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 امللخص
 ،تضعيف يف طيبة النشر البن اجلزريال اليت ظاهرهااأللفاظ »هذا بحث بعنوان: 

التضعيف الواردة يف وصيغ هيدف إىل دراسة ألفاظ  ،«مدلوهلا وأثرها يف القراءة

وغريها(  ،ذ كر ،كيح   ،وير   ،يلنحو:)ق   يف القراءات العرش طيبة النرشمنظومة 

ستقيت مادة هذه وقد ا ،ذلك يف القراءةيان أثر ب مع ،وبيان مدلوالهتا قوة وضعفا

وجعلته يف النرش والتقريب ورشوح الطيبة وأشهر حتريراهتا. الدراسة من كتاب 

 ،ثم أتبعته بدراسة ألفاظ التضعيف ،تعريف بمنظومة طيبة النرشومتهيد يف ال ،مقدمة

وختمت البحث بأهم النتائج  ،يغها وألفاظها ومعانيها وأقسامهاوذكر ص

 وكان من أبرزها: ،والتوصيات

تنقسم إىل أربعة  -بحسب مدلوهلا-أن ألفاظ التضعيف عند ابن اجلزري  .1

 أقسام: 

يف الشهرة. الثاين: ما يدل عىل  اشرتاكهااألول: ما يدل عىل تعدد األوجه مع 

خالف األصح واألوىل مع صحة القراءة به. الثالث: ما يدل عىل تضعيف هذا الوجه 

تيار ابن اجلزري. الرابع: ألفاظ داللتها خارج مقصود البحث وال أثر أو منعه يف اخ

 هلا يف قوة الوجه أو ضعفه.

 ستةيف  ،عرش لفظا مخسة -حسب الدراسة-أن ألفاظ التضعيف بلغت .2

ح ابن اجلزري بالتضعيف يف  ،وثالثني موضعا وأما األلفاظ  ،أربعة ألفاظ منهارصَّ

 حسب موضعها. ،ة قوة وضعفااألخرى فدالالهتا ومعانيها متنوع

 ألفاظ التضعيف / طيبة النرش/ التضعيف يف الطيبة. الكلمات املفتاحية:
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 املقدمة

احلمد هلل رب العاملني والصالة والسالم عىل إمام القراء واملجودين نبينا حممد بن 

 وبعد: ،عبد اهلل عليه وعىل آله وصحبه أزكى صالة وأتم تسليم

وملا كان علم القراءات متعلِّقًا بأداء كالم  ،فإن العلوم تتفاضل برشف معلومها

ولذلك انرصفت جهود  ،وأسناها منقبة وذكراً  ،اهلل تعاىل كان أجلَّها منزلة وقدراً 

وكانوا يف ذلك بني مقل ومستكثر  ،نحوه نظاًم وتأليفًا وحتريراً  -رمحهم اهلل-العلامء 

 وخمترص ومستوعب. 

التواليف عىل مدى القرون األوىل حتى عرص خامتة املحققني اإلمام ابن  وكثرت

فألَّف كتاباً عظياًم يف القراءات العرش حوى فيه جلَّ ما أ لف قبله  ،هـ(833)ت:اجلزري

ره كتاب النرش يف » وسامه: ،نةرة مبيَّ ومجع فيه ما يقرب من ألف طريق حمرَّ  ،وحرَّ

وأصبح مرجعًا ملن بعده  ،قصده طالب هذا الفنِّ فكان غاية ما ي ،«القراءات العرش

مهام بلغ شأنه وعلت  ،مفتقر إليه ،يصدر عنه؛ بل إنَّ كل تأليف بعده عيال عليه

 منزلته. 

طيبة النرش يف » بـ نظم قصيدته الشهرية املوسومة ثم إن اإلمام ابن اجلزري 

نها كتاب «القراءات العرش ومن أراد أن  ،نرشفأضحت به طيبًة يف ال ،النرش وضمَّ

 جيمع كل ما صح من القراءات يف هذا الزمان فال حميد له عن دراسة هذه املنظومة.

ابتداء  ،وقد أوالها املختصون العناية الفائقة باحلفظ واملدارسة والرشح والتحرير

ْميس وانتهاء بأبرز  ،برشح ابن الناظم رمحهام اهلل ومرورًا برشح النويري ثم الرتَّ

-والكوكب الدري للقمحاوي ،عارصة: اهلادي للدكتور حممد حميسنالرشوح امل

أو من التحريرات عىل اختالف مدارسها  ،وغري ذلك من الرشوح -رحم اهلل اجلميع

 هذا. كبرياً للباحثني حتى زماننا خصبًا ومنجام وال تزال هذه املنظومة منبعاً  ،وتنوعها

لقراءة بمضمنها عىل شيوخ مربزين وقد وفقني اهلل تعاىل لدراسة هذه املنظومة وا
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ورأيت أن هذه املنظومة غنية باملسائل املهمة التي تستوقف الطالب  ،يف هذا الفن

ومن مجلة تلك املسائل الواردة يف هذه املنظومة: إيراد  ،للنظر والتنقيب واملراجعة

عددًا من األلفاظ والصيغ التي يستعملها أكثر املصنفني  اإلمام ابن اجلزري

يف حني أهنا قد ترد عند فريق آخر من املصنفني جلمع  ،للتضعيف أو الرد واملنع

ومعلوم أنه يرتتب عىل االستعامل األول ضعف هذا  ،الوجوه وتعدادها وتنوعها

عىل تضعيفه ألبتة؛ وأما عىل االستعامل الثاين فال داللة  ،الوجه حال القراءة والتلقي

  كغريه من األوجه. بل يكون وجهًا مقروءًا به معترباً 

أن كال األمرين وارد يف هذه املنظومة؛ فجاءت فكرة  -بادئ األمر-وقد بدا يل 

 هذا البحث لتتبع تلك الصيغ ومواضع ورودها. 

يف منظومته هلذين الغرضني أو غريمها؟  فام هي الصيغ التي استعملها ابن اجلزري

هبذا اللفظ يف موضعه؟ وما أثر وما مدلوهلا؟ وما أقوال الرشاح واملحررين يف األخذ 

 زري يف استعامل تلك األلفاظ؟ ...ذلك يف القراءة؟ وهل َثمَّ قاعدة عامة البن اجل

مشكلة وهي ت َعد  ،جيب عنها هذا البحث بعون اهلل تعاىلهذه التساؤالت وغريها سي  
 .البحث وحموره وهدفه

صيغ الرتجيح واالختيار  ثم إين ملا رشعت يف كتابة هذا البحث رأيت  أن أضمَّ إليه

من بعض  عىل النحو السابق املذكور يف ألفاظ التضعيف؛ ملا بينهام من التداخل

من حيث احلد األعىل لعدد اجلهات؛ لكن حال دون ذلك رشوط النرش يف املجالت 

 ؛ فأفردت كل بحث عىل حدة. الصفحات

لكتاب اهلل  وخدمة ،وأرجو أن يكون هذا البحث مشاركة نافعة يف هذا املضامر

وأن يسدد اهلل اخلطا ويبارك اجلهود وحيقق املقصود إنه سميع  ،وقراءاته وطالبه

 قريب جميب.
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 :خطة البحث
وفهارس وخامتة  ،وثالثة مباحث ،تتكون خطة هذا البحث من مقدمة ومتهيد

 .علمية

 وتتضمن أمهية البحث ومشكلته وأهدافه وخطته ومنهجه. املقدمة:

 ظومة طيبة النرش. التعريف بمن متهيد:

 تعريف التضعيف وذكر صيغه وألفاظه. املبحث األول:

 حرص ألفاظ التضعيف وبيان معانيها. املبحث الثاين:

 أقسام ألفاظ التضعيف الواردة يف طيبة النرش. املبحث الثالث:

 .ث متضمنة أبرز النتائج والتوصياتثم خامتة البح

 ثم كشاف أللفاظ التضعيف ومعانيها.

 .فهرس املوضوعاتثم  ،املصادر واملراجع ثم ثبت

 :منهج البحث
 جعلته وفق املنهج التايل:

كل لفظ مع نظائره  ميزهتاثم  ،حرصت  ألفاظ التضعيف الواردة يف طيبة النرش .1

موضعًا دراسة مستوفاة فيام  ثم درستها موضعاً  ،عىل ترتيب ورودها يف القصيدة

ومل أذكر يف هذا  ،نتائج تلك الدراسة ثم صنَّفتها وبنيت مباحث البحث عىل ،أحسب

 ا.كامل الدراسة لطال البحث جد   ة؛ إذ لو نقلت  ــك الدراسـة تلـالبحث إال خالص

 أصدر عنه وأحتكم إليه وأتبني به اعتمدت  يف الدراسة كتاب النرش أصاًل  .2

وال أحد أعلم بمقصود املؤلف  ،مراد املؤلف؛ إذ هو أصل هذه القصيدة ومضمنها

همنه نف وهي: رشح ابن  ،ثم أشهر رشوح الطيبة ،«تقريب النرش»إضافة إىل كتابه  ،س 

ثم كتاب إحتاف فضالء  ،الناظم ورشح النويري واهلادي للدكتور حممد سامل حميسن

وأشهرها: حتريرات املنصوري  ،ثم كتب التحريرات عند احلاجة ،البرش للبنا
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 واألزمريي والسيد هاشم واملتويل.

 ،ل مدلول من مدلوالت ألفاظ التضعيف بجملة من األمثلةدلَّلت  عىل ك .3

 .وافية بالغرض ،كاشفة للمراد

 ترمجت  لألعالم يف أول موضع. .4

 وثقت  النصوص والشواهد. .5

 ا.كتبت البحث وفق املناهج العلمية املتعارف عليها حديثً  .6

 خلَّصت خمرجات الدراسة يف خامتة البحث. .7
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 متهيد
 وبيان أهميتها لتعريف مبنظومة طيبة النشر ومؤلفهاا

  التعريف ابملنظومة:
نظم فيها مؤلفها كتاب النرش يف : «طيبة النرش يف القراءات العرش»هي منظومة 

وجعلها عىل رموز  ،عىل بحر الرجز ،ومخسة عرش بيتاً  القراءات العرش يف ألف

 «ظغش ،ثخذ» وزاد عليها: ،لبتيسريًا للطا «حرز األماين ووجه التهاين»قصيدة: 

 مفردًا؛ ألنه مل ينفرد.عفر ويعقوب ومل جيعل خللف رمزًا أليب ج

بوجه عام وخالفه  «حرز األماين ووجه التهاين»وقد رتبها مؤلفها عىل نحو ترتيب 

أو يف زيادة  ،يف خمالفات يسرية يف ترتيب األبواب: كباب خمارج احلروف وصفاهتا

باب »و «اتفاقهم يف إدغام إذ وقد وتاء التأنيث» كه بابكرت ،أبواب أو نقصاهنا

أو يف ضم سورة إىل  ،«باب إفراد القراءات ومجعها» وزيادة ،«اإلظهار واإلدغام

 أخرى وعكسه أو نحو ذلك. 

ثم ذَكر القراء  ،ابتدأ الناظم بمقدمة بنين فيها فضل هذا العلم ورشف محله

دف بذكر بعض أحكام التجويد وأر ،واصطالحات النظم ،ورواهتم ورموزهم

ثم استهل  ،عض أحكام الوقف واالبتداء ونحوهاوب ،كمخارج احلروف وصفاهتا

أبواب األصول باالستعاذة والبسملة وسورة أم القرآن عىل نحو ترتيب اإلمام 

ثم أتبعها بأبواب الفرش  ،ثم ختم أبواب األصول بباب إفراد القراءات ،الشاطبي

  وختمها بباب التكبري.

 :التعريف ابملؤل ِّف
شمس الدين حممد بن حممد بن حممد  ،هو اإلمام أبو اخلري القصيدة هومؤلف هذ

قلَّ أن  ،أعالم القراءاتم من لَ ، عَ املشهور بابن اجلزري ،بن عيل بن يوسف اجلزري

 خيلو كتاب من كتب الرتاجم املعتمدة من ترمجته. 

من لقيته ممن أخذت عنه القرآن  ومجلة»قال عن نفسه يف كتابه جامع األسانيد: 

 .(1)«ا منها وحروف االختالف َنيٌِّف وأربعون نفساً والقراءات أو شيئً 

                                       
 (.40( )ص1)



 ه(1438)ذو احلجة         معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية         العدد الرابع والعشرون   جملة

19 

ومل يكن هذا اإلمام عاملًا يف القراءات فحسب؛ بل كان عاملًا مربزًا يف علوم شتى 

ذا مصنفات نافعة  ،اا عابدً ا صاحلً ورعً  ،كالتفسري واحلديث واألصول واللغة وغريها

يف القراءات  الغت مصنفاته أكثر من تسعني مصنفً ب ،بني منثور ومنظوم ،ماتعة

 ،وحتبري التيسري ،وتقريب النرش ،أبرزها: كتاب النرش يف القراءات العرش ،وغريها

 ،والدرة املضيئة ،التربيزية واملسائل ،وجامع األسانيد ،وغاية النهاية ،ومنجد املقرئني

 ه أن يعلمه. واملقدمة فيام عىل قارئ ،والتمهيد

يكاد يكون معدوم النظري؛ ملا اشتملت عليه   عظياًم ا وقبواًل كتب اهلل ملؤلفاته رواًج 

وعمره  ،(هـ833) من التحقيق والتحرير. انتقل اإلمام ابن اجلزري إىل رمحة ربه عام

بعد حياة عامرة بالعلم والتعليم واإلقراء. له ترمجة ومناقب  ،ااثنان وثامنون عامً 

 .(1)ليس هذا موضع بسطها ونرشها ،هايطول ذكر

 أمهية املنظومة:
وسع نظم وصلنا يف هذا أهمَّ وأ «طيبة النرش يف القراءات العرش»تعدُّ منظومة 

يعرتف هبا ويراها كل من أسهر ليله وبذل جهده يف تتبع هذا  ،اووجوهً  االعلم طرقً 

ة طرقها: تسعامئة وثامنون طريقً  ،العلم دَّ  اـًلفها يف هذا اخلطب صاحبمل يشارك مؤ ،اوع 

 (3)والشاطبي (2)يـدانـر الـذك ،اقً ـريـانون طـرق ثمــذه الطـول هـوأص ،اـًقـوال رفي

 . (4)منها أربعة عرش

ومنه  -كام أسلفت- «النرش يف القراءات العرش»وقد تضمنت هذه املنظومة كتاب 

                                       
 (.2/247غاية النهاية: ) (،36) ( ينظر: جامع األسانيد:1)

اين األموي،2) مؤلف  إمام مشهور من أئمة علم القراءات، ( هو اإلمام أبو عمرو عثامن بن سعيد بن عثامن الدَّ

وغاية  (،2/773ينظر: معرفة القراء الكبار )ص هـ،444كتاب التيسري وجامع البيان وغريمها. ت: 

 (.1/503النهاية )

عيني الشاطبي،3) ه بن خلف بن أمحد أبو حممد وأبو القاسم الرُّ اشتهر  ( هو اإلمام العلم القاسم بن فريُّ

غاية النهاية:  (،1/312هـ(. ينظر: معرفة القراء: )590)ت: بمنظومة: حرز األماين ووجه التهاين،

(2/20.) 

 (.1/222: )للنويري ( رشح طيبة النرش يف القراءات العرش4)
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 اثرها دقة وحتريرً هذا املؤلَّف أشهر كتب القراءات وأك أمهيتها؛ إذ يعدن  تاكتسب

حتى غدا اليوم هو املرجع األسايس املعتمد لدى الدارسني والباحثني يف  ،اومتحيًص 

. اعتمد فيه ا وحديثً هذا الفن. دارت حوله الكثري من الدراسات التخصصية قدياًم 

ر ما حتر ومجلة» ا بني منظوم ومنثور. قال عنه مؤلفه:مؤلفه عىل أكثر من ستني كتابً 

 الدنيا يف وهي َأصح ما يوجد اليوم ،ريب نحو َألف طريققطرق بالتمن ال همنع

قق بت عندنا، َأو عند من تقدمنا من َأئ متنا عدالته، وحتث نذكر فيها إ ال من مل ،وَأعاله

َف يف نقع لغرينا ممي ته، وهذا التزام ملَأخذ عنه وصحت معارص نيه ملقل  هذا َألَّ

 .(1)«م  الع ل

قيًقا، غري ما فيه من يًقا حتْ رني طنترى كتابنا هذا حوى ثام تنوأَ »: اوقال عنه أيًض  

قيقة  غريه تذكر، فهو يف احليف نكىص وال حترص، وفرائد دخرت له فلم تفوائد ال حت

 .(2)«بالنَّرش   يينرش العرش، ومن زعم َأن هذا العلم قد مات قيل له ح

 م الرواة وأسانيدومن نظر أسانيد القراءات وأحاط برتاج»: (3)وقال النويري

ح واعترب وصحح فجزاه اهلل عام فعل  ،الروايات عرف قدر ما حرر املصنف ونقَّ

وأقام  ،وصريَّ ما فات كأنه ما فات ،؛ فلقد أحيا من هذا العلم ما كان قد ماتاخريً 

م من بنيانه ما كان قد انعكس ،من معامله ما كان قد اندرس  .(4)«وقوَّ

ص ابن اجلزري هذه   بقوله:« طيبة النرش»املعاين يف وقد لـخَّ

ق   ر  ْم طــ  ــ  ه ــْ ن َوا ة عــَ ــرُّ  ال
ه   َوهــذ 

 

َها ىف َنْش   ـأَصحُّ ـ ـ ـ ــ َقَّ َنا حي  ــر  ـ ـ ـ  ق  ـ

ع    ــَ ــنَي  َوإالَّ َأْرب ن ــْ نْي  ىف اث ــَ ن ــْ اث ــ   ب

 

َها َأْلف  طَ   َمع  ـــــَفْهَى ز  يٍق ََتْ  (5) ر 

 

 

                                       
 (.1/193لنرش: )( ا1)

 (.1/57( النرش: )2)

له رشح عىل  ( هو: حممد بن حممد بن حممد، أبو القاسم، حمب الدين النويري: فقيه مالكي عامل بالقراءات،3)

 (.11/250معجم املؤلفني:) (،7/47هـ(. ينظر: األعالم: )857)ت:  طيبة النرش وعىل الدرة املضيئة،

 (.1/209) ( رشح طيبة النرش:4)

 (.35- 34البيتان رقم: )( 5)



 ه(1438)ذو احلجة         معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية         العدد الرابع والعشرون   جملة

21 

 ... وقال:

ــــــَزهْ  ـــــــ يـ وَزٌة َوج   أ ْرج 
ه   وهذ 

 

ًقا عَ ـــت  ف يَها طَ مَجَعْ   يَزهْ ــــــــــر   ـز 

ــــــْت   َلـ َا َقْد َفضـــَ  َوالَ َأق ول  إ هنَّ

 

ْرَز األََماين  َبْل ب ه َقْد َكمَ    َلْت ــــــح 

ــــــري    ـ يه  َمَع التَّْيســـ  ا ف  مل َ  َحَوْت 

 

ير    َوى التَّحر  ه  ســ  ْعف  ْعف  ضــ   َوضــ 

نْت َها ك َتاَب َنْش    ر  اْلَعــــرْش  ــــَضمَّ

 

 َطيَِّبٌة يف  النَّْشـَفْهَي ب   
 (1)ـر  ـــــــــه 

 تلك أبرز معامل هذه املنظومة بوجه عام.  

 أبرزها: ،وقد أ لِّفت عليها الكثري من الرشوح والتحريرات

 . مطبوع.هـ(835)أمحد بن حممد ،رشح طيبة النرش البن الناظم .1

 . مطبوع.هـ(857)حممد بن حممد ،رشح طيبة النرش للنويري .2

ْميسرشح طيبة ا .3  غري مطبوع. ،. حمققهـ(1338)حممد بن حمفوظ  ،لنرش للرتَّ

 . مطبوع.هـ(1422)ملحمد سامل حميسن  ،اهلادي رشح طيبة النرش .4

 تقريب الطيبة إلهياب فكري. مطبوع. .5

 . مطبوع.هـ(1134)عيل بن سليامن  ،حترير الطرق والروايات للمنصوري .6

 . مطبوع.هـ(1671)االئتالف يف وجوه االختالف ليوسف أفندي زاده  .7

مصطفى بن عبد الرمحن  ،عمدة العرفان ورشحه بدائع الربهان لألزمريي .8

 . مطبوعان.هـ(1155)

 غري مطبوع. ،. حمققهـ(1186)مترين الطلبة الربرة اخلرية هلاشم املغريب  .9

 . مطبوع.هـ(1313)حممد بن أمحد  ،الروض النضري للمتويل .10

يف التحريرات والطرق أعرضت  وهناك كتب أخرى ،تلك أشهر املؤلفات حوهلا

 .(2) عن ذكرها اختصاراً 

                                       
 (.58- 55( األبيات: )1)

 للدكتور إبراهيم الدورسي. ،( ينظر لالستزادة: اإلمام املتويل وجهوده يف علم القراءات2)
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 املبحث األول
 تعريف التضعيف وذكر ألفاظه وصيغه 

اد ،التضعيف لغة: مأخوذ من مادة: )ض ع ف( والعني والفاء إذا اجتمعت  والضَّ

 :تدلُّ عىل أحد َأصلني متباينني

ْ يق ،جعل مثلني أو أكثرزاد عىل أصل اليشء في  َأحدمها: أن ي    َء ال: َأْضَعْفت  اليشَّ

يًفا، َوَضاَعْفت ه ْفت ه َتْضع  َضاَعَفةً  إ ْضَعاًفا، َوَضعَّ م 
 (1). 

: َيدلُّ عىل خالف القوة ْعفًا. ورجل ، من َض واآلخر  َف يضع ف  َضْعفًا وض  ع 

َعاٌف. والضم والفتح لغتان. وقال اخلليلضعيف، وقو َعَفاء  َوض  ٌم ض 
ْعف  يف (2) : الضَّ

ْعف  يف اجلسدالعقل والر  .(3)أي، والضُّ

. وهذا املعنى هو املقصود (4)والَتْضعيف  عىل هذا املعنى: أن تنسبه إىل الَضْعف  

 بالبحث. 

وعليه فصيغ التضعيف وألفاظه املقصودة هنا: هي األلفاظ والرتاكيب الواردة 

. وهذه  «طيبة النرش»يف  التي تدل عىل ضعف وجه ما يف استعامالت أهل الفنِّ

 . كام سيأتيك مفصاًل  ،لفاظ تتفاوت يف داللتها عىل هذا املعنىاأل

وقد يعربَّ عن صيغ التضعيف عند بعض العلامء بصيغ التمريض. ومها مرتادفان. 

وي)ويمثلون هلا بـــ: كي ،ن قل ،ر   ونحوها(. ،ي روى ،ح 

هـ(676)قال اإلمام النووي
قال العلامء »يف مقدمة كتابه املجموع:   (5)

                                       
 (.3/362«: )ضعف»مقاييس اللغة  ،4/1390« ضعف»( وهو قول اخلليل. ينظر: الصحاح 1)

هـ(. ينظر: 170)ت:  وشيخ سيبويه، إمام اللغة، يدي،( هو اإلمام أبو عبد الرمحن اخلليل بن أمحد الفراه2)

 (.1/376إنباه الرواة: ) (،3/1260معجم األدباء: )

 (.1/305«: )ضعف»هتذيب اللغة  (،1/281«: )ع ض ف» ( ينظر: العني3)

 (.4/1391« )ضعف» :الصحاح (،1/305«: )ضعف» :( ينظر: هتذيب اللغة4)

هـ(. 676)ت: عالمة الفقه واحلديث، حييى بن رشف النووي الشافعي،( هو: اإلمام أبو زكريا حميي الدين 5)

 (. 8/149األعالم: ) (،15/324ينظر: تاريخ اإلسالم ووفيات املشاهري واألعالم: )
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ا ال يقال فيه: قال رسول ون من أهل احلديث وغريهم: إذا كان احلديث ضعيفً املحقق

قال  ،أو فعل أو أمر أو هنى أو حكم وما أشبه ذلك من صيغ اجلزم ، ×اهلل  وكذا ال ي 

ث أو نقل أو أفتى و ما أشبهه :فيه  ،روى أبو هريرة أو قال أو ذكره أو أخرب أو حدَّ

ا فال يقال يف يشء من ذلك ن بعدهم فيام كان ضعيفً وكذا ال يقال ذلك يف التابعني وم

كي عنه أو بلغنا عنه  :وإنام يقال يف هذا كله ،بصيغة اجلزم وي عنه أو ن قل عنه أو ح  ر 

كى أو ي روى أو ي رفع أو ي عزى وما أشبه ذلك من صيغ التمريض  أو ي قال أو ي ذكر أو حي 

وصيغ  ،للصحيح أو احلسنفصيغ اجلزم موضوعة  :قالوا ،وليست من صيغ اجلزم

 . انتهى كالمه. (1)«التمريض ملا سوامها

ح يف مواضع يف النرش بأن هذه الصيغة ترد وقد وجدت اإلمام ابن اجلزري يرصِّ 

ِّ َول»: -حال االبتداء-كقوله يف باب النقل  ،عند العلامء املتقدمني للتضعيف
لحنبيل 

ْؤىَل( عن ابن وردان ثالثة أوجه )أحده هبمزة الوصل وضم الالم ومهزة ا(: )اال 

 .)ثانيها(: )لوىل( بضم الالم وحذف مهزة الوصل ومهزة الواو .ساكنة عىل الواو

ا يف الكتب )ثالثها(: )األ وىَل( كوجه أيب عمرو الثالث. وهذه األوجه هي أيًض 

املذكورة كام تقدم، إال أن صاحب الكايف مل يذكر هذا الثالث عن أيب عمرو، وذكره 

وذكر له الثالث بصيغة التضعيف، ، ومل يذكر الثاين لقالون صاحب التبرصة، لقالون

وظاهر عبارة أيب العالء احلافظ فقال: وقيل إنه يبتدأ لقالون بالقطع ومهزة كاجلامعة، 

 .(2)«جواز الثالث عن ورش أيضا، وهو سهٌو، واهلل أعلم

واختلف »ام: يف باب وقف محزة وهش (3)يف رشح الطيبة وكذلك يقول النويري

]يوسف:  ﴾جمٱ﴿، و[43]يوسف:  ﴾مكٱ﴿، ووغريها[ ،60]اإلرساء:  ﴾ّٰٱ﴿ يف

أشار  اإلدغام وإىل تضعيف؛ فقيل: تدغم، وقيل: ال، وسببه: اخلالف يف الرسم. [5

                                       
 .(63/ 1) :( املجموع1)

 (.1/413( النرش: )2)

 (.1/513( رشح طيبة النرش: )3)
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 «. اأي: وقيل: يدغم )رؤيا( أيًض  ،بقوله: )وقيل رؤيا(

 فاستدل النويري هنا هبذه الصيغة عىل التضعيف كام ترى.

وجدت أن األلفاظ التي تفيد  «طيبة النرش»التتبع واالستقراء ملا ورد يف: وبعد 

عفكالتضعيف يف كالم ابن اجلزري منها ما ينص عىل الضعف رصاحة   ،قوله: )ض 

يكـ) ،ومنها ما يفهم منه اإلشارة إىل ضعف الوجه واترك(. ،امنع و  ك يو ،ر    ،ح 

 .وهي ختتلف وتتاميز يف داللتها وغريها( ،قيلو

. اوثالثون موضعً  ستة: مجيعاً  وجمموع املواضع التي وردت فيها هذه األلفاظ

 بعون اهلل. مفصلة ذكرها هذا أوانو
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 املبحث الثاني
 التضعيف وبيان معانيها يت ظاهرهاحصر األلفاظ ال 

وذكر  التي تدخل حتت عنوان البحثقصدت هبذا املبحث حرص األلفاظ 

يف . وجعلت ذلك كل لفظ يف موضعهبيان املعاين التي دل عليها  معا مواضعه

 مطلبني:

 :وفيه أربعة ألفاظ :ما لفظه صريح يف ضعف الوجهاملطلب األول: 

 وهو قوله:  ،وقد ورد يف موضع واحد ف:األول: ُضع   لفظال •

عف. [ 126]  وإن تقاربا ففيه ض 

 رشح املسألة خمترصًا:أسوق كالم األئمة يف  ذا اللفظولبيان املراد هب

 ﴾مي زيٱ﴿ الف يفكان اخل اهلذو»ذلك يف النرش:  ناً يِّ بَ م   قال ابن اجلزري
اه قوضعيًفا، ويف غري [247البقرة:] «ي 

 زي ري﴿ ومل تدغم». وقال يف التقريب: (1)
دم ـي عـرح فـذا أصـ. وه(2)«ةـــحـتـة الفـفـع خـزم مـجـل الـن أجـم ﴾مي

 ن األول.ـام مــاإلدغ

 وهو ،وذلك حرف واحد ،فإن كان يف املتقاربني فاإلظهار» :(3)ابن الناظم وقال

ثم « وما ذكره صاحب التجريد من إدغامه فهو ضعيف... ﴾مي زي ريٱ﴿

أي: فإن متاثل احلرفان امللتقيان باجلزم ففي إدغامه اختالف عن أصحاب »قال: 

ا دخله اجلزم من اإلدغام، فإن تقارب احلرفان ففي إدغامه ضعف: أي رواية إدغام م

فيجيء النص عليه  [38]الروم:  ﴾زن ممرنٱ﴿ املتقاربني ضعيفة، وأما قوله تعاىل

                                       
 (.1/279( النرش: )1)

 (.95( تقريب النرش: )2)

 له رشح خمترص عىل طيبة النرش، شهاب الدين الشافعي، أبو بكر أمحد بن حممد بن حممد بن اجلزري، ( هو:3)

 (.1/227األعالم: ) (،1/129هـ(. ينظر: غاية النهاية: )835)ت:  مات بعد أبيه بقليل،
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عند ذكر إدغام التاء من املتقاربني  [102]النساء:  ﴾يه ىه﴿ مع

 .(1)«واملتجانسني

ا؛ الشتامله عىل املانعني، إال ما مظهر اتفاقً  ﴾مي زي ريٱ﴿ٱ» وقال النويري:

 .(2)«ا باجلزم كام تقدمونى، فإهنام أدغامها ومل يعتدن شذ من مذهب ابن شنبوذ والداج

ويف املتقاربني يف قوله:  ،[26اإلرساء: ] ﴾حف جف مغ﴿وأحلق به » وقال البنا:

وإجراء الوجهني  ،واملشهور االعتداد هبذا املانع يف املتقاربني ،﴾مي زي ريٱ﴿

 (3)«يف غريه
 ري﴿يف قوله تعاىل: وإن كان يف املتقاربني، وهو » قال الدكتور حممد حميسن:و
 ...﴾مي زي

 ا، ومها:ففي هذه احلالة يكون فيه وجهان أيًض 

 اإلظهار، وهو األرجح واألقوى، نظرا لكثرة طرقه التي جاء منها.

 . (4)«واإلدغام، وهو ضعيف نظرا لقلنة طرقه التي روته

أن يقال إن املجزوم الواقع يف  هنا: «ضعف»قلت: لعلَّ الصواب يف معىن 

تجانسني واملتقاربني تفصيله كام ييل: ما وقع يف املتجانسني وقع يف احلرفني امل

فآت. فهذان فيهام اخلالف من قول الناظم: واخللف.. ولتأت  ،موضعني: ولتأت

ابن اجلزري يف النرش كام تقدم. وأما ما وقع يف املتقاربني وهو موضع  ومن نصِّ  ،آت

ويري ورصح الناظم وابنه كام ذكر الن ا: فهو مظهر اتفاقً ﴾مي زي ريٱ﴿ :واحد

بخالف  ،ولذا ذكروا أن اخلالف يف املتقاربني خالف ضعيف غري مقبول ،بضعفه

 فاخلالف فيهام خالف قوي.  ؛املتجانسني

                                       
 (.56( رشح طيبة النرش: )ص1)

 (.1/342( رشح طيبة النرش: )2)

 (.1/31( اإلحتاف: )3)

 (.1/135: )( اهلادي4)
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 ويؤخذ مما تقدم أمران:

وأن ما ذكره بعض أهل األداء شاذ  ،. أن املقصود بالضعف: املنع والرد والرتك1 

 ال يعمل به كام قال النويري.

عىل وجه « وإن تقاربا ففيه ضعف» :ينبغي أن يكون املقصود بقول الناظم .2 

 زي ريٱ﴿ وذلك موضع واحد ،الدقة والتحرير املتقاربني فقط دون املتجانسني
 ض للمتجانسني هنا ليس حمله. والتعرن  .﴾مي

 وهو قوله:  ،وقد ورد يف موضع واحد الثاين: خطل: لفظال •

ْن َنْحو  َءَءاَمنْت ْم َخَطْل َواْلَبَدْل ... َواْلَفْصل  [ 193]   م 

م الث دخل أحٌد بني اهلمزتني يف واحٍد منومل ي  » قال ابن اجلزري: الثة ألًفا كام تقدن

، وكذلك مل يبدل الثنانية ألًفا عن األزرق، عن ورٍش  [58 الزخرف:] ﴾مسٱ﴿يف 

م يف )أآهلتنا( إذ ال فرق بينهام  .(1)«كام تقدن

: أي: إبدال اهلمزة الثانية املفتوحة ملن تقدم له ذلك والبدل» وقال ابن الناظم:

 ﴾زثٱ﴿يعني:  ،وجه األزرق عن ورش فيام اجتمع فيه ثالث مهزات :يريد
ال جيوز، فكل من  أخط ﴾مسٱ﴿و  [49، والشعراء: 71، وطه: 123]األعراف: الثالثة 

يه، من عمم احلكم ف مَ ه  عنه استثنى هذا لالشتباه باخلرب ووَ  ﴾ حم ٱ﴿أبدل نحو 

وقرص يف الشاطبية حيث مل ينبه عىل ذلك، وقد نبه عىل ذلك صاحب التيسري كام نبه 

وكذلك الفصل بني اهلمزتني باملد ملن تقدم  :عليه يف سائر كتبه قوله: )والفصل( أي

 «نحو» بقوله ، وعربَّ «واملد قبل الفتح والكرس حجر.. الخ»  له الفصل فيه بقوله:

واخلطل  يقال خرب البدل والفصل،  «خطل» :لهقو .يف الزخرف ﴾مسٱ﴿ٱليدخل

 .(2) «املنطق الفاسد وهو األصل: ،عىل اخلطأ يف القول

يف الثالث  ﴾زثٱ﴿والبدل( إشارة إىل أنه يمتنع يف »): وقال النويري

                                       
 (.1/369( النرش: )1)

 (.84( رشح طيبة النرش: )ص 2)
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  .(1)«إبدال الثانية -أيضا -الفصل بني األوىل والثانية بألف، ويمتنع ﴾مسٱ﴿و

 يمنع القول به والقراءة به. ،خطأ هنا: «طلخ»وبناء عىل ما تقدم يكون معنى 

مخسة وقد ورد يف  ،وهذا اللفظ رصيح يف املنع :امنع: لثالثااللفظ  •

وواحد جاء يف سياق الرتجيح واالختيار ال  ،منها للتضعيف رصاحة أربعة ،مواضع

 التضعيف:

 :قوله يف باب اإلدغام الكبري املوضع األول:

ْنَك  الَ [ 128]  َفاْمنَعْ  حَيْز 

فلو  ،لكون الننون قبلها خمفاة عندها «حيزنك كفره»وأظهر » قال ابن اجلزري:

ين. ولو أدغمهام لواىل بني ءعندهم كام سيأيت لواىل بني إخفا أخفاها عىل املختار

 .(2)«إ عالَلني

وذلك يف حرف واحد وهو  ،وبقي مانع آخر وهو اإلخفاء قبله» وقال ابن الناظم:

 .(3)««حيزنك كفره»

ذْ  َواْمنَعْ [ 168]قوله يف باب املد:  ضع الثاين:املو  َؤاخ   ي 

 رشيح، وابن ومكي سفيان، وابن املهدوي، استثنائها عىل نص» قال ابن اجلزري:

 فإنه التيسري،  يف يذكره مل التيسري صاحب وكون بالبدل، املغري بمد رصح من وكل

 داخٌل  أنه التيسري يف يذكره مل بكونه ظن  الشاطبي وكأن. غريه يف بذكره اكتفى

 رواة وبعض: أي يواخذكم،: وبعضهم: فقال اإلطالق، بمقتىض لورش املمدود يف

 فال (يؤاخذ) استثناء عىل جممعون املد رواة فإن كذلك، وليس (يواخذ) قرص املد

 التمكني زيادة ترك عىل األداء أهل أمجع: إجيازه يف الداين قال. قرصه يف خالف

 يف وقال مهموز، غري «واخذت» من عندهم ذلك وكان: لقا. وقع حيث....لأللف

                                       
 (.1/435( رشح طيبة النرش:)1)

 (.1/281( النرش: )2)

 (.56( رشح طيبة النرش: )ص3)
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. وبابه   ﴾ ىل مل خلٱ﴿: تعاىل قوله يف األلف متكني يف يزد مل وكلهم: املفردات

. ونصَّ الرشاح عىل (1)«خالًفا فيها حيك ومل البيان جامع يف استثناها وكذلك

 .(2)استثنائها باتفاق

 املوضع الثالث:
وَن َأنِّْث د وَلةٌ [ 949] ْف َيك  ص   َنْصًبا َلْو و 

  ث ْق يل  اْخت ل ْف ... َواْمنَْع َمَع التَّْأن يث 

يف قوله  (3)وهو ما ذكره كذلك يف النرش ،وهذا املوضع كسابقيه يف الترصيح باملنع

 وتبعه عليه رشاح القصيدة.  [7]احلرش:  ﴾زن  رنٱ﴿ تعاىل:

م بعض رشاح الشاطبية جواز الرابع وهو»قال النويري:  النصب مع  وتوهَّ

المتناعه رواية ووجها، وهذا معنى )وامنع مع التأنيث نصبا لو  وهو غلط؛التأنيث، 

وصف(، وإنام امتنع؛ ألن الفاعل مذكر فال جيوز تأنيث فعله، وال جيوز إضامر 

 .(4)«الغنيمة؛ لعدم ذكرها

 و  »فيكون معنى 
ذ كر وأ ورد؛ لكنه وجه مردود ال َتوز القراءة به  هنا: «فص 

 .لة املنع قبله: )وامنع(لدال

يم   َعىَل  َواْمنَعْ [ 1006]قوله يف باب التكبري:  املوضع الرابع: ح   الرَّ

 واملقصود بذلك املنع من وصل آخر السورة بالبسملة والوقف عليها.  

ورة بآخر التنكبري وصل وهو إمجاًعا، وجهٌ  منها يمتنع» قال ابن اجلزري:  السن

ل البسملة نن أل عليها القطع مع وبالبسملة ورة ألون  منفصلةً  َتعل أن جيوز فال السن

                                       
 (.1/340( النرش: )1)

 (.2/178اهلادي: ) (،1/175رشح النويري: ) (،74( ينظر: رشح ابن الناظم: )ص2)

(3( )2/386.) 

 (.2/584: )( رشح طيبة النرش4)
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ورة بآخر متنصلةً  عنها م كام السن  تقدير عىل الوجه هذا يتأتنى فال البسملة باب يف تقدن

 .(1)«املذكورين التنقديرين من

 قوله يف باب الوقف عىل أواخر الكلم:  :املوضع اخلامس

ري  َواْمنَْع ىف  [ 355] م  ْلف  َها الضَّ ْن َبْعد  َيا َأْو َواٍو َاوْ  َوخ   َكرْسٍ َوَضمْ  ْاألََتْم ... م 

وهذا املوضع ال تعلق له بالتضعيف وإنام ذكرته استطرادًا لدخوله يف اللفظ 

فدل عىل أن املنع هو  «يف األتم»املذكور. وقد اقرتن بام يدل عىل معناه وهو قوله: 

بحثته يف بحث ألفاظ  قد. واألكمل واألكثر واألشهر فحسب ال أن ما عداه ضعيٌف 

 الرتجيح واالختيار مع نظائره يف بحث مستقل.

 وهو قوله: ،وقد ورد يف موضع واحد اللفظ الرابع: اترك: •

ك  ... َما َشذَّ [ 251] ْق َواْتر 
َواف   َوَبنْيَ َبنْيَ إ ْن ي 

 واملقصود التنبيه بذلك عىل ترك ما شذ من املذاهب يف التخفيف الرسمي.

 التخفيف من الشاذ شذ بام ويعني به، تقرأ وال شذ بام تأخذ ال أي» ناظم:قال ابن ال

 بالياء «وأولئك خائفني،» يف كاألخذ ،الصحة رشوط فيه جيتمع مل ما الرسمي

 واو غري من بألف «أولياه إن» ويف ،خمففة بالواو «وجاؤوا رشكاؤهم،» ويف ،املحضة

 .(2)«...الرواية، به صحت وال العربية يف جيوز ال مما

وليس مها من  ،امنع( إنام ذكرهتام تتميام للفائدة-)اترك وهذا اللفظ والذي قبله

موضوع البحث وفكرته كام هو ظاهر؛ لرصاحة ألفاظهام يف الداللة عىل التضعيف 

 وخلومها من اللبس. 

 عرش لفظًا: أحدوفيه  ما لفظه حيتمل التضعيف وعدمه: :املطلب الثاين

 ورد يف مخسة مواضع:وقد  ل:نُقِّ اللفظ األول:  •

                                       
 (.2/432( النرش: )1)

 (.105( رشح طيبة النرش: )ص 2)
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 قوله يف املقدمة:  املوضع األول:

َل  الذ  ىَل عَ   ه  يح  ح  ْص  تَ يف  وَ  يه  ف   دْ ه  تَ جْ يَ لْ وَ  [13]  ه  يح  ح  ن َص م   ي ن ق 

 .(1)بداللة السياق وقوله:)من صحيحه( ،×أي صح نقله عن النبي  ومعناها:

 قوله يف باب وقف محزة وهشام:  املوضع الثاين:

ـل ون   [245]  طْ ي  كَ  اءٌ يَ ق 
 ْل ئ  ـــس  كَ  اوٌ وَ وا وَ ئ  ف 

وذهب بعض الننحاة إىل إبدال اهلمزة املضمومة بعد كرس »قال ابن اجلزري: 

)سنقريك ويستهزون( ياًء، ويف نحو  :املكسورة بعد ضمٍّ حرًفا خالًصا فتبدل يف نحو

دة )سئل واللنؤلؤ( واًوا، ونسب هذا عىل إطالقه إىل أيب احلسن سعيد بن مسع

اينن يف  األخفش الننحوين البرصين أكرب أصحاب سيبويه، فقال احلافظ أبو عمٍرو الدن

جامعه: هذا هو مذهب األخفش الننحوين النذي ال جيوز عنده غريه. وتبعه عىل ذلك 

اطبين ومجهور الننحاة عىل ذلك عنه  .(2)«الشن

يف النوعني والذى عليه مجهور القراء: إلغاء مذهب األخفش ...»وقال النويري:

يف الوقف حلمزة، واألخذ بمذهب سيبويه، وهو التسهيل بني اهلمزة وحركتها 

وذهب آخرون إىل التفصيل: فأخذوا بمذهب األخفش فيام وافق الرسم نحو: 

ونحوه؛ « يستهزءون»، و «سئل»وبمذهب سيبويه يف نحو: « اللؤلؤ»و « سنقرئك»

 .(3)«الداين وغريهملوافقته للرسم، وهو اختيار احلافظ أبو عمرو 

رواه  ،تدل عىل ورود هذا الوجه عن اإلمام األخفش هنا «لق  ن  »معنى عليه فإن و

راء عىل مذهب سيبويه. وكالمها مذهب ـر القـن أكثـلك ،اةــور النحـمهـعنه ج

ان وغريهم ـيـو حـز وأبـي العـي وأبـاطبـي والشـد الدانـه عنــوص عليـور منصـهـمش

                                       
 (.1/105) رشح النويري: (،7( ينظر: رشح ابن الناظم: )ص 1)

 (.1/444( النرش: )2)

 (.1/498( رشح طيبة النرش: )3)
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 .(1)كام يف تقريب النرش

  .ْل ق  ن ن  إ  ت وَ بَ َج ال وَ [ 261]قوله يف فصل تاء التأنيث:  املوضع الثالث:

 وهذا رصيح من ابن اجلزري يف منع هذا الوجه وإن كان مذكورا عند الشاطبي.

اط»قال يف النرش:  ،وعبارته يف الطيبة أرصح من عبارته يف النرش يُّ بوانفَرَد الشَّ

نعرف خالًفا عنه يف  وال  [36]احلج:  ﴾مج حج ٱ﴿ ف  يف  الوان باخلكعن ابن  ذ

 .(2)«ق  إ ظهارها من هذه الطُّر

 ع الرشاح واملحررون عىل ردِّ هذا الوجه من طريق الطيبة. أمجوقد 

  حج مث﴿ :قوله: )ال وجبت( أي: غري وجبت، يريد» قال ابن الناظم:
من هذه الطرق  :يف إظهارها عن ابن ذكوان، أي :يعني: ال خالف فيها: أي ﴾مج

ر فيها اخلالف، فلذلك نبهت عليها ليعلم قوله: )وإن نقل( أي مع أن الشاطبي ذك

فإنه ال يصح من  ﴾مج  حج ﴿يف  :وإن نقل اخلالف عن ابن ذكوان فيه: أي

وليس  ،هذه الطرق، يشري إىل ذكر الشاطبي رمحة اهلل عليه اخلالف فيه عنه

 . (4). ووافقه النويري(3)«بصحيح

ا » وقال الدكتور حممد حميسن: قل عن ابن ذكوان فيها فقد ن   ﴾مج حج﴿أمن

 .(5)«ولكن املعمول به من طرق النرش اإلظهار فقط ،اخلالف

ال  ،أي نقل نقال غري مأخوذ به؛ بل هو انفراد مرتوك هنا:« نقل»وعليه فإن معنى 

يؤخذ به يف اختيار ابن اجلزري ومن طريق الطيبة. وأما من طريق الشاطبية فوقع فيه 

 ه.خالف ليس هذا موضع تفصيل

                                       
 (.146( )ص 1)

 (.153(. وكذا عبارته يف التقريب: )2/6( )2)

 (.109( رشح طيبة النرش: )ص 3)

 .(1/539طيبة النرش: ) ( رشح4)

 (.1/270( اهلادي: )5)
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 قوله يف باب اإلمالة:  املوضع الرابع:

 وأسفى عنه نقل[ 300]

ا »قال ابن اجلزري:  ورين عنه  ﴾ مسٱ﴿وأمن ، فروى إمالته كذلك عن الدن

بغري خالف كلٌّ من صاحب الكايف، وصاحب اهلداية، وصاحب اهلادي، وهو 

، وذكر صاحب التنبرصة عنه فيها خالًفا اطبين قرأ  وأننه ،حيتمل ظاهر كالم الشن

بعة عن أيب  ،بفتحها اينن عىل فتحها له دون أخواهتا، وروى فتح األلفاظ السن ونصن الدن

 .(1)«.عمٍرو من روايتيه سائر أهل األداء من املغاربة واملرصينني، وغريهم

َنقل إمالتها بني بني عن الدوري عنه صاحب الكايف واهلادي »وقال ابن الناظم: 

 .(2)«عنه صاحب التبرصةواهلداية، وَنقل اخلالف فيها 

 دلت عىل جواز الوجهني دون تضعيف أحدمها. هنا «ن قل»فظهر من كالمهام أن 

 التكبري: باب قوله يف  املوضع اخلامس:

 ولسوس نقال ... تكبريه من انرشاح... [1004]

وأما ما ورد عن السويس فإنَّ احلافظ أبا العالء قطع له بالتكبري »قال ابن اجلزري: 

وقطع له به صاحب التجريد  ،ة )أمل نرشح( إىل خامتة )الناس( وجهًا واحداً من فاحت

نا بذلك من طريقه. وروى سائر الرواة عنه ترك التكبري  ،من طريق ابن حبش وقرأ

 .(3)«كاجلامعة

أمل »أي نقل بعض أئمة القراءة التكبري للسويس من سورة »قال ابن الناظم: 

ن راوي التكبري عنه وهو ابن حبش مل يرو عن ولكنه مع وجه البسملة له أل «نرشح

 .(4)«السويس سوى البسملة

قل التكبري أيضا عن السوسى، وقطع له به أبو العالء من أي: ن  »وقال النويري: 

                                       
 (.2/54( النرش: )1)

 (.122( رشح طيبة النرش: )ص2)

 (.2/424( النرش: )3)
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« التجريد»وقطع له به صاحب  ،وجها واحدا (الناس)إىل خامتة  (أمل نرشح)فاحتة 

 .(1)«من طريق ابن حبش

نقله بعض األئمة عنه ومها أبو العالء وصاحب ا: هن «نقال»وعليه فإن معنى 

؛ لكن مجهور القراء سوامها عىل التجريد؛ بل مل يذكر أبو العالء له فيه خالفا كام تقدم

 تركه عنه.

 : اآليت يف «نقل»هذه اللفظة  املعاين التي دلت عليهاويمكن تلخيص 

اية تعدد األوجه مع اإلشارة إىل أن ذلك خالف قول اجلمهور أو رو .1

 .(2)يف املوضع الثاين والرابع واخلامساألكثرين. 

 . (3)صحة النقل. يف املوضع األول .2

 القرتانه بام يدل عليه. .(4)التضعيف. يف املوضع الثالث .3

 :وقد وردت يف مخسة عرش موضعاً  : قيل:ثاينال اللفظ •

  قوله يف تفسري األحرف السبعة: املوضع األول:

 .. أنزله بسبعة مهوناوأصل االختالف أن ربنا .[ 18]

 وقيل يف املراد منها أوجه ... وكونه اختالف لفظ أوجه[ 19]

 ،يف هذين البيتني إىل اخلالف الوارد يف تفسري األحرف السبعة أشار الناظم 

فذكر أنه وردت عدة أقوال وأوجه وتفسريات عن األئمة املتقدمني للمراد باألحرف 

 .(5)السبعة

ك رت أوجٌه متعددة يف تفسريها. هنا: «قيل»معنى وعليه ف رود اخلالف فيها وو   ذ 

                                       
 (.2/637( رشح طيبة النرش: )1)

 رشح النويري (،333 ،122 ،102رشح ابن الناظم: )ص (،2/410، 2/54، 1/444 ( ينظر: )النرش:2)

( :1/497، 2/637.) 

 (.1/105(. رشح النويري: )1/33( ينظر: النرش: )3)

 (.1/109رشح النويري: ) (،108رشح ابن الناظم: )ص (،2/6( ينظر: النرش: )4)

 (.1/29( ينظر: النرش: )5)
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 وإنام اختار رأيا حمددًا منها يف عجز البيت. ،دون قصد التفضيل يف ذات اللفظة

  قوله يف باب االستعاذة: املوضع الثاين والثالث:

 الـة وعلــحـوقيل خيفي محزة حيث تال ... وقيل ال فات[ 105]

زة وجهان: إخفاء االستعاذة يف مجيع السور. والثاين: أخرب الناظم بأنه ورد عن مح

لِّال»ثم أتبعها الناظم بقوله:  ،اإلخفاء يف غري الفاحتة واجلهر فيها فقط وهذه «. وع 

ولوال اختالف الرشاح يف معنى  ،الكلمة حتتمل معنيني متضادين كام ذكر ابن الناظم

لكن ملا وقع  ،عىل ضعفه )علال( جلعلتها ضمن القسم األول الذي اقرتن بام يدل

 ولذا سأنقل ما يتعلق هبذه املسألة عىل النحو اآليت:اخلالف فيها أحلقتها هنا. 

اء، ال نعلم »قال ابن اجلزري:  اء هو اجلهر هبا عن مجيع القرن ة القرن املختار عند األئمن

ٍل من ويف كلن حا ،يف ذلك خالًفا عن أحٍد منهم إالن ما جاء عن محزة وغريه ممنا نذكره

 إىل أن قال:« ثم ذكر اخلالف عن املسيبي عن نافع... «أحوال القراءة كام نذكره

ذ من رواية املسينبين عن نافٍع، وانفرد به الويلن عن إسامعيل » قلت: صحن إخفاء التنعون

وقد ورد من طرق كتابنا عن  ،بن نافٍع، وكذلك األهوازين عن يونس، عن ورشٍ 

ل الفاحتة  -فاؤه حيث قرأ القارئ مطلًقا محزة عىل وجهني: أحدمها إخ أي يف أون

ٍد  -وغريها  وهو النذي مل يذكر أبو العبناس املهدوين عن محزة من روايتي خلٍف وخالن

ٍد. وكذا ذكر اهلذيلن يف كامله  سواًء. وكذا روى اخلزاعين عن احللواينن عن خلٍف وخالن

، عن سليٍم، عن محزة.  ل وهي رواية إبراهيم بن زريبٍّ ذ يف أون الثناين: اجلهر بالتنعون

عن خلٍف،  املبهج الفاحتة فقط، وإخفاؤه يف سائر القرآن، وهو النذي نصن عليه يف

 . (1)«عن سليمٍ 

هذا كاالستدراك عىل قوله: جهرا جلميع القراء، وهو أنه ورد »قال ابن الناظم: 
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 ،: أي حيث قرأعن محزة روايتان يف إخفاء التعوذ سوى اجلهر، وهو اإلخفاء مطلقا

كام ذكره يف  ،إال يف فاحتة الكتاب ؛اإلخفاء :سواء كان أول سورة أو أثناءها، والثاين

للتثنية: أي والقوالن  «علال»واأللف يف  ،النرش، واألصح عنه اجلهر كام تقدم

 .(1)«معلوالن: أي ضعيفان، وحيتمل أن يراد أن لكل منهام علة: أي وجه

عِّف، حيتمل ألفه التثنية وهو األَوىل؛ الجتامعهام  وعلِّال(») وقال النويري: أي: ض 

يف علة التضعيف، وهو فوات السامع شيئا، واإلطالق؛ ألن القول الثاين بأن فعلها 

م؛ فهو ظاهر الضعف  .(2)«يف الفاحتة دون غريها حتكن

ويستحب اجلهر هبا عند اجلميع إال ما صح من إخفائها من رواية » وقال البنا:

واملراد  ،واجلهر أول الفاحتة فقط .وحلمزة وجهان: اإلخفاء مطلقا ،ي عن نافعاملسيب

 .(3)«باإلخفاء اإلرسار عىل ما صوبه يف النرش

وهذان القوالن ضعيفان، واألصح اجلهر حلمزة » وقال الدكتور حممد حميسن:

كباقي القراء. والذي تلقيته، وقرأت به عن شيوخي رمحهم اهلل تعاىل اجلهر 

 .(4)«تعاذةباالس

لِّال»هنا خيتلف بحسب تفسري كلمة  «قيل»وبناء عىل ما سبق فإن معنى   ،بعده« ع 

لِّال يكون معنى  التضعيف القرتاهنا بام يدل عىل «: قيل»فعىل التفسري األول لع 

لِّال»التضعيف وهو  وهو الذي عليه  ،وهو قول النويري وأحد قويل ابن الناظم ،«ع 

الذي هو -كتور حممد حميسن. وأما عىل االحتامل اآلخرالعمل كام نص عليه الد

فليس الوجهان ضعيفني؛ بل منصوران ببيان علتهام  -بمعنى: له وجه صحيح

وحجتهام وتوجيههام. وهذا القول حيتمله كالم ابن اجلزري املتقدم وكذا عبارة البنا. 
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الذي  واألقرب للصواب أن هذين القولني خالف املختار عند ابن اجلزري. وأن

 عليه العمل هو ما اختاره كام تقدم عند الدكتور حممد حميسن. واهلل أعلم.

  قوله يف باب املد: املوضع الرابع:

 وقيل دوهنم نل ثم كل ... روى فباقيهم[ 163]

هذا هو القول الثاين يف مراتب املد، وهو أن أطوهلم «: وقيل»»قال ابن الناظم: 

ورشا من طريق األزرق ومحزة وكذا ابن ذكوان  :يمدا من ذكر يف البيت السابق؛ يعن

من طريق العراقيني، ودوهنم عاصم ودونه ابن عامر والكسائي وخلف ودوهنم 

الباقون، ويبقى املرتبة اخلامسة وهي القرص يف املنفصل كام سيأيت، وهذا القول هو 

ليمة، ويف الذي يف التيسري للسبعة ويف تذكرة ابن غلبون للثامنية، ويف تلخيص ابن ب

. ووافقه (1)«اإلقناع البن الباذش وهو الذي أقرأنا به عامة شيوخنا بمرص والشام

 وقد أطال يف تفصيلها بام ال حيتمل املقام نقله. ،(3). وهو الذي يف النرش(2)النويري

لتدل عىل تعدد األوجه مع جاءت -هنا -« قيل»واحلاصل من كالمهم أن 

مذهب مشهور قرأ « قيل»ـيشء منها؛ بل ما ذكره بدون تضعيف  يف الشهرة اشرتاكها

 به عامة شيوخ مرص والشام كام تقدم.

  قوله يف باب اهلمزتني من كلمتني: املوضع اخلامس:

 وداــا جـدًا زكـدا ... مـدل مـل تبـوقي[ ...199]

ى أما قنبل...ورو ،عن ورشٍ  واختلف عن قنبٍل واألزرق»زري:  قال ابن اجل

ة املرص فتبدل يف حالة الكرس ياًء  ،إبداهلا حرف مدٍّ خالصٍ  ينني واملغاربةعنه عامن

من واًوا خالصًة ساكنًة، وهو  خالصًة ساكنًة، وحالة الفتح ألًفا خالصًة، وحالة الضن

التنبرصة،  النذي قطع به يف اهلادي، واهلداية، والتنجريد، وهو أحد الوجهني يف
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ا األزرق فر اطبينة... وأمن وى عنه إبدال اهلمزة يف األقسام الثنالثة والكايف، والشن

حروف مدٍّ كوجه قنبٍل مجهور أصحاب املرصينني، ومن أخذ عنهم من املغاربة، وهو 

، وكذا  ن قيلن ام الصن ، وابن الفحن النذي قطع به غري واحٍد منهم، كابن سفيان، واملهدوين

 .(1)«يف التنبرصة، والكايف، وقاال: إننه األحسن له..

وروى عنه عامة املرصيني واملغاربة إبداهلا حرف مد خالص، »ري: وقال النوي

فتبدل يف حالة الكرس ياء، وىف حالة الضم واوًا ساكنة، وهو الذى قطع به يف اهلادي، 

 .(2)«و اهلداية، و التجريد، ومها يف التبرصة، و الكايف، و الشاطبية

يني واملغاربة وأن فظهر من كالمهام أن هذا الوجه وجه مشهور رواه عامة املرص

 جاءت للداللة عىل تعدد األوجه مع اشتهارها مجيعا عند األئمة.  هنا« قيل»

  قوله يف باب السكت: املوضع السادس والسابع:

 وقيل بعد مد...  قيل وال عن محزة[ 236]

وايتني عىل حرف املدن »قال ابن اجلزري:  كت عن محزة من الرن وروى آخرون السن

لك عىل اخلالف يف املنفصل واملتنصل كام ذكرنا، فمنهم من خصن أيًضا، وهم يف ذ

ى بني حرف املدن وغريه مع ا (بذلك املنفصل وسون
ٍ
كت عىل الم التنعريف و)يشء  .لسن

وذكره   وغريه،غاية االختصار افظ أيب العالء اهلمداينن صاحب وهذا مذهب احل

ٍد، ومنهم من أطلق ذلك صاحب  التنجريد  من قراءته عىل عبد الباقي يف رواية خالن 

، وبه قرأ سبط اخليناط عىل  ذائين يف املتنصل واملنفصل، وهو مذهب أيب بكٍر الشن

، عنه، وهو يف  الكامل  أيًضا.  يف أيب الفضل، عن الكارزينين  الرشن

كت مطلًقا عن محزة من روايتيه، وهو مذهب  ثم قال: وذهب آخرون إىل عدم السن

، بن سفيان صاحب اهلادي ، وشيخه أيب عبد اهللاهلداية بأيب العبناس املهدوين صاح

وهو النذي مل يذكر أبو بكر بن مهران يف غايته سواه. فهذا النذي علمته ورد عن محزة 
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وبكلن ذلك قرأت من طريق من ذكرت، واختياري عنه يف ذلك من الطنرق املذكورة، 

كت يف غري حرف املدن مجًعا بني الننصن واألداء والقي  ،اسالسن

ٍد وغريمها، عن سليٍم، عن محزة، قال: إذا مددت  فقد روينا عن خلٍف وخالن

، ثمن أتى باهلمز بعد املدن  كت قبل اهلمزة، قال: وكان إذا مدن احلرف فاملدن جيزي من السن

، وهذا النذي قاله محزة من أنن  اينن ال يقف قبل اهلمز. انتهى. قال احلافظ أبو عمٍرو الدن

كت معنًى حسٌن لطيٌف دالٌّ عىل وفور معرفته ونفاذ بصريته، املدن جيزي من ال سن

وذلك أنن زيادة التنمكني حلرف املدن مع اهلمزة إننام هو بياٌن هلا؛ خلفائها وبعد خمرجها، 

اكن قبلها إننام هو بياٌن هلا  كوت عىل السن قًة، وكذا السن فيقوى به عىل الننطق هبا حمقن

كت عليه، وكفى أيًضا. فإذا بيننت بزيادة التن  مكني حلرف املدن قبلها مل حتتج أن تبنين بالسن

وهذا ظاهٌر واضٌح وعليه العمل اليوم، واهللن  :)قلت( املدن من ذلك وأغنى عنه.

 .(1)«أعلم

مع  ،عن بعض أهل األداء نيالوجه ورود هذينهنا:  «قيل»وعليه فمعنى 

 -حال السكت– هاختيارن لك ؛طريق من ذكرَ من  امتصحيح اجلميع وقراءة الناظم هب

كت   .مجًعا بني الننصن واألداء والقياس ؛غري حرف املدن  عىلالسن

  وقيل حفص وابن ذكوان[ 238] :يف باب السكت قوله املوضع الثامن:

واجلمهور عن ابن ذكوان »بعد ما ذكر اخلالف عن ابن ذكوان:  قال ابن اجلزري

 .«من سائر الطرق عىل عدم السكت، وعليه العمل

واألمر كام قال الداين يف أيب طاهٍر، إال أن أكثر أصحابه »وقال عن خالف حفص: 

مل يرووا عنه السكت تالوًة أيًضا كالنهرواين، وابن العالف، واملصاحفي، وغريهم، 

وهم أيًضا من اإلتقان والضبط واحلذق والصدق بمحل ال جيهل. ومل يصح عندنا 

ن أكثر أصحاب احلاممي مل يرووه عنه مثل أيب تالوًة عنه إال من طريق احلاممي، مع أ
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الفضل الرازي، وأيب الفتح بن شيطا، وأيب عيل غالم اهلراس، وهم من أضبط 

عن األشناين  -وهو عدم السكت-أصحابه وأحذقهم. فظهر ووضح أن اإلدراج 

أشهر وأكثر وعليه اجلمهور، واهلل أعلم. وبكل من السكت واإلدراج قرأت من 

 .(1)«طريقه

هذا رشوع يف بيان األشياء التي ورد السكت عليها »: قال الدكتور حممد حميسنو

فبنين أنه ورد عن هؤالء الثالثة الروايات « إدريس، وحفص، وابن ذكوان»لكل من 

 الصحيحة بالسكت، وعدمه، ويف ذلك ثالث روايات:

 «.يشء، والم التعريف، والساكن الصحيح املنفصل»األوىل: السكت عىل 

يشء، والم التعريف، والساكن الصحيح املنفصل، »ية: السكت عىل الثان

 «.والساكن الصحيح املتصل

 (2)«الثالثة: عدم السكت بالكلينة.

ورد هذا الوجه  عن األئمة، وقد قرأ به ابن اجلزري،  هنا: «قيل»وعليه فمعنى 

 ولكن نصوص النرش تدل عىل أن اجلمهور واألشهر عىل تركه عنهام.

 قوله يف باب وقف محزة وهشام:  اسع:املوضع الت

ْؤَيا250] يَل ر 
ي َوق  ا ... ت ْدَغم  َمْع ت ْؤو  يَّ

ْن آَنا َنبَا اْل َور   [ َوَياَء م 

ويا(، و)رويا( حيث وقع فأمجعوا عىل إبدال اهلمزة » قال ابن اجلزري: ا )الرن وأمن

و ياًء وإدغامها يف منه واًوا لسكوهنا وضمن ما قبلها، فاختلفوا يف جواز قلب هذه الوا

، واحلافظ أبو عمٍرو،  الياء بعدها كقراءة أيب جعفٍر، فأجازه أبو القاسم اهلذيلن

قوا بينه وبني )تؤي، ورءيا( وحكاه ابن  وا بينه وبني اإلظهار، ومل يفرن وغريمها، وسون

سم، فإنن اإلظهار أوىل وأقيس، وعليه  فه، وهو إن كان موافًقا للرن رشيٍح أيًضا وضعن

 .(3)«ر أهل األداء.أكث
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وهو يف مريم بياء « رئيا»وكذا يقف يف وجه اتباع الرسم عىل » قال ابن الناظم:

، بواو مشددة وتدغم، وجييء وجه آخر «تؤوي، وتؤويه»مشددة عىل اإلدغام، وكذا 

وذلك زائد عىل التخفيف القيايس وهو الوقف بياءين وبواوين، وهي لغة للعرب، 

نصوصة عن محزة وقفا. قوله: )وقيل( أي وذكر بعضهم يف قرأ هبا مجاعة وجاءت م

؛ ألنه «﴾مل خل﴿رؤيا، و»املضموم الراء نحو: « رؤيا»وجه اتباع الرسم 

 .(1)« لغة للعرب أيضا قرأ هبا أبو جعفر وغريهكتب بياء واحدة وهي 

]يوسف  ﴾مكٱ﴿، ووغريها[60]اإلرساء: ﴾ّٰ﴿واختلف يف »وقال النويري: 

؛ فقيل: تدغم، وقيل: ال، وسببه: اخلالف يف الرسم. [5 ]يوسف: ﴾جمٱ﴿، و[43: 

 .(2)«وإىل تضعيف اإلدغام أشار بقوله: )وقيل رؤيا( أي: وقيل: يدغم )رؤيا( أيضا

الرؤيا( حيث وقع، أمجعوا عىل إبدال مهزته واوا، واختلفوا يف )» وقال البنــا:

فر، فأجازه اهلذيل وغريه جواز قلب الواو ياء وإدغامها يف الياء بعدها كقراءة أيب جع

وضعفه ابن رشيح، قال يف النرش: وهو وإن كان موافقا للرسم فإن اإلظهار أوىل 

 .(3)«وأقيس، وعليه أكثر أهل األداء أي: وهو الذي يف الشاطبية كأصلهـــا

وأجاز الدكتور حميسن الوقف باإلدغام عىل )رئيا( و)تئوي( و)رؤيا( دون 

 . (4)تضعيف يشء من ذلك 

التعدد والتنوع، وهو قول بعض األئمة ولغة  هنا:« قيل»بني مما سبق أن معنى فت

للعرب، قرأ هبا أبو جعفر كام قال ابن الناظم؛ بيد أهنا خالف األوىل واألقيس كام قال 

 ابن اجلزري.
                                       

 (.105( رشح طيبة النرش: )ص 1)

 (.1/513رشح طيبة النرش: )( 2)

 (.1/90( اإلحتاف: )3)

 (.1/261( اهلادي: )4)
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  قوله يف باب اإلمالة: املوضع العاشر:

 [ قيل متى ... بىل عســـى299]

ون من املغاربة يف )أنى ويا ويلتى ويا حرستى واختلف امل»قال ابن اجلزري:  لطِّف 

ويا أسفى وبىل ومتى وعسى( فاجلمهور منهم عىل تلطيف )أنى ويا ويلتى وحرستى( 

وكذلك »إىل أن قال: « بني بني، من رواية الدوري عنه، وهو الذي يف التيسري....

