً املُْْفلُِحونَ   َوَأْنِفُقوا  ُهُم  َفُأوَلئَِك  َنْفِسِه  ُشح   ُيوَق  وقال:    ،[ 16التغابن:  ] ﴾  َوَمْن 

ِقنَي ِمنُْكْم وَ  ْخَواهِنِْم َهُلم  إَِلْينَا ﴿َقْد َيْعَلُم اهلل ُ املَُْعوي نَي إِلِ
ًة    اْلَقائِلِ ياًل َأِشح 

َواَل َيْأُتوَن اْلَبْأَس إِال  َقلِ

  َجاَء اخْلَْوُف َرَأْيَتُهْم َينُْظُروَن إَِلْيَك َتُدوُر َأْعُينُُهْم َكال ِذي ُيْغَشى َعَلْيِه ِمَن املَْْوِت فإذا    َعَلْيُكمْ 

ًة َعىَل اخْلرَْيِ َذَهَب اخْلَْوُف َسلَ فإذا     ُأوَلئَِك مَلْ ُيْؤِمنُوا َفَأْحَبَط اهلل ُ َأْعَمهَلُمْ   ُقوُكْم بَِأْلِسنٍَة ِحَداٍد َأِشح 

 [ 19-18األحزاب: ] ﴾ َوَكاَن َذلَِك َعىَل اهلل ِ َيِسرًيا

الضن  ( بـ )الضن(، فهو غري صحيح، ذلك أن  )البخل: ومثله تعريف  (2) قال آخر

  ، وال يقال بخيٌل   ، وهلذا يقال هو ضننٌي بعلمه  ، والبخل باهلبات   ،أصله أن يكون بالعواري 

باهلبة منه  أشبه  بالعارية  العلم  إذا وهب شيئا خرج عن ملكه بخالف    ، ألن  الواهب  ألن 

 . ومل يقل: ببخيل. ﴾[ 24التكوير: ] ﴾ ننِيٍ ﴿َوَما ُهَو َعىَل اْلَغْيِب بَِض وهلذا قال تعاىل:  ،العارية

العام يطلق  (، فهو غري صحيح، ذلك أن  السنة )  ( بـ)العامقال آخر: ومثله تعريف   

﴿َوَلَقْد تعاىل:  وهلذا قال  عىل الدعة والرخاء، والسنة تطلق عىل الشدة والكرب والضيق،  

﴾  نٍَة إِال  مَخِْسنَي َعاًما َفَأَخَذُهُم الطُّوَفاُن َوُهْم َظاملُِونَ َأْرَسْلنَا ُنوًحا إِىَل َقْوِمِه َفَلبَِث فِيِهْم َأْلَف َس 

الدعوة وشدة بسبب  ،  [ 14العنكبوت:  ]  السالم اشتملت عىل مشقة يف  فمدة دعوة نوح عليه 

 
 ( 78/ 4الربهان يف علوم القرآن ) (2) ( 176 )صالفروق اللغوية للعسكري  (1)
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عناد قوم نوح وسخريتهم واستهزائهم بنوح عليه السالم، وما اسرتاح نوح عليه السالم  

 األرض من رجزهم. إال بعد أن طهر اهلل تعاىل 

﴿َقاَل َتْزَرُعوَن َسْبَع ِسننَِي َدَأًبا َفَم َحَصْدُتْم  قال آخر: ومثله أو قريب منه قوله تعاىل:   

ِه إِال  َقلِياًل مِم ا َتْأُكُلوَن ُثم  َيْأيِت ِمْن َبْعِد َذلَِك َسْبٌع ِشَداٌد َيْأُكْلَن َما قَ 
ْمُتْم هَلُن  َفَذُروُه يِف ُسنُْبلِ  إِال   د 

ونَ  ياًل مِم ا حُتِْصُنوَن ُثم  َيْأيِت ِمْن َبْعِد َذلَِك َعاٌم فِيِه ُيَغاُث الن اُس َوفِيِه َيْعرِصُ
-47يوسف:  ] ﴾  َقلِ

 بأهنن شداٌد، ووصف العام بالرخاء وأنه: فيه يغاث الناس أي يأتيهم  نيفوصف السن ،  [ 94

 والربكة. الغوث وفيه يعرصون من الرخاء واخلري 

التفريق بني    آخر: ومثله عدم  لفظ  مد( و)أمد(، فهو غري صحيح، ذلك أن  ) قال 

بَِفاكَِهٍة  كم قال تعاىل:    ، يف املحبوبوجاء  ذكر يف حق املؤمنني غالبا،    ( أمد) ﴿َوَأْمَدْدَناُهْم 

كم قال    ، كروهاملغري املؤمنني، ويف  يف حق    ( مد) وذكر لفظ  ،  [ 22الطور:  ] ﴾  َوحَلٍْم مِم ا َيْشَتُهونَ 

ا ﴿َكال  تعاىل:    [ 79مريم: ] ﴾ َسنَْكُتُب َما َيُقوُل َوَنُمدُّ َلُه ِمَن اْلَعَذاِب َمدًّ

بني التفريق  عدم  ومثله  آخر:  والفعل(  قال  الرتيث  ،  )العمل  عىل  يدل  فاألول 

القول والفعل معا   .. والتمهل يف اليشء، والثاين يدل عىل الرسعة  ..  والعمل يشتمل عىل 

﴿َيْعَمُلوَن َلُه َما َيَشاُء ِمْن حَمَاِريَب َومَتَاثِيَل َوِجَفاٍن    ، قال تعاىل: ل ملا كان من امتداد زماناألوو

ُكورُ   اْعَمُلوا آَل َداُووَد ُشْكًرا   َكاجْلََواِب َوُقُدوٍر َراِسَياٍت   ، [ 13سبأ:  ] ﴾  َوَقلِيٌل ِمْن ِعَباِدَي الش 

َأن ا    وقوله:  َيَرْوا  َأْيِدينَا َأْنَعاًما َفُهْم هَلَا َمالُِكونَ ﴿َأَومَلْ  ؛ ألن    [ 71يس:  ] ﴾  َخَلْقنَا هَلُْم مِم ا َعِمَلْت 

﴿َأمَلْ َتَر َكْيَف َفَعَل  :  قوله تعاىل  والثاين بخالفه نحو   .. خلق األنعام والثمر والزروع بامتداد

وقوله:  ،  [ 1الفيل:  ] ﴾  بَُّك بَِأْصَحاِب اْلِفيلِ ﴿َأمَلْ َتَر َكْيَف َفَعَل رَ ، وقوله:  [ 6الفجر:  ] ﴾  َربَُّك بَِعادٍ 

َلُكُم   ْبنَا  َورَضَ هِبِْم  َفَعْلنَا  َكْيَف  َلُكْم   َ َوَتَبني  َأْنُفَسُهْم  َظَلُموا  ِذيَن  ال  َمَساكِِن  يِف  ﴿َوَسَكنُْتْم 

ُْم  ﴿خَيَاُفونَ   ، وهلذا قال تعاىل:ألهنا إهالكاٌت وقعت من غري بطء  [ 45إبراهيم:  ] ﴾  اأْلَْمَثاَل   َرهب 
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 . أي يف طرفة عني [ 50النحل: ]  ﴾ِمْن َفْوِقِهْم َوَيْفَعُلوَن َما ُيْؤَمُرونَ 

يِهْم  وهلذا عرب باألول يف قوله:  قال آخر:   احِلَاِت َفُيَوفي ِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الص  ا ال  ﴿َوَأم 

الظ املنِِيَ   ُأُجوَرُهمْ  بُّ 
حُيِ اَل  عمران:  ] ﴾  َواهلل ُ  و [ 57آل  َوَعِمُلوا  قوله:  ،  آَمُنوا  ِذيَن  ال  اهلل ُ  ﴿َوَعَد 

احِلَاِت  َعظِيمٌ   الص  َوَأْجٌر  َمْغِفَرٌة  ألن    ،[ 9املائدة:  ] ﴾  هَلُْم  ال  وغريها،  عليها،  املثابرة  املقصود 

أو برسعة مرة  قوله:  عرب  و   ..اإلتيان هبا  اْرَكُعوا  بالثاين يف  آَمُنوا  ِذيَن  ال  َا  َأَيُّ َواْسُجُدوا  ﴿َيا 

  حيث كان بمعنى سارعوا كم قال   ،[ 77احلج:  ]   ﴾ َواْعُبُدوا َرب ُكْم َواْفَعُلوا اخْلرَْيَ َلَعل ُكْم ُتْفلُِحونَ 

يَها :  تعاىل اِت   ﴿َولُِكلٍّ ِوْجَهٌة ُهَو ُمَولي ُقوا اخْلرَْيَ
  إِن  اهلل َ   َأْيَن َما َتُكوُنوا َيْأِت بُِكُم اهلل ُ مَجِيًعا   َفاْسَتبِ

َقِديرٌ   
ٍ
ء َفاِعُلونَ :  تعاىل   قولهمثل ذلك  ، و[ 148البقرة:  ] ﴾  َعىَل ُكلي ََشْ َكاِة  ُهْم لِلز  ِذيَن  ﴾  ﴿َوال 

 القصد يأتون هبا عىل رسعة من غري توان. ألن ، [ 4املؤمنون: ] 

آخر بني  (1) قال  التفريق  عدم  ومثله  واجللوس( :  لبٌث ،  )القعود  فيه  ملا    ،فاألول 

الثاين البيتوهل  ، بخالف  قواعد  يقال:  ولبثها   ، ذا  للزومها  جوالسه  يقال:  ويقال:    ، وال 

ورد يف  وهلذا    ..جليس امللك وال يقال: قعيده ألن جمالس امللوك يستحب فيها التخفيف

- 54القمر:  ] ﴾  ُمْقَتِدرٍ ﴿إِن  املُْت ِقنَي يِف َجن اٍت َوهَنٍَر يِف َمْقَعِد ِصْدٍق ِعنَْد َملِيٍك  قوله تعاىل:  األول  

ُحوا  قوله تعاىل:  لإلشارة إىل أنه ال زوال له بخالف    [ 55 ِذيَن آَمنُوا إَِذا ِقيَل َلُكْم َتَفس  َا ال  ﴿َيا َأَيُّ

 [ 11املجادلة: ] ﴾ يِف املََْجالِِس َفاْفَسُحوا َيْفَسِح اهلل ُ َلُكمْ 

ىل تأيت جوابا الستفهام مقرتن  فإن ب؛  )بىل ونعم(: ومثله عدم التفريق بني  (2)قال آخر

فيكون إقرارا بإحسانه،    ؛بنفي، كقول القائل لغريه: أمل أحسن إليك؟ فيقول صاحبه: بىل 

﴿َوإِْذ َأَخَذ َربَُّك ِمْن َبنِي آَدَم ِمْن ُظُهوِرِهْم  ، وهلذا قال تعاىل:  كان إنكارا لقوله  ، ولو قال: نعم

َتُهْم َوَأْشَهَدُهْم َعىَل َأْنفُ  ي  َأْن َتُقوُلوا َيْوَم اْلِقَياَمِة إِن ا ُكن ا    َشِهْدَنا   َقاُلوا َبىَل   ِسِهْم َأَلْسُت بَِربيُكمْ ُذري

 
 ( 366/ 2اإلتقان يف علوم القرآن ) (2) ( 366/ 2اإلتقان يف علوم القرآن ) (1)
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لو قالوا نعم  )يروى عن ابن عباس يف هذه اآلية أنه قال:  ، و[ 172األعراف:  ] ﴾  َعْن َهَذا َغافِلِنيَ 

 ( 1) ( لكفروا

ِذيَن َكَفُروا َعىَل الن اِر َأَلْيَس َهَذا  ﴿َوَيْوَم  قوله تعاىل:  قال آخر: ومثل ذلك   ُيْعَرُض ال 

نَا   بِاحْلَقي  ﴿َوَناَدى  قوله:  ، و[ 34األحقاف:  ] ﴾  َقاَل َفُذوُقوا اْلَعَذاَب بَِم ُكنُْتْم َتْكُفُرونَ   َقاُلوا َبىَل َوَربي

ا َفَهْل َوَجْدُتْم َما َوَعَد َربُُّكْم  َأْصَحاُب اجْلَن ِة َأْصَحاَب الن اِر َأْن َقْد َوَجْدَنا َما َوَعَدَنا رَ  نَا َحقًّ بُّ

ا  ٌن َبْينَُهْم َأْن َلْعنَُة اهلل ِ َعىَل الظ املنِِيَ  َقاُلوا َنَعمْ  َحقًّ َن ُمَؤذي  [ 44األعراف: ] ﴾ َفَأذ 

آخر بقوله:  (2)قال  ذلك  بعضهم  علل  وقد  ألهنا  :  باجلحد  تتصل  بىل  صارت  إنم 

حقيق، فهو بمنزلة بل، وبل سبيلها أن تأيت بعد اجلحد كقولك: ما  رجوٌع عن اجلحد إىل الت

قام أخوك بل أبوك، وإذا قال الرجل للرجل أال تقوم؟ فقال له: بىل، أراد: بل أقوم، فزادوا  

األلف عىل بل ليحسن السكوت عليها، ألنه لو قال بل كان يتوقع كالما بعد بل، فزادوا  

 م. األلف ليزول عن املخاطب هذا التوه 

سبب الرتادف    يعزو قال أحد أعضاء اللجنة: ما دمتم قد رأيتم هذا؛ فم تقولون ملن  

، وأن القرآن الكريم راعاها، ولذلك استعمل املفردات، حتى  إىل اختالف هلجات العرب 

بقوله:   ذلك  العرب.. وقد عرب عن  اشتهار  يفهم مجيع  يمنع  مل  الواضعني حني  )إن خفاء 

اللغة املثالية حتم.. وعىل هذا األساس نقّر بوجود الرتادف يف  الوضعني قد زاد من ثروة  

القرآن الكريم، ألنه نزل بلغة قريش املثالية، جيري عىل أساليبها وطرق تعبريها، وقد أتاح  

أحيانا   متتلك  مفردات  باقتباس  األخرى  العربية  باللهجات  احتكاكها  طول  اللغة  هلذه 

 ( 3) نظائرها(

 
 ( 312/ 1التسهيل لعلوم التنزيل ) (1)

 ( 213/ 37تاج العروس ) (2)

 .1962مباحث يف علوم القرآن، صبحي،  (3)
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ا جيعل القرآن الكريم مرتبطا بتلك البيئة التي نزل فيها..  قال أحدهم: إن قوله هذ

وهو أعظم من أن يكون كذلك.. ولذلك كان األجدى هو البحث يف اللغة نفسها عن رس  

 االختالف، ال القعود عنه، واالكتفاء بالقول بالرتادف. 

غا  قال آخر: باإلضافة إىل أن قوله هذا قد يؤدي إىل اعتبار بعض القرآن الكريم بلي

الفصاحة   تلك  متلك  التي ال  القبائل  راعى  لكونه  ليس كذلك،  اآلخر  وبعضه  فصيحا.. 

 والبالغة. 

قال أحد أعضاء اللجنة: واآلن سنختم أسئلتنا يف باب الرتادف حول كلمة احلمد،  

، وغريها من اآليات الكريمة..  [ 2]الفاحتة:  ﴿احْلَْمُد هللِ ِ َربي اْلَعاملَنَِي﴾  الواردة يف قوله تعاىل:  

 مل تستبدل بكلمة املدح أو غريها من الكلمت؟  وملِ 

اللغة هو  :  (1)قال أحدهم أو غريها، مع  ﴿احْلَْمُد﴾ يف  الثناُء عىل اجلميل من نعمٍة 

سواء كان ذلك الذكر عىل صفٍة من صفاتِه  املحبة واإلجالل.. أو هو أْن تذكر حماسَن الغري،  

لِه عىل اآلخرين.. وهو ال   الذاتية كالعلم والصرب والرْحة والشجاعة، أم عىل عطائه وَتفضُّ

يكون إال للَحيي العاقل.. وهلذا، فإن هناك فروقا كثرية بني احلمد واملدح.. منها أننا قد نمدح  

بعضهم عن هذا بقوله: )إن املدَح قد حيصل  مجادًا، أو حيوانًا ولكن ال نحمده، وقد عرب  

للحي ولغري احلي، أال ترى أن َمْن رأى لؤلؤة يف غاية احُلْسِن أو ياقوتة يف غاية احلسن فإنه  

 قد يمدحها ويستحيل أن حيمدها فثبت أن  املدح َأعمُّ من احلمد(

بعده، أما احلمد فإنه  : ومنها أن املدَح قد يكون قبل اإلحسان، وقد يكون  (2)قال آخر

 ال يكوُن إال بعد اإلحسان. 

 
 ( 11ملسات بيانية يف نصوص من التنزيل، )ص  (2) ( 11نصوص من التنزيل، )ص ملسات بيانية يف  (1)
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آخر أو  (1)قال  الصفات،  يف  املحاسن  من  حاصٌل  هو  ملا  يكون  احلمد  أن  ومنها   :

أما   يفعل مجياًل،  مل  َمْن  حُيَمُد  ما يستحق احلمد، وال  ليس يف صفاته  َمْن  حُيَمُد  الفعل، فال 

عل شيئًا من املحاسن واجلميل، ولذا كان  املدح، فقد يكون قبل ذلك، فقد متدح إنسانًا ومل يف

 املدح َمنْهيًا عنه، بخالف احلمد، فإنه مأموٌر به. 

آخر قول  (2)قال  يف  فإن  وهلذا،  هللِ ِ:  بأن  ﴾ ﴿احْلَْمُد  الصفات    شهادة  له   ، َحيٌّ اهلل 

احلسنى والفعل اجلميل.. وبذلك فإن قائل هذه الكلمة حيمد اهلل عىل صفاته، وعىل فِْعلِه  

 عامه.. بخالف ما لو قال: )املدح هلل(، فإنه يفيد شيئًا من ذلك.وإن

: باإلضافة إىل هذا؛ فإن  يف احلمد تعظيًم وإجالالً وحمبة، وهو ما ال يوجد  (3)قال آخر

 يف املدح.. وهلذا كان اختيار )احلمد( أوىل من اختيار )املدح(  

 بدل ]الشكر هلل[؟  ﴾ ﴿احْلَْمُد هللِ ِقال أحد أعضاء اللجنة: فلم اختار كلمة 

: ألن احلمد يعمُّ ما إذا وصل ذلك اإلنعاُم إليَك أو إىل غريك، وأما  (4)قال أحدهم

الشكر، فهو خمتصٌّ باإلنعام الواصل إليك.. فأنَت تشكر الشخص إذا أوصَل إليك نعمًة،  

 وأما احلمُد فإنه ال خيتص بذاك، فإنك حتمدُه عىل إنعامه لك، أو لغريك. 

: باإلضافة إىل أن  الشكَر ال يكون إال عىل النعمة، وال يكون عىل صفات  (5)قال آخر

 املشكور الذاتية، فإنك ال تشكُر الشخَص عىل ِعْلِمه، أو عىل قدرته وقد حتمده عىل ذاك.  

آخر ُتثني عىل  (6)قال  فإنك   ، أَعمُّ الشكر، ألنه  أوىل من  اختيار احلمد  كان  : وهلذا 

الواصلة إليك، وإىل اخللق أمجعني، وتثني عليه بصفاته احلسنى الذاتية، وإن    املحمود بنعمه

 مل يتعلق َشء منها بك.. فكان اختيار )احلمد( أوىل من املدح والشكر. 

 
 ( 11ملسات بيانية يف نصوص من التنزيل، )ص  (1)

 ( 11ملسات بيانية يف نصوص من التنزيل، )ص  (2)

 ( 11ملسات بيانية يف نصوص من التنزيل، )ص  (3)

 ( 12ملسات بيانية يف نصوص من التنزيل، )ص  (4)

 ( 12ملسات بيانية يف نصوص من التنزيل، )ص  (5)

 ( 12ملسات بيانية يف نصوص من التنزيل، )ص  (6)
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 ومل يقل: )أْحُد اهلل(، أو)َنحمُد اهلل(؟ .. ﴾ ﴿احْلَْمُد هللِ ِقال عضو اللجنة: فلم قال: 

اهلل(، أو)َنحمُد اهلل( خمتصٌّ بفاعل معني.. ففاعل  : ألن قولنا )أْحُد  (1)قال أحدهم

مطلقة    ﴾ ﴿احْلَْمُد هللِ ِ )أْحد( هو املتكلم، وفاعل: )نحمد( هم املتكلمون، يف حني أن عبارة  

أنَت   ْحدك  عن  أخربت  اهلل(  )َأْحُد  قلت:  إذا  ألنك  أوىل،  وهذا  معني  بفاعٍل  ختتصُّ  ال 

َْحِدُه، وإذ ُتِفْد أن غريَك  ا قلت: نحمد اهلل، أخربت عن املتكلمني ومل تفد أن  وحدك، ومل 

ال ختتص بفاعل معني فهو املحموُد عىل وجه    ﴾ ﴿احْلَْمُد هللِ ِغريكم ْحده، يف حني أن عبارة  

 اإلطالِق، منَك وِمْن غريَك. 

: باإلضافة إىل أنك إذا قلت: )أْحُد فالنًا(، فإن هذا ال يعني أنه يستحقُّ  (2)قال آخر

قد ُتثني عىل شخٍص ال يستحقُّ الثناء، وقد َيجو شخٌص شخصًا، وهو ال يستحق  احلمَد؛ ف

املدح يف غري موضعه، ويضع اهلجو يف غري موضعه،   اهلجو، ذلك أن الشخص قد يضع 

ويفعل أفعاالً ال ينبغي أن يفعلها، فأنَت إذا قلت: أْحُد اهلل، أخربَت عن فعلك، وال يعني  

أفاد ذلك استحقاق    ﴾﴿احْلَْمُد هللِ ِ احلمد يف حني أنك إذا قلت:    ذلك أن  َمْن حتمده يستحقُّ 

 اهلل للحمد وليس ذلك مرتبطًا بفاعٍل معني. 

آخر بزمن  (3) قال  مرتبٌط  اهلل(،  )نحمد  أو:  اهلل(،  )أْحد  قولك:  أن  إىل  باإلضافة   :

أو   احلال،  عىل  يدل  املضارع  فالفعل  معينة،  زمنية  داللة  له  الِفْعَل  ألن  االستقبال،  معني، 

ومعنى ذلك أن احلمد ال حيدث يف غري هذا الزمان الذي حتمده فيه.. وال شك أن الزمن  

الذي يستطيع الشخص أو األشخاص احلمَد فيه حمدود، وهكذا كلُّ فِْعٍل يقوم به الشخُص  

حمدود الزمن، فإن أقىص ما يستطيع أن يفعله، أن يكون مرتبطًا بعمره، وال يكون قبل ذاك  

 
 ( 13ملسات بيانية يف نصوص من التنزيل، )ص  (1)

 ( 13ملسات بيانية يف نصوص من التنزيل، )ص  (2)

 ( 14ملسات بيانية يف نصوص من التنزيل، )ص  (3)
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فِْعٌل فيكون احلمد أقل مما ينبغي، فإن  ْحَد اهلل ال ينبغي أن ينقطع وال حُيَد  بفاعل، أو    وبعده

عبارة   أن  حني  يف  هللِ ِبزمان  معني،    ﴾﴿احْلَْمُد  بفاعل  وال  معني،  بزمن  مقيدة  غري  ُمطلقة 

 فاحلمد فيها مستمرٌّ غري منقطع.

اهلل(، فإن ذلك يفيد كون القائل    : باإلضافة إىل أنه لو قال شخص: )أْحدُ (1)قال آخر

أما قوله   قبَل ْحِد احلامدين، وقبَل  ﴾﴿احْلَْمُد هللِ ِقادرًا عىل ْحده،  يفيد حممودًا  ؛ فإن ذلك 

ُشْكِر الشاكرين.. فهؤالء سواء ْحدوا، أم مل حيمدوا، وسواء شكروا أو مل يشكروا، فهو تعاىل  

 مه القديم. حمموٌد من األزل إىل األبد بحمده القديم وكال 

آخر و(2)قال  فعلية،  اهلل(، مجلة  )أْحد  عبارة  أن  إىل  باإلضافة  هللِ ِ:  مجلة    ﴾ ﴿احْلَْمُد 

اسمية.. واجلملة الفعلية دالة عىل احلدوث والتجدد، يف حني أن اجلملة االسمية دالة عىل  

الثبوت.. وبذلك فإهنا أقوى وأدوم من الفعلية، فـ )متبرّص(، أقوى وأثبت من )يتبرّص(،  

أقوى وأثبت من )يتدرب(، فاختيار   و)مثقف(، أقوى وأثبت من )يتثقف(، و)متدرب( 

 أْوىل من اختيار اجلملة الفعلية ههنا، إذ هو أدلُّ عىل ثبات احلمد واستمراره.   اجلملة االسمية

آخر قولنا:  (3)قال  أن  إىل  باإلضافة  هللِ ِ:  والثناء حقٌّ هلل    ﴾ ﴿احْلَْمُد  احلمد  أن  تعني 

وملكه فإنه تعاىل هو املستحق للحمد بسبب كثرة أياديه وأنواع آالئه عىل العباد.. بخالف  

د اهلل(؛ فإهنا ال تدّل عىل كونه مستحقًا للحمد لذاته.. ذلك أن  اللفظ الدال عىل  قولنا: )أْح

 كونه مستحقًا للحمد أوىل من اللفظ الدال عىل أن شخصًا واحدًا ْحده. 

: باإلضافة إىل أن احلمَد عبارة عن صفة القلب، وهي اعتقاد كون ذلك  (4)قال آخر

اًل منعًم   بقوله: )أْحُد اهلل(،  اإلنسان    َتلف ظَ فإذا    مستحقًا للتعظيم واإلجالل؛ املحمود ُمتفضي

 
 ( 13ملسات بيانية يف نصوص من التنزيل، )ص  (1)
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مع أنه كان قلبه غافاًل عن معنى التعظيم الالئِق بجالل اهلل، كان كاذبًا ألنه أخرب عن نفسه  

، فإن كالمه صحيح، سواء كان  ﴾ ﴿احْلَْمُد هللِ ِبكونه حامدًا مع أنه ليس كذلك؛ أما إذا قال:  

مستحْضًا ملعنى التعظيم، ألنه يكوُن صادقًا، ألن معناه: أن احلمد حقٌّ هلل، وملكه،  غافاًل أو  

وهذا املعنى حاصل سواء كان العبد مشتغاًل بمعنى التعظيم واإلجالل، أو مل يكن، ونظريه  

نه  قولنا: )ال إله إال اهلل(، فإنه ال َيْدخُله التكذيُب بخالف قولنا: )أشهُد أن ال إله إال اهلل(، أل

قد يكون كاذبًا يف قوله: )أشهد( وهلذا قال تعاىل يف تكذيب املنافقني: ﴿إَِذا َجاَءَك املُْنَافُِقوَن  

اهلل  َلَرُسوُل  إِن َك  َنْشَهُد  َلَكاِذُبوَن﴾    َقاُلوا  املُْنَافِِقنَي  إِن   َيْشَهُد  َواهلل ُ  َلَرُسوُلُه  إِن َك  َيْعَلُم  َواهلل ُ 

 [1]املنافقون: 

 تشابه واالختالف: . ال ج 

قال أحد أعضاء اللجنة: بورك فيكم مجيعا، ويف حفظكم وحتقيقكم.. وما ذكرمتوه  

يتطلب منا أن نسألكم عن أرسار التشابه واالختالف يف القرآن الكريم.. وأول سؤال عن  

الكلمت   بعض  الكريمتشابه  القرآن  والتي  يف  بينها  ال ختتلف  ،  مواطن ضئيلة  فيم  إال يف 

الذي استعمل يف القرآن الكريم للداللة عىل املكان لفظ )مكة( و)بكة(  ذلك مثل  . و.جدا

 املعروف؟ 

قال أحدهم: هو نفس ما نقوله يف غريها.. فالتشابه ال يفيد فائدة جديدة، وهو يتناىف  

مع الثراء والغنى القرآين.. وهلذا؛ فإن التأمل يف املوارد التي وردت فيها كل كلمة تنبئ عن  

 تالف بينها وبني أختها.وجه االخ

استعمل لفظ )بكة( بالباء  : وما ذكرته أحسن مثال عىل ذلك.. فاهلل تعاىل  (1)قال آخر

يِه آَياٌت َبيينَاٌت َمَقاُم  يف قوله:  
َة ُمَباَرًكا َوُهًدى لِْلَعاملَنَِي فِ َل َبْيٍت ُوِضَع لِلن اِس َلل ِذي بَِبك  ﴿إِن  َأو 
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إِن   َوَمْن َكَفَر فَ   َوهللِ ِ َعىَل الن اِس ِحجُّ اْلَبْيِت َمِن اْسَتَطاَع إَِلْيِه َسبِياًل   َوَمْن َدَخَلُه َكاَن آِمنًا   إِْبَراِهيمَ 

ن اآلية يف سياق احلج: ﴿َوهلل ِ َعىَل الناس ِحجُّ  ، أل[ 97-96آل عمران:  ] ﴾  اهلل َ َغنِيٌّ َعِن اْلَعاملنَِيَ 

( الدال عىل الزحام ألنه يف احلج   ، [ 97آل عمران:  ] ﴾ البيت فجاء باالسم )بكة( من لفظ )الَبكي

 بكة( ألهنم يزدْحون فيها. ّك الناُس بعضهم بعضًا، أي: يزحم بعضهم بعضًا، وسميت )بي

يف قوله تعاىل:    املشهور هلا االسم  ألنه  يف حني استعمل لفظ )مكة( بامليم  :  (1)قال آخر

َة ِمْن َبْعِد َأْن َأْظَفَرُكْم َعَلْيِهمْ  َوَكاَن   ﴿َوُهَو ال ِذي َكف  َأْيِدََيُْم َعنُْكْم َوَأْيِدَيُكْم َعنُْهْم بَِبْطِن َمك 

فوضع كل لفظ يف السياق  مل يدل عىل ذلك،  السياق  ، ألن  [ 24الفتح:  ] ﴾  ْعَمُلوَن َبِصرًيااهلل ُ بَِم تَ 

 الذي يقتضيه. 