هلادي صاحب اهلداية وصاحب ا -أي الدوري-أمال )بىل وعسى ويا أسفى( عنه

 .(1)«وغريمها

قيل متى( أي: قيل عن الدوري عن أيب عمرو إمالة )متى( )»وقال ابن الناظم: 

 .(2)«بني بني، وهو يف الكايف واهلداية واهلادي

َذكَر هذا الوجه عن الدوري عن أيب عمرو بعض   هنا: «قيل»وعليه فمعنى 

وا له بالفتح، وهم املغاربة، وهم صاحب اهلادي والكايف واهلداية. والباقون أخذ

 األكثرون. 
  قوله: املوضع احلادي عشر:

ز  َنَأى326] َواه  َمْع مَهْ
ٍن َحْريَفْ َرَأى ... َعنْه  َوَرا س 

  [ َوق يَل َقْبَل َساك 

يف وسط الباب ومل يذكر  [51، فصلت: 83]االرساء:  ﴾ حج ﴿ذكر ابن اجلزري إمالة 

أن مذهب السويس إمالة اهلمزة فقط، السويس ضمن من أماهلا، ثم ذكر )رأى( وبني 

فإن وقع فال إمالة له فيها  [77]األنعام:  ﴾يب ىبٱ﴿ٱما مل يقع بعدها ساكن نحو:

 وال يف الراء.

ثم جاء يف آخر الباب وحكى اخلالف يف هاتني الكلمتني للسويس وبني أن له 

وله إمالة  ،نوله إمالة الراء كذلك فيام ليس بعده ساك ،إمالة الراء واهلمزة قبل ساكن

 «. قيل»وأشار إىل ذلك بـ ﴾ حجٱ﴿ٱاهلمزة يف

                                       
 (.174( تقريب النرش: )ص1)

 (.122( رشح طيبة النرش: )ص2)
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 فمن أخذ بظاهر الطيبة ،وذكرمها يف غري موضعهام يدل عىل أن ذلك حمل نظر

وأما من راجع نصوص ابن  ،فإنه يقرأ هبام وال إشكال واكتفى بذكرها يف الطيبة؛

  .اجلزري ورشوح الطيبة وحتريراهتا فيظهر له أن يف املسألة خالف

 احلاصل أن يف هذا البيت ثالث مسائل: و

 .﴾ حجٱ﴿إمالة:  .1

 .﴾يب ىبٱ﴿ٱ. إمالة الراء واهلمزة مما وقع قبَل ساكن نحو: .2

إمالة الراء فيام مل يقع قبل ساكن. زيادة عىل إمالته الراء التي ذكرها سابقًا.   .3

 .﴾َّ ٍّ ٱ﴿نحو: 

 هنا كام ييل: األئمة أسوق أقوالوس

وانفرد فارس بن أمحد يف »قال ابن اجلزري: ف)نأى( املسألة األوىل وهي إمالة أما 

إحدى وجهيه عن السويس باإلمالة يف املوضعني وتبعه عىل ذلك الشاطبي. وأمجع 

الرواة عن السويس من مجيع الطرق عىل الفتح ال نعلم بينهم يف ذلك خالًفا، وهلذا مل 

 .(1)«يذكره له يف املفردات وال عول عليه

 : فقال عنها املسألة الثانية وأما

وانفرد الشاطبي عن أيب بكٍر باخلالف يف إمالة اهلمزة أيًضا. وعن السويس »

 .«-)يعني: قبل ساكن(- باخلالف أيًضا يف إمالة فتحة الراء وفتحة اهلمزة مجيًعا

فهو  -)يعني: قبل الساكن(-وأما إمالة الراء واهلمزة عن السويس»وقال أيضا: 

أيب الفتح، وقد تقدم آنًفا أنه إنام قرأ عليه بذلك من غري مما قرأ به الداين عىل شيخه 

وإذا كان األمر كذلك فليس إىل األخذ به من طريق طريق أيب عمران موسى بن جريٍر 

                                       
 .(2/44( النرش: )1)
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 الشاطبية، وال من طريق التيسري، وال من طرق كتابنا سبيٌل.

 عىل أن ذلك مما انفرد به فارس بن أمحد من الطرق التي ذكرها عنه سوى طريق

ابن جريٍر، وهي طريق أيب بكٍر القريش، وأيب احلسن الرقي، وأيب عثامن النحوي، 

ومن طريق أيب بكٍر القريش ذكره صاحب التجريد من قراءته عىل عبد الباقي بن 

فارٍس عن أبيه، وبعض أصحابنا ممن يعمل بظاهر الشاطبية يأخذ للسويس يف ذلك 

ح الراء وإمالة اهلمزة وبعكسه، وهو إمالة بأربعة أوجٍه، وهي فتحهام وإمالتهام وبفت

الراء وفتح اهلمزة، وال يصح منها من طريق الشاطبية، والتيسري سوى األول، وأما 

الثاين فمن طريق من قدمنا، وأما الثالث فال يصح من طريق السويس ألبتة، وإنام 

دي، روي من طريق أيب محدون، وأيب عبد الرمحن وإبراهيم بن اليزيدي عن اليزي

ومن طريقيهام حكاه يف التيسري وصححه، عىل أن أمحد بن حفٍص اخلشاب وأبا 

 .-واهلل أعلم -الرافعي حكيا أيًضا عن السويس  العباس

وأما الرابع فحكاه ابن سعدون، وابن جبرٍي عن اليزيدي، وال نعلمه ورد عن 

 «.-واهلل أعلم  -السويس ألبتة بطريٍق من الطرق 

 ،ونحوه كام تقدم ﴾يب ىبٱ﴿وخلف وأبو بكر راء وأمال محزة »وقال: 

هذا كله يف شأن ما وقع  .(1)«وكذلك ورد عن السويس من بعض الطرق كام قدمنا

 .نـاكـل سـقب

وأمال أبو عمرو اهلمزة فقط يف املواضع »: وقع قبل متحرك فقال فيهما وأما 

بخالٍف عنه  السبعة، وانفرد أبو القاسم الشاطبي بإمالة الراء أيًضا عن السويس

وال أعلم هذا الوجه روي عن السويس من  ،فخالف فيه سائر الناس من طرق كتابه

                                       
 .(47 -46، 2/78) ( النرش1)
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 بل وال من طرق كتابنا أيًضا. ؛طريق الشاطبية والتيسري

رواه عن السويس صاحب التجريد من طريق أيب بكٍر القريش عن السويس  ؛نعم

عيٍب مثل محزة، وليس ذلك يف طرقنا، وقول صاحب التيسري: وقد روى عن أيب ش

ال يدل عىل ثبوته من طرقه فإنه قد رصح بخالفه يف جامع البيان فقال: إنه قرأ عىل 

أيب الفتح يف رواية السويس من غري طريق أيب عمران موسى بن جريٍر فيام مل يستقبله 

 «.ساكٌن، وفيام استقبله بإمالة فتحة الراء واهلمزة مًعا

م عن السويس إمالة الراء واهلمزة من رأى وَروى بعضه :أي» وقال ابن الناظم:

وبه قرأ الداين عىل فارس، ولكن من غري طريق ابن جرير التي  ،إذا كانت قبل ساكن

وإن كنا  ،وليس من طرقه وال طرق كتابناهي يف التيسري وتبعه الشاطبي عىل ذلك، 

الذي ليس  وروى عن السويس إمالة الراء :قوله: )ورا سواه( أي قرأنا به عىل اجلملة.

فتامل الراء واهلمزة يف هذا الوجه،  ،قبل ساكن، وقد تقدم أن أبا عمرو يميل مهزته

وقد ذكره الشاطبي وليس من طرقه وال من طرق كتابنا قوله: )مع مهز نأى( أي 

وكذلك روى عن السويس إمالة اهلمزة، يعني يف املوضعني ذكر ذلك الشاطبي عنه 

 .(1)«بن أمحد عن السويس وليس من هذه الطرق يف وجه، وهو ما انفرد به فارس

قبل ساكن، وإمالة الراء  ﴾ ىب ٱ﴿ وذكر بعضهم عنه إمالة حريف» وقال النويري:

مع فتح اهلمزة قبل متحرك، وإمالة مهزة )نأى( أيضا، وقد تقدم ذكر ذلك بكامله يف 

ن طريق موضعه، وتقدم أن األصح القول األول، وأن هذا القول يف املسألتني ليس م

هذا الكتاب، وأن إمالة مهزة )نأى( مما انفرد به فارس بن أمحد يف أحد وجهيه، وتبعه 

عىل ذلك الشاطبي، وأمجع الرواة عن السويس من مجيع الطرق عىل  الفتح؛ ولذلك 

 .(2)«مل يذكره الداين يف املفردات وال عول عليه، واهلل تعاىل أعلم

                                       
 (.131( رشح طيبة النرش: )ص1)

 (.1/634( رشح طيبة النرش: )2)
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ولذا تركه يف الطيبة وإن حكاه بقيل يف  ،فليس من طريق النرش فضال عن الشاطبية

 . (1)«آخر الباب

وانفرد فارس بن أمحد يف  ،ال إمالة فيه للسويس أصال» :﴾ حجٱ﴿ وقال يف إمالة

وتبعه الشاطبي ... ولذا مل يعول عليه يف  أحد وجهيه بإمالة اهلمزة عن السويس

 . (2)«وإن حكاه بقيل آخر الباب منها ،الطيبة

 عىل هذا اخلالف. (5)وال املتويل (4)وال اإلزمريي (3)ومل يعرج املنصوري

وأما إمالة اهلمزة هنا)يعني: نأى( لشعبة والسويس يف » :(6)وقال صاحب الفريدة

 . (7)«السورتني فانفرادتان ال يقرأ هبام

إىل تقوية هذا الوجه استنادًا منه إىل كالم ابن اجلزري  بعض الدارسنيوذهب 

 .(8)ورشاح الشاطبية

للتضعيف يف اختيار ابن  هنا أهنا« قيل»وبناء عىل ما تقدم فإن الظاهر يف معنى 

ا»استنادًا إىل قول ابن اجلزري: اجلزري؛  يق  الشَّ ْن َطر  ، َواَل َلْيَس إ ىَل اأْلَْخذ  ب ه  م  ب يَّة 
ط 

                                       
 .99( أجوبة املسائل املشكالت يف علم القراءات: 1)

 .133لم القراءات: ( أجوبة املسائل املشكالت يف ع2)

 من مصنفاته: حترير الطرق والروايات، ( هو: عيل بن سليامن بن عبد اهلل املنصوري: شيخ القراء باألستانة،3)

 (،4/292هـ(. ينظر: األعالم: )1134)ت:  حل جممالت الطيبة، وإرشاد الطلبة إىل شواهد الطيبة،

 (.7/104معجم املؤلفني: )

له العديد من املؤلفات يف  عامل بالقراءات والتحريرات، ن بن حممد اإلزمريي،( هو: مصطفى بن عبد الرمح4)

 (.12/260معجم املؤلفني: ) (،7/236هـ(. ينظر: األعالم: )1155)ت:  التحريرات عىل النرش،

 ،صنَّف الروض النضري وغريه من أعالم املحررين، ( هو: حممد بن أمحد بن عبد اهلل الرضير، الشهري باملتويل،5)

رسالة بعنوان: جهود اإلمام املتويل للدكتور إبراهيم  (،8/281هـ(. ينظر: معجم املؤلفني: )1313)ت: 

 الدورسي.

 هـ(. 1430)ت:  وهو الشيخ حممد إبراهيم حممد سامل، ( أي: كتاب فريدة الدهر يف تأصيل ومجع القراءات،6)

 (.4/342( فريدة الدهر: )7)

 .(80ص): للدكتور سامي عبد الشكور  القبول واملنع( التحريرات عىل الشاطبية بني8)
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ق  ك َتاب نَا َسب يٌل  ْن ط ر 
، َواَل م  ري  يق  التَّْيس  ْن َطر  وهو ما ذهب إليه رشاح القصيدة  ،«م 

وحمرروها كام أسلفنا. لكنَّ ذلك ال يدل عىل عدم جواز القراءة به بقدر ما يدلُّ عىل 

 واهلل أعلم. وخالف اختيار املحررين. ،خالف اختيار ابن اجلزري واألخذ عنهأن ذلك 

 قوله يف باب الالمات:  املوضع الثاين عشر:

ها َواْلَعْكس  ىف  اآلي  رَجْح [ 348] يم 
 َوالظَّا وْاألََصْح ... َتْفخ 

 
نَْد الطَّاء  َوق يَل ع 

غلظ ورٌش من طريق األزرق الالم يف ذلك كله. وروى » قال ابن اجلزري:

ي يف العنوان واملجتبى والتذكرة، بعضهم ترقيقها مع الطاء عنه كاجلامعة، وهو الذ

وإرشاد ابن غلبون، وبه قرأ الداين عىل شيخه أيب احلسن بن غلبون، وبه قرأ مكي 

عىل أيب الطيب إال أن صاحب التجريد استثنى من قراءته عىل عبد الباقي من طريق 

، ومنهم من رققها بعد الظاء، وهو الذي يف التجريد (طلقتم)، و(الطالق)ابن هالٍل 

وأحد الوجهني يف الكايف. وفصل يف اهلداية فرقق إذا كانت الظاء مفتوحًة 

، و)يظللن(. ﴾ رئ﴿وفخمها إذا كانت ساكنًة نحو:﴾حصٱ﴿،﴾ىيٱ﴿نحو:

قال: وقياس  ،وذكر مكي ترقيقها بعدها إذا كانت مشددًة من قراءته عىل أيب الطيب

 .(1)«نص كتابه يدل عىل تغليظها وإن كانت مشددةً 

وحكى اخلالف أيضا عنه عند الطاء والظاء، فرققها بعد الطاء » ناظم:وقال ابن ال

املهملة صاحب العنوان وشيخه وابنا غلبون، ورققها بعد الظاء أيضا صاحب 

أي مع  ، الكايف، واألصح يف ذلك تفخيمهاالتجريد وغريه وهو أحد الوجهني يف

ألنه ال يغلظ إال يف وجه الفتح  ؛ومع احلرف املامل ،ألنه ليس بحاجز حصني ؛ائلاحل

ولكن األرجح  ،ألهنام أقوى من الصاد ،ألنه عارض، ومع الطاء والظاء ؛ومع الوقف

والعكس يف اآلي  :الرتقيق للتناسب، وهذا معنى قولهفيام كان رأس آية مما يامل 

 .(2)«رجح

                                       
 (.2/113( النرش: )1)

 (.140( رشح طيبة النرش: )ص 2)
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يقها ذهب بعضهم إىل تغليظ الالم عند الطاء والظاء خاصة، وترق» وقال النويري:

وبه  ،يف العنوان واملجتبى والتذكرة وإرشاد ابن غلبون الذيعند الصاد املهملة، وهو 

قرأ الداين عىل أبى احلسن بن غلبون، وبه قرأ مكى عىل أبى الطيب، وذهب بعضهم 

يف التجريد،  ييقها عند الظاء املعجمة، وهو الذإىل تغليظها عند الصاد والطاء، وترق

 يف. واألصح تفخيمها عند احلرفني كام هو املذهب األول.وأحد الوجهني يف الكا

 فحاصل ما لورش يف الالم عند الثالثة أحرف ثالثة مذاهب.

وس ؤنص هنا عىل أن ترقيق الالم يف ر ملا قدم يف الالم قبل األلف املاملة وجهني،

 .(1)«اآلي الثالث للتناسب، وتغليظها يف غريها أرجح وأقيس

 .(3)«صح التفخيم بعدمها كام يف الطيبة كالتقريبواأل» :(2)وقال البنا

إالن أن التغليظ أرجح من الرتقيق. وقد قرأت » :(4)وقال الدكتور حممد حميسن

 .(5)«بالوجهني واحلمد هلل رب العاملني

 الوجه لكن ذلك ،وصحتهام ورود الوجهني معاً  هنا:« قيل»وعليه فإن مدلول 

 الطيبة دون النرش ونص عليه الرشاح كذلك.  عليه يف خالف األصح واألقيس كام نص 

  :يف باب الوقف عىل مرسوم اخلط قوله املوضع الثالث عشر:

 َرنْ   [367]
 
 َكَذاَك َوْيَكَأنَّه  َوَوْيَكَأْن ... َوق ْيَل ب اْلَكاف  َحَوى َواْلَياء

 فروى عمٍرو، وأيب الكسائي عن عليهام الوقف يف واختلف»قال ابن اجلزري: 

                                       
 (.2/40( رشح طيبة النرش: )1)

عامل  الدمياطي الشافعي، "البنا"( هو: شهاب الدين أمحد بن حممد بن أمحد بن عبد الغني، الشهري بـ2)

 (.2/71معجم املؤلفني: ) (،1/240: )هـ(. ينظر: األعالم1117)ت:  بالقراءات،

 (.1/133( اإلحتاف: )3)

له العديد من  من شيوخ القراءات املعارصين، ( هو: الدكتور حممد بن حممد بن حممد بن سامل بن حميسن،4)

 (.2/339هـ(. ينظر: إمتاع الفضالء برتاجم القراء: )1422)ت:  املؤلفات يف القراءات واللغة،

 (.1/353( اهلادي: )5)
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 بالكاف ابتدأ ابتدأ وإذا الكاف، من مقطوعةً  الياء عىل يقف أنه الكسائي عن مجاعةٌ 

 ابتدأ وإذا اهلمزة، من مقطوعةً  الكاف عىل يقف أنه عمٍرو أيب وعن ،(هوكأنَّ  كأنَّ )

 والتيسري، التبرصة، يف عنهام حمكيان الوجهان وهذان ،(هوأنَّ  أنَّ ) باهلمزة ابتدأ

 بصيغة أكثرها ويف واهلداية، احلافظ، العالء أيب وغاية ج،واملبه والكفاية، واإلرشاد،

 غري اجلزم بصيغة عنهام ذلك يذكر ومل الرسم، اتباع خيتار وأكثرهم الضعف،

 بني ساوى العالء أبو احلافظ وكذلك عنهام، باخلالف جزمه يف رشيٍح  وابن الشاطبي

 رواية من سائيالك عن الداين احلافظ نصا بالياء الوقف وروى عنهام، الوجهني

 عىل الكسائي عن بذلك وقرأ التيسري، يف أشار وإليه العزيز عبد شيخه عن الدوري

 ومل قتيبة، رواية من الكسائي عن ذلك غلبون بن احلسن أبو وروى الفتح، أيب شيخه

 عن الكايف عىل الوقف عىل يعول مل الداين وكذلك شيًئا، ذلك يف عمٍرو أيب عن يذكر

  يف عمٍرو أيب
ٍ
 يف يذكره ومل التمريض، بصيغة وروي التيسري يف وقال كتبه، من يشء

 الكسائي وال عمٍرو، أيب عن ذلك من شيًئا يذكروا مل واآلخرون.... .ألبتة املفردات

 وابن التجريد، وصاحب العنوان، وصاحب التلخيصني، وصاحبي سواٍر، كابن

 األوىل هو وهذا ها،بأرس الكلمة عىل عندهم فالوقف وغريهم مهران، وابن فارسٍ 

. ونص (1)«الصحيح بالقياس وأخًذا باجلمهور اقتداءً  اجلميع مذاهب يف واملختار

عىل أن األَوىل اتباع الرسم مع  (4)والدكتور حممد حميسن (3)والنويري (2)ابن الناظم

وي عنهامة مصح .. كذاك وعن كل كام الرسم أجل»الم متعلق بقوله قبله: . والكا ر 

                                       
 (.2/152( النرش: )1)

 (.147( رشح طيبة النرش: )ص2)

 .(2/72( رشح طيبة النرش: )3)

 (.1/376( اهلادي: )4)
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 .«ويكأنه...

أن هذا الوجه ورد عن مجاعة من األئمة؛ لكن بعضهم  هنا: «قيل»وعليه فإن معنى 

ومل يسوِّ بني  ،اتباع الرسمريض وبعضهم نقله رواية مع تقديم حكاه بصيغة التم

وأنه هو األوىل  ،الوجهني إال أبو العالء اهلمذاين. واجلمهور عىل اختيار اتباع الرسم

 واملختار والقياس الصحيح.

  قوله يف باب الوقف عىل مرسوم اخلط: وضع الرابع عشر:امل

ْفظ ه  َرَسا[ 368]
يَل َعىَل َما َحْسب  ح 

ْرَقان  النَِّسا ... ق   َوَمال  َساَل اْلَكْهف  ف 

. ذكر مجهور املغاربة وغريهم و)مال( يف أربعة مواضع ..»قال ابن اجلزري: 

هم ذكر خالفًا للكسائي. وذكر دون الالم أليب عمرو. وبعض (ما)الوقف فيها عىل 

 ،«ما»ابن فارس ذلك عن يعقوب. ومقتىض قوهلم: أن الباقني يقفون عىل الالم دون 

للجميع؛ ألهنا كلمة  (ما)ورصح بعضهم بذلك. واألصح جواز الوقف عىل 

وألن كثريًا من األئمة واملؤلفني مل ينصوا فيها عىل أحد بيشء فكانت كسائر  ،برأسها

صوالت. وأما الوقف عىل الالم فمحتمل النفصاهلا خطًا ومل يصح يف الكلامت املف

 .(1)«ذلك عندنا نص عن األئمة. واهلل أعلم

تبت الالم يف هذه األربعة مفصولة عام بعدها، ومقتىض ما ك  » وقال ابن الناظم:

وعىل الالم النفصال كل منهام، ولكن روى بعض  (ما)عىل  ل جواز الوقف لكلٍّ صِّ أ  

، يعنون فقط دون الوقف عىل الالم عن أيب عمرو (ما)داء الوقف عىل أهل األ

، ويف ذلك إشكال كام بني وحقق يف كتاب (ما)والكسائي، وللباقني عىل الالم دون 

 .(2)«بــسـح (اـم)ى ـل علـيـق :هـولـقـار بـك أشـى ذلـر، وإلـالنش

 ة،األربع يف (مال) يف ختلفا»كالم ابن اجلزري يف النرش فقال:  وخلص النويري

 ال؟ أم خالف فيها هل

                                       
 (.204( تقريب النرش: )ص1)

 (.147( رشح طيبة النرش: )ص2)
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 والعراقيني ،والشاميني واملرصيني، املغاربة، مجهور فيها اخلالف عىل فنص

  .(ما) عىل الوقف عىل عمرو أيب عن كلهم واتفق.... كالداين

 عىل أو (ام) عىل الوقف يف اخلالف عنه فذكر ،يالكسائ عن بعضهم واختلف

 واتفق .(ام) عىل الوقف أن عىل يكسائال عن اتفقوا منهم واآلخرون...  بعدها الالم

  .بالالم الباقني وقف أن عىل هؤالء

 كابن: هلا تعرضوا وال أحد، عن خالفا فيها ذكروا وال املؤلفني، سائر يذكرها ومل

 .وغريهم مهران وابن غلبون، بن احلسن أبى و العنوان، وصاحب ومكى، بليمة،

 كام عليها، الوقف هؤالء عند لفيحتم بعدها؛ عام مفصولة فيه يفه الرسم وأما

 .قياسا األظهر وهو نص، فيها يأت مل حيث للرسم، اتباعا القراء جلميع كتبت

 .بعدها عام تقطع ال يوه جر، الم لكوهنا عليها؛ الوقف عدم وحيتمل

 .ورسام وحكام لفظا االنفصال فجائز هؤالء، عند (ما) عىل الوقف وأما

 يالذ وهو أصوهلم، عىل واألقيس اهبهم،بمذ يعند األشبه وهو: املصنف قال

 ثبت فقد ذكرنا، ما خيالف ما منهم أحد عن يأت مل فإنه به؛ وآخذ أيضا، أختاره

 عنه فجاء عمرو أبو وأما .صحيحني طريقني من الالم وعىل ،(ام) عىل عنهم الوقف

 يقتيض ال وهو ،ياليزيد ابن وإبراهيم الرمحن عبد أبو (ام) عىل الوقف عىل بالنص

 .الالم عىل الوقف عدم

وليس عن الباقني »فقال:  عنهم النص بعدم اجلامع يف الداين حفرصَّ  الباقون وأما

وذلك »قال:   .«ذلك نص سوى ما جاء عنهم من اتباعهم لرسم اخلط عند الوقف يف

وىف هذا »قال املصنف:   .«مذهب من روى عنه أن يكون وقفه بالالم ال جيب يف

؟ (ام)وقفهم، فام املانع أن يقفوا أيضا عىل  إذا كانوا يتبعون اخلط يفاألخري نظر؛ فإهنم 

(1)« ...لفظا ورسام بل هو أوىل؛ النفصاهلا
.  

                                       
 (.2/70( رشح طيبة النرش: )1)
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أن هذا القول املذكور الذي يقيض باختصاص أيب  هنا: «قيل»وعليه فإن معنى 

عمرو والكسائي بالوقف عىل )ما( دون الالم واختصاص الباقني بالوقف عىل الالم 

إذ األصح جواز الوقف  ،ما( قول خيالف األوىل واألصح عند ابن اجلزريدون )

 وهو اختيار ابن اجلزري. واهلل أعلم.  ،عليهام جلميع القراء

  قوله يف باب التكبري: املوضع اخلامس عشر:

 ... َوق يَل إ ْن ت رْد ... َهلِّْل َوَبْعٌض بْعَد هلل  مَح دْ [1003]

 نقصٍ  وال زيادٍة، غري من بعينه اللفظ هذا عنه هوراجلم فروى» قال ابن اجلزري:

 قطع الذي وهو نرشح أمل أو والضحى،( الرحيم الرمحن اهلل بسم( )أكرب اهلل) فيقول

 من سواه قاطبةً  العراقيون يذكر مل الذي وهو»إىل أن قال:  « .... واهلادي الكايف يف به

 قبل من التهليل عنه خروناآل وروى عنه، اهلل هبة طريق سوى كلها ربيعة أيب طرق

 مجيع من عنه احلباب ابن طريق وهذه ،«أكرب واهلل اهلل إال إله ال» ولفظة التكبري،

 الداين قرأ وبه البزي، عن أيًضا الفرح وابن ربيعة أيب عن اهلل هبة طريق وهو طرقه،

 نم أعني النجار الفرح أيب وعىل الباقي، عبد عىل قراءته عن فارسٍ  الفتح أيب عىل

 أبو احلافظ وقال ..... بالنص البزي عن ثابٌت  صحيٌح  وجهٌ  وهو احلباب، ابن طريق

 أحدٌ  جيهله ال بمكانٍ  اللهجة وصدق والضبط اإلتقان من هذا احلباب وابن: عمرو

 الكبري اإلمام فقال بذلك ينفرد مل احلباب ابن أن عىل. انتهى الصنعة هذه علامء من

- به ينفرد مل العرش يف الوسيط كتابه يف الرازي أمحد نب الرمحن عبد الفضل أبو الويل

 وبه جماهٍد، ابن عن يالشذائ عن ياللك اهلل عبد أبو حدثنيه بل ؛-احلباب ابن :يعني

: قال البزي عن فرٍح  وابن ربيعة أيب عن اهلل وهبة الزينبي عن الشارب ابن يأخذ كان

 وقد. انتهى الركوع تكبري وبني ابينه فرًقا الصالة يف ذلك يؤثرون املشايخ رأيت وقد

 رقهـط عـميـج نـم :يعني- البزي رواه أنه السعيدي احلسن أيب اإلمام قول قريًبا تقدم
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 .(1)«عنه كالمها واخلزاعي ربيعة أيب طريق له ذكر وقد -له ذكرها التي

ي ولفظه« التهليل»وقد زاد مجاعة قبله » وقال الدكتور حممد حميسن: ال » :عن البزن

 .(2)«إال اهلل واهلل أكرب إله

وهو  ،أن هذا الوجه ورد عن مجاعة من أهل األداء هنا: «قيل»وعليه فإن معنى 

وأكثر من القول بزيادة  ،وجه مشهور؛ بيد أنه أقل شهرة من القول بالتكبري فحسب

 التحميد.

ل أي: قب ،بالباء «قبل»بـ  «قيل»وَتدر اإلشارة هنا إىل أن ابن الناظم استبدل لفظ 

 أي: عىل التكبري. ،«تزد»بـ  «ترد»وأن النويري استبدل  التكبري.

 يف:  هذه اللفظة املعاين اليت دلت عليهاوميكن تلخيص 
 .(3)(5 ،4: )ضعنييف الشهرة: يف املو اشرتاكهاتعدد األوجه مع  .1

التعدد والتنوع مع اإلشارة إىل أنه خالف األصح واألوىل: وذلك يف املواضع:  .2

(6، 7، 8، 9، 10، 12، 13، 14، 15)(4). 

فبعضهم عده تضعيفا وبعضهم جعله  ،التضعيف عىل خالف بني العلامء .3

 .(2 ،3 ،11وذلك يف املواضع: ) ،تنوعا يف األوجه فحسب

 .داللته خارج مقصود البحث: وذلك يف املوضع األول .4

 وقد وردت يف ثالثة مواضع: ف:صِّ : وُ ثالثاللفظ ال •

                                       
 (.2/430( النرش: )1)

 (.3/369( اهلادي: )2)

رشح النويري:  (،19،72،122رشح ابن الناظم: )ص (،1/883، 1/316، 2/53( ينظر: النرش: )3)

(1/377.) 

 (.1/1،421/2،391/2،112/2،151/2،146/431( ينظر: النرش: )4)
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  لالمات:قوله يف باب ا املوضع األول:

 اَم ــــــخَّ لٌّ فَ اهلل ك   مَ اْس ..... وَ        [       .......................  349]

ْف ـمَ ـَد م  ـ... َبعْ  واْخت ل ْف  مٍّ َض وَ  ةٍ حَ تْ فَ  د  عْ ن بَ م  [ 350] ص  َرقٍَّق و   الَ م 
 ال 

 ال من لفظ ،قبله «ال» بقرينة وهو كذلك رصيح يف منع هذا الوجه وترك األخذ به

ح ب. «صفو» وهو ممنا ال حيتاج إىل زيادة التننبيه »كذلك يف النرش فقال:  منعهورصن

بعض أهل األداء من أهل عليه وتأكيد اإلشارة إليه لظهوره ووضوحه ولوال أنن 

اء املرقنقة عرصنا، بل اء املرقنقة فأجرى الرن غنا عنه أننه رأى ترقيق اسم اهللن تعاىل بعد الرن

اء ا ة تـلـى أصـالة وبنـممـليف ذلك جمرى الرن من ال الفتحة ـمـا تـال كمـمـه عىل أنن الضن

»....(1). 

نحو قوله تعاىل  :ال بعد حرف مرقق، يعني :ال مرقق( أي») قال ابن الناظم:

يف مذهب ورش « [45]العنكبوت:  ﴾جع مظٱ﴿، [114]األنعام:  ﴾اكلكٱ﴿»

ألن بعض القراء   ذلكعىلحيث رقق الراء فإنه ال جيوز فيه إال التفخيم، وإنام نص 

وهو  ،من أهل عرصنا أجرى الراء املرققة يف ذلك جمرى املاملة فأخذ يف ذلك بالرتقيق

 .(4)و الدكتور حممد حميسن ،(3). ووافقه النويري(2)«خطأ كام نبه عليه يف النرش

ورود الوجه عىل وجه مرفوض مردود ال يصح العمل  هنا:« وصف»إذن فمعنى 

  اجلزري.به يف اختيار ابن 

  قوله يف مسألة تشديد التاءات للبزي: املوضع الثاين:

ْف [ 512] ص  نْت م  َظْلت ْم و  ْف ... َله  َوَبْعَد ك 
لِّ اْخت ل   .. َويف  اْلك 

                                       
 (.2/117( النرش: )1)

 (.141( رشح طيبة النرش: )ص 2)

 (.2/42( رشح طيبة النرش: )3)

 (.1/354( اهلادي: )4)
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ومل أعلم أحًدا ذكر هذين احلرفني سوى الداين من هذه »قال ابن اجلزري: 

 ،راءة املربزين الضابطنيالطريق)أي: طريق النجاد(. وأما النجاد فهو من أئمة الق

مع أن الداين مل يقرأ هبام عىل أحٍد  ،ولوال ذلك ملا اعتمد الداين عىل نقله وانفراده هبام

صلت تالوتنا هبام إال وال ات ،من شيوخه، ومل يقع لنا تشديدمها إال من طريق الداين

لنجاد املقري مل يسندمها يف كتاب التيسري، بل قال فيه: وزادين أبو الفرج اإليه، وهو 

عن قراءته عىل أيب الفتح بن بدهٍن عن أيب بكٍر الزينبي، وقال يف مفرداته: وزادين أبو 

 وهذا رصيٌح يف املشافهة. ;الفرج النجاد املقري 

)قلت(: وأما أبو الفتح بن بدهٍن فهو من الشهرة واإلتقان بمحل ولوال ذلك مل 

عن غري واحٍد من األئمة كأيب نرٍص  يقبل انفراده عن الزينبي، فقد روى عن الزينبي

الشذائي وأيب الفرج الشنبوذي وعبد الواحد بن أيب هاشٍم وأيب بكٍر أمحد بن عبد 

الرمحن الويل وأيب بكٍر أمحد بن حممد بن برش بن الشارب فال نعلم أحًدا منهم ذكر 

بيعة هذين احلرفني سوى ابن بدهٍن هذا، بل كل من ذكر طريق الزينبي هذا عن أيب ر

كأيب طاهر بن سواٍر وأيب عيل املالكي وأيب العز وأيب العالء وأيب حممٍد سبط اخلياط 

ولوال إثباهتام يف  ،مل يذكرمها، ولعلم الداين بانفراده هبام استشهد له بقياس النص

التيسري، والشاطبية، والتزامنا بذكر ما فيهام من الصحيح ودخوهلام يف ضابط نص 

 ألن طريق الزينبي مل يكن يف كتابنا. البزي ملا ذكرهتام 

وذكر الداين هلام يف تيسريه اختياٌر، والشاطبي تبٌع إذ مل يكونا من طرق كتابيه ما. 

وهذا موضٌع يتعني التنبيه عليه، وال هيتدي إليه إال حذاق األئمة اجلامعني بني الرواية 

 .(1)«والدراية والكشف واإلتقان واهلل تعاىل املوفق

ابن اجلزري هباتني الكلمتني مع نظائرمها مما ليس يف إدغامه خالف وقد مثل 

                                       
 (.2/234( النرش: )1)
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وأشار إليه (2)ويف سورة البقرة  (1)للبزي يف مواضع من كتابه كام يف باب املد والقرص

 . ومل ينف القراءة هبام يف يشء من هذه املواضع. ولعل تنبيهه عىل(3)يف سورة الواقعة

َم ب [65] يف موضعها يف الواقعة ﴾يي ىيٱ﴿  ىيٱ﴿قوله: َوَتَقدَّ
يِّ يف  اْلَبَقَرة .  مع تركه التنبيه عىل غريها من االنفرادات  ﴾يي  اْلَبزِّ

يف  َتاَءات 

 املتقدمة يف األصول والبقرة يستأنس به يف جواز األخذ هبا. واهلل أعلم.

وي عنه تشديد التاء بعد ») وقال ابن الناظم: وصف( أي اخلالف للبزي: أي ر 

يف آل  ﴾ىي مي خي حيٱ﴿، وظلتم( يريد قوله تعاىل قوله: )كنتم

كام ذكره صاحب التيسري ومن  ،يف الواقعة ﴾يي ىيٱ﴿، و[143]عمران

 .(4)«تبعه

أحد معارصي ابن  (6()5)وممن أثبت هذين الوجهني للبزي: اإلمام ابن القباقبي

 ،(10()9)وابن النشار ،وهو من طبقة ابن اجلزري (8()7)وابن القاصح ،اجلزري

                                       
 (.1/314( النرش: )1)

 (.234- 2/233لنرش: )( ا2)

 (.2/383( النرش: )3)

 (.201( رشح طيبة النرش: )ص4)

له كتاب إيضاح  عامل بالقراءات، ( هو: حممد بن خليل بن أيب بكر، املعروف بابن القباقبي، شمس الدين،5)

 (.09/288معجم املؤلفني: ) (،6/117هـ(. ينظر: األعالم: )849)ت:  الرموز وغريه،

 (.309ومفتاح الكنوز: )ص  ( إيضاح الرموز6)

، ويعرف بابن القاصح: عامل بالقراءات، له رشح عىل امن بن حممد بن أمحد، أبو البقاء( هو: عيل بن عث7)

هـ(. ينظر: األعالم: 801)ت: وغريه، الشاطبية: رساج القارئ املبتدي وتذكرة املقرئ املنتهي،

(4/311.) 

 (.167( رساج القارئ: )ص 8)

ار،( هو: عمر ب9)  مقرئ شافعي مرصي، ن قاسم بن حممد بن عيل األنصاري أبو حفص، رساج الدين النشَّ

 (.5/59هـ(. ينظر: األعالم: )938والوجوه النرية وغريها،)ت:  واملكرر، : البدور الزاهرة، له

 (.1/246( البدور الزاهرة: )10)
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ام »يف حصن القارئ بقوله:  (2)والسيد هاشم ،(1)وري يف اإلرشادواملنص قرأهت 

 ،(6)وغريهم ،(5)يف الكوكب الدري (4)والشيخ القمحاوي ،(3)«بالوجهني للبزي

أقول كام قال املحقق..  يولكن»إىل قول ابن اجلزري فقال:  (7)وركن الصفاقيس

ودخوهلام يف  ما فيهام من الصحيح ولوال إثباهتام يف التيسري والشاطبية والتزامنا بذكر

وهو كل تاء تكون يف أول فعل يستقبل حيسن معها تاء أخرى -ضابط نص البزي 

. ففهم من كالمه أن هذا اعتذار لألخذ هبام وليس (8)«ملا ذكرنامها-ومل ترسم خطاً 

عن األخذ هبام. وهذا حسن. وأشار املتويل إىل هذين احلرفني يف كتابه الروض النضري 

 ال:فق

لدى أيب عد كنتم مع فظلتم  ما ب  و

 

ــال  ــق ــث ــي م ــب ــن ــزي ــروي ال ــة ي ــع ــي  رب

له  ندًا   عىل ما أبو عمرو روى مســـ

 

 نعم من طريق الزينبي النرش قد خال 

 

 

 .(9)... ثم بني أهنام ليستا من طريق النرش مشريًا إىل اختيار ابن اجلزري

                                       
 (.49،251( إرشاد الطلبة إىل شواهد الطيبة: )ص 1)

ن ـمريـوت له: حصن القارئ، ويشتهر بالسيد هاشم، ويكنى بأيب شيبة، اشم بن حممد املغريب،( هو: السيد ه2)

عمدة القارئني  (،4-1هـ(. ينظر: مترين الطلبة: )لوح 1186ة. )ت: ـــعـقنـمـادة الــة واإلفـلبـالط

506،46. 

 (.93( حصن القارئ: )ص 3)

هـ(. ينظر: إمتاع الفضالء: 1418)ت:  ثامن،عرض عىل السيد عامر ع ( هو: حممد الصادق قمحاوي،4)

 ( نقال عن بحث التحريرات عىل الشاطبية.1/391)

 (.136( )ص: 5)

( وقد أطال الدكتور سامي عبد الشكور يف نرصة ذلك يف بحثه: التحريرات عىل الشاطبية بني القراءة واملنع: 6)

 .(49)ص 

)ت:  له: غيث النفع وغريه، مقرئ مالكي، فاقيس،( هو: عيل بن حممد بن سامل، أبو احلسن النوري الص7)

 .(5/14هـ(. ينظر: األعالم: )1118

 (.492( غيث النفع: )ص 8)

 (.127( )ص 9)
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 ومنهم من منع هذا الوجه وضعفه صراحة:
عن األزمريي ترك هذا الوجه فقال: قال  (1)صن القارئنقل السيد هاشم يف ح

 ،﴾يي ىيٱ﴿ويف الواقعة: ﴾ىي مي خي حيٱ﴿قوله:»:
 .انتهى« للبزي بالتحقيق

عن  ﴾يي ىي﴿و ﴾مي خيٱ﴿وأما تشديد التاء من» وقال البنا:

فهو وإن كان ثابتا لكنه من رواية الزينبي  ،البزي بخلفه عىل ما يف الشاطبية كالتيسري

وانفرد بذلك الداين من  ،البزي وليس من طرق الكتاب كالنرش عن أيب ربيعة عن

وبعد »وأشار إىل ذلك بقوله يف الطيبة:  ،كام يفهم من النرش ،الطريق املذكور فقط

ثم اعتذر يف النرش عن ذكرمها بقوله: ولوال إثباهتام يف التيسري « كنتم ظلمتم وصف

ذكرنامها؛ ألن طريق الزينبي مل تكن  والشاطبية والتزامنا بذكر ما فيهام من الصحيح ملا

 .(2)«إذ مل يكونا من طريق كتابيهام ،وذكر الداين هلام اختيار والشاطبي تبعه ،يف كتابنا

ا. ووافقه ضع التي نبه ابن اجلزري عىل ضعفهأهنام من املوا( 3)وذكر األسقاطي

 .(6( )5)والضباع( 4)احلسيني

لتي يشددها البزي عىل إحدى العمل يف التاءات ا» وقال صاحب الفريدة:

وثالثني وليس فيها الالت والعزى التي ذكرها يف التجريد عن البزي وليس فيها 

                                       
 (.94( )ص 1)

 (.1/211( اإلحتاف: )3)

 (.157( أجوبة املسائل املشكالت: )ص4)

: كان حياً ) غريه،أخذ عن اإلمام املتويل و ( هو: حسن بن خلف احلسيني العدوي املالكي املرصي،1)

 (. 68خمترص بلوغ األمنية: )ص ، (2/638هـ(. ينظر: هداية القارئ: )1303

)ت:  له: هداية القارئ إىل َتويد كالم البارئ وغريه، امللقب بالضباع، ( هو: عيل بن حممد بن حسن،2)

 (.96خمترص بلوغ األمنية: )ص  (،2/240هـ(. ينظر: إمتاع الفضالء: )1380

 .179ترص بلوغ األمنية: ص ( ينظر: خم3)
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 .(1)«بالواقعة فانتبه لذلك ﴾يي ىيٱ﴿بآل عمران،  ﴾مي خي﴿

 و  »وعليه فيكون مدلول 
مع اإلشارة إىل  ،ورود هذا الوجه عن البزي هنا:« فص 

هو انفرادة اتبع فيها ابن اجلزري التيسري كونه خالف املختار عند ابن اجلزري؛ بل 

 ،والشاطبية وإن مل تكن من طرقه؛ لقوة صاحب االنفرادة وثقته كام ذكر ابن اجلزري

وال يستوي ترصحيه باملنع من هذا  ،وليس يف عبارته ما يدل عىل املنع من القراءة هبا

 ختياره. الوجه وقوله بأنه خروج عن الطريق. وغاية ما يدل عليه أنه خالف ا

وهذه املسألة وما شاهبها من املسائل التي خرج فيها ابن اجلزري عن طريقه أو 

تبع فيه التيسري أو الشاطبية حتتاج إىل دراسة منهجية وافية؛ ليكون احلكم فيها أقرب 

 للصواب. وكذا التفريق بني اخلروج عن الطريق واملنع الرصيح.

 قوله يف سورة احلرش: املوضع الثالث:

ْف [ 994] ص   َنْصًبا َلْو و 
وَلٌة ث ْق يل  اْخت ل ْف ... َواْمنَْع َمَع التَّْأن يث  وَن َأنِّْث د   َيك 

وهو رصيح يف منع األخذ به بقرينة قوله:  ،«امنع»وقد تقدم ذكره عند لفظ 

 .«وصف»ال من قوله:  «وامنع»

 يف:  هذه اللفظة املعاين اليت دلت عليهاوميكن تلخيص 
 . القرتاهنام بام يدل عليه وذلك يف املوضع األول والثالث املنع والرد: .1

زيادة األوجه وتنوعها مع اإلشارة إىل أنه خالف اختيار ابن اجلزري. وقيل:  .2

 بل هو وجه مأخوذ به لكنه خالف األوىل واألصح. وذلك يف املوضع الثاين. 

وله: وهو ق وقد وردت يف موضع واحد يف باب التكبري: : روي:رابعاللفظ ال •

ْي ....[ .1005] لٍّ َيْسَتو  ل  ك  ْم َأوَّ لِّه  ْي ... َعْن ك  و   َور 

وأما املعنى الذي دل عليه فهو: التعدد والتنوع مع اإلشارة إىل أنه خالف قول 

                                       
(4( )1/173.) 
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 .(1)والعمل عىل األخذ به عن اجلميع كام ذكر ابن اجلزري يف النرش ،اجلمهور

وهو قوله يف باب وقف وقد ورت يف موضع واحد:  : ُحكي:امساخل اللفظ •

 محزة وهشام: 

ك ي[ 251] ْم ح  ْ )َها( َكَأْنب ْئه 
 َواْكرس 

واختلف أئمتنا يف تغيري حركة اهلاء مع إبدال اهلمزة ياًء قبلها » قال ابن اجلزري:

، فكان بعضهم [ 51] يف احلجر ﴾ٱمه  ئْ بِّ نَ ٱ﴿و [ 33]يف البقرة   ﴾اكٱ﴿يف قوله: 

فهذا  ﴾نن﴿، و ﴾مئ﴿ ألجلها يف نحويروي كرسها ألجل الياء كام كرس

مذهب أيب بكر بن جماهٍد، وأيب الطيب ابن غلبون، وابنه أيب احلسن، ومن تبعهم. 

ألن الياء عارضٌة، أو ال توجد إال يف التخفيف  ;وكان آخرون يقرؤهنا عىل ضمتها 

فلم يعتدوا هبا، وهو اختيار ابن مهران، ومكي، واملهدوي، وابن سفيان، واجلمهور، 

: ومها كال الوجهني حسٌن. وقال صاحب التيسري:وقال أبو احلسن بن غلبون

 صحيحان. وقال يف الكايف: الضم أحسن.

فقد رواه منصوًصا حممد بن يزيد  والضم هو القياس، وهو األصح،)قلت(: 

الرفاعي صاحب سليٍم، وإذا كان محزة ضم هاء )عليهم، وإليهم، ولدهيم( من أجل 

لٌة من ألٍف، فكان األصل فيها الضم: فضم هذه اهلاء أوىل وآصل، أن الياء قبلها مبد

 .(2)«واهلل أعلم

 ﴾اك﴿واكرس الخ: أي حكى بعضهم الوقف عىل » وقال ابن الناظم:
مٱ﴿و حلمزة بكرس اهلاء وذلك أنه إذا أبدل اهلمزة ياء عىل أصله يف الوقف  ﴾َنبِّْئه 

رس وهو زائد عىل وجه الضم وقعت اهلاء بعد ياء بعد كرسة فأشبهت يوفيهم فيك

 . (3)«حكاه الشاطبي وغريه، وهو مذهب أيب بكر بن جماهد وابن غلبون وغريهم

                                       
 (.333رشح ابن الناظم: )ص (،2/410( النرش: )1)

 (.1/431( النرش: )2)

 (.105( رشح طيبة النرش: )ص3)
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مٱ﴿، و﴾اك﴿ها كأنبئهم( يعنى: أن الضم يف و)اكرس»وقال النويري:  ﴾َنبِّْئه 

ورواه منصوصا حممد بن يزيد الرفاعى صاحب سليم،  هو القياس واألصح،

، ووجهه أن الياء عارضة، واجلمهوروابن مهران، واختاره ابن سفيان، واملهدوى، 

م؛ من أجل أن الياء قبلها مبدل م، ولدهي م، وإليه  ة من وإذا كان محزة ضم هاء عليه 

عن ابن جماهد، وأبى الطيب ابن غلبون، وأبى  ألف، فهنا أوىل وآصل. وحكى الكرس

 .(1)«احلسن ابنه، ومن تبعهم

مع اإلشارة إىل أنه خالف قول  ،والتعدد التنوع هنا:« حكي»وعليه يكون معنى  

 األصح والقياس.خالف اجلمهور و

 وهو قوله:  ،وقد ورت يف موضع واحد : حيتمل:سادساللفظ ال •

لٌّ َبْسَمالَ .........   ...[ .............109]   وَرة  ك  َدا السُّ
 َويف  ْابت 

ـْل ... َوَوَسطً [ 110ٍ]   ص  َوى َبَراَءٍة َفاَل َوَلْو و 
ْل س  يَها حَيَْتم 

ْ َوف   ا َخريِّ

 داال عىل الوجهني معا ،فهو حيتمل التعدد والتنوع وأما املعنى الذي يدل عليه:

ونصِّ السخاوي. وحيتمل املنع عىل  ،)البسملة وعدمها( عىل ظاهر إطالق املتقدمني

وأن املنع هو الذي عليه  ،عدم جوازه (2)نص اجلعربي؛ واختار الدكتور حممد حميسن

 لعمل عند شيوخه.ا

فوافقوا ابن اجلزري يف تفصيله. حيث يقول:  (3)وأما ابن الناظم والنويري والبنا

واب أن يقال: إنن من ذهب إىل ترك البسملة يف أوساٍط غري براءة ال إشكال يف » الصن

تركها عنده يف وسط براءة، وكذا ال إشكال يف تركها فيها عند من ذهب إىل التنفصيل، 

هلا فكذلك  إذ البسملة هلا، وال َتوز البسملة أون ورة تبٌع ألون عندهم يف وسط السن

                                       
 (.1/517( رشح طيبة النرش: )1)

 (.1/124( اهلادي: )2)

 (.1/162اإلحتاف: ) (،1/297رشح النويري: ) (،48( ينظر: رشح ابن الناظم: )ص3)
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تي  ا من ذهب إىل البسملة يف األجزاء مطلًقا، فإن اعترب بقاء أثر العلنة الن وسطها، وأمن

اطبين ومن سلك  يف كالشن هلا وهي نزوهلا بالسن من أجلها حذفت البسملة من أون

ها، أو مل يرها علنًة بسمل بال نظٍر. واهللن تعاىل مسلكه مل يبسمل، وإن مل يعترب بقاء أثر

 .(1)«أعلم

  وهو قوله يف باب املد: ،وقد ورد يف موضع واحد : يقل:سابعال اللفظ •

 وأشبع املدن لساكـــن لزم ...   ونحو عني فالثنالثة هلم[ 173]

 كساكن الوقف ويف اللنني يقل ...   طول [ 174]

مع صحته وصحة  ،: قلة عدد الرواة الناقلني لهوأما املعنى الذي يدل عليه فهو

 .(2)القراءة به

وهو قوله يف باب الوقف عىل  ،وقد ورد يف موضع واحد : قلَّ:ثامنال اللفظ •

 مرسوم اخلط: 

وف وَن َوَقْل [ .... 362] نَي م 
 َواْلَبْعض  َنَقْل ... ب نَْحو  َعاملَ 

. واجلمهور (3)قال ابن الناظم وأما املعنى الذي يدل عليه فهو: قلة األخذ به كام

مع صحة القراءة به كام نص الدكتور حممد  ،(4)والعمل عىل تركه كام قال ابن اجلزري

 .(5)حميسن

وهو قوله يف باب أحكام  ،وقد ورد يف موضع واحد : تُرى:تاسعال اللفظ •

 النون الساكنة والتنوين: 

                                       
 (.1/266( النرش: )1)

 (.1/402رشح النويري: ) (،76رشح ابن الناظم: )ص (،1/346( ينظر: )النرش: 2)

 (.145( رشح طيبة النرش: )ص3)

 (.2/136( النرش: )4)

 (.1/374( اهلادي: )5)
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نِّة  ىف  الٍَم َوَرا ... وَ [ 275] ْم ب اَل غ  ْحَبٍة أْيًضا ت َرىَواْدغ  َغرْي  ص 
 ْهَي ل 

وأما املعنى الذي تدل عليه فهو: ورودها عن كثري من أهل األداء؛ لكنها ليست  

 .(1)مذهب اجلمهور واملقدم يف العمل

 وقد ورد يف موضعني: : ُصحح:العاشراللفظ  •

 الالَّم  َوالرَّ [ 77]قوله:  املوضع األول: 
َحا ... ىف  حِّ رَاف  ص 

ْنح   اواال 

عل هو الصحيح املقدم عىل غريه من األقوال وهو  ،ومعنى)صححا( هنا: أي ج 

. دون أن يكون هناك (2)الذي استقر عليه العمل ومل يذكر الدكتور حممد حميسن سواه

 .(3)وجه أصح منه يف اختيار ابن اجلزري

 : يف باب التكبري قوله املوضع الثاين:

اٍح َاْو [ 1002] َ
ل  اْنرش  ْن َأوَّ

َحا...م  حِّ ٍل َقْد ص  ٍر َأْو َأوَّ
ْن آخ  َحى ... م   مَن الضُّ

 .......ل لنَّاس  هكذا [ 1003]

حح اجلميع كام نص عليه ابن الناظم أي:ا( هنا: حَ حِّ معنى)ص  و قد ص 
دون أن  ،(4)

م يكون هناك وجه   عىل غريه.مقدَّ

َح –وهذا اللفظ  حِّ ولذا  ،عىل التضعيف بمفهومه ال بمنطوقه يدلُّ  -أعني ص 

 أوردته هنا.

 وهو قوله:  ،وقد ورد يف موضع واحد : ذُكر:احلادي عشراللفظ  •

ك رْ [ 423] نْب َل َغرْي  َما ذ   َوَشذَّ َعْن ق 

 في َعدُّ ومن ذكر عنه شيئا غري ذلك  ،تقدم من اخلالفات املذكورة أي:ومعناها هنا: 

                                       
 (.1/47اإلحتاف: ) (،1/557رشح النويري: ) (،114رشح ابن الناظم: ) (،2/23( النرش: )1)

 (.1/95( اهلادي: )2)

 (.1/33رشح ابن الناظم: ) (،1/204( ينظر: النرش: )3)

 (.332( رشح طيبة النرش: )ص 4)
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ا ال َتوز القراءة به  . (1)شاذن

 مقصود البحث. وإنام ذكرهتا استطرادًا لدخول وعليه فال تدخل هذه الكلمة يف

 للداللة عىل معاين التضعيف.ته لفظها يف عنوان البحث وصالحي

 

 

 

 

 
 

                                       
 (.1/424(،اهلادي: )2/130رشح النويري: ) (،163( رشح ابن الناظم: )1)
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 املبحث الثالث
 ظ التضعيف الواردة يف طيبة النشرأقسام ألفا

بعد البحث واالستقراء ومجع مواضع هذه األلفاظ ودراستها تبني للباحث أن 

األربعة اظ التي استعملها ابن اجلزري ال خترج يف مدلوهلا عن األقسام األلف

 :(1)التالية

 يف الشهرة:  شرتاكهاما يدل على تعدد األوجه مع ا -1
د األوجه دون ىل أن هذه الصيغة وردت للتنويع وتعدوهذا القسم يدل ع

ليهام وع ،أو مستويان ،تضعيف يشء منها ؛ بل مها مشرتكان يف الشهرة عند األئمة

 وأمثلة ذلك:العمل واإلقراء. 

 قوله: وقيل دوهنم نل ثم كل ... روى فباقيهم املثال األول: •

 قوله: وقيل تبدل مدا ... مدًا زكا جودا :ينالثااملثال  •

 «قيل»ما حكاه بـ  فقد بينت يف املثال األول أن كالم ابن اجلزري رصيح يف كون

 شام.قرأ به عامة شيوخ مرص وال ،اً مشهور اً مذهب

 .رواه عامة املرصيني واملغاربة ،هذا الوجه وجه مشهور كام بينت يف املثال الثاين أن

 ما يدل على خالف األصح أو األوىل مع صحة القراءة به. -2
 ،ومعنى هذا أن يكون الوجه املذكور خالف املختار عند ابن اجلزري أو من تقدمه

قول اجلمهور أو خالف  أو خالف األقيس أو خالف ،أو خالف األوىل أو األصح

مع ثبوت مجيع ذلك وصحة القراءة به نصا عن ابن  ،أو العمل به قليل ،األشهر

اجلزري أو أحد الرشاح؛ إال أنه َتدر اإلشارة هنا إىل أن ذلك ليس عىل مرتبة واحدة 

وليس اجلميع يف مرتبة واحدة.  ،فبعضها العمل به واألخذ به أقل من البعض اآلخر

                                       
وإنام أفردته ألمهية إبرازه وَتليته يف تصوير اَتاهات  ( يكاد يكون هذا املبحث نتيجة للمبحث السابق،1)

 .مع إشارات وتعليقات يسرية تكشف املعنى املراد األلفاظ،دالالت هذه 



 ه(1438)ذو احلجة         معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية         العدد الرابع والعشرون   جملة

67 

ومن القسم األكرب من حيث استعامل ابن اجلزري هلذه األلفاظ.  وهذا القسم هو

 :تهأمثل

ي  املثال األول: • ا ... ت ْدَغم  َمْع ت ْؤو  يَّ
ْن آَنا َنبَا اْل َور  ْؤَياقوله: َوَياَء م  يَل ر 

 َوق 

ك ي املثال الثاين: • ْم ح  ْ )َها( َكَأْنب ْئه 
  قوله: َواْكرس 

قول بعض األئمة ولغة للعرب  اإلدغام أنَّ ففي املثال األول دلت النصوص عىل 

وما عليه أكثر  قرأ هبا أبو جعفر كام قال ابن الناظم؛ بيد أهنا خالف األوىل واألقيس

 ،كام قال ابن اجلزري؛ بل ذهب النويري إىل أن ذلك للتضعيف كام تقدم أهل األداء

 ومل يوافق عليه.

خالف قول اجلمهور  ءكرس اهلا إىل أن ويف املثال الثاين أشارت النصوص

 .كام سبق تفصيله واألصح والقياس

 ما يدل على اختيار ابن اجلزري تضعيف هذا الوجه أو منعه: -3
أو العمل عىل  ،وذلك بأن يكون هذا الوجه غري مأخوذ به أو ممنوعًا أو مرتوكاً 

 خالفه عند ابن اجلزري وأهل األداء. وذلك نوعان:

ستة ألفاظ كام : وقد ورد ذلك يف تضعيفهاتفق العلامء عىل ما  النوع األول: •

ْعف ل املقرتنة بـ  ،امنع ،َخَطل ،أسلفت وفصلت: )ض  ف املقرتنة  ،«ال»اترك( )ن ق  ص  و 

 (.«ال»أو املقرتنة بـ  «امنع»بـ 

اختلف فيها  ،ما اختلف العلامء يف تضعيفه: وهي ثالثة مواضع النوع الثاين: •

ثم تبعا  ،ل بظاهر الطيبة أو بام يف النرشالرشاح واملحررون تبعا ملنهجهم يف العم

 وهي: لفهمهم لكالم ابن اجلزري يف النرش. 

 قوله:  املوضع األول: •

ز  َنَأى َواه  َمْع مَهْ
ٍن َحْريَفْ َرَأى ... َعنْه  َوَرا س 

 َوق يَل َقْبَل َساك 

  قوله يف مسألة تشديد التاءات للبزي يف سورة البقرة: املوضع الثاين: •
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ْف ... َويف   ص  نْت م  َظْلت ْم و  ْف ... َله  َوَبْعَد ك 
لِّ اْخت ل    اْلك 

  قوله يف باب االستعاذة: املوضع الثالث: •

 وقيل خيفي محزة حيث تال ... وقيل ال فاحتة وعلال

 ألفاظ التضعيف اليت داللتها خارج مقصود البحث:  -4
ة هلا للداللة عىل معان ال عالق تجاءالتي التضعيف  وأعني بذلك ألفاظَ 

لكن اشرتاكها يف اللفظ مع مثيالهتا من صيغ التضعيف جعلني  ؛بموضوع البحث

حح -أنبه عليها هنا: وقد ورد ذلك يف أربعة مواضع بثالثة ألفاظ: )نقل يف  ص 

 ذكر( عىل النحو التايل: -موضعني

 املوضع األول: قوله: على الذي نُقِّل من صحيحه. •
َحا ... ِفِّ الالَّمِّ َوالرَّااملوضع الثاين: قوله: واالِّْن ِّرَافُ  •   ُصح ِّ
 املوضع الثالث: قوله: •

َحا... ل لنَّاس  هكذا حِّ ٍل َقْد ص  ٍر َأْو َأوَّ
ْن آخ  َحى ... م  اٍح َاْو مَن الضُّ َ

ل  اْنرش   مْن َأوَّ

ك رْ  املوضع الرابع: • نْب َل َغرْي  َما ذ   قوله: َوَشذَّ َعْن ق 
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 اخلامتة
ويطيب يل أن أختم هذا البحث بأبرز ما َتىل يل من  ،د اهلل عىل توفيقه وتيسريهأمح

 مْتبعة بالتوصيات. ،النتائج العلمية املستنبطة من خالصة هذا البحث

 النتائج: 
تنقسم إىل  -الدراسة حسب-أن أقسام ألفاظ التضعيف عند ابن اجلزري  .1

 أربعة أقسام: 

 يف الشهرة. شرتاكهامع ايدل عىل تعدد األوجه م األول: ما

 الثاين: ما يدل عىل خالف األصح واألوىل مع صحة القراءة به.

 الثالث: ما يدل عىل تضعيف هذا الوجه أو منعه يف اختيار ابن اجلزري.

ك ر  ،صحة النقلكالرابع: ألفاظ داللتها خارج مقصود البحث.  م وذ  أو بمعنى تقدَّ

 اخلالف يف موطن سابق يف الطيبة.

 -الدراسةالتتبع و حسب- فاظ التضعيف الواردة يف طيبة النرش بلغتأن أل .2

ح ابن اجلزري بالتضعيف يف  ،اوثالثني موضعً  مخسةيف  ،اعرش لفظً  مخسة  أربعةرصَّ

َف ): يه ،منها وأما األلفاظ األخرى فتبني يل من خالل  اترك( ،امنع ،وَخَطَل  ،َضع 

 و اآليت: دراستها يف مصادرها أن داللتها جاءت عىل النح

 وهي ثالثة أقسام:  ،ن ق ل .أ

 تعدد األوجه مع اإلشارة إىل أن ذلك الوجه خالف قول اجلمهور. .1

 صحة النقل.  .2

 التضعيف.  .3

  :ق يل: وهي أربعة أقسام .ب

 يف الشهرة.  اشرتاكهاتعدد األوجه مع  .1

 التعدد والتنوع مع اإلشارة إىل أنه خالف األصح واألوىل.  .2
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 ء يف بعضها كام بينت. التضعيف عىل خالف بني العلام .3

 داللته خارج مقصود البحث. .4

ف: وهي قسامن:  .ت ص   و 

 ؛ القرتانه بام يدل عىل الضعف.مردودضعيف  .1

 زيادة األوجه وتنوعها مع اإلشارة إىل أنه خالف اختيار ابن اجلزري. .2

وي .ث كي ،)ر  ل ،َقلَّ  ،حيتمل ،ح  ت رى( مجيعها معناها: التعدد والتنوع مع  ،يق 

م يف العملاإلشارة إىل أ مع صحة القراءة  ،نه خالف قول اجلمهور أو األصح أو املقدَّ

 به.

حح: وردت يف موضعني .ج ح هذا القول ،ص  حِّ دون إشارة  ،وب نيِّ  ومعناها: ص 

 .لضعفه

ك ر: ومل ترد إال يف موضع واحد ومعناها خارج مقصود البحث .ح أي: تقدم   ،ذ 

 ذكره.

يغ التضعيف فيها إشارة إىل أن أن أكثر استعامالت ابن اجلزري أللفاظ وص .3

 ،أو خالف قول اجلمهور ،أو خالف األقيس ،أو األصح ،ذلك الوجه خالف األوىل

 .مع ثبوت مجيع ذلك وصحة القراءة به ،أو العمل به قليل ،أو خالف األشهر

ينبغي أن يفرق بني مسألة ترك الوجه يف اختيار ابن اجلزري وبني منع القراءة  .4

 من مقتىض األول الثاين. إذ ليس ،ابه مطلقً 

 ،أن هناك مدرستني رئيستني يف القراءة بالطيبة: األوىل تأخذ بظاهر الطيبة .5

 وهم عامة املحررين.  ،والثانية حتاكم نصوص الطيبة إىل النرش

 اتبعً  ؛أن الرشاح واملحررين اختلفوا يف مسائل قليلة مذكورة يف الطيبة .6

 مما أثر يف األخذ واإلقراء. ،لنرشالختالفهم يف فهم كالم ابن اجلزري يف ا

أن دراسة الطيبة ال يمكن أن تكون بمعزل عن دراسة وفهم كالم ابن اجلزري  .7
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 ومن مارى غلط. ،وال يغني عن ذلك مطالعة الرشوح فقط ،يف النرش والتقريب

 التوصيات: 
 يويص الباحث بام ييل: 

 ب النرش.دراسة منهج ابن اجلزري يف األخذ بانفرادات األئمة يف كتا .1

خصوصا  ،دراسة منهج ابن اجلزري يف التعامل مع ما خرج عن طريق النرش  .2

 ما أشار إليه يف الطيبة أو كان مذكورًا يف الشاطبية والتيسري وليس من طريقيهام.

 فيه رشاح الطيبة وحمرروها دراسة وافية.ف دراسة ما اختل .3

ا ذكر الرشاح ا مدراسة ما ذكر ابن اجلزري أن العمل عىل خالفه؛ خصوًص  .4

 صحة القراءة به.

 إن مل أكن وفَّيت مسائل-وَحْسبي  ،هذا ما تيرس يل بحثه بحسب الطاقة واإلمكان

يف عدد من القضايا واملسائل  طالعةللبحث وامل اأنني فتحت بابً  -هذا البحث حقها

 .يف هذه القصيدة العظيمة التي أرشت إليها

وهو حسبي ونعم  ،تقصري أو نسيان واهلل املسؤول أن يتجاوز عام كان فيه من

 وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني. ،واحلمد هلل رب العاملني ،الوكيل
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 عانيهاألفاظ التضعيف وم كشاف
 باختصار معناه البيت ورقمه اللفظ

ْعف عف126] ض   بال خالف. التضعيف [ وإن تقاربا ففيه ض 

ْن نَْحو  َءَءاَمنْت ْم َخطَْل 193] خطل  بال خالف. التضعيف [ َواْلبََدْل ... َواْلَفْصل  م 

ْنَك  الَ [ 128] امنع  بال خالف. التضعيف  َفاْمنَعْ  حَيْز 

ذْ  َواْمنَعْ [ 168] َؤاخ   بال خالف. التضعيف  ي 

ْن َبْعد  َيا َأْو َوا355]  تيار املنع مع صحة الوجهنيتقديم واخ و..[ َواْمنَْع ىف  ْاألََتْم... م 

 بال خالف. التضعيف ..[ َواْمنَْع َمَع التَّْأن يث  َنْصًبا 949]

يم   َعىَل  َواْمنَعْ [ 1006] ح   بال خالف. التضعيف الرَّ

ك  [ 251] اترك  بال خالف. التضعيف َشذن  َما...  َواْتر 

 .صحة النقل [ عىل الذي ن ق ل من صحيحه13] ن ق ل

ـل ون   [245]  تعدد األوجه مع اشرتاكها يف الشهرة ياء كيطفئوا وواو كـــسئل ق 

 بال خالف. التضعيف [ ال وجبت وإن نقل.261]

 تعدد األوجه مع اشرتاكها يف الشهرة [ وأسفى عنه نقل.300]

 تعدد األوجه مع اشرتاكها يف الشهرة ...[ولسوس نقال ... تكبريه 1004]

 داللته خارج مقصود البحث. د منها أوجه[ وقيل يف املرا19] قيل

 .التضعيف عىل خالف بني العلامء [ وقيل خيفي محزة حيث تال105]

 .التضعيف عىل خالف بني العلامء [ وقيل ال فاحتة وعلال105]

 .تعدد األوجه مع اشرتاكها يف الشهرة ....[ وقيل دوهنم نل ثم كل 163]

 .تعدد األوجه مع اشرتاكها يف الشهرة  زكا جودا[ ...وقيل تبدل مدا ... مداً 199]

 اإلشارة إىل أنه خالف األصح واألوىل [ وقيل بعد مد236]

 اإلشارة إىل أنه خالف األصح واألوىل [ قيل وال عن محزة236]

 اإلشارة إىل أنه خالف األصح واألوىل [ وقيل حفص وابن ذكوان238]
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ا ... ت ْدغَ 250] يَّ ْؤَي م  َمعْ [ َور  يَل ر 
ي َوق  ْؤو   .إىل أنه خالف األصح واألوىل اإلشار  ت 

[ يا حرستى اخللف طوى قيل متى ... 299]

 ىبىل عس

 .تعدد األوجه مع اشرتاكها يف الشهرة

ٍن َحْريَفْ 326]
 .التضعيف عىل خالف بني العلامء ... َرَأى [ َوق يَل َقْبَل َساك 

 وَ 348]
 
نَْد الطَّاء  شارة إىل أنه خالف األصح واألولاإل الظَّا[ َوق يَل ع 

 َرنْ 367]
 
 اإلشارة إىل أنه خالف األصح واألوىل [ َوق ْيَل ب اْلَكاف  َحَوى َواْلَياء

يَل َعىَل َما َحْسب  368]
..... ق   اإلشارة إىل أنه خالف األصح واألوىل ...[ َوَمال 

 شارة إىل أنه خالف األصح واألوىلاإل [... َوق يَل إ ْن ت رْد ... َهلِّْل 1003]

ْف 350] وصف ص  ٍق و  َرقَّ  الَ م 
َال   بال خالف. التضعيف [ واْخت ل ْف ... َبْعَد مم 

ْف 512] ص  نْت م  َظْلت ْم و  اإلشارة إىل أنه خالف اختيار ابن  [ َوَبْعَد ك 

 اجلزري عىل خالف يف األخذ به.

ْف [ َواْمنَْع َمَع التَّْأن يث  َنْصبً 949] ص   بال خالف. التضعيف ا َلْو و 

ْي 1005] روي ل  ك لٍّ َيْستَو  ْم أَوَّ لِّه  ْي ... َعْن ك  و   اإلشارة إىل أنه خالف قول اجلمهور. [ َور 

كي ك ي251] ح  ْم ح  ْ )َها( َكأَنْب ئْه 
 اإلشارة إىل أنه خالف قول اجلمهور. [ َواْكرس 

ْ َوف يَها 110ٍ] حيتمل ْل [ َوَوَسًطا َخريِّ  فيها خالف حمتمل بني العلامء. حَيَْتم 

د الرواة الناقلني له، مع قلة عد [ ويف اللنني يقل ...   طول174] يقل

 صحة القراءة به.صحته و

 اإلشارة إىل أنه خالف قول اجلمهور. ..َواْلَبْعض  َنَقْل ... ب نَْحو  َعاملَ نَي  قلَّ 

ْحَبٍة أْيًض 275] ت رى َغرْي  ص 
 اإلشارة إىل أنه خالف قول اجلمهور. ا ت َرى[ َوْهَي ل 

حح َحا...يف  77] ص  حِّ رَاف  ص 
ْنح  عل هو الصحيح املقدم عىل غريه من  .الالَّم   [ واال  ج 

 األقوال

َحا...1002] حِّ ٍل َقْد ص  ٍر َأْو َأوَّ
ْن آخ  حح ال [م   .وجهان معاً ص 

ك رْ 423] ذ كر نْب َل َغرْي  َما ذ   تقدم من اخلالفات املذكورة. [ َوَشذَّ َعْن ق 
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 ثبت املصادر واملراجع
، طبع جممع امللك فهد لطباعة املصحف مصحف املدينة املنورة للنشر احلاسويب ،القرآن الكرمي •

 .الرشيف

ألمحد بن حممد بن أمحد بن عبد الغني  ،إحتاف فضالء البشر يف القراءات األربعة عشر •

، شهاب الدين الشهري بالبنا  ،دار الكتب العلمية ،حتقيق: أنس مهرة ،هـ(1117)ت:  ءالدمياطين

 هـ. 1427 -م 2006، 3ط  ،لبنان

 ،هـ(1159)ت: ألمحد بن عمر احلنفي األسقاطي  ،أجوبة املسائل املشكالت يف علم القراءات •

 هـ.1429 ،1ط ،الرياض ،كنوز اشبيليا ،حتقيق: أمني حممد الشنقيطي

، حتقيق: مجال الدين هـ(1134)ت: يل سليامن املنصوري، لع ،إرشاد الطلبة إىل شواهد الطيبة •

 طنطا.  ،حممد رشف، دار الصحابة

 م.2002، 15ط ،، دار العلم هـ(1396)ت: ، خلري الدين بن حممود الزركيل ،األعالم •

 -إلبراهيم بن سعيد الدورسي، مكتبة الرشد ،اإلمام املتويل وجهوده يف علم القراءات •

 هـ.1420، 1الرياض، ط

 ،2ط،املدينة املنورة ،دار الزمان ،إللياس بن أمحد الربناوي ،تاع الفضالء برتاجم الُقرَّاءإم •

 .هـ1428

؛ أليب حفص رساج الدين عمر بن زين الدين قاسم البدور الزاهرة يف القراءات العشر املتواترة •

 ،كتبعامل ال ،حتقيق: عيل معوض وعادل عبد املوجود وأمحد املعرصاوي ،هـ(938)ت:النشار

 هـ. 1421 ،1ط ،لبنان ،بريوت

عبد اهلل حممد بن أمحد بن عثامن  لشمس الدين أيب ،شاهري َواألعالماتريخ اإلسالم َوَوفيات امل •

اد معروف ،هـ(748)ت: بن َقاْيامز الذهبي   ،دار الغرب اإلسالمي ،حتقيق: الدكتور بشار عون

 م. 2003 ،1ط

 ،دار عامر ،للدكتور سامي حممد عبد الشكور ،عالتحريرات على الشاطبية بني القبول واملن •

 هـ.1433 ،1ط
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، حتقيق: عيل عبد هـ(833)ت:ملحمد بن حممد بن اجلزري  ،تقريب النشر يف القراءات العشر •

 هـ. 1421،  1بريوت، ط ،القدوس عثامن الوزير، دار إحياء الرتاث العريب

هلاشم بن حممد املغريب، نسخة خمطوطة  ،ةمترين الطلبة الربرة اخلرية يف وجوه قراءة األئمة العشر  •

 املكتبة املركزية.  ،من جامعة أم القرى

 ،دمشق ،حتقيق: خالد عبد السالم بركات ،ملحمد بن أيب بكر املرعيش ،هتذيب القراءات •

 هـ. 1433 ،1ط ،دار الغوثاين ،سوريا

حتقيق: حممد  ،هـ(370)ت: ملحمد بن أمحد بن األزهري اهلروي، أبو منصور  ،هتذيب اللغة •

 م.2001 ،1ط ،بريوت ،دار إحياء الرتاث العريب ،عوض مرعب

اعتنى به: د.  ،هـ(833)ت:ملحمد بن حممد بن حممد بن اجلزري  ،جامع أسانيد ابن اجلزري •

 هـ.1435 ،1ط  ،الرياض ،جامعة امللك سعود ،كريس تعليم القرآن وإقرائه ،حازم حيدر

حتقيق: حبيب اهلل بن صالح  ،د هاشم بن حممد املغريبللسي ،حصن القارئ يف اختالف املقارئ •

 هـ.1433 ،جامعة أم القرى ،السلمي

، حتقيق: حممد إبراهيم (833)ت:للشيخ حممد املتويل،  ،الروض النظري يف أوجه الكتاب املنري •

 . 2006القاهرة، -سامل، املكتبة األزهرية

عثامن املعروف بابن القاصح ،  لعيل بن ،سراج القارئ املبتدي وتذكار املقرىء املنتهي •

،  1مكة املكرمة ، ط ،حممد عبد القادر شاهني ، مكتبة عباس أمحد الباز :، حتقيقهـ (801)ت:

 .هـ1419

جمدي  :، حتقيقهـ (857)ت: ملحمد بن حممد النويري ،  ،شرح طيبة النشر يف القراءات العشر •

 .ـه1424، 1بريوت ، ط  ،حممد باسلوم ، دار الكتب العلمية

اخلري ابن اجلزري، حممد بن حممد بن يوسف  لشمس الدين أيب ،لنشر يف القراءاتشرح طيبة ا •

 ،2ط ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،ضبطه وعلق عليه: الشيخ أنس مهرة ،هـ(833)ت: 

 هـ. 1420
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)ت: أليب نرص إسامعيل بن محاد اجلوهري الفارايب  ،الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية •

 هـ. 1407 ،4ط  ،بريوت –دار العلم للماليني  ،قيق: أمحد عبد الغفور عطارحت ،هـ(393

، حتقيق: هـ(1235)ت: للشيخ أمحد بن أمحد الشقانيص القريواين ،عمدة القارئني واملقرئني •

 هـ.1429، 1بريوت، ط -عبد الرزاق برسور، دار ابن حزم

 مكتبة ابن تيمية. ،(833ت:) ،ابن اجلزري . ملحمد بن حممدغاية النهاية يف طبقات القراء •

حتقيق: سامل غرم اهلل  ،هـ(1118)ت:لعيل بن سامل النوري الصفاقيس ،غيث النفع للصفاقسي •

 .1426 ،جامعة أم القرى ،الزهراين

دار البيان  ،هـ(1430)ت: ملحمد إبراهيم حممد سامل  ،فريدة الدهر يف أتصيل ومجع القراءات •

 هـ.1424 ،1ط ،القاهرة ،العربى

)ت: أليب عبد الرمحن اخلليل بن أمحد بن عمرو بن متيم الفراهيدي البرصي  ،ب العنيكتا •

 دار ومكتبة اهلالل. ،حتقيق: د مهدي املخزومي، د إبراهيم السامرائي ،هـ(170

لإلمام نور الدين عيل بن حممد  ،خمتصر بلوغ األمنية) شرح إحتاف الربية بتحريرات الشاطبية( •

، حتقيق: أيب اخلري عمر مامل آبه بن حسن بن عبد القادر، دار هـ(3801) ت: الضباع املرصي، 

 هـ. 1428، 1الرياض، ط -أضواء السلف

 بريوت.  ،، دار إحياء الرتاث العريب هـ(1408)ت:لعمر بن رضا كحالة   ،معجم املؤلفني •

)ت: ألمحد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي، أبو احلسني  ،معجم مقاييس اللغة •

 هـ.1399 ،دار الفكر ،حتقيق: عبد السالم حممد هارون ،هـ(395

لإلمام شمس الدين أيب عبد اهلل حممد بن أمحد  ،معرفة القراء الكبار على الطبقات واإلعصار •

 هـ. 1416، 1د. طينار آلتى قوالج، استانبول، ط :بن عثامن الذهبي، حتقيق

اجلزري، حممد بن حممد بن يوسف  لشمس الدين أبو اخلري ابن ،النشر يف القراءات العشر •

تصوير دار الكتاب  ،املطبعة التجارية الكربى ،حتقيق: عيل حممد الضباع ،هـ( 833)ت: 

 العلمية.
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دار  ،هـ(1422)ت: ملحمد بن حممد سامل حميسن  ،اهلادي شرح طيبة النشر يف القراءات العشر •

 هـ.1417 ،1ط ،بريوت ،اجليل

لعبد الفتاح السيد عجمي املرصفي، دار الفجر  ،لباريهداية القاري إىل جتويد كالم ا •

 هـ.1421، 1املدينة املنورة، ط -اإلسالمية
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 صــخـملـال
 ،إىل بيان املوارد التي أمر اهلل تعاىل يف القرآن الكريم بأن ننهل منهالبحث هيدف ا

وأن تكون  ،وأن نحكمها يف حياتنا القولية والفعلية واالعتقادية ،وأن نتبع أمره فيها

ا لالتباع احلقيقي ألمر اهلل تبارك وتعاىل من جملي   اوكاشف   ،الترشيعية ا حلياتنامصدر  

رٌد ضمنٌي عىل  بحثففي ال. االتباع املزيف املدعى، الذي َيِرُد موارد الطائفية واهلوى

كام تزعم الرافضة أخزاهم - ا للترشيع خالف الكتاب والسنةمن يزعم أن ثمَّ مصدر  

 .-اهلل

إىل بيان أن األصل يف الديانات الساموية هو االتباع لوحي  بحثكام هيدف ال 

ا السامء، ومن مل يتبع ابتدع، وبيان أن موارد االتباع يف القرآن الكريم جاءت منهج  

ا بالقدوة واألسوة من صفوة الناس الذين اصطفاهم عرتيه خلل، ومدعوم  يا ال مطرد  

حتى ال يظن ظان أنه  ،من أتباعهموالرسل وممن هم دوهنم وهم األنبياء  ،اهلل تعاىل

 .رضب من اخليال ال يمكن حتقيقه عىل أرض الواقع

بفعل ) َتبَِع  اجاء األمر باالتباع فيها مقرتن   وقد سلطت البحث عىل اآليات التي

أو اَِتبََّع ( أو أحد مشتقاهتام، مع بيان الثامر التي أرشدت تلك اآليات الكريامت إىل 

  االتباع. جنيها عند حتقيق ذلكم

  االتباع، القرآن الكريم، مصدر، الترشيع.، موارد الكلمات املفتاحية:
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 الـمـقـدمــة

أنفسنا، ومن  إنَّ احلمَد هلل نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ باهلل من رشور

وأشهد أن ال إله له،  سيئات أعاملنا، من هيده اهلل فال مضل له، ومن يضلل فال هادي

ٿ ٿ ٹ ٹ  ﴿عبُده ورسوُله.  اإال اهلل وحده ال رشيك له، وأشهد أن حممد  

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  ﴿، [١٠٢آل عمران:] ﴾ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ

 ٿ ٹ ٹ ٿٿ ٿ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ

 ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ﴿، [١النساء:] ﴾ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ٹ

 ﴾ ے  ے ۓ ۓ ڭ  ڭڭ ڭ ۇ ۇ ۆ  ۆ ۈ ۈ ٴۇ

[7١، 7٠األحزاب:]
 أما بعد:  .(1)

فإن صالح البرشية يف دنياها وأخراها ال يقوم وال يتحقق إال بالترشيعات 

واحلفاظ عىل الرضورات  ،التي جاءت بجلب املصالح ودفع املفاسد ،الساموية

اخلمس التي ال استقرار حلياة اإلنسان بدوهنا، والترشيعات الساموية ركنها الركني 

َباع مقنن  ها املتني س  وأُ  َباع؛ فهي قائمٌة عليه، وال بد أن يكون هذا االتِّ  اومنضبط   ااالتِّ

وما يطرأ عليها من تغري  ، بالبرشية وأحواهلابتعاليَم وقواننَي وضعها من أحاط علام  

وما يستجد هلا من أحوال عرب تعاقب الزمان، وهذا وصف ال يمكن أن يتصف به 

َباع فسعادة البشـري ا؛ إذ  سوى اهللِ  ة وصالح أمر دنياها وأخراها قائم عىل اتِّ

برشي عقل الالإليها؛ ألن حلاجتهم  هلمرمحة  الكتب الساموية التي أنزهلا اهلل تعاىل؛

 -إمجاال   هاموإن كان يدرك الفرق بين-حمدود، ال يدرك تفاصيل النفع والرضقارص 

تغلب عليه الشهوات، وتلعب به األهواء؛ فلو وكلت البرشية إىل عقوهلا القارصة؛ و

                                       
( ١١٠5( برقم )3/4١3)( والرتمذي يف سننه ١/3٠٢( هذه خطبة احلاجة. رواها اإلمام أمحد يف املسند )١)

( وابن 3٢77( برقم )6/89والنسائي يف سننه ) (٢١١8( برقم )٢39، ٢/٢38وأبو داوود يف سننه )

( برقم ١/3١9( وصححها األلباين كام يف صحيح سنن ابن ماجه )١89٢( برقم )١/6٠9ماجه يف سننه )

(١535). 
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 عىل لة البرشيةدالملا فيها من ل هذه الكتب انزإلضلت وتاهت، فاقتضت حكمة اهلل 

ها؛ فإهنا هدى نواهي الكفيلة بصالحالوامر واألوصايا النافعة والحكام العادلة واأل

پ پ پ پ ڀ   ﴿ :أباهم إىل األرضأهبط حني اهلل للبرش الذين قال هلم 

ې ى ى ﴿ ، وقال: [38البقرة: ] ﴾ڀ  ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

، وقد انحرصت الكتب السابقة [١٢3طه:] ﴾ائ  ائ ەئ  ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 

وتالشت يف القرآن الذي حواها وما فيها من خري، بل جاء فيه من اخلري والرمحة 

عىل البشـرية الصدور عن املوارد التي يأمر  اوالتخفيف ما مل يأت فيها؛ فكان لزام  

َباعها لذا جاء هذا البحث الذي أحببت أن أسهم به يف بيان تلك املوارد التي يأمر  ؛باتِّ

َباع املحمود؛ خشية  َباعها، وقد جعلت احلديث فيه مقصور عىل االتِّ القرآن باتِّ

َمَواِرُد االتَِّباِع يف اْلُقْرآِن ـ )املذموم، وقد وسمته ب لكثرة موارد االتباع الإلطالة، ونظر  
 .مستقلة  ملوارد االتباع املذمومدراسة   ئولعل اهلل أن هيي ،(1)( اْلَكِرميِْ 

                                       
َباعموارد »وقد آثرت أن يكون بعنوان   (١) َباع ... لِِلُمور التالية«مِ ي  رِ كَ ال   آنِ ر  قُ  ال  يِف  االتِّ  :، دون مصادر االتِّ

د ةداللة لفظألنه بالنظر إىل  :أوال   فاملورد  : املاُء الذي ُيوَرد،هو بدأت  بهمعنى  نجد أن أول اللغوية ()الِور 

(؛  موارد) واجلمع ثم يصدرون عنه، م،وترشب منه دواهبمنه الناُس  يرشبالذي  ؛ وهو: املاءهو املنهل

 فاملورد متقدم عىل املصدر من حيث األصل كتقدم الورد عىل الصدر.

هو  ألن الورد ناشئ عن حاجة، وفيه معنى الطلب، فنجد املحتاج للامء يبحث عن أعذبه وأنقاه؛ ألنه :اثاني  

ُشه األكمل يف سدِّ حاجته وقطع عطشه؛ ولذا ينبغي أال تعميه حاجته عن حسن االنتقاء؛ فِلن يطول عط

حتى جيد حسَن املورد، خري له من تعجٍل يورده موارد العطب، وحاجة العبد إىل معرفة موارد اهلداية التي 

؛ جسد   ، أمس  من حاجته إىل ما حييا به يف اوروح   ايسعد وحييى هبا يف الدنيا واآلخرة، سعادة  وحياة  حقيقية 

؛ لذا عىل العبد أن جيتهد يف بلوغ أنقى اوروح   اسد  ، ويف اآلخرة يشقى جا، ويشقى به روح  اهذه الدنيا جسد  

 .وأصفاها، والصدر تبع لذلك غالب ااملوارد 

وهذا  ،ما يكون التامم كملعىل أ ةاجاحليكون بعد متام  فالصدور ؛صدرامل ناملورد أعم وأشمل م أن  :اثالث    

ا نرى حاجة الناس تضعف جتاه  ؛ لذاأمر مبناه عىل الورود أوال   مورٍد ما، بقدر ما ينقصه من أوصاف فإنَّ

؛ فاملورد هو األصل فاملورد أعم وأشمل مما يصدر به الوارد اإذ   ؛الكامل، إال إن  أعوزهم بلوُغ ما هو فوقه

الذي جتب العناية واملبالغة يف احلرص عىل الوصول إىل أصفاه وأنقاه، ويف عامل احلس نشاهد الناس 

ا باملاء الُزالِل، فينبغي أن يكونوا أشدَّ حرصا يتنافسون عىل بلوغ أعذب املوارد  من أجل حياة أجسادهم برهيِّ
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 أمهية البحث: 
 ث لكونه يسهم يف األمور التالية:تربز أمهية البح

َباع  -١ ومناهل الترشيع التي أمر اهلل تعاىل يف القرآن الكريم بأن  بيان موارد االتِّ

  ا ومنهال  يتخذوها مورد  أوجب عىل املؤمنني أن  التيوفيها  نتبع أمره وأن ننهل منها

 ،منها أو العملية االعتقادية سواءٌ  والتعبدية؛، الرشعية عاليمهمت يف اعنهن يصدرو

؛ إذ ال عند حصول اخلالف والتنازع إليها يرجعوا ويتحاكموا جيب عليهم أن والتي

إال بذلك، وهو األمر الذي وتوحيد صفهم سبيل الجتامع كلمتهم، وقوة شوكتهم 

إىل و الدنيا، يف هذه والشقاق تناحرة والفرقالإىل  ؤول هبمسبل الشيطان التي تيسد  

 .والعياذ باهلل نار جهنم يف اآلخرة

َباع -٢ َباع املزيف املدعى،  به هلل تبارك وتعاىلأمر االذي احلقيقي  متييُز االتِّ من االتِّ

 ةثمَّ  رٌد ضمنٌي عىل من يزعم أنَّ  بحثاهلوى، ففي الو الطائفية موارد الذي َيِردُ 

 .كام تزعم الرافضة أخزاهم اهلل ،به يف كتابه الف ما أمر اهللخللترشيع  امصدر  

َباع وحي  -3  عابتدإال فإن االالسامء، وبيان أن األصل يف الديانات الساموية هو اتِّ

َباع  .اهلوى والشيطان متحتم واتِّ

                                       
ا ـديمـوقده، ـعىل بلوغ املوارد التي نِي َطت  هبا حياُة قلوهبم وأرواحهم؛ فقيمة العبد بروحه وقلبه ال بجس

ملحمد بن ( ١/383) ة يف التذكرة احلمدونيعزاه ابن محدون ، كام قالوا : َمن مل يعرف املوارد أعيته املصادر

   : من هجر املداراة قارنه املكروه، ومن مل يعرف املوارد أعيته املصادر.ومتامه أنه قال الرضا عيل بن موسى

ملن  ألن املوارد كثرية، والورود متحتم؛ لكن ما كل من ورد صحَّ أن يقال عنه صدر؛ وإنام يقال ذلك :ارابع  

ومن مل يرد املورد العذب ورد املورد الكدر؛ فمن مل يرد املوارد ورد، وصحَّ وصوله إليه؛ أحسن انتقاء امل

ورد املوارد التي يستزل  إليها  -ومآال   وهي أعذب املوارد، وأنفعها للعبد حاال   -التي أرشد إليها القرآن

 .واخلرسان، نعوذ باهلل من اخلذالنالشيطان؛ فتحققت له اخليبة 

 يقال ما كل من ورد القرآن صدر عن الفهم احلق ملا فيه؛ فأقول األصل أن يرد العبد املوردوقد  :اخامس  

ک ک ک گ گ  ﴿ احلق فإن رُصَف عنه أو حيل بينه وبينه فآلفٍة يف العبد نفسه، واهلل تعاىل يقول:

، فكم من مصـروٍف عن االنتفاع بالقرآن؛ [56]القصص: ﴾گ ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱگ 

 لعلٍة يف نفسه، وحكمٍة اقتضاها عدل الباري جـلَّ يف عاله.
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َباعها يف القرآن الكريم  -4  اا مطرد  جاءت منهج   بيان أن املوارد التي أمر اهلل باتِّ

َباع يشء جاءت وإن عرتيه خلل،يال   ؛واحد بمسميات خمتلفة؛ لكنها تؤول إىل اتِّ

َباع بمن اتفقت عليهم البرشية  ء والتأيس، واالقتداوالسنة الكتاب منهج وهو: اتِّ

 والرسل األنبياءاهلل من خلقه؛  صفوةوهم: القدوة واألسوة مجعاء أهنم موضع 

عليهم الصالة والسالم، وكذا التأيس بخيار أتباِعهم وأصحاهبم من عباد اهلل 

 .أرض الواقع اخليال ال يمكن حتقيقه عىل حتى ال يظن ظان أنه رضب مناملؤمنني، 

َباع لتلك املوارد التي بي  -5 ان الثامر العظيمة التي جينيها املؤمن واملرتتبة عىل االتِّ

  .ومل يتبعابتدع  حقق ملنوعظيم اخلسارة والضالل املت، القرآن نص عليها

 أسباب اختيار موضوع البحث:  
أمهية هذا املوضوع ومكانته من الترشيع؛ ولذا جاء التأكيد عليه يف القرآن  -١

 خمتلفة. ألفاظٍ و بأساليَب الكريم 

َباع ألمر  -٢ بيان أن األصل يف دين اهلل وعبادته يف سائر الرشائع الساموية هو االتِّ

 .تعاىل اهلل

 من آياته واالنتفاع هبدهيا واالقتباسِ  بكتاب اهلل تعاىل ومدارسةِ  ما له من صلةٍ  -3

 نورها.

َباع  ردَ اللترشيع ومو فيام يزعمونه من وجود مصادرَ  ةفضابيان كذب الر  -4 لالتِّ

 .×اهلل تعاىل به يف كتابه وعىل لسان نبيه  خالف ما أمر
 :حدود البحث

َباعاآليات الكريامت  حرُص  يف القرآن  املحمود التي تتحدث عن موارد االتِّ

َباع أو أحد مشتقاته ارصحي  الكريم والتي جاء األمر فيها  ثم دراستها  ،بلفظ االتِّ

َباع واحلاجة إليه وم ،وحتليلها وتنزيلها عىل جزئيات البحث  ردهاومع بيان معنى االتِّ

َباعهاهلل أمرنا  تيال َباع،باتِّ  وختمت البحث بذكر بعض ما ا، ونامذج ممن حققوا االتِّ

َباع.جتليه تلك اآليات من الثامر العظيمة املرتتبة عىل   االتِّ
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 البحث:موضوع ل  حو السابقةُ  الدراساتُ 
مل أجد فيام اطلعت عليه َمن  َكَتَب يف املوضوع من احليثية التي رمتها، وإنام هناك 

َباع بمفهومه العام الذي  دراسات، يقابل االبتداع، وهي كثرية ومقاالت، عن االتِّ

 منها:

َباع*   . احلنفي عالء الدين عيّل بن حممد بن أيب العزِّ ل .االتِّ

َباع*   . ملحمد بن مصطفى السيد. أنواعه وآثاره يف بيان القرآن :االتِّ

َباع  . ملحمد عثامن سعيد صالح. يف القرآن الكريم * االتِّ

َباع  . إلدريس حامد حممد. يف الكتاب والسنة * االتِّ

َباع واالبتداع يف القرآن الكريم واحلديث*   . ليارس عيل حممد عيل.مفهوم االتِّ

عىل دراسة اآليات التي  احيث كون اجلهد فيه منصب  وهذا البحث يغايرها من 

َباعها والصدور عنها؛ سواء يف املنهج أو  َباع   التي أمر اهلل تعاىل باتِّ بينت  موارد االتِّ

 .ايسري   االقدوة، وهو األمر الذي مل تتعرض له الدراسات السابقة إال نزر  

 كتابة البحث:  يفاملتبُع  نهجُ امل
آليات التي ل وقوته يف هذا البحث املنهج االستقرائي التحلييلسأتبع بحول اهلل 

َباع أو أحد مشتقاته اجاء األمر فيها مقرتن   وما حتدثت عنه تلك اآليات من  ،بفعل االتِّ

َباع، وأدرسها  وجوب الرجوع إىل تلك املوارد التي جعلها اهلل تعاىل مصدرا لالتِّ

ألضداد تلك  ر ما تدعو إليه احلاجةبقد مع التعرض والتفصيل، بيشء من التحليل

َباعه الكريم القرآننصَّ  التياملوارد  ، ثم أقوم برتتيبها وتقسيمها اعىل النهي عن اتِّ

الثامر التي  اهلل وقوته لسأبنُي بحوام هو مبني يف خطته، كام كعىل جزئيات البحث 

َباع.  عت تلك اآليات الكريامت دل  ىل جنيها عند حتقيق ذلكم االتِّ

ختريج و ، إىل سورهاما يرد يف البحث من آياٍت  بعزو كام سأقوم بحول اهلل وقوته 

 ،ف بالغريبيعرالتو ،إىل قائليه ودواوينهم الشعرنسبة و ،من مصادرها األحاديث
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ليه التكالن واهلل املستعان وع ،عالمات الرتقيم اوضبط ما حيتاج إىل ضبط، مراعي  

 .ونعوذ به من اخلذالن

ر، ـاملرضية لكنه عمل بش ما يف وسعي عىل إخراجه عىل الصورةِ  وقد بذلُت 

فام  ،[8٢النساء: ]     ﴾ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ﴿له،  مالزمٌ  النقُص 

 ،كان فيه من صواب فالفضل فيه هلل وحده، وما كان فيه من زلل فمني ومن الشيطان

وحسبي أن بذلت ما يف وسعي، ومن اطلع فيه عىل خلل من إخواين أرجو أن يرشدين 

جزاه اهلل خري اجلزاء وله مني  ،gmail.com1483fh@  إليه عىل هذا الربيد:

 خالص الدعاء.

 ة البحث:خط
 ُب رِّ قَ فيها أهم النتائج، وفهارس تُ  ، وخامتةمباحث ، وثالثةِ تتكون من: مقدمةٍ و

 حمتوى البحث.

ب اختياره، وحدود البحث، والدراسات اسبأوفيها أمهية املوضوع، و املقدمة:

 .ة البحثوخط كتابته، يفاملتبع نهج امل، وفيه السابقة

َباع   يف املنهج وفيه سبعةُ  مواردُ  األول: املبحث  مطالب:  االتِّ

َباعُ  املطلب األول:    .ما أنزل اهلل اتِّ

َباعُ  املطلب  الثاين:     .احلق اتِّ

َباعُ  املطلب الثالث:  القرآن الكريم.   اتِّ

َباعُ  املطلب الرابع:       .الوحي اتِّ

َباعُ  املطلب اخلامس:    .رصاط اهلل املستقيم اتِّ

َباعُ  املطلب السادس:  .  هدى اهلل اتِّ

َباعُ  املطلب السابع:  . رضوان اهلل اتِّ

َباعِ  مواردُ  الثاين: املبحث  مطالب:  أربعةُ  يف القدوة. وفيه   االتِّ
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 املبحث األول
 موارد االتَِّباع   يف املنهج  

َباع منهٍج واحد؛ وهو  لقد تعددت اآلياُت القرآنية الكريمة واتفقت عىل األمِر باتِّ

وحي السامء؛ )وحي الكتاب والسنة(، ولكن تلك اآليات تعاليمه من  املنهج امُلستمد  

َباع هذا املنهج؛ وما ذاك إال لبيان عظم هذا األمر  تنوعت يف أساليبها اآلمرة باتِّ

ومكانته من الدين، وبيان أمهيته يف حياة املؤمن التعبديِة هلل تعاىل؛ ليترشب القلب 

دارك الناس ذلك بكل وسيلة وأسلوب مرشوع يوصله إليه، ولتفاوت م

ومفاهيمهم؛ فمن مل يدرك املراَد هبذا األسلوب أدركه باألسلوب اآلخر ومن أشكل 

عليه أسلوب، أو جانب منه فرسه له األسلوب اآلخر؛ ولذا فإن االختالف بني تلك 

 ااألساليب إنام هو من قبيل اختالف التنوع؛ الذي من شأنه أن يزيد األمر وضوح  

 ب والقناعات واملفاهيم.يف القلو اوجتلية، ورسوخ  

َباِع وباستقراء آيات القرآن الكر يف املنهج نجد أهنا جاءت يم املبينة ملوارد االتِّ

 بياهنا يف املطالب التالية: ،اليبمتنوعة  عىل ثامنية أس

    :ما أنزل هللا املطلب األول: اتَِّباع
 ،يتعايشون فيام بينهم إن الرب سبحانه وتعاىل حينام خلق عباده مل يرتكهم مهال  

هلم سبحانه  أو بحسب ما يرشعه القوي للضعيف؛ بل سنَّ  ،ويتعاملون وفق أهوائهم

وتستقيم به حياهتم  يف مجيع جوانبها؛ سواء  ،من القوانني والنظم ما حيقق هلم العدل

َده من ؛ فإن خالَق اإلنسان وُموجاا آمن  االعتقادية منها أم العملية، ويكفل هلم عيش  

عدم هو األعلم بام تصلح به أموره وتستقيم به حياته؛ ولذا أمر عباده أن يتبعوا تلك ال

الترشيعات والنظم التي تكفل هلم أطيب العيش يف هذه احلياة، وأحسن املآل يف 

ٿ   ٿ  ٹ ٹ ٹ  ٹ     ڤ  ڤڤ  ڤ  ڦ   ٺ ٿ ٿ ﴿ٹ ٹ األخرة؛ 

َباع الوحي الذي أنزله إليهم عىل  ،[3األعراف: ] ﴾ڦ فأمرهم رهبم وخالقهم باتِّ
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َباع  ×لسان نبيهم  الَة االلتزاُم ا، يرتجم تلك املو×ا يستلزم موالة اهلل ورسوله ؛ اتِّ

بتلك الترشيعات، ال أن يوالوا غري اهلل ورسوله؛ فيتبعوا ما سن ذلك الغري ورشع، 

حال من مل ينتفع ويتذكر بمواعظ اهلل، وربام ا حلكم اهلل ورسوله، وهذه وإن كان خمالف  

ەئ   ائ ائ ەئ  ﴿ٹ ٹ  استمرَّ ذلك وداوم عليه حتى حتلَّ به عقوبة اهلل كام

الزمر: ] ﴾وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ     ېئ  ېئ  ېئ  ىئ  

، جاءت هذه اآلية يف سياٍق يأمر اهلل تعاىل فيه عباده الذين كثرت ذنوهبم [55

آمرة  هلم بعد ذلك بام هو من  ،اليأس والقنوط من رمحتهوخطاياهم بالتوبة وعدم 

َباع أحسن ما أنزل إليهم: وهو القرآن وأال تكون  ،مكمالت التوبة ومتمامهتا: وهو اتِّ

  .(1)ال يصدقه العمل فينزل هبم العذاب من حيث ال يعلمون توبتهم قوال  

َباع ما أنزل من اهلدىوقد عنّ  تبع عادات اآلباء وا ،ف اهلل سبحانه من ترك اتِّ

ٹ ٹ  بنور الوحي السديد، ومل تستـضئ ،واألجداد التي ال يعضدها عقل رشيد

ٿ      ٱ  ٻ    ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   ٺٺ  ٺ  ٺ ﴿

   .[١7٠البقرة: ] ﴾ٿ  ٿ  ٿ  ٹ     ٹ  

َباع القرآِن و أمروا من احلجج الظاهرِة والبينات الباهرِة و ما فيهأي إذا ُأمروا باتِّ

ا علوه هلبأن جي ا يم إمام  عوا ُخطوات الشيطان أال يتب، وهتبعون أحكاميأمتون به، وقائد 

جنحوا للتقليد، وقالوا: بل نأتم بآبائنا فنتَّبع واستكربوا عن اإلذعان للحّق  ؛قهائوطر

ي: أ ﴾ٹ     ٹ ٿ ٿ ٿ ٿ ٺ  ٺ ﴿ ما وجدناهم عليه،

  .(2)ليس هلم فهم وال هداية!!

حاَل  أي: أيتبعون آباَءهمواستقباِحِه،  هإنكارلتعجب من حاهلم ولهنا واهلمزة 

ال يعقلون شيئ ا من دين اهلل وفرائضه، وأمره وهنيه،  كوهِنم غافلني جاهلني ضاّلني

                                       
 .(6/463تفسري ابن كثري ) :انظر (١)

 (.٢/34تفسري ابن كثري)  :انظر (٢)
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، فيهتدي هبم غريهم، وَيقتدي هبم من َطلب الدين، وأراد احلق وال هَيتدون لرشدٍ 

أما اجلاهل فال يتبعه إال من ال عقل له  ،املعرفةو صاحُب العلم عُ بَ تَّ إنام يُ ، فوالصواب

 .(1)وال متييز

ـُـتَّ  ـَبُعون هلم إمام وسلف تبعوه يف ذلك: وهو الشيطان الذي سيجر وهؤالء الـم

َباعه إىل مرافقته يف جهنم،  ڦ ڄ ڄ ڄ    ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ ﴿ٹ ٹ اتِّ

 .[٢١لقامن: ] ﴾ڌ ڌ ڎڇ ڇ ڇ      ڍ ڍ  چ چ ڇ

 . (2)أهلهذم وعىل قبح التقليد  ظاهر دليل اتاآليمثل هذه ويف  

َباع ومنهله إنام هو الدليل الذي ال الصايف الذي َيرشب منه وَيعل   فمورد االتِّ

َباع التـرشيعات الساموية )وحي الكتاب  ،يعرتيه خلل وال زلل وال يكون ذلك إال باتِّ

األنعام: ] ﴾ۀ ہ ہ ۀ  ڻ ڻ ڻ ڻ ﴿ٹ ٹ والسنة(، 

١55]. 

 املطلب الثاين: اتَِّباع احلق:
إن احلَق وصف الزم ملا أنزل اهلل تبارك وتعاىل، مناٍف للهوى كل املنافاة، فمن مل 

َباع اهلوى من الرش والسوء ما تفسد به  السموات يتبع احلق اتبع اهلوى والباطل، ويف اتِّ

ى   ى  ې  ې ې  ۉې﴿ ٹ ٹ واألرض ومن فيهن،

، [7١املؤمنون: ] ﴾ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   ۆئ  ۆئ 

َباع اهلوى، ودليال  هبذه اآلية زاجر   وكفى َباع ما أنزل اهلل من ا عن اتِّ  عىل أن احلق يف اتِّ

ٱ ٻ        ٻ ٻ  ﴿ٹ ٹ  ،الذي به تصلح األعامل واألحوال ،الذكر احلكيم

ڀ  ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ    ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ   ٿ   .ٻ پ پ   پ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ  ڦ ڦ ڦ .ٹ   ڤ ڤ ڤ ٹ    ٹٹ

                                       
 (. ١89، ١/١88(، وأيب السعود )3/44انظر: تفسري الطربي )  (١)

 (.4/٢34) تفسري الشوكاين :انظر (٢)
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فهذا شأن من أصلح اهلل حاله وجتاوز  .[ 3–١حممد:] ﴾چ  ڇ ڇ  ڇ چچ چ 

َباع ما أنزل اهلل من احلق، ولكن إنام  يبرص هذا احلق عن الصغائر من سيئ أعامله؛ اتِّ

وامتثلت  ،ووعت عقوهلم هداه ،عىل حقيقته من استنارت بصائرهم بنور العلم

ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ    ۆ  ۆ      ۈ  ۈ  ٴۇ       ﴿ٹ ٹ  جوارحهم أوامره،

ٻ  ٻ      ٻ  ٻ  پ     ﴿ ٹ ٹ  ، و [6سبأ: ] ﴾ۋ  ۋ  ۅ  ۅ   ۉ      ۉ   

، فاحلق الذي ال يتطرق إليه  [١9الرعد: ]﴾پ   پ  پ  ڀ        ڀ  ڀڀ  ٺ  ٺ   ٺ  ٺ 

الربية، وتواطأت عىل تصديقه الكتب الباطل بوجه ما هو ما دلَّ عليه وحي رِب 

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ    پ  پ  ڀ   ڀڀ  ڀ   ﴿ٹ ٹ   الساموية؛

والذي ال ينبغي أن يعرتي العقالء فيه مرية وال  ،[3١فاطر: ] ﴾ٺ  ٺ     ٺ   ٺ 

فهاهم عقالء  ،[١47البقرة: ] ﴾ٺ  ٿ   ٿٿ  ٿ  ٹ  ٹ  ٹ  ﴿ٹ ٹ  شك

 آمنوا به وصدقوه وانقلبوا يدعون قومهم إليه، ×اجلن ملا سمعوه من رسول اهلل 
ڀ ٺ  ڀ ڀ ڀ   ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پ پ پ﴿ٹ ٹ 

ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ .ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  

 ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ.ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ 

 .[3١ – ٢9األحقاف: ] ﴾ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ

َباع امورد  ومن هيدي إليه اهلل احلق  د جعلقو ٱ ٻ ٻ ٻ  ﴿ ٹ ٹ  ،لالتِّ

ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ  .ٺ ٿ ٿ  ٻ پ پ پ پڀ ڀ ڀ ڀ  ٺ ٺ ٺ

ڇ  ڇ چ چ  ڇ ڃ چ چ   ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ   ڤ ڤ

گ گ  ڳ ڳ  گ ک ک ڑ ڑ ک ک ڎ ڎ ڈ ڈ  ژ .ڍ  ڌ ڍ

 .[36 – 34يونس: ] ﴾ ڳ

بني وغريهم؛ حيث  من األصنام واألنداد تعاىل هلل ةكارشال وىوهذا إبطال لدع

َباعها وعدم اتصافها بام يوجب عجز آهلة املرشكني،سبحانه  ؛ اختاذها آهلة مع اهللو اتِّ
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وحده  عدم، ثم إفنائه وإعادته مرة  أخرى، بل اهللمن الفال قدرة هلا عىل ابتداء اخللق 

رفون عن الرشد إىل ـأي: فكيف تص ﴾ٿ ٿ  ﴿من غري مشارك،  ذلكستقل بامل

وليس من رشكائكم وآهلتكم من  ﴾  ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ    ڤ ڤڤ ﴿، الباطل؟!

، وإنام هو من خصائص اهلل وحده ببيانه وإرشاده، أو بإهلامه وتوفيقههيدي إىل احلق 

أي: فمن هذا وصفه  ﴾ڃ    ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڦ ڦ ڦ ڦ ﴿بال منازع. 

َباع؟!  عىل  ونقدريال  الذينرشكاؤهم،  موه ﴾ ڇ ڇڇچ چ چ چ  ﴿أحق باالتِّ

قلب القلوب من الغي إىل يقدر عىل ذلك موإنام وال داللة حريان، هداية ضال، 

َباع وحده، وال جيوز أن يُ اهلل الذي ال إله إال هووهو:  ؛الرشد ى به سوَّ ، فهو أهل االتِّ

أي: كيف سويتم بني اهلل وبني َخلقه، وعدلتم هذا  ﴾ڌ ڇ ڍ ڍ   ﴿غريه، 

الرب جل جالله  من هو أهل لذلك وهو هال أفردتمفهبذا، وعبدتم هذا وهذا؟ 

 .(1) ؟، وأخلصتم إليه الدعوة واإلنابةوحده متوهعبدواملالك احلاكم اهلادي من الضاللة 

 اهتدا نفَي  يتضمنُ وهذا 
ِ
 أولئك الرشكاء

ِ
ا منفسهأب ء عدم م ولضالهل؛ مطلق 

؛ املخلوقات. وهذا حال مجيع مهغريُ  مبحاٍل إالّ أن هيدهي ونال هيتد م، وأهنمعلمه

َباع غري اهلل من تلك  فكل خملوق ال هيتدي إالّ أن هيديه اهلل. فاآلية هني عن اتِّ

ى وعلٍم يف العامَل ، ، وأال يتبُع إالّ اهلل وحده، الذي هيدي إىل احلقاملخلوقات فكل ُهد 

ا له ومعلام   هادفهو من ه وتعليمه، ويمتنع أن يكون غريه هادي 
(2). 

َباع ممن ال فبني سبحانه بام هو  مستقر يف الفطر أن الذي هيدي إىل احلق أحق باالتِّ

؛ دون الذي ال أن يكون اهلادي بنفسه هو الكامل ه؛ فلزمهيتدي إال أن هيديه غريُ 

 املهتدي بنفسه فهو األكمل هوإذا كان ال بد من وجود اهلادي لغري ،هيتدي إال بغريه

                                       
 (. 4/399) تفسري ابن كثري :انظر (١)

 .(١/١39: جامع املسائل )انظر (٢)
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َباع واألحق باالتِّ
، وعن استهدائه وعن طاعته، ى اهللهني عن عبادة ما سو هذاو .(1)

ا له وهلذا جُي َزون ؛ ألن كل معبوٍد فهو متبوع، يتبعه عابده، فإذا مل يتبعه مل يكن عابد 

؛ فمن كان يعبد اهلل تبعه يوم القيامة، ومن كان يعبد غري اهلل يوَم القيامة بنظري أعامهلم

أنه يوم »األحاديث الصحيحة:  لعمل، كام يففإن اجلزاء من جنس ا تبع ذلك الغري؛
احلديث، وفيه أن املؤمنني « ... القيامة ينادي مناٍد ليتبْع كلُّ قوٍم ما كانوا يعبدون

(2)من هذه األمة، يتبعون اهللَ 
. 

َباع  َباع  -الذي يتمنى كل عبٍد أن يرشف به يوم القيامة-فمبنى ذلكم االتِّ عىل اتِّ

َباع الوحي، وهذا املنهج الذي أمر اهلل  بالسري عليه يف هذه احلياة، والذي مبناه عىل اتِّ

ٱ ٻ        ٻ ٻ   ٻ پ  ﴿ قال تعاىل :  من لوازم الركن األول من أركان اإليامن،

پ پ پ ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ   ٹ ٹ    

ٹ ٹ  ،فإن صالح العامل؛ علويه وسفليه مرتتب عىل ذلك،  [36األحزاب: ] ﴾ٹ 

ى   ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  ۉ  ې  ې  ې  ې   ﴿

                                       
 .(6/8٢: جمموع الفتاوى )انظر (١)

 .(١/١39: جامع املسائل )انظر (٢)

َرةَ  يبأَ  ونص احلديث كام يف الصحيحني من حديث ا َقاُلوا لَِرُسوِل اهللَِّ   ُهَري  َيا َرُسوَل اهللَِّ َهل   ×َأنَّ َناس 

ِقَياَمةِ َنَرى رَ  َم ال  نَا َيو  َلةَ اْلَبْدِر؟» ×َفَقاَل َرُسوُل اهللَِّ ؟ بَّ  :َقاَل . َقاُلوا اَل َيا َرُسوَل اهللَِّ َهْل ُتَضارُّوَن يف ُرْؤيَِة اْلَقَمِر لَيـْ

ُ النَّاَس يـَْوَم  :َقاَل  .َقاُلوا اَل َيا َرُسوَل اهللَِّ ؟ َهْل ُتَضارُّوَن يف الشَّْمِس لَْيَس ُدوََنَا َسَحاب   فَِإنَُّكْم تـََرْونَهُ َكَذِلَك ََيَْمُع اَّللَّ
ًئا فَـْليَـتَِّبْعُه فَـيَـتَِّبُع َمْن َكاَن يـَْعُبُد الشَّْمَس الشَّْمَس َويـَتَّ  ِبُع َمْن َكاَن يـَْعُبُد اْلَقَمَر اْلَقَمَر اْلِقَياَمِة فَـيَـُقوُل َمْن َكاَن يـَْعُبُد َشيـْ

َقى َهِذِه اأْلُمَُّة ِفيَها ُمَناِفُقوَها فَـَيْأتِيِهْم اَّللَُّ تـَبَاَرَك َوتَـ َويـَتَِّبُع َمْن َكا َعاََل يف ُصورٍَة َغْْيِ َن يـَْعُبُد الطََّواِغيَت الطََّواِغيَت َوتـَبـْ
َناهُ ُصورَتِِه الَِِّت يـَْعرُِفوَن فَـيَـُقوُل َأََن رَبُُّكْم فَـيَـُقوُلوَن نـَُعوُذ ِِبَّللَِّ ِمْنَك َهَذا َمَكا نـَُنا َحَّتَّ َيَْتِيَـَنا رَبُـَّنا فَِإَذا َجاَء رَبُـَّنا َعَرفـْ

ُ تـََعاََل يف ُصورَتِِه الَِِّت يـَْعرُِفوَن فَـيَـُقوُل َأََن رَبُُّكْم فَـيَـُقوُلوَن أَْنَت رَبُـَّنا فَـيَـتَّ  َراُط َبْْيَ َظْهَرْي فَـَيْأتِيِهْم اَّللَّ ِبُعونَُه َوُيْضَرُب الصِّ
 .«لَُّهمَّ َسلِّْم َسلِّمْ َأُكوُن َأََن َوأُمَِِّت َأوََّل َمْن َيُِيُز َواَل يـََتَكلَُّم يـَْوَمِئٍذ ِإالَّ الرُُّسُل َوَدْعَوى الرُُّسِل يـَْوَمِئٍذ الَجَهنََّم فَ 

ِل اهللِ َتَعاىَل: ، كتاب التوحيدصحيح البخاري مع الفتح،  :انظر  ﴾ ڀ  ٺ ٺ     .پ ڀ   ڀ   ﴿ باب َقو 

باب معرفة طريق ، كتاب اإليامن(،وصحيح مسلم، 7437( برقم )١3/4١9، )[٢3–٢٢القيامة:]

  .  (١8٢)( برقم  ١/١63، )الرؤية
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قال جماهد، وأبو صالح ،  [7١املؤمنون: ] ﴾ۆئوئ  ۇئ ۇئ  ۆئ 

 ، واملراد: لو أجاهبم اهلل إىل ما يف أنفسهم من اهلوى، ورشعَ والسدي: احلق هو اهلل 

أهوائهم  فسادِ أي: لِ  ﴾ ې  ى   ى  ائ  ائ  ﴿عىل وفق ذلك  األمورَ 

َباع قول أحد كائن  اهلل  أمري مل و، واختالفها  جلَّ شأنه،ه سوى قول ،ا من كانتعاىل باتِّ

 ﴿ قال تعاىل:؛ إىل الكتاب والسنة :أييه؛ فيه إل تنازعِ وأمر برد املُ ، × هرسولقول و

حب     ىئ يئ جب ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی  ی یی جئ حئ  مئ

، فجعل  [59النساء: ] ﴾يب جت حت ختمت ىت يت جث مث  خب مب ىب   

َباعهام، وأما  ×بالردِّ إىل كتابه وسنة نبيه  اسبحانه اإليامن مرشوط   عند التنازع، واتِّ

َباع غري اهلل ورسوله فإن كان تبع   َباع اتِّ رشاح  ؛ ألهنمربانينيالعلامء الا فال حرج؛ كاتِّ

   ، وإال فال. × رسولهكالم و تعاىل لكالم اهلل
ولذا أمر سبحانه إن احلق هو الذي جيب أن تكون املعاداة واملواالة عليه وحده؛ 

چ ﴿ٹ ٹ ا، يصدر عن أمره وهنيه، ا ومورد  بقتال من مل يذعن له وجيعله له دين  

ژ ڑ  ڇ  ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ڈ ژ

 ﴾ڳ  ڑ ک ک ک ک   گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ

گ  ﴿فأمرنا اهلل بأن نقاتل من مل يذعن للحق وينقد له حتى يسلموا أو  ،[٢9التوبة: ]

أي:  ﴾ ڳ ڳ ﴿، عليهم هلم وغلبة منا أي: عن قهر ﴾ڳ ڳ   گ گ

 ذليلون حقريون مهانون. 

 خلطهووقد عاب اهلل تعاىل عىل اليهود ومن شاكلهم يف كتامن احلق وتلبيسه 

ٱ  ٻ  ٻ   ﴿ٹ ٹ  ،رصيح بهـبإظهار احلق والتبل أمر سبحانه  ،بالباطل

تكتمون ما يف أي:   [7١آل عمران: ] ﴾ٻ   ٻ  پ  پ  پ        پ  ڀ  

گ  گ  ﴿ٹ ٹ ، ووأنتم تعرفون ذلك وتتحققونه ×كتبكم من صفة حممد 

ال ختلطوا احلق بالباطل ، أي: [4٢البقرة: ] ﴾گ  گ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  



 د. فايز بن حبيب الرتمجي                                   موارد االتـّبـَاع يف القرآن الكرمي                     

96 

وهذا قول األكثر يف   .×والصدق بالكذب، وأدوا النصيحة لعباد اهلل من أمة حممد 

إن دين اهلل فرصانية باإلسالم؛ ـوالنوقال قتادة: وال تلبسوا اليهودية معنى اآلية، 

رصي ـوروي عن احلسن الب اإلسالم، واليهودية والنرصانية بدعة ليست من اهلل.

ومرادهم بذلك اليهودية والنرصانية املحرفة، أو التي نسخت  .(1)نحو ذلك

 شك يف ذلك، باإلسالم، وإال فأصل الديانتني حق من اهلل، ثم نسختا باإلسالم ال
ڌ  ڌ ڎ ڃ ڃ چ  چ چچ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ   ﴿ٹ ٹ 

آل عمران: ]﴾ڎ ڈ  ڈ ژژ ڑ ڑ ک  ک ک ک گ گ

إخبار من اهلل تعاىل بأنه ال دين عنده يقبله من أحد سوى اإلسالم، وهو ، وهذا [١9

َباع الرسل فيام بعثهم اهلل به يف كل حني، حتى ُخ  الذي سد مجيع  ×تموا بمحمد اتِّ

بِدين عىل غري رشيعته، × ن لقي اهلل بعد بعثته فم ،× ته إال من جه اهللالطرق إىل

ل عنده يف تقبَّ يف هذه اآلية بانحصار الدين املُ منه؛ ألنه سبحانه أخرب  لتقبَّ فليس بمُ 

ڦ ڦ ڦ ڄ   ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ ﴿ٹ   ٹكام  ،اإلسالم

َرَة  حديث ن  وملا يف صحيح مسلم م ، [85آل عمران:] ﴾ چ  أن َأبِى ُهَري 

َوالَِّذى نـَْفُس ُُمَمٍَّد بَِيِدِه، اَل َيْسَمُع ِب َأَحد  ِمْن َهِذِه األُمَِّة؛ »  :َقاَل  ×َرُسوِل اهللَِّ 
يـَُهوِديٌّ َواَل نَـْصَراين ، ُثَّ ََيُوُت َوََلْ يـُْؤِمْن ِِبلَِّذي ُأْرِسْلُت ِبِه، ِإالَّ َكاَن ِمْن َأْصَحاِب 

      .(2)«النَّارِ 

َباعه والنهل من مورده العذب؛ سواء وافق هوى  فهذا هو احلق الذي جيب اتِّ

ۆ  ﴿ٹ ٹ بحال األكثر،  االنفس أم خالفه، وأال تتبع الشكوك والظنون؛ اغرتار  

ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉۉ ې  ې ې ې  ى ى ائ 

                                       
 (. ١/37٠تفسري ابن كثري) :انظر (١)

إىل مجيع الناس ونسخ امللل  ×باب وجوب اإليامن برسالة نبينا حممد  ،كتاب اإليامن، صحيح مسلم :انظر (٢)

 (.١53برقم ) (١/١34، ) بملة



 (ه1438 ذو احلجة)        العدد الرابع والعشرون          جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية  

97 

 .[١١6األنعام: ] ﴾ائ

  الثالث: اتَِّباع القرآن الكرمي: املطلب
ٹ ٹ لقد توعد احلق سبحانه من أعرض عن اتباع القرآن بأشدِّ العقوبات، 

طه: ] ﴾ۆئ ۈئ  ۈئ  ېئ ېئ ېئ  ىئ ىئ ىئ ی ی     ی﴿

 -ملن أدرك منهم القرآن -، وقد جعل سبحانه رمحته ألهل امللل السابقة [١٢4

َباع الرسول الذي أنزل عليه  َباعه واالستضاءة بنوره، واتِّ  ×مشـروطة  باإليامن به واتِّ
ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿٿ   ﴿قال تعاىل: ؛ بذلك اوتعظيمه، وَجَعَل فالَحهم مرهون  

ٹٹ ڤ ڤ   ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ ٿ  ٹ ٹ  

ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  چ .ڦ ڄ

ڎ  ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ ڎ

کگ گ ڈ ڈ  ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک 

 ﴾گ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ  ڱ   ڱ ڱڱ ں ں ڻ

 .[١57-١56 األعراف:]

َباع القرآن الكريم يف الكثري من آياته، وجاء األمر بذلك عىل  وقد أمر اهلل باتِّ

يف كثري من أحواله بذكر وصٍف أو اسٍم للقرآن يزيد  اومقرتن   ،أساليَب وصيٍغ شتى

َباعه اا وتشويق  ترغيب    ،ا للقلب يف إعامل الفكر يف القرآن وأوصافهويزيد حتريك   ،يف اتِّ

ھ ھ   ھ    ھ ﴿ وما فيه من البالغة والصدق يف أخباره والعدل يف أحكامه:

  .[١١5األنعام: ] ﴾ڭ ڭ ڭ ۇ  ڭ  ے ۓ  ۓ ے

َباع الذكر، ا* فأحيان   ڭ  ے  ۓ   ۓ  ڭ  ڭ   ﴿ٹ ٹ  يأيت األمر باتِّ

، واآلية وإن كانت خارجة [١١يس: ] ﴾ۈ  ۈ ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ    

ۓ   ﴿ ×النبي  ةنذاربفع تين خمرج اخلرب، لكنها يف معنى األمر باتباع الذكر، فالذي

كام قال قتادة رمحه  ،ام فيه من أحكام اهللب وعملاتبع القرآن  أي:  ﴾ڭ  ڭ
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(1)اهلل، واختاره ابن جرير
عن أبصار  وهو غائب: وخاف اهلل أي ﴾ڭ  ڭ ﴿  .

املنافق الذي يستخف بدين اهلل إذا خال ويظهر اإليامن  وال يدخل يف ذلكالناظرين، 

ثم أمر اهلل نبيه أن يبرش متبع القرآن وال املرشك الذي قد طبع اهلل عىل قلبه.  ،يف املِل

هي يف اآلخرة، وعظيمة  ةثوبأي: م ﴾ۈ  ۈ ﴿ من اهلل لذنوبه ﴾ۆ   ﴿

(2)وما فيها من نعيم اجلنة
. 

َباع الكتاب أي املكتوب وهو القرآن؛ قارن  يأيت التعبري القرآين آمر   ا* وأحيان    اا باتِّ

َباعه؛ هذا األمر بوصف يزيد ترغيب   ڻ ڻ   ڻ ڻ ۀ      ﴿ٹ ٹ ا يف اتِّ

َباع هذا  القرآن الذي أخرب  ،[١55األنعام: ] ﴾ۀ ہ ہ  فأمرنا سبحانه باتِّ

 ﴿وجميء الفاعل بضمري العظمة يف قوله:  ،سبحانه بأنه من عنده وهو الذي أنزله

 صفيف وو ،×يدل عىل عظمِة امُلنِزل وامُلنَزل وامُلنَزل عليه وهو: حممد  ﴾ڻ

َباعه، وفيه وعد ضمني بحصول تلك الربكة بالربكة القرآن  ه ملن اتبعترغيب يف اتِّ

  وعمل به يف الدنيا واآلخرة.

بأن يؤتى مثلام أويت موسى عليه السالم؛  ×وملا تعنت كفا ر مكة وطالبوا النبي 

ِل مجلة   وكان ذلك مما  -هالتي أجراها اهلل عىل يديواحدة، واآليات من الكتاِب املنزَّ

(3) -اليهود لعنهم اهلل كام قاله جماهد  أماله عليهم
ہ ﴿اهلل عليهم بقوله:  دَّ فرَ  ،

ۆ ۆ .ہ ھ ھ    ھ ھ ےے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ  ۇ             

ې ى    ى ائ ائ  . ې ې  ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ   ۅ ۅ  ۉ   ۉ 

وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ  ۈئ ۈئ        ېئ ېئ ېئىئ ىئ    ىئ ی ی  ەئ ەئ وئ

هذه احلجة من  كمالذين علمو أمل يكُفر   :أي،  [5٠ – 84القصص: ] ﴾ی ی 

                                       
 . (١٠/١53انظر: تفسري الطربي ) (١)

 (. ١٠/١53تفسري الطربي ) :انظر (٢)

 ( . ٢٠/83تفسري الطربي ) :انظر (3)
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قرآن، فكفر البرش بالكتابني، هبذا ال تم أنتمكام كفر، اليهود بام أويت موسى من  قبلك

هلم  ثم قال اهلل َصّدق كل منهام اآلخر، أي:  ،﴾ ۓ ڭ  ﴿ وقالوا عنهام:

ۉ   ۉ     ۈ ٴۇ ۋ ۋ    ۅ ۅ ۆ ۆ ۈ ﴿ :ا فضل هذين الكتابنيمبين  

هو التوراة والقرآن فأتوا بكتاب من عند اهلل كفرتم ب إنأي:   ﴾ ې ې

 . الباطلب تهعارضمو حلِق  ادِّ ورا لكم يف الكفر ليكون ذلك عذر  هام أهدى من

واآلية تدل عىل أن التوراَة والقرآَن مها أهدى كتب اهلل املنزلة بداللة صيغة 

ا ما يقرن اهلل -لكنها ال تدل عىل تساوهيام يف اهلداية،  ﴾ۅ  ﴿ التفضيل :  وكثري 

ٹ ﴿ٹ ٹ  بل قد قام الدليل عىل أن القرآن هو أهدى كتب اهلل،  -القرآن هام يفبين

ڤ ڦ ڦ ڦ    ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ٹ ڤ ڤ ڤ  

ڃ ڃ  ڃ چ چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ 

ڭ ۇ ۇ      ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴿ ، وقال تعاىل:[٢3الزمر:] ﴾ژ ژ 

 تعاىل:، وقال [ 3يوسف:] ﴾ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ  ۋ ۅ 

 ﴾ڇ ڇ    ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ  ژ ﴿

يه، حاكام  علو، عليه اشهيد  وعىل كل كتاب قبله،  اأمين  ومؤمتن ا عليه،  .أي:[48املائدة: ]

وقال ابن جريج: القرآن أمني عىل الكتب املتقدمة، فام وافقه منها فهو حق، وما خالفه 

وهذه األقوال كلها متقاربة ": ثم قال ابن كثري ذكر هذه األقوال  منها فهو باطل.

يتضمن هذا كله، فهو أمني وشاهد وحاكم عىل كل كتاب  "املهيمن"املعنى، فإن اسم 

قبله، جعل اهلل هذا الكتاب العظيم، الذي أنزله آخر الكتب وخامتها، أشملها 

وأعظمها وأحكمها حيث مجع فيه حماسن ما قبله، وزاده من الكامالت ما ليس يف 

ا وأمين ا وحاكام  عليها كلها. وتكفل تعاىل بحفظه بنفسه غريه؛ فلهذا جع له شاهد 

وإنام ،  (1)"[9احلجر:] ﴾ڳ ڳ ڳ ڱ  ڱ ڱ  ڱ ﴿الكريمة، فقال تعاىل: 

                                       
  .(3/4١3تفسري ابن كثري ) :انظر (١)
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أن يتطرق إليه  وعصمه منختم به الكتب  ن اهللاحتل القرآن الكريم هذه املنزلة أل

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  ڻ ﴿ ا قال تعاىل:ـكم، والزلل التبديل والتحريف

، [37يونس: ] ﴾ھ ے ے  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ  ھ 
  .× وال يمكن نسخه بعد وفاة النبي

رورة لذوي األلباب أن اهلل مل ينزل كتاب ا من ـوقد علم بالض": قال ابن كثري

السامء فيام أنزل من الكتب املتعددة عىل أنبيائه أكمل وال أشمل وال أفصح وال أعظم 

، وهو القرآن، وبعده يف الرشف × من الكتاب الذي أنزل عىل حممدٍ وال أرشف 

، ...والعظمة الكتاب الذي أنزله عىل موسى بن عمران، عليه السالم، وهو التوراة

(1) لبعض ما ُحّرم عىل بني إرسائيلاًل  للتوراة وحُمِ واإلنجيل إنام نزل متمام  
.  

َباع قراءة القرآن، مبين  ا يأيت التعبري القرآين آمر   ا* وأحيان   كيف يتلقى  ×ا للنبي باتِّ

 . ی جئ حئ  مئ .ېئ  ىئ ىئ ىئ ی    ی  ﴿ٹ ٹ  ،القرآن من جربيل

يبادر امللك إىل  × ، فإنه كان[١9 – ١6القيامة: ] ﴾ىب يب   جت حت   . يئ جب حب خب    

إذا جاءه امللك بالوحي أن يستمع له،  يف قراءته، فأمره اهلل  ه، ويسابقالقرآن أخذ

وتكفل له أن جيمعه يف صدره، وأن ييرسه ألدائه عىل الوجه الذي ألقاه إليه، وأن يبينه 

(2)له ويفرسه ويوضحه
فاحلالة األوىل مجعه يف صدره، والثانية تالوته، والثالثة  .

ٹ ، كام أي: بالقرآن ﴾ېئ  ىئ ىئ ىئ ی    ی  ﴿تفسريه وإيضاح معناه؛ وهلذا قال: 

                                       
 (. 6/٢7تفسري ابن كثري) :انظر (١)

لِِه  يِف   عن سعيد بن ُجَبري، عن ابن عباس يشهد هلذا ما يف الصحيحني (٢) ېئ  ىئ ىئ ىئ  ﴿ َقو 

َتد  َعَلي ِه َفَكاَن  × ي  َقاَل َكاَن النَّبِ  ﴾ی ی ُك بِِه لَِساَنُه َوَشَفَتي ِه َفَيش  َّا حُيَرِّ ِى َكاَن مِم َوح  يُل بِال  ِ إَِذا َنَزَل َعَلي ِه ِجرب 

تِي يِف  َرُف ِمن ُه َفَأن َزَل اهللَُّ َتَعاىَل اآلَيَة الَّ ېئ  ىئ ىئ ىئ ی  ﴿ ،[١القيامة:] ﴾ژ ژ ڑ ڑ   ﴿َذلَِك ُيع 

َرُأُه  ُه يِف ـَ َمعـج  ـا َأن  نَ ـإِنَّ َعَلي نَ ﴾ی جئ حئ  مئ  .ی آَنُه َفَتق  ِرَك. َوُقر   فإذا َقاَل  ﴾يئ جب حب خب   ﴿َصد 

َتِمع  َلهُ  نَاُه َفاس  َزل  يُل َأط َرَق َفإَِذا َذهَ  ﴾ىب يب   جت حت   ﴿ َأن  ِ َسانَِك َفَكاَن إَِذا َأَتاُه ِجرب 
َرَأُه ـــَب قَ ــَعَلي نَا َأن  ُنَبيِّنَُه بِلِ

 ﴾حب خب جب  يئ   ﴿ ابــ، بصحيح البخاري مع الفتح، كتاب التفسري انظر: ا َوَعَدُه اهللَُّ.ــَكمَ 

 . (448)(برقم ١/33٠،)للقراءةباب االستامع ، الصالة وصحيح مسلم، كتاب(،49٢9(برقم)8/68٢)
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 ﴾ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ پ پ پ پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ  ﴿ٹ 

ته عىل اءبأن جيمع القرآن يف صدرة وأن يعلمه قر ×وعد اهلل نبيه  ثم ،[١١4طه:]

أي: إذا تاله عليك امللك عن  ﴾يئ جب    . مئ ی جئ حئ ﴿: تعاىل قالوجهها، ف

أي:  ﴾جت حتىب يب   ﴿أي: فاستمع له، ثم اقرأه كام أقرأك،  ﴾حب خب   ﴿، اهلل 

ويف  .(1)بعد حفظه وتالوته نبينه لك ونوضحه، ونلهمك معناه عىل ما أردنا ورشعنا

يف  اا؛ وإن تفاوتت األمة أفراد  وتفسري   هذا وعٌد ضمني بأن حيفظ اهلل القرآن تالوة  

 فهم بعض معانيه لكن املعنى الصحيح ال خيرج عن مجلتهم.