﴿إِن  ﴾ و﴿إِن ُتْبُدوْا َخرْياً قال أحد أعضاء اللجنة: فم تقولون يف وجه االختالف بني  

خُتُْفوُه َأْو َتْعُفوْا َعن سواء َفإِن  اهلل َكاَن َعُفّوًا  ﴿إِن ُتْبُدوْا َخرْيًا َأْو  ﴾ يف قوله تعاىل:  ُتْبُدوْا َشْيئاً 

 َعلِيمً ، و[ 149النساء:  ] ﴾  َقِديراً 
ٍ
ء األحزاب: ] ﴾  قوله: ﴿إِن ُتْبُدوْا َشْيئًا َأْو خُتُْفوُه َفإِن  اهلل َكاَن بُِكلي ََشْ

 ؟[ 54

بُّ اهلل  آية النساء وردت بعد قوله تعاىل: ﴿ال  : سبب ذلك هو أن  (2)قال أحدهم
 حُيِ

أّن اهلل ال حيب اجلهر بالسوء،    تفذكر  [ 148النساء:  ] ﴾  اجلهر بالسوء ِمَن القول إِال  َمن ُظلِمَ 

َخرْياً  ُتْبُدوْا  ﴿إِن  بعدها:  قال  اجلهر    [ 149النساء:  ] ﴾  ولذا  ُتظهروا خريًا، هو عكس  إن  أي: 

اجلهر    ؛ بالسوء بخالف  به  اجلهر  وال  السوء  حيب  ال  سبحانه  آية  .  باخلري. فاهلل  يف  وأما 

األحزاب فالسياق يتعلق بعلم اهلل باألشياء اخلافية والظاهرة فقد قال قبلها: ﴿واهلل َيْعَلُم َما  

ِقيباً   ،[ 51األحزاب:  ] ﴾  يِف قُلوبُِكمْ   ر 
ٍ
ء وختم اآلية    ،[ 52األحزاب:  ] ﴾  وقال: ﴿َوَكاَن اهلل عىل ُكلي ََشْ

 َعلِيمً بقوله: ﴿َفإِن  اهلل َكاَن بُِكلي ََشْ 
ٍ
ومعنى اآلية إنه يستوي عنده الرس    ..[ 54األحزاب:  ] ﴾  ء
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ال أن يقول: ﴿إِن ُتْبُدوْا   [ 54األحزاب: ] ﴾ واجلهر، فناسَب أن يقول: ﴿إِن ُتْبُدوْا َشْيئًا َأْو خُتُْفوهُ 

  [ 149النساء: ] ﴾ َخرْياً 

السورتني يقتيض  ن اجلو التعبريي لكل سورة يف هاتني  : باإلضافة إىل أ(1) قال آخر

اللفظتني يف موضعها  لفظة من هاتني  أن كلمة )خري( ترددت يف سورة    ، وضع كل  ذلك 

وكلمة )َشء( ترددت يف  .  سورة األحزاب إال مرتني.يف  النساء اثنتي عرشة مرة ومل ترد  

كان الكالم  فإذا    سورة النساء اثنتي عرشة مرة وترددت يف سورة األحزاب ست مرات،

حدى هاتني اللفظتني لكل آية فمن الواضح أن ختتار كلمة )خري( آلية النساء  يقتيض اختيار إ

املعنى  .  وكلمة )َشء( آلية األحزاب.  لفظة من جهتني: جهة  اختيار كل  التعبري  فاقتىض 

 وجهة اللفظ.  ، والسياق

بني   االختالف  وجه  يف  تقولون  فم  اللجنة:  أعضاء  أحد  القتل﴾  ﴿قال  ِمَن  َأَشدُّ 

َثِقْفُتُموُهْم َوَأْخِرُجوُهْم ِمْن    يف قوله تعاىل:رَبُ ِمَن القتل﴾  والفتنة َأكْ ﴿و ﴿َواْقُتُلوُهْم َحْيُث 

ْهِر احْلََراِم  وقوله:  ،  [ 191البقرة:  ] ﴾  َواْلِفْتنَُة َأَشدُّ ِمَن اْلَقْتلِ   َحْيُث َأْخَرُجوُكمْ  ﴿َيْسَأُلوَنَك َعِن الش 

َوَصدٌّ َعْن َسبِيِل اهلل ِ َوُكْفٌر بِِه َواملَْْسِجِد احْلََراِم َوإِْخَراُج َأْهلِِه ِمنُْه    ُقْل ِقَتاٌل فِيِه َكبرِيٌ   ِقَتاٍل فِيهِ 

ِعنَْد اهلل ِ  اْلَقْتلِ   َأْكرَبُ  ِمَن  َأْكرَبُ  الثانية:  ، فقد  [ 217البقرة:  ] ﴾  َواْلِفْتنَُة  قال يف األوىل: )أشد( ويف 

 ؟ )أكرب(

الكالم يف  :  (2)قال أحدهم الثانية عىل كبريات األمور فقد مر فيها  ذلك ألن  اآلية 

ِه ِمنُْه َأْكرَبُ ِعنَد اهلل  ،[ 217البقرة:  ] ﴾  : ﴿ُقْل ِقَتاٌل فِيِه َكبرِيٌ تعاىل   قوله
َأْهلِ ﴾  وقوله: ﴿َوإِْخَراُج 

يف سياق الشدة عىل  فقد وردت  األوىل،  ، بخالف اآلية  فناسب ذكر )أكرب( فيها   [ 217البقرة:  ] 

ق  ،الكافرين تعاىل  ال  فقد  َحْيُث  اهلل  ْن  مي َوَأْخِرُجوُهْم  َثِقْفُتُموُهم  َحْيُث  ﴿واقتلوهم  فيها: 
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 ﴾ أشد﴿وهذه شدة ظاهرة فناسب ذكر   ،[ 191البقرة: ] ﴾ َأْخَرُجوُكْم والفتنة َأَشدُّ ِمَن القتل

قوله  يف    ﴾أجر﴿كلمة  قال أحد أعضاء اللجنة: فم تقولون يف وجه االختالف بني  

إِْن َأْجِرَي    ﴿َوَيا َقْوِم اَل َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َمااًل   نوح عليه السالم يف سورة هود: تعاىل عىل لسان  

، حيث  يف سورة يونس عىل لسان نوح عليه السالم ﴾مال﴿كلمة  ، و[ 29هود: ] ﴾ إِال  َعىَل اهلل ِ

ْن َأْجٍر    :قال تعاىل ْيُتْم َفَم َسَأْلُتُكْم مي وجاء عىل  ،  [ 72يونس:  ]   ﴾إِْن َأْجِرَي إِال  َعىَل اهلل ِ﴿َفإِن َتَول 

الشعراء:  َأْجرٍ   لسانه يف سورة  ِمْن  َعَلْيِه  َأْسَأُلُكْم  اْلَعاملَنِيَ   ﴿َوَما  َربي  َعىَل  إاِل   َأْجِرَي  ﴾  إِْن 

األنبياء  وردت كلمة ).. وهكذا  [ 109الشعراء:  ]  لسان غريه من  )مال( عىل  بدل كلمة  أجر( 

وسورة سبأ    180،  164،  145،  127وسورة الشعراء    51)سورة هود  عليهم السالم يف  

 ؟ (47

وقعت بعدها   ﴾مال﴿نه يف املوضع الذي وردت فيه كلمة  ألذلك  :  (1)قال أحدهم

ه السالم يف هذا  فقد جاء عىل لسان نوح علي  ،ولفظ املال باخلزائن أليق﴾  خزائن﴿كلمة  

اهلل َخَزآئُِن  ِعنِدي  َلُكْم  َأُقوُل  ﴿َوالَ  قوله:  ههنا   [ 31هود:  ] ﴾  املوضع  املال  ذلك    ، فناسب 

 بخالف املواضع األخرى. 

قوله تعاىل: ﴿َوهللِ ِ ُجُنوُد  قال أحد أعضاء اللجنة: فم تقولون يف وجه االختالف بني  

اهلل   َوَكاَن  واألرض  َحكِيمً السموات  السموات  ،  [ 4الفتح:  ] ﴾  َعلِيًم  ُجُنوُد  ﴿َوهللِ ِ  وقوله: 

َحكِيمً  َعِزيزًا  اهلل  َوَكاَن  َحكِيًم﴾ .  .[ 7الفتح:  ] ﴾  واألرض  ﴿َعلِيًم  األوىل:  يف  قال  ويف  فقد   ،

 ؟ [ 7الفتح: ] ﴾ الثانية: ﴿َعِزيزًا َحكِيمً 

فقد    ،ازدياد املؤمنني إيمناً ن الكالم األول متصل بإنزال السكينة و: أل(2) قال أحدهم

كِينََة يِف ُقُلوِب املُْْؤِمننَِي لَِيْزَداُدوا إِيَمًنا َمَع إِيَمهِنِمْ قال قبلها:   َوهللِ ِ ُجنُوُد    ﴿ُهَو ال ِذي َأْنَزَل الس 
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َواأْلَْرضِ  َمَواِت  َحكِيًم   الس  َعلِيًم  اهلل ُ  وحك  ،[ 4الفتح:  ] ﴾  َوَكاَن  ِعْلٍم  موضع  فقال:  فهذا  مة 

فقد جاءت بعد قوله:    ،وأما اآلية الثانية فهي يف موضع عذاب وعقوبات.  ﴿َعلِيًم َحكِيًم﴾. 

 
ِ
ْوء َكاِت الظ انينَي بِاهلل ِ َظن  الس  كِنَي َواملرُْْشِ َب املُْنَافِِقنَي َواملُْنَافَِقاِت َواملرُْْشِ َعَلْيِهْم َدائَِرُة    ﴿َوُيَعذي

 
ِ
ْوء ا  الس  َجَهن مَ َوَغِضَب  هَلُْم  َوَأَعد   َوَلَعنَُهْم  َعَلْيِهْم  َمَواِت    هلل ُ  الس  َوهللِ ِ ُجُنوُد  َمِصرًيا  َوَساَءْت 

 [ 7-6الفتح: ] ﴾ َوَكاَن اهلل ُ َعِزيًزا َحكِيًم  َواأْلَْرضِ 

ومثل   آخر:  تعاىلقال  قوله  إِْذ    :هذا  املُْْؤِمننَِي  َعِن  اهلل ُ  َريِضَ  حَتَْت  ﴿َلَقْد  ُيَبايُِعوَنَك 

ينََة َعَلْيِهْم َوَأَثاهَبُْم َفْتًحا َقِريًبا َوَمَغانَِم َكثرِيَ 
كِ َم َما يِف ُقُلوهِبِْم َفَأْنَزَل الس 

َجَرِة َفَعلِ   ًة َيْأُخُذوهَنَا الش 

ئم فكان فهذا يف مقام النرص وأخذ األموال والغنا .  .[ 19-18الفتح:  ] ﴾  َوَكاَن اهلل ُ َعِزيًزا َحكِيًم 

 املوضع موضع عز وغلبة وحكم فقال: ﴿َعِزيزًا َحكِيًم﴾ 

َيَرْوْا﴾ قال أحد أعضاء اللجنة: فم تقولون يف وجه االختالف بني   و﴿َأَومَلْ    ،﴿َأَومَلْ 

ْزَق ملَِْن َيَشاُء َوَيْقِدرُ يف قوله تعاىل:    يعلموا﴾  لَِك آَلَياٍت  إِن  يِف ذَ   ﴿َأَومَلْ َيَرْوا َأن  اهلل َ َيْبُسُط الري

ْزَق ملَِْن َيَشاُء َوَيْقِدرُ وقوله:  ،  [ 37الروم:  ] ﴾  لَِقْوٍم ُيْؤِمُنونَ  إِن  يِف    ﴿َأَومَلْ َيْعَلُموا َأن  اهلل َ َيْبُسُط الري

 ؟[ 52الزمر: ] ﴾ َذلَِك آَلَياٍت لَِقْوٍم ُيْؤِمنُونَ 

أكثر مما يف سورة الزمر،  ألفاظ الرؤية والنظر يف سورة الروم    ن: أل(1)قال أحدهم

الروم سبع   الرؤية والنظر يف  ألفاظ  الروم، فقد وردت  أكثر مما يف  الزمر  العلم يف  وألفاظ 

. ووردت ألفاظ العلم يف الزمر إحدى عرشة مرة ويف الروم  . ويف الزمر ست مرات ،مرات 

. باإلضافة إىل أن اهلل تعاىل  فاستحقت الروم لفظ الرؤية والزمر لفظ العلم.  ،عرش مرات 

إِْن ُتْسِمُع إِال     ﴿َوَما َأْنَت هِبَاِد اْلُعْمِي َعْن َضاَلَلتِِهمْ فاقدي البرص يف سورة الروم فقال:  ذكر  

﴿ُقْل  الزمر فقال:  سورة  فاقدي العلم يف  ، وذكر  [ 53الروم:  ] ﴾  َمْن ُيْؤِمُن بِآَياتِنَا َفُهْم ُمْسلُِمونَ 
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َا اجْلَاِهُلونَ َأَفَغرْيَ اهلل ِ  [ 64الزمر: ] ﴾  َتْأُمُرويني َأْعُبُد َأَيُّ

﴿َوَيْوَم ُينَْفُخ    قال أحد أعضاء اللجنة: فم تقولون يف وجه االختالف بني قوله تعاىل:

َمَواِت َوَمْن يِف اأْلَْرِض إاِل  َمْن َشاَء اهلل ُ وِر َفَفِزَع َمْن يِف الس  النمل: ] ﴾  اِخِرينَ َوُكلٌّ َأَتْوُه دَ   يِف الصُّ

َمَواِت َوَمْن يِف اأْلَْرِض إِال  َمْن َشاَء اهلل ُوقوله: ، [ 87 وِر َفَصِعَق َمْن يِف الس  ُثم    ﴿َوُنِفَخ يِف الصُّ

ويف الزمر  ،  فقد قال يف النمل: ﴿َفَفِزَع﴾،  [ 68الزمر:  ] ﴾  ُهْم ِقَياٌم َينُْظُرونَ فإذا    ُنِفَخ فِيِه ُأْخَرى

 ﴿َفَصِعَق﴾

: ﴿َفإَِذا ُهْم  تعاىل  وهو قوله  ، إنم قال ذلك يف الزمر ملناسبة ما بعده:  (1) ل أحدهمقا 

يف حني ختم آية النمل بقوله: ﴿َوُكلٌّ    ..فإن ذلك يف مقابل الصعقة   ،[ 68الزمر:  ] ﴾  ِقَياٌم َينُظُرونَ 

إذ معنى داخرين: صاغرون، فناسب كل    ، ، وهو املناسب للفزع [ 87النمل:  ] ﴾  َأَتْوُه َداِخِرينَ 

 لفظ مكانه الذي وضع فيه. 

احْلََسنَِة َفَلُه َخرْيٌ ِمنَْها َوُهْم  بعد آية النمل:  قال آخر: باإلضافة إىل أنه جاء  
﴿َمْن َجاَء بِ

 منهم من الفزع الذي يصيب اخلالئق يوم القيامة. آف ،[ 89النمل: ] ﴾ ِمْن َفَزٍع َيْوَمئٍِذ آِمنُونَ 

أوهلا وما ورد فيها من فزع يف قصة  مع  ختام السورة  خر: باإلضافة إىل تناسق  قال آ

السالم،  موسى   ْب  عليه  ُيَعقي َومَلْ  ُمْدبِرًا  وىل  َجآنٌّ  َا  َكَأهن  َتزُّ  هَتْ َرآَها  ﴿َفَلم   تعاىل:  قوله  وذلك 

 [ 10النمل: ] ﴾ ياموسى الَ خَتَْف إِيني الَ خَيَاُف َلَدي  املرسلون

: ﴿إِن َك  يف نفس السورة  ناسب ذكر الصعقة يف الزمر قوله تعاىل: وهكذا  قال آخر

ييُتونَ  ُْم م  تِي مَلْ مَتُْت يِف َمنَاِمَها وقوله:    ،[ 30الزمر:  ] ﴾  َمييٌت َوإهِن    ﴿اهلل ُ َيَتَوىف  اأْلَْنُفَس ِحنَي َمْوهِتَا َوال 

تِي َقىَض َعَلْيَها املَْْوَت َوُيرْ  ىَفُيْمِسُك ال  إِن  يِف َذلَِك آَلَياٍت لَِقْوٍم    ِسُل اأْلُْخَرى إىَِل َأَجٍل ُمَسمًّ

ُرونَ   [ 42الزمر: ] ﴾ َيَتَفك 
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  ﴿َهاِمَدًة﴾ و﴿َخاِشَعًة﴾ قال أحد أعضاء اللجنة: فم تقولون يف وجه االختالف بني  

َا الن اُس إِْن ُكنُْتْم يِف َرْيٍب ِمَن اْلَبْعِث يف قوله تعاىل:   ُتَراٍب ُثم  ِمْن  ﴿َيا َأَيُّ  َفإِن ا َخَلْقنَاُكْم ِمْن 

َ َلُكمْ  َقٍة لُِنَبنيي َقٍة َوَغرْيِ خُمَل  َوُنِقرُّ يِف اأْلَْرَحاِم َما َنَشاُء إِىَل    ُنْطَفٍة ُثم  ِمْن َعَلَقٍة ُثم  ِمْن ُمْضَغٍة خُمَل 

ْفاًل ُثم  لَِتْبُلُغوا 
ى ُثم  ُنْخِرُجُكْم طِ ُكمْ   َأَجٍل ُمَسمًّ َوِمنُْكْم َمْن ُيَتَوىف  َوِمنُْكْم َمْن ُيَردُّ إِىَل َأْرَذِل    َأُشد 

َشْيًئا  ِعْلٍم  َبْعِد  ِمْن  َيْعَلَم  لَِكْياَل  َهاِمَدةً   اْلُعُمِر  اأْلَْرَض  ْت  فإذا    َوَتَرى  اْهَتز  املَْاَء  َعَلْيَها  َأْنَزْلنَا 

ْمُس  ، وقوله:  [ 5احلج:  ] ﴾  هَبِيٍج َوَرَبْت َوَأْنَبَتْت ِمْن ُكلي َزْوٍج   ْيُل َوالن َهاُر َوالش  ﴿َوِمْن آَياتِِه الل 

اُه َتْعُبُدوَن َفإِِن    َواْلَقَمرُ  ْمِس َواَل لِْلَقَمِر َواْسُجُدوا هللِ ِ ال ِذي َخَلَقُهن  إِْن ُكنُْتْم إِي  اَل َتْسُجُدوا لِلش 

ِذيَن ِعنَْد َربيَك  وا َفال  ْيِل َوالن َهاِر َوُهْم اَل َيْسَأُمونَ   اْسَتْكرَبُ َوِمْن آَياتِِه َأن َك َتَرى    ُيَسبيُحوَن َلُه بِالل 

ْت َوَرَبْت فإذا    اأْلَْرَض َخاِشَعةً  إِن ُه َعىَل    إِن  ال ِذي َأْحَياَها ملَُْحيِي املَْْوَتى  َأْنَزْلنَا َعَليَْها املَْاَء اْهَتز 

 َقِديرٌ 
ٍ
ء  [ 39-37فصلت: ] ﴾ ُكلي ََشْ

﴾  التأمل الرسيع يف هذين السياقني يتبني وجه التناسق يف ﴿َهاِمَدةً :  (1)قال أحدهم

مما    ،جو بعث وإحياء وإخراجنرى  السياق األول  . ففي  .[ 39فصلت:  ] ﴾  و﴿َخاِشَعةً   [ 5احلج:  ] 

اجلو  . ويتسق معه تصوير األرض بأهنا )هامدة( ثم هتتز وتربوا وُتنبت من كل زوج هبيج.

ُأنزَل عليها  فإذا    ؛  السياق الثاين جو عبادة وخشوع يتسق معه تصوير األرض بأهنا خاشعةيف

واإلرباء هنا اإلنبات واإلخراج كم زاد هناك،    زثم ال يزيد عىل االهتزا  ، املاُء اهتزت وربت 

 . ألنه ال حمل  هلم يف جو العبادة والسجود

تعاىل: قوله  بني  االختالف  وجه  يف  تقولون  فم  اللجنة:  أعضاء  أحد  ﴿َوَلَقْد    قال 

لنَِي َوَما َيْأتِيِهْم ِمْن َرُسوٍل إِال  َكانُ  - 10احلجر: ] ﴾ وا بِِه َيْسَتْهِزُئونَ َأْرَسْلنَا ِمْن َقْبلَِك يِف ِشَيِع اأْلَو 

يِهْم ِمْن َنبِيٍّ إِال  َكاُنوا بِِه َيْسَتْهِزُئونَ وقوله:  ،  [ 11
لنَِي َوَما َيْأتِ ﴾  ﴿َوَكْم َأْرَسْلنَا ِمْن َنبِيٍّ يِف اأْلَو 
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 ﴾؟ من نبي﴿وقال يف آية الزخرف:    ﴾من رسول﴿قال يف آية احلجر: ، حيث  [ 7-6الزخرف: ] 

أحدهم لفظ  ه  ن: أل(1)قال  الزخرف  آية  تقدم يف  للتكثري    ،اخلربية   ﴾كم﴿ملا  وهي 

.  فورد هنا ما يعم الصنفني.  ؛ ناسب ذلك من يوحي إليه من نبي مرسل أو نبي غري مرسل 

مع ما تضمنت من قصد تأنيسه عليه    ،أما آية احلجر فلم يرد فيها وال قبلها ما يطلب التكثري

عليهم السالم  بم جرى للرسل    سم الرسالة تسلية لهصت بالتعيني با السالم وتسليته، فخُ 

البنّي أن موقع  قبله،   فجاء كل عىل ما جيب من    ،هنا أمكن يف تسليته    ﴾ رسول﴿ومن 

 . املناسبة

تعاىل:   قوله  بني  االختالف  يف وجه  تقولون  فم  اللجنة:  أعضاء  أحد  ِذيَن  قال  ﴿ال 

ِْم َوُيْؤِمنُوَن بِِه َوَيْسَتْغِفُروَن لِل ِذيَن آَمنُوا نَا   حَيِْمُلوَن اْلَعْرَش َوَمْن َحْوَلُه ُيَسبيُحوَن بَِحْمِد َرهبي َرب 

 َرْْحًَة َوِعْلًم َفاغْ 
ٍ
ء نَا  َوِسْعَت ُكل  ََشْ َبُعوا َسبِيَلَك َوِقِهْم َعَذاَب اجْلَِحيِم َرب  ِفْر لِل ِذيَن َتاُبوا َوات 

اهِتِمْ  ي  تِي َوَعْدهَتُْم َوَمْن َصَلَح ِمْن آَبائِِهْم َوَأْزَواِجِهْم َوُذري إِن َك َأْنَت    َوَأْدِخْلُهْم َجن اِت َعْدٍن ال 

احْلَكِيمُ  َفْوِقِهن  ه:  وقول،  [ 8-7غافر:  ] ﴾  اْلَعِزيُز  ِمْن  َيَتَفط ْرَن  َمَواُت  الس  َواملاََْلئَِكُة    ﴿َتَكاُد 

ِْم َوَيْسَتْغِفُروَن ملَِْن يِف اأْلَْرضِ  ِحيمُ   ُيَسبيُحوَن بَِحْمِد َرهبي الشورى:  ] ﴾  َأاَل إِن  اهلل َ ُهَو اْلَغُفوُر الر 

لِل ِذيَن آمَ ، حيث  [ 5 وقال يف الشورى: ﴿َوَيْسَتْغِفُروَن    ،نُوْا﴾قال يف )غافر( ﴿َوَيْسَتْغِفُروَن 

 ملَِن يِف األرض﴾ 

أحدهم أل(2)قال  وهم  يف    ن:  املالئكة  من  خمصوصة  مجاعة  ذكر  غافر  َْحَلُة  ﴿ آية 

حوله  ومن  املالئكة ﴾العرش  عموم  ذكرت  الشورى  وآية  خاصة    ،،  تستغفر  أن  فناسب 

 مة املالئكة لعموم أهل األرض. املالئكة للخاصة من الناس وهم املؤمنون، وأن تستغفر عا 

أنه   إىل  إضافة  آخر:  فقالقال  املالئكة  هؤالء  يف  اإليمن  صفة  غافر  يف  ذكر    : ملا 
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 ناسب أن يذكر من اتصف هبذه الصفة من أهل األرض.  ﴾ويؤمنون به﴿

التخصيص  ّن قوله: ﴿فاغفر لِل ِذيَن َتاُبوْا واتبعوا َسبِيَلَك﴾ يفيد  قال آخر: إضافة إىل أ

وال يفيد العموم، فناسب ذلك أن خيصوا املؤمنني بالذكر ال أن يذكروا عموم أهل األرض،  

 وأغلبهم ال تنطبق عليه هذه األوصاف. 

أ(1) قال آخر هنم ملا سألوا رهبم أن يقيهم عذاب اجلحيم وأن يدخلهم  : إضافة إىل 

ؤمنني وإال فليس من  جنات عدن، ومعلوم أن ذلك ال يكون إال للمؤمنني، ناسب ذلك امل 

 املناسب أن تسأل اجلنة لكافر. 

أما آية الشورى فلم يرد فيها مثل ذلك، بل ذكر فيها عموم املالئكة فناسب  قال آخر:  

 أن يذكر عموم أهل األرض، ومل يذكر صفة أخرى ُتَقييُد هذا العموم. 

الْ ﴿ ثم إنه ملا ختم اآلية بقوله:  قال آخر:   ُهَو  إِن  اهلل َ  ِحيمُ َأاَل  الر   [5الشورى:  ] ﴾  َغُفوُر 

 مها ذكر العموم. دناسب ذكر هاتني الصفتني وَقرْصمها وتعريفهم وتأكي

﴿َلَقْد َمن  اهلل ُ  قال أحد أعضاء اللجنة: فم تقولون يف وجه االختالف بني قوله تعاىل:  

يِهْم َوُيَعليُمُهُم اْلكَِتاَب  َعىَل املُْْؤِمننَِي إِْذ َبَعَث فِيِهْم َرُسواًل ِمْن َأْنُفِسِهْم َيتْ  ُلو َعَلْيِهْم آَياتِِه َوُيَزكي

ْكَمَة َوإِْن َكاُنوا ِمْن َقْبُل َلِفي َضاَلٍل ُمبِنيٍ  ﴿ُهَو ال ِذي َبَعَث يِف  ، وقوله: [ 164آل عمران:  ] ﴾  َواحْلِ

يِهْم   َيْتُلو َعَلْيِهْم آَياتِِه َوُيَزكي يينَي َرُسواًل ِمنُْهْم  ْكَمَة َوإِْن َكاُنوا ِمْن  اأْلُمي َوُيَعليُمُهُم اْلكَِتاَب َواحْلِ

 ﴾ منهم﴿ويف الثانية:  ﴾من أنفسهم﴿فقيل يف األوىل: ، [ 2اجلمعة: ] ﴾ َقْبُل َلِفي َضاَلٍل ُمبنِيٍ 

القوم( أوقع يف القرب واخلصوص    ن: أل(2) قال أحدهم قولك: )فالن من أنفس 

فإن هذا قد يراد للنوعية فال خيتص لتقريب املنزلة والرشف إال    ؛من قولك )فالن منهم( 

قرينه  ،بقرينة  إىل  يفتقر  أنفسهم( فأخصُّ فال  )من  التعريف    ..أما  لذلك حيث ورد قصد 
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ذكر ذلك، كم  وجليل إشفاقه وحرصه عىل نجاهتم ورأفته ورْحته هبم    بعظم النعمة به  

َأنُفِسُكمْ تعاىل: ﴿َلَقْد َجآَءُكْم َرُسوٌل مي قال   النّد من    ،[ 128التوبة:  ] ﴾  ْن  وقال فيمن كان عىل 

ُبوهُ  نُْهْم َفَكذ  ملا  ذلك أنه    ،[ 113النحل:  ] ﴾  حال املؤمنني املستجيبني: ﴿َوَلَقْد َجآَءُهْم َرُسوٌل مي

 مل يوفقوا ملعرفة قدره وال لالستجابة املثمرة للنجاة قيل )منهم(   ، لكنم هقصد أنه إنعام علي

لفظ األميني يتناول قريشًا وغريهم من العرب ممن ليس من  إضافة إىل أن    قال آخر: 

الكتاب  األميني من    ﴾،منهم﴿قيل:  ف  ، أهل  الشياع عموم  فيها من  بم  اآلية  فناسبت هذه 

املؤمنني﴾    ،العرب ممن أسلم وممن مل يسلم َعىَل  َمن  اهلل  آية آل عمران: ﴿َلَقْد  وملا قال يف 

 . ومل يكن العكس ليناسب  ،سب ذلك قوله: )من أنفسهم( بخصوصه َفَخص  َمْن أسلَم نا 

﴿َفبَِم َنْقِضِهْم  قال أحد أعضاء اللجنة: فم تقولون يف وجه االختالف بني قوله تعاىل:  

َقاِسَيةً  ُقُلوهَبُْم  َوَجَعْلنَا  َلَعن اُهْم  َمَواِضِعهِ   ِميَثاَقُهْم  َعْن  اْلَكلَِم  ُفوَن  وقوله:  [ 13املائدة:  ] ﴾  حُيَري  ،

ِذيَن َهاُدوا ُعوَن لَِقْوٍم آَخِريَن مَلْ َيْأُتوكَ   ﴿َوِمَن ال  ُعوَن لِْلَكِذِب َسم  ُفوَن اْلَكلَِم ِمْن َبْعِد    َسم  حُيَري

من بعد  ﴿ويف الثانية:    ﴾عن مواضعه﴿قال يف اآلية األوىل:  ، حيث  [ 41املائدة:  ] ﴾  َمَواِضِعهِ 

 ه﴾؟ مواضع

الكالم يف اآلية األوىل عىل أوائل اليهود الذين حرفوا التوراة،    ن : أل(1)أحدهمقال  

والذين حرفوها بعد أن وضعها  ،  رسول اهلل  ويف الثانية عىل اليهود الذين كانوا يف زمن  

َبنِي فقد قال يف األوىل:    ،اهلل مواضعها وعرفوها وعملوا هبا زماناً  ِميَثاَق  َأَخَذ اهلل ُ    ﴿َوَلَقْد 

َنِقيًبا  اْثنَْي َعرَشَ  ِمنُْهُم  َوَبَعْثنَا  ائِيَل  َمَعُكمْ   إرِْسَ إِيني  َكاَة    َوَقاَل اهلل ُ  الز  َوآَتْيُتُم  اَلَة  َأَقْمُتُم الص  َلئِْن 

َرن  َعنُْكْم َسييَئاتِ  ْرمُتُوُهْم َوَأْقَرْضُتُم اهلل َ َقْرًضا َحَسنًا أَلَُكفي ُكْم َوأَلُْدِخَلن ُكْم  َوآَمنُْتْم بُِرُسيِل َوَعز 

تَِها اأْلهَْنَارُ  بِيِل َفبَِم َنْقِضِهْم    َجن اٍت جَتِْري ِمْن حَتْ َفَمْن َكَفَر َبْعَد َذلَِك ِمنُْكْم َفَقْد َضل  َسَواَء الس 
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ُفوَن اْلَكلَِم َعْن َمَواِضعِ   ِميَثاَقُهْم َلَعن اُهْم َوَجَعْلنَا ُقُلوهَبُْم َقاِسَيةً  ُروا بِهِ   هِ حُيَري ا مِم ا ُذكي   َوَنُسوا َحظًّ

بُّ املُْْحِسننِيَ   َفاْعُف َعنُْهْم َواْصَفْح   َواَل َتَزاُل َتط لُِع َعىَل َخائِنٍَة ِمنُْهْم إِال  َقلِياًل ِمنُْهمْ 
﴾  إِن  اهلل َ حُيِ

ُسوُل اَل  وقال يف الثانية:  ..  [ 13-12املائدة:  ]  َا الر  حَيُْزْنَك ال ِذيَن ُيَساِرُعوَن يِف اْلُكْفِر ِمَن  ﴿َيا َأَيُّ

ُقُلوهُبُمْ  ُتْؤِمْن  َومَلْ  بَِأْفَواِهِهْم  آَمن ا  َقاُلوا  ِذيَن  َهاُدوا  ال  ِذيَن  ال  ُعوَن    َوِمَن  َسم  لِْلَكِذِب  ُعوَن  َسم 

ُفوَن اْلَكلَِم ِمْن َبْعِد َمَوا  لَِقْوٍم آَخِريَن مَلْ َيْأُتوكَ  َيُقوُلوَن إِْن ُأوتِيُتْم َهَذا َفُخُذوُه َوإِْن مَلْ    ِضِعهِ حُيَري

َر   َوَمْن ُيِرِد اهلل ُ فِْتنََتُه َفَلْن مَتْلَِك َلُه ِمَن اهلل ِ َشْيًئا  ُتْؤَتْوُه َفاْحَذُروا ِذيَن مَلْ ُيِرِد اهلل ُ َأْن ُيَطهي ُأوَلئَِك ال 

ْنَيا ِخْزٌي  ُقُلوهَبُمْ  فجاء يف الثانية بكلمة   ، [ 41املائدة: ] ﴾ َوهَلُْم يِف اآْلِخَرِة َعَذاٌب َعظِيمٌ  هَلُْم يِف الدُّ

بأزمنة كثرية  ﴾بعد﴿ ملا تأخر عن زمانه  بـ  و  ، وبزمن واحد  ،ألهنا قد تكون  ملا  جاء  )عن( 

وىل بـ )عن( ألن الزمن مالصق،  وجاء يف األ..  جاوز اليشء إىل غريه مالصقًا زمنه لزمنه 

 ملكان الذي هو أليق به. فوضع كل لفظ يف ا

ُبوا  قال أحد أعضاء اللجنة: فم تقولون يف وجه االختالف بني قوله تعاىل:   ﴿َفَقْد َكذ 

ُبوا  قوله:  ، و[ 5األنعام:  ] ﴾  َفَسْوَف َيْأتِيِهْم َأْنَباُء َما َكاُنوا بِِه َيْسَتْهِزُئونَ   بِاحْلَقي ملَ ا َجاَءُهمْ  ﴿َفَقْد َكذ 

وذكر   ، يف آية األنعام ﴾ سوف﴿ فقد ذكر  ، [ 6الشعراء: ] ﴾ ْنَباُء َما َكاُنوا بِِه َيْسَتْهِزُئونَ َفَسَيْأتِيِهْم أَ 

 ؟يف آية األنعام، ومل يذكره يف آية الشعراء ﴾احلق﴿وذكر  .. السني يف آية الشعراء

يف آية األنعام فإنه ترّدد يف هذه السورة اثنتي عرش    ﴾احلق﴿أما ذكر  :  (1)قال أحدهم

  ، فناسب ذكرها يف آية األنعام دون آية الشعراء  ؛ ومل ترد هذه اللفظة يف سورة الشعراء   ، مرة

يف األنعام فيفيد تأخري    ﴾ سوف﴿وأما ذكر  .  إذ هو املناسب للجو التعبريي يف هذه السورة. 

 أبعد يف االستقبال من السني.   ﴾سوف﴿ذلك أن  العقوبات إىل زمن أبعد مما يف الشعراء و

وضع كل من سوف والسني موضعها أن املَْعنِيني يف سورة  : ومن أسباب  (2)قال آخر
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﴿َلَعل َك َباِخٌع َنْفَسَك َأال  َيُكوُنوا  قوله تعاىل: ، بدليل خاصة رسول اهلل الشعراء هم قوم 

ْل َعَلْيِهْم   آَيًة َفَظل ْت َأْعنَاُقُهْم هَلَا َخاِضِعنيَ ُمْؤِمننَِي إِْن َنَشْأ ُننَزي
ِ
َمء أما  . .[ 4-3الشعراء: ] ﴾ ِمَن الس 

ال ِذي َخَلَق  ، كم قال تعاىل يف أوهلا:  ما ورد يف سورة األنعام فلعموم الكافرين ﴿احْلَْمُد هللِ ِ 

َوالنُّورَ  الظُُّلَمِت  َوَجَعَل  َواأْلَْرَض  َمَواِت  َيْعِدُلونَ ُثم     الس  ِْم  بَِرهبي َكَفُروا  ِذيَن  ، [ 1األنعام:  ] ﴾  ال 

الذين حاربوا   الكفار  إليه من  أقرب  هم  الوعيد ملن  تعجيل  ذلك  اهلل  فناسب    رسول 

 وكذبوه قبل األباعد الذين مل تبلغهم الدعوة بعد. 

إىل   للرسول  قال آخر: إضافة  السورة من تسلية  تقتل    ما يف  له: لعلك  قال  فقد 

ْن عليك األمر   نفسك فناسب كل ذلك تعجيل التهديد والوعيد وليس    ..لعدم إيمهنم َفَهوي

 األمر كذلك يف سورة األنعام. 

آخر إىل  (1) قال  إضافة  أنبياءهم  أنه  :  كذبوا  الذين  األقوام  الشعراء  سورة  يف  ذكر 

الدنيا  الق  ،وعقوباهتم يف  العقوبة هلؤالء  بتعجيل  إشعارًا  السني  وم كم  فناسب ذلك جميء 

 عجل لْلقوام البائدة بخالف ما يف األنعام إذ ليس فيها َشء من ذلك. 

ن سورة األنعام مبنية عىل تأخري الوعيد والعقوبات بخالف  : إضافة إىل أ(2)قال آخر

الشعراء  أمر  ،  سورة  اهلل  فقد  ما  سورة  يف    رسول  عنده  ليس  إنه  يقول  أن  األنعام 

ْبُتْم بِهِ  تعاىل:، كم قال يستعجلون به من العذاب َما ِعنِْدي َما   ﴿ُقْل إيِني َعىَل َبيينٍَة ِمْن َريبي َوَكذ 

﴿ُقْل  ، وقال:  [ 57األنعام:  ] ﴾  َوُهَو َخرْيُ اْلَفاِصلنِيَ   َيُقصُّ احْلَق    إِِن احْلُْكُم إِال  هللِ ِ   َتْسَتْعِجُلوَن بِهِ 

 ،[ 58األنعام:  ] ﴾  َواهلل ُ َأْعَلُم بِالظ املنِِيَ    اأْلَْمُر َبْينِي َوَبْينَُكمْ َلْو َأن  ِعنِْدي َما َتْسَتْعِجُلوَن بِِه َلُقيِضَ 

 فناسب عدم االستعجال ذكر )سوف( هنا. 

َمَواِت  قال يف موطن آخر يف سورة األنعام:    هنقال آخر: إضافة إىل أ ﴿ُقْل ملَِْن َما يِف الس 
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ْْحَةَ َكَتَب َعىَل َنْفِس   ُقْل هللِ ِ   َواأْلَْرضِ  وا    َلَيْجَمَعن ُكْم إىَِل َيْوِم اْلِقَياَمِة اَل َرْيَب فِيهِ   ِه الر  ِذيَن َخرِسُ ال 

فقد ذكر أنه كتب عىل نفسه الرْحة، وهذا ينايف تعجيل  ،  [ 12األنعام:  ] ﴾  َأْنُفَسُهْم َفُهْم اَل ُيْؤِمنُونَ 

 . وهذا يفيد تأخري العقوبة إىل يوم القيامة، ﴾ ةِ َلَيْجَمَعن ُكْم إِىَل َيْوِم اْلِقَيامَ ﴿ العقوبة، ثم قال: 

يُع العقاب َوإِن ُه    هن: إضافة إىل أ(1) قال آخر قال يف ختام سورة األنعام: ﴿إِن  َرب َك رَسِ

ِحيمٌ  فلم يؤكد رسعة العقاب كم أكد املغفرة والرْحة، فقد أكدمها    ،[ 165األنعام:  ] ﴾  َلَغُفوٌر ر 

بإّن والالم، وأكد رسعة العقاب بإّن وحدها، كم أنه مل يؤكدها يف سورة األعراف مثاًل فقد  

ِحيمٌ فيها قال   ُه َلَغُفوٌر ر  يُع العقاب َوإِن  فأكد رسعة العقاب    [ 167األعراف:  ] ﴾  : ﴿إِن  َرب َك َلرَسِ

وال رسعة  بإّن  أكد  الدنيا  يف  العقوبات  تعجيل  األعراف  يف  املواطن  كان  ملا  وذلك  الم، 

 العقاب وملا مل يكن األمر كذلك يف األنعام مل يؤكد رسعته وهذا ينايف تعجيل العقوبة. 

أ ﴿ُقْل ِسرُيوا يِف  آخر من سورة األنعام:  حمل  يف  قوله تعاىل    ه نقال آخر: إضافة إىل 

اْنُظُرو ُثم   بِنيَ اأْلَْرِض  املَُْكذي َعاِقَبُة  َكاَن  َكْيَف  عىل  ،  [ 11األنعام:  ] ﴾  ا  الدالة  )ثم(  بـ  جاء  فقد 

﴿ُقْل ِسرُيوا يِف اأْلَْرِض َفاْنُظُروا َكْيَف  الرتاخي والبعد بخالف قوله تعاىل يف سورة أخرى: 

 عقيب. فقد جاء فيها بالفاء الدالة عىل الت ،[ 69النمل: ] ﴾ َكاَن َعاِقَبُة املُْْجِرِمنيَ 

آخر إىل  (2)قال  إضافة  آيات  :  سياق  بخالف  األنعام،  لسورة  السياق  يقتضيها  أنه 

فقد ختمت آية األنعام بقوله تعاىل: ﴿ُثم  انظروا َكْيَف َكاَن عاقبة    ، النمل الذي يقتيض الفاء 

ُب  ،  املكذبني﴾ قد  وختمت آية النمل بقوله: ﴿فانظروا َكْيَف َكاَن عاقبة املجرمني﴾، واملَُكذي

فإن املجرم ينبغي أن ُيؤخَذ بجرمه عىل وجه التعقيب،    ؛ ُتعطى له مهلة أطول من مهلة املجرم

فاقتىض ختام كل آية احلرف الذي    ،بالفاء  ﴾ املجرمني﴿بثم ومع    ﴾ املكذبني﴿ولذا جاء يف  

 اختري هلا. 
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آخر إىل  (1)قال  إضافة  والسخرية يف  :  التكذيب  مما يف  سورة  أن  أكرب  سورة  النمل 

اَرَك ِعْلُمُهْم يِف اآْلِخَرةِ فقد جاءت آية النمل بعد قوله تعاىل:    ،األنعام َبْل ُهْم يِف َشكٍّ    ﴿َبِل اد 

ُوِعْدَنا َهَذا َبْل ُهْم ِمنَْها َعُموَن َوَقاَل ال ِذيَن َكَفُروا َأإَِذا ُكن ا ُتَراًبا َوآَباُؤَنا َأئِن ا ملَُْخَرُجوَن َلَقْد    ِمنَْها 

لنِيَ  رُي اأْلَو 
﴿ُقْل  : قوله تعاىل  ثم جاء ، [ 68- 66النمل: ] ﴾ َنْحُن َوآَباُؤَنا ِمْن َقْبُل إِْن َهَذا إاِل  َأَساطِ

َ الرسول  ،  [ 69النمل:  ] ﴾  ِسرُيوا يِف اأْلَْرِض َفاْنُظُروا َكْيَف َكاَن َعاِقَبُة املُْْجِرِمنيَ  بعدها   ثم صرب 

َيْمُكُرونَ   ﴿َواَل بقوله:   مِم ا  َضْيٍق  يِف  َتُكْن  َواَل  َعَلْيِهْم  َزْن  ذلك  ،  [ 70النمل:  ] ﴾  حَتْ فاقتىض كل 

 التعجيل بالفاء ال اإلمهال. 

َيُكوَن َرِدَف َلُكم  : إضافة إىل  (2)قال آخر قوله تعاىل بعد آية النمل: ﴿ُقْل عسى َأن 

َتْسَتْعِجُلونَ  الذي  َما    [ 72النمل:  ] ﴾  َبْعُض  ِعنِدي  ﴿َما  األنعام:  يف  تعاىل  قوله  بخالف 

بِهِ  آية    ،[ 57األنعام:  ] ﴾  َتْسَتْعِجُلوَن  الفاء يف  آية األنعام وذكر  فناسب كل ذلك ذكر )ثم( يف 

ن سورة األنعام مبنية عىل تأخري العقوبات والوعيد، فناسب ذلك ذكر )سوف(  ، ألالنمل 

 فيها بخالف آية الشعراء. 

ال أحد أعضاء  تقولون يف وجه االختالف بني  قال  فم  والتنكري  لجنة:  يف  التعريف 

ُْم َكاُنوا َيْكُفُروَن بِآَياِت اهلل ِ َوَيْقُتُلوَن الن بِيينَي بَِغرْيِ احْلَقي قوله تعاىل:   ،  [ 61البقرة:  ] ﴾  ﴿َذلَِك بَِأهن 

ُْم َكاُنوا َيْكُفُروَن بِآَياِت اهلل ِ َوَيقْ وقوله:   ..  [ 112آل عمران:  ] ﴾  ُتُلوَن اأْلَْنبَِياَء بَِغرْيِ َحقٍّ ﴿َذلَِك بَِأهن 

َف حيث  رُه يف الثانية ﴾احلق﴿عر   ؟يف األوىل وَنك 

املعّرفة يف آية البقرة تدل عىل أهنم كانوا يقتلون    ﴾احلق﴿كلمة    ن: أل(3)قال أحدهم

وأما  .  روف معلوم.األنبياء بغري احلق الذي يدعو إىل القتل، واحلق الذي يدعو إىل القتل مع 
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  ، ال َحق  يدعو إىل قتل وال غريه  ،النكرة فمعناها أهنم كانوا يقتلون األنبياء بغري حق أصاًل 

 أي: ليس هناك وجه من وجوه احلق الذي يدعو إىل إيذاء األنبياء فضاًل عن قتلهم. 

والقصد من    ،فكلمة )حق( ههنا نكرة عامة، وكلمة )احلق( معّرفة معلومةقال آخر:  

لتنكري الزيادة يف ذمهم وتبشيع فعلهم أكثر مما يف التعريف، وذلك ألن التنكري معناه أهنم  ا

فمقام التشنيع والذم ههنا    ؛قتلوا األنبياء بغري سبب أصاًل ال سبب يدعو إىل القتل وال غريه

 أكرب منه َثم  وكالمها شنيع وذميم. 

سياق كل من  ، كم يدل عىل  ذمهمالتنكري يف مقام الزيادة يف  قال آخر: ولذلك ورد  

ُة َواملَْْسَكنَُة َوَباُءوا بَِغَضٍب ِمَن اهلل ِ :  يف األوىل  قال تعاىل، فقد  اآليتني  ل  َبْت َعَلْيِهُم الذي   ﴿َورُضِ

احْلَقي  بَِغرْيِ  الن بِيينَي  َوَيْقُتُلوَن  اهلل ِ  بِآَياِت  َيْكُفُروَن  َكاُنوا  ُْم  بَِأهن  بِ   َذلَِك  َوَكاُنوا  َذلَِك  َعَصْوا  َم 

ُة َأْيَن َما  :  يف الثانية  وقال  ..فعّرف )احلق( فيها   ،[ 61البقرة:  ] ﴾  َيْعَتُدونَ  ل  َبْت َعَلْيِهُم الذي ﴿رُضِ

املَْْسَكنَ َعَلْيِهُم  َبْت  َورُضِ ِمَن اهلل ِ  بَِغَضٍب  َوَباُءوا  الن اِس  ِمَن  َوَحْبٍل  اهلل ِ  ِمَن  بَِحْبٍل  إاِل     ةُ ُثِقُفوا 

َحقٍّ  بَِغرْيِ  اأْلَْنبَِياَء  َوَيْقُتُلوَن  اهلل ِ  بِآَياِت  َيْكُفُروَن  َكاُنوا  ُْم  بَِأهن  َوَكاُنوا    َذلَِك  َعَصْوا  بَِم  َذلَِك 

َر )احلق(  ،[ 112آل عمران: ] ﴾ َيْعَتُدونَ   َفنَك 

من الواضح أن موطن الذم والتشنيع عليهم والعيب عىل  : إضافة إىل أنه  (1) قال آخر

البقرة آية  يف  منه  أكرب  عمران  آل  آية  يف  ورد  فعلهم  فقد  )الذلة(  ،  مجع  البقرة  سورة  يف 

َبْت َعَلْيِهُم الذلة َأْيَن    ، و)املسكنة( وأما يف آي آل عمران فقد أكد وكرر وعمم فقال: ﴿رُضِ

َبْت َعَلْيِهُم    ﴾،أينم ثقفوا﴿فجعلها عامة بقوله:    ،[ 112آل عمران:  ] ﴾  َما ثقفوا ثم قال: ﴿َورُضِ

فأعاد الفعل وحرف اجلر للزيادة يف التوكيد فإن قولك: )أهناك    ،[ 112آل عمران:  ] ﴾  املسكنة

ثم إنه ذكر اجلمع  .  عن الكرب وأهناك عن الرياء( آكد ِمْن قولك )أهناك عن الكرب والرياء(. 
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يف آية آل عمران بصورة الكثرة   وذكره  ﴾ ويقتلون النبيني﴿يف آية البقرة بصورة القلة فقال:  

فالتشنيع عليهم  .  أي: يقتلون العدد الكثري من األنبياء بغري حق.  ﴾ويقتلون األنبياء ﴿فقال:  

ومن هنا يتبني أن التعريف يف آية البقرة    ،والعيب عىل فعلهم وذمهم يف سورة آل عمران أشد 

 أليق والتنكري يف آية آل عمران أليق. 

اللجنة أعضاء  أحد  كلمة  قال  تعريف  بني  االختالف  وجه  يف  تقولون  فم   :

تعاىل:    ﴾املَْْعُروِف ﴿ قوله  بَِأْنُفِسِهن   يف  ب ْصَن  َيرَتَ َأْزَواًجا  َوَيَذُروَن  ِمنُْكْم  ْوَن  ُيَتَوف  ِذيَن  ﴿َوال 

ا َواهلل ُ    َن يِف َأْنُفِسِهن  بِاملَْْعُروِف َبَلْغَن َأَجَلُهن  َفاَل ُجنَاَح َعَلْيُكْم فِيَم َفَعلْ فإذا    َأْرَبَعَة َأْشُهٍر َوَعرْشً

ْوَن ِمنُْكْم َوَيَذُروَن َأْزَواًجا  وتنكريها يف قوله:  ،  [ 234البقرة:  ] ﴾  بَِم َتْعَمُلوَن َخبِريٌ  ِذيَن ُيَتَوف  ﴿َوال 

ىَل احْلَْوِل َغرْيَ إِْخَراٍج 
ُجنَاَح َعَلْيُكْم يِف َما َفَعْلَن يِف  َفإِْن َخَرْجَن َفاَل    َوِصي ًة أِلَْزَواِجِهْم َمَتاًعا إِ

   [ 240البقرة: ] ﴾ َواهلل ُ َعِزيٌز َحكِيمٌ  َأْنُفِسِهن  ِمْن َمْعُروٍف 

ال جناح عليكم يف أن يفعلن يف أنفسهم  اآلية األوىل تذكر أنه )  ن : أل(1)قال أحدهم

فاملعروف ههنا أمر اهلل املشهور،  بأمر اهلل، وهو ما أباحه هلن من التزوج بعد انقضاء العدة،  

الثانية، فتذكر أنه )ال  وهو فعله ورشعه الذي بعث عليه عباده جناح عليكم فيم  (.. وأما 

فاملعروف ههنا   (.. فعلن يف أنفسهن من مجلة األفعال التي هلن أن يفعلن من تزوج أو قعود 

يفعلنه  الدين جوازه وهوبعض ما هلن أن  ُيعرف يف  أفعاهلن  املعنى ُخص     ،فعل من  وهلذا 

رَ   . بلفظ )من( وُنكي

آخر:   بَِأْنُفِسِهن   قال  ب ْصَن  قوله: ﴿َيرَتَ فيها  ذكر  األوىل  اآلية  أن  ذلك  يدل عىل  ومما 

َوَعرْشاً  َأْشُهٍر  املدة    ﴾يرتبصن﴿ فقوله:    ،[ 234البقرة:  ] ﴾  َأْرَبَعَة  هذه  أنفسهن  ن  ُيَصربي معناه: 

العدة   الزواج، ثم ذكر  الدالة عىل  ليتسنى هلن  بالباء  التزوج بعدها، ثم جاء  التي حيق هلن 
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ُن   ُكْم َوَأْنُتْم لَِباٌس هل  ،  [ 187البقرة:  ] ﴾  اإللصاق، والزواج إلصاق كم قال تعاىل: ﴿ُهن  لَِباٌس ل 

وليس األمر كذلك يف اآلية األخرى، فإنه ليس هناك ذكر للرتبص وال للعدة التي حيق هلن  

 التزوج بعدها. 

كلمةقال   تعريف  بني  االختالف  وجه  يف  تقولون  فم  اللجنة:  أعضاء    أحد 

ائِيُل َعىَل  ﴾ يف قوله تعاىل:  الكذب﴿ َم إرِْسَ ائِيَل إاِل  َما َحر  لَِبنِي إرِْسَ ﴿ُكلُّ الط َعاِم َكاَن ِحالًّ 

َل الت ْوَراةُ  ُلوَها إِْن ُكنُْتْم َصاِدِقنَي َفَمِن اْفرَتَى َعىَل اهلل ِ  ُقْل َفْأُتوا بِالت ْوَراِة َفاتْ   َنْفِسِه ِمْن َقْبِل َأْن ُتنَز 

﴿َوَهَذا  بينم نكره يف قوله:    [ 94-93آل عمران:  ] ﴾  اْلَكِذَب ِمْن َبْعِد َذلَِك َفُأوَلئَِك ُهُم الظ املُِونَ 

ُأم  ا َولُِتنِْذَر  َيَدْيِه  َبنْيَ  ال ِذي  ُق  ُمَصدي ُمَباَرٌك  َأْنَزْلنَاُه  َتاٌب 
َحْوهَلَا كِ َوَمْن  ُيْؤِمنُوَن    ْلُقَرى  ِذيَن  َوال 

َوُهْم َعىَل َصاَلهِتِْم حُيَافُِظوَن َوَمْن َأْظَلُم مِم ِن اْفرَتَى َعىَل اهلل ِ َكِذًبا َأْو َقاَل    بِاآْلِخَرِة ُيْؤِمنُوَن بِهِ 

ٌء َوَمْن َقاَل   َوَلْو َتَرى إِِذ الظ املُِوَن يِف َغَمَراِت    َسُأْنِزُل ِمْثَل َما َأْنَزَل اهلل ُُأوِحَي إِيَل  َومَلْ ُيوَح إَِلْيِه ََشْ

َزْوَن َعَذاَب اهْلُوِن بَِم ُكنُْتْم َتُقوُلوَن   املَْْوِت َواملاََْلئَِكُة َباِسُطو َأْيِدَيِْم َأْخِرُجوا َأْنُفَسُكمُ  اْلَيْوَم جُتْ

ونَ َعىَل اهلل ِ َغرْيَ احْلَقي َوُكنْ ِه َتْسَتْكرِبُ
 [ 93-92األنعام: ] ﴾ ُتْم َعْن آَياتِ

أحدهم ب:  (1)قال  ﴿جاء  فًا    ﴾ الكذبـ  األوىل  ُمَعر  اآلية  خمصص  يف  مسألة  بألنه 

ََذ اهلل ُ َوَلًدا  ومثله قوله تعاىل:  ،الطعام َمَواِت َوَما يِف    ُهَو اْلَغنِيُّ   ُسْبَحاَنهُ   ﴿َقاُلوا اخت  َلُه َما يِف الس 

وَن َعىَل    إِْن ِعنَْدُكْم ِمْن ُسْلَطاٍن هِبََذا  ْرضِ اأْلَ  ِذيَن َيْفرَتُ َأَتُقوُلوَن َعىَل اهلل ِ َما اَل َتْعَلُموَن ُقْل إِن  ال 

فعرف الكذب ألنه خمصص بمسألة معينة وهي  ،  [ 69-68يونس:  ] ﴾  اهلل ِ اْلَكِذَب اَل ُيْفلُِحونَ 

﴿َما َجَعَل اهلل ُ ِمْن َبِحرَيٍة َواَل َسائَِبٍة َواَل    قوله تعاىل: ه  مثل. و. زعمهم اختاذ اهلل ولدًا سبحانه

وَن َعىَل اهلل ِ اْلَكِذَب   َوِصيَلٍة َواَل َحامٍ  ِذيَن َكَفُروا َيْفرَتُ املائدة: ] ﴾  َوَأْكَثُرُهْم اَل َيْعِقُلونَ   َوَلكِن  ال 

 فعرف الكذب ألنه خمصص بمسألة األنعام. ، [ 103
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ومل خيصص بمسألة    ، عام منكرة يف اآلية الثانية، ألنه    ﴾َكِذباً ﴿ـ  جاء بو  :(1) قال آخر

َفَقْد َلبِْثُت فِيُكْم    ﴿ُقْل َلْو َشاَء اهلل ُ َما َتَلْوُتُه َعَلْيُكْم َواَل َأْدَراُكْم بِهِ قوله تعاىل:  ومثله    . . معينة

َب بِآَياتِهِ َأَفاَل َتْعِقُلوَن َفَمْن َأْظَلُم مِم    ُعُمًرا ِمْن َقْبلِهِ  إِن ُه اَل ُيْفلُِح    ِن اْفرَتَى َعىَل اهلل ِ َكِذًبا َأْو َكذ 

تِْم َعىَل    ﴿َأْم َيُقوُلوَن اْفرَتَى َعىَل اهلل ِ َكِذًبا وقوله:  .  .[ 17-16يونس:  ] ﴾  املُْْجِرُمونَ  َفإِْن َيَشإِ اهلل ُ خَيْ

ُدورِ   بَِكلَِمتِهِ َوَيْمُح اهلل ُ اْلَباطَِل َوحُيِقُّ احْلَق    َقْلبَِك  يٌم بَِذاِت الصُّ
ُه َعلِ وقوله:  .  .[ 24الشورى: ] ﴾ إِن 

 [ 38املؤمنون: ] ﴾ ﴿إِْن ُهَو إِال  َرُجٌل اْفرَتَى َعىَل اهلل ِ َكِذًبا َوَما َنْحُن َلُه بُِمْؤِمننِيَ 

: وهكذا نرى التعريف والتنكري يف غري هذا.. فالقرآن الكريم يستعمل  (2)قال آخر

  قوله تعاىل: . ومن األمثلة عىل ذلك  ستعمل املنّكر ملا هو عام.ي املعرف ألمر خمصص، يف حني  

الظ املنِِيَ  لِْلَقْوِم  ﴿َفُبْعدًا  .  . ﴾القوم﴿بتعريف    [ 41املؤمنون:  ] ﴾  [ 41املؤمنون:  ] ﴾  ﴿َفُبْعًدا  وقوله: 

قَ  وهم قوم    ، وذلك ألن األوىل يف قوم معينني ﴾،  قوم﴿ بتنكر    [ 44املؤمنون:  ] ﴾  ْوٍم ال  ُيْؤِمُنونَ لي

ْيَحُة بِاحْلَقي َفَجَعْلنَاُهْم ُغَثاءً فعّرفهم بدليل قوله تعاىل:  عليه السالم  صالح     ﴿َفَأَخَذهْتُُم الص 

وأما الثانية فلم تكن يف قوم معينني بدليل قوله تعاىل:  .  .[ 41املؤمنون:  ] ﴾  َفُبْعًدا لِْلَقْوِم الظ املنِِيَ 

ا ُكل  َما    ،[ 42ملؤمنون:  ] ﴾  ﴿ُثم  َأنَشْأَنا ِمن َبْعِدِهْم ُقُرونًا آَخِرينَ  وقوله: ﴿ُثم  َأْرَسْلنَا ُرُسَلنَا َترْتَ

ُبوُه َفَأْتَبْعنَا َبْعَضُهْم َبْعضًا َوَجَعْلنَاهُ  ُسوهُلَا َكذ  ًة ر  َقْوٍم ال  ُيْؤِمُنونَ َجآَء ُأم  ﴾  ْم َأَحاِديَث َفُبْعدًا لي

 فخصهم بالنكرة. ، [ 44املؤمنون: ] 

والتنكري يف   التعريف  تقولون يف وجه االختالف بني  فم  اللجنة:  أحد أعضاء  قال 

إِن ُه  ﴿َوإِما  َينَزَغن َك ِمَن الشيطان َنْزٌغ فاستعذ باهلل  يف قوله:    َسِميٌع َعلِيٌم﴾اسمي اهلل تعاىل ﴿

يَْطاِن َنْزٌغ َفاْسَتِعْذ بِاهلل ِ، وقوله:  [ 200األعراف:  ] ﴾  َسِميٌع َعلِيمٌ  ا َينَْزَغن َك ِمَن الش  ُه ُهَو    ﴿َوإِم  إِن 

ِميُع اْلَعلِيمُ  رينسورة  يف    افقد ورد  ، [ 36فصلت:  ] ﴾  الس  فصلت  سورة  ووردا يف  ،  األعراف منك 
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 ؟ وزيد قبلهم ضمري الفصلنيمعّرف

اهلل  :  (1)أحدهم  قال  والعلم  تعاىل  وصف  بالسمع  األعراف  يف  معّرفا  نفسه  سورة 

ع وال تبرص وال تتحرك وال تقدر عىل َشء مما يدل عىل أهنا ليس  ممقابل آهلتهم التي ال تس

ُكوَن َما اَل خَيُْلُق َشْيًئا َوُهْم خُيَْلُقوَن َواَل  قال تعاىل:    ، فيها َشء من احلياة َيْسَتطِيُعوَن  ﴿َأُيرْشِ

وَن َوإِْن َتْدُعوُهْم إِىَل اهْلَُدى اَل َيت بُِعوُكمْ  ا َواَل َأْنُفَسُهْم َينْرُصُ َسَواٌء َعَلْيُكْم َأَدَعْومُتُوُهْم    هَلُْم َنرْصً

ِذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اهلل ِ ِعَباٌد َأْمَثاُلُكمْ  َفْلَيْسَتِجيُبوا َلُكْم إِْن  َفاْدُعوُهْم    َأْم َأْنُتْم َصاِمُتوَن إِن  ال 

ا  ا   َأْم هَلُْم َأْيٍد َيْبطُِشوَن هِبَا   ُكنُْتْم َصاِدِقنَي َأهَلُْم َأْرُجٌل َيْمُشوَن هِبَ وَن هِبَ َأْم هَلُْم    َأْم هَلُْم َأْعنُيٌ ُيْبرِصُ

ا  َكاَءُكْم ُثم  كِيُدوِن َفاَل ُتنْظُِرونِ  آَذاٌن َيْسَمُعوَن هِبَ  [ 195-191األعراف: ] ﴾ ُقِل اْدُعوا رُشَ

وَن  :  تعاىل  تقدم قبلها قوله: أما يف سورة فصلت فقد  (2)قال آخر ﴿َوَما ُكنُْتْم َتْسَترِتُ

رًيا مِم ا  َأْن َيْشَهَد َعَلْيُكْم َسْمُعُكْم َواَل َأْبَصاُرُكْم َواَل ُجُلوُدُكْم َوَلكِْن َظنَنُْتْم َأن  اهلل َ اَل َيْعَلُم َكثِ 

أثبتوا هلل سبحانه قليَل العلم ونفوا عنه كثريه،  ، وهو يف خطاب من  [ 22فصلت:  ] ﴾  َتْعَمُلونَ 

والسمع الكامل، فجاء بالصفتني   ، فاقتىض ذلك أن يبني هلم أنه هو املختص بالعلم الكامل

هاتني   للداللة عىل قرص  الفصل  الوصف، وجاء بضمري  الكمل يف  للداللة عىل  معّرفتني 

ولو    ، يان أن ما عداه ال يعلم وال يسمع إذا ما قيس بعلمه وسمعه الصفتني عليه سبحانه وب

جاء هبم نكرتني مل يفيدا هذا املعنى، إذ كل َمْن عنده سمع وعلم يصح أن يوصف بأنه سميع  

 عليم. 

  قوله تعاىل:   يف   التعريفأداة  االختالف يف  قال أحد أعضاء اللجنة: فم تقولون يف رس  

وَ  هِبِْم  َيْسَتْهِزيء  َيْعَمُهونَ ﴿اهلل  ُطْغَياهِنِْم  يِف  ُهْم  ﴿َوإِْخَواهُنُْم  ،  [ 15البقرة:  ] ﴾  َيُمدُّ وقوله: 

ونَ  وهَنُْم يِف الغي ُثم  الَ ُيْقرِصُ و)الغّي(    ،فقد عرف )الطغيان( باإلضافة،  [ 202األعراف:  ] ﴾  َيُمدُّ
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 ؟ بأل

ُهْم يِف ُطْغَياهِنِْم  نه أسند املد يف آية البقرة إىل اهلل تعاىل فقال:  : أل(1) قال أحدهم ﴿َوَيُمدُّ

مل    ، [ 15البقرة:  ] ﴾  َيْعَمُهونَ  جديد  طغيان  يف  يمدهم  وال  هم،  طغياهنم  يف  يمدهم  إنم  فاهلل 

فذكر أهنم يمدوهنم يف غيٍّ جديد    ؛يف حني أسند املد يف آية األعراف إىل الشياطني ،  يفعلوه

 ال يف غيهم وحده، فهم يضيفون غّيًا إىل غيهم. 

يستعمل حروف العطف يف  أعضاء اللجنة: من املعلوم أن القرآن الكريم  قال أحد  

تفيد الرتتيب والتعقيب، و)ثم(    (الفاء )تأيت ملطلق اجلمع، و   (الواو ـ )غاية الدقة واجلمل، ف

 . فاذكروا يل أمثلة عن ذلك مع تفسريها وبيان أرسارها. تفيد الرتتيب والرتاخي. 