من االستامع للقرآن عند تالوته واإلنصات  ×وقد أمر اهلل األمة بام أمر به نبيها 

اله  ا له واحرتام  ۆ ۆ ۈ  ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ﴿ٹ ٹ ؛ إعظام 

جهر اإلمام بالقراءة حني يتأكد ذلك يف الصالة املكتوبة و، [٢٠4األعراف: ] ﴾ۅ

، قال: قال رسول   ألشعريمسلم يف صحيحه، من حديث أيب موسى ا ىا رومل

ُوا، : » ×اهلل  ُتْم َفَأِقيُموا ُصُفوَفُكْم، ُثَّ ْليَـُؤمَُّكْم َأَحدُُكْم، َفِإَذا َكَّبََّ َفَكَّبِّ ِإَذا َصلَّيـْ
 ؛آِمْيَ  :َوِإَذا قـََرَأ فَأَْنِصُتوا، َوِإَذا َقاَل َغْْيِ اْلَمْغُضوِب َعَلْيِهْم َواَل الضَّالَِّْي، فَـُقوُلوا

 ُ   (2)«....َيُِْبُكُم اَّللَّ
َباعه، وإال فإنام هو زيادة  وال شك أن املراد باإلنصات هنا ما أثمر تدبَر القرآن واتِّ

حجة ومؤاخذة عىل صاحبه، وقد عقل هذا املعنى ُمسلمُة اجلن ملا استمعوا القرآن 

ولذا ظهرت الثمرة عليهم مبارشة  فرجعوا إىل قومهم منذرين  ،×من رسول اهلل 

ٱ ٻ ٻ  ٻ ٻ پ پ پ پ   ﴿ ٹ ٹ  عاملني هبذا القرآن،

 .[٢9األحقاف: ] ﴾ڀ ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ  

                                       
 ( . 7/435تفسري ابن كثري ) :انظر (١)

 (.4٠4برقم ) (١/3٠3) باب التشهد يف الصالة، كتاب الصالة، صحيح مسلم :انظر (٢)
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َباع القرآن بالتعبري عنه باتباع ما أنزل اهلل،  ا* وأحيان   ٹ ٹ  يأيت األمر باتِّ

  [3األعراف: ] ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ     ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤڤ ڤ ڦ ڦ ﴿

حتيدوا فالزموا تعاليمه وال  من أجلكم وهلدايتكم،أنزل  القرآن الذي اتبعواأي: 

توالونه عىل معصيته،  اعنها، فإن ذلك من لوازم والية اهلل، فال تتخذوا غريه وليً 

ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ﴿ٹ ٹ والسنة مما جاء األمر باتباعه يف القرآن، 

، لكن القليل من اخللق الذي  ينتفع بذلك ويتعظ به؛ [7احلرش: ] ﴾ۀ    ہ  ہ 

ٱ ٻ   ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ  ٺٺ ٺ ٺ    ﴿ كام قال تعاىل: 

أي ليس هلم فهٌم صحيح  [١7٠البقرة: ] ﴾ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ    ٹ

لرد  تهماآلباء، وزهدوا يف اإليامن باألنبياء، وهذه شبه واقلد وال دليل رصيح، ولكن

 كثري. رهاائلتقليد، ونظلاآلية إبطال ، ويف احلق

َباع الوحي ا* وأحيان   وأفردته باملطلب التايل ألنه أعم  من جمرد  ،يأيت األمر باتِّ

 قرصه عىل القرآن الكريم. 

  :املطلب الرابع: اتَِّباع الوحي
َباع الوحي الإنَّ  ن اهلدى متوقف عىل صالح فإ ؛فقهويُ  عقُل ُبدَّ فيه من فِطرةٍ هبا يُ  اتِّ

عِة، فلذلك َعَمَد الشيطاُن  َن  بني آدم، فاجتاهَلم إىلالفطرةِ والرشِّ تارة  عن الفطرة، وزيَّ

عةِ  ُهم عن الفطرِة الصحيحة السليمة بالقياِس الفاسِد ف ؛هلم تارة  حتريف الرشِّ َغرَّ

ونه معقوال   ونه  الذي قد ُيسم  وإن مل يكن، وعن الوحي املنزِل بالتحريف الذي يسم 

اتأويال    .(1)  وإن كان فاسد 
َباع يف األصل اقتفاء أثر املايش، ثم استعمل يف العمل بمثل عمل الغري، كام  واالتِّ

ثم  .[١٠٠التوبة:]﴾ پ  پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ﴿ يف قوله:

                                       
 (. 5/56) جامع املسائل :انظر (١)
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ڑ  ڑ   ﴿ٹ ٹ . فهو االئتامر ،عمل يف امتثال األمر والعمل بام يأمر به املتبوعاستُ 

 مر، وهذا أ[١٠6األنعام: ] ﴾ڳ  ڳ  ڳ   ڱ   گ  گ  گ  گ   ڳ ک  ک   ک  ک

 ×اهلل إىل نبيه  هما أوحا أثر واقتفن يأب ومن اتَّبع طريقته ×لرسوله  من اهلل تعاىل
ية فيه؛  واعمليو به، واقتدوي رضوا عن املرشكني عوأن يبه؛ فإنه احلق الذي ال ِمر 

عليهم  هموينرَص  ماهلل هل أذاهم، حتى يفتَح  واتملحي، وواصفحيعنهم و ويعفوا

(1)هم هبمويظفرَ 
ڎ   ڈ  ڈ  ژ ژ  ڑ  ڑ  کک  ک    ک   ﴿ كام قال تعاىل: ،

 .[١٠9يونس: ] ﴾گ     

 ،وتلطف معه ×دون اسم اجلاللة تأنيس للرسول  ﴾ٿ   ﴿ويف اإلتيان بلفظ 

ه القرآن ونذرِ  آياِت  نفعوقلة  ،رشكـه عىل القوم وإزالة ملا يلقاه من الكدر من استمرار

(2)يف قلوهبم
. 

ھ   ﴿ٹ ٹ بشده التمسك بام أوحاه إليه،  ×ولقد أمر اهلل تعاىل نبيه 

- ×ن اهلل عىل رسوله ملا هوَّ ، [43الزخرف: ] ﴾ھ   ھ   ےے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   
ع ووعده النرص عليهم فرَّ  قومه، عىل إيامن هما يالقيه من شدة حرص -قبل هذه اآلية

من  اضجر  ه يف الدعوة عزمُ  ضعفه بالثبات عىل دينه وكتابه وأن ال يأمرَ  عىل ذلك أن  

 تصلبهم يف كفرهم ونفورهم من احلق.

والذي  ومزيد الطلب، واالستمساك: شدة املسك، فالسني والتاء فيه للتأكيد

تأييد لطلب االستمساك  ﴾ۓ  ۓ  ڭ  ڭ   ﴿ومجلة  ،أوحي إليه هو القرآن

 راسخ يف االهتداء إىل مراد اهلل تعاىل كام يتمكن، أي: عىل طريٍق وتعليل له ى بهوحبامل

قوله ك ،ضالل يف بنياته وال خشيةُ  ،السائر من طريق مستقيم ال يشوبه يف سريه تردد

 .[79النمل: ] ﴾ٿ ٿ  ٿ  ٹ ٹ  ٺ ٺ ٿ ﴿ :تعاىل

                                       
 (. 3/588) تفسري ابن كثري :انظر (١)

 (. 4٢4، 7/4٢3تفسري ابن عاشور ) :انظر (٢)
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 ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ﴿ تعاىل: راد به التمكن كقولهي "عىل"الستعالء اوحرف 

وثناء عليه بأنه ما زاغ قيد  ×وهذا تثبيت للرسول  ،[5البقرة: ] ﴾ڃڃ  چ چ  

  .(1)أنملة عام بعثه اهلل به، ويتبعه تثبيت املؤمنني عىل إيامهنم

َباع الوحي وسيلة  لدحر جمادلة قومه الباطلِة،  ×وقد أمر اهلل نبيه  بأن جيعَل اتِّ

ا؛ فأمره أن يدحر شبههم تلك كلها بأنه إنام يتبع ما وطلبهم بعض املعجزات تعنت  

ں  ں  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ   ﴿ٹ ٹ وذلك يف غري ما آية من كتابه؛ يوحى إليه، 

ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ    ہ  ھ  ھ  ھھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  

لمقرتحني عليه أن يقول ل ×، فأمر اهلل نبيه  [5٠األنعام: ] ﴾ۆۈ   ۈ  ٴۇ

وال يعلم الغيب رف فيها، ـتصيوال   ورمحتهاهلل مفاتيح رزقبأنه ال يملك  اآليات

 اهلل ال أطلع منه إال عىل ما أطلعني؛ فوحده وحده ومن خصائصه هلل إىلوإنام ذلك 

، رشفني  إيلَّ من اهلل ىر، ُيوحـالبش ر منـإنام أنا بش ﴾ھہ  ہ ھ ھ  ﴿ عليه،

ي، وأدعو ـأخرج عنه قيد شرب فأعمل به يف نفس فأتبع ذلك البذلك، وأنعم عيّل به؛ 

 ا لسُت مني أمر   فلامذا تطلبون، وما أمرت بهمنزلتي ، وما دمت مل أجتاوز هيلإاخللق 

ستنارت بصريته أي: هل يستوي من ا ﴾ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ﴿؟ أدعيه

َباع َباع الضال، ومن الوحي باتِّ فتنزلون األشياء  ﴾ۈ  ٴۇ ﴿ !ل؟أظلمت باتِّ

ٻ ٻ     ٻ   ﴿ :تعاىلوهذه كقوله  منازهلا، وختتارون ما هو أوىل باالختيار واإليثار؟

[١9الرعد: ] ﴾ٻ پ پ  پ پ ڀ       ڀ ڀڀ ٺ ٺ  ٺ ٺ  
(2). 

إىل  ×وهذه سنة جارية يف القرآن الكريم، يرشد الرب سبحانه وتعاىل فيها نبيه 

من خوارق صدِّ هبتاِن املشـركني ومعاندهِتم عند قيام احلجة عليهم وطلب معجزاٍت 

وه، حتى اقرتحوا من تلك اخلوارق واملعجزات ما فيه مرضٌة يصدقحتى العادات 

                                       
 (. ٢5/٢٢٠تفسري ابن عاشور ) :انظر (١)

 (. ٢/٢8(، والسعدي )538،  3/537تفسري ابن كثري) :انظر (٢)
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؛ كام اوعناد   ة  مالجَّ استبعاد ذلك، و يف اإغراق  يف زعمهم و ×هلم؛ توسعة  عىل النبي 

 ﴾ۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ     ٴۇ ۋ ﴿  :-بعد مجلة من مقرتحاهتم- قال تعاىل

َباع  ×، فأجاهبم [93اإلرساء:] ِسه عىل البرشية والرسالة، أي اتِّ ـِر َنف  بام يدل عىل َقص 

وهذا املعنى جاء يف آيات  ،﴾ۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ     ٴۇ ۋ  ﴿ ما يوحى إليه:

 كثرية من كتاب اهلل.

َباع القرآن؛ إذ يدخل يف ذلك صحيح السنة  َباع الوحي أعم من األمر باتِّ واألمر باتِّ

َأاَل ِإيّنِ ُأوتِيُت اْلِكَتاَب َوِمثْـَلُه َمَعُه، َأاَل يُوِشُك  »: ×فهو من الوحي لقول النبي 
َعاُن َعَلى َأرِيَكِتِه يـَُقوُل: َعَلْيُكْم ِِبََذا اْلُقْرآِن، َفَما َوَجْدُُتْ ِفيِه ِمْن َحاَلٍل  رَُجل  َشبـْ

(1)«َفَأِحلُّوُه، َوَما َوَجْدُُتْ ِفيِه ِمْن َحَراٍم َفَحّرُِموهُ 
َباع السنة مما أمر به القرآن وإن كان اتِّ  ،

 ﴾ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ   ہ ہ  ﴿من حيث اجلملة، لقول اهلل تعاىل: 

، أو ا لهتفسري   و، أأن تكون موافقة له ، لكن أحوال السنة مع القرآن؛ إما[7احلرش:]

عنه، والكل يدخل يف عموم الوحي؛ لذا أفردت هذا املطلب موجبة  حلكم سكت 

 .  بعنوان مستقلٍّ

  اتَِّباع صراط هللا املستقيم: اخلامس:املطلب 
چ چ چ چ ڇڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ  ﴿ٹ ٹ 

چ  ﴿ ، اإلشارة يف قوله:[١53األنعام: ] ﴾ڎ ڈ ڈ ژ ژ  ڑ  ڎ

(2)يصح أن تعود إىل ما وىص اهلل به يف اآليتني املتقدمتني عىل هذه اآلية ﴾چ چ 
، 

                                       
نَّةِ  باب يِف ود يف سننه، كتاب السنة، رواه أبو دا (١) (، وصححه األلباين كام 46٠4( برقم )4/٢٠٠، )ُلُزوِم الس 

ِدي( من حديث 3848( برقم )87١، 3/87٠يف صحيح سنن أيب داوود، ) ِن َمع  َداِم ب   .  َكِرَب  امل ِق 

ۉ  ۅۋ ۅ ۋۆ ۈ  ۈ    ٴۇ ۆۓ   ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ﴿ ومها قول اهلل تعاىل : (٢)

ۈئ  ۈئەئ ەئ وئ   وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ائى ى ائ ېۉ ې ې   ې

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ     .ی ی جئ حئ مئ  یېئ ېئ ېئ    ىئ ىئ ىئ     ی

ٹ ٹ ڤ ڤ  ٹٹٿ ٿ ٿ ٿ      ٺڀ ٺ ٺ ٺ  ڀپ پ ڀ ڀ

 .[١5٢ –١5١األنعام:] ﴾ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ  ڄڦ  ڦ ڄ ڦڤ ڤ ڦ
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به ربكم أهيا الناس وأمركم بالوفاء به؛ هو ودينه الذي ارتضاه  أي هذا الذي وصاكم

 لعباده.
(1)والثاين: اإلسالم ،أحدمها: أنه القرآن :رصاط قوالنـالب املراد ويف 

.  
ا فيه؛ ألّن الّطريق املستقيم َوَوَصَفه باالستقامة؛ ترغيب   ،وال منافاة فالكل حمتمل

 فيه.ال اعوجاج  عىل احلق ﴾چ ﴿ يعني ،إىل الغاية وأرسع وصوال   اسلوك  أيـرس 

ويصح  أن تعود اإلشارة إىل اإلسالم؛ فاإلشارة إىل حارض يف أذهان املخاطبني  

بحيث عرفه النّاس وتبّينوه،  ×من أثر تكّرر نزول القرآن وسامع أقوال الّرسول 

  فنزّل منزلة املشاهد. 

أن تكون اإلشارة إىل مجيع ما تقدم من ترشيعات وَمواعظ يف هذه الّسورة، وجيوز 

ا صارت كاليّشء احلارض املشاهد ألهنَّ
(2)

. 

َباع رصاط اهلل املستقيم علام   ﴾ڇ  ﴿فقوله تعاىل:  ا،  و وعمال  أمر باتِّ  منهج 

تعّم  يعدا هذا الطريق، وههي: التي  عوجةأي: الطرق امل ﴾ ڇ ڇ ڍ﴿

، والبدع والضالالت والنحل نرصانية واملجوسية، وسائر املللـاليهودية وال

األهواء والشذوذ يف الفروع، وغري ذلك من التعمق يف اجلدل واخلوض يف الكالم، و

  .(3)هذه كلها عرضة للزلل ومظنة لسوء املعتقدف

أي تتشتت بكم يف أنفسكم وقلوبكم إن اتبعتم تلك السبل  ﴾ڌڍ  ﴿

يعني: عن طريقه  ﴾ڎ ڌ ﴿املحدثة التي ليست هلل بسبيل وال طريق وال أديان، 

ودينه الذي رشعه لكم وارتضاه وهو اإلسالم الذي وىص به األنبياء وأمر به األمم 

أي: هذا ما وصاكم به ربكم لتتقوه يف  ﴾ ژ   ڑ ڈ  ڈ  ژ ﴿قبلكم 

                                       
 (.3/١5١تفسري ابن اجلوزي ) انظر: (١)

 (.8/١7٢) تفسري ابن عاشور انظر: (٢)

 (.٢/364تفسري ابن عطية ) انظر: (3)
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 .(1) أنفسكم فال تسخطوه فيحل بكم عذابه

ڇ ڇ ڍ  ڍ  ﴿ قوله يف عن عيل بن أيب طلحة، عن ابن عباسو

ونحو هذا  ،[١3الشورى: ] ﴾ڑ ڑ ک  ک ک ک  ﴿ ، وقوله:﴾ڌ ڌ ڎ 

يف القرآن. قال: أمر اهلل املؤمنني باجلامعة، وهناهم عن االختالف والفرقة، وأخربهم 

أنه إنام هلك َمن  كان قبلهم باملراء واخلصومات يف دين اهلل
(2)

. 

ا َخًطا َفَقاَل:  ×، َقاَل: َخطَّ َلنَا َرُسوُل اهللَِّ ابِن مسعودٍ  َعب ِد اهللَِّ عنو م  َهَذا »َيو 
َطِّ َوَعن  ِشاَملِِه ُخُطوط ا َفَقاَل: «َسِبيُل اَّللَِّ  َهِذِه ُسُبل  َعَلى »، ُثمَّ َخطَّ َعن  َيِمنِي َذلَِك اخل 

َها َها َشْيطَان  َيْدُعو ِإلَيـْ َيَة:«ُكلِّ َسِبيٍل ِمنـْ چ چ چ چ  ﴿ ، ُثمَّ َقَرَأ َهِذِه اآل 

التمسك بالطريق يف  النجاة، ف(3)«﴾ڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ ڌ ڎ

(4)املتجر الرابح هاملستقيم والسنن القويم، الذي سلكه السلف الصالح، وفي
. 

  :املطلب السادس: اتَِّباع هدى هللا
َباعه من كتابِه احلكيم، واهلدى وصف الزم لكل ما أمر اهلل ورصاطِه املستقيم،  باتِّ

َباع ذلك كله، وبام رشع لنا عىل لسان رسوله  ، ×ورشِعه القويم، فنحن مأمورون باتِّ
َباع اهلوى ينخفض، فام  لذي أهبط أبانا آدما بذلك يرتفع العبد وبالعصيان واتِّ

َباع ما  ؟من اجلنة إال املعصية وما الذي يرفعه وذريته بعد ذلك إليها إال الطاعة واتِّ

پ  پ  پ  ڀ  ڀ     ٱ  ٻ  ٻ  ٻٻ  پ ﴿ٹ ٹ  ؟له اهلل من اهلدىأنز

 .[38البقرة: ] ﴾ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  

                                       
 (.8/88تفسري الطربي ) :انظر (١)

 . (8/88) تفسري الطربي :انظر (٢)

(، والنسائي يف ١/٢85باب كراهية الفتيا )سننه، (، والدارمي يف 8/88أخرجه ابن جرير يف تفسريه ) (3)

(، وأمحد ١/587(، وصححه األلباين يف ختريج أحاديث العقيدة الطحاوية )١٠/95السنن الكربى )

 . (١4١68الطربي برقم ) تفسري شاكر يف حتقيقه 

 . (7/9٠ي )تفسري القرطب :انظر (4)
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فمن اتبع ما جاء عن اهلل من هدى؛ من رسوٍل مرشد أو كتاب مبني فآمن بذلك 

ويف  ،﴾ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ   ﴿ ،زواجرلامر واجتنب واألا، وامتثل وصدق

 ﴾ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ  ﴿ اآلية األخرى:

َباع هداه أربعة أشياء: سبحانه فرتب، [١٢3طه: ]  عىل اتِّ

؛ فنفي اهلل عنهم اخلوف نفي الشقاءو ،نفي الضاللو ،نفي احلزنو ،نفي اخلوف

ا فاهتم واحلزن عىل مكروٍه مضـى مم فيام يستقبلونه من أمر اآلخرة، من مكروٍه متوقع

وإذا انتفيا، حصل ضدمها، وهو األمن التام، وكذلك نفي الضالل  ،من أمر الدنيا

و اهلدى والسعادة، فمن وإذا انتفيا ثبت ضدمها، وه ،هللاى والشقاء عمن اتبع هد

عنه كل  ىاألمن والسعادة الدنيوية واألخروية، وانتفوحصل له اهلدى  اتبع هداه

عكس من مل يتبع هداه رهوب، وهذا مكروه، فحصل له املرغوب، واندفع عنه امل

 ٹ ٹ ٿ ٿ﴿ ؛ ولذا قال سبحانه بعد آية البقرة: وكذب بآياته فكفر به

أي: مالزمون هلا، مالزمة الصاحب  ،[39البقرة: ] ﴾ڤ ڤ ڤ ڦ  ٹ ٹ ڤ

ُ فَ لصاحبه، والغريم لغريمه، ال خيرجون منها، وال يُ  ا، وكذا قال بعد عنهم عذاهب رتَّ

 ﴾ۆئ ۈئ  ۈئ  ېئ ېئ ېئ  ىئ ىئ ىئ ی ی     ی   ﴿ :(طه)آية 

معيشته اهلل عل جيأن  وخالف أمره؛اهلل  كتاب ، فهذا جزاء من أعرض عن[ ١٢4طه:]

ملعيشة الضنك بعذاب القرب، ا وفرست .سعادة فيها وإنام هي عذاب ضيقة مشقة، ال

ىئ ی ی      ﴿وشاهده من اآلية نفسها: ، فيه وأنه يضيق عليه ويعذب

مما يدل عىل أن املعيشة الضنك قبل يوم القيامة؛ أي: يف القرب، ويدل  عليه أنَّ  ﴾ی  

والربزخ  دار الدنيا  يفاملعيشة الضنك، عامةٌ  لعلو، (1)فرس اآلية بذلك ×النبي 

                                       
 أخرجه احلاكم«. عذاب القَّب: »﴾ىئ ىئ ېئ ېئ  ﴿ :قال ×النبي  أنَّ ،  أيب هريرةكام يف حديث  (١)

( 7/389ن يف تقريب صحيح ابن حبان )وابن حبان يف صحيحه كام يف اإلحسا، (١/38١) يف املستدرك

األلباين يف صحيح  إسناده(، وحسن 58-57، ص )والبيهقي يف إثبات عذاب القرب (3١١9برقم )
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بام يصيب املعرض عن ذكر ربه من وتكون يف الدنيا ، ها يف اآليةإلطالقواآلخرة؛ 

فال طمأنينة له، وال انرشاح  ،ٌل جَّ عَ هي عذاب مُ اهلموم والغموم واآلالم، التي 

م ظاهره َحَرٌج  ٌق يِّ َض  ولصدره، بل ه لضالله، وإن َتنَعَّ
(1)

.   
؛ إذ السالمة اومسلك   امجيع تلك العقوبات عىل ترك هدى اهلل وعدم اختاذه منهج  

َباعه؛ كام   .[47طه: ] ﴾ېئ  ىئ  ىئ  ىئ     ی   ﴿ تعاىل: قال كل السالمة يف اتِّ

  :املطلب السابع: اتَِّباع رضوان هللا
َباع ما أمر به يف كتابه أو عىل لسان نبيه  الرّب  وهو تلمس حماّب  ، ×ومراضيه؛ باتِّ

من رشعه ونوره وهداه الذي أرشد إليه، وسلوك رصاطه املستقيم الذي أبان، 

َباع لرضوان اهلل تعاىل، و ، فكل ذلك اتِّ هذه  ال يستوي منورشعه القويم الذي سنَّ

من َوبِيل عقابه، ومن استحق  هريأن جُيِ و ه،وجزيل ثواب هرضامن اهلل فاستحق  حاله

 ٹ ٹ ، فال حميد له عنه، ومأواه يوم القيامة جهنم وبئس املصري ؛غضب اهلل

آل ] ﴾ڭ  ڭ    ۇ       ہ  ھ  ھ   ھ  ھ   ے  ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ﴿

[ ١6٢عمران:
(2)

وريض عن أصحابه أمجعني؛ يف  ×وكذلك كان أصحاب النبي  ،

َباعهم مرضاته، واستجابتهم ألمره وأمر رسوله  ، مهام ×توكلهم عىل اهلل تعاىل، واتِّ

كانت املشقة املرتتبة عىل ذلك؛ فاستحقوا من رهبم عظيم األجر واملثوبة، والرفعة يف 

 عليهم؛ قرآنا يتىل إ
ِ
ىل يوم القيامة، الدنيا واآلخرة، حتى أشاد اهلل تعاىل بذكرهم والثناء

ې ې ې ى ى ائ ائ   ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ  ﴿ٹ ٹ 

جئ حئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی  .ۆئ ۆئ   ۈئ 

ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  .مئ ىئ يئ جب حب

                                       
  (.355٢)( برقم 3/٢١7الرتغيب والرتهيب )

  .(3/٢9٠تفسري السعدي ) :انظر (١)

  .(٢/46٠تفسري ابن كثري ) :انظر (٢)
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َص من هداهم  ،[١74-١7٢آل عمران:] ﴾ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ  ٺ  فويل ملن تنقَّ

اهلل وزكاهم وريض عنهم، وأشاد بمدحهم، والثناء عليهم؛ لتلمسهم مراضيه 

َباعهم كتابه   اهج  لنجاة والسالمة ومنل اق  يطر ×الذي أنزله عىل نبيه الكريم واتِّ

رف عنه ـصنفي ،املهالك، ويوضح له أبني املسالك اتبعه من ينجي من، الستقامةل

ٹ لة، وحيصل له أنجب األمور، وينفي عنه الضاللة، ويرشده إىل أقوم حااملحذور، 

ڌ ڎ ڎ ڈ  .چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ  ﴿ ٹ 

ک گ  ڈ ژ  ژ ڑڑک کک

[١6 -١5املائدة:] ﴾گ گ گ ڳ 
(1).  

 

 

 

 

                                       
  .(3/356تفسري ابن كثري ) :انظر (١)
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 املبحث الثاني
 موارد االتَِّباع   يف القدوة 

َباعه والرضا طِّ وَ إن مما يُ   قدواٍت عمليٍَّة به؛ وجودَ ن النفوَس عىل قبول احلق واتِّ

َد فيهم ذلكم احلُق؛ فنَُبلت  أخالُقهم، وسمت معاملتهم، وارتقت نفوسهم،  سَّ جَتَ

وصفت رسائرهم، حتى أرسوا قلوب الناس، وشهد هلم املنصفون منهم بام هم عليه 

 من سمٍو ورقٍي ونبٍل يف التعامل واألخالق.

وال بد أن تكون تلك القدوات من جنس الـبرش؛ حتى ال يستحيَل يف العقول 

االتصاُف بأوصافهم، وال قبوُل ما دعوا إليه؛ لذا بعث اهلل األنبياء والرسل عليهم 

منه  ينهل امن خرية أهل زماهنم، ليكونوا مورد   اَباع  واصطفي هلم اتالصالة والسالم، 

َباع خيار السلف، وباستقراء آيات القرآن الكريم نجد أن القدوات  خيار اخللف يف اتِّ

من الـبرش الذين َأَمَر اهلل باتِّبَاعهم وأن حيذوا من جاء بعدهم حذوهم ويسلك 

: إما نبٌي أرسله اهلل واصطفاه، أو ويل وفقه اهلل لعمٍل صالح  مسلكهم ويتخذهم قدوة 

َباعه يف القرآن، وليست اه، وعىل قدر تلزكّ  ك التزكية يأيت األمر والتأكيد عىل اتِّ

التزكية عند اهلل تعاىل منوطة بنسب أو جنس أو هيئة، وإنام دعامتها وركنها الذي 

ڄ ڃ ڃ   ڃ ڃ چ چ  ﴿ٹ ٹ يقوم بنياهنا عليه تقوى اهلل تعاىل، 

احلجرات: ] ﴾ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ  ڈ ژ چ چ ڇ ڇڇ ڇ 

بأن  -أخزاهم اهلل-تقوى رب الربية، ويف هذا رٌد ملا يدعيه الرافضُة ، فمناط اخلريية [١3

ب، وال نبٌي ألئمتهم  ا ال يبلغه َمَلٌك مقرَّ ىئ يئ جئ  حئ مئ   ﴿ ، (1)مرسل مقام 

من اخلطر هبذه  ا، فكيف ُيغفُل القرآُن أمر  [١٠3املائدة: ] ﴾جب حبخب مب ىب   يب  

ى ﴿املكانة واملنزلة، ويبني أحكام الطالق والبيع والرشاء ونحوه مما هو دونه، 

وبحصـر تلك القدوات  ،[5٠النساء:] ﴾وئ  ۇئ ۇئ   ۆئ ۆئ  ائ ەئ ەئ وئائ 

                                       
 ( . 5٢كام يف احلكومة اإلسالمية ص ) -أخزاه اهلل-هكذا يقول زعيمهم اخلميني  (١)
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َباعها نجد  أهنا تنحرص يف املطالب التالية: التي أمر القرآن باتِّ

  :ل: اتَِّباع األنبياء واملرسلْياملطلب األو 
إن كَل سعادٍة حصلت للبرشية سواء  يف أمر دينهم أو دنياهم، يف أوالهم أو 

َباع األنبياء واملرسلني، فإن  بالعلم  هماهلل تعاىل أرسلأخراهم؛ إنام هي أثر من آثار اتِّ

بقدر ذلك سعادة الدنيا واآلخرة من حصل له  همالصالح فمن اتبع النافع والعمل

َباع يف العلم والعمل،  َباع األنبياء علام  وإنام دخل يف البدع من قرّص االتِّ  ، وعمال   يف اتِّ

ى  فكل   َباع األنبياءالدنيا و سعادةِ  أدى إىلهد  ضالل ، وكل واملرسلني اآلخرة فهو باتِّ

ې ﴿ ٹ ٹ  وا به،ؤاآلخرة فهو باإلعراض عاّم جاالدنيا وعذاب أدى إىل 

ېئ ېئ   ۆئ ۈئ  ۈئ.ى ى ائ  ائ ەئ  ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ 

[١٢4 -١٢3طه: ] ﴾ېئ  ىئ ىئ ىئ ی ی     ی 
(1)

.  
رأ أخباَر األممو ها: من اسَتق  ا بتوحيد اهلل ، علامِئها وعوامِّ ا متمسك  مل جيد  أحد 

ا لِلنبياء مجلة  وتفصيال  وعبادتِه وحَده ال رشيك له إالّ مم ، ومن أعرَض ن كان متبع 

َباع جُد من أعرَض عن وال يَ  ؛من هذه األمةِرك، حتى املنافقني ـفالبدَّ أن ُيش همعن اتِّ

َباع حقيقِة الدين يف الباطن إالّ و (2)رِشك، إالّ ما شاء اهلليقع يف الاتِّ
. 

َباعهم للمرسلني ويؤاخذون عىل  وهلذا حياسب اخللق يوم القيامة عىل عدم اتِّ

 .[65القصص: ] ﴾ڻ ڻ  ۀ ۀ ہ  ہ ﴿ٹ ٹ  ذلك،

 فكام أنه ال صالح له يف ،معاشه ومعاده صالح العبد يفإ الرسالة رضورية يفف

َباع الرسالة َباع الرسالة فكذلك ال صالح له يف ،آخرته إال باتِّ  ،معاشه ودنياه إال باتِّ

 رع نور اهلل يفـوالش ،ما يرضهدفع ما ينفعه وجللب  ،نسان مضطر إىل الرشعفان اإل

 .(3) امن دخله كان آمن   يوحصنه الذ ،وعدله بني عباده ،أرضه
                                       

  .(٢٠/١٠7جمموع الفتاوى ) انظر: (١)
 (. 55-5/54انظر: جامع املسائل ) (٢)

  .(١9/99انظر: جمموع الفتاوى )  (3)
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َباع األ َباعهم يف حتقيق التوحيد هلل تعاىل؛ إذ مجيعهم دعوا واملقصود باتِّ نبياء هنا؛ اتِّ

َباعهم يف تصديق األخبار التي جاءت عن  إىل توحيد واحد ال يتغري وال يتبدل، واتِّ

اهلل تعاىل؛ مما يتعلق بأمور اآلخرة، أو بأخبار األمم املاضية فهي مما ال يدخله النسخ 

َباعهم يف عموم طاعة اهلل تعاىل واالنقياد لرشعه كاًل  ، أواأيض   بحسب الرشيعة التي  اتِّ

فإن اهلل نسخ برشيعته الرشائع السابقة فال  ×ف هبا، وأما بعد مبعث نبينا حممد لِّ كُ 

يقبل اهلل من أحد العمل إال هبا، ومن اتبعه فكأنام اتبع مجيع األنبياء، كام أن من كذب 

  كذب اجلميع.منهم فكأنام اواحد  

 يعتربون مثال   هالرادين لدعوت تهرضب للمكذبني برسالأن ي ×وقد أمر اهللُ نبيه 

هو ما ذكره اهلل تعاىل يف سورة  به، ويكون هلم موعظة إن وفقوا للخري، وذلك املثل:

ٹ ، اهلل رسَل وا كذب امل ونكالٍ  ةٍ عقوبمن م هلأصحاب القرية، وما جرى  )يس( عن

 إىل أن قال تعاىل: ﴾ ...ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ ٱ ﴿ٹ 

ہ ہ  ھ  .ڱ ں ں ڻ ڻ   ڻ ڻ ۀ ۀ ہ﴿

ۆ ۈ ۈ   .ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ڭ ۇ ۇ  .ھ ھ ھ ے 

ائ ائ  ەئ .ٴۇ ۋ       ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې   ى 

  .ۈئ ېئ ېئېئ ىئ ىئ ىئ  ی   .ۇئ ۇئ  ۆئ ۆئ  .ەئ وئ 

  .[٢7 –١3يس: ] ﴾ ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ 

إليه  همقومه حني سمع ما دعتا عىل نصح ص  يحرا؛ جاهد   هذا املؤمنَجاَء ف

َباعقوم أمرو املرسلنيالرسل، وعلم ما رد به قومه عليهم فآمن ب ونصحهم هم ه باتِّ

َباع أولئك املرسلني اشافع  ذلك، ب د ما شهد به ودعا إليه، ؤييو ،نصحه بام حيمل عىل اتِّ

 يعود بامكم وأي: اتبعوا من نصح ﴾ہ ہ  ھ ھ ھ ھ ے ﴿فقال: 

ألهنم ال وهم مع ذلك مهتدون؛  ا،أجر   عىل ذلكمنكم  ونيريد ليكم باخلري، والع

ام يشهد العقل الصحيح عيدعون إال ملا يشهد العقل الصحيح بحسنه، وال ينهون إال 
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َباعهم َعِمَل هو أوال   ا، وحفز  بقبحه ۓ ۓ ڭ ڭ  ﴿بام يدعو إليه فقال:  هلم عىل اتِّ

ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ۋ  ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ.ڭ  ڭ ۇ ۇ

ألنه ؟لعبادةاستحق يأي: وما املانع يل من عبادة من  ﴾ ې ې ې   ى

بعمله،  كاًل مآل مجيع اخللق، فيجازي و مآيل الذي فطرين، وخلقني، ورزقني، وإليه

، فمن فعل ذلك فال أضل منها، ا وال رًض دون من ال يملك نفع  للعبادة ستحق فهو امل

بل وأعلن إيامنه   ﴾ائ ائ  ەئ ەئ وئ ﴿: عن نفسه لو حصل منه ذلك وهلذا قال

ويبدو أهنم قتلوه بعد ذلك  ﴾ۇئ ۇئ  ۆئ ۆئ﴿وأسمعه قومه فقال: 

ا بام وصل إليه من الكرامة خمرب   ﴾ىئ  ﴿ـ ف  ﴾ ېئ ېئ  ﴿له يف احلال:  ﴾ ۈئ ﴿فـ 

َباع املرسلني عىل ، وناصحا لقومه بعد وفاته، كام نصح هلم هلل توحيده وإخالصهو اتِّ

أي: بأي: يشء غفر يل، فأزال عني  ﴾ ی ی جئ حئ  .ی   ىئ ىئ ﴿يف حياته: 

رات، أي: لو وصل ـبأنواع املثوبات واملس ﴾مئ ىئ يئ ﴿أنواع العقوبات، 

 .(1) علم ذلك إىل قلوهبم، مل يقيموا عىل رشكهم

َباع رسوهلا، ومن اتبع  َباع األنبياء واملرسلني، فكل أمة مأمورة باتِّ فهذه ثمرة اتِّ

        ۇئ    ﴿ٹ ٹ رسوله فكأنام اتبع مجيع املرسلني، ومن كذبه فكأنام كذب اجلميع، 

أوهلم، ومع ذلك جعل اهلل من كذبه  ، ونوح [١٠5الشعراء: ] ﴾ ۇئ ۆئ ۆئ

كام تأيت  اهلل ميثاق النبيني أن يصدق بعضهم بعضاأخذ بل  لسائر املرسلني، امكذب  

(2)اإلشارة إليه بحول اهلل
.  

عليهم  واملرسلني األنبياءأن نؤمن بجميع  -من حيث اجلملة-  قد أمرنا اهللو

ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ  ﴿ٹ ٹ  :بام أوتوه وأن نقتدي هبم وهبداهمو سالمال

ڤ ڦ ڦ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ٹ ڤ ڤ ڤ 

                                       
 (. ٢5٠، 4/٢49تفسري السعدي ) انظر: (١)

  (.١٢١، ١٢٠انظر: ص ) (٢)
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؛ ألهنم يأمرون [١36البقرة: ] ﴾ڃ  ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ 

َباعهم؛ بطاعة اهلل؛  ولذا نجد مجيع األنبياء عليهم السالم يأمرون قومهم؛ بطاعتهم واتِّ

وما قاله  ألهنا فرع عن طاعة اهلل تعاىل؛ وهلذا أخرب سبحانه وتعاىل عن هارون 

ٹ  -مليقات ربه ملا عبدوا العجل بعد ذهاب أخيه نبي اهلل موسى  -لقومه 

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ  ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ   ﴿ٹ 

َباع نبيها، ألنه املبلغ عن اهلل تعاىل، [9٠طه: ] ﴾چ  ، فكل أمة أوجب اهلل عليها اتِّ

 ﴿ٹ ٹ وألنه ال أحد من اخللق أنصح هلا منه، وال يتأتى منهم اإليامن إال بذلك، 

 ×ا خامتهم خماطب  - وقال تعاىل ،[١األنفال: ] ﴾ٿ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ   
 ،[9٠األنعام:] ﴾ۇئ ۆئ ەئ ەئ وئ وئۇئ ﴿ :-بعد أن ذكر مجلة منهم

هلل تعاىل  اأكمل الناس توحيد  إن فوما ذاك إال ملا قاموا به من كامل توحيد اهلل وعبادته، 

وأولو  ،واملرسلون منهم أكمل يف ذلك ،األنبياء صلوات اهلل وسالمه عليهم هم

موسى وحممد عيسى ووهم نوح وإبراهيم و ؛االعزم من الرسل أكمل توحيد  

حممد وإبراهيم  ؛ا اخلليالنوأكملهم توحيد   ،صلوات اهلل وسالمه عليهم أمجعني

 علام   ؛بام مل يقم به غريمها اهلل فإهنام قاما من توحيد ،صلوات اهلل وسالمه عليهام

فال توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل  ،اللخلق وجهاد    ودعوة  وحاال   ومعرفة  

ال و ،يقتدي هبم فيهوهلذا أمر اهلل سبحانه نبيه أن  ؛ودعوا إليه وجاهدوا األمم عليه

  وعمال  علام   ؛ا قاموا بحقيقتهوملَّ  ،أكمل من توحيد من أمر رسول اهلل أن يقتدى هبم

وجعل اخلالئق  ،جعلهم اهلل أئمة للخالئق هيدون بأمره ويدعون إليه ؛اوجهاد   ودعوة  

وخص بالسعادة والفالح  ،ون بأمرهم وينتهون إىل ما وقفوا هبم عندها هلم يأمتّ تبع  

َباعهموا  .(1)وبالشقاء والضالل خمالفيهم ،هلدى اتِّ
واملقصود أن اهلل سبحانه يريد أن يبني لنا وهيدينا سنن الذين من قبلنا الذين قال 

                                       
 .(5٠٢،  3/5٠١مدارج السالكني ) انظر: (١)
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وهم الذين أمرنا أن نسأله اهلداية  ،﴾ەئ ەئ وئ وئۇئ ۇئ ۆئ   ﴿ :فيهم

ڤ  .ٹ  ٹ ٹ ﴿ كل ركعة من صالتنا؛ فنتضـرع إليه قائلني: لسبيلهم يف

 .[7 – 6الفاحتة: ] ﴾ڦ ڦ ڦ  ڄ ڄ   ڤ ڤ  ڦ
َباع مجيع األنبياء واملرسلني من حيث اجلملة؛ فإنه  وإن كان اهلل  قد أمرنا باتِّ

سبحان قد خصَّ بعضهم ملزيد رشٍف حتقَق هلم مل يبلغه غريهم، ومن هؤالء اخلليالن 

 كام يتبني يف املطلبني التاليني:عليهام السالم، 

    :× اتَِّباع الرسولاملطلب الثاين: 
َباع األنبياءوسعادة األولني واآلخرين لئن كان الفالح والنجاح،  ؛ املرسلنيو يف اتِّ

؛ ألن اهلل × بذلك همو أحقُ هف، ×فإن هذا األمر يتحتم يف حق خياِرهم حممٍد 

عىل بني آدم، وختم به النبوات، ونسخ برسالته الرساالت، وبرشيعته اصطفاه 

وجعل طريَق اجلنة طريَقه؛ ال سبيل إليها بعد مبعثه إال بذلك، فليس ثمَّ  ،الديانات

ُب هبا إليه إال ما  َباع سنته، وال عبادٌة ُيتقرَّ َباعه واتِّ طريٌق إىل اهلل تعاىل بعد مبعثه إال باتِّ

َرَة  ؛ ففي الصحيح من حديث×نه بيّ  َوالَِّذى » :َقاَل  × ـهِ اللَّ  َرُسوَل  َأنّ  َأبِى ُهَري 
ُثَّ ََيُوُت  اينٌّ،نـَْفُس ُُمَمٍَّد بَِيِدِه، الَ َيْسَمُع ِب َأَحد  ِمْن َهِذِه األُمَِّة؛ يـَُهوِديٌّ َوالَ َنْصرَ 

 .(1)«ِإالَّ َكاَن ِمْن َأْصَحاِب النَّارِ  ِمْن ِِبلَِّذي أُْرِسْلُت ِبِه،َوََلْ يـُؤْ 

من أدركه من  ملن كفر به، حتى، وعذابه ×فكتب سبحانه رمحته ملن آمن به  

َباعهم له  َباع األنبياء السابقني عليهم السالم، وجعل اهلل اتِّ ا يف نيل رمحته رشط   ×اتِّ

له ولقومه باملغفرة ونيل احلسنة يف  والنجاة من عذابه؛ فلام دعا نبي اهلل موسى 

 ﴾ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ  ڀ ڀ    ﴿الدنيا واآلخرة فقال: 

َباع نبينا حممد [١56األعراف:] ٺ ٺ   ﴿:×، جعل اهلل استجابَة ذلك مشـروطة  باتِّ

ٹٹ ڤ ڤ   ڤ ڤ  ٺ ٺ ٿ ٿٿ ٿ  ٹ ٹ  

                                       
 (.96رواه مسلم. وتقدم خترجيه ص ) (١)
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ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃ ڃ چ .ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 

چ چ  چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڍ ڌ 

ڎ ڈ ڈ  ژ ژ ڑ ڑ ک ک  ڌ ڎ

کگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ  ڳ  ڱ   ڱ ڱڱ ں ک 

   .[١57 -١56 راف:ـاألع] ﴾ں ڻ

معرفة معناها،  ا؛ومن متام اإليامن هبفجعل سبحانه رمحته للذين يؤمنون بآياته، 

َباع النبي  ا، يف أصول الدين ا وباطن  ظاهر   ×والعمل بمقتضاها، ومن ذلك اتِّ

احرتاز عن سائر  ﴾ڄ ڄ  ڃ ڃ ڃ ﴿ ؛ وهلذا قال تعاىل:وفروعه

دخول يف اإليامن، الرشط يف ، فاإليامن به × حممدٌ نبُينا األنبياء، فإن املقصود هبذا 

، هم أهل الرمحة املطلقة، التي كتبها اهللّ هلم، ووصفه له املؤمنني به املتبعني جعل اهللو

األمية، التي ال تقرأ وال تكتب، وليس عندها قبل  األمةِ  باألمي ألنه من العرِب 

  القرآن كتاب.

نبيه أن ينادي  عىل أهل التوراة أمر اهلل تعاىل وحتى ال يظن ظان أن األمر مقصورٌ 

 م، أهل الكتاب، وغريهم فقالهم، وعجميهعربي ؛بام يدل عىل العموميف مجيع الناس 

ہ ھ   ھ    ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ   ڻ﴿ :-بعد ذلك-تعاىل 

ۆ ۈ ۈ ڭ ڭ ڭۇ  ۇ ۆ ھ ھ ےے ۓ  ۓ  ڭ    

، [١58األعراف: ]﴾ۅ ۅ ۉ ۉۋ  ۋ ٴۇ

ۉ  ۅ﴿ املستقيم يف عقائده وأعامله،أي: آمنوا هبذا الرسول 

 يف مصاحلكم الدينية والدنيوية، فإنكم إذا مل تتبعوه ضللتم ضالال   ﴾ۉ

(1) ابعيد  
. 

َباع النبي ولَِتَأك   جعل اهلل ذلك مما يبتيل به العباد وخيتربهم به عىل  ×ِد أمهية اتِّ

                                       
  .(١84، ٢/١83انظر: تفسري السعدي ) (١)
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ڤ    ڤ  ڤ﴿ٹ ٹ  ،×صحة إيامهنم وحمبتهم هلل تعاىل، ولرسوله 

ڄ  ڄ  ڄڃ  ڃ   ڃ  ڃ  چ   ڤ  ڦ    ڦ  ڦ  ڦ  ڄ 

چ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ     ڍ  ڍ  ڌ  ڌڎ  ڎ  ڈ    ڈ  ژ  ژ  چ   

البقرة: ] ﴾ڑ    ڑ  کک  ک  ک      گ  گ  گگ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  

فامتحن اهلل هذه األمة واختربها بتحويل القبلة من بيت املقدس إىل الكعبة  . [١43

م؛ ألن اجلميع يهكونوا يوم القيامة ُشَهداء عليلوخيار األمم، ا هلا ليجعلها اهلل متحيص  

معرتفون لكم بالفضل. والوسط هاهنا: اخليار واألجود، وملا جعل اهلل هذه األمة 

ها بأك اوسط   ا قال ـب، كمـمذاهـح الـج وأوضـاهـمنـوم الـع وأقـرائــل الشـمـَخصَّ

ے  ے ۓۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ  ہ ہ ھ ھ  ھ  ھ ﴿ٹ ٹ تعاىل: 

 ﴾ ۇ  ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ  ۉ ۉ ې ې

 .[ 78احلج: ]

 ؛ اواختبار   اثم إىل الكعبة امتحان   وإنام أمر اهلل نبيه بالتوجه إىل بيت املقدس أوال  

 ،﴾ ڍ  ڍ  ڌ  ڌ ﴿حيثام توجه  قبلتهويستقبل  هوُيطيعه ليظهر حاُل من َيتَّبع
َتدً  إىل الكعبة،  التحول ي:وه ؛الفعلة هذه أي: ﴾ڈ ڎ ﴿عن دينه  اأي: ُمر 

يف النفوس، إال عىل الذين هدى اهلل قلوهبم،  عظيام   اأمر   ﴾ک ڑڈ ژ ژ ڑ ﴿

ية فيه، وأن اهلل يفعل ما يشاء وحيكم  به حٌق  ئت، وأنَّ كلَّ ما جكوأيقنُوا بتصديق ال مر 

وينسخ ما يشاء، وله احلكمة التامة واحلجة البالغة  ما يريد، فله أن يكّلف عباده بام شاء،

، ايف مجيع ذلك، بخالف الذين يف قلوهبم مرض، فإنه كلام حدث أمر أحدث هلم شكً 

ڦ ڦ ڦ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ  ڤ ﴿ٹ ٹ كام 

ڇ  ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ   . ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  

عىل  واَثَبت الذينوهلذا كان ،  [١٢5–١٢4التوبة:] ﴾ ڇ ڇ ڇ ڍ

 هم صّلوا القبلتنيوغري شك وال َري ب، من  يف ذلك، واتبعه ×تصديق الرسول 
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 .ريض اهلل عنهم أمجعنيالسابقني األولني من املهاجرين واألنصار و الصحابة ساداِت 

ِن ُعَمَر  حديث نم ثبت يف الصحيحنيوقد  َبي ناََم النَّاُس يِف َصاَلِة  :َقاَل  َعِن اب 

 
ٍ
ب ِح بُِقَباء ي َلةَ  ×َفَقاَل إِنَّ َرُسوَل اهللِ  ،إِذ  َجاَءُهم  آٍت  ،الص  ِزَل َعَلي ِه اللَّ َوَقد  ُأِمَر  ،َقد  ُأن 

بُِلوَها َتق  َبَة َفاس  َكع  بَِل ال  تَق  َتَداُروا إِ  .َأن  َيس  أ ِم َفاس  ِقب َلِة َوَكاَنت  ُوُجوُهُهم  إىَِل الشَّ ىَل ال 

َبِة( َكع  )ال 
(1)

.   
َو : ×َأنَّ َرُسوَل اهللِ » : بِن مالٍك َأَنسِ  َحِديِث  ن  مِ مسلم  وعند َكاَن ُيَصيلِّ َنح 

ِدِس، َفنََزَلت   ڱ ڱ ں ں ڻ ڻڻ  ڻ ۀ ۀہ ہ  ﴿ :َبي ِت امل َق 

ُرُكوٌع َفَمرَّ َرُجٌل ِمن  َبنِي َسَلَمَة، َوُهم  ، [١44البقرة: ] ﴾ہ ہ ھ  ھھ 

ِقب َلَة قَ  ، َأاَل إِنَّ ال  َلت  ِقب َلَة َقد  ُحوِّ ، َفنَاَدى: َأاَل إِنَّ ال  َعة  ا َرك  ِر، َوَقد  َصلَّو  َفج  د  يِف َصاَلِة ال 

ِقب َلةِ  َو ال  َبِة، َقاَل: َفاَمُلوا َكاَم ُهم  َنح  َكع  َلت  إىَِل ال  وهذا يدل عىل كامل طاعتهم  .(2)«ُحوِّ

(3)، ريض اهلل عنهم أمجعنيهلل ورسوله، وانقيادهم ألوامر اهلل 
. 

َباع الرسول  عىل صدق حمبة العبد  من الدين، جعل اهلل ذلك دليال   ×وألمهية اتِّ

ق  ×ا يف مغفرته له؛ فمن مل يتبع النبي ه ورشط  ربَّ  ويقتفي أثره وهيتدي هبديه، مل يصد 

ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ   ﴿ٹ ٹ يف حمبته هلل تعاىل، وال حظ له يف رمحته ومغفرته، 

ڍ ڍ  ڇ ڇ ڇ ڇ .ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ   ڃڃ چ چ چ  

 .[3٢ – 3١آل عمران: ] ﴾ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  ڈ 

                                       
لِهِ ، البقرةسورة ، كتاب التفسري ،البخاري صحيح انظر: (١) ڃ  ڃ ڃ چ چ  چ چ ڇ  ﴿: باب َقو 

 گگ گ گک ک   کڎ ڈ   ڈ ژ ژ ڑ   ڑ ک ڎڍ ڍ ڌ ڌڇ ڇ ڇ 

كتاب ، صحيح مسلم، و(4488برقم )(، 8/١73) [١43البقرة:] ﴾ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ 

  .واللفظ له ( 5٢6برقم ) (١/375، )باب حتويل القبلة من القدس إىل الكعبة، املساجد ومواضع الصالة
 /١، )باب حتويل القبلة من القدس إىل الكعبة، اب املساجد ومواضع الصالةـكت، صحيح مسلم انظر: (٢)

 (. 5٢7برقم ) (375

 . (٢/١١تفسري ابن كثري ) انظر: (3)
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 بعث اهلل فيهم نبيناين من قبل أولقد أخذ اهلل امليثاق عىل مجيع األنبياء وُأمَمِهم 

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ   ڻ  ﴿ٹ ٹ أن يتبعوه ويؤمنوا به،  × احممد  

ڻ ڻ  ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ    ھ ھے ے 

ۅ  .ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ  ۇ ۇۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 

، ويف معنى اآلية [8٢ -8١آل عمران:] ﴾ۉ ۉ ې ې ې ې 

 قوالن:

: ما بعث اهلل قال عيل بن أيب طالب وابن عمه عبد اهلل بن عباس األول:

ا وهو َحّي ليؤمنن به ولينصا من نبيً  رنه، ـاألنبياء إال أخذ عليه امليثاق، لئن َبَعث حممد 

 وهم أحياء ليؤِمنُنَّ به ولينرُصنَّه. × حممدٌ  عَث وأَمَره أن يأخذ امليثاق عىل أمته: لئن بُ 

: أخذ اهلل ميثاق النبيني   قال طاووس، واحلسن البرصي، وقتادةو الثاين:

اَم آتاه من كتاب  فاملعنى: أن اهلل قد أخذ من كل نبي .اأن يصدق بعضهم بعض   بعثه َمه 

مبَلغ، ثم جاءه رسول من بعده، ليؤمنَنَّ به ولينرَصنَّه، وال  منبلغ مهام وحكمة، و

َباع من بعث بعده ونرصته؛  وأنه سبحانه أخذ يمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة من اتِّ

اِهِدينَ  روا به وشهدوا واهلل عىل ذلكبذلك، فأق الشديد املؤكد عليهم العهد  ،ِمَن الشَّ

ضاد توال . ﴾ې ې ې   ﴿اق، ـثـيـمـد والـهـذا العـن هـَفَمن  َتَوىلَّ ع

  .(1)ويقتضيه األول يستلزمالثاين  ، بلبني القولني
َباع نبينا حممد  واقتفاء أثره وطاعته واالستجابة له كثرية  ×واآلياُت اآلمرُة باتِّ

 املقصود هنا اإلشارة. ا وإنامجدً 

 َباع ملة إبراهيم عليه السالم:املطلب الثالث: اتِّ 
إن النامذج البرشية التي بلغت يف حتقيق كامل العبودية هلل تعاىل ما خوهلا أن تكون 

                                       
 . (37١، ٢/37٠انظر: تفسري ابن كثري ) (١)
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اهلل تعاىل  أسوة  وقدوة  حُيتذى هبا قليلٌة جدا، مما يدل عىل أن الكامل مطلب عزيز، لكن

الغفور الرحيم مل يكلف عباده بمحال، بل كلفهم بام يف وسعهم؛ ولذا وجد من عباده 

َباعهم وأن نتخذهم  ،من نال من كامل العبودية له سبحانه ما أهلهم بأن يأمرنا اهلل باتِّ

قدوة نحذو حذوهم يف حتقيق ما أمكن من كامل العبودية هلل، ومن هؤالء خليل اهلل 

أفضل الصالة والسالم؛ إبراهيم الذي وصفه ربه يف هيم عليه وعىل نبينا ونبيه إبرا

ٿ ٹ   ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ   ﴿   كامل توحيده وعبوديته بقوله:

چ چ چ چڇ ڇ ڇ ڇ  .ڦ ڄڄ ڄ ڄ ڃ   ڃ ڃ   .

 ﴾ڑڑ ک ک      ک ک      ڌ ڎ ڎ    ڈ ڈ ژ ژ .ڍ ڍ

 .[١٢3 –١٢٠النحل:]
ه اهلل هبا؛ أنه: ومناقب ه فضائلمجلة  منف ا أي: إمام   ﴾ٹ ٹ      ﴿ه التي خصَّ

 . اا مهتدي  ا خلصال اخلري هادي  جامع  

به أهل الدنيا،  م  ، يأتَ خريٍ  مَ كان معلِ األمة معلم اخلري، أي: : قال ابن مسعود 

: ليس من أهل  قال قتادةو وقد اجتمع فيه من اخلصال احلميدة ما جيتمع يف أمة.

(1)ويرضونهدين إال يتولونه 
مديم  اأي: خاشع   ﴾ڤ ڤ ڦ ڦ  ٹ ڤ ڤ ﴿ .

ا امنحرف   ا له،ربه خملص  للطاعة ا ة له من اهلل ربئهذه تو ،عن الرشك إىل التوحيد قصد 

(2)، ومن اليهودية والنرصانيةي قريشركـمش ن ديانةمتعاىل 
. 

مجيع  هلل يفا بشكر قائام  أي:  ﴾ ڄ ڃ    ڃ ڃ ڦ ڄ  ڄ﴿

 مجيع َوّف ، أي: [37النجم: ] ﴾ېئ ىئ ىئ  ﴿ٹ ٹ عليه، كام  به أنعم ما

وجعله من صفوة خلقه، وخيار  ،واختصه بخلته ربه اصطفاه مقامات العبادة؛ لذلك

                                       
( عن 8/384(، وهو يف صحيح البخاري، كتاب التفسري، سورة النحل )3/89) تفسري البغوي انظر: (١)

ُعودٍ  ُن َمس  ِ »أنه قال:   اب  رَي  ُم اخل  ُة ُمَعلِّ َقانُِت امل ُطِيعُ  ،األُمَّ  . «َوال 

 . (7٢٠،  4/7١9(، وابن كثري )١9١، ١4/١9٠انظر: تفسري الطربي ) (٢)
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  .عباده املقربني

َباع نبي اهلل إبراهيم   كامله وفضائلعظيم  ؛ ويدل  عىلومما يؤكد األمر باتِّ

َباع ×لنبينا حممٍد أوحى اهلل  أن  ؛ ه وصحة توحيده وطريقهعبادت  اء،قتداال، وتهمل باتِّ

ڑ ک ک  ڑڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ ژ ژ  ﴿تبع له؛ حيث قال:  ×ة حممد وأم

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ڻ ڻ ڻ ڻ   ﴿ٹ ٹ كام  ،﴾ ک ک

  .[١6١األنعام: ]﴾ے  ۓھ  ھھ ھ ے  

أن يكون إبراهيم أكمل منه  ُأِمَر باتِّبَاع ملة إبراهيم احلنيفية ×يلزم من كونه  وال

، وأكملت له إكامال   ×فيها؛ ألنه،  ا عظيام  ا مل يسبقه أحد إىل هذا قام هبا قيام   تام 

الكامل؛ وهلذا كان خاتم األنبياء، وسيد ولد آدم عىل اإلطالق، وصاحب املقام 

(1)ب  إليه اخللق حتى إبراهيم اخلليلغاملحمود الذي ير
. 

َباع نبي اهلل إبراهيم؛ تصديق   × بل أمر اهلل تعاىل نبيه ملا  اأن يأمر أهل الكتاب باتِّ

حيث  جاء به القرآن؛ وذلك ملا افرتوا عىل اهلل تعاىل فيام أحلَّ وحرَم، فأكذهبم 

أي:  [95آل عمران: ] ﴾گ گ  ڈ ژ ژڑ ڑ ک  ک  ک  ک گ    ﴿ قال: 

أي: التي رشعها اهلل يف  ﴾ڑ ک  ک   ﴿صدق فيام أخرب به وفيام رشعه يف القرآن 

ڻ ڻ ڻ ڻ     ۀ ۀ  ﴿ٹ ٹ ملة اإلسالم التي أنا عليها، كام وهي القرآن 

 . [١6١األنعام: ] ﴾ہ ہ ہ ہ ھ  ھھ ھ ے         ے  ۓ  

مرضية  عند مجيع األمم؛ وادعى كل من  وملا كانت ملُة نبي اهلل إبراهيم 

 حيث قال:  اعىل ملتهم؛ أكذهبم اهلل تعاىل مجيع   اليهود والنصارى أن إبراهيم 

ۉ  ۅ .ۋ ۋ    ۆ ۈ ۈ ٴۇ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ    ۓ ڭ﴿

–67آل عمران:] ﴾وئ  ې ې ې ې ى ى ائائ ەئ ەئ  ۉ

أحق الناس بمتابعة إبراهيم اخلليل الذين اتبعوه عىل دينه،  ، وأخرب سبحانه أن[68

                                       
 . (653،  3/65٢تفسري ابن كثري ) انظر: (١)
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ا -وهذا النبي  والذين آمنوا من أصحابه املهاجرين واألنصار وَمن   -×يعني حممد 

 .بإحسان همتبع

َباع ملة إبراهيم بأسلوب يشعر بكامله ولقد جاء األمر يف القرآن الكريم باتِّ

ۀ  ۀ  ڻ   ﴿واستيفائه للجوانب التي هي موضع القدوة من العظامء؛ فقال تعاىل: 

ۇ  ۇ      ڭ  ڭ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے        ے    ۓ  ۓ  ڭ  ڭ

ې       ۆ  ۈ    ۈ  ٴۇ  ۋ ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ ې  ې  ېۆ     

ىئ  ىئ     .ى  ى  ائ  ائ  ەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئۇئ   ۆئ  ۆئ  ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئ  

ٻ  پ    ٻ  ٻ       ٱ  ٻ      .ی    ی  ی     ی            جئ  حئ  مئىئ  يئ     جب  حب      خب  

؛ فإن [6 – 4املمتحنة: ] ﴾ٿ     پ  ڀ  ڀ  ڀڀ   ٺ  ٺ     ٺ  ٺ  ٿ  ٿ پ   پ    

َوةَ  هي احلالة التي يكون  :-دوةدوة والقِ كالقُ  ؛(1)بضم اهلمزة وكرسها- األُس 

َباع غريه إن حسن      .اا وإن ضارً ا، وإن سارً ا وإن قبيح  اإلنسان عليها يف اتِّ
َباع خليل الرمحن إبراهيم  يف مجيع جوانب حياته التعبدية؛  فأمر القرآن باتِّ

فليس منها جانٌب أو خلٌة غري مرضية، مل يستثن اهلل تعاىل من ذلك إال استغفاَره ألبيه 

ٿ ٿ      ٿ  ﴿ٹ ٹ ؛ ×الـمرشك، وهو أمٌر جاء النهي عنه يف رشيعة حممد 

ٹ ٹ ٹ  ٹ ڤ ڤ    ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ   ڦ ڄ ڄ ڄ 

، وكذلك جاء األمر يف القرآن الكريم باختاذ نبينا [١١3التوبة: ] ﴾ڄ ڃ 

ۇئ ۆئ  ۇئوئ  ﴿  :قال تعاىلأسوة وقدوة؛  - اوهو خليل الرمحن أيض   - ×حممد 

، [٢١األحزاب:] ﴾ی ی یىئ ىئ ىئ ی  ېئ  ۆئ ۈئ ۈئ  ېئ ېئ 

عىل أمهيتها وأن من حقها أن ُيتأسى  اتأكيد   ﴾ېئ ﴿ووصف اهلل األسوة بقوله: 

                                       
(، 3/٢5٠انظر: النرش يف القراءات العرش ) ومها لغتان. ابضمه :وعاصم ،بكرس اهلمزة :قرأ اجلمهور (١)

 مفردات القرآن(، و١4/35 ( و مادة: )أسا( يف لسان العرب )١78والتيسري يف القراءات السبع ص )

 . (76للراغب ص)
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 اموأهن ،باخلليلني عليهام الصالة والسالمعىل فضل االقتداء  هبا، كام دلت اآليتان

الواجب منه  فيهام؛ تفصيل وحتديد ملراتب االئتساءمن غري اإلسوة احلسنة ال حمالة 

 . (1)واملستحب

َباعهام عىل ف تخصيص اهلل تعاىل هذين اخلليلني عليهام الصالة والسالم باألمر باتِّ

أنبيائه ورسله دليل عىل مزيد فضل ورشف نااله بحسن وجه التعيني من بني سائر 

 عبادهتام هلل تعاىل مل ينله غريمها.