أحدهم ذل(2)قال  عىل  األمثلة  من  تعاىل:  ك  :  َشاَء  قوله  إَِذا  ُثم   ُه  َفَأْقرَبَ َأَماَتُه  ﴿ُثم  

هُ  فقد  [ 22-21عبس:  ] ﴾  َأْنرَشَ يف  ..  موته    ﴾ أقربه﴿جاء  بعد  يكون  امليت  دفن  ألن  بالفاء، 

 وجاء بعده بـ )ثم( ألن النشور يتأخر عن الدفن.  ،مبارشة

آخر ومثله  (3)قال  تعاىل:  :  َفَأْحَياُكمْ ﴿َكْيَف  قوله  َأْمَواًتا  َوُكنُْتْم  بِاهلل ِ  ُثم     َتْكُفُروَن 

ُتْرَجُعونَ  إَِلْيِه  ُثم   حُيْيِيُكْم  ُثم   بالفاء، وما بعده  ..  [ 28البقرة:  ] ﴾  ُيِميُتُكْم  فجاء باإلحياء األول 

  ، وأما املوت فقد تراخى عن اإلحياء  ،ألن اإلحياء األول قد تعقب املوت بغري تراخي  ،بثم

 . واإلحياء الثاين كذلك مرتاخ عن املوت 

آخر ومثله  (4) قال  تعاىل:  :  ُيْطِعُمنِي  قوله  ُهَو  َوال ِذي  ََيِْديِن  َفُهَو  َخَلَقنِي  ﴿ال ِذي 

َخطِيَئتِي  َوَيْسِقنِي َوإَِذا َمِرْضُت َفُهَو َيْشِفنِي َوال ِذي ُيِميُتنِي ُثم  حُيْيِنِي َوال ِذي َأْطَمُع َأْن َيْغِفَر يِل 

ينِ  الدي اهلداية  ،  [ 82-78الشعراء:  ] ﴾  َيْوَم  مهلة  بال  لتعقب  بالفاء  األوىل  اآلية  يف  عطف  فقد 
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وأما الفاء يف  ..  وكان العطف يف اآلية الرابعة بـ )ثم( لرتاخي اإلحياء عن اإلماتة   ،للخلق

 . وليست عاطفة  ،فهي رابطة للجواب  ﴾فهو َيشفنيِ ﴿قوله: 

َبرَشٌ  : ومثله  (1)قال آخر َأنُتْم  إَِذآ  ُثم   ُتَراٍب  ن  َخَلَقُكْم مي َأْن  آَياتِِه  قوله تعاىل: ﴿َوِمْن 

ونَ  خلق وتقدير وتدريج وتراخ حتى يصري الرتاب قاباًل  ، ألنه حيتاج إىل [ 20الروم:  ] ﴾  َتنَترِشُ

:  . بخالف ما حيصل بعد البعث، وهلذا قال تعاىل فيه. هو برشفإذا    للحياة فينفخ فيه روحه

َأنُتْم   إَِذآ  األرض  َن  مي َدْعَوًة  َدَعاُكْم  إَِذا  ُثم   بَِأْمِرِه  واألرض  السمآء  َتُقوَم  َأن  آَياتِِه  ﴿َوِمْن 

في اإلعادة ال يكون تدريج وتراخ بل يكون نداء وخروج فلم يقل  ، ف[ 25الروم: ] ﴾ خَتُْرُجونَ 

 . ههنا: ثم

  ﴾ أفلمه االختالف بني ﴿قال أحد أعضاء اللجنة: بورك فيكم.. فم تقولون يف وج

َن القرون َيْمُشوَن  يف قوله تعاىل:    بالواو ﴾  أومل﴿ بالفاء، و ﴿َأَفَلْم ََيِْد هَلُْم َكْم َأْهَلْكنَا َقْبَلُهْم مي

وقوله: ﴿َأَومَلْ ََيِْد هَلُْم َكْم َأْهَلْكنَا  ،  [ 128طه:  ] ﴾  يِف َمَساكِنِِهْم إِن  يِف َذلَِك آلَياٍت ألُْويِل النهى

َن القرون َيْمُشوَن يِف َمَساكِنِِهْم إِن  يِف َذلَِك آلَياٍت َأَفاَل َيْسَمُعونَ  ِمن  ؟ [ 26السجدة: ] ﴾ َقْبلِِهْم مي

أحدهم اآلخرة  :  (2)قال  عقوبة  عالوة عىل  الدنيا  عقوبات  طه  سورة  ذكر يف  ألنه 

َوَنحْ  َضنكًا  َمِعيَشًة  َلُه  َفإِن   ِذْكِري  َعن  َأْعَرَض  أعمى فقال: ﴿َوَمْن  القيامة  َيْوَم  ُه  طه:  ] ﴾  رُشُ

َأَشدُّ  ،  [ 124 اآلخرة  َوَلَعَذاُب  ِه  َربي بِآَياِت  ُيْؤِمن  َومَلْ  َف  َأرْسَ َمْن  َنْجِزي  ﴿وكذلك  وقال: 

ُه َيْوَم القيامة أعمى﴾﴿ ثم قال:    ، فذكر املعيشة الضنك يف الدنيا   ،[ 127طه:  ] ﴾  وأبقى   ، َوَنْحرُشُ

َمْن  ﴿وقال:   َنْجِزي  َف وكذلك  بعده:    ﴾ َأرْسَ قال  ثم  الدنيا،  يف  به  َوَلَعَذاُب  ﴿واملقصود 

 اآلخرة َأَشدُّ وأبقى﴾  

َر األمَر إىل يوم القيامة، فقد قال قبل    ، بخالف ما يف سورة السجدةقال آخر:    فإنه َأخ 
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. فجاء [ 25السجدة:  ] ﴾  َتلُِفونَ هذه اآلية: ﴿إِن  َرب َك ُهَو َيْفِصُل َبْينَُهْم َيْوَم القيامة فِيَم َكاُنوْا فِيِه خَيْ 

 وجاء الواو يف السجدة.  ،بالفاء يف )طه( ألهنا تفيد التعقيب

من االختالف يف هاتني اآليتني يف غري العطف قوله تعاىل يف  قال آخر: وهكذا نجد  

  [ 128طه:  ]   ﴾﴿َقْبَلُهْم ِمَن اْلُقُرونِ ( ويف طه:  [ 26السجدة:  ] ﴾  ِمْن َقْبلِِهْم ِمَن اْلُقُرونِ ﴿السجدة:  

﴿َوَقاُلوا  نه ذكر يف سورة السجدة هالك ووفاة من هم يف زمانه فقال:  ألوذلك    ،بدون )من(

َجِديدٍ  َخْلٍق  َلِفي  َأإِن ا  اأْلَْرِض  يِف  َضَلْلنَا  َمَلُك    َأإَِذا  اُكْم  َيَتَوف  ُقْل  َكافُِروَن  ِْم  َرهبي  
ِ
بِلَِقاء ُهْم  َبْل 

َل بُِكمْ  فبدأ هبالك من هو أقرب  ،  [ 11-10السجدة:  ] ﴾  ُثم  إِىَل َربيُكْم ُتْرَجُعونَ   املَْْوِت ال ِذي ُوكي

إليه فجاء بـ )من( الدالة عىل ابتداء الغاية، ومل يرد مثل ذلك يف )طه( فإنه ذكر قوم موسى  

 بمدة طويلة وليسوا من قبله. عليه السالم وأحواهلم، وهم قبل الرسول عليه السالم 

 ،[ 26السجدة:  ] ﴾  ﴿َأَفاَل َيْسَمُعونَ ختم آية السجدة بقوله:  أنه  قال آخر: ويدل لذلك  

بم يسمعون  يؤخذ عن طريق    وذلك ألهنم  األقرب مما  فإّن خامتة  إليهم،  لْلقرب  حصل 

 . السمع بخالف األقدمني 

﴿َوملَ ا َجآَء    قوله تعاىل: قال أحد أعضاء اللجنة: فم تقولون يف وجه االختالف بني  

ن ا  ْينَا ُهودًا والذين آَمنُوْا َمَعُه بَِرْْحٍَة مي ْينَا ُشَعْيبًا  ،  [ 58هود:  ] ﴾  َأْمُرَنا َنج  وقوله: ﴿َوملَ ا َجآَء َأْمُرَنا َنج 

ن  يف    ،يف هاتني القصتني بالواو العطف  جاء  ، حيث  [ 94هود:  ]   ﴾ا.. والذين آَمُنوْا َمَعُه بَِرْْحٍَة مي

ن ا   حني قال:  مي بَِرْْحٍَة  َمَعُه  آَمُنوْا  ْينَا َصاحِلًا والذين  َأْمُرَنا َنج  وقال يف  ،  [ 66هود:  ] ﴾  ﴿َفَلم  َجآَء 

 ؟بالفاءقد عطف ، ف[ 82هود: ] ﴾ قصة لوط: ﴿َفَلم  َجآَء َأْمُرَنا َجَعْلنَا َعالَِيَها َسافَِلَها 

تأخر عن وقت  عليهم السالم  العذاب يف قصة هود وشعيب    ن : أل(1)قال أحدهم

آ ُأْرِسْلُت بِِه  عليه السالم  يف قصة هود فقد قال تعاىل    ؛ الوعيد َأْبَلْغُتُكْم م  ْوْا َفَقْد  : ﴿َفإِن َتَول 
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ُكمْ  : ﴿َسْوَف  عليه السالم  يف قصة شعيب، وقال  [ 57هود:  ] ﴾  إَِلْيُكْم َوَيْسَتْخلُِف َريبي َقْومًا َغرْيَ

وقع العذاب  . بينم  جاء بالواو.، ولذلك  التخويف التسويفقد قارن  و  ،[ 93هود:  ] ﴾  َتْعَلُمونَ 

  ، جاء بالفاء للتعجيل والتعقيبفلذلك  عقيب الوعيد عليهم السالم صالح ولوط عىل قوم 

امٍ : ﴿مَتَت عُ عليه السالم  يف قصة صالح كم قال تعاىل   َأي    ، وقال [ 65هود:  ] ﴾  وْا يِف َداِرُكْم َثاَلَثَة 

 [81هود: ] ﴾ : ﴿َأَلْيَس الصبح بَِقِريٍب عليه السالم  ويف قصة لوط 

اللجنة: فم تقولون يف وجه االختالف بني   َعنَْها﴾قال أحد أعضاء  يف    ﴿َفَأْعَرَض 

ِه  قوله تعاىل:   َر بِآَياِت َربي َمْت َيَداهُ ﴿َوَمْن َأْظَلُم مِم ْن ُذكي إِن ا َجَعْلنَا    َفَأْعَرَض َعنَْها َوَنيِسَ َما َقد 

َوْقًرا  آَذاهِنِْم  َويِف  َيْفَقُهوُه  َأْن  َأكِن ًة  ُقُلوهِبِْم  َأَبًدا  َعىَل  إًِذا  ََيَْتُدوا  َفَلْن  اهْلَُدى  ىَل 
إِ َتْدُعُهْم  ﴾  َوإِْن 

ِه ُثم  َأْعَرَض    يف قوله تعاىل:   ُثم  َأْعَرَض َعنَْهآ﴾، و﴿[ 57الكهف:  ]  َر بِآَياِت َربي ﴿َوَمْن َأْظَلُم مِم ْن ُذكي

 ؟ [ 22السجدة: ] ﴾ إِن ا ِمَن املُْْجِرِمنَي ُمنَْتِقُمونَ  َعنَْها 

وقوع اإلعراض يف آية الكهف أرسع منه يف آية السجدة، إذ هو    ن: أل(1)قال أحدهم

َمْت َيَداهُ وواقع يف عقب التذكري،  ﴾  يدل عىل ذلك قوله تعاىل يف آية الكهف: ﴿َوَنيِسَ َما َقد 

  ، [ 57الكهف:  ] ﴾  وقوله: ﴿إِن ا َجَعْلنَا عىل ُقُلوهِبِْم َأكِن ًة َأن َيْفَقُهوُه َويِفَءاَذاهِنِْم َوْقراً   ،[ 57الكهف:  ] 

ىَل اهْلَُدى َفَلْن ََيَْتُدوا  ثم قال فيم بعد:   ،وهذا الوصف مما يرسع يف إعراضهم
﴿َوإِْن َتْدُعُهْم إِ

آية السجدة، فناسب ذلك  ، بخالف  فذكر َصَمهم وُبْعَدهم عن اهلدى،  [ 57الكهف:  ] ﴾  إًِذا َأَبًدا

)ثم( يف آية السجدة لداللتها  و   ،ذكر الفاء يف آية الكهف لداللتها عىل الرتتيب والتعقيب

 عىل الرتاخي. 

جاء بالفاء للداللة عىل أن  لذا  ف ،أن الفاء قد تدل عىل السبب قال آخر: باإلضافة إىل  

ا الذين يِف    ، رجس ال إلعراض وزيادة  لسببًا  قد صار بالنسبة هلم  التذكري   كم قال تعاىل: ﴿َوَأم 
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َرٌض َفَزاَدهْتُْم ِرْجسًا إىل   [ 125التوبة: ] ﴾ ِرْجِسِهمْ ُقُلوهِبِم م 

﴿َوَما َكاَن    قال أحد أعضاء اللجنة: فم تقولون يف وجه االختالف بني قوله تعاىل:

النمل: ] ﴾  وقوله: ﴿َفَم َكاَن َجَواَب َقْوِمِه إاِل  َأن قالوا،  [ 82األعراف:  ] ﴾  َجَواَب َقْوِمِه إِال  َأن قالوا

جاء يف آية األعراف بالواو، وجاء يف آية  فلم  ،  عليه السالم  هاتان اآليتان يف قوم لوطف  . .[ 56

 ؟النمل بالفاء

مقام اإلنكار والتقريع  ، فسياق كل من اآليتني يقتيض ما ذكر  ن: أل(1) قال أحدهم

﴿َوُلوًطا إِْذ  األعراف:  سورة  يف  تعاىل  فقد قال    ، يف سورة النمل أشد منه يف سورة األعراف

َجاَل َشْهَوًة  َقاَل لَِقْوِمِه َأَتْأتُ  َلَتْأُتوَن الري وَن اْلَفاِحَشَة َما َسَبَقُكْم هِبَا ِمْن َأَحٍد ِمَن اْلَعاملنََِي إِن ُكْم 

 
ِ
النيَساء ُدوِن  ِمْن    ِمْن  َأْخِرُجوُهْم  َقاُلوا  َأْن  إِال   َقْوِمِه  َجَواَب  َكاَن  َوَما  ُفوَن  ُمرْسِ َقْوٌم  َأْنُتْم  َبْل 

ُمْ   َقْرَيتُِكمْ  ُرونَ   إهِن  َيَتَطه  النمل:  ،  [ 82-80األعراف:  ] ﴾  ُأَناٌس  َقاَل  وقال يف سورة  إِْذ  ﴿َوُلوًطا 

 
ِ
َجاَل َشْهَوًة ِمْن ُدوِن النيَساء ن ُكْم َلَتْأُتوَن الري

وَن َأئِ َبْل َأْنُتْم    لَِقْوِمِه َأَتْأُتوَن اْلَفاِحَشَة َوَأْنُتْم ُتْبرِصُ

َج  َكاَن  َفَم  َهُلوَن  جَتْ َقْرَيتُِكمْ َقْوٌم  ِمْن  ُلوٍط  آَل  َأْخِرُجوا  َقاُلوا  َأْن  إاِل   َقْوِمِه  ُأَناٌس    َواَب  ُْم  إِهن 

ُرونَ   [ 56-54النمل: ] ﴾ َيَتَطه 

و  آخر:  يف  لذلك  يدل  قال  تعاىل  الرجال سورة  قوله  َلَتْأُتوَن  ﴿إِن ُكْم  ﴾  األعراف: 

 ويف النمل: )أإنكم( بإخال مهزة االستفهام الدالة عىل اإلنكار والتوبيخ.  ،[ 81األعراف: ] 

ُفونَ قال آخر: ومثل ذلك   رْسِ ويف    ،[ 81األعراف: ] ﴾  قوله يف األعراف: ﴿َبْل َأْنُتْم َقْوٌم مُّ

َهُلونَ  جَتْ َقْوٌم  َأنُتْم    والوصف باجلهل فيه زيادة تقريع، ألن نسبة   ، [ 55النمل:  ] ﴾  النمل: ﴿َبْل 

اجلهلنسان  اإل إىل  نسبته  من  أهون  اإلرساف  ومل  ،  إىل  برسعة  عليه  بالرد  بادروا  ولذلك 

 يرتيثوا ألنه أغاظهم يف الكالم أكثر مما يف األعراف فجاء بالفاء. 
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ومما يدل عىل شدة غيظهم ذكر اسمه رصاحة يف النمل ﴿أخرجوا آَل ُلوٍط  قال آخر:  

َقْرَيتُِكمْ  ن  يف   [ 56النمل:  ] ﴾  مي ما  ﴿َأْخِرُجوُهمْ   بخالف  بالضمري:  جاؤوا  فقد  ﴾  األعراف 

 [82األعراف: ] 

قوله  يف  حروف النفي  قال أحد أعضاء اللجنة: فم تقولون يف وجه االختالف بني  

َمْت َأْيدَيِْم واهلل َعلِيٌم بالظاملني وقوله: ﴿َوَلْن  ،  [ 7اجلمعة:  ] ﴾  تعاىل: ﴿َوالَ َيَتَمن وَنُه َأَبدًا بَِم َقد 

َمْت َأْيِدَيِْم واهلل َعلِيٌم بالظاملنيَيَتَمن    [ 95البقرة: ] ﴾ ْوُه َأَبدًا بَِم َقد 

َيَتَمن وَنهُ :(1) قال أحدهم   [ 7اجلمعة:  ] ﴾  نفى التمني يف اآلية األوىل بـ )ال( فقال: ﴿َوالَ 

سياق كل من اآليتني يوضح    ألن   [ 95البقرة:  ] ﴾  ونفاه يف الثانية بـ )لن( فقال: ﴿َوَلْن َيَتَمن ْوهُ 

ِذيَن َهاُدوا إِْن َزَعْمُتْم َأن ُكْم َأْولَِياُء هللِ ِ  :  يف السورة األوىل   تعاىل، فقد قال  ذلك َا ال  ﴿ُقْل َيا َأَيُّ

َمْت َأْيِدَيِمْ ِمْن ُدوِن الن اِس َفَتَمن ُوا املَْوْ  َواهلل ُ َعلِيٌم    َت إِْن ُكنُْتْم َصاِدِقنَي َواَل َيَتَمن ْوَنُه َأَبًدا بَِم َقد 

اُر اآْلِخَرُة ِعنَْد اهلل ِ  البقرة:  سورة  قال يف  ، بينم  [ 7- 6اجلمعة:  ] ﴾  بِالظ املنِِيَ  ﴿ُقْل إِْن َكاَنْت َلُكُم الد 

َفَت  الن اِس  َأْيِدَيِمْ َخالَِصًة ِمْن ُدوِن  َمْت  َقد  بَِم  َأَبًدا  َيَتَمن ْوُه  َوَلْن  ُكنُْتْم َصاِدِقنَي  إِْن  املَْْوَت    َمن ُوا 

بِالظ املنِِيَ  َعلِيٌم  ف[ 95-94البقرة:  ] ﴾  َواهلل ُ  و،  السياقني،  االفرق  بني  اآلية  ألن  ضح  يف  الكالم 

اُر اآْل الثانية عىل اآلخرة     ،والدار اآلخرة استقبال   [ 94البقرة:  ] ﴾  ِخَرةُ ﴿ُقْل إِْن َكاَنْت َلُكُم الد 

وأما الكالم يف اآلية األوىل فهو عام ال خيتص  .  فنفى بـ )لن( إذ هو حرف خاص باالستقبال.

أمر مطلق فنفى بـ )ال(    وفه،  ﴾ْن َزَعْمُتْم َأن ُكْم َأْولَِياُء هللِ ِ ِمْن ُدوِن الن اسِ إبزمن دون زمن: ﴿ِ

 وهو حرف يفيد اإلطالق والعموم. 

ملا كان الزمن يف آية اجلمعة عامًا مطلقًا غري مقيد  قال آخر: باإلضافة إىل ذلك؛ فإنه  

الثانية   اآلية  الزمن يف  كان  وملا  األلف،  وهو  آخرها حرف إطالق  التي  )ال(  بـ  نفاه  بزمن 
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ي آخرها حرف مقيد وهو النون الساكنة، وهو  لالستقبال وهو زمن مقيد نفاه بـ )لن( الت

 تناظر فني مجيل. 

ل عن التعدية بالالم إىل التعدية بـ  و عدقال أحد أعضاء اللجنة: فم تقولون يف وجه ال

ِذيَن آَمُنوا َمْن َيْرَتد  ِمنُْكْم َعْن ِدينِِه    قوله تعاىل يف وصف املؤمنني:   يف   )عىل( َا ال  َفَسْوَف  ﴿َيا َأَيُّ

ِريَن جُيَاِهُدونَ 
ٍة َعىَل اْلَكافِ ٍة َعىَل املُْْؤِمننَِي َأِعز  بُّوَنُه َأِذل 

بُُّهْم َوحُيِ
يِف َسبِيِل اهلل ِ َواَل   َيْأيِت اهلل ُ بَِقْوٍم حُيِ

عّدى  ، حيث [ 54املائدة: ] ﴾ يمٌ َواهلل ُ َواِسٌع َعلِ  َذلَِك َفْضُل اهلل ِ ُيْؤتِيِه َمْن َيَشاءُ  خَيَاُفوَن َلْوَمَة اَلئِمٍ 

   ؟ وال يقال: )ذليل عليه(  ،)أذّلة( بـ )عىل( واألصل أن يعدى بالالم النه يقال: )هو ذليل له( 

أحدهم أل(1) قال  مدحاً   ن:  ال  ذمًا  لكان  بالالم  عداه  لو  إذ  ذاك،  يقتيض    ، املعنى 

عىل( لإلشعار بالذلة  فقولك: )هو ذليل له( يفيد الذم، وهو ههنا يف مقام املدح، فجاء بـ )

اجلناح خفض  عىل  وللداللة  تعاىل:    ،املستعلية  قال  لِْلُمْؤِمننِيَ كم  َجنَاَحَك  ﴾  ﴿َواْخِفْض 

أي: هم يوطئون أكنافهم ويتواضعون مع علو جانبهم وارتفاع مكانتهم، فجاء   ،[ 88احلجر: ] 

 بـ )عىل( لإلشعار بالعلو بخالف ما لو قال )أذّلة للمؤمنني( 

اُكْم لعىل ُهًدى َأْو يِف    قوله تعاىل:ضاء اللجنة: فم تقولون يف  قال أحد أع ﴿َوإِن آ َأْو إِي 

بِنيٍ  مُّ اهلداية حرف االستعالء )عىل( ومع الضالل  ، حيث  [ 24سبأ:  ] ﴾  َضاَلٍل  استعمل مع 

 ؟ )يف(

ألن من كان عىل اهلدى كأنه مستعٍل عىل احلق متمكن منه متثبت  :  (2)قال أحدهم 

كأنه ساقط فيها مما هو   إذ هو  الضاللة  اليشء غري    ،فيه، بخالف من كان يف  والساقط يف 

الواقف عىل الطريق ليس كالساقط يف اللجة؟ فاألول متمكن من نفسه  فمتمكن من نفسه،  

بفي الضالل  ومع  االستعالء  بحرف  اهلدى  مع  جاء  ولذا  اآلخر،  تعاىل:    ، بخالف  قال 
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 ِ َرهبي ِمْن  ُهًدى  َعىَل  اهلل ِوقال:    ،[ 5البقرة:  ] ﴾  مْ ﴿ُأوَلئَِك  ْل َعىَل  املُْبِنيِ   ﴿َفَتَوك  احْلَقي  َعىَل  ﴾  إِن َك 

املؤمنون: ] ﴾  فاستعمل للهدى )عىل( يف حني قال: ﴿َفَذْرُهْم يِف َغْمَرهِتِْم حتى ِحنيٍ   ،[ 79النمل:  ] 

ُدونَ   [ 54 د  ﴾  ُرُهْم يِف ُطْغَياهِنِْم َيْعَمُهونَ وقال: ﴿َوَيذَ   [ 45التوبة:  ] ﴾  وقال: ﴿َفُهْم يِف َرْيبِِهْم َيرَتَ

أي: ساقطًا    [ 75مريم:  ] ﴾  وقال: ﴿ُقْل َمن َكاَن يِف الضاللة َفْلَيْمُدْد َلُه الرْحان َمّداً   [ 186األعراف:  ] 

 فيها.

ف توضيح..  زيادة  إىل  حيتاج  هذا  إن  اللجنة:  أعضاء  أحد  املؤمن  قال  يكون  كيف 

 مستعليًا عىل احلق وعىل اهلدى؟

فكان   ،ثباته عليه واستقامته إليه دليل عىل  علوه باحلق واهلدى  : ألن  (1)دهمقال أح

بخالف الضالل والريب فإنه يؤتى    ،اإلتيان بأداة )عىل( ما يدل عىل علوه وثبوته واستقامته 

فيه بأداة )يف( الدال عىل انغمس صاحبه وانقمعه وتدسسه فيه كقوله تعاىل: ﴿َفُهْم يِف َرْيبِِهْم  

ُدونَ  د  نَا ُصمٌّ َوُبْكٌم يِف الظلمت [ 45التوبة:  ] ﴾  َيرَتَ
ُبوْا بِآَياتِ ..  [ 39األنعام:  ] ﴾  .. وقوله: ﴿والذين َكذ 

﴿َفَذْرُهمْ  ِحنيٍ   وقوله:  حتى  َغْمَرهِتِْم  نُْه  [ 54املؤمنون:  ] ﴾  يِف  مي َشكٍّ  َلِفي  ُْم  ﴿َوإهِن  وقوله:   ..

 [ 110هود: ] ﴾ ُمِريٍب 

بنِيٍ قال آخر: باإلضافة إىل أن   اُكْم لعىل ُهًدى َأْو يِف َضاَلٍل مُّ ﴾  قوله تعاىل: ﴿َوإِن آ َأْو إِي 

أن    [ 24سبأ:  ]  بيدل عىل  علوًا صاعدة  تأخذ  احلق  الكبري، وطريق  طريق  العيل  إىل  صاحبها 

 . الضالل تأخذ سفاًل هاوية بسالكها يف أسفل السافلني

قوله تعاىل:  يف    )من( بدل  )عىل(    استعمل حرف اجلر قال أحد أعضاء اللجنة: فم رس  

ِذيَن إَِذا اْكَتاُلوا َعىَل الن اِس َيْسَتْوُفوَن َوإَِذا َكاُلوُهمْ  ِفنَي ال  ونَ   ﴿َوْيٌل لِْلُمَطفي ﴾  َأْو َوَزُنوُهْم خُيْرِسُ

 ؟ [ 3-1املطففني: ] 
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، أي: تسلطوا  فيهم   متضمن معنى التسلط عىل الناس والتحكم: ألنه  (1)قال أحدهم

فـ )اكتال منه( ال    ؛ألن هناك فرقًا بني قولك: )اكتال منه( و)اكتال عليه(،  عليهم باالكتيال

 . يفيد أنه ظلمه حقه وهضمه ماله بخالف )اكتال عليه(، فإن فيه معنى التسلط واالستعالء

َبي نهم القرآن الكريم إذا أخذوا من الناس أخذوا أكثر  :  (2) قال آخر واملطففون كم 

التحكم واجلور والظلم،   معنى  ففيه  أقل من حقهم،  أعطوهم  أعطوهم  من حقهم، وإذا 

 أبلغ من )من( وليست بمعنى )من( وال تفيد )من( هذا املعنى.  وهو

آخر تعاىل:  (3)قال  قوله  بعدها  وهلذا جاء  ونَ :  خُيْرِسُ َزُنوُهْم  و  َأْو  َكاُلوُهْم  ﴾  ﴿َوإَِذا 

وكالمها جائز، ولكن يف حذف الالم معنى    ، ومل يقل: )كالوا هلم( أو )وزنوا هلم(  [ 3املطففني:  ] 

وهم مل يعطوهم حقهم، فحذف الالم الدالة    ،أن الالم تفيد االستحقاقال يؤديه ذكره، ذلك  

 عىل االستحقاق إشارة إىل أهنم منعوهم حقوقهم. 

﴿َوَتْرَغُبوَن َأن    قوله تعاىل: يف  حذف حرف اجلر  : فم رس  (4) قال أحد أعضاء اللجنة

جلر إال إذا أمن اللبس  أنه ال جيوز حذف حرف ا، مع أنه من املعلوم  [ 127النساء:  ] ﴾  َتنكُِحوُهن  

 ؟ أهو )يف( أم )عن(، ومل يعلم هنا وتعني املقصود

  ، فاحلكم واحد يف الرغبة فيهن أو عنهن  ؛ألنه يراد معنى احلرفني معاً :  (5) قال أحدهم

وهذا يف يتامى النساء إذ حيتمل أن يرغب فيهن جلمهلن أو يرغب عهن لدمامتهن، واحلكم  

ولو    ، ( لظن أنه يراد يف حالة الرغبة هذه فقط دون األخرىواحد يف احلالتني فلو قال: )يف 

ذف عرف أن املقصود مجيع أنواع  فلم ُح   .. قيل: )عن( لظن أنه يراد يف حالة العزوف فقط 

 . فأطلق إلطالق الرغبة ؛الرغبة عنهن أو فيهن
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َوَمآ  ﴿و  ﴾َوَمآ ُأْنِزَل إَِلْينَا ﴿قال أحد أعضاء اللجنة: فم تقولون يف وجه االختالف بني  

﴿ُقوُلوا آَمن ا بِاهلل ِ َوَما ُأْنِزَل إَِلْينَا َوَما ُأْنِزَل إىَِل إِْبَراِهيَم َوإِْسَمِعيَل  ﴾ يف قوله تعاىل:  ُأنِزَل َعَلْينَا 

ُق  َوإِْسَحاَق َوَيْعُقوَب َواأْلَْس  ِْم اَل ُنَفري َباِط َوَما ُأويِتَ ُموَسى َوِعيَسى َوَما ُأويِتَ الن بِيُّوَن ِمْن َرهبي

﴿ُقْل آَمن ا بِاهلل ِ َوَما ُأْنِزَل َعَلْينَا َوَما  وقوله:  ،  [ 136البقرة:  ] ﴾  َبنْيَ َأَحٍد ِمنُْهْم َوَنْحُن َلُه ُمْسلُِمونَ 

َوإِْسَم  إِْبَراِهيَم  َعىَل  َوِعيَسى  ُأْنِزَل  ُموَسى  ُأويِتَ  َوَما  َواأْلَْسَباِط  َوَيْعُقوَب  َوإِْسَحاَق  ِعيَل 

ُق َبنْيَ َأَحٍد ِمنُْهْم َوَنْحُن َلُه ُمْسلُِمونَ  ِْم اَل ُنَفري  [ 84آل عمران: ] ﴾ َوالن بِيُّوَن ِمْن َرهبي

فوجب    ، سلمنيألهنا مصدرة بخطاب امل  ﴾ َوَمآ ُأْنِزَل إَِلْينَا ﴿اختريت  :  (1) قال أحدهم

له )إىل(  أنزل عىل    ، أن خيتار  وإنم  السمء،  احلقيقة عليهم من  الوحي يف  ينزل  مل  فاملؤمنون 

وكان ألممهم    ، خطابًا لغري األنبياء  ﴾ قولواجاء ﴿ فلم    ، ثم انتهى من عندهم إليهم  ، األنبياء

قد صدرت اآلية بم هو  ف ،سورة آل عمران. أما يف كان اختيار )إىل( أوىل من اختيار )عىل(.

كانت )عىل( َأحق     ،[ 84آل عمران:  ] ﴾  وهو قوله: ﴿ُقْل آَمن ا باهلل َوَمآ ُأنِزَل َعَلْينَا   خطاب للنبي  

 هبذا املكان ألن الوحي أنزل عليه. 

البقرة:   سورة  يف  تعاىل  اهلل  قال  فلم  اللجنة:  أعضاء  أحد  ُموَسى  قال  ُأويِتَ  ﴿َوَما 

ُق َبنْيَ َأَحٍد ِمنُْهْم َوَنْحُن َلُه ُمْسلُِمونَ َوِعيَسى َوَما ُأويِتَ  ِْم اَل ُنَفري ،  [ 136البقرة:  ] ﴾   الن بِيُّوَن ِمْن َرهبي

ُق َبنْيَ َأَحٍد ِمنُْهْم  :  بينم قال يف آل عمران ِْم اَل ُنَفري ﴿َوَما ُأويِتَ ُموَسى َوِعيَسى َوالن بِيُّوَن ِمْن َرهبي

يف  سورة البقرة ومل يعدها  يف    ﴾أويت، فقد أعاد كلمة ﴿[ 84آل عمران:  ] ﴾  َوَنْحُن َلُه ُمْسلُِمونَ 

 ؟ سورة آل عمران

بقوله:  مل يذكرها يف آل عمران،  إنم  :  (2) قال أحدهم التي فيها مصدرة  العرش  ألن 

آَتْيُتُكم مين كَِتاٍب َوِحْكَمةٍ  اء  تدم ذكر إيفق  ،[ 81آل عمران:  ] ﴾  ﴿َوإِْذ َأَخَذ اهلل ِميَثاَق النبيني ملََآ 
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سبيل   عىل  البقرة  سورة  من  فيه  كرر  الذي  املوضع  يف  التكرير  عن  به  واكتفى  الكتاب، 

 . التوكيد

يف سورة البقرة جاء يف سياق ذكر    ﴾أويت ﴿تكرار لفظ : باإلضافة إىل أن  (1)قال آخر

األنبياء  من  وغريهم  وبنيه  ويعقوب  وإسمعيل  إبراهيم  مثل  وأخبارهم  األنبياء  من    عدد 

بخالف آل    ،، فلم جرى ذكر األنبياء السابقني ناسب ذلك تكرار اإليتاء هلمعليهم السالم 

 عمران فإهنا ليست يف مثل هذا السياق. 

البقرة بعد قوله تعاىل: ﴿َوَقاُلوْا  سورة  اآلية وردت يف  هذه  : وكذلك، فإن  (2)قال آخر

هَتَْتُدواْ  نصارى  َأْو  ُهودًا  ذلك    ،[ 135البقرة:  ] ﴾  ُكوُنوْا  ناسب  امللتني  هاتني  ذكر  جرى  فلم 

ختصيص نبييهم باإليتاء، فأفرد ذكر إيتاء موسى وعيسى عن إيتاء األنبياء اآلخرين، ثم جاء  

 ء اآلخرين. بعدمها ذكر اإليتاء لْلنبيا 

اآلية يف آل عمران وردت بعد ذكر أخذ امليثاق من النبيني  : وكذلك، فإن  (3) قال آخر

﴿َوإِْذ َأَخَذ اهلل ُ ِميَثاَق الن بِيينَي  قال تعاىل:    ، كمه كونرصه إن هم أدر  برسول اهلل  عىل اإليمن  

َتاٍب َوِحْكَمٍة ُثم  َجاَءُكْم َرُس 
آَتْيُتُكْم ِمْن كِ ن هُ ملََا  بِِه َوَلَتنرُْصُ َلُتْؤِمنُن   َمَعُكْم  َا 

ملِ ٌق  َقاَل    وٌل ُمَصدي

ي اِهِدينَ   َقاُلوا َأْقَرْرَنا   َأَأْقَرْرُتْم َوَأَخْذُتْم َعىَل َذلُِكْم إرِْصِ ﴾  َقاَل َفاْشَهُدوا َوَأَنا َمَعُكْم ِمَن الش 

 [ 81آل عمران: ] 

فقد قال قبلها:    ، التأكيد عىل اإلسالم واإليمن بهكم وردت يف سياق  :  (4)قال آخر

﴾  ﴿َأَفَغرْيَ ِديِن اهلل َيْبُغوَن َوَلُه َأْسَلَم َمن يِف السموات واألرض َطْوعًا َوَكْرهًا َوإَِلْيِه ُيْرَجُعونَ 

َو يِف اآلخرة ِمَن  وقال بعدها: ﴿َوَمن َيْبَتِغ َغرْيَ اإلسالم ِدينًا َفَلْن ُيْقَبَل ِمنُْه َوهُ ،  [ 83آل عمران:  ] 
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فناسب ذلك عدم تكرار اإليتاء لْلنبياء فيها، وذلك ألن السياق    ،[ 85آل عمران:  ] ﴾  اخلارسين

 ال فيم أويت األنبياء اآلخرون.  رسول اهلل فيم أويت 

إىل أن   باإلضافة  آخر:  آل  قال  فيها دون  اإليتاء  تكرر  يقتيض  للبقرة  التعبريي  اجلو 

اإليتاء من نحو آتى وآتينا وأويت وغريها وردت يف سورة البقرة  عمران، وذلك أن مشتقات  

أكثر مما يف آل عمران، فقد وردت يف البقرة يف أربعة وثالثني موضعًا، ووردت يف آل عمران  

 يف تسعة عرش موضعًا، فاقتىض اجلو التعبريي يف البقرة تكرار لفظ اإليتاء فيها. 

االختالف وجه  فم  اللجنة:  أعضاء  أحد  تعاىل:    قال  قوله  ألََجٍل  بني  جَيِْري  ﴿ُكلٌّ 

ى  َسمًّ ى، [ 5، الزمر: 2الرعد: ] ﴾ مُّ َسمًّ فقد جاء يف آية  ، [ 29لقمن: ] ﴾ وقوله: ﴿ُكلٌّ جيري إىل َأَجٍل مُّ

 ﴾؟إىل أجل مسمى ﴿وجاء يف آية لقمن بـ )إىل(  ﴾ ألجل﴿الرعد بالالم 

  (، ُكلٌّ جيري لبلوغ األجل):  ن ما ورد بالالم يفيد التعليل بمعنى: أل(1) قال أحدهم

معنى قوله: ﴿جَيِْري  ف  . .. وأما ما جاء بـ )إىل( فهو يفيد االنتهاء.أي كل جيري هلذه الغاية 

ى َسمًّ لقمن: ] ﴾  وقوله: ﴿جيري إىل َأَجلٍ   ،جيري لبلوغ أجل مسمى   [ 5، الزمر:  2الرعد:  ] ﴾  ألََجٍل مُّ

 َجريِه املسمى له. : ال يزال جاريًا حتى ينتهي إىل آخر وقِت  [ 29

وإنم خص ما يف سورة لقمن بـ )إىل( التي لالنتهاء والالم تؤدي نحو  :  (2)قال آخر

معناها ألهنا تدل عىل أن جرَيا لبلوغ األجل املسمى، ألن اآليات التي تكتنفها آيات منبهة  

واإلعادة  واحلرش  النهاية  تعاىل:    فقبلها   ،عىل  َبعْ قوله  َوالَ  َخْلُقُكْم  ا  َكنَْفٍس  ﴿م  إِال   ُثُكْم 

َوالٌِد َعن    ،[ 28لقمن:  ] ﴾  َواِحَدةٍ  جَيِْزي  َيْومًا ال   َرب ُكْم واخشوا  اتقوا  الناس  وبعدها: ﴿ياأَيا 

فكان املعنى: كل جيري إىل ذلك الوقت،    ،[ 33لقمن:  ] ﴾  َوَلِدِه َوالَ َمْوُلوٌد ُهَو َجاٍز َعن َوالِِدهِ 

 تنكدر فيه النجوم كم أخرب اهلل تعاىل. ر فيه الشمس وووهو الوقت الذي تك 
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ابتداء  :  (1) قال آخر إنم هي يف اإلخبار عن  الالم  التي ذكرت فيها  املواضع  وسائر 

َمَواِت َواأْلَْرَض بِاحْلَقي   قوله:   اخللق هو  ُر الن َهاَر َعىَل    ﴿َخَلَق الس  ْيَل َعىَل الن َهاِر َوُيَكوي ُر الل  ُيَكوي

ْمَس َواْلَقَمرَ   الل ْيلِ  َر الش  ى   َوَسخ  اُر َخَلَقُكْم ِمْن َنْفٍس    ُكلٌّ جَيِْري أِلََجٍل ُمَسمًّ َأاَل ُهَو اْلَعِزيُز اْلَغف 

َهاتِكُ  َواِحَدٍة ُثم  َجَعَل ِمنَْها َزْوَجَها َوَأْنَزَل َلُكْم ِمَن اأْلَْنَعاِم َثَمنَِيَة َأْزَواٍج  ْم  خَيُْلُقُكْم يِف ُبُطوِن ُأم 

ُفونَ   اَل إَِلَه إِال  ُهوَ  َذلُِكُم اهلل ُ َربُُّكْم َلُه املُْْلُك  َخْلًقا ِمْن َبْعِد َخْلٍق يِف ُظُلَمٍت َثاَلٍث  ﴾  َفَأن ى ُترْصَ

وابتداء جري  ،  [ 6-5الزمر:  ]  السموات واألرض  ابتداء خلق  تكتنفها يف ذكر  التي  فاآليات 

 . الكواكب وهي إذ ذاك جتري لبلوغ الغاية 

إنم هو ذكر النعم التي بدأ هبا يف  فاطر  يف سورة  تعاىل  قوله  : ومثل ذلك  (2) قال آخر

اُبُه َوَهَذا ِمْلٌح ُأَجاٌج الرب والبحر إذ يقول:     ﴿َوَما َيْسَتِوي اْلَبْحَراِن َهَذا َعْذٌب ُفَراٌت َسائٌِغ رَشَ

ا َوَتْسَتْخِرُجوَن حِ  َوَتَرى اْلُفْلَك فِيِه َمَواِخَر لَِتْبَتُغوا ِمْن    ْلَيًة َتْلَبُسوهَنَا َوِمْن ُكلٍّ َتْأُكُلوَن حَلًْم َطِريًّ

ْمَس وَ  َر الش  ْيِل َوَسخ  ْيَل يِف الن َهاِر َوُيولُِج الن َهاَر يِف الل  اْلَقَمَر  َفْضلِِه َوَلَعل ُكْم َتْشُكُروَن ُيولُِج الل 

ى ِذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدونِِه َما َيْملُِكوَن ِمْن     َربُُّكْم َلُه املُْْلُك َذلُِكُم اهلل ُ  ُكلٌّ جَيِْري أِلََجٍل ُمَسمًّ َوال 

َوَيْوَم اْلِقَياَمِة َيْكُفُروَن    ِقْطِمرٍي إِْن َتْدُعوُهْم اَل َيْسَمُعوا ُدَعاَءُكْم َوَلْو َسِمُعوا َما اْسَتَجاُبوا َلُكمْ 

كُِكمْ  َخبرِيٍ   برِِشْ ِمْثُل  ُينَبيُئَك  بحرفها ،  [ 14-12فاطر:  ] ﴾  َواَل  النهاية  ِذْكِر  عند  ما    ، فاختص 

 . واختص ما عند االبتداء باحلرف الدال عىل العلة التي يقع الفعل من أجلها 

﴿إِن  اأْلَْبَراَر  قال أحد أعضاء اللجنة: فم رس اختالف حروف اجلر يف قوله تعاىل:  

ُبوَن ِمْن َكْأٍس َكاَن ِمَزاُجَها   ُروهَنَا َتْفِجرًياَيرْشَ ُب هِبَا ِعَباُد اهلل ِ ُيَفجي اإلنسان:  ] ﴾  َكاُفوًرا َعْينًا َيرْشَ

هِبَا﴾  ، حيث  [ 5-6 ُب  َيرْشَ ﴿َعْينًا  بعدها:  وقال  )من(  بـ  َكْأٍس﴾  ِمن  ُبوَن  ﴿َيرْشَ أوالً:  قال 

 ؟بالباء
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أو أنه  .. الباء ههنا تفيد التبعيض بمعنى )من( أي: يرشب منها  ن : أل(1)قال أحدهم

هبا.  يرتوي  أي:  )روي(  معنى  َن رشب  أو  َضم  أهنم  .  عىل  يدل  هِبَا﴾  ُب  ﴿َيرْشَ قوله:  أن 

والرشب،   القرب  يدل عىل  فهو  باملكان(  )نزلت  قولك:  من  منها  بالعني يرشبون  نازلون 

 فالتمتع حاصل بلذيت النظر والرشاب. 

السعداء  :(2)قال آخر أنه ذكر صنفني من  ،  األبرار  مهم س  ، الصنف األول،  وذلك 

وقد فرق بني النعيمني  ..  وهم أعىل مرتبة ممن قبلهم  ،سمهم ﴿ِعَباُد اهلل﴾  روالصنف اآلخ 

ِمَزاُجَها   َكاَن  َكْأٍس  ِمن  ُبوَن  َيرْشَ األبرار  ﴿إِن   األبرار:  يف  قال  فقد  الصنفني.  بني  فرق  كم 

ُب هِبَ   [ 5اإلنسان:  ] ﴾  َكاُفوراً  ُروهَنَا َتْفِجرياً وقال يف اآلخرين: ﴿َعْينًا َيرْشَ اإلنسان: ] ﴾  ا ِعَباُد اهلل ُيَفجي

6 ] 

هنم يرشبون من  أ   األبرارذكر عن  فقد  ،  فرق واضح بني النعيمني : وهناك  (3)قال آخر

ما الصنف  . أوذكر أن هذه الكأس ليس خالصة بل ممتزجة ﴿َكاَن ِمَزاُجَها َكاُفورًا﴾.   ..كأس

  ،وهي مرتبة أعىل  ، بل يرشبون خالصة من العني ، اآلخر فهم ال يرشبون من كأس يؤتى هبا 

ُب هِبَا﴾ ومل يقل )يرشب منها( أي: يرتوون هبا، هذا عالوة عىل التمتع بلذة    ،ثم قال: ﴿َيرْشَ

 النظر وهم نازلون بالعني. 

آخر ومثله  (4) قال  تعاىل:  :  َأْدَراَك  قوله  َوَما  يينَي  ِعلي َلِفي  اأْلَْبَراِر  َتاَب 
كِ إِن   َما  ﴿َكال  

َينُْظُروَن َتعْ  ُبوَن إِن  اأْلَْبَراَر َلِفي َنِعيٍم َعىَل اأْلََرائِِك  َيْشَهُدُه املَُْقر  َمْرُقوٌم  َتاٌب 
ِرُف يِف  ِعلييُّوَن كِ

َة الن ِعيِم ُيْسَقْوَن ِمْن َرِحيٍق خَمُْتوٍم ِخَتاُمُه ِمْسٌك  نَافُِسوَن  َويِف َذلَِك َفْلَيَتنَاَفِس املُْتَ   ُوُجوِهِهْم َنْْضَ

ُبونَ  املَُْقر  هِبَا  ُب  َيرْشَ َعْينًا  َتْسنِيٍم  ِمْن  حيث  [ 28-18املطففني:  ] ﴾  َوِمَزاُجُه  من  ،  الصنفني  ذكر 

 
 . 308التعبري القرآين، ص أرسار البيان يف  (1)

 . 308أرسار البيان يف التعبري القرآين، ص  (2)

 . 308أرسار البيان يف التعبري القرآين، ص  (3)

 . 308أرسار البيان يف التعبري القرآين، ص  (4)



474 

 

اخللق أعىل  املقربني وهم  السابقني  األبرار وصنف  وهلذا  السعداء: صنف  نعيم  ..  قال يف 

ُْتوٍم.. َوِمَزاُجُه مِ  ِحيٍق خم  أي: إهنم ُيسقون    [ 27ـ    25املطففني:  ] ﴾  ن َتْسنِيمٍ األبرار: ﴿ُيْسَقْوَن ِمن ر 

  ، من رحيق ممزوج بالتسنيم، والتسنيم أعىل رشب يف اجلنة وهو ُيمزج هلم بحسب أعمهلم

املقربون هِبَا  ُب  َيرْشَ ﴿َعْينًا  قال:  املقربني يرشبون من عني    [ 28املطففني:  ] ﴾  يف حني  إن  أي: 

هم وأعمهلم هلل أخلص هلم الرشاب، واجلزاء من  التسنيم خالصة، فإهنم كم أخلصوا أنفس

 وهم ال يرشبون منها بل يرشبون هبا.  ،جنس العمل 

آخر  املراتب،  (1)قال  بحسب  اجلزاء  أنواع  بني  يفرق  الكريم  القرآن  نرى  وهلذا   :

ما جاء يف سورة  .. ومن األمثلة عىل ذلك  يارًا دقيقًا عجيباً تاخالدالة عىل ذلك  خيتار األلفاظ  و

ثم    ، بعضهم أعىل من بعض، فذكر اجلنان العليا أوالً ،  الرْحن يف وصف نوعني من اجلنان

َجن َتانِ قال:   ُدوهِنَِم  منهم.  ،[ 62الرْحن:  ] ﴾  ﴿َوِمْن  منزلة  أقل  أوصاف  أي:  ومن  اجلنتني  . 

َأْفنَانٍ أ الُعْلييني   َتانِ   [ 84الرْحن:  ] ﴾  هنم ﴿َذَواَتآ  الرْحن: ] ﴾  يف حني قال يف األخريني: ﴿ُمْدَهآم 

ن األفنان تطلق عىل  ، ألالوصف األول أعىل ف  ،أي: مائلتان للسواد من شدة اخلْضة  ،[ 64

َتانِ   [ 64الرْحن:  ] ﴾ رضوب عدة من النعم ال يفيدها قوله: ﴿ُمْدَهآم 

قال  (2)قال آخر َعْينَاِن  : وهكذا  الُعْلييني: ﴿فِيِهَم  ِرَيانِ يف  وقال يف    ،[ 50الرْحن:  ] ﴾  جَتْ

اَخَتانِ  َنض  َعْينَاِن  ﴿فِيِهَم  النضخ   ، [ 66الرْحن:  ] ﴾  األخريني:  ماء  من  أكثر  اجلري  ووماء  يف  ، 

 ﴾نضاختانكلمة ﴿فيدها ت اجلري معان أخرى من صفات النعم ال 

آخر قال  (3) قال  ُكلي  : وهكذا  ِمن  الُعْلييني: ﴿فِيِهَم  َزْوَجانِ يف   [ 52الرْحن:  ] ﴾  َفاكَِهٍة 

انٌ  َوُرم  َوَنْخٌل  َفاكَِهٌة  يِهَم 
﴿فِ األخريني:  يف  ف[ 68الرْحن:  ] ﴾  وقال  من  ،  الثانيتني  فاكهة  أين 
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فقد ذكر أن يف العليني من كل فاكهة زوجني عىل سبيل االستغراق والعموم، ومل    ؛ األوليني 

 جيعل الوصف كذلك يف األخريني. 

آخر و(1) قال  قال  :  ٍق هكذا  إِْسَترْبَ ِمْن  نَُها 
َبَطآئِ ُفُرٍش  َعىَل  ﴿ُمت كِئِنَي  الُعْلييني:  ﴾  يف 

،  [ 76الرْحن:  ] ﴾  وقال يف األخريني: ﴿ُمت كِئنَِي عىل َرْفَرٍف ُخْْضٍ َوَعْبَقِريٍّ ِحَسانٍ   ،[ 54الرْحن:  ] 

ها  ولإلشارة إىل أن    ، فقد ذكر بطائن األوىل فقال: إهنا من استربق ومل يذكر ظهائرها لُِعُلوي

يف حني ذكر  ..  كانت البطائن من إستربق فم ظنك بالظهائر؟فإذا    ،الوصف ال يرقى إليها 

 أين هذا من ذاك؟ف ﴾ رفرف خْض وعبقري حسان﴿األخرى فقال: هي 

آخر قال  (2) قال  وهكذا  الُعْلييني:  :  إِْنٌس  يف  َيْطِمْثُهن   مَلْ  الط ْرِف  اُت  َقارِصَ يِهن  
﴿فِ

َجانٌّ  َواَل  األخريني:  ،  [ 56الرْحن:  ] ﴾  َقْبَلُهْم  قال يف  َيامِ يف حني  اخْلِ يِف  َمْقُصوَراٌت  ﴾  ﴿ُحوٌر 

وصف )القارصات( بصيغة اسم الفاعل ووصف )املقصورات( بصيغة اسم  ، فب[ 72الرْحن:  ] 

 املفعول ووزان بني الوصفني يتبني الفضل بني الصنفني. 

ُن  اْلَياُقوُت َواملَْْرَجانُ ارصات الطرف: صف قويف : وهكذا قال (3)قال آخر ﴾  ﴿َكَأهن 

ومل يقل مثل ذلك يف املقصورات، وهذا الوصف مدعاة إىل التشويق إلحسان    ،[ 58الرْحن:  ] 

 [ 60الرْحن: ] ﴾ العمل و﴿َهْل َجَزآُء اإلحسان إِال  اإلحسان

آخر من  (4) قال  ما ورد  ذلك  ومثل  الواق:  اجلزاء يف سورة  نعيم  التفريق يف  بني  عة 

ٍر  ، حيث  السابقني املقربني وهم أعىل اخللق ونعيم أصحاب اليمني ذكر أن السابقني عىل رُسُ

موضونة وهي املشبكة بالذهب، متكئني عليها متقابلني، ومل يذكر مثل ذلك يف أصحاب  

ْرُفوَعةٍ  ،اليمني   الفرق واضح بني احلالتني.  و ،[ 34الواقعة: ] ﴾ بل قال: ﴿َوُفُرٍش م 

 
 . 309أرسار البيان يف التعبري القرآين، ص  (1)

 . 309أرسار البيان يف التعبري القرآين، ص  (2)

 . 309أرسار البيان يف التعبري القرآين، ص  (3)

 . 310أرسار البيان يف التعبري القرآين، ص  (4)



476 

 

ولدان خملدون بأكواب وأباريق    م ذكر أن السابقني يطوف عليه : وهكذا  (1) ل آخرقا 

معني من  اليمني   ، وكأس  يف أصحاب  ذلك  نحو  يذكر  ْسُكوٍب   ، ومل  م   
ٍ
﴿َوَمآء قال:  ﴾  بل 

 والفرق ظاهر. ، [ 31الواقعة: ] 

وَن َوحَلِْم َطرْيٍ مِم ا  ﴿َوَفاكَِهٍة مِم ا  ذكر نعيم السابقني فقال:  : وهكذا  (2) قال آخر ُ َيتََخري 

ُْضودٍ   [ 21- 20الواقعة:  ] ﴾  َيْشَتُهونَ  خم  ِسْدٍر  ﴿يِف  اليمني:  أصحاب  يف  قال  حني  َوَطْلٍح    يف 

نُضودٍ  ـ    32الواقعة:  ] ﴾  إىل أن قال: ﴿َوَفاكَِهٍة َكثِرَيٍة ال  َمْقُطوَعٍة َوالَ مَمُْنوَعةٍ   [ 29ـ    28الواقعة:  ] ﴾  م 

وَن َوحَلِْم َطرْيٍ مِم ا  سدر املخضود والطلح املنضود من قوله:  فأين ال  ،[ 33 ُ ﴿َوَفاكَِهٍة مِم ا َيتََخري 

 ؟ [ 21-20الواقعة: ] ﴾ َيْشَتُهونَ 

﴿َوُحوٌر ِعنٌي َكَأْمَثاِل  ذكر أزواج السابقني من احلور العني فقال:  : وهكذا  (3) قال آخر

املَْْكنُونِ  ْؤُلِؤ  اليمني و ،  [ 23-22الواقعة:  ] ﴾  اللُّ بمثل ذلك ألصحاب  قال:    ،مل يرصح  ﴿إِن ا  بل 

وهذا نظري  ،  [ 38-35الواقعة:  ] ﴾  َأْنَشْأَناُهن  إِْنَشاًء َفَجَعْلنَاُهن  َأْبَكاًرا ُعُرًبا َأْتَراًبا أِلَْصَحاِب اْلَيِمنيِ 

ُن  الياقوت واملرجانبقوله  وصفهن يف آيات الرْحن  [ 58الرْحن: ] ﴾  : ﴿َكَأهن 

 : اإلحصاء واالستيعاب ـ    د 

بورك فيكم مجيعا يا أعضاء فريق الثراء، واآلن اسمحوا لنا    قال أحد أعضاء اللجنة:

عن   مبسطة  نمذج  ذكر  هو طلب  سؤال  وأول  االستيعاب..  فريق  إىل  بأسئلتنا  نتوجه  أن 

 االستيعاب الذي ورد يف القرآن الكريم ليكون مقدمة سهلة لفهم معنى االستيعاب. 

  : من األمثلة عىل ذلك قوله تعاىل: (4) شباب من فريق االستيعاب، وقالقام أحد ال

َق َخْوًفا َوَطَمًعا  إذ ليس يف رؤية الربق إال اخلوف من  ،  [ 12الرعد:  ] ﴾  ﴿ُهَو ال ِذي ُيِريُكُم اْلرَبْ
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 والطمع يف األمطار؛ وال ثالث هلذين القسمني.  ، الصواعق

ِذيَن اْصَطَفْينَا ِمْن ِعَباِدَنا ﴿ُثم  أَ قوله تعاىل:  مثله  و:  (1)قال آخر َفِمنُْهْم    ْوَرْثنَا اْلكَِتاَب ال 

اِت بِإِْذِن اهلل ِ  اخْلَرْيَ
فاطر: ] ﴾  َذلَِك ُهَو اْلَفْضُل اْلَكبرِيُ   َظامِلٌ لِنَْفِسِه َوِمنُْهْم ُمْقَتِصٌد َوِمنُْهْم َسابٌِق بِ

إما [ 32 الثالثة،  العامل ال خيلو من هذه األقسام  مبادر    ، فإن  لنفسه، وإما سابق  عاص ظامل 

فيها.  مقتصد  بينهم  متوسط  وإما  تعاىل:  مثله  و.  للخريات،  َثاَلَثًة  قوله  َأْزَواًجا  ﴿َوُكنُْتْم 

املَْْشَأَمِة   َأْصَحاُب  َما  املَْْشَأَمِة  َوَأْصَحاُب  املَْْيَمنَِة  َأْصَحاُب  َما  املَْْيَمنَِة  ابُِقوَن  َفَأْصَحاُب  َوالس 

ابُِقونَ   [ 10-7الواقعة: ] ﴾ الس 

ُل إِال  بَِأْمِر َربيَك قوله تعاىل:  مثله  و:  (2)قال آخر َلُه َما َبنْيَ َأْيِدينَا َوَما َخْلَفنَا    ﴿َوَما َنَتنَز 

 الزمان، وال رابع هلا. استوىف أقسام حيث ، [ 64مريم: ] ﴾ َوَما َكاَن َربَُّك َنِسيًّا  َوَما َبنْيَ َذلَِك 

 قوله تعاىل:  مثله  و:  (3) قال آخر
ٍ
ٍة ِمْن َماء َفِمنُْهْم َمْن َيْميِش َعىَل    ﴿َواهلل ُ َخَلَق ُكل  َداب 

 َعىَل  إِن  اهلل َ  خَيُْلُق اهلل ُ َما َيَشاءُ   َبْطنِِه َوِمنُْهْم َمْن َيْميِش َعىَل ِرْجَلنْيِ َوِمنُْهْم َمْن َيْميِش َعىَل َأْرَبعٍ 

 َقِديرٌ 
ٍ
ء  استوىف أقسام اخللق يف امليش.حيث ، [ 45النور: ] ﴾ ُكلي ََشْ

َمَواِت َواأْلَْرضِ   قوله تعاىل:مثله  و:  (4)قال آخر ََيَُب ملَِْن    خَيُْلُق َما َيَشاءُ   ﴿هللِ ِ ُمْلُك الس 

ُكوَر َأْو   ُجُهْم ُذْكَراًنا َوإَِناًثا َيَشاُء إَِناًثا َوََيَُب ملَِْن َيَشاُء الذُّ ُه َعلِيٌم    َوجَيَْعُل َمْن َيَشاُء َعِقيًم   ُيَزوي إِن 

 استوىف مجيع أحوال الزوجني وال خامس هلا. حيث  ، [ 50-49الشورى: ] ﴾ َقِديرٌ 

ِقَياًما َوُقُعوًدا َوَعىَل ُجنُوهِبِمْ   قوله تعاىل: مثله  و:  (5) قال آخر َيْذُكُروَن اهلل َ  ِذيَن  ﴾  ﴿ال 

ترتيب  [ 191آل عمران:  ]  َجاَء  وقد  به،  أتى  اهلَيئات حتى  أقسام  َقسًم من  يرتك سبحانه  فلم   ،

اهليئات عىل حسب األفضلية، فقدم الذكر قيامًا عليه قعودًا، وقدم الِذكر قعودًا عليه رقودًا،  
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 ويف هذا من حسن النسق وجودة الرتتيب ما فيه. 

ُّ اإلنسان    َمس    َذاَوإِ ﴿  قوله تعاىل: مثله  و:  (1) قال آخر   َأوْ   َقاِعًدا  َأوْ   جِلَنْبِهِ   َدَعاَنا   الْضُّ

اختالف الرتتيب يف  مع  فهيَئات الدعاء هنا ثالث كهيئات الذكر هناك،  ،  [ 12:  يونس] ﴾  َقائًِم 

والقعود ملن يَستطيع  ،  ن الذكر جيب فيه تقديم القيام ألن املراد به الصالةألوذلك  ،  اآليتني 

القعود. ،  القيام عن  للعاجز  لغلبة  .  واالضطجاع  االضطجاع  تقديم  فيه  جيب  والْض 

وإذا زالت العلة    ، وإذا أزال بعض العلة قعد املضطجع.  الضعف ومبادئ اإلعالل وتزيدها 

 كلها وتراجعت القوة قام القاعد.

آخر تعاىل:مثله  و:  (2)قال  ِذينَ ﴿  قوله  اَلةَ   َوُيِقيُمونَ   بِاْلَغْيِب   ُيْؤِمُنونَ   ال    َومِم ا   الص 

إذ ُوِصَف املؤمنون    ، استوعبت مجيع األوصاف املحمودة، فقد  [ 3:  البقرة] ﴾  ُينِْفُقونَ  َرَزْقنَاُهمْ 

العبادات  فيها  ومالية  ، بجميع  بدنية  نوعان:  كلها  العبادات  عبادة    والبدنية قسمن:..  ألن 

كاحلج واجلهاد،    ا يشرتك فيه املال والبدنم  واملالية أيضًا قسمن:   ..الباطن وعبادة الظاهر

 وما ينفرد به املال كالزكاة وصدقة التطوع. 

آخر بالَِغْيِب ﴿فقوله:    :(3)قال  الباطن  ﴾ ُيْؤمُنوَن  عبادة  إىل  وقوله:    .. إشارة 

إشارة إىل    ﴾ َومما َرَزْقنَاُهْم ُينَفُقونَ ﴿وقوله:    .. ترصيح بعبادة الظاهر ﴾  َوُيقيُموَن الصالةَ ﴿

 العباده املالية. 

  قدم عبادة الباطن عىل ، واستوعبت مجيع األقسام عىل الرتتيب وبذلك    :(4)قال آخر

 عبادة الظاهر، وعبادة البدن عىل عبادة املال. 