  :املهاجرين واألنصار املطلب الرابع: اتَِّباع
 الناس حيتذي األرض عىل يـمتش قدوات ورسله أنبيائه جعل تعاىل اهلل كان لئن

واآلخرة مرتتبة  عىل ، وجعل سعادة البرشية يف الدنيا خطاهم ويرتسمونهم حذو

َباعهم؛  ف َباع    شُدهمأ  لتلك السعادة؛ هوعظَمهم حتصيال  أاتِّ ملرسلني لِلنبياء وا ااتِّ

؛ فإنه سبحانه اختار هلم خري األصحاب، واصطفي من أولئكم  همهم بآثاروأعلمُ 

األصحاب من حققوا التأيس باألنبياء واملرسلني عىل أكمل صوره فرشفهم اهلل  بأن 

هبم، ويرتسمون خطاهم، دهم، يتبعون هدهيم، ويقتدون قدوات ملن جاء بع جعلهم

وال شك أن حظَّ النبي اخلاتم الذي اصطفاه رُبه عىل سائِر األنبياء واملرسلني، وجعله 

خياَرهم، بل سيَد ولد آدم، وختم به النبوات؛ ال شك أن حظَّه من األصحاب 

َباع هو احلظ األوفر والنصيب األكمل ؛ فقد أثنى اهلل عىل صحابته يف كتابه ثناء واالتِّ

َباع نبٍي قبله، فخلد اهلل ذكرهم يف كتابه العزيز وأمرنا  مل يأت مثُله من الثناء عىل اتِّ

َباعهم وأن نتخذهم قدوة  نتأسى هبم ونحذو حذوهم، وجعل ذلك دين   ا نتعبده به باتِّ

ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  ٻ ٱ ﴿سبحانه؛ فقال تعاىل: 

ٿ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ    ڀ پ  پ  ڀ  ڀ 

 .[١٠٠التوبة: ] ﴾ٿ  ٹٹ   ٹ  ٹ  ڤ 

                                       
 . (3٠3،  ٢١/3٠٢انظر: التحرير والتنوير )  (١)
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؛ املهاجرين واألنصار ×فامتدح اهلل تعاىل السابقني األولني من أصحاب نبيه 

 وأمواهلم، الذين هجروا قومهم وعشريهتم، وفارقوا أوطاهنم؛ فاملهاجرين؛ 

وآثروا إخواهَنم ، عىل أعدائهه نرصوو ×رسول اهلل آووا الذين  ؛واألنصار

ا بال قيد، وجعل مطلق   ااملهاجرين بأمواهلم، وأخرب سبحانه عن رضاه عنهم رض  

َباعهم بإحسان سبحانه مناط رضاه عمن جاء بعد املهاجرين واألنصار مقيدا باتِّ
؛ (1)

َباعهم، وأن فالحهممما يدل عىل أن من بعدهم  ورىض اهلل عنهم مرهون  مأمورون باتِّ

القولية والفعلية والتقريرية،  ×بذلك؛  ألهنم هم الذين نقلوا لنا القرآن، وسنة نبينا 

َباعه  َباعهم وسل ×فال سبيل إىل اتِّ  ومعلوم أمجعني،وك سبيلهم ريض اهلل عنهم إال باتِّ

 ،(2)ارواألنص املهاجرين من ألولونا السابقون هم األنبياء بعد األولياء أفضل أن
َباعف أهل السنة  أهم أصول اعتقاد من ووجوب التمسك هبم وحمبتهم وعدالتهم هماتِّ

هو  ؛بهاوأنزل به كت ،× احممد   هلَ وبعث به رس واجلامعة؛ فإن دين اهلل تعاىل الذي

خري القرون وأفضل األمة وأكرم اخللق عىل اهلل تعاىل بعد وهم  تهمطريقمسلكهم و

 َعب ِد اهللِ حديث ن  من ال ينطق عن اهلوى؛ ففي الصحيحني م، شهد هلم بذلك النبيني

ٌ  ×َقاَل: ُسِئَل النَّبِي   ، بن مسعود قَـْرين، ُثَّ الَِّذيَن يـَُلوََنُْم، » :َقاَل  ؟َأي  النَّاِس َخري 
(3)«ُثَّ الَِّذيَن يـَُلوََنُْم، ُثَّ َيَِيُء قـَْوم  َتْسِبُق َشَهاَدُة َأَحِدِهْم ََيِيَنُه، َوََيِيُنُه َشَهاَدَتهُ 

.   
فقد أخرب اهلل العظيم أنه قد ريض »: -السابقة  (التوبة)عند آية  قال ابن كثري

فيا ويل من  ،من املهاجرين واألنصار والذين اتبعوهم بإحسانعن السابقني األولني 

                                       
 (.3/١٢6، وجمموع الفتاوى )(4٢6، 4٢5الرسالة التدمرية ص )حفة املهدية رشح الت انظر: (١)

 (.١/١٢٢(، الفرقان بني أولياء الرمحن وأولياء الشيطان )١٠/3٠5الفتاوى ) انظر: (٢)

َهُد بِاهللَِّ باب، ذورــان والنـاأليم ابــح، كتـع الفتـاري مــخـح البــصحي ر:ـانظ (3) ُت إَِذا َقاَل َأش  ، َأو  َشِهد 

َحاَبِة ُثمَّ ، فضائل الصحابة( وصحيح مسلم، كتاب 6658(، برقم )١١/543) بِاهللَِّ. ِل الصَّ ِذيَن  باب َفض  الَّ

ِذيَن َيُلوهَنُم    (.٢533برقم ) (4/١96٢) َيُلوهَنُم  ُثمَّ الَّ
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أبغضهم أو َسبَّهم أو أبغض أو سبَّ بعضهم، وال سيام سيُد الصحابة بعد الرسول 

 م، أعني الصديق األكرب واخلليفة األعظم أبا بكر بن أيب قحافةـوخريهم وأفضله

ة وُيبغضوهنم ، فإن الطائفة املخذولة من الرافضة يعادون أفضل الصحاب

ا باهلل من ذلك. وهذا يدل عىل أن عقوهلم معكوسة، وقلوهبم  وَيُسب وهنم، عياذ 

منكوسة، فأين هؤالء من اإليامن بالقرآن، إذ يسب ون من ريض اهلل عنهم؟ وأما أهل 

السنة فإهنم يرتضون عمن ريض اهلل عنه، ويسبون من سبه اهلل ورسوله، ويوالون من 

 ؛ون من يعادي اهلل، وهم متبعون ال مبتدعون، ويقتدون وال يبتدونيوايل اهلل، ويعاد

 .(1)هـ.أ «وهلذا هم حزب اهلل املفلحون وعباده املؤمنون

 ،بمن قد مات فليستنَّ  امن كان منكم مستنً »: يقول وكان عبد اهلل بن مسعود 

 ،اهذه األمة قلوب   أبر  ؛ ×ؤمن عليه الفتنة؛ أولئك أصحاب رسول اهلل فإن احلي ال تُ 

اختارهم اهلل  ا؛ قومٌ ها أخالق  وأحسنُ  ،اها هدي  وأقومُ ، اها تكلف  وأقل   ،ها علام  وأعمقُ 

فإهنم كانوا عىل  ،مومتسكوا هبدهِي  ،همفاعرفوا هلم حقَ  ،وإقامة دينه، ×لصحبة نبيه 

 .(2)«اهلدى املستقيم

القرون؛ ألهنم آمنوا به  هذه األمة خريَ  أوُل  وإنام صارَ »:  قال ابن عبد الرب

روه، وآووه، وواسوه ـحني كفر الناس، وصدقوه حني كذبه الناس، وعزروه، ونص

(3)«بأمواهلم وأنفسهم، وقاتلوا غريهم عىل كفرهم حتى أدخلوهم يف اإلسالم
. 

َ َنَظَر  ِإنَّ  » :قالأنه  اأيض   مسعود يف املسند بإسناد حسن، عن عبد اهلل بن و اَّللَّ
َخْْيَ قـُُلوِب اْلِعَباِد، َفاْصَطَفاُه لِنَـْفِسِه  ×يف قـُُلوِب اْلِعَباِد، فـََوَجَد قـَْلَب ُُمَمٍَّد 

                                       
 . (34٠،  4/339انظر: تفسري ابن كثري ) (١)

 غاثة اللهفانإو (،١84، ٢/١83) وابن القيم يف اعالم املوقعني (،٢/453) تفسريه البغوي يف ذكره (٢)

  (.4/38، )ذم الكالم وأهلهوذكره اهلروي يف  (،١/٢94)

   (.3/37) ح املوطأرشانظر:  (3)
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تَـَعَثُه ِبِرَسالَِتِه. ُثَّ َنَظَر يف قـُُلوِب اْلِعَباِد بـَْعَد قَـْلِب ُُمَمٍَّد  فَـَوَجَد قـُُلوَب ، ×َفابـْ
رََأى ْلِعَباِد، َفَجَعَلُهْم ُوَزرَاَء نَِبيِِّه، يـَُقاتُِلوَن َعَلى ِديِنِه، َفَما َأْصَحاِبِه َخْْيَ قـُُلوِب ا

 . (1) « َوَما رَأَْوا َسيِّئًا فـَُهَو ِعْنَد اَّللَِّ َسيِّئ   ا فـَُهَو ِعْنَد اَّللَِّ َحَسن ،اْلُمْسِلُموَن َحَسنً 

 ،بعد النبيني عليهم السالم هخلق منصفوة اهلل  فالصحابة ريض اهلل عنهم أمجعني

ڄ ڄ    ڄ ڃ    ڃ ڃ ڃ چچ چ  ﴿تعاىل:  يف قوله فعن ابن عباس

فرسها سفيان  ، وكذا × قال: أصحاب حممد، [59النمل:] ﴾چ ڇ ڇ

 .(2)والسدي  الثوري

كلهم  ×من السنة ذكر حماسن أصحاب رسول اهلل » :و قد قال اإلمام أمحد 

، أو ×أمجعني، و الكف عن الذي جرى بينهم، فمن سب أصحاب رسول اهلل 

منهم فهو مبتدع رافيض، فحبهم سنة، والدعاء هلم قربة، و االقتداء هبم  اواحد  

 .(3)«وسيلة، و األخذ بآثارهم فضيلة 

َباِع الكتاب والسنة؛ فإن اهلل تعاىل ملا أثنى عىل أصحاب  هذا هدي أهل احلق؛ أت 

ٱ ٻ  ﴿ نبيه من املهاجرين واألنصار يف سورة احلشـر قال تعاىل بعد ذلك: 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ      پ  پ پ ٻ ٻ ٻ

 .[١ر: ـاحلش] ﴾ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ  ٹ ٹ

ا من أصحاب رسول إذا رأيت الرجل ينتقص أحد  »: أبو زرعة الرازي  قال

حق، وإنام عندنا حق، والقرآن  ×فاعلم أنه زنديق، وذلك أن الرسول   ×اهلل 

، وإنام يريدون أن جيرحوا ×رسول اهلل  ى إلينا هذا القرآن والسنن أصحاُب دَّ أَ 

 .(4)«شهودنا ليبطلوا الكتاب والسنة، واجلرح هبم أوىل وهم زنادقة
                                       

 .(53١)رجيه ألحاديث العقيدة الطحاوية ص( وحسنه األلباين يف خت6/84) املسند (١)

 . (5/68٢)تفسري ابن كثري و (٢٠/٢يف تفسريه ) رواه الطربي (٢)

 .(9ص ) الصحايب اخلليفة معاوية من أقوال املنصفني يف ( 3)

 .(١/٢7(، وابن راهويه يف مسنده )١/49)اخلطيب يف الكفاية  اه( رو4)
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فأين الرافضة أخزاهم اهلل من هذه اآليات البينات من كتاب اهلل تعاىل املصـرحة 

م عن هذه األوامر الظاهرة البينة املوجبة برضاه سبحانه عن أصحاب نبيه؟! وأين ه

َباعهم وافرتاء  عىل اهلل بغري علم وال بينة وال  اوهبتان   ا؟! ويتمحلون زور  ╚ التِّ

َباع أئمتهم املزعومني، ورتبوا عىل اتِّ  َباعهم من الفضائل برهان؛ أن القرآن يأمر باتِّ

َباع كتاب اهلل تعاىل وسنة رسوله  واألجور ما مل ۈئ  ﴿ ، ×يرتبوا عرش معشاره عىل اتِّ

قدوٌة حيب  ةولو كان ثم [١١١البقرة: ] ﴾ېئ ېئ ېئ ىئ  ىئ

َباعها سوى ذلك جلاء الشـرع ببياهنا وإيضاحها، ولكن:   ۉ ې ې ې  ې﴿ اتِّ

 .[١86األعراف: ] ﴾ائ ائ ەئ  ەئ    ىى
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 الثالث املبحث
  مثرات االتَِّباع 

إن مما جبلت عليه النفوس البرشية اشتداد عزائمها ألداء عمٍل ما؛ إذا ترتب عىل 

أدائه ثمرة، وعىل قدر قيمة تلك الثمرة وتعلق نفس املأمور هبا تكون قوة العزيمة 

لالمتثال، وهو جانب راعاه الشارع يف النفس البرشية؛ فالكثري من التكاليف 

عظيمة؛ وهذا من رمحة اهلل تعاىل  ارتب احلق  سبحانه عىل أدائها ثامر   واألوامر الرشعية

بعباده ولطفه هبم يتودُد إليهم ببشارهتم باخلري جزاء  عىل صالح أعامهلم وحسن 

     ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ     ہ  ھ ھ ﴿ امتثاهلم، وما أخفى هلم أكرب:

َباع، يلحظ أهنا ، واملتأمل آليات القرآن الكريم [١7السجدة: ] ﴾ھ  اآلمرة باالتِّ

عظيمة  عليه، وتتلخص تلك الثامر يف اثنتي عرشَة ثمرٍة؛ بياهنا يف املطالب  ارتبت ثامر  

 التالية:

   :التَِّباع ِبهلداية ورجاحة العقلاملطلب األول: شهادة هللا ألهل ا
املزِكي، إن الشهادَة لشخص ما وتزكيَته تكرب ويعظم الفخر هبا عىل قدر عظم 

وعىل قدر ما يتبعها من كرامة ونفع؛ فكيف إذا كانت هذه الشهادة والتزكية من مليك 

مقتدر، وكان مفادها اجتامع الكامل الرشعي والعقيل يف املشهود له ؛ الكامل الرشعي 

َباع ما رشعه اهلل يف كتابه وعىل لسان نبيه  وهي  ×بشهادة اهلل له باهلداية التي تعني اتِّ

ادة الدنيا واآلخرة، والكامل العقيل بشهادة اهلل له بأنه هو صاحب العقل سبب سع

ڱ ڱ ڱ ں  ﴿ الراجح، ولذا قال تعاىل كام يف سياق آيتي الزمر املتقدمتني: 

ہ ھ ھ ھ ھے  ے .ہ ہ ں ڻ ڻ ڻڻ ۀۀ

 . [١8–١7الزمر:] ﴾ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ  

فوصفهم اهلل بالرشاد يف هدايتهم وديانتهم والرجاحة يف عقوهلم وفطرهتم، ويف 

هذا حٌث وترغيٌب ضمني كي يتصف اآلخرون بصفاهتم التي أوصلتهم إىل هذا 
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َباع وحي الكتاب  ،الرشف العظيم فال يستوي هؤالء الذين استنارت بصائرهم باتِّ

رهم وختبطوا يف ظلامت اجلهل والسنة وأولئك الذين اتبعوا أهوائهم فعميت بصائ

 .[5٠األنعام: ] ﴾ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆۈ   ۈ  ٴۇ  ﴿ والغي، 

ہ ھ   ھ   ھ  ڻ  ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ﴿ وقال تعاىل:

ڭ ڭ ڭۇ  ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ھ ےے ۓ  ۓ  ڭ    

. فرتب [١58األعراف: ] ﴾ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ

َباع رسوله    بعيد.الل ضالال هفإنوإال  ×سبحانه هدايَة الناس كلهم عىل اتِّ

 :املطلب الثاين: شهادة هللا ألهل االتَِّباع ِبلفالح
َباع نبيه حممد   القد جعل اهلل سبحانه فالح الناس كلهم مرشوط   والسري  × اباتِّ

َباع النور الذي أنزله اهلل عليه؛ وهو: القرآن، كام قال تعاىل: ٱ  ﴿ عىل منهجه، واتِّ

ٺ ٺ ٿ ٿ     ٿ  ڀ ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺٻ ٻ  ٻ ٻ پپ پ پ    

حتى أصحاب امللل  [5٢الشورى:] ﴾ڤ ڤٿ ٹ ٹٹ  ٹ ڤ ڤ  

الدنيا واآلخرة،  يالظفر بخريمنهم ال فالح له إال بذلك، ف ×السابقة؛ من أدركه 

گ گ گ ڳ ڳ  ﴿ٹ ٹ  مرهتن بذلك،  من رشمها جاحوالن

وتقدم طرٌف  ،[١57األعراف: ] ﴾ ڻڳ  ڳ  ڱ   ڱ ڱڱ ں ں 

 .(1)من احلديث عن اآلية

  الثالث: اهلدايُة للسالمة وسبلها:املطلب 
َباع   التي  إن من إكرام اهلل تعاىل ورمحته ملن أحسن من عباده فنََهَل من موارد االتِّ

،  أن يرزقه السالمة مما يسوؤه ×بينها سبحانه يف كتابه وسنة نبيه حممٍد  ابتداء  وانتهاء 

وما أصابه مما ظاهره السوء فلام يؤول إليه من الرتقي يف درجات السالمة وسلوك 

السبل املؤدية إليها، حتى ينتهي به األمر إىل جوار السالم سبحانه وتعاىل، واهب 

                                       
 (.١١8 ، ١١7انظر: ما تقدم  ص ) (١)
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 ڤ﴿ٹ ٹ السالمة واملتفضل هبا عىل املتبع هلداه واملتلمس لرضاه، 

ڤ  ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ  ڄ ڃ 

چچ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ  ڃ چ ڃ ڃ 

ژ ڑ ڑ ک     ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ .ڍ 

 – ١5املائدة: ] ﴾ک ک        ک گ گ گ گ ڳ  

بأنه نور يضيئ طريق من  ؛العظيمَ  القرآنَ ، فوصف سبحانه دليل اهلداية وسببها  [١6

فمن اتبع  ،كل ما حيتاج إليه من أمور دينه ودنياهاتبعه ويبني له احلق وجيليه، يف 

واهتدى هبدي  ،قصده َحُسنَ ه، وتاجتهد وحرص عىل بلوغ مرضاو رضوان اهلل

سبيل اهلل الذي رشعه لعباده ودعاهم القرآن؛ حالفه السداد يف مجيع أحواله، وسلك 

 إال به، ال اليهودية، إليه، وابتعث به رسله، وهو اإلسالم الذي ال يقبل من أحد عمال  

طرق السالمة وسار يف  ،(1)، كام قال السدي وال النرصانية، وال املجوسية

عن  املنزهةِ  ةِ صل إىل دار السالميوالتي يسلم سالكها من العذاب ومناهج االستقامة 

(2)من كل خمافة، وهي اجلنة ةِ نَ مَّ ، واملؤَ كل آفةٍ 
. 

 ﴾ڳ گ گ گ ک ک ک ک ڑ﴿

أي: خيرجهم من ظلامت الكفر والبدعة واملعصية، واجلهل والغفلة، إىل نور اإليامن 

 .(3)وهذا أبني طريق وأقوم سبيل ،والطاعة والعلم، والذكروالسنة 
فالسالمة كتبها اهلل تعاىل ملن اتبع هداه، وانتفع بشـرعه، كام قال تعاىل لِنَبَِيي ِه موسى 

ائ    ې  ې  ى     ى ﴿: -عندما أرسلهام إىل فرعون  - وهارون 

 ﴾ی      ۈئ  ېئېئ  ېئ  ىئ  ىئ  ىئەئ  وئ    وئ  ۇئۇئ  ۆئ  ۆئ  ۈئ    ائ  ەئ 

 .[47طه: ]

                                       
 .(١6٢،  6/١6١تفسري الطربي ) انظر: (١)

 .(79،  6/78تفسري القرطبي ) انظر: (٢)

 .(١/5٢4تفسري السعدي ) :انظر (3)



 د. فايز بن حبيب الرتمجي                                   موارد االتـّبـَاع يف القرآن الكرمي                     

132 

  ابع: األمن من الضاللة والشقاء:املطلب الر 
من اجلنة بسبب خطيئته إىل هذه الدنيا دار  إن اهلل تعاىل ملا أهبط أبانا آدم 

َباع ما أنزله إليهم من هدى، فمن متسك  االبتالء، رتب سعادته وسعادة ذريته عىل اتِّ

ۋ  ۋ  ۅ   ﴿ٹ ٹ بذلك اهلدى أمن من ضالل الدنيا وشقاء اآلخرة، 

ۅۉ  ۉ  ې  ېې  ې  ى  ى  ائ   ائ  ەئ   ەئ  وئ  وئ  ۇئ  

 .[١٢3طه: ] ﴾ۇئ 

َباع هداه أربعة أاهلل تعاىل  رتبوقد  نفي و ،نِ زَ احلَ  ونفَي  ،اخلوِف  نفَي  :مورعىل اتِّ

(1)ونفي الشقاء ،الضالل
تمثل فيام أرسَل من اهلدى، امل مجاءهم ذلك متىوأهنم   ،

، بفعل املأمور وترك املحظور ذلكم اهلدى؛ من اتبع، فإن رسٍل وما أنزل من كتب

 فإنه ال يضل يف الدنيا وال يف اآلخرة، وال يشقى فيهام، بل قد هدي إىل رصاطٍ 

 مستقيم، يف الدنيا واآلخرة، وله السعادة واألمن يف اآلخرة.

ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺ  ﴿ عنه اخلوف واحلزن يف آية أخرى، بقوله: اهلل وقد نفي

َباع هدى ،[38البقرة: ] ﴾ٺ ٺ ٺ ٿ  ، وعدم به خربأ ام، بتصديق اهلل واتِّ

 .(2)ه بشهوةتعارضم ه وعدمأمر ب اممعارضته بشبه، وامتثال 
 ،من قرأ القرآن واتبع ما فيه»قال:   عن ابن عباسريروى سعيد بن جب

اهلل يوم القيامة سوء احلساب، وذلك بأن اهلل  هداه اهلل يف الدنيا من الضاللة، ووقاه

  .(3)« [١٢3طه: ] ﴾ائ ەئ  ەئ وئ وئ ۇئ ۇئ ﴿ يقول: 
تعاىل تابع القرآن من أن يضل  أجار اهلُل»:  عن ابن عباس عكرمةوقال 

 .(4)«ويشقى يف اآلخرة، وقرأ هذه اآليةيف الدنيا 

                                       
 .(١/45تفسري السعدي ) انظر: (١)

 .(٢9٠، 3/٢89انظر: تفسري السعدي ) (٢)

 .(١٠٠٠4( برقم )468، ١٠/467يف مصنفه )بن أيب شيبة وا، (١6/٢٢5) يف تفسريه أخرجه الطربي (3)

 .(١6/٢٢5أخرجه الطربي يف تفسريه ) (4)
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فإن له املعيشَة الضيقَة عند القرآن، فلم يؤمن به ومل يتبعه، وأما من أعرض عن 

ۆئ ۈئ  ۈئ  ېئ ېئ ېئ  ىئ ىئ ىئ ی  ﴿ٹ ٹ اهلل تعاىل؛ 

 (1) .[١٢4طه: ] ﴾ی     ی  
فسبيل االستقامة عىل احلق والعدل، والبعد عن الفساد يف الكون؛ إنام يكون 

َباع ما أنزل اهلل تعاىل، ال أهواء البشـر التي جتر  إىل الفساد، ې    ۉ ﴿ٹ ٹ  باتِّ

ې  ې  ې  ى   ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ  ۇئ  ۇئ   

إىل ما يف أنفسهم من اهلوى، البرش لو أجاب اهلل ، ف [7١املؤمنون:] ﴾  ۆئ  ۆئ

 فسادِ أي: لِ  ﴾ ې  ى   ى  ائ  ائ  ﴿ورشع األمور عىل وفق ذلك 

تبني عجز العباد واختالف آرائهم وأهوائهم، وأنه تعاىل يذا وهب ؛أهوائهم واختالفها

 .(2)الكامل يف مجيع صفاته وأقواله وأفعاله، ورشعه وقدره، وتدبريه خللقههو 

ېئ  ېئ     ىئ  ىئ  ىئ   ﴿ٹ ٹ   ومن اتبع هواه أرداه، ومن العذاب أدناه،

ىب  يب  جت    حت  خت  مت     ی    ی  ی  ی جئ  حئ  مئ  ىئ  يئ  جب  حب  خبمب

 .[٢6ص:] ﴾ىت  يت  جث  مث  ىث  يث  حج

   تعاَل:خلامس: الفوز برضوان هللا املطلب ا
َباع الذي أمر به يف كتابه؛ فام ريض اهلل  فإنه ال سبيل إىل نيل رضا اهلل  إال باالتِّ

ٹ ٹ الحقني، وأكرمهم بجنات النعيم إال بذلك؛ ـن والـقيـن السابـع

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ   پ  پ  پ  ڀ  ﴿

ٹ    ٿ  ٿ  ٹٹ   ٹ ڀ  ڀ  ڀ  ٺ    ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ

 .[١٠٠التوبة: ] ﴾ڤ 

ومن اتبع رضا اهلل تعاىل فبرشى له بكل نعيم، ومن ابتدع فاتبع مساخطه فله 

                                       
 .(3/٢35تفسري البغوي ) انظر: (١)

 .(5/469تفسري ابن كثري ) انظر: (٢)
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ہ ھ ھ  ھ ھ  ے ﴿ٹ ٹ العذاب األليم، وشتان بني متبع ومبتدع، 

ال يستوي من اتبع ، ف[١6٢آل عمران: ] ﴾ے ۓ ۓ ڭ ڭڭ ڭ   ۇ    

 اتبععقاب، ومن ال من هراثواب وأجله الجزل أه وعن رضوان اهلل فيام رشع، فريض

 جهنم وبئس املصري.، يف نار بهعقام يغضب اهلل وأل وجباستسخط اهلل ف

فاملتبع ألمر اهلل سيعود برضوانه مهام كانت املشقة يف ظاهرها، ونستقي األمثلة 

َباع   ا ألمر اهلل؛ أصحاِب نبيه رضوان والدروس والعرب من أعظم جيل قاسى املشقة اتِّ

اهلل عليهم أمجعني ملا انتهت معركة أحد وهم مثخنون باجلراح يف أبداهنم من القتال، 

ويف قلوهبم بفقد سبعني من إخواهنم قتلوا ومثل هبم أمامهم، ومع ذلك ملا دعاهم 

ملالحقة عدوهم، مع أن الناس قد خوفهم منهم؛ لكن لعلمهم أن اخلري  ×النبي 

بَاع أمر اهلل مل يتثاقلوا بل أحسنوا القول والفعل فانقلبوا بحسن العاقبة؛ كل ٹ ه يف اتِّ

ې ې ې ى ى ائ ائ   ەئ ەئوئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ  ﴿ٹ 

ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی     جئ حئ مئ . ۆئ   ۈئ 

پ  ڀ ٱ ٻ  ٻ ٻ ٻ پ پ پ . ىئ يئ جب حب

الذي هو اهلل  ملا اتبعوا رضوانو. [١74 –١7٢آل عمران: ] ﴾ڀڀ ڀ ٺ ٺ  ٺ 

ملا توكلوا عىل اهلل كفاهم انقلبوا بنعمته، ووسيلة النجاة والسعادة يف الدنيا واآلخرة ، 

ُهم  َورد عنهم بأَس   .من أراد كيدهم ما أمهَّ

     سادس: الفوز بوالية هللا ونصرته:املطلب ال
 فإنام حيظى بوالية اهلل تعاىل ونصـره وتوفيقه من أطاعه واتبع رشيعته التي سنها

ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ  پڀ  ڀ  ڀ     ڀ  ٺ  ٺ   ﴿ٹ ٹ لعباده، 

 ﴾ٺٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ 

ا، فدع طلب ما ، أي: [١٢٠البقرة:] ليست اليهود وال النصارى براضية عنك أبد 

، وأقبل عىل طلب رضا اهلل يف دعائهم إىل ما بعثك اهلل به من احلق يرضيهم ويوافقهم
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 ماأي:  ﴾ ڀ     ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ﴿ ، وقل هلم:مقلوهبلف وتآ همهو السبيل الجتامعف

تكذيب  ، ويف هذاهو الدين املستقيم الصحيح الكامل الشامل من هدى به اهلل بعثني

(1)يدخلها إال من كان هودا أو نصارىليهود والنصارى فيام قالوا من أن اجلنة لن ل
، 

ا  خصومةٌ  هذه»:رمحه اهللقال قتادة ولذا  وأصحابه، خياصمون  ×َعلَّمها اهلل حممد 

(2)«هبا أهل الضاللة
. 

ييل أمرك، وقيم  ﴾ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ  ٹ ٹڤ ڤ  ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ﴿

 .(3)يدفع عنك عقوبتهوينرصك من اهلل،  ﴾ ڦ    ڄ ﴿ ،يقوم به

َباع طرائق اليهود  ذاه يفو»:  قال ابن كثري  هتديد ووعيد شديد لِلمة عن اتِّ

ا باهلل من ذلك، فإن اخلطاب مع  والنصارى، بعد ما َعِلموا من القرآن والسنة، عياذ 

(4)«الرسول، واألمر ألمته
. 

   : األمن من الفرقة واخلالف:سابعاملطلب ال
إن ائتالف القلوب واجتامع الكلمة واحتاد الصف من أعىل املطالب الذي تسعى 

لتحقيقيه؛ ألنه من أعظم أسباب القوة والنرصة وزرع  -قلَّت  أو َكُثَرت  -كل مجاعٍة 

املهابة يف قلوب األعداء، وأن تنال به تلك اجلامعة وضعها الالئق هبا، والذي يتناسب 

ي  اجلاذبيَة واللحمَة بني أفرادها، أدرك هذا املعنى مع ما تلبست به من أسباٍب تُ  َقوِّ

 :حني خاطب بنيه قائال   (5)الشاعُر 

                                       
 (.5١8،  ١/5١7تفسري الطربي ) انظر: (١)

 (.١/59٠تفسري ابن كثري ) انظر: (٢)

 (.١/5١8تفسري الطربي ) انظر: (3)

 (.١/59١تفسري ابن كثري ) (4)

يِّ صاحب  حسني بن عيل بن حممد بن عبد اهلل بن عبد الصمد أبو إسامعيل األصبهاينهو:  (5)
رائِ املعروف بالط غ 

الفضائل املشهورة واألشعار السائرة، كان آية يف الكتابة والشعر وحسن املعرفة باللغة و المّية العجم،

(، ووفَيات األعيان: 3/١١٠6)معجم األدباء: انظر: . ـ(ه5١5)، وُقتِل سنة (هـ453)واألدب، ُولد سنة 

(٢/١85.)  
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إذا  يَّ ـنِــــــبَ  اـيـــــ اـ ميعــــــوا جـونــــــك

 رىـتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاع

 

 وال تتفرقـــــوا آحــــــــادا خطـــــٌب  

 اكرس  ـتـــ نَ إذا اجـــتمع   تـــأبى الرمـــاُح  

 

ـــرتق    ـــ نَ وإذا اف ـــراداـت (1) كرست أف
 

، متحدَة الصفِّ والكلمِة، ظاهر  وال يمكن ألمٍة ما أن    اتكون جمتمعة  متامسكة 

؛ إال إذا كانت تصدُر عن مورود واحد؛ وليس ثمَّ مورٌد جيمع املتفرق ويؤلف اوباطن  

ا الدين الذي يصدر عن وحي اهلل املختلف وتتحد عليه القلوب واألبدان إال هذ

ذي خوطب هبذا الدين وال أدلَّ عىل ذلك من واقع املجتمع ال ،()الكتاب والسنة

؛ فقد كانوا يف جاهليٍة جهالء؛ فرقٍة وشتاٍت ×؛ وهم من بعث فيه رسول اهلل أوال  

   :(2)وتناحٍر وعداواٍت وبغضاَء وقتاٍل؛ وحاهلم كام يقول قائلهم

ـــ  ـــا اوأحـيـان ـــٍر أخـيـن ـــىل بـك  ع

 

ـــا  ـــد إال أخـان ـــم نـج ـــا ل (3)إذا م
 

عىل  أغارواال يصربون عنه، حتى إذا أعوزهم األباعد  قتالاللفهم واعتيادهم إلف 

وماهي إال سنواٌت قالئل وإذا هبذا املجتمع الذي ساد فيه قانون الغاب،  ،األقارب

يتآلف بصورٍة ال مثيل هلا يف التاريخ؛ حتى رأينا الواحد منهم يفدي أخاه يف اإلسالم 

وحمبٍة وإخاء؛ نتيجة لتوحيد ملا بينهم من ألفٍة  -عن أخيه يف النسب فضال  -بنفسه 

ٹ ر القرآن ذلك أبلغ تصوير؛ املورد الذي يصدرون عنه وينهلون منه، ولقد صوَّ 

ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃڃ  ڃ ڃ چ چ چ چ        ڇ  ﴿ٹ 

ڇ ڇ  ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ     ژ ڑڑ ک 

                                       
يِّ ص )البيتان من الكامل، وانظ (١)

رائِ  (.  7١رمها يف ديوان الط غ 

عمري بن شييم بن عمرو بن عباد، من بني جشم بن بكر، أبو سعيد، التغلبي امللقب بالقطامي: شاعر  هو: (٢)

يف صدر  كان من نصارى تغلب يف العراق، وأسلم ، وهو من شعراء الغزل،إسالمّي فحل مقّل جميد

           البيت املشهور:  من شعرههـ (، ١3٠)نحو اإلسالم، تويف 

ـــه قـــد يـــدرك املتـــأين بعـــَض   حاجت

 

 وقــد يكـــون مــع املســـتعجل الزلـــُل  

 (.١٢/٢٠٠(، واألغاين: )٢/7١3)الشعر والشعراء:  انظر:             

 (. 77البيت من الوافر، وانظره يف ديوان القطامي ص )(3)
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  . [١٠3آل عمران:] ﴾ک ک ک گ گ گ    

قة، وتسلط األعداء، وعذاب والفرفأمر اهلل عباده املؤمنني بالتمنع من الشتات 

م يف كتابه، من األلفة هعهده إليبام به، و همبدينه الذي أمربالتمسك اآلخرة 

رة من وذكرهم بحاهلم قبل ذلك حيث واالجتامع عىل كلمة احلق،  كانوا عىل شفا ُحف 

؛ سبب القوة واأللفة، أن  َهَداُهم لإليامنب النار بسبب كفرهم، فأبعدهم اهلل منها

 أسباب األلفِة؛ كاألمم املاضية يف تفرقهم واختالفهم، وتركهم واكوني نأهناهم و

ہ  ہ  ﴿ٹ ٹ ؛ كام األمر باملعروف والنهي عن املنكر مع قيام احلجة عليهمك

آل ] ﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ےۓ  ۓ ڭ ڭ ڭ 

 واالختالف ةي عن الفرقوهنباالجتامع واالئتالف  ×النبي  أمركذا و، [١٠5عمران:

َ »قال:  ×أن رسول اهلل   صحيح مسلم من حديث أيب هريرةفي ؛ ف ِإنَّ اَّللَّ
ًئا،  يـَْرَضى َلُكْم َثاَلًًث، َوَيْكَرُه َلُكْم َثاَلًًث؛ َفَْيَْضى َلُكْم َأْن تـَْعُبُدوُه َوالَ ُتْشرُِكوا ِبِه َشيـْ

يًعا َواَل تـََفرَُّقوا، َوَيْكرَ  ُه َلُكْم ِقيَل َوَقاَل، وََكثْـَرَة السَُّؤاِل، َوَأْن تـَْعَتِصُموا ِبَْبِل اَّللَِّ مجَِ
 .(1)«َوِإَضاَعَة اْلَمالِ 

مةُ   اهلل هلذه األمةِمنَ وقد َض  ت بذلك جاء، كام امن اخلطأ، عند اتفاقه الِعص 

 .(2)األحاديث

                                       
املسائل من غري حاجة والنهي عن منع وهات باب النهي عن كثرة ، كتاب األقضية، صحيح مسلم انظر: (١)

 (.١7١5برقم )  (3/١34٠، )وهو االمتناع من أداء حق لزمه أو طلب ما ال يستحقه

 ومن ذلك:  (٢)

ِفَتنِ ما رواه ابن ماجة يف سننه، كتاب  - أ َظمِ ، ال  َواِد األَع  (، وابن أيب 395٠( برقم )٢/١3٠3، )َباُب السَّ

َن َمالٍِك من حديث  (84( برقم )١/4١عاصم يف كتاب السنة ) ُت َرُسوَل اهللِ َأَنَس ب    ×، َيُقوُل: َسِمع 
  .« ِإنَّ ُأمَِِّت الَ ََتَْتِمُع َعَلى َضالََلٍة، فَِإَذا رََأيـُْتُم اْخِتالَفًا فـََعَلْيُكْم ِِبلسََّواِد اأَلْعَظمِ »َيُقوُل: 

 يدون اجلملة األوىل فه -ضعيف جدا (: 856( برقم )3١8قال األلباين يف ضعيف سنن ابن ماجة ص)

 .صحيحة

 .إن أمتي لن جتتمع عىل ضاللة فإذا رأيتم اختالفا فعليكم بالسواد األعظم - 46٢6
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ڃ ڃ چ چ چ   ﴿رهم اهلل بام كانوا عليه يف اجلاهلية شتات وفرقة: وذكّ 

ا متحابني إخوان   هبذا الدين صارواف ﴾ڇ ڇ ڇ  ڇ  ڍ ڍ ڌ  چ

ا عىل كام قال تعاىل ممتنً ه، متعاونني عىل الرب والتقوى، ِلجلاهلل، متواصلني ف يف

ٿ ٿ   ٿ  ٿ ٹ ٹ  ٺ ٺ    ٺ. پ ڀ ڀ  ڀ  ڀ ﴿ : ×نبيه

 –6٢نفال:األ] ﴾ڦ ڄ  ڄ  ڄ  ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ  ڦ ڦ ڦ

، أن  يوم ×وقد امتن عليهم بذلك رسوُل اهلل  ،[63 ٍ كام يف َقَسم غنائم ُحننَي 

ِد ب ِن َعاِصمٍ  الصحيحني من حديث ِن َزي  َقاَل: ملََّا َأَفاَء اهللَُّ َعىَل َرُسولِِه   َعب ِد اهللِ ب 

ٍ َقَسَم يِف النَّاسِ  × َم ُحننَي  َفِة ُقُلوهُبُم   ؛َيو  ِط األَن َصاَر َشي ئ ا ،يِف امل َُؤلَّ ُم   ،َومَل  ُيع  َفَكَأهنَّ

ََي َمْعَشـَر األَْنَصاِر، َأََلْ َأِجْدُكْم »: َفَخَطَبُهم  َفَقاَل  ،ُدوا إِذ  مَل  ُيِصب ُهم  َما َأَصاَب النَّاَس َوَج 
ُ ِب؟  ُضالَّاًل  ُ ِب؟ َوَعاَلًة َفَأْغَناُكُم اَّللَّ ُتْم ُمتَـَفّرِِقَْي َفأَلََّفُكُم اَّللَّ ُ ِب؟ وَُكنـْ « فَـَهَداُكُم اَّللَّ

اَم َقاَل  اهللَُّ َوَرُسوُلُه َأَمن   : َشي ئ ا َقاُلواُكلَّ
(1) .           

َن من الفرقة والشتات إال باالعتصام بحبل اهلل املتني ورصاطه املستقيم،  فال أم 

والصدور عن املورد الذي صدر عنه أسالفنا الذين قادوا الدنيا وسادوا األمم، أما 

إن حادت األمة عن ذلك فالرشذمة والتمزق متحتم؛ وليس اخلرب كاملعاينة؛ فال أدلَّ 

                                       
( ١/39وابن أيب عاصم يف كتاب السنة ) (١36٢3( برقم )١٢/447اين يف الكبري )ما رواه الطرب -ب

ِن ُعَمَر ، َقاَل: قَ  عن (8٠برقم ) ، فـََعَلْيُكْم ِِبْْلََماَعِة  َعَلى الضَّالَلِة َأبًَداَلْن ََتَْتِمَع ُأمَِِّت »: ×اَل َرُسوُل اهللَِّ اب 
(: رواه الطرباين بإسنادين رجال أحدمها 5/٢١8قال اهليثمي يف جممع الزوائد ) .«فَِإنَّ َيَد اَّللَِّ َعَلى اْْلََماَعةِ 

ثقات خال مرزوق موىل آل طلحة وهو ثقة. وقال األلباين يف حتقيقه عىل السنة البن أيب عاصم: وهذا إسناد 

 صحيح رجاله ثقات.

ِب ب   (8٢( برقم )١/4١ما رواه ابن أيب عاصم يف كتاب السنة ) -ج َعِريِّ َعن  َكع  َسِمَع   ِن َعاِصٍم األَش 

َ تـََعاََل َقْد َأَجاَر ُأمَِِّت ِمْن َأْن ََتَْتِمَع َعَلى َضالَلةٍ » :َيُقوُل  ×النَّبِيَّ  ه األلباين بمجموع طرقه حسنو «. ِإنَّ اَّللَّ

 (.١33١برقم ) (3/3١9يف سلسة الصحيحة، )

َوةِ ، كتاب املغازي البخاري،صحيح  انظر: (١) ائِِف  باب َغز  ، مسلم(، وصحيح 433٠( برقم )8/47، )الطَّ

 (.١٠6١) (، برقم٢/738) باب إعطاء املؤلفة قلوهبم عىل اإلسالم وتصرب من قوى إيامنه ،كتاب الزكاة
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ة اليوم؛ فلعمر اهلل إنه الداء الذي قصم ظهرها عىل ذلك من حال األمة املسلم

وأشمت هبا حسادها وجرَّ هلا النكبات فصارت ألعوبة  ممزقة  يف أيدي أعدائها 

يسوموهنا سوء العذاب؛ وما ذاك إال أهنم عددوا مواردهم التي ينهلون منها، فنال 

ة كل شعب منها من الذل واهلوان بقدر بعده عن الورود عىل الكتاب والسن

والصدور عنهام، وال سبيل ألن تستعيَد األمة كرامتها املسلوبة وأن تتسنم ذرى املجد 

ِرَدهم، وإال فالفرقة متحتمة؛  كام كانت إال بأن تسلَك مسلَك أسالفها، وترَد مو 

چ  چ  چ  چ  ڇڇ  ڇ  ڇ  ڍ   ڍ   ﴿ٹ ٹ عقوبة من اهلل، 

قال ابن  ، وهلذا[١53األنعام: ] ﴾ڌ  ڌ  ڎڎ  ڈ  ڈ  ژ  ژ   ڑ  

 ﴾ڑ ڑ ک  ک ک ک ﴿ تعاىل: قولهمثيالهتا، كويف هذه اآلية  عباس

أمر اهلل املؤمنني باجلامعة، وهناهم عن االختالف والفرقة، »قال:  ،[١3الشورى:]

  .(1)«وأخربهم أنه إنام هلك من كان قبلهم باملراء واخلصومات يف دين اهلل
َباعها  وقد جعل اهلل الشتاَت والُفرقَة عقوبة  توعد هبا األمة عند عصياهنا وعدم اتِّ

ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ہ  ﴿ٹ ٹ ألمر اهلل، 

األنعام: ] ﴾ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ   ۈ ۈٴۇ ۋ   ۋ    ۅ ۅ ۉ ۉ 

 هواختار ،يعني: اخلسف ﴾ ۓ ڭ ڭ ڭ ﴿ ،يعني: الرجم ﴾ے  ے ۓ ﴿ [65

ا متخالفني. قال فرق   أي: جيعلكم ملتبسني شيعا    ﴾ ڭ ۇ ۇ ﴿ .(2)لطربيا

 .(3)وكذا قال جماهد وغري واحد ،الوالبي، عن ابن عباس: يعني: األهواء

 هذه األمةُ  وستفرتقُ »أنه قال:  ×وقد ورد يف احلديث املروي من طرق عنه 

 َوِهيَ »ي لفظ ـوف ،«دةـــــإال واح ارِ ــــها يف الن، كلُ ةٍ ـــن فرقــوسبعي على ثالثٍ 
                                       

 .(6/54٢تفسري ابن كثري ) انظر: (١)

 (.7/٢٢٠تفسريه ) انظر: (٢)

 (.7/٢٢١تفسري الطربي ) انظر: (3)
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 .(1)«ةُ ــــاعَ ـــاْْلَمَ 
يعني يسلط »قال ابن عباس وغري واحد:  ﴾ ۈ ۈۆ ۆ   ﴿ وقوله:

ۅ ۅ ۉ   ۋ  ۋ ﴿ وقوله: بعضكم عىل بعض بالعذاب والقتل.

  .(2)«يتدبرون عن اهلل آياته وحججه وبراهينه لعلهمأي: نبينها   ﴾ۉ

نزلت هذه قال: ملا  ، عن جابر بن عبد اهلليف صحيحه البخاريوروى 

أعوذ  : »×قال رسول اهلل   ﴾ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ے ۓ  ہ ﴿ اآلية:
ۆ    ڭ ۇ ۇ ۆ ﴿ «.أعوذ بوجهك»قال:  ﴾ۓ ڭ ڭ ڭ  ﴿ «.بوجهك

  .(3)«هذا أيسر أو قال:هذه أهون : »×قال رسول اهلل   ﴾ ۈ ۈ

ِن َأيِب َوقَّاصٍ وروى مسلم يف صحيحه من حديث  ِد ب  نَا َمَع  َسع  َبل  ، َقاَل: َأق 

ي نَا  ×َرُسوِل اهللِ  ، َوَصلَّ ِ َعتَني  ِجِد َبنِي ُمَعاِوَيَة، َفَدَخَل َفَصىلَّ َرك  َنا َعىَل َمس  َحتَّى َمَرر 

ُه  ، َقاَل:  َمَعُه، َوَناَجى َربَّ  يـُْهِلَك ُأمَِِّت الَثالًًث: َسأَْلُتُه َأْن  َسأَْلُت َرِبِّ »َطِويال 
 طَانِيَها، َوَسأَْلُتُه َأْن ال يـُْهِلَك ُأمَِِّت ِِبلسََّنِة فََأعْ طَانِيَها، َوَسأَْلُتُه َأْن الِق َفَأعْ ِِبْلَغرَ 

نَـُهْم َفَمنَـَعِنيَها  . (4)«ََيَْعَل َبََْسُهْم بـَيـْ

يتضمن األمر،  امن الذين فرقوا دينهم، خرب   ×وقد أخرب اهلل تعاىل عن براءة نبيه 

                                       
(، وسنن أيب داوود، 8396(، برقم )١4/١٢4مسند اإلمام أمحد ) ، انظر:من ذلك حديث أيب هريرة  (١)

نَّةِ كتاب السنة،  ِح الس  باب ، اإليامن(، وسنن الرتمذي، كتاب 4596(، برقم )١98، 4/١97، )باب رَش 

اِق األُمَ ، (، وسنن ابن ماجة، كتاب الفتن٢64٠(، برقم )5/٢5، )األمةهذه ما جاء يف افرتاق  رِتَ ، مِ َباُب اف 

يف صحيح سن ابن  (، وقال الرتمذي حسن صحيح، وكذا قال األلباين 399١(، برقم )٢/١3٢١)

 .(3٢٢5( برقم )٢/364ماجة )

 (.3/554ابن كثري )انظر: تفسري  (٢)

 ﴾ۓ ھ ے ے ہہ ہ ھ ھ ھ﴿مع الفتح كتاب التفسري، باب: صحيح البخاري انظر: (3)

 .(46٢8برقم ) (8/٢9١) [65األنعام: ] اآلية

( 4/٢٢١6) باب هالك هذه األمة بعضهم ببعض ،كتاب الفتن وأرشاط الساعة، صحيح مسلم انظر: (4)

 (.٢89٠برقم )



 (ه1438 ذو احلجة)        العدد الرابع والعشرون          جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية  

141 

ڇ ڇ ڍڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  چ چ چ چ ڇ ڇ     ڃ ﴿ فقال تعاىل:

 .[١59األنعام: ] ﴾ڈ ژ ژ         ڑ  

ي: نزلت هذه اآلية »:  قال ابن كثري  دِّ قال جماهد، وقتادة، والضحاك، والس 

وقال أبو ... : نزلت يف هذه األمة.أبو هريرة  قال.... ويف اليهود والنصارى

ا له، أمامة: هم اخلوارج. والظاهر أن اآلية عامة  يف كل من فارق دين اهلل وكان خمالف 

ال  واحدٌ  هُ عُ فإن اهلل بعث رسوله باهلدى ودين احلق ليظهره عىل الدين كله، ورش  

ا كأهل امللل  ﴾چ ڇ ﴿فيه  وان اختلفالذياختالف فيه وال افرتاق، ف أي: فرق 

أ رسوله مما هم فيه. وهذه اآلية  -وهي األهواء والضالالت -والنحل  فاهلل قد َبرَّ

چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ  ڌ ڌ ڎ ڎ   ﴿كقوله تعاىل: 

 . (1)«[١3الشورى: ]﴾ڈ ڈ ژژ ڑ ڑ ک  ک ک ک

َباعه املستقيم اهلل فهذا هو رصاط  ، وهو ما جاءت به الرسل، من عبادةِ الذي أمر باتِّ

، وما خالف ذلك اتمالرسول اخل ريعةِ ـبش اهلل وحده ال رشيك له، والتمسِك 

ڇ ڇ    ﴿ال:ـا قـا، كمـهـرآء منـل بُ ـرسـواء، الـاالت وآراء وأهـهـوج الالٌت ـفض

  .(2)﴾ ڇ ڍ

 الثامن: األمن من اخلوف واحلزن: املطلب
پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ  ٻ  ٻ ٱ  ٻ ﴿ٹ ٹ 

فيام يستقبلونه  ؛ سواءجنس اخلوف اهلل عنهم نفي، ف[38 البقرة:]﴾ٺ  ٺ ٺ  ٿ 

  ڀ﴿ أن يكون املعنى: وحيتمل، (3)عىل ما فاهتم من أمور الدنيا ، أومن أمر اآلخرة

عىل ما فاهتم منها،  ﴾ ٺ ٺ  ٿ ﴿أي فيام بني أيدهيم من الدنيا،  ﴾ٺ  ٺ

                                       
 .(65٠، 3/649انظر: تفسري ابن كثري ) (١)

 (.3/١59تفسري ابن كثري ) انظر: (٢)

 (.١/444تفسري ابن عاشور ) انظر: (3)
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ال فيدخلهم اجلنة  حيث ؛يوم القيامةأي:  ﴾ڀ  ٺ ٺ ٺ ٺ  ٿ  ﴿ :وحيتمل

  .(1)هناكوال حزن  خوٌف 
أخذه اهلل  الذي ي يف معنى العهدهو، (2)من الكالم عىل هذه اآليةوتقدم طرف 

من أعرض عنه فقد  وأنَّ  ،هدى يأتيهم من اهلل أن يتبعوا كَل بعىل آدم فلزم ذريته 

مجيع الرشائع اإلهلية املخاطب هبا طوائف الناس  ذلك شملوي ،استوجب العذاب

وأوىل اهلدى وأجدره رط وهو من صيغ العموم، ـنكرة يف سياق الش ﴾پ ﴿لوقوع

َباعه وهو دين اإلسالم الذي  ،الذي أتى من اهلل لسائر البرشالعام اهلدى  ؛بوجوب اتِّ

َباعه العهد من لدن آدم منهم خذ بني آدم وأُ  خوطب به مجيعُ   كقوله ،عىل اتِّ

ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ   ڻ ڻ ڻ  ۀ ۀ ہ  ﴿ : تعاىل

ہ ہ ہ ھ ھ    ھ ھے ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ  ۇ 

  .[8١آل عمران:] ﴾ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۇۆ

 ﴾ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  ٺ ٺ  ٺ ٺ  ٿ  ﴿رط قوله تعاىل: ـوجواب الش

للجري عىل َسنن العظامء يف إيراد عسى ولعل يف مواقِع القطِع واجلزم، واملعنى أن 

من تبع هداَي منكم فال خوٌف عليهم يف الدارين من حُلوق مكروه وال هم حيزنون 

ال يعرتهيم ما يوجب ذلك، واستشعاُر اخلوف واخلشيِة  :أي ،من فوات مطلوٍب 

للجّد والسعي يف إقامة حقوق  اار  غجلالل اهلل سبحانه وهيبتِه واستص ااستعظام  

 بدوام انتفائهامفأثاهبم اهلل تعاىل يف اآلخرة العبوديِة من خصائص اخلواصِّ واملقّربني، 

لتعظيِمه إىل ضمري اجلاللِة  ااهلدى مضاف   جميءُ ، وعمن حققهام هلل تعاىل يف هذه الدنيا

َباعه وتأكيِد وجوب اتِّ
(3).  

                                       
 (.١3٢، ١/١3١انظر: تفسري ابن عطية ) (١)

 (.١٠9، ١٠8انظر: ما تقدم ص ) (٢)

 (.١/93تفسري أيب السعود ) انظر: (3)
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َباع ال عىل اهلوى واالبتداع ةالعبادف ، وهذا مسلك أهل مبناها عىل التوقيف واالتِّ

َباع آثار رسولامعة؛ اجلوأهل السنة احلق،  َباع سبيل ا وظاهر  باطن   ×اهلل  اتِّ ا واتِّ

فيام رواه :  ×بقول النبي  ؛ عمال  السابقني األولني من املهاجرين واألنصار

ذات يوم، ثم أقبل علينا  ×، قال: صىل بنا رسول اهلل العرباض بن سارية 

؛ فقال منها القلوُب  ، ووجلت  منها العيونُ  بليغة، ذرفت   بوجهه، فوعظنا موعظة  

عٍ  ، كأهنا موعظةُ اهللِ يا رسوَل  :رجٌل  أوصيكم بتقوى » إلينا؟ فقال: ، فامذا تعهدُ ُمودِّ
؛ فإنه من يعْش منكم بعدي فسْيى احبشي   اهللا والسمِع والطاعِة وإن كان عبدً 

، فعليكم بسنِت وسنِة اخللفاِء الراشدين املهديْي، متسكوا ِبا وعضوا اكثْيً   ااختالفً 
وُمدًثِت األمور، فإن كَل ُمدثٍة بدعة، وكَل بدعٍة  عليها ِبلنواجذ، وإَيكم

 .(1)«ضاللة

َباع ال االبتداع؛  ×إن حمبة اهلل تعاىل وحمبة رسوله  ڦ ڦ  ﴿ٹ ٹ منوطة باالتِّ

، [3١آل عمران: ] ﴾ڦ ڄ  ڄ ڄ  ڄ ڃ ڃ   ڃڃ چ چ چ  ڦ

َباع، وهم املطيعون هلل ورسوله اآلخذون  باملأمور فال يسلم من االبتداع إال أهل االتِّ

ال املعرضون عن أمر اهلل وأمر رسوله املتوعدون بشديد  ،واملنتهون عن املحظور

ھ  ھ ھ  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ  ۀ   ہ ہہ ہ ھ ﴿ٹ ٹ عقابه؛ 

 .[7احلرش: ] ﴾ے ے

   السالمة من اتَِّباع اهلوى: املطلب العاشر:
إنَّ اإلنساَن مقلٌد متبٌع بطبعه؛ فإما أن يتبع اهلدى فريقى أو يتبع اهلوى فريدى، 

َباع رشيعة اهلل التي جاء هبا رسوله  وسار عليها سلف هذه  ×فالنجاة والفوز يف اتِّ

                                       
يف والرتمذي ، (46١٢( برقم )٢٠3، 4/٢٠٢اب السنة، باب لزوم السنة )يف سننه كتأخرجه أبو داود  (١)

يف  هوابن ماج،(٢676( برقم )5/49يف األخذ بالسنة واجتناب البدعة ) سننه، كتاب العلم، باب ما جاء

(، وصححه األلباين يف 4٢( برقم )١6،  ١/١5سننه، املقدمة، باب اتباع سنة اخللفاء الراشدين املهديني، )

 .(٢١57( برقم )34٢،  ٢/34١صحيح سنن الرتمذي )
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األمة من الصحابة والتابعني وتابعيهم بإحساٍن إىل يوم الدين؛ ولذا قال تعاىل لنبيه 

 ﴾ڱ ڱ  ں  ں     ڻ  ڻ  ڻ  ڻ ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڳ  ﴿ :×

ٹ ٹ فاتبع ما رشع اهلل له واستقام عليه ودعا إليه كام  ×، وقد امتثل [١8اجلاثية: ]

، ومن أعرض [١5الشورى: ] ﴾ې ېى  ى  ائ  ائەئ  ەئ  وئ  وئ  ﴿

فإنام أضله ورصفه عن ذلك هواه، وال أضلَّ ممن هذه  ×عن االستجابة لدعوته 

ۇئ  ۆئ  ۆئ    ې  ى     ى  ائ  ائ   ەئ  ەئ  وئوئ  ۇئ  ﴿ٹ ٹ حاله، 

، فمن مل [5٠القصص:] ﴾ىئ  ی  ی  ی  ی   ۈئ  ۈئ  ېئ  ېئ  ېئىئ  ىئ   

يتبع تلك الشـريعة فينهل من موردها العذب اتبع األهواء املتفرقة وكرع يف موارد 

َباع ما رشع، فإنه كذلك  ×الرنق والكدر. وكام أن قدوتنا وأسوتنا  امتثل أمر ربه باتِّ

ڎ  ﴿ٹ ٹ اتبع أمره باإلعراض عن أهواء املرشكني؛ حتى شهد له ربه بذلك، 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ڑ ک ک ک  گ گ گ  گ ژ ژ ڑ ڈ ڈ

لو اتبع  × ا لرسول اهلل، فإن كان هذا الضالل متحقق  [56األنعام:] ﴾ ڱ ڱ

فتحققه لغريه من باب أوىل وأحرى، وقد رتب اهلل عىل  -×وحاشاه -أهوائهم 

ٿ  ٿ  ﴿ٹ ٹ ذلك من الوعيد ما يدل عىل عظيم خطره وبالغ رضره، 

قال ابن  .[١٢٠البقرة: ] ﴾ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ 

َباع طرائق اليهود والنصارى، بعد »:  كثري  فيه هتديد ووعيد شديد لِلمة عن اتِّ

ا باهلل من ذلك، فإن اخلطاب مع الرسول ، × ما َعِلموا من القرآن والسنة، عياذ 
ہ ہ  ہ ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ہ  ﴿ وكذا قوله تعاىل:  ،(1)«واألمر ألمته

ركون به، وجيعلون له ـأي: يش [١5٠األنعام:]﴾ےھ ھ ھ  ھ

َباع اهلدى،  .عديال   َباع اهلوى والوقوع يف الردى إنام تكون باتِّ  ٹ ٹ فالسالمة من اتِّ

 .[١6طه: ] ﴾ڦ ڦ  ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ  ﴿

                                       
 (.59١، ١/59٠انظر: تفسري ابن كثري ) (١)
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       احلادي عشر: دعاء املالئكة هلم: املطلب
إن مما يستأنُس به يف حسن سري العبد إىل ربه سبحانه وتعاىل، وعاجل برشاه يف 

وكل عبد  ،يكون له حٌظ ونصيٌب من دعاء الصاحلني واألخيارهذه احلياة الدنيا، أن 

مسلم إذا رأى من إخوانه املؤمنني من يظن به اخلري والصالح فإنه حياول أن يفوز منه 

بدعوة صاحلة لعل اهللَ يستجيُب له؛ فكيف إذا كان هؤالء األخيار من أهل املِِل 

شك  ال أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؟املالئكة املقربني الذين ال يعصون اهلل ما األعىل 

 أن األنس بدعائهم يزداد، وعاجل البرشى تقوى.

وأغش اخللق  ،أنصح عباد اهلل تعاىل للمؤمنني املالئكة»:   قال مطرف 

 .(1)«للمؤمنني هم الشياطني

وإن من سنة القرآن الكثرية الورود فيه، ترتيَب دعاء املالئكة عىل الكثري من أعامل 

ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ  ۓ ۓ ڭ   ﴿ٹ ٹ الرب، 

ى ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ  ې   ې   ې ې ۈ 

ڀ    پ     پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٱ ٻ .ائ  ائ ى 

ٹ ٹ ٹ        ٿ ٿ    ٿ .ڀ ٺ ٺ ٺ    ٺ ڀ ڀ

 .[9 -7غافر: ] ﴾ڤ ڤ ڦ    ڦ ڦ        ٹ  ڤ ڤ

ببياِن أنَّ أرشاَف املالئكِة عليهُم  ×َمسوٌق لتسليِة رسوِل اهلل  فهذه اآليات

 َما ُيسِعُدهم يف ـمَن املُؤمننَي وُنص   مثابروَن َعىَل واليِة َمن  معهالسالُم 
ِ
رهِتم واستدعاء

يف اإليامِن أق َوى املناسباِت وأمت ها  فاملشاركةُ  ﴾ۈ  ۈ ٴۇ  ﴿ .الدارينِ 

واِعي إىِل النصِح والشفقِة، ويف نظِم استغفارهم هلم يف سلِك وظاِئفهم  وأدعى الدَّ

من  تسبيحهم وحتميِدهم وإيامهنم إيذاٌن بكامِل اعتناِئهم بِه وإِشعاٌر  ؛املفروضِة عليهم

أي   ﴾ۉ ۉ  ۋ ۅ ۅ  ۋ ﴿ .الَقبولِ  بوقوِعِه عنَد اهلل تعاىل َموقعَ 

                                       
 (.3/378تفسري الرساج املنري ) انظر: (١)
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 كل يشء. َوِسعت  رمحُتَك وعلُمَك 

ح   اأي  صالح   ﴾پ ڀ ڀ ڀ  پ پ   ﴿ لدخوِل  امصحَّ

ليتم قراباهتم معهم  وأدخل :أي  ، اجلنِة يف اجلملِة وإن  كاَن دوَن صالِح أصوهِلم

ڌ ڎ ڎ  ﴿ٹ ٹ وقد وعد اهلل بذلك، رسورهم ويتضاعُف ابتهاُجهم 

َعبَّاٍس  قال ابن ،[٢١ الطور:] ﴾ڈ ڈ ژ  ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ 

  : َتُه ، َوإِن  َكاُنوا ُدوَنُه »، يِف َهِذِه اآلَيِة يَّ ِمِن ُذرِّ ُمؤ  َفُع لِل  إِنَّ اهللََّ َتَباَرَك َوَتَعاىَل َير 

َعَمِل ، لُِيِقرَّ اهللَُّ هِبِم  َعي نَهُ   .(1)«يِف ال 

ي ال :أي ﴾ٺ ٺ ٺ ﴿ دوٌر  الغالُب الذَّ أي  ﴾ٺ  ﴿يمتنُع عليه َمق 

التي من  و اهلا،يف حم األمورِ  وضع ن ما تقتضيِه احلكمُة الباهرُة مالذي ال يفعُل إالَّ 

: الوقوع فيها؛ أي ﴾ٿ ٿ﴿ ،فاجلملُة تعليٌل ملا َقب لها ،مُج لتها إنجاُز الوعدِ 

ٹ  ٹ ٹ ٹ  ﴿ ،ألَنَّ جزاَء السيئِة سيئٌة مثُلَها ؛لعقوباِت حتى ال يتعرضوا ل

اشتمل دعاء ف، (2)الِذي الَ مطمَع َوَراَءهُ  ﴾ ڤ ڤڤ ڤ ڦ    ڦ ڦ

الغفران للتائبني من الرشك واملعايص، الذين اتبعوا  طلِب عظيم؛  املالئكة عىل خريٍ 

وطلب  من عذاب جهنم،هلم الوقاية  ، وطلبدين اإلسالمرصاط اهلل وسبيله وهو 

م إدخال أقارهببل وإكامل أنسهم وفرحتهم ب، التي وعدهم إدخاهلم جنات عدن

وما يرتتب عليها السيئات ، وأن يقيهم من اآلباء واألزواج والذريات ؛امعهم أيض  

 اهللّ بدخول اجلنة، وتلك هي النجاة الكبرية. همرمحي وهذا يعني أن ت،اقوبع من

َرَة  ويف الصحيحني من حديث  اْلَمالَِئَكةُ  »: َقاَل  ×، َأنَّ َرُسوَل اهللِ َأيِب ُهَري 
ُتَصلِّي َعَلى َأَحدُِكْم َما َداَم يف ُمَصالَُّه الَِّذي َصلَّى ِفيِه َما َلَْ ُُيِْدْث؛ تـَُقوُل اللَُّهمَّ 

                                       
وقال األلباين يف سلسلة  (.١79( برقم )١/١36(، وهناد يف الزهد )٢7/٢4رواه الطربي يف تفسري ) (١)

 . "وهذا إسناد صحيح موقوف" :(١٢/635األحاديث الضعيفة )

 (.7/٢68تفسري أيب السعود ) انظر: (٢)
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 .(1)«اْغِفْر َلُه اللَُّهمَّ اْرََحْهُ 
َصاَلُة الرَُّجِل يف اْْلََماَعِة ُتَضعَُّف َعَلى َصالَتِِه يف بـَْيِتِه َويف  »ويف لفظ للبخاري: 

ََخًْسا َوِعْشرِيَن ِضْعًفا، َوَذِلَك أَنَُّه ِإَذا تـََوضََّأ َفَأْحَسَن اْلُوُضوَء ُثَّ َخَرَج ِإََل  ُسوِقهِ 
 ِِبَا َدرََجة  َوُحطَّ َعْنُه ِِبَا اْلَمْسِجِد الَ ُُيْرُِجُه ِإالَّ الصَّالَُة ََلْ َُيُْط َخْطَوًة ِإالَّ رُِفَعْت لَهُ 

اللَُّهمَّ َصلِّ  ،تـََزِل اْلَمالَِئَكُة ُتَصلِّي َعَلْيِه َما َداَم يف ُمَصالَّهُ  َخِطيَئة  َفِإَذا َصلَّى َلَْ 
َتَظَر الصَّاَلَة  ،َعَلْيهِ  قال ابن  .(2)«اللَُّهمَّ اْرََحُْه، َواَل يـََزاُل َأَحدُُكْم يف َصاَلٍة َما انـْ

حيطها اهلل فمن كان كثري الذنوب وأراد أن »:  -عند رشحه هلذا احلديث  بطال

عنه بغري تعب فليغتنم مالزمة مكان مصاله بعد الصالة ليستكثر من دعاء املالئكة 

ڃ چ چ چ چ ڇ   ﴿:  تعاىل واستغفارهم له، فهو مرجو إجابته لقوله

أنه من وافق تأمينه تأمني املالئكة  وقد أخرب ، [٢8األنبياء:] ﴾ڇ ڇ ڇ  

 ،وتأمني املالئكة إنام هو مرة واحدة عند تأمني اإلمام ،(3)غفر له ما تقدم من ذنبه

ا ما دا ودعاؤهم ملن قعد يف ا فيه، فهو أحرى باإلجابةمصاله دائام  أبد  فعىل  ... م قاعد 

ريفة أن حيرص عىل األخذ بأوفر احلظ منها ـكل مؤمن عاقل سمع هذه الفضائل الش

ا ال متر  أو  .(4)«عنه صفح 
                                       

(، 445(، برقم )١/538، )باب احلدث يف املسجد صحيح البخاري مع الفتح، كتاب الصالة، انظر: (١)

( ١/458، )باب فضل صالة اجلامعة وانتظار الصالة ،كتاب املساجد ومواضع الصالةوصحيح مسلم، 

 .(649) برقم 

اََمَعةِ ، كتاب صالة اجلامعة واإلمامةصحيح البخاري مع الفتح،  انظر: (٢) ِل َصاَلِة اجل  (، ٢/١3١، )باب َفض 

 .(647برقم )

َرَة َأنَّ َرُسوَل اهللَِّ الصحيحني من حديث  ملا يف (3)  ُنوا فَِإنَُّه َمْن َواَفَق ََتِْمينُُه » َقاَل  ×َأبِى ُهَري  ِإَذا َأمََّن اإِلَماُم فََأمِّ
َم ِمْن َذنِْبهِ  ِر صحيح البخاري مع الفتح، كتاب األذان،  انظر: «. ََتِْمَْي اْلَمالَِئَكِة ُغِفَر َلُه َما تـََقدَّ باب َجه 

باب التسميع والتحميد والتأمني ، الصالة (، وصحيح مسلم، كتاب78٠( برقم )٢/٢6٢) اإِلَماِم بِالتَّأ ِمنيِ 

 .(4١٠)( برقم 3٠7/١)

 (.٢/95) يرشح صحيح البخار انظر: (4)



 (ه1438 ذو احلجة)        العدد الرابع والعشرون          جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية  

149 

  :بشارهتم ِبملغفرة واْلنةاملطلب الثاين عشر: 
 وننتفعأصحابه عىل مستقبلهم؛ وهم عباد اهلل امل طمأنةتباع إن من أعظم ثامر اال

 محيث ال يراه والذين خيشون اهلل، كتاب الذي جاء بهللتبعون وامل ×نبيهم  بإنذار

  ے ﴿ٹ ٹ وجمازهيم عليه،  ،ون، وعامل بام يفعلمه مطلع عليهأنم مهعلله، سوا

 ﴾ۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇۇ  ۆ  ۆ      ۈ  ۈ

أي: كبري  ﴾ۈ  ۈ ﴿ أي: لذنوبه ﴾ۆۆ ﴿ ، فثمرة ذلك[١١يس:]

 ﴾ ی  ی ی جئ حئ مئ ىئ     يئ   جب ﴿ٹ ٹ واسع حسن مجيل، كام 

 .[١٢امللك: ]

ہ  .ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ   ڻ ڻ ۀۀ  ہ ہ    ﴿ٹ ٹ و

 ﴾ھ ھ ھ ھے  ے ۓ ۓ ڭڭ ڭ ڭ ۇ ۇ

َب ب قبل هذه اآلية؛ حال املجرمنياهلل  ملا ذكر .[١8 – ١7الزمر: ]  ذكر حال املنيبنيعقَّ

وإخالص العبادة هلل  ،فأثنى اهلل عليهم باجتناهبم عبادة الطواغيتوثواهبم،  إليه

 رىـبش يإال من أكرمهم هبا، وه هاقدريعلُم التي ال  ﴾ ڻ ۀ ﴿ فحصلت، وحده

يف احلياة الدنيا بالثناء احلسن، والرؤيا الصاحلة، والعناية الربانية من اهللّ، التي 

رى يف اآلخرة عند املوت، ويف القرب، ويف ـم، وهلم البشاهلل هل إكرامتشعرهم ب

رهم به الرب الكريم، من دوام رضوانه ـرى ما يبشـالقيامة، وخامتة البشعرصات 

 .(1)اخللد نةوبره وإحسانه وحلول أمانه يف ج

الوصف الذي استحقوا  اكر  اا، ذهبأن يبرشهم  ×ه نبي رى، أمرـالبش تأكيد هذهول

أي:  ﴾ ہ ھ ھ ھ ھ .ہ ہ ﴿البشارة فقال: تلك به 

أرشده وأهداه، وأدله عىل توحيد اهلل، والعمل وهو  أحسنهبيفهمونه ويعملون 

                                       
 .(33٠، 4/3٢9انظر: تفسري السعدي ) (١)
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هو الرجل  :  قال ابن عباس. × و كالم اهللّ وكالم رسولهوه بطاعته،

يسمع احلسن والقبيح فيتحدث باحلسن وينكف عن القبيح فال يتحدث به. وقيل: 

أي حمكمه  ﴾ ھ ھ﴿يستمعون القرآن وغريه فيتبعون القرآن. وقيل: 

ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ﴿ :ولذا قال سبحانه يف سياق هذه اآليات .(1) فيعملون به

  .نوهؤالء املمدوحوهذا بيان ألحسن القول الذي يتبعه   اآلية. [٢3الزمر:] ﴾ڤ 

 

 

 

 

 

                                       
 .(١5/١59القرطبي )تفسري  انظر: (١)
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 اخلــاتــمــة
احلمد هلل عىل سابغ فضله ووافر إحسانه الذي أعجُز عن شكره عليه، ومن مجلته 

ما أنعم به عيل من إكامل هذا البحث، الذي أحسب أين سلطت الضوء فيه عىل موارد 

َباع   يف  القرآن الكريم والتي أمر اهلل تعاىل بأن َنِرَدها وَننََهَل منها، سواٌء ما كان االتِّ

منها يف املنهج والطريقة التي يسلكها العبد يف سريه إىل اهلل تعاىل؛ إذ البد من ذلك 

وإال حصل اخلطأ والزلل إذ ال نجاة إال يف املنهج الذي أمر اهلل بالسري عليه وقد بينه 

ضَح بياٍن وأحسنَه؛ لذا تعددت األساليب القرآنية التي جلَّت هذا اهلل يف كتابه أو

 ُ اختالف مداركهم  ُمه عىل املنهج وتفه  املنهج ووضحته وبينته؛ ليتأتى للعباد َتَبني 

 ب منه ذاك.رُ د عليه هذا األسلوب قعُ وقدراهتم؛ فمن ب

تأسى هبا وكذا سلطت الضوء يف هذا البحث عىل القدوة واألسوة املحفزة التي ي

العبد يف سريه إىل اهلل عىل ذلكم املنهج، وأال يستوحش الطريق لقلة السالكني؛ فإن 

َد فيهم به؛ وجودَ والرضا  ن النفوَس عىل اتباع املنهج احلقمما يوط سَّ  قدواٍت عمليٍَّة جَتَ

ذلكم املنهُج؛ فنَُبلت  أخالُقهم، وسمت معاملتهم، وارتقت نفوسهم، وصفت 

أرسوا قلوب الناس، وشهد هلم املنصفون منهم بام هم عليه من سمٍو رسائرهم، حتى 

ورقٍي ونبٍل يف التعامل واألخالق، وقد جعل اهلل تلك القدوات من جنس الـبرش؛ 

حتى ال يستحيَل يف العقول االتصاُف بأوصافهم، وقبوُل ما دعوا إليه من منهٍج 

 وسلوك.