ِذينَ ﴿  قوله تعاىل:مثله  و:  (5) قال آخر   َقْبلَِك   ِمنْ   ُأْنِزَل   َوَما   إَِليَْك   ُأْنِزَل   بَِم   ُيْؤِمنُونَ   َوال 
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فإيمهنم بم أنزل عىل  ،  أقسام الزمانمجيع  استوفت  ، فقد  [ 4:  البقرة] ﴾  ُيوِقنُونَ   ُهمْ   َوبِاآْلِخَرةِ 

إيمن يف املايض، وإيمهنم باآلخرة إيمن    الرسول إيمن يف احلال، وبم ُأنزل عىل الرسل من قبله

إيمهنم باآلخرة  قوة    باملستقبل، وعرب  عن  ليدل عىل  بالرسول وما أخرب  باليقني  تصديقهم 

ىف اللفظ، واملبالغة يف معنى املدح    فحصل يف هذه اآلية مع هناية املدح صحة األقسام   . .به

 . واإليغال يف الفاصلة

 الشاهد األول: 

اختيار  االستيعاب يف  لنا أرسار  وا  اذكربورك فيكم..واآلن    قال أحد أعضاء اللجنة:

َب اهلل َمَثاًل َقْرَيًة َكاَنْت آِمنًَة ُمْطَمئِن ًة َيْأتِيَها ِرْزُقَها َرَغًدا  الكلمت الواردة يف قوله تعاىل: ﴿َورَضَ 

النحل:  ] ﴾  ِمْن ُكلي َمَكاٍن َفَكَفَرْت بَِأْنُعِم اهلل َفَأَذاَقَها اهلل لَِباَس اجْلُوِع َواخْلَْوِف بَِم َكاُنوا َيْصنَُعونَ 

112 ] 

اآلية  (1) أحدهمقال   هذه  يف  احلياة  :  تتم  ال  التي  لْلركان  دقيق  وصف  الكريمة 

 . املستقرة إال هبا.. وهي أربعة أركان.. كل كلمة عربت عن واحد منها 

أما الكلمة األوىل ﴿آِمنَة﴾؛ فقد ذكرت نعمة األمن، والذي يعني عدم  : (2) قال آخر

إ أو  ينهب خرياهتم،  استعمر  أو  يساورهم،  رهاب  اخلوف من مغري يغري عليهم، أو عدو 

ة املكرمة: ﴿َأَومَلْ    ،يقض مضاجعهم، وينرش الفتن بينهم كم أشار إىل ذلك قوله تعاىل عن مك 

اهلل  َوبِنِْعَمِة  ُيْؤِمنُوَن  َأَفبِاْلَباطِِل  ْم  َحْوهِلِ ِمْن  الن اُس  َوُيتََخط ُف  آِمنًا  َحَرًما  َجَعْلنَا  َأن ا    َيَرْوا 

اآلية هبا دليل عىل أنه ال يمكن أن يتحقق االسقرار من    .. ويف بدء[ 76العنكبوت:  ] ﴾  َيْكُفُرونَ 

 دوهنا. 

يت صل  :  (3)قال آخر الذي  الثانية ﴿ُمْطَمئِن ة﴾؛ فهي تشري إىل اإلطمئنان  الكلمة  أما 
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بنفوس األفراد، وهو مكمل لْلمن الذي يتصل بالقرية مجيعا.. ذلك أنه قد يكون الشخص  

مكتئب حمبط يف الداخل.. ولذلك أشارت اآلية الكريمة إىل  آمنا يف اخلارج، لكنه مضطرب  

 كال املعنيني، ما يرتبط بالداخل، وما يرتبط باخلارج. 

أما الكلمة الثالثة ﴿َيْأتِيَها ِرْزُقَها﴾، فهي تشري إىل سهولة احلياة ويرسها،  :  (1)قال آخر

 اته. وهو ما جيعل أصحاهبا يتفرغون ألمور أخرى أكرب من مهوم العيش وحاج

أما الكلمة الرابعة ﴿َرَغًدا﴾، فهي تشري إىل الرفاه والرزق الطيب املذاق  :  (2) قال آخر

املريء غري الويبء، وهو الواسع الكثري.. وهي تشري بذلك إىل نعمة أخرى أكرب من النعمة  

 السابقة. 

آخر األمن  :  (3) قال  بنعم  عليهم  اهلل  أنعم  الذين  أن هؤالء  الكريمة  اآلية  تذكر  ثم 

حماهلا   يف  يوظفوها  مل  أو  النعم..  تلك  شكر  حق  يؤدوا  مل  والرفاه..  والرزق  والطمأنينة 

ُ َما بَِقْوٍم   الصحيحة.. وهلذا بدلت هلم تلك النعم بم يناقضها، كم قال تعاىل: ﴿إِن  اهلل اَل ُيَغريي

وا َما بَِأْنُفِسِهمْ  ُ  [ 11الرعد: ] ﴾ َحت ى ُيَغريي

 لنا من أرسار كلمهتا ما ذكرته فيم سبقها.  وااذكر : فأحد أعضاء اللجنةقال 

ففيها إشارة إىل أن  اإليالم مس    الكلمة األوىل ﴿َفَأَذاَقَها اهلل ُ﴾   أما   :(4) أحدهمقال  

نفوسهم، ومن داخلها، فبعد أن كانوا يف ترف وطمأنينة صاروا يذوقون الْض ويلمسونه..  

ونرى من التعبري والتقابل أهنم بعدما سكن قلوهبم من اطمئنان، وما كان من العيش الرغد  

 أمجل صوره.  ذاقوا اجلوع، وبم منحوا من أمن ذاقوا اخلوف، وهذا هو التقابل يف

لَِباَس اجْلُوِع َواخْلَْوِف﴾؛ ففيها صورة بيانية رائعة،  ﴿أما الكلمة الثانية :  (5)قال آخر
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ال   بقطرها،  الدائرة  إحاطة  هبم  وأحاط  لبسهم  لباس  كأن ه  واخلوف  اجلوع  تصور  فهي 

الشا  يفيد اإلحاطة  دائرته، وذلك بال ريب  إاّل يف  يدورون  إليه، وال  إال   منه  ملة  خيرجون 

 الكاملة التي ال يستطيعون منها فكاًكا.. وهذا يفيد استمراره، وجتدده آًنا بعد آٍن. 

َيْصنَُعوَن﴾، فهي تنزه الرْحة اإلهلية من أن  بَِم َكاُنوا ﴿أما الكلمة الثالثة  : (1)قال آخر

 تكون قد ختلفت عنهم يف هذا املوضع، وإنم هم الذين ختلفوا عنها.

آخر ف(2) قال  تض:  التعبري  مجيعا  الكلمت  هذه  افرت  قد  فيها  فاشرتك  تكوينها؛  يف 

بأذاقهم، والتعبري باللباس، وكون اللباس جوًعا وخوًفا، ولباس اجلوع واخلوف أشد إيالًما  

اجلسم   يؤذي  واخلوف  اجلوع  ولباس  ا،  حسًّ اجللد  يؤذي  الشوك  ألن   الشوك؛  لباس  من 

 . ويؤذي النفس 

آخر ا:  (3)قال  هذه  قوبلت  أمن  وإذا  من  األوىل  بالصورة  الكفر  عند  لصورة 

واطمئنان، ورخاء يف العيش وطيبه واتساعه، َوَجدت الفارق بني صورة النعمة التي كفروا  

 هبا والشقاء الدائم بعد الكفر. 

 الشاهد الثاين: 

األرسار املودعة يف كلمت قوله تعاىل:  بوركتم.. فاذكروا لنا    : أحد أعضاء اللجنةقال  

 ، وداللتها االستيعابية. [83اإلرساء: ]  ﴾َأْعَرَض َوَنَأى بَِجانِبِهِ اإلنسان  َعْمنَا َعىَل ﴿َوإَِذا َأنْ 

إليه، وإنعامه    ،: أما الكلمة األوىل ﴿َأْنَعْمنَا﴾(4)أحدهمقال   فقد أضافها اهلل تعاىل 

فيض وإسباغ يغمر صاحبه، وهو يقتيض الشكر، كم قال تعاىل: ﴿َلئِْن َشَكْرُتْم أَلَِزيَدن ُكْم  

  [ 7إبراهيم: ] ﴾ َوَلئِْن َكَفْرُتْم إِن  َعَذايِب َلَشِديدٌ 
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اهلل تعاىل، وعدم  : أما الكلمة الثانية ﴿َأْعَرَض﴾، فهي كناية عن البعد عن  (1) آخرقال  

يقبل عىل اهلل   بأال   يويلي عرض وجهه  املعنى احليّس أن  اإلقبال عليه، وأصل ]أعرض[ يف 

 تعاىل. 

، فالنأي هو البعد، وكلمة بجانبه،  ﴾َوَنَأى بَِجانِبِهِ ﴿ة  لثأما الكلمة الثا   :(2) آخرقال  

اها اختاذ جانب آخر غري جانب اهلل تعاىل، فيسري يف ضالله الب عيد.. أي أهنا ليست جمرد  مؤد 

تأكيد ملعنى أعرض، وإنم تشري إىل اخلطوة التالية بعد اإلعراض، فاإلعراض عن الكالم:  

عدم اإلصاخة إليه، وعدم االلتفات إىل دعوة احلق.. وهذه خطوة تكون من بعد أن يبتعد  

 عن اهلل تعاىل وجيافيه.. 

السياق ـ يأخذ بعضها بحجز الكلمت ـ من حيث  وأنتم ترون أن هذه    :(3)آخرقال  

بعض يف نغم مؤتلف، من حيث إن كل معنى يعقبه آخر له مرتتب عليه متناسق معه.. ومن  

يتب  الكلمت  الكفر هبا، حتى  نيجمموع هذه  ج  النعمة كفًرا هبا، وكيف يتدر  أثر   كيف كان 

آخر، وهو   يكون البعد التام عن اهلل، فتكون الطاعة يف جانب، ونفس املنعم عليه يف جانب

 جانب العصيان والضالل البعيد، ثم الطغيان من وراء ذلك. 

ولعلكم تالحظون أيضا أن الصورة البيانية من هذا الكالم قد اجتمعت    :(4) آخرقال  

يف تكوينها األلفاظ كلها جمتمعة، وكل كلمة صورة بيانية يف ذاهتا، فإنعام اهلل تعاىل يعطي  

صورة بيانية للمنعم وفيض نعمه تعاىل، واإلعراض بتلقيها بجانب الوجه صورة حسية،  

صورة وهذه  ذلك..  بعد  من  النأي  إىل    ثم  التفاهتا  وعدم  نفسه،  جحود  يف  عليه  املنعم 

الضمري   من  منبعث  وهو  عقاًل،  واجب  املنعم  شكر  أن   مع  وشكرها،  بالنعم  االعرتاف 
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 الطيب الطاهر. 

نا عن تتمة اآلية، وما ورد بعدها وهي قوله  و؛ فحدثبوركتم:  أحد أعضاء اللجنةقال  

ُّ َكاَن َيُئوًس ﴿تعاىل:   ُه الرش  ِه َفَربُُّكْم َأْعَلُم بَِمْن ُهَو َأْهَدى  َوإَِذا َمس 
ا ُقْل ُكلٌّ َيْعَمُل َعىَل َشاكَِلتِ

 ، ورس ارتباطها هبا. [ 84-83اإلرساء: ] ﴾ َسبِياًل 

النفس  (1) أحدهمقال   تلك  صورة  تصور  الكريمة  اآليات  يف  الواردة  الكلمت   :

ن نزول الْض، وأعقابه يف  املعرضة، وقد أصاهبا الرش، ومل تنل النعمة، وفيها كلمتان تصورا

 النفس اجلاحدة، ومها )مسه الرش( و)كان يئوًسا( 

ُه﴾، فاملّس هو اإلصابة بالرش.. والتعبري به يفيد  :  (2)قال آخر أما الكلمة األوىل ﴿َمس 

 جتعل النفس اجلاحدة يائسة.  ، فإهنا صابة بالرش، ولو كانت خفيفةأن اإل

عني كل ما ال ُيرغب فيه، ويطلق عىل  وقد عرب بكلمة ﴿الرش﴾، وهي تقال آخر:  

يشمل   هنا  بالرشي  والتعبري  خلقيًّا..  القبيحة  األمور  وعىل  ونفسيًّا،  حسيًّا  الضارة  األمور 

ُّ َدَعاَنا جِلَنْبِِه َأْو َقاِعًدا َأْو َقائًِم َفَلم  َكَشْفنَا َعنُْه  اإلنسان    : ﴿َوإَِذا َمس  تعاىل   الضار؛ كقوله  الْضُّ

ُه مَ  هُ رُض   ، ويشمل نتائج الطغيان والعصيان. [ 12يونس: ] ﴾ ر  َكَأْن مَلْ َيْدُعنَا إِىَل رُضٍّ َمس 

أما الكلمة الثانية ﴿َيُئوًسا﴾، فإننا نجدها مسبوقة بـ ]كان[ الدالة عىل  :  (3)قال آخر

، وقد جاءت  [ 96النساء:  ] ﴾  اللزوم واالستمرار، كم يف قوله تعاىل: ﴿َوَكاَن اهلل َغُفوًرا َرِحيًم 

افرتاقه   النفس، وعدم  يف  وإيغاله  اليأس  لزوم  عىل  الدالة  املبالغة  بصيغة  ﴿َيُئوًسا﴾  كلمة 

، ويأس دائم، يكفر إذا أنعم اهلل عليه، ويصاب   عنها، فيكون صاحبها يف حال بؤس مستمرٍّ

 بالطغيان، ويكفر إذا اختربه اهلل تعاىل بالرش يصيبه. 
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هذه اجلمل السامية والكلمت تصور حال إنسان غري قارٍّ  وال شك أن   :  (1) قال آخر

نغمهتا،   يف  منسجمة  ألفاظ  يف  ذلك  وكل  االختبار،  ويوئسه  النعمة،  تبطره  ثابت،  وال 

 متضافرة يف معانيها، تدل عىل النفس املنحرفة وتصورها. 

َيْعَمُل عَ :  (2)قال آخر ىَل َشاكَِلتِِه  وقد ختم اهلل تعاىل اآلية الكريمة بقوله: ﴿ُقْل ُكلٌّ 

، وهي تدل عىل أن  الناس مجيًعا ليسوا سواء  [ 84اإلرساء:  ] ﴾  َفَربُُّكْم َأْعَلُم بَِمْن ُهَو َأْهَدى َسبِياًل 

الصابرون   وهم  ومنهم سعيد،  ذكرها سبحانه،  التي  الصورة  عىل  فمنهم شقي  ذلك،  يف 

 . الذين ال تضطرب نفوسهم بنازلة تنزل، وال يطغون بنعمة تسبغ

التخصص من عموم:  (3)ل آخرقا  املذكورة  اإلنسان    وكأن  هذه اجلملة يف موضع 

َأَذْقنَا  تعاىل: ﴿َوَلئِْن  قوله  َلَيُئوٌس  اإلنسان    أواًل كاالستثناء يف  ُه  إِن  ِمنُْه  َنَزْعنَاَها  ُثم   َرْْحًَة  ِمن ا 

ْتُه لَ  اَء َمس  ُه َلَفِرٌح َفُخوٌر، إِال   َكُفوٌر، َوَلئِْن َأَذْقنَاُه َنْعَمَء َبْعَد رَض  ييَئاُت َعنيي إِن  َيُقوَلن  َذَهَب الس 

احِلَاِت ُأوَلئَِك هَلُْم َمْغِفَرٌة َوَأْجٌر َكبرِيٌ  وا َوَعِمُلوا الص  ِذيَن َصرَبُ  [ 11-9هود: ] ﴾ ال 

ت.. لكل  ويف قوله تعاىل: ﴿ُقْل ُكلٌّ َيْعَمُل َعىَل َشاكَِلتِه﴾ نجد ثالث كلم:  (4) قال آخر

بأن يقول ذلك، وقد انتقل الكالم من ضمري    كلمة داللتها اخلاصة.. فـ ﴿ُقْل﴾ أمر للنبي  

ه صاحب  املتكلم، وهو اهلل تعاىل إىل اخلطاب الذي أمر به النبي   ؛ ألن  األمر تنبيه يتوال 

ذلك   بالرد، ويف  ليواجههم  املخاطبني  مرتبة  إىل  نازاًل  اهلل  املتكليم عن  تنبيه  الرسالة  فضل 

 وتقريب، وذات االنتقال من املتكلم إىل املخاطب فيه جتديد بياين، وتصوير بالغي. 

َشاكَِلتِه﴾، تدل عىل اهليئة والصورة والسجية، وهي تدل عىل  ﴿وكلمة  : (5)قال آخر

،  لنفسه ويسري عليه من الضاللة كاألولني، واهلدى للمهتديناإلنسان    املنهج الذي خيطه
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النعمة باإلعراض، ووراء اإلعراض  وهي تشري   الناس قسمن: قسم شاكلته تلقى  إىل أن 

الظلم والطغيان والفساد يف األرض.. وقسم صابر ضابط لنفسه ال تبطره النعمة، بل يصرب  

 عليها، فيطيع ويقوم بحق شكرها.

ثم تذكر أن هلل تعاىل له العلم الكامل بالصنفني، وهو جماز للفريقني،  :  (1)قال آخر

تفيد   ها الفاء في، ووهلذا ختمت اآلية الكريمة بقوله: ﴿َفَربُُّكْم َأْعَلُم بَِمْن ُهَو َأْهَدى َسبِياًل﴾

 ترتيب اجلزاء عىل األعمل. 

آخر واملريب  :(2)قال  املبدع،  اخلالق  تعاىل  أن ه  إىل  إشارة  فيه  ﴿ربكم﴾  بـ  والتعبري 

 إشارة إىل ارتباط علم اهلل تعاىل بخلقه بكونه خالقهم. املكمل، واهلادي كالًّ إىل غايته.. وفيها  

داللة عىل أنه ال علم    ﴾َأْعَلمُ ﴿ويف ذكر العلم الكامل بأفعل التفضيل  :  (3) قال آخر

ة تفاضل.  فوق علمه إن كان َثم 

ويف التعبري بأفعل التفضيل يف ﴿أهدى﴾ إشارة إىل أنه العامل بدرجات    :(4) قال آخر

 . املهتدين ومراتبهم

ويف التمييز بكلمة ﴿سبياًل﴾، بيان بعد نوع من اإلهبام، وهو يشري إىل    :(5)قال آخر

 أن العامل متمكن له علم باهلداية، وعلم بمنهاجها، وهو السبيل القويم. 

 الشاهد الثالث: 

األرسار املودعة يف كلمت قوله تعاىل:  بوركتم.. فاذكروا لنا    : أحد أعضاء اللجنةقال  

ْيَطاُن َفَكاَن ِمَن اْلَغاِويَن َوَلْو ِشئْ ﴿َواْتُل َعلَ  نَا  ْيِهْم َنَبَأ ال ِذي آَتْينَاُه آَياتِنَا َفاْنَسَلَخ ِمنَْها َفَأْتَبَعُه الش 

َبَع َهَواهُ  ِمْل َعَلْيهِ   َلَرَفْعنَاُه هِبَا َوَلكِن ُه َأْخَلَد إِىَل اأْلَْرِض َوات   َيْلَهْث َأْو  َفَمَثُلُه َكَمَثِل اْلَكْلِب إِْن حَتْ
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َيْلَهْث  ْكُه  بِآَياتِنَا   َترْتُ ُبوا  َكذ  ِذيَن  ال  اْلَقْوِم  َمَثُل  ُرونَ   َذلَِك  َيَتَفك  َلَعل ُهْم  اْلَقَصَص  ﴾  َفاْقُصِص 

   ، وداللتها االستيعابية.[ 176-175األعراف: ] 

اهلل    :(1) أحدهم  قال آتاه  رجاًل  تصوران  الكريمتني  اآليتني  هاتني  العلم  إن  تعاىل 

  ، باآليات املوجبة للتصديق باحلق، والتي أحاطت بقلبه ونفسه مثلم حييط اإلهاب باجلسم

وهبداها ـ  لكنه   هبا،  األخذ  الذين    ـ   بدل  الضالني  من  فصار  الشيطان،  لداعي  استجاب 

ولو شاء اهلل    ،أغواهم، وصار مثله كمثل من ينسلخ عن اإلهاب الذي لبسه ولصق بجسمه

ه من كبوة الضالل بم آتاه من علم، لكن ه هو الذي انحط  إىل األرض ونزل إليها  تعاىل لرفع

 بسبب هواه، فصار مثله كمثل الكلب يلهث دائًم، إن ترك يلهث، وإن ْحل عليه يلهث. 

مع أن السلخ  للتعبري عىل ذلك  اختار كلمة ﴿اْنَسَلخ﴾ دون غريها،  وقد    :(2)قال آخر

إىل أن البينات واآلية املعلمة للحق أحاطت به،  لإلشارة    وانيف أصل وضعه نزع جلد احلي

ولصقت بنفسه، واتصلت بعقله اتصال إهاب احليوان بلحمه، لكن ه انسلخ منها.. فكلمة  

 انسلخ فيها استعارة، حيث شب ه الكفر والفساد باالنسالخ يف اإلهاب لكمل املالزمة. 

كون بمعاناة وعنف، إذ إّن مادة املطاوعة  باإلضافة إىل أن  االنسالخ ي  :(3)قال آخر

يقال   وال  فانكرس،  القلم  يقال كرست  فال  معاجلة،  إىل  حتتاج  التي  لْلفعال  إاّل  تكون  ال 

احلديد   طويت  ويقال:  فانكرس،  الباب  كرست  يقال  ولكن  فانكرس،  الزجاج  كرست 

أن  الكفر ضد    فانطوى.. وهلذا كان التعبري بكلمة ﴿اْنَسَلخ﴾ دون غريها تصويًرا إلثبات 

الفطرة، وأنه حيتاج إىل معاناة للنفس، ومقاومة لدواعي احلق فيها، ألنه ال يكون إال  اتباًعا 

 للشيطان، وهو غريب عن اإلنسان.
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ْيَطانُ ويف قوله تعاىل:    :(1) قال آخر أي حلقه الشيطان..    [ 175األعراف:  ] ﴾  ﴿َفَأْتَبَعُه الش 

يالحق الذين يرتكون اآليات، وال يعملون عىل األخذ بموجب  إشارة إىل أن  الشيطان إنم  

 . البينات

أول دركات الضالل هو ترك الداللة املعلمة  ويف ذلك إشارة إىل أن    :(2)قال آخر

 للحق مع قوة سلطاهنا، وإن تركها فإن  الشيطان يلحقه، ويأخذ به إىل آخر غايات الضالل. 

صار من الغاوين، والغواية معناها اجلهل    وإذا وصل إىل هذه الدرجة   :(3) قال آخر

املعرفة،   موجبات  من  االنسالخ  هبذا  وكأن ه  مردود،  فاسد  اعتقاد  يصحبه  الذي  املردي، 

 ودواعي احلقيقة ينقلب من عامل بالبينات مدرك هلا إىل جاهل أراده جهله يف الفساد. 

آخر تعاىل:    :(4) قال  قوله  اأْلَْرضِ ويف  إِىَل  أن  داللة    [ 176عراف:  األ] ﴾  ﴿َأْخَلَد  عىل 

ا، ألنه ما ركن إليها إال   الراكن إىل األرض حيسب أن  الركون إليها جيعله خالًدا، باقًيا مستمرًّ

 بسبب كونه يريد البقاء عىل أي صورة. 

 [ 176األعراف:  ] ﴾  ومقابلة هذه الكلمة بقوله تعاىل: ﴿َوَلْو ِشْئنَا َلَرَفْعنَاُه هِبَا   :(5)قال آخر

بينات، يفيد أنه اختار االستفال بدل االرتفاع، والضعة بدل الرفعة، ويف هذا إثبات  أي: بال

من   االنخالع  وعدم  لبيناته،  واالستجابة  واإليمن  احلق  بطلب  إال  تكون  ال  الرفعة  بأن 

 موجبها.. وكل هذه املعاين ترشق من مقابلة االرتفاع باإلخالد إىل األرض. 

شخص أفاض اهلل تعاىل عليه  تصويرا كامال مستوعبا ل ويف كل هذا نجد    :(6) قال آخر

أسباب اإليمن باحلق، والتصقت به حتى صارت كأهنا جزء من كيانه، ولكنه بسبب خلوده  

 إىل األرض سلخ البينات امللتصقة به بانغمسه يف الضالل، حتى انسلخ من اهلداية هنائيا. 
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بيانية إىل أن ه ترك اهلداية بعد عمل مستمر قام به، فهو  ويف ذلك إشارة    :(1)قال آخر

ر حتى صارت   قد ابتدأ يف الرش متبًعا هواه، ثم كرره حتى كون له خطوًطا يف نفسه، وتكر 

بغية   فأتبعه  طريقه  الشيطان  وجد  االنسالخ  وبعد  االنسالخ،  فكان  جماري،  اخلطوط 

 الضالل. 

 الشاهد الرابع: 

اللجنةقال   أعضاء  أخربوين  ب :  أحد  واآلن  مجيعا..  أرسار  وركتم  االستيعاب  عن 

تعاىل:  املودعة يف   الوارد يف قوله  ُجنُوهِبِْم  الدعاء  َوَعىَل  َوُقُعوًدا  ِقَياًما  اهلل َ  َيْذُكُروَن  ِذيَن  ﴿ال 

نَا َما َخَلْقَت َهَذا َباطاًِل ُسْبَحا  َمَواِت َواأْلَْرِض َرب  ُروَن يِف َخْلِق الس  َنَك َفِقنَا َعَذاَب الن اِر  َوَيَتَفك 

نَا َسِمْعنَا مُ  إِن  نَا  َأْخَزْيَتُه َوَما لِلظ املنَِِي ِمْن َأْنَصاٍر َرب  إِن َك َمْن ُتْدِخِل الن اَر َفَقْد  نَا  نَاِدًيا ُينَاِدي  َرب 

نَا َفاْغِفْر َلنَا ُذُنوَبنَ َرب  بَِربيُكْم َفآَمن ا  نَا  لإِْلِيَمِن َأْن آِمنُوا  َرب  نَا َمَع اأْلَْبَراِر  نَا َوَتَوف 
ْر َعن ا َسييَئاتِ ا َوَكفي

ِزَنا َيْوَم اْلِقَياَمِة إِن َك اَل خُتْلُِف املِْيَعادَ   [ 194ـ    191آل عمران:  ] ﴾  َوآتِنَا َما َوَعْدَتنَا َعىَل ُرُسلَِك َواَل خُتْ

منه نوعان::  (2) قال أحدهم املستعاُذ  ُيطلب رفعه.   أحدمُها:  الرشُّ  والثاين  .  موجود 

أحدمها موجوٌد    كم أن اخلري املطلق نوعان: .  معدوٌم يطلُب بقاؤه عىل العدم وأن ال يوجد.

فهذه أربعُة  .  والثاين معدوٌم فيطلب وجوده وحصوله. .  فيطلب دوامه وثباته وأن ال يسلبه.

ائلني من ربي العاملَني ، وقد اجتمعت مجيعا  وعليها مداُر َطَلَباهِتِم  ، هي أمهات مطالب الس 

 يف اآليات الكريمة التي قرأهتا. 

نَا َسِمْعنَا ُمنَاِدًيا ُينَاِدي لإِْلِيَمِن َأْن آِمُنوا بَِربيُكْم َفآَمن ا  ﴿:  فقوله تعاىل   :(3)قال آخر نَا إِن  َرب 

ْر َعن ا َسيي  نَا َفاْغِفْر َلنَا ُذُنوَبنَا َوَكفي الذنوب    طلب لدفع الرش املوجود فإن  [ 193آل عمران:  ] ﴾  َئاتِنَا َرب 
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 . كلها، بل هي أخطر الرش والسيئات رش 

آخر ﴿  :(1) قال  دعائهم:  يف  تعاىل  اأْلَْبَراروقوله  َمَع  نَا  اخلري    ﴾ َوَتَوف  لدوام  طلٌب 

 املوجود وهواإليمن حتى يتوفاهم عليه. 

نَا َوآتِنَا َما َوَعْدَتنَا َعىَل ُرُسلَِك رَ وقوله تعاىل يف دعائهم: ﴿  :(2) قال آخر آل عمران: ] ﴾  ب 

 طلب للخري املعدوم أن يؤتيهم إياه.  [ 194

ِزَنا َيْوَم اْلِقَياَمةِ وقوله تعاىل يف دعائهم: ﴿  :(3) قال آخر طلٌب أن ال يقَع هبم    ﴾َواَل خُتْ

ُّ املعدومُ   . وهوخزُي يوم القيامة ،الرش 

آخر اآليتان    :(4)قال  افانتظمت  بذلك  انتظامالكريمتان  أحسَن  األربعة    ، ملطالب 

ترتيٍب  املغفرة  ، مرتبًة أحسن  الدنيا ومها  اللذان يف  النوعان  فيها  َم  إىل    ، ُقدي ودواُم اإلسالم 

وأن    ،ثم ُأتبعا بالنوعني اللذين يف اآلخرة ومها: أن ُيعطوا ما ُوِعُدوه عىل ألسنة رسله   ،املوت 

 م يوم القيامة. ال خُيِْزََيُ 

 الشاهد اخلامس: 

اللجنةقال   أعضاء  أخربوين  :  أحد  واآلن  مجيعا..  أرسار  بوركتم  االستيعاب  عن 

 . املودعة يف سوريت الفلق والناس

واخلفية،  لقد    :(5)أحدهمقال   الظاهرة  كلها  الرشور  من  االستعاذة  سواء  مجعتا 

 الداخل.  التي تصدر منه منأوتلك  ،من اخلارجاإلنسان   الواقعة عىل 

آخر الظاهرة  :  (6) قال  الرشور  كل  من  االستعاذة  تضمنت  الفلق  سورة  فكلمت 

عىل  الواقعة  َمَع  اإلنسان    واخلفية  و﴿اهلل َ  بالصرب،  إال  دفعها،  له  يمكن  وال  اخلارج  من 
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ابِِرينَ  الكف  اإلنسان    وهي مما ال تدخل حتت التكليف، وال يطلب من  [ 153البقرة:  ] ﴾  الص 

 عنها ألهنا ليست من كسبه فهوغري حماسب عليها. 

آخر رشور :  (1) قال  من  االستعاذة  فتضمنت  الناس؛  سورة  كلمت  اإلنسان    أما 

اإلنسان    الداخلية، النابعة من نفسه، وهي التي قد تقع عليه أوعىل غريه، وهي التي يستطيع

فإذا    فعها ويتجنب ظلم النفس واآلخرين.. وهذه الرشور مما يسجله قلم التكليف؛ أن يد

 سجلت يف صحيفة سيئاته. اإلنسان  وقع فيها 

وهلذا قال عدد من املفرسين واملحققني: سورة الفلق استعاذة باهلل من  :  (2)قال آخر

 رشور املصائب، وسورة الناس استعاذة باهلل من رشور املعايب. 

الناس:  (3) آخرقال   سورة  يف  االستعاذة  وردت  منه    وقد  واالستعاذة  واحد،  من 

جاءت بالرّب وامللك واإلله من وسوسة الشيطان املُهلكة.. أما يف سورة الفلق فقد كانت  

  ويف هذا إشارة عظيمة إىل خطورة الوسوسة عىل ..  االستعاذة بيشء واحد من رشور متعددة

لوساوس فقد يردي نفسه يف الدنيا واآلخرة،  اجاب هلذه  وعىل غريه، ألنه إن استاإلنسان  

ما جاء يف سورة الفلق، فقد استعاذ منه بأمر واحد،    أما األمر الذي ليس من كسبه، وهو 

 يدل عىل خطورة البرش وخطورة الوسوسة.   وهو

وقد جاء ترتيب أسمء اهلل احلسنى يف سورة الناس هكذا: الرب، امللك،  :  (4) قال آخر

إذا وقع يف حاجة يستعني أوالً بخربته وعلمه أوبمن لديه هذه اخلربة  اإلنسان    ألناإلله..  

والتجربة لريشده، وهذا شأن املريب فهواملرشد واملعلم واملوجه، ولذا بدأت اآليات به ﴿ُقْل  

الن اسِ  بَِربي  ، فإن مل ينجح فيم يريد جلأ إىل السلطة وصاحبها وهوامللك  [ 1الناس:  ] ﴾  َأُعوُذ 
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الناس: ] ﴾  ؛ فإن مل جُتد السلطة نفعًا التجأ إىل اهلل تعاىل ﴿إَِلِه الن اسِ [ 2الناس:  ] ﴾  ﴿َملِِك الن اسِ 

3 ] 

ذلك أن كل كلمة  ليست مكررة،    يف سورة الناس  ﴾الناس﴿كلمة  : و(1)قال آخر

منها تعني جمموعة من الناس خمتلفة عن غريها.. فكلمة الناس تطلق عىل جمموعة قليلة من  

ُمرشد جمموعة من الناس قد تكون    كل الناس.. والرّب هو   واحد من الناس أو   ناس، أو ال

إله كل الناس، وناسه    قليلة أوكثرية.. أما امللك فناسه أكثر من ناس املريب.. وأما اإلله فهو

األكثر حتًم.. ولوأن اآليات وردت هبذه الصيغة: )أعوذ برب الناس وملكهم وإهلهم( لعاد  

إىل املجموعة األوىل من الناس )ناس الرب( دون أن يشمل غريهم.. لذلك ال    املعنى كله

يغني الضمري هنا، بل ال بد من تكرار املضاف إليه مذكورا رصحيا، ألن لكل معنى خمتلف؛  

إليه )الناس( فبالعكس من   أما يف املضاف  القلة،  إىل  الكثرة  فالتدرج يف الصفات بدأ من 

 ريب أقل، وناس امللك أكثر، وناس اإلله هم األكثر. القلة إىل الكثرة، فناس امل

حرف العطف ليفصل بني الكلمت: ﴿ُقْل َأُعوُذ بَِربي الن اِس  : ومل يأت  (2) قال آخر

حتى ال ُيظّن أهنم ذوات خمتلفة، بل هي ذات واحدة،    [ 3ـ    1الناس:  ] ﴾  َملِِك الن اِس إَِلِه الن اسِ 

اإلله الواحد.. فمن أراد الرب يقصد رب الناس، ومن   وامللك وه سبحانه املريب وهو فهو

 أراد امللِك يقصد ملك الناس، ومن أراد اإلله فال إله إال اهلل. 