نيها العبد إذا صحَّ مورده يف ثم ختمت البحث بذكر عدٍد من الفوائد التي جي

 املنهج والسلوك. 

 الثامر والفوائد التالية:وقد تبني يل من خالل هذا البحث 

َباع أنَّ  -١  أن ننهل منها كتابهاهلل تعاىل يف  ناومناهل الترشيع التي أمر موارد االتِّ

َباع الكتابفيها  ونتبع أمره والسنة، وعىل  يف السري إليه، تنحصـر يف املنهج يف األمر باتِّ
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، وتنحرص ابة والتابعني ومن سار عىل هنجهموفق فهم السلف الصالح؛ من الصح

يف القدوة واألسوة إما يف نبٌي مصطفى أو صحايٌب جمتبى أو ويٌل ذو تقى؛ فإما سبيل 

 املرسلني أو سبيل املؤمنني. 

إال وتوحيد صفهم أنه ال سبيل الجتامع كلمة املسلمني، وقوة شوكتهم  -٢

َباع ذلك املنهج والتأيس  التي نيطاالشي لِ بُ ُس بتلك القدوة، وهو األمر الذي يسد   باتِّ

 إىل نارٍ خرة يف اآلو والشقاق، تناحرة والفرقال إىل -يف هذه الدنيا  -ؤول بسالكيها ت

 .باهلل من الشقاق والنفاق اعياذ   عذاهبا ال يطاق،

َباع -3 كان مبناه عىل هو: ما  به تبارك وتعاىلأمر اهلل الذي احلقيقي  أنَّ االتِّ

َباعمنهج سلف األمة، وما سواه فالكتاب والسنة وعىل   َيِردُ  إناممزيف مدعى،  اتِّ

 وال دليل عليه من كتاب أوسنة أو عمِل أهل تقى.اهلوى، و الطائفية موارد

الكريم،  القرآنبينها تلك املوارد التي الثامر التي جينيها من ورد  عظيم -4

 . ن ورد غريهامل اخلسارةالغبن ووعظيم 

املسلامت يل ولقارئه ولسائر املسلمني و إليك وسائال   اوأدعوك ريب مترضع  

 :األحياء منهم واألموات 

 

ا د  َك ِور  ــُ ت ــ  َأل ــي ســـــَ ول إهِل ؤ  ــَ  ي

 

ــــــي إىِل َمن َهَج امُلَتِقني    ـ
ضـــِ  َوُيف 

 

 

ى: غــَ ــَ ت ــ  ب ــُ ِرِد امل و  ــَ ن  امل
اَل  مــِ  َوهنــَ 

 

ِكَتاِب امُلبنِي  ُهَدَى   َطَفى َوال   امُلصـ 

رُ وَ   ا  َعىَل ال  ُوُرودوَفي ضــَ َد ال   ِح َبع 

 

اِئِغني    َلَك الزَّ ــــــُبُه َمســـ  ــــــَجنِـّ  ُيـ

 

 

د ا َيُعو  ــَ ن ا َوَرد  ــَ َرا  إَِذا م د   َوصـــــَ

 

ِقني    َي ل  ِد ا ِبرَب  ا  ــِّ ِمن ِب  ــ  َقل ل   َعىَل ا

 

 

ــــــَجنَانَوَثبِّ  ـ ُقَوى َوال  ي  ال 
 ت  إهَِلِ

 

ِرِد احَلِق َأالَّ َتِلني    ـــــــُمو   َعىَل ال 

َقِدير  َمِليِك ال  ـ  ِب ال ـَى بُقر  ظ  لِنَح 

 

ِلني    ــَ س ر  ـــــُ ٍق َمَع املـ د  َعِد صــِ  بَِمق 
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لعباده إنه خري  الوجهه الكريم نافع   اواهلل أسال قبول هذا العمل وأن جيعله خالص  

 مسئول وأكرم مأمول.

إىل  اكثري   وصىل اللهم عىل عبدك ورسولك حممد وعىل آله وصحبه وسلم تسليام  

 .يوم الدين

 

 د. فايز بن حبيب الرتمجي
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 واملراجع املصادر فهرس
دار الفرقان، القضاة،  رشف حممود ؛ أيب بكر أمحد بن احلسني، حتقيق: د.إثبات عذاب القَّب للبيهقي .١

 .هـ١4٠3 ،الطبعة: األوىل األردن ، ،عامن

، أليب حاتم حممد بن حبان البستي، ترتيب عالء الدين بن عيل اإلحسان يف تقريب صحيح ابن حبان  .٢

 هـ. ١4٠8، ١طمؤسسة الرسالة، بريوت، لبنان، شعيب األرنؤوط،  :بن بلبان الفاريس، حققه

ت: مد العامدي )حمايض اإلمام أيب السعود حممد بن ، للقإرشاد العقل السليم إَل مزاَي القرآن الكرمي  .3

 هـ(، نرش دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان.95١

، للشيخ العالمة؛ حممد األمني اجلكني الشنقيطي، إرشاف أضواء البيان يف إيضاح القرآن ِبلقرآن  .4

 .هـ١4٢6، ١طيع، مكة املكرمة، بكر بن عبد اهلل أبو زيد، دار عامل الفوائد للنرش والتوز

 :، لشمس الدين أيب عبد اهلل حممد بن أيب بكر بن قيم اجلوزية، حتقيقعن رب العاملْيإعالم املوقعْي   .5

 . ١4٠7حممد حميي الدين عبد احلميد، املكتبة العرصية، 

، حتقيق حممد عزير حممد بن أيب بكر ابن قيم اجلوزية: أليب عبد اهلل إغاثة اللهفان يف مصائد الشيطان  .6

 هـ١43٢، ١طمكة املكرمة، -ئداهلل أبو زيد، دار عامل الفواشمس، بإرشاف الشيخ بكر بن عبد 

 ، حتقيق: دار إحياء الرتاث العريب، بريوت، لبنان، الطبعة األوىل. األغاين ألِب الفرج األصفهاين  .7

ل مهدي ، مكتبة احلرمني الرياض ، آللشيخ فالح بن مهدي  التحفة املهدية شرح الرسالة التدمرية  .8

 هـ  .5١4٠ ،الطبعة الثانية

. ملحمد بن احلسن بن حممد بن عيل بن محدون، حتقق: إحسان عباس وبكر عباس، التذكرة احلمدونية  .9

 م.١996نرش: دار صادر، بريوت، لبنان، 

ومروان  ،حتقيق خالد بن عبد الرمحن العك ،أليب حممد احلسني بن مسعود البغوي، .تفسْي البغوي  .١٠

 .هـ١4٠7 ،٢ط  ،لبنان ،بريوت ،دار الكتب العلمية ،سوار،

 م.١984لدار السلفية للنرش، تونس،اللعالمة حممد الطاهر ابن عاشور، :تفسْي التحرير والتنوير   .١١

 .دار الكتب العلمية ـ بريوت نرش ،أمحد الرشبيني ، ملحمد بنتفسْي السراج املنْي  .١٢

للحفظ عامد الدين أيب الفداء إسامعيل بن كثري الدمشقي، حتقيق د.حكمت  .تفسْي القرآن العظيم  .١3

 هـ.١43١ ،بشري ياسني، دار ابن اجلوزي، السعودية، الدمام، ط األوىل

بن األيب عمر يوسف  -ضمن موسوعة رشوح املوطأ -،يف املوطأ من املعاين واألسانيدالتمهيد ملا   .١4

حتقيق الدكتور عبد اهلل بن عبد املحسن الرتكي، نرش مركز هجر هـ(، 463عبد الرب القرطبي )املتوف : 

 .هـ١4٢6، الطبعة األوىل، القاهرة، ةللبحوث والدراسات العربية واإلسالمي

للشيخ عبد الرمحن بن نارص السعدي، راجعه وقدم له  .تيسْي الكرمي الرَحن يف تفسْي كالم املنان  .١5

 ، دار الصفا، الزقازيق.طه عبد الرؤوف سعد، مكتبة األوس باملدينة
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 هـ.١4٠4 ، ٢طأليب عمرو الداين، دار الكتاب العريب، بريوت،  .التيسْي يف القراءات السبع  .١6

، تأليف أيب جعفر حممد بن جرير الطربي، مكتبة مصطفى البايب، جامع البيان عن َتويل آي القرآن  .١7

 . هـ١388الطبعة الثالثة، 

 ،الَعباس أمحد بن عبد احلليم ابن تيمية احلراين احلنبيل الدمشقي، لتقي الدين أيب جامع املسائل .١8

 .هـ١4٢٢،  ١، طاهلل أبو زيد، دار عامل الفوائد حتقيق: حممد عزير شمس، إرشاف : بكر بن عبد

دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،  ،أليب عبد اهلل حممد بن أمحد القرطبي .اْلامع ألحكام القرآن  .١9

 ـ.ه١4٠8ط: األوىل  

 الطبعة الثالثة. –أخزاه اهلل  – احلكومة اإلسالمية للخميين .٢٠

 هـ.١3٠٠، مطبعة اجلوائب، القسطنطينية، الطبعة االوىل، سنة ديوان الطَّْغراِئيِّ  .٢١

، حتقيق: إبراهيم السامّرائي، وأمحد مطلوب. دار الثقافة، بريوت، ديوان القطامي .٢٢

 م.١96٠الطبعة األوىل، 

، لشيخ اإلسالم أيب إسامعيل اهلروي عبد اهلل بن حممد بن عيل األنصاري، حققه : ذم الكالم وأهله .٢3

 أبو جابر عبد اهلل بن حممد بن عثامن األنصاري، نرش : مكتبة الغرباء.

أليب الفرج مجال الدين عبد الرمحن بن عيل ابن اجلوزي، املكتب  .زاد املسْي يف علم التفسْي .٢4

 .هـ١4٠4وىل، اإلسالمي، بريوت، لبنان، ط األ

 هـ.١4١5، ملحمد نارص الدين األلباين، مكتبة املعارف، الطبعة سلسلة األحاديث الصحيحة .٢5

للحافظ أيب عبد اهلل حممد بن يزيد القزويني، حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي، دار  .هسنن ابن ماج .٢6

 احلديث، القاهرة.
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خالد ، وحتقيق: فواز أمحد زمريل الرمحن أبو حممد الدارمي، بن عبد: عبداهلل ، املؤلفسنن الدارمي .٢9
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 .هـ١4٢١ ، ١ط ،الدكتور عبداهلل بن عبداملحسن الرتكي، مؤسسة الرسالةحسن شلبي، تقديم 

هـ(، النارش : املكتب 79٢، لعيل بن عيل بن حممد بن أيب العز احلنفي )املتوف : شرح العقيدة الطحاوية .3١

 سةبريوت، حتقيق: مجاعة من العلامء، وخرج أحاديثه حممد نارص الدين األلباين، الطبعة : اخلام-اإلسالمي 

 .هــ١399-
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 .١4٠٠األلباين، املكتب اإلسالمي، الطبعة األوىل، 
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 لبنان.
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 لخصامل
عىل بيان مفهومه وأنه من السؤال  )السؤال التدبري يف القرآن(ُيسلط موضوع 

املحمود، وليس مما ورد ذّمه والنهي عنه، كام يتناول هذا البحث بيان أمهية السؤال 

 تظهر أمهية استخدامهوالتدبري وماله من أثر يف فهم القرآن وإدراك معانيه وتدبرها، 

ة والتعليم كأسلوب جذب وتشويق، فيُؤثر يف صيد العلوم يف الدعوة والرتبي كذلك

 .واستقرارها يف النفوس

كام يتبني من خالل هذا البحث املنهج الصحيح لطريقة البحث عن إجابات 

األسئلة التدبرية واستخراجها من مصادرها الصحيحة حتى يسري املتدبر لكتاب اهلل 

ن الزيغ والضالل، ومن أبرز هذه ع اعىل املنهج الصحيح والرصاط املستقيم بعيد  

 .املصادر كتب التفسري، وقواعده، وأصوله، وعلوم القرآن، واللغة والبالغة وغريها

مثل تكرار  ،كام جاء احلديث عن أهم الوسائل املعينة عىل طرح السؤال التدبري 

ها قراءة القرآن الكريم وسامعة، واختيار املكان والزمان واحلال املناسبة لذلك، وبعد

كاللغة والبالغة،  ،كان التعداد للمجاالت التي يمكن للمتدبر طرح تساؤالته فيها

واألحكام، واملعاين، واملقاصد وغريها، والتي ُتوصل بأجوبتها إىل التأمل يف إعجاز 

 .القرآن يف علومه ومعانيه ولطائفه وتعبريه

ء من ويف ختام هذا البحث تم التطبيق عىل سورة اهلمزة من خالل طرح يش

 األسئلة التدبرية فيها، واإلجابة عليها من مصادرها الصحيحة.

 السؤال، التدبر، القرآن، األسئلة التدبرية.الكلمات املفتاحية: 
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 املقدمة
املبعوث  ،أرشف األنبياء واملرسلني عىل والسالم والصالة احلمد هلل رب العاملني،

 وبعد: وصحبه أمجعني.وعىل آله  ،رمحة للعاملني

إن من ِحَكم نزول القرآن الكريم التفّكر فيه، والتأّمل يف معانيه، حيث قال ف

فبالتدبر يتحّقق التّعبد هلل  ،[٢٩ص: ] ﴾نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّٱ﴿ سبحانه:

تعاىل، كام يمكن الوصول به إىل الكثري من املعاين واستخراج احِلكم واألرسار 

 ري والعمل والصالح وهذه غاية املطالب.واللطائف، والتّحفيز عىل فعل اخل

ومن الوسائل الظاهرة املعينة عىل التدبر التالوة أو السامع لآليات مع حضور 

 قام«أنه  ×القلب يف استحضار معانيها، وكذلك تكرار ترديدها، فقد جاء عن النبي 

 حك جك مق  مفحق خف جفحفٱ﴿ واآلية هي قوله تعاىل: يرددها، أصبح حتى بآية
[ ١١٨املائدة: ] ﴾ جل مك لك خك

ُيعني عىل التدبر كذلك طرح األسئلة التي  ومما .(1)

ق اخلشية من اهلل سبحانه،  تساعد عىل التعّمق يف املعاين والعيْش مع اآليات، وُُتقِّ

وتدفع للعمل بام حيّب ويرىض سبحانه، ويف استنطاق املعاين عن طريق طرح 

لعلم، ورفع لسقف املعرفة وال شّك، التساؤالت بعد التأمل والتفكر زيادة يف ُتصيل ا

 فيمَ  علمت وقد إال آية نزلت ما واهلل«أنه قال:   هـ(6٨)ت عباس ابنفقد جاء عن 

 .(2)»وال  ؤس ولسان ا عقوال   قلب ا يل وهب ريب إن نزلت، وأين أُنزلت

وإن كانت هذه الفوائد لطرح التساؤالت التدّبرية يف القرآن، فإنه يبقى السؤال متى 

استخدام السؤال يف القرآن الكريم، وكيف يمكن الوصول إىل اإلجابة، وما  حيسن

 وباهلل التوفيق. ،جماالت التساؤل يف القرآن، وهذا ما قصدت بيانه يف هذا البحث

                                       
 × )كتاب اإلمامة وصالة اجلامعة، قام النبي( ٨7٩( برقم: )١/367) "مستدركه"( أخرجه احلاكم يف ١)

 بآية حتى أصبح يرددها(، وقال: هذا حديث صحيح ومل خيرجاه.

 (.67 /١( حلية األولياء )٢)
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 تكُمن أمهية هذا املوضوع فيام يأيت: أمهية املوضوع:
 شية والعمل.احلّث عىل التفّكر يف آيات القرآن، والوقوف معها بام يدعو إىل اخل .١

املسامهة يف نرش التدبر وتيسري استخدامه بني الناس بطرق واضحة وُميرسة،  .٢

 وذلك لزيادة احلاجة له يف هذا العرص ملا نرى من بعد الناس عنه.

االستفادة من األسئلة التدبرية يف الدعوة والرتبية ونرش العلم، وذلك عن  .3

ألذهان بام يدعو إىل التحفيز طريق استخدامها كأسلوب للجذب والتشويق وإثارة ا

 ومن ثم التدبر والعمل. ،عىل الفهم

 تربز أهم دوافع كتابتي هلذا البحث فيام يأيت: أسباب اختيار املوضوع:

خدمة القرآن الكريم يف جمال من جماالته، بام يعود بالفهم الصحيح والعمل  .١

 بالعلم.

رآن الكريم وقّل أمهية التدبر يف الوقت احلارض، حيث َكثُر القارئون للق .٢

 العاملون به.

 بيان منهج عميل ُيْسِهم وُيساعد عىل التدّبر والتفّكر يف آيات القرآن الكريم. .3

 ربط األّمة بالقرآن، والدعوة إىل اإلملام بعلومه ولطائفه وأرساره. .4

من الناس يف هذا العرص يتقنون  اأن كثري   البحث يف مشكلة تتمثل :البحث مشكلة

ا عن تدبره وفهم معانيه، جهال  ن وحُي تالوة القرآ منهم يف معرفة  سنون قراءته بعيد 

عىل  -بعد اهلل-الطرق املوصلة لذلك، فكان هذا البحث لبيان منهج من املناهج املعينة 

 تدبر القرآن والوقوف عند معانيه، وذلك عن طريق طرح السؤال التدبري يف اآليات.
 آيات القرآن الكريم. :البحث حدود
للمفرسين يف  امل يكن طرح السؤال يف آيات القرآن منهج   ات السابقة:الدراس

مؤلفاهتم، وإنام يأتون باملعنى مبارشة كام يظهر ذلك يف كتبهم، ويف هذه املعاين إجابات 

يف كتابه )التحرير  هـ(١3٩3)ت للكثري من األسئلة التدبرية كام هو ظاهر عند ابن عاشور
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 والتنوير( وغريه.
حلديث عن طرح األسئلة التدبرية يف اآليات وتفصيل الكالم فيها ويف ختصيص ا

من الرسائل  افإين مل أقف عىل من أفرد ذلك وتناوله بصورة مستقلة، وقد وجدت عدد  

تناولت الكالم عن ورود مادة سأل يف القرآن، واستوفت املعاين يف هذا اجلانب مثل 

 بحث: 

 حممد عبد اهلل للدكتور: لقرآين(ا النظم يف واجلواب السؤال بني )املطابقة .1

 .هـ(١4١6)األمانة، عام  هنداوي، النارش: مطبعة سليامن
 مصطفى للباحثة: وردة (موضوعية الكرمي، دراسة القرآن ضوء يف )السؤال .2

يف اجلامعة اإلسالمية بغزة، كلية أصول الدين، قسم التفسري  هـ(١430)كحيل، عام 

 وعلوم القرآن.
ا البحث، فالفرق بينهام ظاهر يف أن املراد بالبحوث التي وليس ذلك هو موطن هذ

حيث جتمع  ،فإهنا من قبيل الدراسة املوضوعية ،ل( يف القرآنأَعنَت بدراسة مادة )س

اآليات التي وردت هبذه املادة وتقّسمها حسب ترتيب منطقي بعد دراستها، أو 

يكون  اكريم، فمحلها مجيع  ال القرآن لنظم البالغية االرسار عىل البالغية حيث التعرف

يف النص القرآين، أما املراد هبذا البحث فهو طرح املتدبر لألسئلة التي ُترشده ملزيد من 

وُُتّكنه من الوقوف مع اآليات والتعايش معها سواء وجد أجوبة هلا أو مل جيد،  ،املعاين

 وتكون صادرة من املتدّبر نفسه.

ت ببيان مفهوم التدبر وتقاطعت مع بحثي كام وقفت عىل عدد من الكتب التي اعتن

 هذا بطريق غري مبارش يف أحد جوانبه، منها:

للباحث: عبد اللطيف بن عبد اهلل التوجيري، عام  القرآن الكرمي()تدبر  .1

مكتبة دار املنهاج يف الرياض، وتناول الباحث يف كتابه احلديث : ، النارشهـ(١436)

بر، وذكر منها فهم املعاين وسياق اآليات عن األسباب العلمية الباعثة عىل التد
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ودالالهتا، ومعرفة أسباب النزول، ومقاصد السور وغاياهتا وغريها، وهذه من 

 جماالت طرح األسئلة التدبرية يف القرآن الكريم.
 والفهم واالستنباط التأويل مبصطلحات وعالقته حقيقته ،التدبر) .2

اهلل للدكتور: عبد (احلكيم الذكر من آايت على حتليلية بالغية والتفسري، دراسة

لالستشارات، وورد يف  تدبر ، النارش: مركزهـ(١430)عبد الغني رسحان، عام 

القرآن الكريم هي بمثابة األمثلة التطبيقية  من آيات عىل ُتليلية بالغية الكتاب دراسة

 عىل طرح السؤال التدبري يف القرآن دون ذكر للجانب النظري فيها.
رِست يف هذا البحث عىل املنهج الوصفي، واتبعت  ي يف هذا البحث:املنهج العلم

 فيه اإلجراءات التالية:

 مجع املادة العلمية من املصادر األصلية واملعارصة. .١

 أبني رقم اآلية وأعزوها لسورهتا يف املتن فقط. .٢

ُأخّرج احلديث بلفظه الوارد يف البحث، مع بيان ُحكم أهل العلم عليه إذا كان  .3

  الصحيحني إن وِجد. يف غري

ني يف املتن بـ اوجعلته ط،فق اةالوف نةبذكر س ءالعلام امءعند ذكر أس ُت اكتفي .4

 معكوفني.

 يف طرح األسئلة التدبرية يف سورة اهلمزة أذكر إجاباهتا من مصادرها األصلية. .5

 :وستة مباحث ،يف ُتهيد انتظمت :البحث خطة
السؤال التدبري يف "واملركب اإلضايف التمهيد: تعريف السؤال، والتدبر، والقرآن، 

 ."القرآن
 استخدام السؤال يف القرآن، وفيه مطلبان. املبحث األول:

 أمهية السؤال التدبري يف القرآن، وفيه ثالثة مطالب. املبحث الثاين:
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 مصادر اإلجابة عىل األسئلة التدبرية، وفيه ثالثة مطالب. املبحث الثالث:

 عينة يف طرح السؤال التدبري، وفيه ثالثة مطالب.الوسائل امل املبحث الرابع:

 جماالت السؤال التدبري يف القرآن، وفيه أربعة مطالب. املبحث اخلامس:

 .اهلمزة سورة يف التدبرية األسئلة طرح تطبيق :السادس املبحث

 وفيها أبرز النتائج والتوصيات. اخلامتة:

 وتشمل عىل فهرس املراجع واملوضوعات. الفهارس:

وأسأله  يــرّس لــي كتابـتها، أن تعــاىل أشــكر اهلل املقدمــة، ــي ختــام هــذهوف

التوفيق والعون والسداد، إنه ويل ذلك والقادر عليه، وصىل اهلل عىل نبينا حممد وعىل آله 

 وصحبه وسلم.
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 التمهيد 
  ضايفاإل واملركب والقرآن، والتدبر، السؤال، تعريف     

 "القرآن يف التدبري السؤال"
 :املطلب األول: السؤال يف اللغة واالصطالح

أصل الكلمة هو السني واهلمزة والالم، وتعني الطلب  السؤال يف اللغة:

اليشء واإلخبار عنه بأداته يف  عن الكشف واالستدعاء، وتكون يف املعرفة أي طلب

: ل يف املال فإنه يتعدى تارة بنفسه نحواإلفهام، كام تكون يف املال، وإذا كان السؤا

النساء: ] ﴾ مث هت مت خت ٱ﴿ :نحو (من)ـب وتارة ، [ ١0تحنة:املم] ﴾مك لك خكٱ﴿

برد، أما إذا كان السؤال  أو بوعد هلا إما خليفة واللسان اليد، عىل ويكون جوابه ،[3٢

 :نحو )عن(باجلار وأكثره  وتارة كذا ، بنفسه كقول: سألته تارة يف املعرفة فإنه يتعدى
 بالكتابة له خليفة واليد اللسان، عىل ويكون جوابه ،[٨5اإلرساء: ] ﴾مغ جغ معٱ﴿

 اإلشارة أو

(1). 
طلب اإلخبار والبيان عاّم يتم به الَفهم واملعرفة، ويكون  السؤال يف االصطالح:

وتارة للجدل  للتبكيت، وتارة وتبيينه، املسؤول لتَعريف لالستعالم، وتارة تارة

 . (2)والتعنّت
 :املطلب الثاين: التدبر يف اللغة واالصطالح

، بلهخالف قُ  ،هفِ لْ آخر اليشء وَخ  يدل عىلالدال والباء والراء أصل  التدبر لغة:

 .(3)ومنه ُدبر الصالة؛ أي آخرها، وُدبر النهار؛ أي آخره
                                       

(، القاموس املحيط، )ص: ١١/3١٩) (، لسان العرب37ظر: الفروق اللغوية، للعسكري )ص:( ين١)

 (.٢/١053تقاقي املؤصل، ملحمد حسن جبل )(، املعجم االش١0١٢

 (.50١)ص: الكليات (،437)ص: يب القرآناملفردات يف غر ينظر: (٢)

 ( مادة: )دبر(.3٢4 /٢) ( ينظر: مقاييس اللغة3)
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؛ وتدبر الكالم، بار اليشء، والتفكري يف عاقبتهالنظر يف أدْ هو  التدبر اصطالحا:

ذلك يف  وإنام يكون، ر يف غاياته ومقاصده التي يرمي إليهال والتفكّ ظر والتأمّ النّ أي 

ا انكشفت ر  ر تدبّ بحيث كلام ازداد املتدبّ  ،كالم قليل اللفظ كثري املعاين التي أودعت فيه

 .(1)النظر بادئله معان مل تكن بادية له 
 :املطلب الثالث: تعريف القرآن

 مَجع عىل يدل صحيح أصل املعتل واحلرف لراءوا القاف القرآن يف اللغة:

الجتامع  ومنه القرآن فيها، الناس الجتامع قرية وُسّميت القرية، ذلك ومن واجتامع،

 ىت نت مت زت رت ﴿ قال تعاىل: ،واحلياة الدين ترشيعات خري اآليات التي هبا

: الربوج] ﴾  حم جم هل مل ٱ﴿ :اجمموع كام قال سبحانه أيض   فهو ،[3٨األنعام: ] ﴾يت

ٱ.(2)الَقْلب يف استيعابه أو املقروء ِحْفظ: وأصلها القراءة هذا ومن،  [٢٢

 املتعبد × حممد عىل نبيه املنزل تعاىل، اهلل كالم هو القرآن يف االصطالح:

 .(3)ومعانيه بألفاظه بتالوته، املعجز
 :»السؤال التدبري يف القرآن«املطلب الرابع: تعريف املركب اإلضايف 

ى السؤال والتدبر والقرآن يف اللغة واالصطالح، نخلص إىل معنى بعد بيان معن

االستفهام الذي يُوِرث يف القلب  وهو: »السؤال التدبري يف القرآن« املركب اإلضايف
 يبعث على العمل، عند تالوة القرآن الكرمي أو مساعه. إميانً 

 
                                       

ويل واالستنباط (، مفهوم التفسري والتأ٢3/٢5٢تحرير والتنوير )(، ال5/٢33فسري املنار )( ينظر: ت١)

 (.١٨5)ص:  والتدبر واملفرس

 (.4/١75٩تقاقي املؤصل )( مادة: )قري(، املعجم االش5/7٨( ينظر: مقاييس اللغة )٢)

 (.6٨ه وما يتعلق به، ملحمد حوية )ص:(، نزول القران الكريم وتارخي43ر: النبأ العظيم )ص:( ينظ3)
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 املبحث األول
 استخدام السؤال يف القرآن 

عدما بيّنّا معنى السؤال بشكل عام ثم تعرفنا عىل معنى السؤال التدبري يف القرآن ب

الكريم بشكل خاص، حيسن البيان عن أنواع السؤال يف القرآن لنيل الفوائد والسالمة 

من اإلثم، فمنها ما هو حممود، وهو حمل هذا البحث، وما ينبغي عىل صاحب القرآن 

وهذا ينبغي بيانه للحذر منه وترك استخدامه، وفيام  استخدامه، ومنها ما هو مذموم،

 :يأيت بيان هلذه األقسام

 املطلب األول: السؤال احملمود
لطرح األسئلة يف القرآن الكريم فوائٌد مّجة ال ختفى عىل من ُيامرسها، فمهام بلغ 

، املؤمن من العلم إال أن القرآن الكريم يبقى معجزَة عظيمة يف كثرة معانيه وأرساره

وبطرح السؤال ُيمكن لصاحب القرآن استخراج ما يف اآليات من ِحكم وفوائد 

وأرسار، وبذلك يزيد فهمه ويزدان عمله، ويتعبد هلل بام وصل إليه من علم، وهذه غاية 

وجود املؤمن يف هذه احلياة، وعىل هذا نقول أن السؤال املحمود هو ما َقَصد به صاحبه 

اإليامن واخلشية يف القلب بصدق وإخالص ورغبة  التدبر وطلب العلم الذي يورث

يف التعمق يف معاين اآليات، وفهم أكرب قْدر منها، ومن ثم تزكية هذا العلم بالتطبيق 

 إمنا» العلم، قال عليه الصالة والسالم: والعمل، فبطرح السؤال يزول اجلهل وحيل
بمعنى أنه ، (3) »العلم السؤال مفتاح حسن« :قيل وقديام  ، (2) «السؤال (1)العي   شفاء

 وسيلة لنيله واالستزادة منه.

                                       
 (.3/334) احلديث واألثرالنهاية يف غريب . أي اجلهل العّي:( ١)

( )كتاب الطهارة، باب املسح عىل العصائب ١0٩4( برقم: )١/٢٢٨) "سننه الكبري"( أخرجه البيهقي يف ٢)

 واجلبائر(.

 (.١64( املخترص املفيد يف عقائد أئمة التوحيد، ملدحت آل فراج )ص: 3)
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وطرح التساؤل يف القرآن إنام يكون بعد تفّكر وتأّمل، وإطالة النّظر، وتكرار 

للوصول إىل إجابة كافية شافية، ومزيد من العلم الذي يسَتنري به القلب،  الآليات، ُتري  

، فينتقي لسؤاله  كالم اهلل  باألدب مع اوعىل هذا جْيدر بالسائل أن يكون متحلي  

 . العبارات والرتاكيب الالئقة، والتي تدّل عىل احرتامه لكتاب رّبه 
وتتميز األسئلة املحمودة يف التدبر أن إجاباهتا موجودة يف ُكتب العلم يف الَغالب، 

فتكون هذه األسئلة وسيلة الستخراجها وبياهنا، وعىل السائل أن ينتبه للكتب التي 

ليها يف البحث عن إجاباته، فينتقي الصحيح واملوافق ملنهج الّسلف منها، يرجع إ

 وقد قال سبحانه: وحيذر من الكتب الضالة املنحِرفة، ألنه إنام يسأل يف كالم اهلل 
فال يستهني يف مرجعه، ولِيتضح هذا  [43النحل: ] ﴾ ين ىن  من خن  حن  جن  يم﴿

 النوع من السؤال نذكر األمثلة التالية:

 .[6البلد: ] ﴾ زن  رن  مم  ام ٱ﴿ قوله تعاىل: ل األول:املثا
 ما داللة التعبري عن إنفاق املال باإلهالك يف هذه اآلية؟ السؤال التدبري:

 ينتفع ال ألنه ا،إهالك   واملعايص الشهوات يف اإلنفاق تعاىل اهلل سّمى اجلواب:

 كمن ال والِقّلة والتّعب، واخلسارة الندم إال إنفاقه من عليه يعود وال أنَفق، بام املنِفق

 .(1)أنفق ما أضعاف وربح اهلل، مع تاَجرَ  قد هذا فإن اخلري، ُسُبل يف اهلل مرضاة يف أنفق
اإلنفاق فيام يريض اهلل واحلذر والبعد عن  العمل املرتتب على معرفة اجلواب:

 . اإلرساف واإلنفاق فيام ال يرضيه 
 .[٢ –١القيامة: ] ﴾ مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث ٱ﴿قوله تعاىل: املثال الثاين:

اللوامة يف القسم  وبني النفس القيامة يوم ما مناسبة اجلمع بني السؤال التدبري:

 عند بداية السورة؟

                                       
 (.٩٢5(، تيسري الكريم الرمحن )ص: ١5/35٢) ( ينظر: روح املعاين١)
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 القيامة يوم وهو اجلزاء حمل بني القسم بداية السورة يف اهلل سبحانه مجع اجلواب:

 أحوال و إظهاره القيامة إقامة من اللوامة، فاملقصود النفس وهو الكسب وحمل

 .(1)اللوامة من سعادة وشقاء النفوس
 ادفع النّفس اللوامة للعمل الذي يكون سبب   العمل املرتتب على معرفة اجلواب:

 يف نجاهتا يوم اجلزاء.

 يف ىف ىثيث نث مث زث رث يت ىت نت مت ٱ﴿ قوله تعاىل: املثال الثالث:
 .[١١اجلمعة: ] ﴾ىق

التجارة دون  ومع اللهو مع( من) ما الرس يف تكرار احلرف: السؤال التدبري:

 العطف بينهام يف اآلية؟

 الجتامع هو إنام الّذم أن ُيتصّور فال منهام واحد، كل باستقالل ليؤذن اجلواب:

 عىل منهام كل ذم فتبنّي  الذم، من خرج التجارة أو اللهو انفرد فإن ،اواللهو مع   التجارة

 .(2)وتفضيله اهلل يريض ما تقديم يف الناس يتهاون لئال االستقالل جهة
احلذر من اللهو أو البيع والرشاء بعد النداء  العمل املرتتب على معرفة اجلواب:

 لصالة اجلمعة سواء كانت هذه األمور جمتمعة أو مفرتقة.
 :املطلب الثاين: السؤال املذموم

 يدل مل فيام خوض فيها فاخلوض عمل قلب أو جوارح، عليها ينبني مسألة ال كل

وهذا ما ُيقصد بالسؤال املذموم يف القرآن؛ ويعني ، (3)رشعي دليل انهاستحس عىل

التعنّت والتكّلف يف السؤال، و طلب معرفة ما سكت عنه الشارع، والسؤال عن 

هبدف اجلدل وليس هبدف التبنّي والتعّلم، وهذا ما ، (4)احلرام دون وجود نص عليه

                                       
 (.١7)ص:  (، التبيان يف أقسام القرآن30/7٢١ر: مفاتيح الغيب )( ينظ١)

 (.١76سات بيانية يف نصوص من التنزيل، للسامرائي )ص: ( ينظر: مل٢)

 (.١/43)  ( ينظر: املوافقات3)

 (.٢/4٢4( ينظر: العواصم والقواصم يف الذب عن سنة أيب القاسم، للقاسمي )4)
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 خت  حت جت هب مب خبٱ﴿ جاء النهي الرصيح عنه يف القرآن حني قال سبحانه:
 حض مصجض خص حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج مث هت مت
 يف تشديدات عليه يرتتب ، ومن أمثلة ذلك السؤال الذي[١0١املائدة: ] ﴾ مض خض

 األسئلة فهذه يعني، وال فائدة من وراءه، ال عام وكالسؤال األمة، أحرجت ربام الرشع

عند هذه اآلية  خاري وقد بّوب الب، (1)عنها يف هذه اآلية املنهي هي أشبهها وما

 .(2)(هيعني ال ما وتكلف السؤال كثرة من يكره ما باب بعنوان )باب
 النقل عليه فاإلكثار من األسئلة دون فائدة مرجّوة مذموم، والدليل اوعموم  

الصالح، فال ينبغي للمؤمن فعله، ألنه قد  السلف وكالم والسنّة الكتاب من املستفيض

  هللا إن» يف ذلك: ×، وقد قال النبي -والعياذ باهلل-اهلالك إىل الضالل و يكون سبيال  
 .(3)«السؤال وكثرة املال، وإضاعة وقال، قيل: ثالاث لكم كره

 الناس، أيها»وقد أخرب عن خطورة كثرة السؤال من هذا النوع كام جاء يف احلديث: 
 كت،فس اهلل؟ رسول يا عام أكل: رجل فقال ،«وافحج   احلج   عليكم هللا فرض قد

 ثم ،«استطعتم وملا لوجبت، نعم،: قلت لو» : × اهلل رسول فقال ثالثا، قاهلا حتى

 على واختالفهم سؤاهلم، بكثرة قبلكم كان  من هلك فإمنا تركتكم، ما ذروين»: قال
 شيء عن هنيتكم وإذا استطعتم، ما منه فأتوا بشيء أمرتكم فإذا أنبيائهم،

  .(4)«هفدعو 
من حسن » : ل عام ُيفيد وُيرجى االنتفاع به، قال والضابط يف ذلك هو السؤا

                                       
 (.٢45)ص:  ريم الرمحن( ينظر: تيسري الك١)

 ه من كثرة السؤال(.( )كتاب االعتصام بالكتاب والسنة، باب ما يكر٩/٩5( صحيح البخاري )٢)

ال ﴿ :( )كتاب الزكاة، باب قول اهلل تعاىل١477( برقم: )٢/١٢4) "صحيحه"( أخرجه البخاري يف 3)

 (.﴾يسألون الناس إحلافا

 ( )كتاب احلج، باب فرض احلج مرة يِف العمر(.١337( برقم: )4/١0٢) "صحيحه"( أخرجه مسلم يف 4)
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 .أي جتنب السؤال فيام ال يعنيه، (1)«هإسالم املرء تركه ما ال يعني

 ومن أمثلة األسئلة يف هذا ما يأيت: 

عىل ما وردنا من أقوال  ااالنشغال يف البحث عن معاين احلروف املقطعة مزيد   .١

 العلامء فيها.

أرسار عّد اآليات وأرقامها وعالقتها بمعنى  قضاء األوقات يف البحث عن .٢

 عن فهم اآلية واستيعاب معانيها. ااآلية بعيد  

يتكون من كتلة يف السامء  جام  التعمق يف اإلعجاز العلمي، مثل اجلزم بوجود ن .3

فصلت: ] ﴾ حض جض مص خص حص مس ٱ﴿لقوله تعاىل:  امصداق   كبرية من الدخان

ن، وليس يف هذا العلم ما يزيد اإليامن ويبعث فليس هذا هو اهلدف من تدّبر القرآ ،[١١

 عىل العمل.

البحث عن معرفة املبهامت يف القرآن وتقّّص حكاياهتا مثل اسم القرية يف قوله   .4

واسم ، [١63األعراف: ] ﴾ جت هب مب خب حب جب هئٱ﴿ تعاىل:

فسكوت القرآن ، [٢0يس: ] ﴾ري  ٰى ين ىن نن من ٱ﴿الرجل يف قوله تعاىل: 

 ؟افلِم السؤال عنها إذ   عنها إنام كان حلكمة،

 

 

 

 

                                       
 ( )حسن اخللق، ما جاء يف حسن اخللق(.6٨4/ 335٢رقم: )( ب١3٢٨/ 5) "املوطأ"( أخرجه مالك يف ١)
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 املبحث الثاني

 أهمية السؤال التدبري يف القرآن 

 أمور صالح وبه الدين، ألساسات وقاعدة كّلها، األصول أصل الكريم هو القرآن

واآلخرة، وهو املعجزة التي ال تنقيض عجائبها، وال تنحرص علومها،  والدنيا الدين

بد من تالوته أو سامعه مع فهمه وتدبره والعمل به والدعوة إليه، ولألخذ بالقرآن ال

وإن مما ُيعني عىل ذلك هو طرح األسئلة التدبرية التي تتوسع هبا املدارك، ويكون يف 

إجاباهتا اخلري العظيم، كام ُتساعد عىل الفهم والتدبر، ويمكن استخدامها كوسيلة 

 :ان لذلكوالتعليم، وفيام يأيت بي للدعوة والرتبية

 :املطلب األول: أمهية السؤال التدبري يف فهم القرآن وتيسري حفظه
 ةح  يفهمه، فِص  ال بيشء اإلنسان َيعمل أن يمكن وال به، الكريم لُيعمل َنزل القرآن

 ومراد وجل عز اهلل مراد يعرف أن املرء يستطيع وال التلقي، ةح  لِص  رئيسة ركيزة الفهم

 إنام والضالالت البدع من وكثريٌ  الكتاب، لدالئل فْهمه يستقيم حينام إال × رسوله

 .(1)الفهم غلط بسبب حدثت
وألن القرآن الكريم معجزة، فإن معانيه وافرة ال تنتهي إىل حّد، وكام أن القراءة يف 

تفسري القرآن واالطالع عىل معانيه يف كتبها الصحيحة وسيلة لفهم القرآن، فكذلك 

 يستشكل من املعاين وسيله للفهم اخلاص والدقيق كذلك، طرح األسئلة التدبرية فيام

وترسيخه، وتيسري حفظه؛ ألن  بل أهنا وسيلة ناجحة يف صيد العلم واستحضاره

السؤال أوىل مراتب  حسن ، وقد ُعدّ االعمل فيها يكون من القلب والعقل مع  

 .(2)التعلم
                                       

 (.٨5( ينظر: منهج اإلمام مجال الدين الرسمري يف تقرير العقيدة )ص: ١)

 (.١/43ح منظومة اآلداب )( ينظر: غذاء األلباب يف رش٢)
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إىل إجابة له، ووافق  ومتى ما مّر بصاحب القرآن ما ُيثري ِذهنه َرغبة يف الوصول

ذلك حضور قلب منه، ثم بعد إحلاحه بمعرفة اجلواب َذَهب لكتب التفسري والعلوم 

فإنه  ؛يف الوصول إىل ُمراده ااألخرى من مصادرها الصحيحة، وقّلب ناظريه فيها طمع  

بذلك يكون ممن سعى لفهم القرآن الفهم الصحيح الشايف، والعيش مع اآليات وما 

يف فهم القرآن حيث   هـ(6٨)توأرسار، وهذا ما ميّز ابن عباس  فيها من ِحكم

؛ أي يف علوم القرآن ومعانيه، كام (1) »وال  ؤس ولسان ا عقوال   قلب ا يل وهب ريب إن«قال: 

أن طرح األسئلة يف اآليات يعني عن حفظها وتذكرها وهذه من صفات أهل العلم كام 

ومن ، [4٩العنكبوت: ] ﴾ زنمن رن مم ام يل ىل مل  يك ىك ﴿  قال سبحانه:

 القرآن وتيسري حفظه ما يأيت: فهم يف التدبري أمثلة بيان أثر السؤال

 .[٢5القيامة: ] ﴾ ىي  مي  خي  حي  جي﴿ قوله تعاىل: مثال:
 يف نيل العقوبة والعذاب؟ ﴾ىي﴿ما رّس التعبري بـقوله: السؤال التدبري األول:

وَعبَست  هموجوه تغريت إشارة لشّدة العذاب حينها، ولذلك اجلواب:

ٱوَتَكّدرت ٱ ٱ ٱ  هو: الفقري والفاقِرة من الفقري، وأصل،  [٢4القيامة: ] ﴾ ىه  مه  جهٱ﴿ٱٱ
 وهذه عقوبة املْؤثِرين ،(2)الفقار تكرس داهية أي فاقرة، فقرته: يقال الِفَقار، املكسور

 اآلجلة. عىل للعاجلة

قوبة وع العــي وقـن فــقيـن اليـر عــيـدل التعبـالم يـع ي:ـري الثانـدبـؤال التـالس

 والعذاب بالظن؟

 املوطن أن ُرغم وسياقها، السورة جلوِّ  مناسب التعبري عن اليقني بالظنّ  اجلواب:

 وإيثار التوبة تأخري مع متناسب الظنّ  بفعل اإلتيان أن وذلك ويقني، علم موطن

 سيمتد أنه يظن فهو الظّن، عىل حياته بنى الدنيا احلياة يف فإنه الفجور، وتقديم العاجلة

                                       
 (.١/67) ( حلية األولياء١)

 (.64٢)ص:  ( ينظر: املفردات يف غريب القرآن٢)
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 اليوم إىل يرافقه الظنّ  وهذا شهوته، وُيقدم بتوبته فُيسّوف األجل، به ويطول العمر به

 حال يف ال وأمل ظنّ  حال يف اآلن إىل وهو ا،ظن  الداهية وقوع يظنّ  اآلن إىل فهو اآلخر،

ال يقني  فيها، وما بعدها فهو عنده ظنّ  هو التي اللحظة إال يرى ال فهو وبصرية، علم

 ﴾ مئ خئ حئ ﴿ا يقدم شهوته ويؤثر عاجلته ويقول: ــي الدنيـه فـأنـان شـا كـكم
[6القيامة: ]

 (1). 
 :املطلب الثاين: أمهية السؤال التدبري يف تدبر القرآن والوصول إىل مقاصده

 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ٱ﴿ حّث اهلل سبحانه عىل التدبر يف كتابه حيث قال:
، (2)انيهمع يف والتفّكر تدّبره يف فالربكة ،[٢٩ص: ] ﴾ رب  يئ ىئ نئ

وتدّبر آيات القرآن، والوصول إىل مقاصده، واستخراج علمه، وتأّمل أرساره وِحكمه 

وهذا هو احلكمة  ،يدفع إىل العمل اتدبُّر   مرة، بعد مرة يف آياته الِفكر ومعانيه، وإعادة

 القرآن أن تدبر عىل ويف هذا داللة وخريه، بركته من إنزال القرآن الكريم، وبه ُتدرك

 ال التي التالوة رسعة من أفضل التدبر عىل املشتملة القراءة وأن األعامل، لأفض من

 .(3)املقصود هذا هبا حيصل
إن لتدبر القرآن وسائل وُسبل معينة عليه، منها اإلملام بعلوم القرآن وتفسريه 

الصحيح، إضافة إلطالة النظر فيه وكثرة تكراره، وقبل ذلك الدعاء وسؤال اهلل الفتح 

ق، كام يظهر أن من الوسائل املعينة عليه هو طرح التساؤالت التدبرية بنيّة والتوفي

 الوصول إىل مزيد من العلم يزيُد يف اإليامن ويدفع إىل العمل.

ومرحلة التدبر هي مرحلة متقدمة عىل مرحلة جمرد القراءة أو السامع أو النظر 

مع والبرص واللسان، الرسيع، إذ أّن فيها اجتامع للقلب والعقل مع احلواس كالّس 

                                       
 (٢١٩)ص:  سات بيانية يف نصوص من التنزيل(، مل٩00)ص:  الكريم الرمحن( ينظر: تيسري ١)

 (.3/١53نزيل وحقائق التأويل، للنسفي )(، مدارك الت3/٢53ظر: لطائف اإلشارات، للقشريي )( ين٢)

 (.7١٢)ص:  ( ينظر: تيسري الكريم الرمحن3)
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للقرآن،  أوسع وأشمل اتدّبر   يعطينا الكريم القرآن عىل املختلفة التساؤالت فإضفاء

ومن ذلك السؤال عن احِلكم واألرسار والدالالت واملناسبات واملقاصد وغريها يف 

اآليات، فبطرح السؤال ُتستنطق كثري من الفوائد، وتظهر وتنجيل معجزة القرآن 

ذلك السؤال عن دالالت التعبري بلفظة دون أخرى، ورّس اخلطاب الكريم، ومن 

وما بعدها، وفوائد اإلمجال  بأسلوب ُمعنّي، ومناسبة لفظة أو آية للسورة أو ما قبلها

والتفصيل واإلهبام، والوصول إىل مقصد السورة وغريها، مما َيتطور عقل صاحب 

 التدبري سة، ومن أمثلة بيان أثر السؤالالقرآن يف الوصول إليه مّرة بعد مّرة لكثرة املامر

 القرآن ما يأيت: تدّبر يف

 ﴾ حص مس خس حس جس مخ جخ مح  جح مج حج مث هت ٱ﴿ :قوله تعاىل املثال األول:
 .[١0اجلن: ]

ما داللة إسناد فعل الرّش إىل ما مل يسم  فاعلة، بينام ُأسنِد فعل اخلري  السؤال التدبري:

 ؟-عز وجل–إىل الفاعل وهو اهلل 

 أن مع تعاىل اهلل إىل يسند ما مل يسم  فاعلة ومل إىل الرش إرادة فعل أسند :اجلواب

 اهلل مع األدب واجب عىل اسبحانه؛ جري   إليه أسند مقابله وهو إرادة فعل اخلري حيث

 .(1)إليه الرش إسناد ُتايش يف تعاىل
أو  التحيل باألدب مع اهلل تعاىل عند احلديث عنه سبحانه أثر السؤال التدبري:

 تالوة وسامع آياته وكذلك الكالم يف أقداره.
 مع جع حطمظ مض خض حض جض مص﴿ قوله تعاىل: املثال الثاين:

 .[65اإلرساء: ] ﴾جغ
ما احلكمة من إضافة اهلل تعاىل العباد إليه يف قوله )عبادي( يف  السؤال التدبري:

 اآلية؟

                                       
 (.٢٩/٢3١تحرير والتنوير )( ينظر: ال١)
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فهم أضاف اهلل تعاىل العباد إليه لغرض الترشيف هلم، كام أن وص اجلواب:

سبحانه، وعليه  اهلل لعبودية ُتّحضوا بالعبودية فيه ترشيف كذلك حيث ُيفيد أهنم

 .(1)أولئك من ليس تعاىل اهلل عبودية عن وأعرض واجلن األصنام عبد من يكون
معرفة صفات عباد الرمحن والتحيل هبا لنيل الرشف  أثر السؤال التدبري:

 والثواب منه سبحانه.

 :السؤال التدبري يف الدعوة والرتبية والتعليماملطلب الثالث: أمهية 
 زئ رئ  ّٰٱ﴿ وعبادته قال سبحانه: إن غاية وجود اإلنسان هي توحيد اهلل 

فإن فعل استقامت حياته وصلحت أموره، وهذه ،  [56الذاريات: ] ﴾ ىئ نئ مئ

ن الغاية ال بد أن ُترتجم عرب األعامل الصاحلة التي يتقّرب هبا إىل اهلل سبحانه، وإن م

ونرش التوحيد، وهذا هو سبيل األنبياء  خري هذه األعامل الدعوة إىل اهلل 

 اخلري يف الناس إىل يدعون والصاحلني، وقد أمر اهلل تعاىل املؤمنني بأن يكون منهم مجاعة

 ﴾ زن رن مم ام يل ىلٱ﴿ لعباده، فقال سبحانه: رشعها ورشائعه التي اإلسالم
 ﴾ جبحب هئ  مئ خئ حئ جئ يي ٱ﴿ :كام قال ،  [١04 آل عمران:]
 زت رت يب ىب نب مب ٱ﴿ وامتدح اهلل تعاىل من يقوم بالدعوة بقوله:، [١٢5النحل: ]
 .[33فصلت: ] ﴾ مثنث زث رث  يت ىت نت مت

يف استجابة الناس  اوللدعوة يف سبيل اهلل طرائقها التي ُيرجى هبا أن تكون سبب  

ولكل حال  وقبوهلم للحق، كالتحيل باحلكمة، ولني اجلانب، وانتقاء الكالم املناسب،

 ومكان وزمان طرائقها املناسبة.

إلقبال الناس عىل علوم النفس احلديثة يف هذا الزمن، وبحثهم عاّم ُيغني  اونظر   

أرواحهم بَلهفة وحرص، خاّصة ممن هم بعيدون عن كتاب رهبم، فإن يف نرش علوم 

                                       
 ىل مزايا الكتاب الكريم(، إرشاد العقل السليم إ١0/٢6٢) لقرآن الكريمظر: دراسات ألسلوب ا( ين١)

(5/١٨4.) 
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ُتّفز عىل القرآن ورشائعه والدعوة إليها عن طريق طرح األسئلة التي تثري األذهان، و

ب الناس من كتاب اهلل تعاىل، وتدعوهم إىل الرصاط املستقيم،  معرفة اجلواب، ُوتقرِّ

يف التعليم حيث قال  ×وقد استعملها النبي  ،(1)وتكون أوقع يف النفوس خري كثري

 ،(2)« هلكذا... مساواته على عرشه إن هللا؟ ما أتدري وحيك...» لرجل من البادية:
 الدعوة إىل اهلل ما يأيت: يف التدبرية ومن أمثلة األسئلة

 مض خض حض جض  مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح جح مج حج ٱ﴿ قوله تعاىل: مثال:
 .[٢0الفجر:] ﴾ حق مف خف حف ٱ﴿ وقوله سبحانه:، [١6 – ١3البلد: ] ﴾ حط

كيف يمكن اجلمع بني ذكر وجوه النفقة يف اخلري يف سورة  السؤال التدبري:

 رة )الفجر( قبلها؟)البلد(، وبني ذّم ُحّب املال يف سو

يف  املسكني طعام احُلّب الشديد للامل وعدم احلّض عىل سبحانه ذمّ  ملا اجلواب:

حتى  املال صاحب من ُتطلب التي اخلصال يف سورة )البلد(  سورة )الفجر( ذكر

والنفقة عىل اليتيم  املسغبة، ذي اليوم يف واإلطعام الرقبة، فّك  خيُرج من هذا الذّم، من

 وهذا ما يرتضيه اهلل سبحانه يف إنفاق املال.، (3)ب، وعىل املساكنيمن األقار

 

 

 
 

                                       
 (.4٢١( ينظر: امللخص يف رشح كتاب التوحيد، للفوزان )ص: ١)

( )كتاب السنة، باب يف اجلهمية( وقال: احلديث 47٢6( برقم: )36٩/ 4) "سننه"( أخرجه أبو داود يف ٢)

 بإسناد أمحد بن سعيد هو الصحيح.

 (.١5/34٩) روح املعاين (،٢/5١١) ح الغيبيةالفواتح اإلهلية واملفات ينظر: (3)
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 املبحث الثالث
  سئلة التدبريةمصادر اإلجابة على األ

وُتدى به العرب يف اللغة والفصاحة  ×أنزل اهلل تعاىل كتابه معجزة لنبيه 

ن احلكم واألرسار واّللفتات الكثري م والبالغة واملعاين وغريها، وقد أودع فيه 

واملعاين، وخري سبيل الستنطاق ذلك هو طرح األسئلة التي تثري الّذهن وُتعني عىل 

حفظ العلم واستذكاره، وللبحث عن أجوبة هذه األسئلة فإنه ُيرجع إىل املصادر 

الصحيحة يف ذلك، وأبرزها الصحيح من كتب تفسري القرآن الكريم، واملصادر لكتب 

 :تفسري، وأصوله، وعلوم القرآن، واللغة، والبالغة، وفيام يأيت بيان هلاقواعد ال

 :املطلب األول: كتب التفسري
مؤلفات علم التفسري هي أكثر املؤلفات عالقة بالنّص القرآين، حيث تناولت 

نصوص القرآن وبيّنت ما فيها من املعاين والعلوم، كام أن املفرسين اختلفوا يف جماالت 

، كالتفسري باملأثور، أو اللغة، أو األحكام، أو البالغة  سري كتاب اهلل عنايتهم بتف

وغريها، وال شك أن ما كان من هذه التفاسري عىل منهج السلف، ودّل عىل فهم كتاب 

اهلل تعاىل عىل الوجه الصحيح، فهو خري مرجع ملن تواردت عليه األسئلة يف فهم كتاب 

ل ما ُيبدأ به يف البحث عن إجابات األسئلة التدّبرية اهلل وتدّبره، وعىل ذلك نقول أن أوّ 

هو ُكتب التفسري حسب جماالهتا، ففي كثرة القراءة فيها واالطالع عليها خري عظيم يف 

  .فهم القرآن الكريم وتدبره

يف كتابه:  هـ(3١0 )تو عىل سبيل املثال فإن ممن كتب يف التفسري باملأثور الطربي 

يف كتابه:  هـ(756 )تالقرآن(، وبالتفسري باللغة السمني احللبي  تأويل يف البيان )جامع

 هـ(١3٨5)تويف أحوال النزول سيد قطب  املكنون(، الكتاب علوم يف املصون )الدر

 يف كتابه: )التحرير هـ(١3٩3 )تالقرآن(، ويف البالغة ابن عاشور  ظالل يف كتابه: )يف
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  .والتنوير(، وغريهم

 :يأيت ما التدبرية فسري عىل إجابات األسئلةشمول كتب الت أمثلة ومن

 .[١٨ق: ] ﴾ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ٱ﴿قوله تعاىل:  مثال:
وما صورة تكليف اهلل  ﴾ ُّ َّ ٱ﴿ من املقصود بقولة تعاىل: السؤال التدبري:

 تعاىل هلم؟

 إال به، فيتكلم قول من اإلنسان يلفظ املراد هبم املالئكة، واملعنى: ما اجلواب:

 أو اخلري من به ُأمر ما لكتابة ُمَعدُّ مهيأ عتيد حيفظه، حارض، وحافظ وعنده مَلك

 .(1)الرش
 :املطلب الثاين: كتب علوم القرآن وأصول التفسري وقواعده

العلوم التي تتعلق بالقرآن الكريم ُمبارشة، والقواعد  اوحديث   مجع العلامء قديام  

التفسري(  أصول يف ، منها )مقدمةواألصول املتعلقة بتفسري القرآن يف مؤلفات مستقلة

، و)اإلتقان يف هـ(7٩4)ت، و)الربهان يف علوم القرآن( للزركيش هـ(7٢٨)تالبن تيمية 

 أ عليهوغريها، ويف ثنايا هذه العلوم يمكن ملن طر هـ(٩١١)تعلوم القرآن( للسيوطي 

اختصت تساؤالت يف فهم القرآن وتدبره أن جيد فيها اجلواب الكايف، حيث أهنا علوم 

بالنص القرآين وُطرق تفسريه، فال سبيل لفهم كثري من فوائد اآليات وأرسارها دون 

  .العظيم الرجوع هلذه العلوم، ففيها اخلريٌ 

 ومن أمثلة اشتامهلا عىل ما ٌيمكن اإلجابة به عىل األسئلة التدبرية ما يأيت:

 مع جع  حطمظ مض خض حض  جض مص خص ٱ﴿ قوله تعاىل: املثال األول:
 .[٨١األعراف: ] ﴾  مغ  جغ

باجلملة االسمية  ما العربة من التعبري عن إرساف قوم لوط  السؤال التدبري:

 دون الفعلية؟

                                       
(، إرشاد العقل السليم إىل مزايا ٢/30٢) (، التسهيل لعلوم التنزيل٢٢/344) ( ينظر: تفسري الطربي١)

 (.٨/١٢٩) الكتاب الكريم
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 الدالة االسمية اجلملة بطريق باإلرساف وصف اهلل تعاىل قوم لوط  اجلواب:

 قوم أهنم أي ،(1)التجدد عىل الثبات والدوام بخالف اجلملة الفعلية التي تدل عىل

 الشهوات سئموا ملا غريبة شهوة اشتهوا فلذلك الشهوات يف إلرسافا منهم ُتكن

 .(2)املعتادة، فكان اإلرساف صفة ثابته فيهم والعياذ باهلل
 .[6احلجرات: ] ﴾    حي جي يه ىه مه جه ين ىن ٱ﴿ قوله تعاىل: املثال الثاين:

 هل التّبني يف األخبار يكون مع الفاسقني فقط دون غريهم؟ السؤال التدبري:

 بقوله حُيكم لئال له، ليُحتاط الفاسق خرب يف بالتثبّت تعاىل جاء أمر اهلل ب:اجلوا

، (3)وراءه اقتفى قد بقوله احلاكم فيكون ا،خمطئ   أو اكاذب  -األمر نفس يف- فيكون
 قبول وعىل هذا جيب خربه يف التبني جيب ال الفاسق غري أن ومفهوم املخالفة من ذلك

 .(4)حمل النطق يف ال اللفظ عليه دل ما العدل، فاملفهوم هو الواحد خرب
فبيان إجابة السؤالني السابقني إنام كان يف كتب علوم القرآن وكتب أصول التفسري، 

إضافة إىل كتب التفسري التي تذكر قواعد التفسري يف ثنايا التفسري مثل )التحرير 

 .هـ(١3٩3)توالتنوير( البن عاشور 

 :املطلب الثالث: كتب اللغة والبالغة
كام أن القرآن الكريم ُمعجز بألفاظه ومعانيه فإنه ُمعجز ببالغته وتعبريه، فال سبيل 

 عقول غرقت بحر علومه وأرساره، ففي ولطائفه عجائب القرآن حرص ألحد يف

احلكامء، ويف لطائفه وأرساره ما يمكن  أفكار بمعانيه اإلحاطة دون وتضاءلت العقالء،

  اختيار ألفاظه وتركيب تعابريه ما َيْسرتشد به احلريان.أن يكون به اهلداية والنور، ويف

                                       
 (.٨( ينظر: خمترص يف قواعد التفسري، خلالد السبت )ص: ١)

 (.٨/٢3٢حرير والتنوير )لت( ينظر: ا٢)

 (.7/370( ينظر: تفسري ابن كثري )3)

 (.3/١06) قان يف علوم القرآن( ينظر: اإلت4)
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وحني يتأمل قارئ القرآن أو السامع له يف الرتاكيب البالغية يف بعض آيات القرآن، 

ويطيل النظر فيها، فإنه ترد عليه تساؤالت عن احِلكم واألرسار من هذه الرتاكيب، 

طائفه ومعانيه، والتعايش مع آياته، ويكون ذلك مما يعينه عىل تدبر القرآن والتفكر يف ل

وخري ما ُيرشده للجواب يف هذا املجال هي كتب التفسري التي هلا عناية هبذا املجال 

 ، و)التسهيلهـ(53٨)تالتنزيل( للزخمرشي  غوامض حقائق عن مثل كتاب )الكشاف

 لكتابا مزايا إىل السليم العقل ، و)إرشادهـ(74١)تالتنزيل( البن ُجزي الكلبي  لعلوم

كام ُيمكنه الرجوع إىل كتب علم البالغة  وغريها، هـ(٩٨٢)ت الكريم( أليب السعود

  .والتنقيب عن اإلجابات فيها

 :يأيت ما وتعبريه بالغة القرآن يف التدبري السؤال أمثلة ومن

 .[34الشورى: ] ﴾ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ٱ﴿ قوله تعاىل: املثال األول:
هالك السفن بحرف )أو( أما عفو اهلل تعاىل ما داللة عطف إ السؤال التدبري:

 فُعطِف بحرف )الواو(؟

 إن املعنى ألن التخيري، عىل يوبقهن داللة أو قوله يف بحرف )أو( جيء اجلواب:

الريح كام  سكون ألجل املاء ظهر عىل السفن ركود إما بِليّتنَي، بأحد املسافرين َنْبتَل نشأ

 باشتداد وإما ،[33شورى: ال] ﴾ ىنين من خن حن  جن يم ىم مم﴿ قال تعاىل:

 )أو( العفو دون يف بحرف )الواو( وجاء هلّن، اإلهالك فيحصل الريح، يف العصف

 فال كثري عن يعف يشأ وإن أي املقدر؛ للرشط جزاء معنى يف وهو يوبقهن عىل اعطف  

 من كثري عن بالعفو الرمحة سعة عىل يوبقوا، ويف ذلك داللة أن استحقاقهم مع يوبقهم

 .(1)هنا )الواو( موقع أعجب وما هناك )أو( موقع أحسن ما فانظر الذنوب،
                                       

قائق اإلعجاز (، الطراز ألرسار البالغة وعلوم ح4/٢٢7ائق غوامض التنزيل )( ينظر: الكشاف عن حق١)

 (.٢5/١07التنوير )تحرير و، ال (5/١١7) الشافية يف رشح اخلالصة الكافية املقاصد (،١/٨4)
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 جتحت هب مب    خب حب جب هئ ٱ﴿ قوله تعاىل: املثال الثاين:
 .[٨٢البقرة: ] ﴾هت مت خت

 ما الداللة عىل التعبري عن عالقة أهل اجلنة هبا بالصحبة؟ السؤال التدبري:
لغريه،  مالزمته كثر فيمن يقال إنام فالصاحب الصحبة تكون من املالزمة، اجلواب:

 طول تقتيض املصاحبة أن ألجل االجتامع فقط؛ من أبلغ واالصطحاب واملصاحبة

ي وقد ا،اصطحاب   اجتامع كل وليس اجتامع، اصطحاب فكل ُلبثِه،  × النبي ُسمِّ
 أي أنكم، [46سبأ: ] ﴾ مفحق خف  حف جف جغمغ مع ٱ﴿بالصاحب يف قوله تعاىل: 

وِجنّة، وهذا داللة  َخباَل به جتدوا ومل باطنه،و ظاهره وعرفتموه، وجربتموه صحبتموه،

 .(1)عىل عمق العالقة وقّوهتا
  جف مغ معجغ جع مظ حط مض خض حض جض مص ﴿ قوله تعاىل: املثال الثالث:

 .[3٩يونس: ] ﴾  لك خك حك جك مق مفحق خف حف
ما الغرض من تشبيه تكذيب الكفار بتكذيب من قبلهم من األمم  السؤال التدبري:

 السابقة يف اآلية؟

 يسوق أجلها من التي الفائدة أو اهلدف التشبيه عادة  هو من الغرض اجلواب:

الكالم فيتم به  يف ذكر له وال يكون ورائه، من ينشدها التي والغاية التشبيه املتكلم

ويظهر من فوائد تشبيه تكذيب الكفار بتكذيب من قبلهم من ، (2)وضوح وبيان املعنى

 :األمم السابقة عدة أمور، منها ما يأيت

السابقة  لألمم مماثلون أهنم املرشكون ليعلم الكافرين املعاندين عادة هذه أن .1

 .(3)احلالة فإن من أغراض التشبيه: بيان بذلك، فيعتربوا الرسل كذبت التي
                                       

 (.476(، املفردات يف غريب القرآن )ص: ١/٢44تفسري الراغب األصفهاين ) ر:( ينظ١)

 (.٢3٨)ص:  غة يف املعاين والبيان والبديع( ينظر: جواهر البال٢)

 (.١/7٨) الواضح للبالغة (، املنهاج3/4١4اح يف علوم البالغة )( ينظر: بغية اإليضاح لتلخيص املفت3)
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عرف  التي األمم بأولئك حل كام هبم العذاب بحلول هلم بالنذارة التعريض  .2

 نفس يف حاله لتشبيه: تقريرديارها، فإن من أغراض ا وشاهدوا مصريها السامعون

 .(1)السامع وتقبيحها
 من السابقون الرسل لقي ما مثل إال قومه من لقي ما بأنه × النبي تسلية  .3

 .(2)أقوامهم
 
 
 

 
 

                                       
 (.١/7٨واضح للبالغة )(، املنهاج ال3/4١5) اح يف علوم البالغةر: بغية اإليضاح لتلخيص املفت( ينظ١)

 (.١١/١73تحرير والتنوير )( ينظر: ال٢)
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 املبحث الرابع

 ل املعينة يف طرح السؤال التدبريالوسائ 

، إنام ُتتاج لظروف إن ورود التساؤالت التدبرية عىل الذهن ال تأيت من فراغ

ووسائل معينه يمكن للعقل فيها ُتديد املسؤول عنه، والدقة يف ُتييز ما يرغب بمعرفة 

مع التفّكر فيها، وتكرار جوابه، وخري مساعد يف ذلك هو إطالة النظر يف آيات اهلل 

قراءة اآليات وسامعها مع تأّملها، إضافة إىل حسن االستامع واإلنصات هلا، مع أمهيّة 

يف القراءة، والرتتيل، والطهارة  واحلال املناسبة للتدبر، من تأن   اختيار الزمان واملكان

 :وغريها، وفيام ييل تفصيل ألبرز هذه الوسائل

 :املطلب األول: تكرار قراءة القرآن
إن يف إطالة النظر يف آيات القرآن الكريم، وإطالق الفكر يف الغوص والتعّمق يف 

اللطائف، إضافة إىل التكرار يف قراءة اآليات والنظر فيها ما َتتَفتح به املعاين واألرسار و

األفهام وتزيد به العلوم واملعاين، فام يصل إليه الفهم بعد التكرار ليس كام يكون يف املّرة 

 األوىل.