آخر وقد  (3)قال  اخْلَن اسِ :  اْلَوْسَواِس  رَشي  ﴿ِمْن  من  االستعاذة    [4الناس:  ] ﴾  جاءت 

كم يف االستعاذة من الشيطان: ﴿َفإَِذا َقَرْأَت اْلُقْرآَن َفاْسَتِعْذ بِاهلل ِ ِمَن    ،وليس الوسواس نفسه 

ِجيمِ  ْيَطاِن الر  ألن الوسوسة يف هذه اآليات ليست قارصة عىل الشيطان، بل    [ 98النحل:  ] ﴾  الش 

 هي صادرة من اجِلنّة والناس. 
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ن الناس.. فاجِلنّة فيهم  وذلك ألن للوسوسة مصدرين: من اجِلنّة أوم:  (1)قال آخر

صاحلون وفيهم قاسطون، كم قال تعاىل عىل لسان اجلن يف سورة اجلن: ﴿َوَأن ا ِمن ا املُْْسلُِموَن  

ا اْلَقاِسُطوَن َفَكاُنوا جِلََهن َم َحَطًبا  ْوا َرَشًدا َوَأم  ر  اجلن: ] ﴾  َوِمن ا اْلَقاِسُطوَن َفَمْن َأْسَلَم َفُأوَلئَِك حَتَ

اجِلنّة عمومًا.. ومثل ذلك الناس؛ نحن نستعيذ باهلل  [ 51ـ    14 ، لذا ال يصّح االستعاذة من 

تعاىل من الظاملني واألرشار من الناس، وليس من الناس كلهم مجيعًا.. ولذا جاءت اآلية  

  ، وأما الشيطان فرّش كله [ 4الناس:  ] ﴾  بتحديد االستعاذة من الرش ﴿ِمْن رَشي اْلَوْسَواِس اخْلَن اسِ 

 لذلك ورد يف القرآن الكريم االستعاذة منه مطلقا. 

عىل صيغة )فعالل(، وهي صيغة تفيد    ﴾ اْلَوْسَواسِ ﴿ كلمة  : وقد جيء ب(2) قال آخر

لتكرار   املقطع  ]تكرار  اللغة  يف  هذا  عىل  ويطلق  الوسوسة،  عن  ينفك  ال  ألنه  التكرار، 

املقطع )وس( كم يف كلمة كبكب )تك رار كب(، وحصحص  احلََدث[، حيث تكرر فيها 

)تكرار حص(، للداللة عىل تكرار احلدث.. باإلضافة إىل ذلك؛ فإن صيغة )فعالل( تفيد  

 تفيد املبالغة والتكرار.   ﴾ اْلَوْسَواسِ ﴿املبالغة أيضًا.. وبذلك فإن كلمة 

ألن  ،  وليس املوسوس  ﴾اْلَوْسَواسِ ﴿جاء التعبري يف اآلية بكلمة  : وقد  (3) قال آخر

الوسوسة دون أن  كلمة ]املوسوس[   تعرتيه  الذي  تقال للشخص  املبالغة، وألهنا  تفيد  ال 

 تفيد املبالغة. 

  وليس رش الوسوسة فقط   ﴾رش اْلَوْسَواسِ ﴿جاء التعبري يف اآلية بـ  : وقد  (4) قال آخر

الوسواس، سواء كانت وسوسة أومل   إنم تكون من كل رشور  للداللة عىل أن االستعاذة 

 تكن. 
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آخر جاء  (1)قال  وقد  بكلمة  :  )اخلنوس(  ألهنا  ،  ﴾خنّاس﴿التعبري  من  صفة 

وهواالختفاء، وهي أيضا صيغة مبالغة، وتدل عىل أن اخلنوس صار نوعا من حرفة يداوم  

عليها صاحبها؛ فعندما يكون للمرء عدو، فإنه حيرص عىل أن يعرف مقدار عدائه، ومدى  

اة منه، وقد أخربنا اهلل تعاىل أن قصارى  قوته واألساليب التي متكنه من التغلب عليه أوالنج

ما نستطيع فعله مع عدونا هوأن نخنس وسوسته، ألن الشيطان باق إىل يوم الدين، وال  

فإذا    يمكننا قتله أوالتخلص منه بطريقة أخرى غري االستعاذة باهلل منه، والتي جتعله خينس..

 غفلنا أونسينا نقع يف الوسوسة.

﴾  يِف ُصُدوِر الن اسِ ﴿اآلية مكان الوسوسة، وهوالصدور،  ذكر يف  : وقد  (2)قال آخر

تدخل  [ 5الناس:  ]  فمنها  للقلب،  كاملداخل  وهي  أوسع،  الصدور  ألن  القلوب  يقل  ومل   ،

الواردات إىل القلب، والشيطان يمْل الصدر بالوسوسة، ومنه تدخل إىل القلب دون أن  

بل يمْل الساحة بالوساوس قدر    ترتك خلفها ممرا نظيفا يمكن أن تدخله نفحات اإليمن، 

 استطاعته مغلقا الطريق إىل القلب. 

ألهنم األصل يف الوسوسة، والناس َتَبع، وهم    قدم اجلنة عىل الناس: و(3)قال آخر

املعتدون عىل الناس، ووسوسة اإلنيس قد تكون من وسوسة اجلني، واجِلنّة هم األصل يف  

  صدور اإلنس..  الوسوسة، وال تقع الوسوسة يف صدورهم بل يف 

آخر ما  (4)قال  أما  َشَياطِنَي  :  ا  َعُدوًّ َنبِيٍّ  لُِكلي  َجَعْلنَا  تعاىل: ﴿َوَكَذلَِك  قوله  ورد يف 

ني ُيوِحي َبْعُضُهْم إىَِل َبْعٍض ُزْخُرَف اْلَقْوِل ُغُروًرا َوَلوَشاَء َربَُّك َما َفَعُلوُه َفَذْرُهْم   ْنِس َواجْلِ اإْلِ

ونَ  ْلن السياق كان عن كَفرة  ، فتقديم شياطني اإلنس عىل اجلنّ من  [ 112األنعام: ] ﴾ َوَما َيْفرَتُ
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 اإلنس الذين يشاركون اجلن الوسوسة لذا تقّدم ذكرهم عىل اجلّن. 

اللجنةقال   أعضاء  أخربوين  :  أحد  واآلن  مجيعا..  اإلحصاء    عنبوركتم  أرسار 

كلمة   يف  الواردة  تعاىل:  يف  ﴾  ِحَساٍب ﴿ واالستيعاب  بَِغرْيِ  قوله  َيَشاُء  َمْن  َيْرُزُق  ﴿َواهلل ُ 

 [ 212البقرة: ] ﴾ ِحَساٍب 

الكلمة تدل عىل    :(1)أحدهمقال   أخرى  هذه  ]التأويل  طريقة  يستعملها أصحاب 

اللفظ  التدبري[   استثمر  الكيف  املعاين  الستنتاج  باملوضوع،  القرآين،  املحيطة  وهي  ثرية 

 حيتمل اللفظ فيها أكثر من معنى يف تركيب واحد. يالطريقة الت

البقرة: ] ﴾  ﴿َواهلل ُ َيْرُزُق َمْن َيَشاُء بَِغرْيِ ِحَساٍب : فقد يكون معنى قوله تعاىل:  (2)قال آخر

ه يعطى عن حرية  رزقه؟ ألن  ان اهلل يرزق َمْن يشاء من عباده دون أن حياسبه أحد ملاذ)إ:  [ 212

 ( تامة

َمْن يشاء بغري حماسبة لنفسه، خشية  )إوقد يكون املعنى:  :  (3)قال آخر ن اهلل يرزق 

 ( ما بيديه ألنه غني دنفا 

  ن ن اهلل يرزق َمن يشاء، حيث ال يكون يف حسبا )إوقد يكون املعنى:  :  (4)قال آخر

 ( املرزوق جهة وكيفية األرزاق، ألن ذلك قد اختص اهلل به

  ن اهلل يرزق َمن يشاء بغري معاقبة أو حماسبة له عىل )إوقد يكون املعنى:  : (5) قال آخر

 ( عمله ألنه يغفر ملن يشاء، ويعذب َمن يشاء ال معقب حلكمه

  ت ، ال يدخل حتن اهلل يرزق َمن يشاء رزقًا كثرياً )إوقد يكون املعنى:  :  (6) قال آخر

 ( حساب أو حرص 
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  نهذه مخسة معان احتملتها هذه الكلمة اجلامعة ال يشذ واحد منها ع: ف(1) قال آخر

فأقواها فيم يبدو: الرزق الكثري،  ،  طبيعتها وإن بدا بينها التباين يف األرجحية واملرجوحية 

ورة تقتضيه، هو وجه  وأقلها قوة ـ فيم يبدو كذلك ـ أن يرتك اهلل حسابه ومعاقبته إذ ال رض

 حمتمل فقط. 

 الشاهد السادس: 

اللجنةقال   أعضاء  أخربوين  :  أحد  واآلن  مجيعا..  اإلحصاء    عنبوركتم  أرسار 

يف   الواردة  حَمَْياُهمْ ﴿واالستيعاب  تعاىل:    ﴾َسَواًء  قوله  ُحوا  يف  اْجرَتَ ِذيَن  ال  َحِسَب  ﴿َأْم 

َنْجَعَلُهْم   َأْن  ييَئاِت  َومَمَاهُتُمْ الس  حَمَْياُهْم  َسَواًء  احِلَاِت  الص  َوَعِمُلوا  آَمنُوا  ِذيَن  َما    َكال  َساَء 

 [ 21اجلاثية: ] ﴾ حَيُْكُمونَ 

العبارة    : أحدهم قال   حَمَْياُهمْ ﴿ هذه  عىل    ﴾ َسَواًء  أخرى  تدل  يستعملها  طريقة 

، الستنتاج املعاين  الفهوم املرتبطة بالرتاكيب القرآينيف استثمر أصحاب ]التأويل التدبري[ 

 . الكثرية املحيطة باملوضوع

آخر معنى  (2) قال  يكون  فقد  حَمَْياُهمْ ﴿:  املسيئون    ﴾َسَواًء  يستوى  أن  إنكار 

حيث عاش هؤالء عىل القيام    ، إحياءً   الفرتاق أحواهلم   واملحسنون حميًا، وأن يستووا مماتًا، 

عىل   وأولئك  عىل  .  لمعايص.ل  نركوالبالطاعات،  هؤالء  مات  حيث  االستبشار  ومماتًا: 

وأولئك عىل اليأس من رْحة اهلل، والوصول إىل    ،ورضوانه بالرْحة والوصول إىل ثواب اهلل 

 هول ما أعد هلم. 

إنكار أن يستووا يف املمت كم استووا    ﴾َسَواًء حَمَْياُهمْ ﴿ : وقد يكون معنى  (3) قال آخر
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،  كم يرزق املحسنون ويصحون  ، يف الرزق والصحة  مستو حمياهم  نييف احلياة، ألن املسيئ 

 وإنم يفرتقون يف املمت. 

كالمًا مستأنفا عىل  املعنى    أن يكون  ﴾ َسَواًء حَمَْياُهمْ ﴿ : فقد يكون معنى  (1)قال آخر

كل يموت عىل  ، أي  معنى: أن حميا املسيئني ومماهتم سواء، وكذلك حميا املحسنني ومماهتم 

 حسب ما عاش عليه. 

اللجنةأحقال   أعضاء  أخربوين  :  د  واآلن  مجيعا..  اإلحصاء    عنبوركتم  أرسار 

تعاىل:   قوله  يف  الواردة  َواآْلِخَرِة  واالستيعاب  ْنَيا  الدُّ يِف  اهلل ُ  ُه  َينْرُصَ َلْن  َأْن  َيُظنُّ  َكاَن  ﴿َمْن 

 ُثم  ْلَيْقَطْع َفْلَينُْظْر َهْل ُيْذِهَبن  
ِ
َمء  [ 15احلج: ] ﴾  َكْيُدُه َما َيِغيظُ َفْلَيْمُدْد بَِسَبٍب إِىَل الس 

استثمر    : أحدهمقال   تدل عىل  الواردة فيها  املختلفة  الكريمة والفهوم  اآلية  وهذه 

أصحاب ]التأويل التدبري[ التشبيهات واألمثال القرآنية، الستنتاج املعاين الكثرية املحيطة  

 . باملوضوع

الدنيا واآلخرة من  :  اآلية: فقد يكون معنى  (2)قال آخر أنه تعاىل نارص لرسوله يف 

فَمْن كان يغيظه ذلك من أعاديه وحساده، ويظن أن لن  .  يلويه وعاطف يثنيه.غري صارف  

يفعله تعاىل بسبب مدافعته ببعض األمور، ومبارشة ما يردده من املكايد فليبالغ يف استفراغ  

املجهود وليجاوز يف التحدي كل حد معهود، فقصارى أمره وعاقبة مكره أن خيتنق خنقًا  

ـ    ﴾ َفلَيْمُدْد بَسَبٍب إىل السمء﴿وعدم إنتاج مقدماته ومباديه،  مما يرى من خالل مساعيه،  

﴾،  لَيختنق ﴿َفلَينظْر َهْل ُيْذهَبن َكْيُدُه َما َيغيظُ  أي﴾  ُثم  ْلَيْقطعْ ﴿ ـ  يعنى حباًل إىل سقف بيته

إليه ُقدرته يف    ت فليصور يف نفسه النظر، هل يذهب كيده ذلك الذي هو أقىص ما انته  أي

 . واملضارة ما يغيظه من الُنرصة دةنباب املعا 
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آخر معنى  (1)قال  ما  :  اآلية: وقد يكون  إن فعل ذلك هل يذهب  أنه  فلينظر اآلن 

 يغيظه؟ 

فليمدد حباًل إىل السمء املظلة، وليصعد عليه ثم  :  اآلية: فقد يكون معنى  (2)قال آخر

 . ليقطع الوحى

اللجنةقال   أعضاء  أخربوين  :  أحد  واآلن  مجيعا..  اإلحصاء    نعبوركتم  أرسار 

﴿َوُيْطِعُموَن الط َعاَم  يف قوله تعاىل:    ﴾ ُحبيهِ ﴿ يف كلمة  مرجع الضمري    واالستيعاب الواردة يف

 [8اإلنسان: ] ﴾ َعىَل ُحبيِه ِمْسكِينًا َوَيتِيًم َوَأِسرًيا 

]التأويل    :أحدهم قال   استثمر أصحاب  تدل عىل  هذا  الواردة يف  املختلفة  الفهوم 

 . التدبري[ للقيود واألوصاف ونحوها الستنتاج املعاين الكثرية املحيطة باملوضوع

  واملعنى ،  للطعام لذكره قبله   ﴾ ُحبيهِ ﴿ يف كلمة    مرجع الضمري: فقد يكون  (3) قال آخر

ما  حتياجهم إليه، وتعلق أغراضهم به، وهذا  وهم حيبونه ال   ، هنم يطعمون الطعامإ :  حينئذ

بُّونَ   مِم ا  ُتنِْفُقوا َحت ى  اْلرِب    َتنَاُلوا َلنْ ﴿قوله تعاىل:  يتوافق مع  
  ِمنْ   ُتنِْفُقوا  َوَما   حُتِ

ٍ
ء   بِهِ   اهلل َ  َفإِن    ََشْ

ِذينَ ﴿وقوله:  ،  [ 92:  عمران  ]آلَعلِيٌم﴾   ُءوا  َوال  ارَ   َتَبو  يَمنَ   الد  بُّونَ   َقْبلِِهمْ   ِمنْ   َواإْلِ
  َهاَجرَ   َمنْ   حُيِ

  َخَصاَصةٌ   هِبِمْ   َكانَ   َوَلوْ   َأْنُفِسِهمْ   َعىَل   َوُيْؤثُِرونَ   ُأوُتوا   مِم ا   َحاَجةً   ُصُدوِرِهمْ   يِف   جَيُِدونَ   َواَل   إَِلْيِهمْ 

 [ 9: ]احلرشاملُْْفلُِحوَن﴾  ُهمُ  َفُأوَلئَِك  َنْفِسهِ  ُشح   ُيوَق  َوَمنْ 

إىل اسم اجلاللة من باب    ﴾ ُحبيهِ ﴿ يف كلمة    مرجع الضمري: وقد يكون  (4)قال آخر

أي ال يريدون عليه    واملعنى عليه: ويطعمون الطعام عىل حب اهلل ال حب غريه،   ،اإلضمر

  ِمنُْكمْ   ُنِريدُ   اَل   اهلل ِ  لَِوْجهِ   ُنْطِعُمُكمْ   إِن َم ﴿ويؤيد هذا املعنى قوله تعاىل بعده:  ،  جزاًء وال شكوراً 

 
 ( 1/374( خصائص التعبري القرآين وسمته البالغية )1)

 ( 1/374( خصائص التعبري القرآين وسمته البالغية )2)

 ( 1/374ية )( خصائص التعبري القرآين وسمته البالغ3)

 ( 1/379( خصائص التعبري القرآين وسمته البالغية )4)
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 أي أهنم يطعَموهنم خمَلصنَي الَعمل هلل. ، [ 9: ]اإلنسانُشُكوًرا﴾  َواَل  َجَزاءً 

اللجنةقال   أعضاء  أخربوين  :  أحد  واآلن  مجيعا..  اإلحصاء    عنبوركتم  أرسار 

اِسُخونَ   اهلل ُ  إِال    َتْأِويَلهُ   َيْعَلمُ   َما واالستيعاب الواردة يف )الواو( بني ﴿ الواردة  ﴾اْلِعْلمِ   يِف   َوالر 

تعاىل:   قوله    َوُأَخرُ   اْلكَِتاِب   ُأمُّ   ُهن    حُمَْكَمٌت   آَياٌت   ِمنْهُ   اْلكَِتاَب   َعَلْيَك   َأْنَزَل   ال ِذي  ُهوَ ﴿يف 

ا   ُمَتَشاهِبَاٌت  ِذينَ   َفَأم    َوَما   َتْأِويلِهِ   َواْبتَِغاءَ   اْلِفْتنَةِ   اْبتَِغاءَ   ِمنْهُ   َتَشاَبهَ   َما   َفَيت بُِعونَ   َزْيغٌ   ُقُلوهِبِمْ   يِف   ال 

اِسُخونَ  اهلل ُ إاِل   َتْأِويَلهُ   َيْعَلمُ  نَا رَ  ِعنْدِ  ِمنْ   ُكلٌّ  بِهِ  آَمن ا  َيُقوُلونَ  اْلِعْلمِ  يِف  َوالر  رُ  َوَما  بي ك    ُأوُلو  إِال   َيذ 

 [ 7: عمران ]آلاأْلَْلَباِب﴾ 

أصحاب    :(1)أحدهمقال   يستثمره  مما  وهو  فيه،  الفهوم  ختتلف  مما  أيضا  وهذا 

الكثرية..   املعاين  التدبري[ الستنتاج  لرسوله  تعاىل  فاهلل  ]التأويل  بني   اآليات    ملا  نوعي 

ملا   لعدة وجوه.. حمتمال ما كان  يف الداللة ال خُيتلف فيه، و   ا واضح، ما كان منها  املنزلة عليه 

قال:   ذلك  له  اهلل ُ﴾  بني   إِال   َتْأِويَلُه  َيْعَلُم  عمران:  ﴿َوَما  قال:  [ 7]آل  ثم  يِف  ..  اِسُخوَن  ﴿َوالر 

تأويل املتشابه    ن إواملعنى عليه:    ،للعطفوالواو هنا يمكن أن تكون    [ 7]آل عمران:  اْلِعْلِم﴾  

  ن فهم يعلمونه بإهلام منه سبحانه، وعليه أيضًا فإ؛  وبني الراسخني يف العلم   رشكة بني اهلل 

نَا﴾  موضع اجلملة بعدها:   َربي ِعنِْد  ِمْن  بِِه ُكلٌّ  آَمن ا  استئنافية، أو هي    [ 7]آل عمران:  ﴿َيُقوُلوَن 

 . حال من الراسخني

آخر تكون  (2)قال  أن  ويمكن  اس:  أي  تئنافيةالواو  عاطفة،  يكون  ليست  وحينها   ،

﴿َيُقوُلوَن  وعىل هذا فإن موضع اجلملة  ،  املتشابه هو الذي استأثر اهلل وحده بعلمه دون سواه

نَا﴾  اِسُخوَن﴾ خرب  [ 7]آل عمران: آَمن ا بِِه ُكلٌّ ِمْن ِعنِْد َربي  [ 7]آل عمران: ﴿الر 

 : السادس الشاهد  

 
 ( 1/379( خصائص التعبري القرآين وسمته البالغية )2) ( 1/379( خصائص التعبري القرآين وسمته البالغية )1)
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اللجنةقال   أعضاء  أخربوين  :  أحد  واآلن  مجيعا..  اإلحصاء    عنبوركتم  أرسار 

 . أسمء القيامة واالستيعاب الواردة يف 

الستنتاج    :(1) أحدهمقال   التدبري[  ]التأويل  أصحاب  يستثمره  مما  أيضا  وهذا 

الكثرية  يطلق    املعاين  ال  تعاىل  اهلل  أن  ذلك  فيه،  البحث  يريدون  الذين  باملوضوع  املحيطة 

 اسم دالالته اخلاصة به.  األسامي عبثا، بل لكل

وسمي  ،  ألن فيه قيام الناس للحساب [، وذلك  يوم القيامةقال آخر: فمن أسمئها ]

فيهكذلك   ثالثة  أمور  أوهلا  لقيام  تعاىل:  ..  قال  العاملني، كم  قبورهم لرب  الناس من  قيام 

قيام األشهاد الذين . وثانيها  .[ 6ـ    5املطففني:  ]   ﴾﴿لَِيْوٍم َعظِيٍم َيْوَم َيُقوُم الن اُس لَِربي اْلَعاملنَِيَ ﴿

ْنَيا  ﴿يشهدون للرسل وعىل األمم، لقوله تعاىل:   ِذيَن آَمنُوا يِف احْلََياِة الدُّ ا َلنَنرُصُ ُرُسَلنَا َوال  إِن 

 اْلِقْسَط  َوَنَضُع املََْواِزينَ ﴿قيام العدل، لقوله تعاىل:  . وثالثها  .[ 51غافر:  ]   ﴾َوَيْوَم َيُقوُم األَْشَهادُ 

 [47األنبياء:]  ﴾ لَِيْوِم اْلِقَياَمةِ 

ْيَس اْلرِب  َأن  ﴿قال تعاىل:  [، و]اآلخرة[ كم  اليوم اآلخر: ومن أسمئها ](2) قال آخر ل 

ِق َواملَْْغِرِب َوَلكِن  اْلرِب  َمْن آَمَن بِاهللِ َواْلَيْوِم اآلِخرِ  ،  [ 177رة:  البق ]   ﴾ُتَولُّوْا ُوُجوَهُكْم ِقَبَل املرَْْشِ

ْنَيا َواآلِخَرُة َخرْيٌ َوَأْبَقى﴿قال:  و ألنه  ، وسمي بذلك  [ 17ـ    16األعىل:  ]   ﴾َبْل ُتْؤثُِروَن احْلََياَة الدُّ

وعىل هذا دل لفظ اليوم اآلخر عىل آخر يوم من   . .أوآخر األزمنة املحدودة ،آخر أيام الدنيا 

 الثانية.  وعىل اليوم األول واألخري من احلياة ،أيام هذه احلياة

] (3)قال آخر اآلزفة: ومن أسمئها  تعاىل:  [، كم  يوم  إِِذ  ﴿قال  اآلِزَفِة  َيْوَم  َوَأنِذْرُهْم 

، وسميت  [ 18غافر:  ]   ﴾اْلُقُلوُب َلَدى احْلَنَاِجِر َكاظِِمنَي َما لِلظ املنَِِي ِمْن َْحِيٍم َوال َشِفيٍع ُيَطاعُ 

 
 ( 1/379( خصائص التعبري القرآين وسمته البالغية )1)

 ( 136/ 18تفسري القرطبي، ) (2)

 ( 254 )صطبي التذكرة للقر  (3)
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اَعةِ  َعنِ  الن اُس  َيْسَأُلَك ﴿ : تعاىل  اهلل  قال مداه،  بعد إن  ، و بذلك لقرهبا؛ إذ كل آت قريب    الس 

اَعةَ   َلَعل    ُيْدِريَك   َوَما   اهلل ِ   ِعنْدَ   ِعْلُمَها   إِن َم   ُقْل    ال ِذي   اهلل ُ ﴿، وقال:  [ 63:  ]األحزابَقِريًبا﴾    َتُكونُ   الس 

اَعةَ  َلَعل    ُيْدِريَك  َوَما  َواملِْيَزانَ  بِاحْلَقي  اْلكَِتاَب  َأْنَزَل   [ 17: ]الشورىَقِريٌب﴾  الس 

ِذيَن ُأوُتوا اْلِعْلَم  ﴿قال تعاىل:  [، كم  يوم البعث: ومن أسمئها ](1) قال آخر َوَقاَل ال 

  ﴾ نُتْم ال َتْعَلُمونَ َواإِليَمَن َلَقْد َلبِْثُتْم يِف كَِتاِب اهلل ِ إِىَل َيْوِم اْلَبْعِث َفَهَذا َيْوُم اْلَبْعِث َوَلكِن ُكْم كُ 

 وإخراجهم من قبورهم.  ، ملا يقع فيه من إحياء املوتىكذلك وسمي ، [ 56الروم: ] 

َيْوَم جَيَْمُعُكْم لَِيْوِم اجْلَْمِع  [، كم قال تعاىل: ﴿يوم التغابن: ومن أسمئها ](2) قال آخر 

فيه أهل اجلنة أهل النار، أي أن أهل  ألنه غبن بذلك وسمي ،  [ 9التغابن: ] ﴾ َذلَِك َيْوُم الت َغاُبنِ 

اجلنة أخذوا اجلنة وأخذ أهل النار النار عىل طريق املبادلة، فوقع الغبن ألجل مبادلتهم اخلري  

 واجليد بالرديء. ، بالرش

َرَجاِت ُذواْلَعْرِش  كم قال تعاىل: ﴿  ، [يوم التالق: ومن أسمئها ] (3)قال آخر َرفِيُع الد 

وَح ِمنْ   َأْمِرِه َعىَل َمن َيَشاء ِمْن ِعَباِدِه لُِينِذَر َيْوَم الت الِق َيْوَم ُهم َباِرُزوَن ال خَيَْفى َعىَل  ُيْلِقي الرُّ

ارِ  اْلَقه  اْلَواِحِد  هللِ ِ  اْلَيْوَم  املُْْلُك  مليَِن  ٌء  ََشْ ِمنُْهْم  يوم  بذلك ألنه    سميو  ،[ 16ـ    15غافر:  ]   ﴾ اهلل ِ 

..  الظامل واملظلوم.. أو  يلتقي فيه العابدون واملعبودون.. أو  يلتقي أهل السمء وأهل األرض

 . يلتقي األولون واآلخرون عىل صعيد واحد.. أو يلقى كل إنسان جزاء عمله أو 

َوَيا َقْوِم إيِني َأَخاُف َعَلْيُكْم  [، كم قال تعاىل: ﴿يوم التناد: ومن أسمئها ](4) قال آخر

مي بذلك ملناداة الناس بعضهم بعضًا، فينادي أصحاب األعراف  سو  ،[ 32غافر:  ]   ﴾ َيْوَم الت نَادِ 

  َوَعَدَنا  َما  َوَجْدَنا  َقدْ   َأنْ ﴿رجاالً يعرفوهنم بسيمهم، وينادي أصحاب اجلنة أصحاب النار: 

 
 ( 254 )صالتذكرة للقرطبي  (1)

 ( 143/ 7تفسري البغوي ) (2)

 ( 300/ 15تفسري القرطبي )  (3)

 ( 311/ 15تفسري القرطبي )  (4)
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نَا  ا   َربُّ ا﴾    َربُُّكمْ   َوَعدَ   َما   َوَجْدُتمْ   َفَهْل   َحقًّ ، وينادي أصحاب النار أصحاب  [ 44:  ]األعرافَحقًّ

   ِمنَ   َعَلْينَا   َأفِيُضوا  َأنْ ﴿اجلنة:  
ِ
، وتنادي املالئكة أصحاب  [ 50:  ]األعرافاهلل ُ﴾    َرَزَقُكمُ   مِم ا   َأوْ   املَْاء

،  ، وينادى كل قوم بإمامهم[ 43:  ]األعرافَتْعَمُلوَن﴾    ُكنُْتمْ   بَِم   ُأوِرْثُتُموَها   اجْلَن ةُ   تِْلُكمُ   َأنْ ﴿ اجلنة:  

 النداء. أنواع إىل غري ذلك من  

ُتنِذَر ُأم  اْلُقَرى َوَمْن َحْوهَلَا  [، كم قال تعاىل: ﴿يوم اجلمع: ومن أسمئها ] (1)قال آخر لي

فِيهِ  َرْيَب  ال  اجْلَْمِع  َيْوَم  األولني  كذلك  وسمي    ،[ 7الشورى:  ]   ﴾َوُتنِذَر  اهلل  جيمع  يوم  ألنه 

يوم جيمع اهلل بني كل عبد    هو.. أو  السمء وأهل األرض واآلخرين، واإلنس واجلن، وأهل 

هو  .. أو  هو جيمع فيه بني كل نبي وأمته.. أو  هو جيمع فيه بني الظامل واملظلوم .. أو  وعمله

 جيمع فيه بني ثواب أهل الطاعات وعقاب أهل املعايص. يوم 

ى إيِني ُعْذُت  َوَقاَل ُموَس [، كم قال تعاىل: ﴿يوم احلساب: ومن أسمئها ](2)قال آخر

َساِب  ٍ ال ُيْؤِمُن بَِيْوِم احْلِ ألن الباري    بذلك،وسمي    ،[ 27غافر:  ]   ﴾بَِريبي َوَربيُكم مين ُكلي ُمَتَكربي

سبحانه يعدد عىل اخللق أعمهلم، من إحسان وإساءة، يعدد عليهم نعمه ثم يقابل البعض  

امل  وه   أو.  بالبعض. االنرصاف من  قبل  اهلل عباده  كانت  توقيف  أعمهلم، خريًا  حرش عىل 

 أورشًا. 

ُة َوَما َأْدَراَك َما  [، كم قال تعاىل: ﴿احلاقة: ومن أسمئها ](3) قال آخر ُة َما احْلَاق  احْلَاق 

ةُ  ..  وسميت بذلك ألهنا حتق فيها األمور وجيب فيها اجلزاء عىل األعمل  ،[ 3ـ    1احلاقة:  ]   ﴾ احْلَاق 

ألهنا كانت من غري  .. أو  ألهنا أحقت لكل قوم أعمهلم.. أو  ألهنا أحقت لكل عامل عملهأو  

   . أحقت ألقوام النار.. أو شك

 
 ( 136/ 18تفسري القرطبي )  (1)

 ( 271التذكرة )ص  (2)

 ( 275التذكرة )ص  (3)
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ِة إِْذ  َوَأنِذْرُهْم َيْوَم احْلَ [، كم قال تعاىل: ﴿يوم احلرسة: ومن أسمئها ](1) قال آخر رْسَ

وسمي بذلك ألنه يتحرس فيه الكافر   ،[ 39مريم: ]  ﴾ ُقيِضَ األَْمُر َوُهْم يِف َغْفَلٍة َوُهْم ال ُيْؤِمنُونَ 

ويتحرس الكافر كذلك حينم ييأس من  .  وامليسء عىل إساءته.   ،والظامل عىل ظلمه  ،عىل كفره

 دخول اجلنة ويرى ما فاته من النعيم. 