الكريم، وتكرارها  النظم آيات القرآن وسياق يف التأمل وإطالة النّظر ويف إمعان

ه كثري من األسئلة امللّحة، ويف أجوبة هذه األسئلة ما يتبني به إعجاز ما تظهر ب امرار  

القرآن ومجال نظمه وتركيبه، كام يتضح به مناسبات اآليات ومواضيع السور 

ومقاصدها والكثري من اهلدايات التي ُتعني عىل تقرير أساس اإلسالم؛ وهو توحيد 

 أن تتقرر يف األذهان وتثبت يف العبادة ونفي الرشك؛ وهذه هي الغاية من اخللق، إىل

 .(1)اجلَنان ويكمل به الوجدان، ويرتجم ذلك العمل
                                       

 (.٩/440فسري املنار )( ينظر: ت١)
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 كام يمكن القول أن أقل ما يستفاد به من تكرار آيات القرآن، واملداومة عىل تالوهتا

وتدّبرها لألخذ بام فيها إضافة إىل ما سبق هو ُتصيل الثواب العظيم من الكريم 

 أجّل  من هي جتارة اح يف صفقة ليس فيها كساد، بلسبحانه، وُتقيق أعىل األرب

 ثوابه، بجزيل والفوز الرب سبحانه، رىض وهي أال وأفضلها، وأعالها الّتجارات

 جف  مغ جغ مع جع مظ ٱ﴿ فقد قال تعاىل:، (1)وعقابه سخطه من والنجاة
وجميء فعل ،[٢٩فاطر: ] ﴾ \\مك لك خك حك  جك مق حق مف خف حف

ويمكن ُتقيقها (2)تالوته مرشوعية عىل استمرار لةدال املضارع يف اآلية التالوة بصيغة

 بالتكرار.

ويف تكرار اآليات بنيّة صادقة يف االستزادة من علومها وفوائدها والسؤال عن ُكل 

عزيز، وذلك  قرآن وفهمه وتدبره، حيث أنه كتابما مل يتبني فيها خري سبيل لألخذ بال

رسيعة عابرة  ال يتساوى من قرأه قراءة(3)فالقرآن منيع القوة والغلبة، بمعنى: العّزة من

 :بمن أعاد تالوة آياته وكررها وتساءل عن معانيها رجاء زيادة االنتفاع هبا، قال 
 .[4١فصلت: ] ﴾ اك يق ىق﴿

 :املطلب الثاين: االستماع واإلنصات للقرآن
ُيعد سامع القرآن الكريم وسيلة من وسائل األخذ به، ويف ذلك من اخلري الكثري، 

 لفهم كتاب اهلل، والوصول إىل تدّبره والعمل اطريق  هلدى الزيادة والتجديد، وهو ومن ا

 ﴾خس حس جس مخ جخ  مح جح مجٱ﴿ به، قال تبارك وتعاىل:
 يف اإلنصات أن واإلنصات يف هذه اآلية، االستامع بني والفرق، [٢04األعراف:]

                                       
، تيسري الكريم (٨/١6٨(، حماسن التأويل )3/6١١) ائق غوامض التنزيل( ينظر: الكشاف عن حق١)

 .(6٨٩)ص:  الرمحن

 (.7/١5٢الكتاب الكريم ) ( ينظر: إرشاد العقل السليم إىل مزايا٢)

 (.٢5/37٩) علوم القرآن (، تفسري حدائق الروح والرحيان يف روايب7/١٨3( ينظر: تفسري ابن كثري )3)
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 أن فهو له عاالستام استامعه، وأما عن ُيشِغل بام االشتغال أو التحّدث برتك الظاهر

، أما اتقريب   باجلوارح يستمع إليه، فاإلنصات يكون ما ويتدّبر قلبه وحُيِض  سمعه، ُيلقي

 حصول اهلل رتب االستامع؛ وهلذا عىل متقدم فيكون باألذنني، واإلنصات االستامع

 أنه وينصت، له يستمع فلم الكتاب، عليه ُتيل من أن عىل ذلك فدل عليهام، الرمحة

 .(1)كثري خري فاته وقد الرمحة، من احلظ حمروم
والذي يتم به  القلب، يف املؤثر املعنى َسْمع القرآن إىل واالستامع باإلنصات ويقصد

 ،(2)باآليات عـن ال ينتفـل عمّ ـز وجــاه اهلل عـمل، ولذلك نفـوذلك بالع اعـفـتـاالن
 ﴾ حج مث هت مت خت  جتحت هب مب خب حب جب ٱ﴿ فقال سبحانه:

 .[٢3األنفال: ]
حني قال  استامع اجلن لآليات وانتفاعهم به يف القرآن وذلككام جاءت حكاية 

 ىن من حنخن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱ﴿ سبحانه:
فلام استمع اجلن للقرآن وتأّدبوا باإلنصات ، [٢٩األحقاف: ] ﴾  ىه مه جه ين

 إليه حصل هلم النفع الذايت فآمنوا برهبم والنفع املتعدي حني دعوا قومهم إىل احلق.

ستامع لآليات واإلنصات هلا بخشوع وحضور قلب وتعايش معها، فحينام يتم اال

فإنه يتبادر للذهن تساؤالت واستفسارات يْكمن يف أجوبتها اخلري العظيم والعلم 

 .النافع الذي ُيعني عىل حمبة اهلل وتقواه واخلشية منه 
 :املناسبة واحلال واملكان الزمان املطلب الثالث: اختيار
ان واحلال املناسبة من األدوات املساعدة عىل تدبر القرآن اختيار الزمان واملك

فإن  ان واحلال املالئمة لتدبر القرآن؛وفهمه، فإذا اختار القارئ أو السامع الوقت واملك

                                       
(، الدر املنثور ٢/٢74ابن عرفة ) (، تفسري3/536(، تفسري ابن كثري )١3/344( ينظر: تفسري الطربي )١)

 (.3١4)ص:  (، تيسري الكريم الرمحن3/636فسري باملأثور ) التيف

 (.3١٨)ص:  (، تيسري الكريم الرمحن5/١77ينظر: روح املعاين ) (٢)
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يف التفّكر باآليات والتأمل فيها والغوص يف أرسارها،  االعقل واجلسد يعمالن مع  

لصاحب القرآن عند تدبره، وإذا وهو ما ينبغي  ،حلضور القلب اويكون ذلك سبب  

عن املشغالت فإنه يمكن لصاحب القرآن أن يتعايش مع  احض القلب والّذهن بعيد  

اآليات ويدرك يشء من لطائفها، وهذا بدوره قد يستوقف العقل عند كثري من 

التساؤالت واالستفهامات التي ال تنقيض إلعجاز القرآن الكريم، ويف املبادرة للبحث 

 ،ت هذه التساؤالت تظهر الكثري من احِلكم والعلوم التي تنفع صاحبهاعن إجابا

 وترفع من سقف علمه ومعرفته.
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  املبحث اخلامس
 جماالت السؤال التدبري يف القرآن

إذا سار املتدبر لكالم اهلل سبحانه عىل الطريق الصحيح يف حماولته لفهم كالم اهلل 

وسلك  ألرساره ولطائفة، وراعى األدب والتعظيم لكتاب اهلل تعاىل والوصول 

منهج الّسلف يف تدبرهم للقرآن، فإن املجاالت التي يمكنه التساؤل فيها والنظر يف 

إلعجاز القرآن يف علومه ومعانيه ولطائفه وتعبريه، فقد  اجواهبا كثرية ومتعددة؛ نظر  

، أو املعاين، أو املقاصد وغريها، وفيام ييل يكون السؤال يف اللغة أو البالغة، أو األحكام

 بيان ألبرز جماالت السؤال التدبري يف القرآن:

 :املطلب األول: السؤال عن معىن املفردة وداللة اختيارها دون غريها
من  لغة القرآن ومل ينتهوا البحث يف إعجاز طويلة يف اأوقات   قىض العلامء والباحثون

  املرشكني بأن يأتوا ولو بسورة مثله، قال سبحانه:حرصها، كيف ال وقد ُتدى اهلل
ومل يستطيعوا، فكان يف اإلعجاز اللغوي يف القرآن  [3٨يونس: ] ﴾  مج  حج مث هت﴿

وِدقة االختيار لأللفاظ والتعابري، حيث ال ُمفردة ُتغني عن ُمفردة، وال تعبري ُيغني عن 

ترشده يف جواهبا إىل اإلملام بوافر للمتدبر يف انبعاث التساؤالت التي  اواسع   جماال   ؛آخر

العلوم واتساع املدارك يف فهم القرآن الكريم، ويتم ذلك عن طريق الوقوف عند ألفاظ 

القرآن الكريم والتأمل يف احلكمة من جميئ لفظة دون أخرى، والتفكر يف رّس اختيار 

 كلمة بعينها، وفيام ييل تطبيق لذلك:

 .[١4البلد: ] ﴾ خس حس جس مخ جخ مح ٱ﴿ قوله تعاىل: مثال:
 ما رّس التعبري عن يوم املجاعة باملسغبة دون غريها؟ السؤال التدبري:

: وقيل التعب، مع اجلوع هو فالّسَغب، ألنه وصف ملجاعة غري عادية، اجلواب:

واجلوع  القحط وقت يف املال التعب، وكلها ظروف صعبة، وإخراج مع العطش

 جي يه ٱ﴿ :كقوله وهذا لألجر، وأوجب النفس، عىل أثقل الشديد والضورة
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 ﴾ خي  حي  جي يه ىه مه جه ٱ﴿ :وقوله، [١77البقرة: ] ﴾حيخي
[٨اإلنسان: ]

(1). 
 :املطلب الثاين: السؤال عن استخدام أسلوب دون آخر

إلعجازه، فتارة خياطب العقل  اتنوعت أساليب القرآن الكريم وتعددت تبع  

ها الكثري من األساليب، وأخرى للعاطفة، ومرة للمفرد، ومرة خُياطب اجلامعة وغري

من الفوائد، وبطريقة عجيبة ُتتاج  امن املعاين وكثري   اكل ذلك يف مواطن أعطت مزيد  

لتأّمل طويل وتفكر عميق يمّكن من الوصول ألرسارها وِحكمها، وفيام ييل تطبيق 

 لسؤال تدبري عن أسلوب من أساليب القرآن الكريم يف اآليات. 

 .[3 – ١عبس: ] ﴾ جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱ﴿تعاىل: قوله :مثال
 االلتفات؟ طريقة يف اآليات عىل اخلطاب الرس يف جميء ضامئر ما :التدبري السؤال

 اباعث   ×سمع النبي  يقرع ما أول ليكون الغيبة بأسلوب بدأت اآليات :اجلواب

 اهلل من تلطف وهذا العتاب، يفاجئه فال الغائب ضمري من املعنى يرتقب أن عىل

 .(2)ا عىل النفسوقع   أهون وذلك اُمدرج   نفسه يف العتاب ليقع × ولهبرس
 :املطلب الثالث: السؤال عن العالقة بني اآلية ومقصد السورة

توسعت العناية بعلم مواضيع اآليات والسور ومقاصدها يف اآلونة األخرية، وهي 

قرآن وإطالة من خري ما يقيض هبا املؤمن وقته حيث تتطلب منه التعايش مع آيات ال

النظر فيها، وإدراك معانيها وعلومها حتى يمكنه الوصول إىل املوضوع املناسب 

واملقصد الصحيح، وال شك أن هذه الطريقة ترفع من سقف الفهم آليات القرآن 

الكريم وفهم مقاصده بطريقة يمكنه معها التدبر والعمل، ويف طرح بعض األسئلة 

                                       
 (.3١/١70ح الغيب )(، مفاتي4١٢ غريب القرآن )ص:املفردات يف ( ينظر:١)

 (.30/١05تحرير والتنوير )( ينظر: ال٢)
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وبتها، بيان ملوضوع اآلية أو السورة ومن ثم ُتديد التي تعني عىل إدراك املعاين وأج

 مقصدها، ومن هذه األسئلة ما يأيت:

 ُختمت؟ بَِم افتتحت السورة؟ وبِمَ  .١

 يف السورة؟ اما أكثر الكلامت واملواضيع تكرار   .٢

 وما هي حالة النزول هلا؟ ؟ما هي أسباب النزول الواردة يف السورة .3

 ها؟ما مناسبة السورة ملا قبلها وملا بعد .4

 وفيام ييل تطبيق لسؤال تدبري يرشد وُيعني عىل الوصول للموضوع:

 .[١٩ -١3]آيات وصايا لقامن احلكيم يف سورة لقامن من آية:  مثال:
 ؟ ما مناسبة حكاية اآليات لوصايا لقامن البنه يف السورة ملقصدهاالسؤال التدبري:

، (1)القرآن يف ىلتعا اهلل حكمة مقصد سورة لقامن هو األمر باتباع اجلواب:
 يل ىل ﴿ ذلك جميء وصف الكتاب باحلكمة يف أول السورة عند قوله:وانسب 
 وقد ُوِصف لقامن يف اآليات باحلكمة يف قوله تعاىل:، [٢لقامن: ] ﴾ حم جم

ودّلت عىل ذلك وصاياه احلكيمة البنه يف ، [١٢لقامن: ] ﴾ يل ىل مل خلٱ﴿

مة الصالة، واألمر باملعروف والنهي هنيه عن الرشك، وأمره بشكر اهلل ومراقبته، وإقا

 عن املنكر وغريها من الوصايا، فكانت القصة املناسبة يف املكان املناسب.

 :املطلب الرابع: السؤال عن مناسبة افتتاح السورة وخامتتها مبوضوعها
 علم املناسبات، بمعنى بيان املناسبة بني آية وُأخرى، أولطيفة من علوم القرآن ال

 لرتتيب"لها وبعدها، أو آيات السورة الواحدة أّوهلا بآخرها وغريها، كام أن سورة بام قب

وكام ، (2)"حكيم عن صادر توقيفي أنه عىل تطلع أسباب املصحف يف السور وضع

                                       
 (.4١١)ص: (، املخترص يف التفسري٢/356السور ) اف عىل مقاصد( ينظر: مصاعد النظر لإلرش١)

 (.3/3٨١قان يف علوم القرآن )( ينظر: اإلت٢)
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وإذا نظرنا إىل األداة  ،(1)"والروابط الرتتيبات يف مودعة القرآن لطائف أكثر" قيل:

أهنا تكون يف طرح التساؤالت التدبرية، املناسبة للبحث عن هذه املناسبات نجد 

ويكون ذلك بعد إطالة النظر يف اآليات وتكرارها من غري استسالم أو توقف، وفيام 

 :ييل تطبيق ألسئلة املناسبات التدبرية

 سورة املؤمنون. املثال األول:

 مل خل ٱ﴿ما العالقة بني افتتاح سورة املؤمنون بقوله تعاىل:  السؤال التدبري:
 [١١7املؤمنون: ] ﴾ خك  حك جك مق ٱ﴿ وجميء قوله تعاىل:، [١ؤمنون: امل] ﴾ىل

 يف ختام السورة بموضوع سورة املؤمنون؟

تناولت سورة املؤمنون بيان قضية اإليامن وحقيقته وثامره وعواقب  اجلواب:

خمالفته، وذّم الكافرين، ومقصدها هو بيان اختصاص املؤمنني بالفالح، ولذلك ناسب 

 .(2)املؤمنني وختامها بعدم الفالح للكافرين افتتاحها بفالح
 سورة التكاثر. املثال الثاين:

 ما مناسبة فاُتة السورة بختامها؟ السؤال التدبري:

 ميٱ﴿ امللهي يف قوله تعاىل عند افتتاح السورة: التكاثر أن خيفى ال اجلواب:
 جض مص خص حص ٱ﴿ :بقوله اخُتتِمت لذا الدنيا، نعيم هو من [١التكاثر: ] ﴾ني
فالسورة كانت تدور حول تذكري املنشغلني يف الدنيا باملوت ، [٨التكاثر: ] ﴾حض

 .(3)واحلساب
 

                                       
 (.١0/١١0) ( مفاتيح الغيب١)

اسب اآليات والسور، (، نظم الدرر يف تن٢/303اف عىل مقاصد السور )( ينظر: مصاعد النظر لإلرش٢)

 (.34٢(، املخترص يف التفسري )ص:١٩٨/١3)

 (.600(، املخترص يف التفسري )ص:٨3املطالع يف تناسب املقاطع واملطالع )ص: ( ينظر: مراصد 3)
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 املبحث السادس
 تطبيق طرح األسئلة التدبرية يف سورة اهلمزة 

 :املطلب األول: من اآلية األوىل وحىت اآلية الثالثة
 ٌّ ٰى ٰر  ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىه مه ٱ﴿ٱ :قوله تعاىل

ٍّ ﴾. 
 ما داللة افتتاح السورة بالويل؟ السؤال األول:

واهللكة، وهي  والَعذاب افتتحت السورة بالويل وهو الُقبح واخِلزي اجلواب:

والعذاب، ويف ذلك داللة  بالعقاب للوعيد القرآن وتأيت يف احلال، دعاء بسوء ُ كلمة

بالقول أو عىل شناعة هذا اخللق اليسء والرديء وهو العيب يف أعراض الناس 

هذه السورة وسورة املطففني يف قوله  يف القرآن بـالويل؛ وقد ُبِدئت سورتان، (1)الفعل

 أعراض يف فاألوىل كانت يف النّهي عن العيب ،[١املطففني:] ﴾ مث هت ﴿تعاىل: 

ويف ذلك  أمواهلم، يف التعامل مع الناس، والثانية جاءت يف التحذير من ُظلم الناس

 اإلهانة، مهانة إليها تترسب أن من اهلل لنفوسهم وحفظ ؤمننيامل داللة عىل رَشف

 لرفع كفاية هذا ويف عليه، ويعاقب ويكرهه، هلم، يقع ما يرى اهلل بأن وإشعارهم

 .(2)أرواحهم، وطمأنة واستقرار لنفوسهم
 ؟﴾ جي يه ىه ٱ﴿ ُتشِعر كلمة )كل( يف قوله تعاىل: بِمَ  السؤال الثاين:

ِدين بأن ُتشعر( كل) كلمة اجلواب:  مْهز اختذوا الذين وهم مجاعة، الوعيد هبذا املهد 

وقد جاء وصف املرشكني بذلك يف مهزهم وملزهم  ،(3)هلم اديدن   وملزهم املسلمني

                                       
اسب (، نظم الدرر يف تن٢0/١٨١(، تفسري القرطبي )٨٨٨)ص: غريب القرآناملفردات يف  ( ينظر:١)

 (.30/١٨٩تحرير والتنوير )(، ال٩34)ص:  (، تيسري الكريم الرمحن٢٢/٢44اآليات والسور )

 (.6/3٩73القرآن )ر: يف ظالل ( ينظ٢)

 (.30/536) والتنوير( ينظر: التحرير 3)
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  حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل  جل مكٱ﴿باملؤمنني يف قوله تعاىل: 
 .[١١القلم: ] ﴾ مص خص حص ٱ﴿ وقوله:، [30 – ٢٩: املطففني] ﴾ خن

م يدل جميء فعل اهلمز واللمز عىل وزن )ُفَعَلة( يف قوله تعاىل: عال السؤال الثالث:

 ؟﴾ جي يهٱ﴿
 عىل تدل )ُفَعَلة( للمبالغة، وهي صيغة جاء فعل اهلمز واللمز عىل وزن اجلواب:

 ، فصيغة-والعياذ باهلل–لصاحبه  عادة صار حتى منه، املصاغ الفعل صدور كثرة

 .(1)املوصوف من الوصف ُتّكن عىل تدل )ُفَعَلة(
 ما الرّس يف إِتباع صفة مجع املال وعّده بصفتي اهلمز واللمز؟ السؤال الرابع:

 احلياة، يف بعظمته وتقديسه شعرت إذا سيطر حب املال عىل النفس حتى اجلواب:

 للامل بملكه أنه الناس، فيظن صاحبها أقدار واألقدار، ومنها القيم مجيع هانت أمامها

 ، ويف إتباع-والعياذ باهلل–ومهزهم  يف ملزهم هم فيقعوأقدار الناس كرامات ملك قد

لشناعة صفة احلرص عىل املال  يف تشنيعهام؛ باهلمز واللمز زيادة وعدده ماال   مجع صفة

 . (2)الفقر من والتخوف النفس بخل عن ينشأ الذي
 ؟﴾  ٰذ يي ىي مي خي ٱ﴿ ما املراد باملال يف اآلية السؤال اخلامس:

 طعام من حاجته مؤونة وتكفي تنفعه التي اإلنسان مكاسب املال هو اجلواب:

 املال لفظ غلب وقد املثمرة، الثامر ذات واألشجار كاألنعام ذلك منه ُيتخذ وما ولباس

مشموالهتم، والُبد من أداء حق املال  من الكثري هو ما عىل العرب من قوم كل يف

 .(3)لنعمةله عىل هذه ا ااستجابة ألمره وشكر   وإنفاقه يف سبيل اهلل 
                                       

 (.53٩ /٩) (، حماسن التأويل٢٢/٢43اسب اآليات والسور )ر: نظم الدرر يف تنـظـ( ين١)

 (.30/537ير )(، التحرير والتنو6/3٩7٢) ر: يف ظالل القرآن( ينظ٢)

 (.30/53٨) تحرير والتنوير( ينظر: ال3)
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 مي خي ﴿يف قوله:  (هوبني كلمة )َعدّ  (هما الفرق بني قوله )َعّددَ  السؤال السادس:
 ؟﴾ٱٰذ يي  ىي

 َوَلعه لشّدة حسابه، ويف هذا التعبري بيانٌ  أي عّده؛ من َعّدَده أي أكثر معنى اجلواب:

 .(1)ومعاودته العد يف للمبالغة فالتضعيف بجمعه؛
ٱٱقوله: من املضارع يف  عن اخللود بصيغة املايض بدال   ما داللة التعبري لسؤال السابع:ا

 ؟﴾ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٱ﴿
 لتحققه املايض منزلة املستقبل لتنزيل املايض؛ بصيغة ُعرّب عن اخللود اجلواب:

 إخالده حصل كأنه حتى خيلده ماله بأن موقن بأنه به التهكم يف زيادة وذلك عنده،

 .(2)وثبت
 ني املال واخللود؟هل هناك عالقة ب السؤال الثامن:

 حتى البعيدة، األماين ومنّاه أمل اإلنسان يف الدنيا، املال إذا طّول اجلواب:

ويستبعد معه  الدنيا يف اخالد   تركه املال أن حيسب -أمله وطول غفلته لفرط- أصبح

ا دون أداء حق اهلل فيه وإنفاقه حي   سيبقيه ماله أن يظن من يف الدنيا عمل فيعمل املوت،

، ويف املقابل من رَصف ماله -والعياذ باهلل–فال شّك أنه سيهلك  ؛(3)بيل اهلليف س

نيل النعيم واخللود يف  يف لصاحبه افإنه سيكون سبب   الصالح واحتسبه عند اهلل بالعمل

للهالك، أو  افرصف املال إما أن يكون عىل أمل اخللود يف الدنيا فيكون طريق   ،(4)اجلنة

 واهلل أعلم. ،د يف اجلنة يف الدار اآلخرةللخلو ايكون رصفه طمع  

 :من اآلية الرابعة وحىت اآلية التاسعة املطلب الثاين:
 يب ىب نب مب زب رب يئ ىئ نئ  مئ زئ رئ ّٰ ُِّّ ٱ﴿ قوله تعاىل:

 .﴾  ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت مت  زت رت
                                       

 (.30/53٨ير )تحرير والتنو( ينظر: ال١)

 (.30/53٩تحرير والتنوير )( ينظر: ال٢)

 (.٢4/5٩٨( ينظر: تفسري الطربي )3)

 (.4/7٩5: الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل )( ينظر4)
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ما املناسبة بني الَذْنب وهو )اهلمز واللمز( وبني العقاب وهو )النار(  السؤال األول:

 رة؟يف السو

 ىن ٱ﴿: يف معيبه وغيبته هلم، قال اهلل  الناس حلم يأكل واللامز اهلامز أن اجلواب:
، [١٢احلجرات: ] ﴾ ٰذ يي ىي مي خي  حي جي يه مهىه جه ين

 .(1)واللحم يوم القيامة اجللد تأكل إهنا حيث من للنار اسم أيضا واحلطمة
وما رّس التعبري ، ﴾ ّٰ ُِّّ ٱ﴿ ما الذي ُتفيده كلمة الن بذ يف قوله: السؤال الثاين:

 ؟ هبا

وهذا جزاء من اقرتف األعامل ، (2)والتصغري التحقري تفيد( الن بذ) كلمة اجلواب:

السابقة، وهو جزاٌء من جنس العمل؛ فكام تسبب من يعيب يف أعراض الناس بنَبذهم 

 .(3)وُتقريهم  يف النفوس كان جزاؤه الن بذ يف النار يوم القيامة
 ؟﴾ زئ رئ﴿ سبة التعبري عن النار باحلطمة يف قوله:ما منا السؤال الثالث:

فيها؛  من َُتطِم احلطمة هي اسم من أسامء النار، وُسميت بذلك ألهنا اجلواب:

فناسب كرس األعراض باهلمز واللمز ، (4)ونحوه اهلشم مثل اليشء وهو من كرس

 من جنس العمل
ٍ
 .(5)بكرس األعضاء باحلطمة، فكان العقاب كجزاء

 ؟﴾ رب يئ ىئ نئ  ٱ﴿ ما الذي ُيفيده السؤال عن احلطمة يف قوله: بع:السؤال الرا
اخللق  عقول تدركها التي األمور من ليست فهي أمرها؛ هتويل وتعظيم اجلواب:

 .(6)وتبلغها أفهامهم
                                       

 (.3٢/٢٨5ينظر: مفاتيح الغيب )( ١)

 (.٩/540نظر: حماسن التأويل )( ي٢)

 (.3٢/٢٨5ينظر: مفاتيح الغيب )( 3)

 (.٢4٢)ص:  ب القرآنينظر: املفردات يف غري (4)

 (.43٨(، غاية األماين يف تفسري الكالم الرباين، للكوراين )ص: ٨/4٨١( ينظر: تفسري ابن كثري )5)

 (.5/603(، فتح القدير، للشوكاين )١٩٩ /٩( ينظر: إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكريم )6)
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يف قوله  ما العربة من إضافة النار إىل اهلل تعاىل، ووصفها باإليقاد السؤال اخلامس:

 ؟﴾ يب ىب نب مب ٱ﴿ تعاىل:
وتفخيم، وكذلك يف وصفها  هلا تعظيم اسم اهلل سبحانه إىل إضافة النار يف ب:اجلوا

 تلتهب تزال ال عليه، فهي مزيد ال وتعظيمها إىل ما أمرها فهو للتهويل من باإليقاد؛

 النار على أوقد» ويف احلديث:، (1)ا عىل غري املعهودأبد   ختمد هليبها، فال يزول وال
 ألف عليها أوقد مث ت،ابيض   حىت سنة ألف عليها قدأو  مث ت،امحر   حىت سنة ألف
 .(2) «مظلمة سوداء فهي ت،اسود   حىت سنة

 مت  زت رت ٱ﴿ ما احلكمة من ختصيص ذكر الفؤاد يف قوله: السؤال السادس:
 ُرغم أن النار ُترق مجيع أجزاء اجلسد؟، ﴾ نتىت

 أذى بأدنى منه اتأمل   أشدّ  وال الفؤاد، من ألطف اإلنسان بدن يف يشء ال اجلواب:

 العقائد حمل عليه، ولكن ألنه واستولت جهنم نار عليه اطلعت إذا فكيف يمسه،

 ينبعث الذي السيئة، وهو األعامل ومنشأ القبيحة، وامللكات اخلبيثة، والنيات الزائغة،

 أجزاء مجيع من تقدم بام أنسب للذكر فهو وحب املال واالنشغال به، اهلمز واللمز، منه

 .(3)اجلسد
 ىث نث مث زث رث يت ٱ﴿ ما العالقة بني عذاب اهلل يف قوله: السؤال السابع:

 وبني االّتصاف باهلمز واللمز ومجع املال وعّده مع مضنة اخللود؟ ﴾  ىف يث

                                       
الكتاب  ، إرشاد العقل السليم إىل مزايا (3٢/٢٨6(، مفاتيح الغيب )5/5٢٢)( ينظر: املحرر الوجيز ١)

 (.6/3٩73(، يف ظالل القرآن )٩/١٩٩الكريم )

، (×( )أبواب صفة جهنم عن رسول اهلل ٢5٩١( برقم: )34١/ 4) "جامعه"( أخرجه الرتمذي يف ٢)
 ،اوقال الدارقطني: رواه إسحاق بن الطباع عن رشيك عن عاصم عن رجل مل يسمه عن أيب هريرة موقوف  

 (.١5١/  ١0هو أشبه بالصواب )العلل الواردة يف األحاديث النبوية( )و

 (، يف ظالل القرآن١5/46٢(، روح املعاين، )4/7٩6ائق غوامض التنزيل )( ينظر: الكشاف عن حق3)

(6/3٩73.) 
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يف وصف العذاب بإطباق النار وإغالقها بأعمدة ممّددة ما يتحقق به  اجلواب:

يا من خلودهم وبقاؤهم خالف ما كانوا يتوقعون يف الدن، (1)اليأس من اخلروج منها

لغريه، فوقعوا يف  اله وُتقري   فيها، وهذا ما جعلهم ينشغلون بجمع املال وعّده تعظيام  

 الذنوب.

 

 

 

 
 

                                       
(، تيسري ٩/540(، حماسن التأويل )٩/١٩٩الكتاب الكريم ) ( ينظر: إرشاد العقل السليم إىل مزايا١)

 (.٩34يم الرمحن )ص: الكر
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 اخلامتة
 :وفيها أبرز النتائج والتوصيات

 أبرز النتائج: ❖
 يبعث عىل اُيقصد بالسؤال التدبري االستفهام الذي ُيوِرث يف القلب إيامن   .1

من املتدبر وليس له ذكٌر يف  اريم أو سامعه، فيكون صادر  ــالعمل، عند تالوة القرآن الك

 النص.

 ِّٱ﴿ السؤال التدبري هو خري أداة للتدّبر الذي أمر اهلل به يف كتابه حني قال: .2

وهو مما زاد ابن عباس ، [٢٩ص: ] ﴾ رب  يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ

   بكتاب اهلل. وفهام   علام 

لة التدبرية يف القرآن الكريم والتعامل مع نصوص القرآن ينبغي طرح األسئ .3

الكريم بأدب واحرتام، وانتقاء أمجل العبارات يف طرح السؤال، والبعد كل البعد عن 

 أسئلة التعنّت واجلدل وماال يرجع عىل صاحبه بنفع أو فائدة.

يف  اشمول ُكتب التفسري عىل أغلب إجابات األسئلة التدبرية إاّل ما كان دقيق   .4

جماله فيكون يف الكتب املتخصصة كاللغة، والبالغة، واألحكام، والقواعد، واألصول 

 وغريها.

ُتّري الصواب يف البحث عن إجابات األسئلة التدبرية واتباع منهج ينبغي  .5

 السلف يف تعاملهم مع القرآن، والبعد عن أهل الزيغ والضالل.

ع اختيار الزمن واملكان املناسب تكرار سامع القرآن وتالوته وإطالة النظر فيه م .6

 هي من خري الوسائل املعينة عىل طرح التساؤالت واالستفسارات املفضية إىل التدبر.

فمجاالت األسئلة  ولطائفه وتعبريه، ومعانيه علومه يف القرآن إلعجاز انظر   .7
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يف  أو يف املعاين، أو يف األحكام، أو يف البالغة، أو اللغة يف التدبرية يمكن أن تكون

 أو غريها. ،املقاصد

طرح األسئلة التدبرية وسيلة جّذابة وُمشّوقة للناس يف الدعوة والرتبية  .8

 والتعليم.

وقد دّل  ،(1)مقصد سورة اهلمزة هو: وعيد املتعالني الساخرين بالدين وأهله .9

عىل ذلك الكثري من املعاين واحِلكم واللطائف واألرسار الواردة يف هذه السورة عرب 

 موجزة، يمكن الوصول هلا عن طريق طرح األسئلة التدبرية.عبارات 

 التوصيات: ❖
إجياد دليل إرشادي ألبرز وأصّح املؤلفات التي يمكن الرجوع إليها يف كل  .١

 مصدر؛ حتى يسهل عىل الباحث عن إجابات األسئلة التدبرية الوصول إليها.

حيّة يمكن  كتابة تطبيقات لألسئلة التدبرية يف سور القرآن؛ إلجياد نامذج .٢

 االحتذاء هبا والسري عىل منهجها.

 التوفيق وأسأله كتابـته، أعانني عىل أن تعــاىل اهلل أشــكر هــذا البحث، ختــام وفــي

 ذلك ويل إنه زلل، من فيه كان ما يل يغفر وأن به، واملسلمني ينفعني وأن والسداد،

 .وسلم هوصحب آله وعىل حممد نبينا عىل اهلل وصىل عليه، والقادر

 

 

 
 

                                       
 (.60١( املخترص يف التفسري )ص:١)
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 املراجعاملصادر و فهرس

عيل بن عمر  ،أحاديث املوطأ وذكر اتفاق الرواة عن مالك واختالفهم فيه وزايدهتم ونقصاهنم .1

 ديث.احل أهل مكتبة:  الشارقة - .الوليد أبو عيل بن هشام: ُترير ، البغدادي الدارقطني

حممد بن حممد بن مصطفى أبو السعود  ،الكرمي إرشاد العقل السليم إىل مزااي الكتاب .2

 : دار إحياء الرتاث العريب. بريوت - العامدي.

ُترير: حممد أبو  ، عبد الرمحن بن أيب بكر جالل الدين السيوطي ،اإلتقان يف علوم القرآن .3

 هـ.١3٩4اهليئة املرصية العامة للكتاب،  - الفضل إبراهيم.

: دار  بريوت، لبنان - ُترير: حممد حامد الفقي. ، اجلوزية ابن قيم ،التبيان يف أقسام القرآن .4

 املعرفة.

 : الدار التونسية للنرش. تونس - تأليف: حممد الطاهر بن عاشور التونيس. ،التحرير والتنوير .5

:  بريوت - ُترير: الدكتور عبد اهلل اخلالدي. ، ابن جزي الكلبي ،التسهيل لعلوم التنزيل .6

 الطبعة األوىل. - هـ. ١4١6األرقم،  رشكة دار األرقم بن أيب

 : دار الفكر . بريوت - جالل الدين السيوطي. ،يف التفسري ابملأثور الدر املنثور .7

: دار  لبنان -بريوت  - أبو بكر البيهقي، ُترير: حممد عبد القادر عطا. ،السنن الكربى .8

 الطبعة الثالثة. - هـ.١4٢4الكتب العلمية، 

حييى بن محزة بن عيل بن إبراهيم احلسيني  ،علوم حقائق اإلعجازالطراز ألسرار البالغة و  .9

 الطبعة األوىل. - هـ. ١4٢3: املكتبة العنرصية،  بريوت - العلوّي الطالبي امللقب باملؤيد باهلل .

-دار طيبة-تأليف: عيل بن عمر البغدادي الدارقطني . ،العلل الواردة يف األحاديث النبوية .10

 هـ.١4٢7 -هـ ١405الدمام،  -زي دار ابن اجلوالرياض و

تأليف: حممد بن  ،×العواصم من القواصم يف حتقيق مواقف الصحابة بعد وفاة النيب  .11

: وزارة الشؤون  اململكة العربية السعودية -.شبييل املالكياهلل أبو بكر بن العريب املعافري اإلعبد

 وىل.الطبعة األ - هـ.١4١٩اإلسالمية واألوقاف والدعوة واإلرشاد ، 

 - ُترير: حممد إبراهيم سليم. ، أبو هالل احلسن بن عبد اهلل لعسكري ،الفروق اللغوية .12

 : دار العلم والثقافة للنرش والتوزيع. مرص -القاهرة 

تأليف: نعمة اهلل بن  ،الفواتح اإلهلية واملفاتح الغيبية املوضحة للكلم القرآنية واحلكم الفرقانية .13

 دار ركايب للنرش مرص. - لشيخ علوان.حممود النخجواين، ويعرف با
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ُترير: مكتب ُتقيق  ، جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآبادى ،القاموس احمليط .14

 الطبعة  الثامنة. - هـ. ١4٢6بريوت،  -مؤسسة الرسالة  الرتاث يف مؤسسة الرسالة.

بن أمحد،  تأليف: أبو القاسم حممود بن عمرو ،زيلالكشاف عن حقائق غوامض التن   .15

 الطبعة  الثالثة. - هـ. ١407: دار الكتاب العريب ،  بريوت - الزخمرشي.

تأليف: أيوب بن موسى احلسيني القريمي  ،الكليات معجم يف املصطلحات والفروق اللغوية .16

 : مؤسسة الرسالة. بريوت - الكفوي، أبو البقاء احلنفي .

:  لبنان -بريوت  ،احلسن آل فراج مدحت بن  ،املختصر املفيد يف عقائد أئمة التوحيد .17

 الطبعة األوىل. - هـ. ١4٢6مؤسسة الريان للطباعة والنرش والتوزيع، 

تأليف: نخبة من أهل اإلختصاص يف مركز تفسري للدراسات  ،املختصر يف التفسري .18

 الطبعة الثالثة. - هـ. ١436: مكتبة روائع اململكة،  جدة - القرآنية.

احلاكم حممد بن عبد اهلل بن حممد بن محدويه بن ُنعيم بن احلكم  ،املستدرك على الصحيحني .19

: دار الكتب العلمية،  بريوت - ُترير: مصطفى عبد القادر عطا. ، الضبي الطهامين النيسابوري

 هـ.١4١١

مسلم بن  اإلمام ، ×املسند الصحيح املختصر بنقل العدل عن العدل إىل رسول هللا  .20

: دار إحياء  بريوت - ُترير: حممد فؤاد عبد الباقي. ، نيسابورياحلجاج أبو احلسن القشريي ال

 الرتاث العريب.

:  القاهرة - حممد حسن حسن جبل. ،املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي .21

 الطبعة األوىل. - هـ.١4٢١مكتبة اآلداب، 

 ، األصفهانى أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب ،املفردات يف غريب القرآن .22

 - هـ. ١4١٢: دار القلم، الدار الشامية،  دمشق بريوت - ُترير: صفوان عدنان الداودي.

 الطبعة  األوىل .

مكة  - أبو إسحق إبراهيم بن موسى الشاطبي. ،املقاصد الشافية يف شرح اخلالصة الكافية .23

 - هـ.١4٢٨رى، : معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي بجامعة أم الق املكرمة

 الطبعة األوىل.

 املكتبة األزهرية للرتاث. - حامد عونى. ،املنهاج الواضح للبالغة .24

ُترير: أبو  ، إبراهيم بن موسى بن حممد اللخمي الغرناطي الشهري بالشاطبي ،املوافقات .25

 الطبعة  األوىل . - هـ.١4١7دار ابن عفان،  - عبيدة مشهور بن حسن آل سلامن.
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جمد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد الشيباين اجلزري  ،يب احلديث واألثرالنهاية يف غر  .26

 هـ .١3٩٩: املكتبة العلمية،  بريوت - ابن األثري .

مكتبة اآلداب،  - عبد املتعال الصعيدي. ،بغية اإليضاح لتلخيص املفتاح يف علوم البالغة .27

 الطبعة السابعة عرش. - هـ.١4٢6

ن حممد ابن عرفة الورغمي التونيس املالكي، ُترير: جالل حممد ب ،تفسري ابن عرفة .28

 الطبعة األوىل. - هـ.١4٢٩: دار الكتب العلمية،  لبنان -بريوت  - األسيوطي.

 - أبو القاسم احلسني بن حممد املعروف بالراغب األصفهانى. ،تفسري الراغب األصفهاين .29

 الطبعة األوىل. - هـ. ١4٢0جامعة طنطا،  -كلية اآلداب 

اهليئة املرصية العامة  - حممد رشيد بن عيل رضا. ،تفسري القرآن احلكيم )تفسري املنار( .30

 م.١٩٩0للكتاب، 

ُترير: سامي  ،أبو الفداء إسامعيل بن عمر بن كثري القريش الدمشقي ،تفسري القرآن العظيم .31

 الطبعة الثانية. -هـ.١4٢0دار طيبة للنرش والتوزيع،-بن حممد سالمة.

ُترير:  ، عبدالرمحن بن نارص السعدي ،الرمحن يف تفسري كالم املنان تيسري الكرمي .32

 الطبعة  األوىل. - ه.١430: دار ابن اهليثم،  القاهرة - عبدالرمحن بن معال اللوحيق.

 - أمحد بن إبراهيم بن مصطفى اهلاشمي. ،جواهر البالغة يف املعاين والبيان والبديع .33

 : املكتبة العرصية. بريوت

أبو نعيم أمحد بن عبد اهلل بن أمحد بن إسحاق بن موسى  ،لياء وطبقات األصفياءحلية األو  .34

 هـ.١3٩4: دار الفكر للطباعة والنرش والتوزيع،  بريوت - بن مهران األصبهاين.

 - ُترير: حممود حممد شاكر. ، حممد عبد اخلالق عضيمة ،دراسات ألسلوب القرآن الكرمي .35

 : دار احلديث. القاهرة

شهاب الدين حممود بن عبد اهلل احلسيني  ،ين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاينروح املعا .36

الطبعة  - هـ. ١4١5: دار الكتب العلمية،  بريوت - ُترير: عيل عبد الباري عطية. ، األلويس

 األوىل.

ِجْستاين ،سنن أيب داود .37 ن ُترير: حممد حميي الدي ، أبو داود سليامن بن األشعث األزدي السِّ

 : املكتبة العرصية. بريوت -صيدا  - عبد احلميد.
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، ١أمحد حممد شاكر )جـ ُترير:  ، حممد بن عيسى بن َسْورة الرتمذي ،سنن الرتمذي .38

، 4(، وإبراهيم عطوة عوض املدرس يف األزهر الرشيف )جـ 3حممد فؤاد عبد الباقي )جـ و ،(٢

 الطبعة الثانية. - هـ.١3٩5 : رشكة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احللبي، مرص -(، 5

أمحد بن إسامعيل بن عثامن الكوراين، شهاب الدين  ،غاية األماين يف تفسري الكالم الرابين .39

: جامعة صاقريا كلية العلوم  تركيا - ُترير: حممد مصطفي كوكصو. ، الشافعّي ثم احلنفي

 هـ . ١4٢٨االجتامعية ، 

دين، أبو العون حممد بن أمحد بن سامل شمس ال ،غذاء األلباب يف شرح منظومة اآلداب .40

 الطبعة الثانية . - هـ . ١4١4: مؤسسة قرطبة ،  مرص - السفاريني احلنبيل.

 ، أمحد بن عيل بن حجر أبو الفضل العسقالين الشافعي ،فتح الباري شرح صحيح البخاري .41

 .7٩١3: دار املعرفة،  بريوت - ُترير: حممد فؤاد عبد الباقي وحمب الدين اخلطيب.

: دار الرشوق ،  القاهرة -بريوت - سيد قطب إبراهيم حسني الشاريب. ،يف ظالل القرآن .42

 الطبعة السابعة عرش. - هـ.١4١٢

حممد بن مكرم بن عىل مجال الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى  ،لسان العرب .43

 الطبعة  الثالثة. - هـ. ١4١4: دار صادر،  بريوت - اإلفريقى.

ُترير: إبراهيم  ، عبد الكريم بن هوازن بن عبد امللك القشريي ،لطائف اإلشارات .44

 الطبعة الثالثة. - : اهليئة املرصية العامة للكتاب . مرص - البسيوين.

عامن  - تأليف: فاضل بن صالح البدري السامرائي. ،ملسات بيانية يف نصوص من التنزيل .45

 ة الثالثة.الطبع - هـ. ١4٢3: دار عامر للنرش والتوزيع،  األردن -

: دار الكتب العلميه ،  بريوت- حممد مجال الدين بن حممد سعيد القاسمي. ،حماسن التأويل .46

 الطبعة األوىل . - هـ. ١4١٨

دار ابن عفان،  -دار ابن القيم - خالد بن عثامن السبت. ،خمتصر يف قواعد التفسري .47

 الطبعة األوىل. - هـ.١4٢6

 بن أمحد بن حممود حافظ الدين أبو الربكات عبداهلل ،مدارك التنزيل وحقائق التأويل .48

 .هـ الطبعة: األوىل ١4١٩، بريوت -دار الكلم الطيب -،  النسفي
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برهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي  ،مصاعد النظر لإلشراف على مقاصد السور .49

 الطبعة  األوىل. - هـ. ١40٨: مكتبة املعارف،  الرياض - الشافعي.

ُترير: عبد السالم حممد  ، القزويني الرازي محد بن فارس بن زكرياأ ،معجم مقاييس اللغة .50

 هـ .١3٩٩دار الفكر،  - هارون.

أبو عبد اهلل حممد بن عمر بن احلسن بن احلسني التيمي  ،مفاتيح الغيب )التفسري الكبري( .51

عة الطب - هـ ١4٢0ر إحياء الرتاث العريب ، : دا بريوت - الرازي امللقب بفخر الدين الرازي.

 الثالثة .

 - مساعد بن سليامن بن نارص الطيار. ،مفهوم التفسري والتأويل واالستنباط والتدبر واملفسر .52

 الطبعة الثانية. - هـ. ١4٢7: دار ابن اجلوزي للنرش والتوزيع،  اململكة العربية السعودية

رسالة  - خالد بن منصور املطلق. ،منهج اإلمام مجال الدين السرمري يف تقرير العقيدة .53

جامعة اإلمام حممد بن سعود  -كلية أصول الدين  -ماجستري، قسم العقيدة واملذاهب املعارصة 

 الطبعة األوىل. - هـ . ١436اإلسالمية، 

: دار  القاهرة - إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي . ،نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور .54

 الكتاب اإلسالمي.
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 امللخــص

يف َضْوء  - )النَّظرُي القرآينُّ بني االت ِّفاق واالختالف وتوجيهه يف النحو العريب
 : إىل يهدفعىل املنهج الوصفّي التحلييّل،  بحث. القراءات السبع من طريق الشَّاطبيَّة(

اإلجابة عن التساؤالت التي يثريها اتفاق القراء يف موضع واختالفهم يف  -1

 موضع آخر نظري له.

 إيضاح التوجيهات اإلعرابية كافة، وما يصاحبها من: -2

 قضايا وأحكام نحوية. -1

 تغرّيٍ يف موضع الوقف واالبتداء. -2

 اإلسهام يف تيسري القراءات القرآنية عىل الفئات املستهدفة من البحث. -3

 ومن أهم نتائجه:
ًة عىل مذهب نحوّي، كمن منع تقديم خرب ليس عىل  -4 قد تكون القراءة ُحجَّ

 خم حم جم يل ىل مل ﴿إذ هو حمجوٌج بقراءة حفص ومحزة: اسمها؛ 
 .[ 177]البقرة:  ﴾ ىم مم

ًة ملذهب نحوّي، كإجازة الكوفيني إضافة املوصوف إىل  -5 قد تكون القراءة ُحجَّ

 .[32]األنعام:  ﴾خب حب جب﴿ صفته، بشـرط اختالف لفظيْهام، كقراءة ابن عامر:

وقوة االحتجاج هبا، لكن  األصُل أن تكون القراءات السبعيّة سواًء يف ِصّحتها -6

، 87]املؤمنون:  ﴾سيقولون اهلُل﴿قد تكون قراءة َأْبنَيَ من أخرى، كام يف قراءة أيب عمرو: 

؛ ألنه مردود مرفوع، أال ترى أّن قوله: »التي قال عنها الفّراء:  [89 وهو يف العربية َأْبنَيُ

 . «مرفوع ال خفض فيه، فجرى جوابه عىل مبتدأ به ﴾رت يبٱ﴿

ظـري متفـ  الن، الدراسة النحويـة، الرتاكيب املتامثلة، النظري القرآينات املفتاحيةة: الكلم

 الوقف واالبتداء.، النظري خمتلف فيه، عليه
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 مقدِّمة ـال

احلمد هلل الذي عّلم القرآن، وزّين اإلنسان بنْط  اللسان، فطوبى ملن يتلو كتاب اهلل 

ر عىل دراسته، والصالة والسالم عىل حّ  تالوته، ويواظب آناء الليل وأطراف النها

 :أّما بعدُ  سيدنا حممد النبّي الكريم، اهلادي إىل رصاط اهلل املستقيم.

فأهل القرآن هلم عناية خاصة بالنّظائر القرآنية، فمنهم َمن حيرص عىل ِحْفظها، 

ومنهم َمن يضع لنفسه عالمًة متّيز النَّظري يف موضع ما عن غريه، ومنهم َمن جيتهد 

  التمييز بينها بالبحث عن أرسارها.يف

النَّظري القرآينُّ بني االت فاق واالختالف وتوجيهه يف النحو »ويف هذا املوضوع: 
  أبحُث مستعينًا باهلل «من طريق الش اطبي ةيف َضْوء القراءات السبع  - العريب

 عن جانب من هذه األرسار، راجًيا التوفي  والقبول.

 ا:حً النَّظري لغًة واصطال
النوُن والظاُء والراُء أصٌل صحيٌح يرجع فروُعه إىل معنًى »قال ابن فارس: 

ُل اليشء ومعاينُته، ثّم ُيستعار وُيتََّسع فيه... وهذا نظرُي هذا، من  واحٍد، وهو تأمُّ

 .(1)«هذا القياس، أْي إّنه إذا ُنظِر إليه وإىل نظريه كانا سواءً 

ُل، وقيل: املِثُل يف كل يشء، وفالٌن نظرُيك، أْي والنَّظري: املِثْ »وقال ابن منظور: 

ِمثُلك؛ ألنه إذا َنَظر إليهام النّاظِر رآمها سواًء.. ومجُع النَّظري ُنظراء، واألنثى نظرية، 

لقد ":  ويف حديث ابن مسعود  واجلمُع النّظائر يف الكالم واألشياء كّلها.

ل يقوم هبا، ×عرفُت النّظائر التي كان رسول اهلل  ، يعني "عرشين سورًة من املفصَّ

ل، ُسميت نظائر الشتباه بعضها ببعض يف الّطول  .(2)«ُسوَر املفصَّ

                                       
 .5/444معجم مقاييس اللغة   (1)

 .5/219لسان العرب   (2)
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 .(1)والنَّظري وامُلناظُِر: املِْثُل، كالنِّْظِر بالَكْْس، واجلمُع ُنَظراء

 .(2)والنَّظري: امُلناظُِر واملِْثل وامُلساوي

للغوّي، إذ هو: اللفُظ الوارُد يف وأرى النَّظري اصطالًحا ال خيرُج عن املعنى ا

موضعنْي أو أكثر، يف تركيبنْي متشاهبني أو تراكيب متامثلة، اّتف  الُقّراء عىل النَّظري يف 

 أحدها، واختلفوا فيه يف غريه.

 وهذا َيعني أّن النَّظري املدروس يف هذا البحث البّد أن يتحّق  فيه رشطان:

 .(3)تضّم النَّظري موضع الدراسةمتاُثل الرتكيبني أو الرتاكيب التي  -3

 اّتفاق القّراء يف موضع أو أكثر، واختالُفهم فيام سوى ذلك. -4

وهبذا التعريف خيُرج النَّظري الذي اّتف  عليه القّراء يف مجيع مواضعه، مثل: لْفظ 

ًفا هبا ﴾حض ٱ﴿ جمّرًدا من )ال( أو معرَّ
(4). 

  ﴾ رئٱ﴿ع مواضعه، مثل: لْفظ كام خيرج النَّظري الذي اخُتِلف يف قراءته يف مجي
 .(5) ﴾  ُّ  ٱ﴿املسبوق بالفعل 

وأعني بالدراسة النحوية الوقوف عىل التوجيهات اإلعرابية الناشئة عن 

                                       
 .4/395، ترتيب القاموس املحيط 2/238القاموس املحيط  (1)

 .2/932املعجم الوسيط  (2)

قد يأيت النَّظري يف مجلة من الرتاكيب، بعضها متامثل، وبعضها غري متامثل، أذُكر يف املتن الرتاكيـب املتامثلـة؛  (3)

 التزاًما بضوابط البحث، وأشري يف احلاشية إىل مواضع الرتاكيب غري املتامثلة.

اء معّرًفـا بــ )ال( يف موضـع واحـد. )ينظـر: املعجـم ورد جمّرًدا مـن )ال( يف سـتة وعشــرين موضـًعا، وجـ (4)

 (.769 -768املفهرس أللفاظ القرآن الكريم ص

 ورد يف موضعني:  (5)

عاصـم بالنّصـب، وقـرأ بـاقي  إذ قـرأ [282]البقـرة:  ﴾ جس مخ جخ مح جح﴿قولـه تعـاىل:  أحدمها:

 (.136ور الزاهرة البد ،171غيث النفع  ،168رساج القارئ  -71السبعة بالرفع. )ينظر: التيسري 

إذ قـرأ الكوفّيـون بالنّصـب، وقـرأ بـاقي [29]النسـاء:   ﴾ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ ُّ ﴿قولـه تعـاىل:  اآلخر: 

 (.193البدور الزاهرة  ،190غيث النفع  ،168رساج القارئ  ،79السبعة بالرفع. )ينظر: التيسري 
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 اختالف القراءة، وما قد ُيصاحبها من قضايا وأحكام نحوية.

وهبذا خيرج ما مل خيتلف توجيهه اإلعرايّب ُرغم اختالف القراءة، ثبتت عالمته 

 –ِغشاوًة ﴿ [4]الفاحتة:  (1) ﴾ٱَمِلِك  –َمالِِك ﴿نحو:  فاألولية أو تغرّيت، اإلعراب

 خب حب جبٱ﴿نحو قوله تعاىل:  والثاين؛ ألنه ُيدَرس داللًيا، [23]اجلاثية:  (2) ﴾ٱَغْشوةً 
 .[39]الروم: ٱ﴾حج مث هت مت خت حت جت هب  مب

 يف هذا النص نظريان، أحدمها خمَتَلف يف قراءته، واآلخر متََّف  عليه.

ها، ﴾ هب ﴿أّما املخَتَلف فيه فهو  وإْسكان  إْذ قرأه نافع بتاء اخلطاب وَضمَّ

ُبوا﴿الواو: ُبوَ ﴿ بينام قرأه باقي السبعة بياء الَغيبة وَفْتحها وَفْتح الواو:، (3)﴾ٱلرُِتْ   ،﴾لرَِيْ

 .(4)والفعل يف القراءتني منصوب

وإِْسكان الواو. وهذا ال خالف وأّما املتََّف  عليه فهو )فال َيْرُبو( بالياء املفتوحة 

 يف إعرابه؛ إْذ هو مضارٌع مرفوٌع بضمة مقّدرة، مسنٌد لضمري الّربا.

 أمهية املوضوع تبدو يف:
اي » ‘أّن ماّدته القرآن الكريم، أعىل النصوص اللغوية فصاحًة وبياًنا؛ لقوله  -1

 .(5)«ُأيَبُّ إِّنُه أُْنزِّل القرآُن على سبعة أحُرف، ُكلُُّهنَّ شاٍف كافٍ 

 أّن القراءات القرآنية مصدر ثريٌّ للدراسات اللغوية. -2

                                       
 .60غيث النفع  ،27يسري قرأ عاصم والكسائي )َمالِِك(، وقرأ الباقون )َملِِك(. ينظر: الت  (1)

 .350غيث النفع   ،161قرأ محزة والكسائي )َغْشَوًة(، وقرأ الباقون )ِغشاَوًة(. ينظر: التيسري   (2)

 .520النفحات اإلهلية  ،2/696البدور الزاهرة  ،320غيث النفع  ،320رساج القارئ  ،142التيسري   (3)

ْذ هـو مـن األمثلـة اخلمسـة، فعلـه: أربـى، واألصـل: ُتْربُِيـون، يف قراءة نافع: عالمة نصبه حْذُف النون؛ إ  (4)

واو -اسُتثِقلت الضمة عىل الياء، فنُِقلت إىل ما قبلها، ثّم َسكنت اليـاُء فُحـِذفت اللتقـاء السـاكننْي )اليـاء 

 اجلامعة(، أْي إّن املحذوف الم الكلمة، والفعل مسنٌد إىل واو اجلامعة.

 مة نصبه الفتحة الظاهرة عىل الواو )الم الكلمة(، فعله: َرَبا، مسنٌد لضمري الّربا.ويف قراءة باقي السبعة: عال 

 باب: جامع ما جاء يف القرآن. ،2/153سنن النسائي   (5)
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أّن دراسته جتيب عن تساؤالت ُيثريها اتفاُق القّراء عىل النَّظري يف موضع ما،  -3

 واختالُفهم فيام سواه.

، (1)اتناول هذه الفكرة نحوي  -فيام أعلم-ومع هذه األمهية مل أجد باحًثا معارًصا 

 صادر األصلية التي أذُكر منها:رغم وجود بذور هلا يف امل

التبصـرة يف القراءات السبع، لإلمام املقرئ أيب حممد مكي بن أيب طالب  -1

 –حتقي  د. حممد غوث الندوي  – هـ(437)ت محوش بن حممد بن خمتار القيسـي 

 م.1982هـ /1402 – 2ط –الدار السلفية 

القاسم بن خلف بن ِحْرز األماين ووجه التهاين، أليب حممد بن فريا بن أيب  -2

عيل حممد مراجعة الشيخ/ – هـ(590 -هـ 538)أمحد الرعيني األندلسـي الشاطبي 

 هـ.1954، 3مطبعة مصطفى البايب احللبي بمصـر، ط –الضّباع 

حاشية  –َغيث النّفع يف القراءات الّسبع، لويّل اهلل عيل النّوري الصفاقسـي  -3

 الكتاب الساب .

ثاين، أليب عبد اهلل حممد بن إبراهيم بن سعد اهلل بن كْشف املعاين يف متشابه امل -4

 م.1998، 1حتقي : د. حممد حممد داود، دار املنار، القاهرة، ط – هـ(733)ت مجاعة 

النرش يف القراءات العرش، احلافظ أبو اخلري حممد بن حممد الدمشقي، الشهري  -5

 د.ط.ت. –الفكر  دار –تصحيح الشيخ/ عيل حممد الضبّاع  هـ(833)ت بابن اجلزري 

 ويُلحظ فيها:

بذْكر اللفظ ونظريه، وبيان ما اتُِّف  عليه وما اخُتِلف يف  –أحياًنا  –االكتفاء  -1

                                       
دراسـة بالغيـة يف إعجـاز األسـلوب  :ثّمة دراسة بالغية عنواهنا: مراعاة النَّظري يف كـالم اهلل العـيّل القـدير (1)

 .54368، رقم التسجيل مكتبة اإلسكندرية ،لدين عبد الغنّي املريسالقرآيّن، د. كامل ا

ث يف 16، 10، 9، 7تناول يف الفصل األول مفهوم مراعـاة النَّظـري لـدى البالغيـني، )ينظـر: ص (، وحتـدَّ

.. وذَكـر حتـت املشـاكلة .، مراعـاة الفواصـل ،االئتالف ،الفصل الثاين عن وجوه مراعاة النَّظري: التناسب

 أمثلة من القرآن الكريم واحلديث الرشيف، باإلضافة إىل نامذج نثرية وشعرية.كل وجه 

 ويف الفصل الثالث أوضح معنى اإلعجاز، ثم ذكَر كالم ابن حزم والسيوطي عنه. 
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 قراءته، دون استقصاء مواضعه يف الرتاكيب املتامثلة.

 بذْكر أحد التوجيهات اإلعرابية. –غالًبا  –االكتفاء  -2

 بينما جاءت دراسيت مرك زة على:
 الرتاكيب املتامثلة. استقصاء النظائر يف -1

 ذْكر التوجيهات اإلعرابية كافة، وما قد يرتّتب عليها من: -2

 قضايا وأحكام نحوية. -3

 تغرّي موضع الوقف واالبتداء. -4

من هنا كان اختياري هلذا البحث الذي توافرت لديَّ أسباٌب لدراسته، 

 وأهداٌف أحاول حتقيقها بمعايشته؛ لتؤيت ثامرها كل حني بإذن اهلل.

 أسباب الدراسة فأذكر منها:أم ا 
ا، من خالل استقصاء مواضع النَّظري يف  -1 عدم تناول هذه الفكرة نحوي 

 تراكيبه املتامثلة.

اّتفاُق القراء عىل النَّظري يف موضع ما واختالُفهم فيام سواه، يثري تساؤالت  -2

 تدعو إىل البحث، منها:

 هل النَّظري املخَتَلف يف قراءته ال خيرج عن وجهني؟ -3

 ل النَّظري املتََّف  عىل قراءته أحد هذين الوجهني؟ه -4

ات اإلعرابية ـهـوجيـد التــه أحـي للمتََّف  عليـه اإلعرابـيـهل التوج -5

 للمخَتَلف فيه.

هل ُيسهم اختالف القراءة يف تأييد مذهب نحوّي، أو الرّد عىل ما ذهب إليه  -6

 بعض النحاة؟

 وأم ا أهداف البحث فيتقد مها:
 لتساؤالت املذكورة سابًقا.اإلجابة عن ا -1
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 إيضاح التوجيهات اإلعرابية كافة، وما يصاحبها من: -2

 قضايا وأحكام نحوية. -

 تغرّيٍ يف موضع الوقف واالبتداء. -

اإلسهام يف تيسري القراءات القرآنية عىل الفئات املستهدفة يف البحث )انظر  -3

 اخلامتة(.