اْدُخُلوَها بَِسالٍم َذلَِك َيْوُم  [، كم قال تعاىل: ﴿يوم اخللودا ]: ومن أسمئه(2) قال آخر

 دائم أبدًا. سمه يوم اخللود ألنه ال انتهاء له بل هو  ، [ 34ق: ]  ﴾اخْلُُلودِ 

ْيَحَة  [، كم قال تعاىل: ﴿يوم اخلروج : ومن أسمئها ](3) قال آخر الص  َيْسَمُعوَن  َيْوَم 

 خلروج الناس فيه من قبورهم للبعث.  بذلكوسمي  ،[ 42ق: ]  ﴾اخْلُُروِج بِاحْلَقي َذلَِك َيْوُم 

ينِ ا مَ [، كم قال تعاىل: ﴿يوم الدين: ومن أسمئها ](4) قال آخر الفاحتة:  ]   ﴾لِِك َيْوِم الدي

 . الدين هنا بمعنى اجلزاء، و[ 4

اَعَة ءَاتَِي [، كم قال تعاىل: ﴿الساعة: ومن أسمئها ](5)قال آخر ٌة َأَكاُد ُأْخِفيَها  إِن  الس 

  .. ألهنا تقوم يف آخر ساعات الدنيا بذلك    ت وسمي  ،[ 15طه:  ]   ﴾ لُِتْجَزى ُكلُّ َنْفٍس بَِم َتْسَعى

 . ألهنا بالنسبة إىل كمل قدرته وجالله كساعة واحدة .. أو أوأهنا تقع بغتة 

ُة َيْوَم َيِفرُّ  َفإَِذا َجاءِت  [، كم قال تعاىل: ﴿الصاخة: ومن أسمئها ](6) قال آخر اخ  الص 

نُْهْم َيْوَمئٍِذ َشْأٌن ُيْغنِيهِ  ِه َوَبنِيِه لُِكلي اْمِرٍئ مي
ِه َوَأبِيِه َوَصاِحَبتِ   ، [ 37ـ    33عبس:]   ﴾املَْْرُء ِمْن َأِخيِه َوُأمي

 . ألهنا تصخ اآلذان أي تصمها بذلك  ت وسمي

ُة اْلُكرْبَى َيْوَم  َفإِ [، كم قال تعاىل: ﴿الطامة: ومن أسمئها ](7)قال آخر َذا َجاءِت الط ام 

 
 ( 88/ 16تفسري الطربي ) (1)

 ( 78/ 5فتح القدير ) (2)

 ( 183/ 26الطربي )تفسري  (3)

 ( 25/ 1تفسري ابن كثري ) (4)

 (2، 1كتاب تكملة رشح الصدور )ص  (5)

 ( 334/ 4تفسري النسفي )  (6)

 ( 275التذكرة )ص  (7)
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رُ  معناها الغالبة، من قولك: طم اليشء إذا عال  ، و[ 35ـ  34النازعات: ]   ﴾ َما َسَعىاإلنسان    َيَتَذك 

 وغلب، وملا كانت تغلب كل َشء كان هلا هذا االسم حقيقة دون كل َشء. 

 : السابع الشاهد  

اللجنةقال   أعضاء  أخربوين  :  أحد  واآلن  مجيعا..  اإلحصاء    عنبوركتم  أرسار 

 القرآن الكريم وأوصافه. أسمء واالستيعاب الواردة يف 

وهذا أيضا مما يستثمره أصحاب ]التأويل التدبري[ الستنتاج املعاين    :أحدهم قال  

الكثرية، ذلك أن اهلل تعاىل ال يطلق األسامي واألوصافعبثا، بل لكل اسم ووصف دالالته  

 صة به. اخلا 

اسم لكتاب اهلل خاصة، ال يسمى به غريه،    [، وهوالقرآن]  : فمن أسمئه (1) قال آخر

وإنم سمي قرآنا ألنه من )قرأ( بمعنى مجع اليشء وضم بعضه إىل بعض، ألنه جيمع السور  

أو  ويضمها  إىل  ..  بعضها  والسور  واآليات  والوعيد  والنهي  واألمر  القصص  مجع  ألنه 

ُقْرآَن اْلَفْجِر َكاَن َمْشُهوًدا﴾ قوله تعاىل:  اد به القراءة، كم يف  وير  ،وقد يطلق..  بعض   ﴿إِن  

﴿إِن  َعَلْينَا مَجَْعُه َوُقْرآَنُه َفإَِذا َقَرْأَناُه  قوله تعاىل:  أي ما يقرأ يف صالة الفجر، ومثله    ،[ 78]اإلرساء:  

بِْع ُقْرآَنُه﴾  فاتبع قرآنه، أي فكن  عليه السالم  ة جربيل  أي فإذا قرأناه بقراء  ،[ 18ـ    17]القيامة:    َفات 

 .(2)متبعا له

َل اْلُفْرَقاَن َعىَل  [، كم قال تعاىل:  الفرقان: ومن أسمئه ](3) قال آخر ﴿َتَباَرَك ال ِذي َنز 

وروي  ألنه يفرق احلق عن الباطل،    بذلكوسمي    ،[ 1]الفرقان:    َعْبِدِه لَِيُكوَن لِْلَعاملَنَِي َنِذيًرا﴾ 

عن القرآن والفرقان أمها شيئان أم َشء واحد؟ فقال:)القرآن  عن اإلمام الصادق أنه سئل  

 
 . 21/ 1منية الطالبني، للسبحاين،  (1)

 . 1/336( جممع البحرين:2)

 . 22/ 1منية الطالبني، للسبحاين،  (3)
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  مجلة الكتاب، وأخبار ما يكون، والفرقان املحكم الذي يعمل به، فكل حمكم فهو فرقان(

﴿َوَلَقْد  قال تعاىل:    كم،  عليهم السالم ما أويت موسى وهارون  صف هبذا الوصف  ، وقد وُ (1) 

 [ 48]األنبياء:   آَتْينَا ُموَسى َوَهاُروَن اْلُفْرَقاَن َوِضَياًء َوِذْكًرا لِْلُمت ِقنَي﴾

آخر ](2) قال  وأوصافه  أسمئه  ومن  احلكيم :  تعاىل:  ،  [الذكر  قال  َنْتُلوُه  كم  ﴿َذلَِك 

احْلَكِيِم﴾   ْكِر  َوالذي اآْلَياِت  ِمَن  إشارة إىل ما   [ 58]آل عمران:  ﴿َذلَِك﴾    ، فـ[ 58]آل عمران:  َعَلْيَك 

املسيح أخبار  مما ذكر اهلل سبحانه من  السالم   تقدم  اليهود منه، ومكرهم،  عليه  ، وموقف 

ومكر اهلل هبم.. وما يلقى الكافرون باهلل وبرسله من عذاب ونكال، وما جيزى به املؤمنون  

أي ذلك الذي ذكرناه    [ 58]آل عمران:  َك﴾  ﴿َنْتُلوُه َعَليْ وقوله تعاىل:    باهلل من رض ورضوان..

لك هو متلو عليك من آيات اهلل ومن الذكر احلكيم، أي القرآن الذي هو جممع آيات اهلل  

واملعنى أن ما يتىل عليك هو آيات من آيات اهلل املسطورة ىف القرآن الكريم،  .  املتلوة عليك.

 . رى، وعربة وحكمةالذي ينزل عليك آية آية، أو آيات آيات، فيها عظة وذك 

](3)قال آخر تعاىل:  ،  [الذكر : ومن أسمئه وأوصافه  قال  ْكَر  كم  الذي إَِلْيَك  ﴿َوَأْنَزْلنَا 

ُروَن﴾   َل إَِلْيِهْم َوَلَعل ُهْم َيَتَفك  َ لِلن اِس َما ُنزي ، وسمى ذكرا، ألن فيه من آيات  [ 44]النحل:  لُِتَبنيي

كم أن فيه ذكرا باقيا   عاىل، ويلفت قلوهبم وعقوهلم إليه.. اهلل ما يذكر الناس باهلل سبحانه وت

ُه َلِذْكٌر َلَك َولَِقْوِمَك﴾ كم قال تعاىل: وقومه، كم  للنبى الكريم  .. فهذا [ 44]الزخرف: ﴿َوإِن 

احلديث الطيب املتصل مع الزمن، املردد عىل أفواه األمم، من سرية النبي الكريم، وسرية  

أئمة املسلمني وعلمئهم، هو أثر من آثار هذا الكتاب الكريم، الذي    اهلداة املصلحني من

 .  أنزل عىل النبي الكريم 

 
 .2/630الكايف: (1)

 ( 477/ 2التفسري القرآين للقرآن )  (2)

 ( 301/ 7التفسري القرآين للقرآن )  (3)
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﴿َقْد َجاَءُكْم ِمَن اهلل ِ ُنوٌر  : ومن أسمئه وأوصافه ]النور[، كم قال تعاىل:  (1)قال آخر

عىل نحو لواله ملا    فإذا كانت حياة النبات واحليوان رهنا بالنور،   [ 15]املائدة:  َوكَِتاٌب ُمبِنٌي﴾  

فاحلياة املعنوية ال تستقر يف هيكل الفرد واملجتمع إال    ،استقرت احلياة عىل وجه األرض

 باإليمن والعمل الصالح، وال َيتدي اإلنسان إليها إال بربكة الوحي القرآين. 

آخر هو  (2)قال  الكريم  القرآن  فإن  وكذلك  العقيدية  يبني  الذي  :  احلقائق  للناس 

والرشعية والروحية والعملية واحلياتية ـ يف منهجها النظري والتطبيقي ـ فال يبقي أية ظلمة  

يف العقل، أو ضباب يف الرؤية أو غشاء عىل القلب أو غطاء عىل احلقيقة، أو أي التباس يف  

 .الواقع، ليعيش الناس إرشاقة احلق بكل معاين الصفاء والنقاء 

آخر وأوصا (3)قال  أسمئه  ومن  ]ال:  تعاىل:  ربهان[ فه  قال  كم  َقْد  ،  الن اُس  َا  َأَيُّ ﴿َيا 

ُمبِينًا﴾   ُنوًرا  إَِلْيُكْم  َوَأْنَزْلنَا  َربيُكْم  ِمْن  ُبْرَهاٌن  فالربهان يف كل موضع  [ 174]النساء:  َجاَءُكْم   ،

يكافح الغي واجلهل وَيدي اإلنسان إىل املطلوب املنشود، فهكذا القرآن الكريم ينور العقل  

:قد جاءكم من قبل ربكم برهان جىل يبني  (4) . أو أن املعنىتسح اجلهل والفقر الفكري.ويك

لكم حقيقة اإليمن به وبجميع ما أنتم ىف حاجة إليه من أمر دينكم مؤيد بالدالئل والبينات،  

ودعوته   العملية،  بسريته  به  جاء  ما  حقية  عىل  برهان  هو  الذي  األمى  النبي  وهو  أال 

فإن   يسمى عند قومه علم  الترشيعية،  يعن ىف طفولته بم كان  يتعلم ىف مدرسة ومل  مل  أميا 

كالشعر والنسب وأيام العرب بل ترك ولدان املرشكني وشأهنم ومل حيْض سمر قومه وال  

يؤهله   ما  نشأته  أول  ىف  االجتمعى  والتأديب  املنزلية  الرتبية  من  حيظ  ومل  هلوهم،  معاهد 

ه، وهو تربية األمم تربية دينية اجتمعية سياسية حربية،  للمنصب الذي تصدى له ىف كهولت

 
 . 24/ 1منية الطالبني، للسبحاين،  (1)

 ( 95/ 8من وحي القرآن، فضل اهلل: ) (2)

 . 24/ 1منية الطالبني، للسبحاين،  (3)

 ( 36/ 6تفسري املراغي )  (4)
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وهو مع هذا قد قام به عىل أتم وجه وأكمل طريق ـ هلو برهان عىل عناية اهلل به، وتأييده إياه  

ُمبِينًا﴾  .  بوحيه وهديه.  ُنوًرا  إَِلْيُكْم  إليه    [ 174]النساء:  ﴿َوَأْنَزْلنَا  أوحينا  بم  إليكم  أي وأنزلنا 

اهلل وربوبيته وهو  كتابا هو ك توحيد  لبيانه من  أنزل  ما  مبينا لكل  للناس،  اهلداية  النور ىف 

املقصد األعىل الذي بعث به مجيع الرسل وكان كل منهم يدعو أمته إليه ويستجيب له الناس  

التي   الوثنية  بالرشك ورضوب  أن يشوهوه  يلبثون  ثم ال  لفهم حقيقته،  استعدادهم  بقدر 

هبا  وهتبط  النفوس  لبعض    تدنس  باخلضوع  والذلة  املهانة  إىل  والكرامة  العزة  أوج  من 

 . خملوقات من جنسهم أو من أجناس أخرى

﴿َقْد َجاَءُكْم ِمَن اهلل ِ  [، كم قال تعاىل:  كتاب مبني: ومن أسمئه وأوصافه ](1)قال آخر

اَلِم َوخُيِْرُجُهْم ِمَن الظُُّلَمِت إِىَل  َبَع ِرْضَواَنُه ُسُبَل الس  َتاٌب ُمبنٌِي ََيِْدي بِِه اهلل ُ َمِن ات 
 النُّوِر  ُنوٌر َوكِ

اٍط ُمْسَتِقيٍم﴾   ْذنِِه َوََيِْدَيِْم إِىَل رِصَ
خاليا عن العوج    واضح الداللةأي أنه    [ 16ـ    15]املائدة:  بِإِ

إخراج اإلنسان الغارق يف ظلمت املادية والكفر إىل ساحة التوحيد  ألنه ال يمكن  واأللغاز،  

 إال بذلك.  واإليمن

آخر ](2)قال  كونه  وأوصافه  أسمئه  ومن  حيث  هدى  :  الكتب  للناس[،  كانت 

عام األمم  يعم  وقسم  األكثر،  ولعله  خاصة  بأمة  خيتص  قسم  قسمني:  عىل  ة،  السموية 

البرش لعامة  الكريم هدى  تعاىل:  ،  والقرآن  قال  لِلن اِس﴾  كم  :  وقال   ،[ 4]آل عمران:  ﴿ُهًدى 

وصفه بكونه:  وال ينافيه    [ 185]البقرة:  ﴿َشْهُر َرَمَضاَن ال ِذي ُأْنِزَل فِيِه اْلُقْرآُن ُهًدى لِلن اِس﴾  

ى لِْلمُ كونه  ، أو  [ 2]البقرة:  ﴿ُهًدى لِْلُمت ِقنَي﴾   مع  الكريم  فالقرآن    [ 102]النحل:  ْسلِِمنَي﴾  ﴿َوُبرْشَ

الناس، ولكن ال ينتفع به إال طائفة خاصة من املؤمنني املتقني من   أنه ينور الطريق لكافة 

 املسلمني. 

 
 . 26/ 1الطالبني، للسبحاين، منية  (2) . 24/ 1منية الطالبني، للسبحاين،  (1)
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آخر ](1) قال  كونه  وأوصافه  أسمئه  ومن  الكتب:  عىل  تعاىل:  املهيمن  قال  كم   ،]

بِاحْلَقي مُ  اْلكَِتاَب  إَِلْيَك  َعَلْيِه﴾  ﴿َوَأْنَزْلنَا  َوُمَهْيِمنًا  اْلكَِتاِب  ِمَن  َيَدْيِه  َبنْيَ  ملَِا  ًقا  ،  [ 48]املائدة:  َصدي

كالتوراة واإلنجيل، وبدأ االختالف  األخرى  ملا تطرقت يد التحريف إىل الكتب  ذلك أنه  

قد  بني نسخ نفس الكتب، جعل اهلل سبحانه القرآن مهيمنا عىل ما تقدم عليه من الكتب، و

َأْكَثَر  قوله تعاىل:  يف  يضا  ذا املضمون  أشري إىل ه ائِيَل  إرِْسَ َبنِي  َعىَل  َيُقصُّ  اْلُقْرآَن  َهَذا  ﴿إِن  

علمء العهدين أن يعرضوا ما فيهم من  ويف ذلك دعوة ل،  [ 76]النمل: ال ِذي ُهْم فِيِه خَيَْتلُِفوَن﴾  

 . الصحيحاملعارف والقصص عىل القرآن الكريم حتى يقفوا عىل ما هو 

] (2)قال آخر [، وقد ورد ذلك يف  ملا نزل قبله  ا مصدق: ومن أسمئه وأوصافه كونه 

تصديقه ملا جاء يف الكتب اإلهلية  من القرآن الكريم، حيث يذكر اهلل تعاىل  ضع عديدة  موا

ًقا ملَِا َبنْيَ َيَدْيِه إِن   ﴿َوال ِذي َأْوَحْينَا إَِلْيَك ِمَن اْلكَِتاِب ُهَو احْلَقُّ ُمَصدي كم قال تعاىل:  السابقة،  

ًقا ملَِا َمَعُكْم﴾    ، وقال: [ 31]فاطر: اهلل َ بِِعَباِدِه خَلَبِرٌي َبِصرٌي﴾   ٌق    ، وقال: [ 47]النساء: ﴿ُمَصدي ﴿ُمَصدي

َمَعُهْم﴾   وقال:[ 101]البقرة:  ملَِا  َبنْيَ    ،  ملَِا  ًقا  ُمَصدي بِاحْلَقي  اْلكَِتاَب  إَِلْيَك  ِمَن  ﴿َوَأْنَزْلنَا  َيَدْيِه 

القرآن  [ 48]املائدة:  اْلكَِتاِب﴾   يف  ورد  ما  املقصود  بل  فيها،  ما  كل  تصديق  يعني  ال  وهذا   ،

اهلل  وجود  الكريم من   أيدي  يف    بشائر رسول  كانت موجودة يف  التي  املحرفة  الكتب 

آنذاك والنصارى  يد  .اليهود  إليها  متتد  مل  الكتب  تلك  يف  حقائق  وجود  يعني  وهذا   .

ف، ذلك ألن التحريف ال يعني تغيري كل نصوص تلك الكتب السموية، بل إن تلك  التحري 

اخلاتم   النبي  احلقائق عالمات  وال  ،  الكتب كانت حتمل بني طياهتا حقائق، ومن تلك 

، وقد أشار إىل ذلك قوله تعاىل:  البشائر مشهودة يف الكتب املوجودة اآلن زالت بعض هذه

َيت بُِعوَن الر   ِذيَن  ْنِجيِل﴾  ﴿ال  ي  ال ِذي جَيُِدوَنُه َمْكُتوًبا ِعنَْدُهْم يِف الت ْوَراِة َواإْلِ ُسوَل الن بِي  اأْلُمي

 
 ( 187/ 1األمثل، الشريازي: ) (2) . 27/ 1منية الطالبني، للسبحاين،  (1)
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فإنه  [ 157]األعراف:   ولذلك،  حمتويات  ،  مجيع  تصديق  عىل  داللة  املذكورة  اآليات  يف  ليس 

املوجودة بيد    التوراة واإلنجيل، بل داللتها تقترص عىل التصديق العميل ملا جاء يف الكتب

هذا، إىل جانب وجود آيات عديدة يف القرآن    ، اليهود والنصارى بشأن النبي اخلاتم وكتابه

والنصارى   اليهود  حتريف  عن  عىل  لتتحدث  حي رصيح  شاهد  وهو  واإلنجيل،  لتوراة 

 مسألة التحريف. 

يصف  [ فاهلل تعاىل  مصونا من التحريف: ومن أسمئه وأوصافه كونه ](1)قال آخر

بالزيادة والنقصالكريم  القرآن   فيه  التحريف والترصف  تعاىل:  بأنه مصون من  قال  ، كم 

ا َلُه حَلَافُِظوَن﴾   ْكَر َوإِن  ْلنَا الذي تكفل بحفظه من التحريف  ، أي اهلل تعاىل  [ 9]احلجر:  ﴿إِن ا َنْحُن َنز 

والنقصان،   املعص ولذلك  والزيادة  املصدر  يمثل  لكل  فإنه  الصايف  اإلسالمي  للتصور  وم 

 جماالت احلياة الترشيعية والفكرية والعملية. 

ُه َلكَِتاٌب  : ومن أسمئه وأوصافه كونه ]كتابا عزيزا[، كم قال تعاىل:  (2)قال آخر ﴿َوإِن 

َتنِْزيٌل ِمْن َحكِيمٍ  َيْأتِيِه اْلَباطُِل ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه َواَل ِمْن َخْلِفِه    ، [ 42ـ    41]فصلت:   َْحِيٍد﴾  َعِزيٌز اَل 

ُه َلكَِتاٌب َعِزيٌز﴾  قوله تعاىل:  ف مجلة حالية، تكشف عن هذا القرآن الذي    [ 41]فصلت:  ﴿َوإِن 

يكفر به الكافرون، ويلحدون ىف آياته.. أي أهنم يكفرون هبذا القرآن مع أنه كتاب عزيز،  

َيْأتِيِه اْلَباطُِل ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه وَ أي منيع   وكيف يلم به الباطل    ،[ 42]فصلت:  اَل ِمْن َخْلِفِه﴾  ﴿اَل 

؟ فاحلكيم ال يدخل عىل عمل من  [ 42]فصلت:  ﴿َتنِْزيٌل ِمْن َحكِيٍم َْحِيٍد﴾  من أية جهة، وهو  

أعمله دخل أو فساد، فكيف بأحكم احلاكمني رب العاملني؟ واحلميد املستحق ألن حيمد  

هو   ملا  إال  ومتجيده  يكون ْحده  ال  هو  ويمجد،  بمن  فكيف  والسداد..  احلكمة  قائم عىل 

 املحمود وحده، ْحدا مطلقا ىف الرساء والْضاء؟ 
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ُل ِمَن  [، كم قال تعاىل:  شفاء ورْحة: ومن أسمئه وأوصافه كونه ](1)قال آخر ﴿َوُننَزي

  وننزل   ، أي[ 82]اإلرساء:  اْلُقْرآِن َما ُهَو ِشَفاٌء َوَرْْحٌَة لِْلُمْؤِمننَِي َواَل َيِزيُد الظ املنَِِي إِال  َخَساًرا﴾  

  الشدة   أمراض   وتزول   والضاللة،   اجلهل   من  يستشفى  به  ما   القرآن   من   الرسول   أَيا   عليك

  الفرائض،   من  فيه  بم  يعملون  الذين  للمؤمنني  ةرْح   أيضا   وهو  واإلحلاد،   والزيغ   والنفاق،

)من مل  األثر  وىف    رمون حرامه، فيدخلون اجلنة، وينجون من العذاب،وحي   حالله،  وحيلون

ألهنم كلم    [ 82]اإلرساء:  ﴿َواَل َيِزيُد الظ املنَِِي إِال  َخَساًرا﴾  .  يستشف بالقرآن، فال شفاه اهلل(.

سمعوا آية منه ازدادوا بعدا عن اإليمن وازدادوا كفرا باهلل، ألنه قد طبع عىل قلوهبم فهم ال  

﴿ُقْل ُهَو لِل ِذيَن آَمنُوا ُهًدى َوِشَفاٌء َوال ِذيَن اَل ُيْؤِمنُوَن يِف آَذاهِنِْم َوْقٌر  ، كم قال تعاىل:  يفقهون

﴿َوإَِذا َما ُأْنِزَلْت ُسوَرٌة  وقال:    [ 44]فصلت: نَاَدْوَن ِمْن َمَكاٍن َبِعيٍد﴾  َوُهَو َعَلْيِهْم َعًمى ُأوَلئَِك يُ 

ِذيَن آَمُنوا َفَزاَدهْتُْم إِيَمًنا َوُهْم َيْستَ  ا ال  ُكْم َزاَدْتُه َهِذِه إِيَمًنا َفَأم  ا  َفِمنُْهْم َمْن َيُقوُل َأيُّ وَن َوَأم  برِْشُ

ِذيَن يِف ُقُلوهِبِْم َمَرٌض   [ 125ـ  124]التوبة:  َفَزاَدهْتُْم ِرْجًسا إىَِل ِرْجِسِهْم َوَماُتوا َوُهْم َكافُِروَن﴾ ال 

﴿َوإِن ُه  كم قال تعاىل:    ،[بلسان عريب مبني : ومن أسمئه وأوصافه كونه ](2)قال آخر

وُح اأْلَِمنُي َعىَل َقْلبَِك لَِتكُ  َساٍن َعَريِبٍّ ُمبِنٍي﴾  َلَتنِْزيُل َربي اْلَعاملَنَِي َنَزَل بِِه الرُّ
وَن ِمَن املُْنِْذِريَن بِلِ

وقال:  [ 195ـ    192]الشعراء:   بِِه  ،  َكاُنوا  َما  َعَلْيِهْم  َفَقَرَأُه  اأْلَْعَجِمنَي  َبْعِض  َعىَل  ْلنَاُه  َنز  ﴿َوَلْو 

َلقَ ، وقال:  [ 199ـ    198]الشعراء:  ُمْؤِمننَِي﴾   َأْعَجِميًّا  ُقْرآًنا  َجَعْلنَاُه  آَياُتُه  ﴿َوَلْو  َلْت  َلْواَل ُفصي اُلوا 

َوهُ  َوْقٌر  آَذاهِنِْم  يِف  ُيْؤِمنُوَن  اَل  ِذيَن  َوال  َوِشَفاٌء  ُهًدى  آَمُنوا  لِل ِذيَن  ُهَو  ُقْل  َوَعَريِبٌّ  َو  َأَأْعَجِميٌّ 

َبِعيٍد﴾   َمَكاٍن  ِمْن  ُينَاَدْوَن  ُأوَلئَِك  َعًمى  تشري  [44]فصلت:  َعَلْيِهْم  الكريمة  فاآليات  إىل  ، 

ينكرون أن يكون الرسول الذي يرسل من عند اهلل إليهم رجال منهم، يتكلم  من ضالالت  

ما إن   الكريم أول األمر..  القرآن  به.. هكذا كان شعورهم نحو  يتكلمون  الذي  باللسان 
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سمعوه كالما عربيا مما يتكلمون به، حتى قامت تلك التهم عندهم له، وللرسول الذي جاء  

 به.

وهلذا جاءهم القرآن الكريم بم يكشف عن فساد منطقهم هذا، وذلك  :  (1) قال آخر

ْلنَاُه َعىَل َبْعِض اأْلَْعَجِمنَي َفَقَرَأُه َعَلْيِهْم َما َكاُنوا بِِه ُمْؤِمننَِي﴾ ىف قوله تعاىل:  ]الشعراء: ﴿َوَلْو َنز 

سب   ، [ 199ـ    198 اهلل  فجعله  أبدا،  العربية  يتكلم  ال  أعجمى  لو جاءهم  أنه  وتعاىل  أي  حانه 

رسوال إليهم، يتلو عليهم هذا القرآن بلسان عربى مبني لكان موقفهم معه كموقفهم مع  

ـ شاهدا   ـ وهو األعجمى  العريب  باللسان  نطقه  مقاال، وملا كان  فيه  العريب، ولقالوا  النبي 

..  يشهد له عندهم بأنه رسول اهلل.. ففى جمال املمحكة واجلدل متسع ألهل الزيغ والضالل

ومن جهة أخرى، فإن هؤالء الضالني، لو استمعوا إىل آيات اهلل، وعقلوها، ووزنوا كالمهم  

إن  ولذلك، ف  عىل ميزاهنا لوجدوا أن كالمهم بالنسبة إليها أشبه بلكنة األعاجم ورطاناهتم.. 

الشبهة قائمة عندهم، ال تزول، لو جاءهم القرآن باللسان األعجمى، كم أهنا قائمة عندهم  

﴿َوَلْو َجَعْلنَاُه َمَلًكا    و كان الرسول إليهم ملكا ال برشا.. وىف هذا يقول اهلل تعاىل: كذلك ل

 [9]األنعام: جَلََعْلنَاُه َرُجاًل َوَلَلَبْسنَا َعَلْيِهْم َما َيْلبُِسوَن﴾ 

فلو جاءهم القرآن الكريم بلسان أعجمى لكانت علتهم عليه، أنه ليس  :  (2) قال آخر

َلْت آَياُتُه﴾  بلساهنم، وأهنم ال يفهمون هذه الرطانة، ولقالوا:   أي هال    [ 44]فصلت:  ﴿َلْواَل ُفصي

ومفهومها؟ وإن هلم ىف هذا    وضحت آياته، واستبانت مغالق كلمته، حتى نعلم منطوقها 

يبتغون اهلدى.. وقد رد اهلل سبحانه عليهم بقوله:  القول ملنطقا لو كانوا ي طلبون احلق أو 

  ﴾ ؟ أي كيف يتفق أن يكون اللسان األعجمى مفصحا مبينا  [ 44]فصلت:  ﴿َأَأْعَجِميٌّ َوَعَريِبٌّ

فإما أن يكون الكالم بغري العربية التي ال حيسنوهنا، أو بالعربية    عند من ال حيسن إال العربية؟ 
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العريب فهذا ما ال  التي هى لساهنم..   يفهمه  الكالم غري عربى، ثم ينطق بم  أما أن يكون 

﴾  حتتمله طبيعة اللغة، أي لغة..وقوله تعاىل:   استفهام إنكارى    [ 44]فصلت:  ﴿َأَأْعَجِميٌّ َوَعَريِبٌّ

النبي   يقرتحونه عىل  الذي  املقرتح  لسانا   هلذا  به  الذي خياطبهم  اللسان  يكون  أن  وهو 

 . . أي بلغة غري لغتهم، ثم تكون تلك اللغة مفهومة هلم .أعجميا عربيا معا 
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 هذا الكتاب 

حياول هذا الكتاب أن يستوعب وُيلخص ـ من غري إخالل ـ كل ما ورد يف الرتاث  

اإلسالمي من البحوث املرتبطة بالبيان القرآين، مع تبسيطها وتيسريها وإبعاد احلشو عنها  

ذلك، ليكون مقدمة أساسية لفهم القرآن الكريم، وتدبر  واجلمع بني املدارس املختلفة يف  

معانيه، ولذلك جعلناه اجلزء الثاين من هذه السلسلة، بعد اجلزء الذي ذكرنا فيه الرباهني  

 الدالة عىل ربانية القرآن، وكونه كالما إهليا. 

  والسبب الذي جعلنا نعطي هلذا اجلانب الريادة، قبل سائر البحوث واملعاين املرتبطة 

بالقرآن الكريم، يرجع إىل أمور منها أن املعارف املرتبطة بالبيان القرآين تعترب مفاتيح أساسية  

 للتعامل معه، وفهمه واستنباط احلقائق والقيم واملعارف املختلفة منه. 

ومنها أن هذه املعارف هلا دور كبري يف حتقيق تذوق األسلوب القرآين ومجاله، وهو  

 اإلعجاز البياين[ عاما لكل العصور، بل شامال لكل الناس. ما جيعل ما يطلق عليه ]

سوء   سببها  والواقع  والرتاث  التاريخ  يف  وقعت  التي  اإلشكاالت  أكثر  أن  ومنها 

الفهم للغة القرآن الكريم وتعابريه؛ فكل االنحرافات التي طالت العقيدة يف اهلل سببها عدم  

لقرآن الكريم من املجاز واالستعارة والكناية  مراعاة ما ورد يف اللغة العربية التي جاء هبا ا

 واملشاكلة ونحوها.. وهكذا يف كل اجلوانب األخرى. 

لقب   أنفسهم  يطلقون عىل  يثريها من  التي  والشبهات  أكثر اإلشكاالت  أن  ومنها 

]احلداثيني[ أو ]التنويريني[ أو ]القرآنيني[ مرتبطة بالتعامل اخلاطئ مع اللغة القرآنية، حيث  

ا أحيانا كثرية ما ال حتتمل، ولذلك كان التعرف عىل البيان القرآين رضوريا ملواجهة  حيملوهن

 هذه التحريفات. 
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