 منهج البحث وطريقيت يف عرض مادته:
بع يف هذا البحث فهو املنهج الوصفّي التحلييّل الذي يعتمد عىل أّما املنهج املتَّ 

 َرْصد مجيع النظائر يف الرتاكيب املتامثلة وتقديمها من خالل:

 وْصٍف موَجز ملواضع النَّظري املتََّف  عليها واملخَتَلف فيها. -1

ح فيه القراءات. -2  وْصٍف تفصييّل ُتذكَر فيه املواضع، وتوضَّ

 .(1)من متن الشاطبية ِذْكر دليل القراءة -3

                                       
 ( إليك هذا اجلدول لبيان املراد من الرموز الواردة يف متن الشاطبية.1)

 الرمز الكلمي                                                                                       الرمز احلريف                                

 ما دل عىل أكثر من قارئ الثاين: ما دل عىل أكثر من فرد األول: ما دل عىل فرد قارئ أو راو

 أبج

 نافع أ

 ثخذ

 ائيشعبة ومحزة والكس صحبة ني: عاصم ومحزة والكسائييللكوف ث

 حفص ومحزة والكسائي صحاب لألئمة الستة ما عدا نافعاً  خ قالون ب

 نافع وابن عامر عم ابن عامر، والكوفييون ذ ورش ج

 دهز

 ابن كثري د

 ظعش

 نافع وابن كثري وأبو عمرو سام ابن كثري والكوفيون ظ

 ابن كثري وأبو عمرو ح  أبو عمرو والكوفيون غ البزي هـ

 وابن عامر وابن كثري وأبو عمر نفر زة والكسائيمح ش قنبل ز

 حطى

 نافع وابن كثري ِحْرِمّي     أبو عمرو ح

 نافع والكوفيني حصن    الدوري ط

      السويس ى

 كلم

      ابن عامر ك

      هشام ل

      ابن ذكوان م
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وْصٍف حتلييّل ُيعنى بالتوجيهات اإلعرابية الناشئة عن اختالف القراءة، وما  -4

 قد يصاحبها من قضايا وأحكام نحوية.

ر حذفه. -5  التنبيه عىل ملسات بيانية ُتسِهم يف إيضاح النّص، وتؤّيد ما ُقدِّ

 واضعه.تقسيم النظائر داخل املبحث إىل ُصَوٍر َوْف  الوصف املوَجز مل -6

 ترتيب النظائر داخل الصورة الواحدة حسب ورودها يف النّص القرآيّن. -7

ة إىل ما قد يكون للنظري املتََّف  عليه من قراءة غري ــاشيـحـي الـارة فــاإلش -8

 سبعية، لسببني:

 موافقة القراءة غري السبعية للنس  النحوّي. -

وضع الذي اختلف موافقة القراءة غري السبعية ألحد وجهْي القراءة يف امل -

 السبعة يف قراءته.

 خطة البحث:
 لتحقي  ما سب  تّم تقسيم البحث إىل: مقّدمة وثالثة مباحث وخامتة.

بيّنُت معنى النَّظري لغة واصطالًحا، وذكرُت أمهية املوضوع، وسبب املقدمة يف  -

اختياره، وأهداف البحث، وبعض املصادر التي ضّمت بذور فكرته، كام أوضحُت 

 . البحث وكيفية تناول النظائرمنهج 

                                       
 نصع

      عاصم ن

      شعبة ص

      حفص ع

 فض 

      محزة ف

      خلف ض

      خالد ق

 رست

      الكسائي ر

      الليث س

 ت
 حفص

 الدوري
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 املباحث الثالثة فجاءت كالتايل: اأمّ 

 النَّظري اساًم. املبحث األول:

 النَّظري فِعاًل. املبحث الثاين:

 النَّظري َحرًفا. املبحث الثالث:

ذكرُت أهّم نتائج البحث، مشرًيا إىل أن هذه الدراسة أطروحة قابلة اخلامتة ويف 

أن تكون جامعة ما يتطّلبه عنواهنا، مانعة ما عداه، فإن أُك لألخذ والرّد، اجتهدُت 

وتيسريه، وهو رجائي يف كّل حلظة، وإن تكن  -تعاىل- أصبُت فهو توفي  اهلل

 األخرى فحسبي أيّن اجتهدت خملًصا النّية والعمل.
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 املبحث األول
 النَّظري امًسا 

حث فإّن هذا املبحث يتضّمن عرشة ألفاظ، وقعت َوْف  ما ذكرُته يف مقّدمة الب

يف أربعة وعرشين موضًعا يف القرآن الكريم، تقاسمتها مخس ُصور، عىل النحو 

 اآليت:

الصورة األوىل: النَّظري متةََّفق على رفعه يف موضع أو أكثر، خمتَةَلف فيه بني  ❖
 الرفع والنصب يف موضع )فيها ثالثة ألفاظ(:

 :﴾ٱجح﴿ :اللفظ األول
 جس مخ جخ مح جح مجٱ﴿ف  السبعة عىل رفعه يف قوله تعاىل: ات

 يل ىل مل ﴿واختلفوا فيه بني الرفع والنصب يف قوله:  .[189]البقرة:  ﴾ حس
 . [177]البقرة:  ﴾ ىم مم خم حم جم

 .(1)إِْذ قرأ حفص ومحزة بالنصب، بينام قرأ باقي السبعة بالرفع

 يُفهم مما سبق ما أييت:
ف يف توجيهه؛ إذ هو اسم ليس، واملصدر املوضع املتََّف  عىل رفعه ال خال •

يتعنّي أن يكون خرَبها لدخول الباء عليه، وهي ُتزاد يف خرب   ﴾ جخ مح ﴿املؤول 

 إذا حتّق  رشطان: (2)ليس كثرًيا

 بمعنى إاّل، فال اسَم وال خرَب. -حينئذٍ -َأاّل تكون أداة استثناء؛ ألهنا  -

 نَى إال بِِغنَى النفس. أاّل ُينَتقض النفي بإاّل، فال ُيقال: ليس الغِ  -

                                       
 َوَرْفُعَك َلْيَس الرِبُّ ُينَْصُب يف ُعاَل           ..................................  قال الشاطبي:  (1)

ر ـالنش ،146غيث النفع  ،159رساج القارئ  ،67التيسري  ،392املفردات السبع  ،435ينظر: التبصـرة  

 .299النفحات اإلهلية  ،108، 103البدور الزاهرة  ،2/226

رشح  ،1/286املساعد عىل تسهيل الفوائـد  ،154غيث النفع  ،1/480الدر املصون  ،1/366اإلمالء  (2)

، 1/268ضـياء السـالك  ،1/152الفتوحـات اإلهليـة  ،1/297حاشية الدسوقي  ،1/272التصـريح 

 .1/560ايف النحو الو
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ه عىل النحو اآليتاملوضع املخَتَلف  •  :(1)فيه بني الرفع والنصب يوجَّ

خربها يف تأويل مصدر، أْي:  ﴾ جم يل ٱ﴿من قرأ بالرفع جعله اسَم ليس، و  -

ي هذا أّن الفعل  قبل  ﴾الربُّ ﴿َولِيه مرفوُعه  ﴾ مل ٱ﴿ليس الربُّ توليتكم، ويقوِّ

 قًة لألصل.؛ مواف  ﴾ جم يل ٱ﴿منصوبه 

ًما، و - اسمها يف تأويل   ﴾ جم يل ٱ﴿من قرأ بالنصب جعله خرَب ليس مقدَّ

 مصدر، كام سب .

ح هذه القراءة أن املصدر املؤول أعرُف من املحىلَّ بأل؛ ألنه ُيشبه الضمري  ويرجِّ

  يف كونه ال يوَصف وال يوَصف به، واألعرف هو االسم، وغري األعرف هو اخلرب.

ديم خرب ليس عىل اسمها قليل، حتى زَعم َمنَْعُه مجاعة، منهم وتق»قال السمني: 

ابن َدَرْسَتوْيه، قال: ألهنا ُتشبِه )ما( احلجازية، وألهنا حرف عىل قول مجاعة، ولكنه 

 حمجوج هبذه القراءة املتواترة وبقول الشاعر:

 َسيِل إِْن َجهْلِت الناَس عنّا وعنُهمُ 

 

ٌ وَجُهوُل    فليَس َسواًء عامِل

 وبقول آخر: 

ةٌ   أليَس عظياًم أْن ُتلِمَّ ُملمَّ

 

ُل    (2)«وليَس علينا يف اخُلُطوِب ُمعوَّ

 :﴾خس ٱ﴿ :اللفظ الثاين 
واختلفوا . [7]النور:  ﴾ مص خص حص مس خس ٱ﴿اتف  السبعة عىل رفعه يف قوله: 

                                       
الـدر  ،2/3البحر املحـيط  ،1/322اإلمالء  ،79-2/78املحرر الوجيز ، 1/103ينظر: معاين القرآن   (1)

 .301النفحات اإلهلية  ،1/446املصون 

املســاعد عــىل  ،153اإلرشــاد إىل علــم اإلعــراب  ،4/194وينظــر: املقتضــب  ،1/446الــدر املصــون   (2)

 .1/234ضياء السالك  ،1/242ح رشح الترصي ،1/260تسهيل الفوائد 

 : ابن َدَرْسَتَوْيِه. ابن ُدُرْسَتَوْيِه. ابن ُدُرْسُتَوْيِه.تنبيه 

هو أبو حممد عبد اهلل بن جعفر بن درستويه بن املَْرُزبان الفاريس النحوي، كان عاملًـا فاضـاًل أخـذ األدب  

 (.19 -18هـ( )إعجام املعجم ص 347عن ابن قتيبة واملربد وغريمها )ت 
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إذ قرأ . [9]النور: ٱ﴾ جل مك لك خك حك﴿ فيه بني الرفع والنصب يف قوله:

 .(1)أ باقي السبعة بالرفعحفص بالنصب، بينام قر

 يُفهم مما سبق ما أييت:
 املوضع املتََّف  عىل رفعه ال خالف يف توجيهه؛ إذ هو مبتدأ، خربه أنَّ وما يف -

 .(2)﴾ مص خص حص مس ٱ﴿ حيِّزها بعده

 :(3)املوضع املخَتَلف فيه بني النصب والرفع ُيوّجه عىل النحو اآليت -

 من قرأ بالنصب ففيه وجهان: •

 .﴾ مغ ٱ﴿ قبلها، املنصوب بـ  ﴾ جف ٱ﴿ ف عىلأحدمها: العط -
 اآلخر: النصب بفعل مقّدر، أي: وتشهد اخلامسَة. -

  ﴾خسٱ﴿ إّما بداًل من ﴾جل مك لك خكٱ﴿ ويف الوجهني يكون املصدر املؤول
أو موضع نصب بإسقاط اخلافض، والتقدير: وتشهد اخلامسة بأن غضب اهلل 

 عليها.

 مك لك خك ٱ﴿  وما يف حيِّزها بعدهرأ بالرفع فعىل أنه مبتدأ، خربه أنَّ ـمن ق •
 .﴾ جل

اء:  ، ولو نصبتهام »قال الفرَّ واخلامسة يف اآليتني مرفوعتان بام بعدمها من َأنَّ و أنَّ

                                       
 ـُر ...............................اِمسُة األَِخيـــ           ......... وَغرُي احلْفِص َخ    قال الشاطبي: (1)

 ،2/614البدور الزاهرة  ،2/331النشـر   ،302غيث النفع   ،131التيسري  ،609ينظر: التبصـرة  

 .496النفحات اإلهلية 

 وجهان: –حينئذ  –لمّي وطلحة واألعمش: )واخلامسَة( وفيها يف قراءة غري سبعية للحسن والّس   (2)

 أحدمها: العطف عىل )أربَع( قبلها، عند َمن نصبها، وهم احلرميان وأبو عمرو وابن عامر وشعبة. 

 واآلخر: النصب بفعل مقّدر، أْي: وتشهد اخلامسة، عند َمن َرَفع )أربُع( قبلها، وهم حفص واألخوان. 

 (.5/211الدر املصون  ،4/71)ينظر: اإلمالء  

 .497الفتوحات اإلهلية  ،5/211الدر املصون  ،4/71اإلمالء  (3)
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  .(1)«عىل وقوع الفعل كان صواًبا، كأنك قلت: وليشهد اخلامسَة بأّن لعنة اهلل عليه

 :﴾ٱخي﴿ اللفظ الثالث:
ٱ ﴾ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي ٱ﴿اتف  السبعة عىل رفعه يف قوله: 

 .[2، 1]فصلت: . ﴾ حم جم يل ىل مل خل ٱ﴿ وقوله:. [2، 1]غافر: 

 َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٱ﴿ واختلفوا فيه بني الرفع والنصب يف قوله تعاىل:
 .[5-1]يس:  ﴾ زب رب يئ ىئ نئ مئ   زئ رئ ّٰ ِّ ُّ

 .(2)إِْذ قرأ احِلْرميان وأبو عمرو وشعبة بالرفع، بينام قرأ باقي السبعة بالنصب

 أييت: يُفهم مما سبق ما
يف املوضعني املتََّف  عىل رفعه فيهام ال خالف يف توجيهه؛ إذ ال خيلو  ﴾ خي ٱ﴿ -

 أن يكون:

 .﴾جيٱ﴿ إْن ُجِعل اساًم للسورة. وحينئٍذ يمتنع الوقف عىل ﴾ جي ٱ﴿ خرًبا لـ -
 خرًبا ملبتدأ حمذوف، والتقدير: هو تنزيل، أو: هذا تنزيل. -

ويف ، ﴾ٰر ٰذ يي ىي ٱ﴿ مبتدأ خربه يف موضع غافر اجلار واملجرور -

 . ﴾ يم  ىم مم ٱ﴿ موضع فصلت
 .﴾جيٱ﴿ ومع التوجيهني األخريين جيوز الوقف عىل

 يف املوضع املخَتَلف يف قراءته يصاحب توجيهاتِه اإلعرابيَة  ﴾يئ ٱ﴿ -

ٌ يف موضع الوقف واالبتداء، فقد ذكر القراء -أيًضا- تغريُّ
 الوقف عىل (3)

ف عىل أخرى، وذكر األشموين فقال الداين: تام عىل قراءة وليس بوق ،﴾نئ﴿

 واألنصاري أنَّ الوقف تام.

                                       
 .2/247معاين القرآن  (1)

ْفِع َكْهُف ِصَحابِهِ  (2)  ...............................       قال الشاطبي: وَتنْزيُل َنْصُب الرَّ

رساج القارئ  ،742اإلقناع  ،149تيسري ال ،2/214الكشف  ،596ينظر: احلجة يف علل القراءات  

 .534النفحات اإلهلية  ،2/744البدور الزاهرة  ،332غيث النفع  ،331

 .318منار اهلدى  ،318املقصد  ،300املكتفى  (3)
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 وتفصيل ذلك على النحو اآليت:
 من طريقني: ﴾ نئٱ﴿ جيوز الوقف عىل

 ﴾ خيٱ﴿ أحدمها: يف قراءة نافع وابن كثري وأيب عمرو وشعبة بالرفع باحتساب
 نزيلخرًبا ملبتدأ حمذوف، والتقدير: هو تنزيل، أو: هذا تنزيل، أو: الذي أنزل إليك ت

 .(1)العزيز الرحيم

ٱ﴾ يئ ٱ﴿واآلخر: باحتساب  عىل أحد  -يف قراءة باقي السبعة بالنصب-ٱ

 توجيهني:

 .(2)األول: النصب عىل املدح، ومل يذكر الزخمشـري يف توجيه قراءة النصب غريه

ل اهلل ذلك تنزيل العزيز  الثاين: النصب عىل املصدر، بفعل مضمر، أي: نزَّ

ا إن كان العامُل يف نصب الكلمة عىل املصدر هو الفعُل الذي دّل عليه  الرحيم، أمَّ

 .(3)الكالُم املتقدُم من أول السورة، فال حيُسُن الوقف

ٱ﴾ خي ٱ﴿ويمتنع الوقف باحتساب  إن  ﴾ٰرٱ﴿خرًبا لقوله  -يف قراءة الرفع-ٱ

 .(4)جعل اساًم للسورة، وتكون اجلملة القسمية معرتضًة، ال موقع هلا

النَّظري متةََّفق على رفعه يف موضع، خمتَةَلف فيه بني الرفع  الصورة الثانية: ❖
 واجلر  ابلتبعيَّة يف موضع:

 :﴾ نب  ٱ﴿ ميث لها لفظ:
 ﴾ يب ىب نب مب زب  رب  ٱ﴿ حيث اتف  السبعة عىل رفعه يف قوله تعاىل:

                                       
اجلـامع ألحكـام القـرآن  ،3/314الكشـاف  ،2/221مشكل إعراب القـرآن  ،297احلجة يف القراءات  (1)

15/6. 

 .4/223إلمالء ا ،3/314الكشاف  (2)

 .300املكتفى  (3)

فـتح القـدير  ،3/305الفتوحات اإلهليـة  ،5/475الدر املصون  ،300املكتفى  ،3/383إعراب القرآن  (4)

4/450. 
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 يب ىب نب مبٱ﴿بينام اختلفوا فيه بني الرفع واجلّر يف قوله تعاىل: .[27]الرمحن: 
ي ـاقـرأ بـا قـمـنـيـع، بــرفـالـر بــامـن عـابرأ ــ.إْذ ق[78]الرمحن:  ﴾ زت رت

 .(1)السبعة باجلر

 يُفهم مما سبق ما أييت:
، (2) ﴾ زب  ﴿ املوضع املتََّف  عىل رفعه ال خالف يف توجيهه؛ إذ هو نعٌت لِـ •

 واتفقت املصاحف عىل رسمه بالواو.

ه عىل النح •  :(3)و اآليتاملوضع املخَتَلف فيه بني الرفع واجلر ُيوجَّ

 وهكذا ُرِسَم يف مصحف الشاميني.، ﴾نب﴿ من قرأ بالرفع جعله نعًتا لِـ -

 وهكذا ُرِسَم يف مصاحفهم. ،﴾مبٱ﴿من قرأ باجلّر جعله صفة لِـ  -

 .(4)«واجلّر أقوى من الرفع؛ ألن االسم ال يوصف»قال العكربي: 

ى جر ِّه ابإلضافة يف الصورة الثالثة: النَّظري متةََّفق على رفعه يف موضع، متةََّفق عل  ❖
 موضعني، خمتَةَلف فيه بني الرفع واجلر ابإلضافة يف موضع.

 :﴾ حب ٱ﴿ ميث لها لفظ:
]األعراف:   ﴾ خف  حف جفٱ﴿نعتًا يف قوله تعاىل: ٱٱحيث اتف  السبعة عىل رفعه

ه باإلضافة يف قوله تعاىل: ٱ.[169  109]يوسف:  ﴾خب حب جب ٱ﴿كام اتفقوا عىل جرِّ

 حئ ٱ﴿: ختلفوا فيه بني الرفع نعتًا واجلر باإلضافة يف قوله تعاىلبينام ا [30النحل:  –
                                       

اِم فيه متثَّاَل        وآِخُرها يا ذي اجلاََلِل اْبُن َعامرٍ         قال الشاطبي:  (1)  بَِواٍو وَرْسُم الشَّ

غيـث  ،2/548إعـراب القـراءات الشـواذ  ،168التيسـري  ،345املفـردات السـبع  ،691ينظر: التبصـرة  

 .570النفحات اإلهلية  ،2/880البدور الزاهرة  ،2/382النرش  ،363النفع 

 يف قراءة غري سبعية أليُّب وعبد اهلل )ذي( بالياء صفة لـِ )ربِّك(. (2)

 .4/258الفتوحات اإلهلية  ،6/242 الدر املصون ،4/370اإلمالء  ،3/116ينظر: معاين القرآن  

 .570النفحات اإلهلية  ،4/267الفتوحات اإلهلية  ،363غيث النفع  ،6/250ينظر: الدر املصون  (3)

 .157ما انفرد به كل من القراء السبعة  ،2/548إعراب القراءات الشواذ  ،4/373اإلمالء  (4)
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اقي السبعة ـرأ بـا قـبينم ،﴾ٱولداُر اآلخرةِ ﴿ر ـامـن عـرأ ابــإْذ ق.[32]األنعام:   ﴾ مئ خئ

 .(1) ﴾ خئ حئ ٱ﴿

 يُفهم مما سبق ما أييت:
ة الركنني،  - مبتدؤها اجلُمل املذكورة يف املواضع السابقة مجيعها مُجٌل اسمية تامَّ

(، وهو إما أن يكون للتفضيل، واملفّضل عليه حمذوف؛  –)داُر  الّداُر(، خربها )َخرْيٌ

للعلم به، أْي: خرٌي من احلياة الدنيا، وإما أن يكون ملجّرد الوصف باخلريية، كقوله 

 (2)﴾  رت يب ىب نب مب ٱ﴿تعاىل: 
 .[24]الفرقان: 

 هي الم االبتداء.  –موضع األعراف ما عدا  – الالم الواقعة يف َصْدر اجلمل السابقة  -

يف موضع األعراف، ويف موضع األنعام عند غري ابن عامر  ﴾ حم ٱ﴿لفظ  -

يشء »والصفة واملوصوف يقول عنهام ابن يعيش:  ، ﴾ جم ٱ﴿ مرفوٌع نعًتا، منعوته

واحد؛ ألهنام لعني واحدة، فإذا قلت: جاءين زيٌد العاقل، فالعاقل هو زيد، وزيد هو 

 .(3)«العاقل

يف موضعْي يوسف والنحل، ويف موضع األنعام عند ابن  ﴾ حب ﴿لفظ  -

 عامر جمروٌر باإلضافة.

 ومن هنا َيطَرح السؤال التايل نفسه: هل جيوز إضافة املوصوف إىل صفته؟

لونه  .(4)الكوفيون جُييزونه، والبرصيون يؤوِّ

                                       
اُر َحْذُف الالَّ            قال الشاطبي:  (1) ـاَل  ِم ااُلْخرى اْبُن عامٍر     َوَللدَّ  وااَلِخــــَرُة املرفوُع باخلَْفـِض ُوكِّ

ر ـالنشـ ،206غيث النفع  ،207رساج القارئ  ،84التيسري  ،316املفردات السبع  ،492ينظر: التبرصة  

 .364النفحات اإلهلية  ،1/258البدور الزاهرة  ،2/257

 .3/46الدر املصون   (2)

 .3/10ل رشح املفص  (3)

رشح التصـــريح  ،2/531اإلمــالء  ،5/179املحــرر الــوجيز  ،2/436-61مســألة  ،ينظــر: اإلنصــاف  (4)

 .274انفرادات القراء السبعة  ،2/325ضياء السالك  ،1/689
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ورشُط الكوفيني اختالف لفظ املوصوف وصفته، أّما البصـريون فيقّدرون 

موصوًفا حمذوًفا، قامت الصفة مقامه، والتقدير: ولداُر الساعة اآلخرة، أو: ولداُر 

إضافة الشـيء إىل »احلياة اآلخرة، لئال يلزم إضافة اليشء إىل نفسه. قال ابن يعيش: 

نفسه مما ال يصّح، وذلك من ِقبل أن الغرض من اإلضافة التعريف والتخصيص، 

إن كان معرفة كان مستغنيًا عن اإلضافة بام فيه من والشـيء ال ُيعّرف بنفسه؛ ألنه 

التعريف؛ ألن نفسه موجودة غري مفقودة، وليس يف اإلضافة إال ما فيه، وإن كان 

عارًيا منه كان أذهب يف اإلحالة واالمتناع؛ ألن االسمني املرتادفني عىل حقيقة 

 .(1)«واحدة ال يصريان غريْين بإضافة أحدمها إىل اآلخر

روه )الساعة وأقول: ي ُم ما قدَّ احلياة(، قال ابن  –قّوي مذهَب البرصيني تقدُّ

م ِذكُر الساعة، فكأنه قال: )ولداُر الساعة اآلخرة(. ويف » :(2)مجاعة يف يوسف تقدَّ

م قوله:   . «﴾  حف جف ٱ﴿؛ فناسب:  ﴾ مت خت حت جت ٱ﴿األعراف تقدَّ
َلف فيه بني الرفع الصورة الرابعة: النَّظري متةََّفق على نصبه يف موضع، خمتةَ  ❖

 والنصب يف موضع )فيها أربعة ألفاظ(:
 :﴾ حض ٱ﴿ اللفظ األول:

 .[81]األنبياء:  ﴾خض حض جض ٱ﴿اتف  السبعة عىل نصبه يف قوله تعاىل: 

 ىي ني مي زي ٱ﴿واختلفوا فيه بني الرفع والنصب يف قوله تعاىل: 
 .[12]سبأ:  ﴾جئ يي

 .(3)لسبعة بالنصبإْذ قرأ أبو بكر عن عاصم بالرفع، بينام قرأ باقي ا

                                       
 .2/22الفتوحات اإلهلية  ،3/46الدر املصون   ،2/556وينظر: أمايل ابن احلاجب  3/9رشح املفصل   (1)

 .125 كشف املعاين  (2)

 ..............................  .......  ويف الريَح َرْفٌع َصحَّ        قال الشاطبي:   (3)

 .530النفحات اإلهلية  ،2/727البدور الزاهرة  ،329رساج القارئ  ،146ينظر: التيسري  
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 يُفهم مما سبق ما أييت:
ال خالف يف توجيهه؛ إذ هو مفعول به لفعل حمذوف  (1)املوضع املتََّف  عىل نصبه •

ح به يف قوله:  أو  .[79]األنبياء:  ﴾جت هب مب  خب  ٱ﴿تقديره: سّخرنا، املصـرَّ

 .[36]ص:  ﴾ مس خس حس جس مخ جخ ٱ﴿قوله: 

ه عىل النحو اآليتاملوضع املخَتَلف فيه بني الرفع والنصب يُ  • وجَّ
(2): 

، أو ﴾يتٱ﴿من قرأ بالرفع جعله مبتدأ مؤخًرا، خربه اجلار واملجرور قبله  -

، واألصل: ولسليامن تسخرُي الريح، ثم ُحذف ﴾ جس ٱ﴿قّدر مبتدأ حمذوًفا مضافا إىل 

 املبتدأ وأقيم املضاف إليه مقامه فارتفع ارتفاعه.

 وف تقديره: سّخرنا، كام ُذكر سابًقا.من قرأ بالنصب جعله مفعواًل به لفعل حمذ -

إىل  –، يف املوضعني املذكورين ﴾يتٱ﴿ُيلحظ أن تقديم اجلاّر واملجرور 

يفيد معنى بالغًيا هو االختصاص  –جانب تعّلقهام بام سبقت اإلشارة إليه 

دون سواه بالريح   اختص سليامن –سبحانه وتعاىل  –واحلرص، أْي إن احلّ  

 جتري بأمره رخاًء.

 :﴾ جف  ٱ﴿ :اللفظ الثاين
 ﴾حف جف مغ جغ مع جع مظٱ﴿ اتف  السبعة عىل نصبه يف قوله تعاىل:

 مج حج مث ٱ﴿ وله تعاىل:ـوا فيه بني النصب والرفع يف قـلفـواخت. [8]النور: 
إْذ قرأ حفص واألخوان بضم العني، بينام قرأ باقي السبعة  .[6]النور:﴾ جح

                                       
السمني نسبتها إىل ابن  ذكر العكربي قراءة )الريُح( هنا بالرفع عىل االستئناف دون أن ينسبها، بينام ذكر (1)

 هرمز وأيب بكر عن عاصم.

 .5/103الدر املصون  ،4/11اإلمالء   ،2/112ينظر: إعراب القراءات الشواذ  

 ،463 / 3الفتوحات اإلهلية  ،3/463تفسري اجلاللني  ،327غيث النفع  ،5/434ينظر: الدر املصون  (2)

 .65ما انفرد به كل من القراء السبعة 
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 .(1)بفتحها

 يُفهم مما سبق ما أييت:
تََّف  عىل نصبه ال خالف يف توجيهه؛ إذ هو مفعول به للفعل الساب  املوضع امل •

 .﴾ مغ ٱ﴿ٱعليه
 :(2)املوضع املختََلف فيه بني النصب والرفع ُيوّجه عىل النحو اآليت •

من  ، ﴾مثٱ﴿وناصبه ، (3)من قرأ بالنصب فعىل املصدر أو املفعول املطل  -

حذٌف للمبتدأ،  –حينئذ –ويف الكالم ، (4)باب إعامل املصدر املضاف إىل فاعله

والتقدير: فالواجُب أو احلكُم شهادُة أحدهم أربع شهادات، أو حذٌف للخرب، 

 والتقدير: فشهادُة أحدهم أربع شهادات َدْرٌء حلّده.

 .﴾ حج مث ٱ﴿من قرأ بالرفع فعىل اخلرب، ومبتدؤه  -
 :﴾ مج ٱ﴿ :اللفظ الثالث

 مت خت حت جت هب مب ٱ﴿اتف  السبعة عىل نصبه يف قوله تعاىل: 
واختلفوا فيه بني النصب والرفع يف قوله . [58]النور:  ﴾جح مج  حج مث هت

                                       
اَل  ...........................   اطبي: قال الش  (1)  ................... وَأْرَبُع َأوَّ

 ............................. ..............ِصَحاٌب ......                 

النشـر  ،302غيث النفع  ،2/174إعراب القراءات الشواذ  ،131التيسري  ،609ينظر: التبصـرة  

 .496النفحات اإلهلية  ،2/613رة البدور الزاه ،2/330

الفتوحات  ،302غيث النفع  ،5/210الدر املصون  ،6/434البحر املحيط   ،4/70ينظر: اإلمالء  (2)

 .496النفحات اإلهلية  ،3/209اإلهلية 

 (.1/261كل ما انتصب عىل املفعولية املطلقة فإنه ُيسّمى عند النحاة مصدًرا )اللُّباب  (3)

البصـريني والكوفيني يف إعامل املصدر املضاف، وإنام كان إعامل املضاف للفاعل أكثر، كام  ال خالف بني (4)

ألن نسبة احلدث ملَن أوجده أظهُر من نسبته ملن ُأوقع عليه، وألن الذي يظهر حينئٍذ إنام »يقول ابن هشام؛ 

 .«هو عمله يف الفضلة

رشح  ،2/234د عىل تسهيل الفوائد املساع ،6/59، وينظر: رشح املفصل 382رشح شذور الذهب  

 .2/185النحو العريب  ،3/5ضياء السالك  ،2/5الترصيح 
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شعبة واألخوان بالنصب، بينام قرأ باقي إْذ قرأ  .[58]النور:  ﴾مع جع مظ ٱ﴿ تعاىل:

 .(1)السبعة بالرفع

 يُفهم مما سبق ما أييت:
املوضع املتََّف  عىل نصبه ال خالف يف توجيهه؛ إذ هو ظرٌف زماين، عامله  •

 .﴾ مبٱ﴿
املوضع املخَتَلف يف قراءته يصاحُب توجيهاته اإلعرابية تغرّيٌ يف موضع  •

فقال األشموين ، ﴾مض خض ٱ﴿ الوقف عىل (2)الوقف واالبتداء، فقد ذكر القراء

ف عىل أخرى، ويف الفواصل وعند ـراءة وليس بوقـى قـاف علـواألنصاري: ك

 الداين: كاف.

 وتفصيل ذلك على النحو اآليت:
 من طريقني: ﴾مضٱ﴿عىل  جيوز الوقف

يف قراءة نافع وابن كثري وأيب عمرو وابن عامر وحفص بالرفع  أحدمها:

 عىل أحد توجيهني:  ﴾ مظ ٱ﴿باحتساب 

 .(3) ﴾مع﴿مبتدأ خربه شبه اجلملة بعده   ﴾ مظ ٱ﴿أن  األول:

خرب ملبتدأ حمذوف، وتقديره: هذه ثالث عورات، أو هذه   ﴾ مظ ٱ﴿أن  الثاين:

عورات، وُحِذف املضاف اتساًعا، ومل يذكر ابن األنباري غريه يف ات ـة أوقـالثـث

 .(4)هذه القراءة

                                       
 َواَل َوْقف َقبَل النَّْصِب إِْن ُقْلَت ُأبِداَل             ِسَوى ُصْحَبٍة وقِْف وَثاين َثالَث ارَفْع    قال الشاطبي:  (1)

القراءات  ،2/333النشـر  ،305لقارئ رساج ا ،713اإلقناع  ،132التيسري  ،612ينظر: التبصـرة  

 .2/267وأثرها 

 .27الفواصل والوقف  ،270منار اهلدى  ،270املقصد  ،266املكتفى  (2)

 .4/65فتح القدير  ،266املكتفى ، 264احلجة يف القراءات  ،3/146إعراب القرآن  (3)

 .2/199البيان  (4)
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 –يف قراءة محزة والكسائي وأيب بكر بالنصب  –  ﴾ مج ٱ﴿ٱباحتساب واآلخر:

مفعواًل به لفعل حمذوف، أي: احذروا ثالث عورات، أو: اتقوا أوقات ثالث 

 .(1)عورات

بداًل من قوله  –اءة النصب أيًضا يف قر –  ﴾ مج ٱ﴿ويمتنع الوقف باحتساب 

، واملعنى: أن املرات الثالث هي نفس (2)ومل يذكر الزخمشـري غريه  ﴾جح مجٱ﴿

العورات. وعىل هذا ال حذف، كام قدر أبو البقاء وغريه: أوقات ثالث عورات، 

 .(3)فحذف املضاف وأقيم املضاف إليه مقامه

دل؛ ألن الكالم ال يتم بذكر ومن الثابت أنه ال يوقف عىل املبدل منه دون الب

املبدل منه قبل ِذكر البدل، ملا بينها من االرتباط، وألنَّ املعترب يف الكالم هو 

 جمموُعهام.

ر يف موضع األول ليس إال افرتاًضا اهلدُف منه  والقول القائل: البدل ثاٍن يقدَّ

تبينُي الفرق بني البدل وبقيَّة التوابع
(4). 

 راءة النصب أشار الشاطبيُّ يف البيت املذكور سابًقا.وإىل امتناع الوقف يف ق

وإذا قيل: قد وقع يف القرآن مواضع جاز فيها الوقف عىل املبدل منه قبل ِذْكر 

 ﴾ ٌّ  ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي  خي ﴿البدل كقوله تعاىل: 
 . [6-5]الفاحتة: 

 رئ ّٰ  ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ٱ﴿وقوله تعاىل: 
 .[53-52]الشورى:  ﴾   ىئ نئ مئ زئ

 .[16-15]العل :   ﴾ جي  يه  ىه مه جه  ين  ىن  من  خن  حن ٱ﴿ه: وقول

                                       
 .500ية النفحات اإلهل ،4/65فتح القدير  ،304غيث النفع  (1)

 .3/75الكشاف  (2)

 .4/88اإلمالء  (3)

 .182التوابع بني القاعدة واحلكمة  (4)
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ا موضع الشاهد هنا فليس برأس آية بإمجاع  قلت: سّوغ ذلك كوُنه رأَس آية، أمَّ

ين العادِّ
(1). 

 :﴾ ىل ٱ﴿ :اللفظ الرابع
واختلفوا فيه بني .[84]ص:  ﴾ يل ىل﴿اتف  السبعة عىل نصبه يف قوله تعاىل: 

عاصم ومحزة بالرفع، .إْذ قرأ [84]ص:  ﴾ مل خل ٱ﴿ النصب والرفع يف قوله تعاىل:

 .(2)بينام قرأ باقي السبعة بالنصب

 ُيفهم مما سب  ما يأيت:

م • عىل فعله  (3)املوضع املتََّف  عليه ال خالف يف توجيهه؛ إذ هو مفعول به مقدَّ

 .﴾ يل ٱ﴿
املوضع املخَتَلف يف قراءته يصاحُب توجيهاتِه اإلعرابية تغرّيٌ يف موضع  •

فقال األنصاري: كاف،  ﴾ مل ﴿الوقف عىل  (4)قف واالبتداء، فقد ذكر القراءالو

د نوَعه الداين واألشموين.  ويف الفواصل جائز، ومل حيدِّ

 وتفصيل ذلك على النحو اآليت:
 من طريقني: ﴾ مل ٱ﴿جيوز الوقف عىل 

 يف قراءة عاصم ومحزة بالرفع باحتسابه عىل أحد توجيهني: أحدمها:

 مج حجٱ﴿ٱخربه حمذوف، والتقدير: فاحل ُّ مني، كام قال تعاىل:األول: مبتدأ 
، وعليه فال وقف، ﴾ حمٱ﴿، أو خربه اجلملة من قوله  [60]آل عمران:  ﴾ جح

                                       
 .3/237الفتوحات اإلهلية  ،304غيث النفع  ،5/234الدر املصون  (1)

 .........................     َوَفاحلَ ُّ يف َنرْصٍ .............        قال الشاطبي: (2)

النرش  ،338غيث النفع  ،337رساج القارئ  ،152التيسري  ،2/234شف الك، 657ينظر: التبصـرة  

 .2/285القراءات وأثرها  ،2/362

التحذير ....  ،املدح ،لتقديم املفعول به عىل الفعل أغراض بالغية، ُتفهم من السياق، أمهها: االختصاص (3)

 (.1/408إلخ )ينظر: النحو العريب 

 .32الفواصل والوقف  ،331اهلدى  منار ،331املقصد  ،308املكتفى  (4)
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 معرتضًة بني املبتدأ وخربه. ﴾ يل  ىلٱ﴿وحينئذ تكون اجلملة من قوله 

 الثاين: خرب ملبتدأ حمذوف، والتقدير فأنا احل ، أو: قويل احل .

منصوًبا بفعل  –يف قراءة باقي السبعة بالنصب  – ﴾ َفاحَل َّ  ٱ﴿حتساب با واآلخر:

 حمذوف، والتقدير: الزموا أو اتَّبِعوا أو اسمعوا احل .

منصوًبا عىل حذف  –يف قراءة النصب  – ﴾ َفاحلَ َّ  ٱ﴿ويمتنع الوقف باحتساب 

، ويكون قوله  ﴾ ين﴿حرف القسم، إْذ هو مقسم به، وجوابه اجلملة من قوله

معرتًضا بني القسم وجوابه، ومل يذكر الزخمشـري يف هذه القراءة  ﴾يل ىلٱ﴿

 .(1)غريه

الصورة اخلامسة: النَّظري متةََّفق على جر ه ابحلرف يف موضع، خمتَةَلف فيه بني  ❖
 الرفع واجلر  ابحلرف يف موضعني:

 ميثلها لفظ اجلاللة:
 حس جس مخجخ مح ٱ﴿ٱحيث اتف  السبعة عىل جّره بالالم يف قوله تعاىل:

بينام اختلفوا فيه بني الرفع واجلّر بالالم يف قوله  ،[85]املؤمنون:  ﴾خس

 ﴾ من خن حن جنمم خم ﴿،  ﴾ حف جف مغ جغمع جع ٱ﴿تعاىل: 
باأللف ورْفع اهلاء، بينام قرأ باقي السبعة  ﴾ٱاهلُل﴿أبو عمرو   قرأ إذْ  [89، 87]املؤمنون: 

 .(2)  ﴾ جغمع ٱ﴿بغري ألف مع كْس الالم وجّر اهلاء 

                                       
الدر  ،4/261اإلمالء  ،320، 2/319البيان  ،749اإلقناع  ،3/384الكشاف  ،2/234الكشف  (1)

 ،4/559فتح القدير  ،3/587الفتوحات اإلهلية  ،4/47تفسري القرآن العظيم  ،5/546املصون 

 .544النفحات اإلهلية 

 َرْفُع اجلرِّ َعْن َوَلِد الَعاَل      ّلـِه األَخريْين َحْذُفهاويف اَلِم لِ            قال الشاطبي:  (2)
ِ
 ويف اهلاء

البدور  ،2/329النشـر  ،301غيث النفع  ،300رساج القارئ  ،130التيسري  ،606ينظر: التبصـرة  

 .493النفحات اإلهلية  ،2/607الزاهرة 
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 ا سبق ما أييت:يُفهم مم
املوضع املتََّف  عىل جّره بالالم جاء مطابًقا لفًظا ومعنًى ملا وَرَد يف السؤال:  •

ولو َحذفَت الالم من اجلواب جلاز؛ ألنه »؟ قال السمني:  ﴾ هت مت خت حتٱ﴿

 .(1)«ال فرق بني: ملن األرض، وَمن رّب األرض، إال أنه مل َيقرأ به أحد

مَحاًل عىل  –عند أيب عمرو  – ُيقرآن بغري الم املوضعان املخَتَلف يف قراءهتام •

 جض مص خص ٱ﴿يف قوله:  ﴾ خص ٱ﴿اللفظ؛ ألن املسئول عنه مرفوُع املحّل، وهو 
. وقد جاء جوابه مرفوًعا مطابًقا له ﴾ خك حك جك  مق حق ٱ﴿ – ﴾ حض

 لفًظا، وهكذا ُرِسم املوضعان يف مصاحف البرصة.

؛ ألن»قال الفّراء:   خصٱ﴿ه مردوُد مرفوٍع، أال ترى أّن قوله: وهو يف العربية َأْبنَيُ
 .(2)«مرفوع ال خفض فيه، فجرى جوابه عىل مبتدأ به ﴾ مص

 مص خص ٱ﴿وعند باقي السبعة يقرآن بالالم؛ محاًل عىل املعنى؛ ألنه ال فرق بني: 
  .(3)، وملن السموات﴾ جض

 

 

 

 
 

                                       
 .3/40.وُينظر: الكشاف 5/198الدر املصون  (1)

العكربّي ذكر قراءًة يف هذا املوضع من غري الم اجلّر، دون أن ينسبها؛ محاًل عىل املعنى.  وأنّبه عىل أن 

 (.4/63اإلمالء  ،2/165)ينظر: إعراب القراءات الشواذ 

 .2/240معاين القرآن  (2)

 ،5/198الدر املصون  ،6/417البحر املحيط  ،4/64اإلمالء  ،2/166إعراب القراءات الشواذ  (3)

 .3/200الفتوحات اإلهلية  ،3/200اللني تفسري اجل
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 املبحث الثاني
 ِفْعاًل النَّظري 

مة البحث فإّن هذا املبحث حيتوي مخسة ألفاظ، وقعت يف َضْوء ما ذ كرُته يف مقدِّ

، تّم تقسيمها إىل أربع ُصَوٍر، عىل النحو يف تسعة وعرشين موضًعا يف كتاب اهلل 

اآليت:

الصورة األوىل: النَّظري متةََّفق على رفعه يف موضعني، خمتَةَلف فيه بني الرفع  ❖
 والنصب يف ستة مواضع:

 :(1) ﴾ٱمت ﴿ املسبوق بة ﴾ٱهت ٱ﴿ ميث لها لفظ:

 مئ خئ حئ جئ ييٱ﴿حيث اتف  السبعة عىل رفعه يف قوله تعاىل: 
 جعٱ﴿ٱوقوله:  ،[59]آل عمران:  ﴾ هت مت خت  حت جت هب مب خب حبجب هئ
  . [73]األنعام:  ﴾لك خك حك جك مق حق  مفخف حف جف مغ  جغ مع

، أربعة منها انفرد ابن (2)بينام اختلفوا فيه بني الرفع والنصب يف ستة مواضع

 صبها، وقرأها باقي السبعة بالرفع، وهي:عامر بن

  . [117]البقرة:  ﴾مس خس حس جس مخ جخ مح جح ٱ﴿ٱقوله تعاىل: -

  . [35مريم:  ،47]آل عمران:  ﴾ مع جع مظ حط مض خض حض جض ٱ﴿ٱوقوله: -

  . [68]غافر:    ﴾ ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ  ٱ﴿ٱٱوقوله: -

اقي واملوضعان الباقيان قرأمها ابن عامر والكسائي بالنصب، بينام قرأمها ب

                                       
 .641 – 640املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم  (1)

اَل    ................................ قال الشاطبي:  (2) ْفِع ُكفِّ  وُكْن َفيُكوُن النَّْصُب يف الرَّ

 ُه وْهــَو باللَّْفِظ ُأْعِماَل ويف الطَّْوِل عنْ  مٍ ـي األُوىَل وَمريـويف آل عمراٍن ف               

 َكــَفى راوًيـا واْنَقــــاَد مْعنــاُه َيْعَمــاَل  ويف النَّحِل َمْع يس بالعْطِف َنْصُبهُ               

النرش  ،155رساج القارئ ، 602اإلقناع  ،65التيسري  ،310املفردات السبع  ،428ينظر: التبصـرة  

 .292النفحات اإلهلية  ،2/220
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 السبعة بالرفع، ومها:

  . [40]النحل:  ﴾ جغ مع جع  مظ حط مض خض حض جض مص ٱ﴿قوله تعاىل:  -

  . [82]يس: ٱ﴾ حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ ٱ﴿ٱوقوله: -

 يُفهم مما سبق ما أييت:
موضع آل عمران املتََّف  عليه ال خالف يف توجيهه؛ إذ هو خرب ملبتدأ حمذوف،  •

 والتقدير: فهو يكون.

يهات إعرابية يرتّتب عليها تغرّيٌ يف موضع الوقف موضع األنعام له توج •

، فقال الداين: تام، وقال   ﴾ ُّ ٱ﴿ٱٱالوقف عىل (1)واالبتداء، فقد ذكر القراء

 األشموين واألنصاري: حسن.

 وتفصيل ذلك على النحو اآليت:
 مبتدأ، ويف خربه قوالن: ﴾ حف ٱ﴿، باحتساب ﴾ُّ ٱ﴿جيوز الوقف عىل 

 ا.عن قوله بأنه ال يكون إال حق   -انه وتعاىلسبح-، أخرب  ﴾خفٱ﴿األول: 

 حق ٱ﴿نعٌت للمبتدأ، و  ﴾خفٱ﴿ٱ، وعىل هذا: ﴾لك خك حك جك ٱ﴿الثاين: 
 مجلٌة معرتضة بني املبتدأ وخربه، فال موضع هلا من اإلعراب.   ﴾ مق

 عىل أحد توجيهني: ﴾ حف ٱ﴿ويمتنع الوقف باحتساب 

 نعت له.ٱ﴾خفٱ﴿، و   ﴾ ُّ ٱ﴿ٱاألول: فاعل لقوله

. ومل ٱنعت له أيًضا  ﴾خفٱ﴿. و(2) ﴾ ٰذ يي﴿اين: مبتدأ مؤخر خربه املقدم الث

 .(3)يذكر الزخمشـري غريه

                                       
 .133منار اهلدى   ،133املقصد  ،174املكتفى  (1)

 .2/47الفتوحات اإلهلية  ،3/98الدر املصون  ،2/568اإلمالء  ،2/74إعراب القرآن  (2)

 .2/163فتح القدير   ،2/29الكشاف  (3)
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توجيهاٌت إعرابية  –أيًضا  –املواضع األربعة التي انفرد ابن عامر بنصبها هلا  •

ٌ يف موضع الوقف واالبتداء، فقد ذكر القراء يصاحبها تغريُّ
، ﴾ مف ٱ﴿ٱأن الوقف عىل (1)

 كاٍف، وقال األشموين واألنصاري: جائز. فقال الداين:

 وتفصيل ذلك على النحو اآليت:
 ﴾لك﴿ٱباحتساب –يف قراءة غري ابن عامر بالرفع  –  ﴾ مف ٱ﴿جيوز الوقف عىل 

استئناًفا، أْي: خرًبا ملبتدأ حمذوف، والتقدير: فهو يكون، وهو املفهوم من قول سيبويه: 

 من طريقني:   ﴾ مف ٱ﴿. ويمتنع الوقف عىل (2)«كأنه قال: إنَّام أمُرنا ذاك فيكونُ »

   ﴾ ٍّ ٱ﴿معطوًفا عىل  ﴾ مم ٱ﴿أحدمها: يف قراءة الرفع باحتساب
 –تعاىل  –إذا قيل إنَّ األمر عىل سبيل التمثيل، أْي: إن اآلية متثيٌل لتأثري قدرته  

 يف املقدورات عند تعلُّ  إرادته هبا، وتصويٌر للْسعة، فرّتب املكونات عىل تكوينه

 من غري أن يكون هناك أمر وال مأمور.

مرة واحدة، فيوجد الشـيء   ﴾ مف ٱ﴿يقول هذا اللفظ  –سبحانه –والظاهر أن اهلل 

 عىل َوْف  ما أراد، وقد جاءت النصوص القرآنية تؤكد هذا، مثل قوله تعاىل:

 . [82]يس:   ﴾ حق مف خف حف جف مغ جغ مع جع مظ ٱ﴿ -

 . [50]القمر:   ﴾ حم جم يل ىل مل خل ٱ﴿ -

 :(3)اعروقول الش

 إذا ما أراَد اهلُل أمًرا فإّنام

 

 يقوُل له كْن قولًة فيكونُ  

جواًبا لألمر مراعاة  ﴾ لك ٱ﴿واآلخر: يف قراءة ابن عامر بالنصب باحتساب  

فه أبو البقاء للفظ، وقد ضعَّ
 لوجهني: (4)

                                       
 .47منار اهلدى  ،47املقصد  ،232، 127املكتفى  (1)

 . 3/39الكتاب  (2)

 .1/171فتح القدير  ،1/172تفسري القرآن العظيم  (3)

مفــاتيح الغيــب  ،2/396إعــراب القــرآن  ،3/198. وينظــر: معــاين القــرآن وإعرابــه  1/241اإلمــالء   (4)
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ليس بأمر عىل احلقيقة، إذ ليس هناك خماطب به، وإنام املعنى   ﴾ مف ٱ﴿أّن  األول:

ن ال ُيردُّ عىل املوجود ألن  عىل ن، يدل عىل ذلك أن اخلطاب بالتكوُّ رسعة التكوُّ

ن، وال يردُّ عىل املعدوم ألنه ليس بشـيء، ولفظ األمر َيِرُد وال ُيراد به  املوجود متكوِّ

. أْي:  [75]مريم:   ﴾ خض حض جضٱ﴿حقيقة األمر، بل معناه اخلرب كقوله تعاىل: 

. وإذا كان معناه اخلرب  مل ينتصب يف جوابه بالفاء إال رضورة، كقول املَغرْية بن يمدُّ

 :(1)ِحبناء

 َسأتُرُك منِزيل لَِبني متيمٍ 

 

 وَأحلُ  باحِلجاِز فَأسرَتحَيا 

أّن جواب األمر البد أن خيالف األمر، إما يف الفعل، أو يف الفاعل، أو  الثاين: 

عل يف جواب األمر فيهام، فمثال ذلك قولك: اذهب ينفعك زيد، فالفعل والفا

غريمها يف األمر، وقولك: اذهب يذهب زيد، فالفعالن متََّفقان والفاعالن خمَتَلفان، 

ا أن يتف  الفعالن  وقولك: اذهب تنتفع، فالفاعالن متََّفقان والفعالن خمَتَلفان، أمَّ

والفاعالن فغري جائز، كقولك: اذهب تذهب، والعلة فيه أن الشـيء ال يكون 

 .رشًطا لنفسه

موضعا النحل ويس َمْن قرأمها بالرفع فعىل االستئناف، أي: فهو يكون، وَمْن  •

ح الشاطبي. ﴾ٱحف﴿قرأمها بالنصب فعطًفا عىل   ، وبه رَصّ

الصورة الثانية: النَّظري متةََّفق على كونه متعداًي ملفعول واحد يف موضع، خمتَةَلف  ❖
 يف موضع.فيه بني كونه متعداًي ملفعول واحد أو متعداًي ملفعولني 

 :﴾ جح ٱ﴿ ميثلها لفظ:
 حس  جس مخ ٱ﴿ٱحيث اتف  السبعة عىل كونه متعدًيا ملفعول واحد يف قوله تعاىل:

                                       
الفتوحــات اإلهليــة  ،2/16مهــع اهلوامــع  ،1/354الــدر املصــون  ،1/463املحــرر الــوجيز  ،4/372

 .296انفرادات القراء السبعة  ،4/23 ،1/99

هد فيه، )نصب( )أسرتيح( بعد الفاء يف رضورة الشعر فيام ليس فيه معنى من شواهد سيبويه، والشا (1)

 [.3/39النفي أو الطلب، ويروى: ألسرتحيا، فال رضورة فيه ]الكتاب 
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. بينام اختلفوا فيه بني كونه متعدًيا ملفعول واحد أو متعدًيا  [7]التكاثر:  ﴾ خس

 . [6]التكاثر:  ﴾ مح جح ٱ﴿ٱملفعولني يف قوله تعاىل:

بضّم التاء، عىل البناء للمجهول، بينام قرأ  ﴾ٱُونَّ لرُتَ ﴿إْذ قرأ ابن عامر والكسائي 

 .(1)بفتح التاء، عىل البناء للمعلوم ﴾ جح ٱ﴿باقي السبعة 

 يُفهم مما سبق ما أييت:
املوضع املتََّف  عىل كونه متعدًيا ملفعول واحد ال خالف يف توجيهه؛ إذ هو  •

ثبًتا مستقَباًل لزمته جواب قسم، واملقَسم به مقّدر. وملا كان الفعل املحلوف عليه م

 الالم والنون.

فإذا حلفَت عىل فعل غري منفّي مل يقع لزمته الالُم، ولزمت الالَم »يقول سيبويه: 

 .(2)«النوُن اخلفيفة أو الثقيلة يف آخر الكلمة

والفعل هنا ثالثي )رأى( متعدٍّ ملفعول واحد هو ضمري الغيبة )ها(؛ ألّن الرؤية 

 لرَتْ َأُيوَننَّها، إال أنه قد تّم فيهبرصية، وأصل الكالم: واهلل
(3): 

 َحْذُف املَقَسم به. -

 َنْقُل حركة اهلمزة )عني الكلمة( إىل الراء الساكنة قبلها. -

َقْلُب الياء )الم الكلمة( ألًفا؛ لتحّركها وانفتاح ما قبلها، ثم َحْذُفها اللتقاء  -

 الساكنني )األلف وواو الضمري(.

 عىل املحذوف. َضمُّ واو الضمري؛ داللة -

                                       
 ..................................           َوَتا َتَرُونَّ أْضُمْم يف األوىل َكاَم ِرَسا       قال الشاطبي:  (1)

البدور  ،2/403النشـر  ،393غيث النفع  ،392رساج القارئ  ،182التيسري  ،731رة ينظر: التبصـ 

 .598النفحات اإلهلية  ،2/986الزاهرة 

 .71شذا العرف  ،2/330. وينظر: املقتضب 3/104الكتاب  (2)

 ،4/581الفتوحات اإلهلية  ،4/581تفسري اجلاللني  ،2/278الدر املصون  ،2/167اإلمالء  (3)

 .598اإلهلية النفحات 
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 َحْذف نون الرفع؛ لتوايل األمثال )نون الرفع ونون التوكيد الثقيلة(. -

ه عىل النحو اآليت: •  املوضع املخَتَلف فيه يوجَّ

عىل البناء للمعلوم فتوجيهه كام سب ، غري أّن املفعول به   ﴾ جح ٱ﴿من قرأ  -

 .﴾ مح ٱ﴿اسم ظاهر 
ُونَّ ﴿من قرأ  - )أرى( متعّد إىل مفعولني، قام عىل البناء للمجهول ففعله ﴾لرُتَ

، وأصل الكالم: واهلل ألُِرَينّكم اجلحيَم، (1)األول مقام الفاعل، وبقي الثاين منصوًبا

حتّول ضمري النصب )الكاف( الواقع مفعواًل به أول إىل ضمري الرفع )الواو(، ليصري 

 .(2)نائب فاعل، مع احلفاظ عىل لغة اخلطاب

تةََّفق على تذكريه يف مواضع، خمتَةَلف فيه بني التذكري الصورة الثالثة: النَّظري م  ❖
 والتأنيث يف موضع واحد )فيها لفظان(:

 :﴾ مم ٱ﴿ اللفظ األول:
 رن مم ام ٱ﴿، منها قوله تعاىل: (3)اتف  السبعة عىل تذكريه يف ثالثة مواضع

 مك  لك  ٱ﴿.واختلفوا فيه بني التذكري والتأنيث يف قوله تعاىل:  [123]البقرة:  ﴾ زن
 . [48]البقرة: ٱٱ﴾ حل جل

 .(4)إْذ قرأ ابن كثري وأبو عمرو بتاء التأنيث، بينام قرأ باقي السبعة بياء التذكري

 يُفهم مما سبق ما أييت:
ر. •  املواضع املتََّف  عليها ال جيوز فيها إال ياء التذكري؛ ألن الفاعل مذكَّ

                                       
 .6/565ينظر: الدر املصون  (1)

 (.207قيل: هو خطاب للمرشكني خاصة، وقيل: هو اخلطاب للناس. )ينظر: كشف املعاين  (2)

 .91، 85آل عمران:  ،123البقرة:  (3)

 ................................ قال الشاطبي: وُيْقَبُل األوىَل َأنَُّثوا ُدوَن َحاِجزٍ  (4)

  ،113غيـث النفــع  ،150رساج القــارئ  ،1/282املحــرر الـوجيز   ،63التيسـري   ،420التبرصــة ينظـر:  

 .281النفحات اإلهلية  ،1/68البدور الزاهرة  ،2/212النرش 
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 ﴾ مم ٱ﴿وُقرئ »املوضع املخَتَلف فيه وجهاه صحيحان، قال السمني:  •
ه ـنـسَّ ـازّي، وحـث جمـه مؤنـر ألنـذكيـظ، والتـث للفـأنيـث، فالتـأنيـذكري والتـبالت

 .(1) «الفصل

ُيقرأ بالتاء لتأنيث الشفاعة، وبالياء ألنه غري حقيقي،  ﴾ مم﴿و»قال العكربي: 

ن ذلك الفصل  .(2)«وحسَّ

 :﴾ حج ٱ﴿ :اللفظ الثاين
 حج مث﴿ٱ، منها قوله تعاىل:(3)اتف  السبعة عىل تذكريه يف اثنْي عشـر موضًعا

. واختلفوا فيه بني التذكري والتأنيث يف  [16الرعد:-50]األنعام: ﴾جح مج

 . [16]الرعد:  ﴾زن رن  مم ام﴿ٱقوله تعاىل:

 .(4)إْذ قرأ شعبة واألخوان بياء التذكري، بينام قرأ باقي السبعة بتاء التأنيث

 يُفهم مما سبق ما أييت:
ر )حقيقّي املواضع املتََّف  عليها ال جي • وز فيها إال ياء التذكري؛ ألن الفاعل مذكَّ

 أو جمازّي(.

جمازّي  ﴾ٱرن﴿املوضع املخَتَلف فيه وجهاه صحيحان؛ ألن الفاعل  •

 .(5)التذكري والتأنيث ﴾ حج ٱ﴿التأنيث، فيجوز يف فعله 

                                       
 .1/215الدر املصون  (1)

 .1/190وينظر: البحر املحيط  ،1/130اإلمالء  (2)

 ،9الزمــر:  ،22، 19، 12فــاطر:  ،76النحــل:  ،16الرعــد:  ،50األنعــام:  ،100املائــدة:  ،95النســاء:  (3)

 (.373)املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكريم  20احلرش:  ،10احلديد:  ،58غافر: 

 .......... َهْل َيسَتِوي ُصْحَبٌة َتاَل  ..........................       قال الشاطبي:  (4)

النفحـات اإلهليـة  ،1/448البـدور الزاهـرة  ،264غيث النفع  ،264رساج القارئ  ،108ينظر: التيسري  

439. 

 ،1/410رشح التصـــريح  ،174رشح شــذور الــذهب  ،4/237الــدر املصــون  ،5/93رشح املفّصــل  (5)

 .1/371النحو العريب  ،2/23ضياء السالك 
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الصورة الرابعة: النَّظري متةََّفق على كونه هنًيا يف موضع، خمتَةَلف فيه بني كونه   ❖
 ا أو إخبارًا يف موضع:هنيً 

 :﴾ٱهس﴿ ميث لها لفظ:
 هت مت هب  مب هئ مئ ﴿حيث اتف  السبعة عىل كونه هنًيا يف قوله تعاىل: 

. بينام اختلفوا فيه بني كونه هنًيا  [110]الكهف:   ﴾ لك هش مش هس مس هث مث

 مظ  حطمض خض حض جض مصخص حص مس خس حس ٱ﴿ٱأو إخباًرا يف قوله تعاىل:
 . [26 ]الكهف: ﴾ لك خك حك  جك مق حق مف خف حف جف مغ جغمع جع

  ﴾ٱجك مق﴿عىل النهّي، بينام قرأ باقي السبعة  ﴾ٱوال ُترشكْ ﴿إْذ قرأ ابن عامر 
 .(1)إخباًرا

 يُفهم مما سبق ما أييت:
املوضع املتََّف  عىل كونه هنًيا ال خالف يف توجيهه؛ إذ هو معطوف عىل األمر  •

 .(2) ﴾ هت ٱ﴿الساب  عليه 

ه عىل النحو اآليتاملوضع املخَتَلف فيه بني كونه هنًيا أو إخبارً  • ا ُيوجَّ
(3): 

،  ﴾  حن  ٱ﴿يف قراءة ابن عامر هني معطوف عىل األمر الذي بدأت به اآلية  -

 وكل فرد من أمته. ×واخلطاب فيهام لرسول اهلل 

 .يف قراءة باقي السبعة إخبار عن اهلل  -

باحلكم؛ إذ  –سبحانه وتعاىل  –والقراءتان تتالقيان حول معنى واحد هو تفّرده 

 . [88]القصص:  ﴾ ين ىن نن من ٱ﴿ٱالقائل: هو

                                       
ْك ِخَطاٌب وْهَو باجلْزِم كُ    .............................        قال الشاطبي: (1) اَل وُترْشِ  مِّ

 ،278غيـث النفـع  ،278رساج القـارئ  ،1/282املحـرر الـوجيز  ،116التيسـري  ،574ينظر: التبصـرة  

 .459النفحات اإلهلية  ،2/520البدور الزاهرة  ،2/310النرش 

 .4/487الدر املصون  (2)

 .162ما انفرد به كل من القراء السبعة  ،4/448الدر املصون  ،3/514اإلمالء  (3)
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 املبحث الثالث
 النَّظري َحْرًفا 

ينحرص هذا املبحث يف لفظني، وقعا يف أحد عشـر موضًعا يف القرآن الكريم، 

 ولكلِّ لفظ صورٌة متّثله، عىل النحو اآليت:

ةَرت فيه مهزة )إِّن ( اتفاًقا يف موضعني، واخُتلِّف ❖  الصورة األوىل: النَّظري ُكسِّ
 فيها بني كسرها وفتحها يف موضع:

 :﴾ٱخس ٱ﴿ ميث لها لفظ:
 خص حص مس خس ٱ﴿حيث اتف  السبعة عىل كسـر مهزة )إن( يف قوله تعاىل: 

 مب زب رب يئ ٱ﴿وقوله سبحانه:   . [51]آل عمران:  ﴾ مض خض حض  جضمص
   . [64]الزخرف:  ﴾  مت زت رت يبىب نب

  خف حف جف مغ ﴿ٱبينام اختلفوا بني كسـر اهلمزة وفتحها يف قوله عز وجل:
   . [36]مريم:  ﴾ حك جك مق حقمف

، بينام قرأ باقي السبعة ﴾خس﴿زة ــمــر هـكسـر بـامـن عـون وابـرأ الكوفيـإْذ ق

 .(1) بفتحها

 يُفهم مما سبق ما أييت:
 ألحد سببني: ﴾ٱخس ٱ﴿موضع آل عمران ُكِْست فيه مهزة  •

: تأكيًدا لقوله  . [50]آل عمران:  ﴾ مج حج﴿ االستئناف، باحتساب قوله: -

هذا تكرير »، قال: (2)ومل يذكر أبو البقاء غريه  . [49]آل عمران:                                    ﴾ رت يب ىب نبٱ﴿

 .«للتوكيد، ألنه قد َسبَ  هذا املعنى يف اآلية التي قبلها

                                       
 .............................  ........ وَكْْسُ وَأنَّ اهللَ َذاٍك         الشاطبي: قال (1)

 .472النفحات اإلهلية  ،285غيث النفع  ،285رساج القارئ  ،696اإلقناع  ،121ينظر: التيسري  

 .3/135، وينظر: املحرر الوجيز 2/73اإلمالء  (2)
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وما يف حّيزها  ﴾ٱخس ﴿، و﴾ مج حج ٱ﴿إضامر َقْوٍل بدٍل من آية، يف قوله  -

اعرتاًضا بني  ﴾جس مخ جخ ﴿ذ يكون قوله مقول للقول املضمر، وحينئ

 البدل واملبدل منه.

 يب ىب نب ٱ﴿ تأسيًسا لقوله:  ﴾ مج حج ٱ﴿وإضامر القول باحتساب 
 . ﴾ رت

 ﴾مح جح مج حج﴿: ظاهر اللفظ أن يكون قوله» :(1)قال أبو حّيان
. وتكون هذه اآلية ﴾مح جح رت يب ىب ٱ﴿للتأسيس ال للتوكيد لقوله 

شاهد عىل صحة رسالته؛ إذ  ألن هذا القول ؛﴾مص خص حص مس خس ﴿ قوله

مجيع الرسل كانوا عليه، مل خيتلفوا فيه، وُجِعل هذا القوُل آيًة وعالمة؛ ألنه رسول 

كسائر الرسل، حيث هداه للنظر يف أدلة العقل واالستدالل، وَكْسـُر إنَّ عىل هذا 

وجيوز أن يكون  ،القول ألن قبلها قواًل حمذوًفا، وذلك القوُل بدٌل من اآلية

 .«ُكّررت عىل سبيل التوكيد  ﴾ مج حج﴿

 لالستئناف فحسب. ﴾ٱخس ٱ﴿موضع الزخرف ُكِْست فيه مهزة  •

آية آل عمران »: انفرد هذا املوضع بزيادة )هو( بعد لفظ اجلاللة؛ ألن تنبيه

م فيها من اآليات الدالة عىل توحيد الرّب  وقدرته وعبودية  -تعاىل- ومريم تقدَّ

املسيح له ما أغنى عن التأكيد، ويف الزخرف مل يتقدم مثل ذلك؛ فناسب توكيد 

 .(2)«انفراده بالربوبية وحده

ٌ يف موضع الوقف  • موضع مريم له توجيهات إعرابية يرتّتب عليها تغريُّ

د نوعه  ﴾ ُّ ٱ﴿الوقف عىل  (3)واالبتداء، فقد ذكر القراء ، فقالوا: تام، ومل حيدَّ

  الفواصل.يف

                                       
 .2/111الدر املصون  ،1/432، وينظر: الكشاف 2/469البحر املحيط  (1)

 .78كشف املعاين  (2)

 .24الفواصل والوقف  ،238منار اهلدى  ،238املقصد  ،244املكتفى  (3)
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 تفصيل ذلك على النحو اآليت:
 من طريقني: ﴾ ُّ ٱ﴿جيوز الوقف عىل 

باحتساب اجلملة من  ﴾ خس ٱ﴿أحدمها: يف قراءة الكوفيني وابن عامر بكْس مهزة 

: )إن اهلل( بالكـْس   ﴾ خص حص مس خس ﴿ ٱه ــقول مستأنفة، ويؤيدها قراءة ُأيَبّ

 دون واو.

باحتساب املصدر املؤول من  ﴾ٱأن﴿مهزة واآلخر: يف قراءة باقي السبعة بفتح 

 عىل أحد األوجه اآلتية: ﴾ٱوأن اهلل ريب وربكم﴿قوله 

 األول: أنه يف موضع رفع خرًبا ملضمر، والتقدير: واألمر أّن اهلل ريب وربكم.

 الثاين: أنه يف موضع نصب مفعواًل به لفعل حمذوف، والتقدير: واعلموا أن اهلل...

ٱصب بحذف اخلافض، واجلار واملجرور متعلقان بـالثالث: أنه يف موضع ن

يف الربوبية اعبدوه وأطيعوه، ومل  –تعاىل  –واملعنى: ولوحدانية اهلل  ﴾مفٱ﴿

 .(1)يذكر الزخمرشي غرَيه يف هذه القراءة

 من طريقني: ﴾ ُّ ﴿ويمتنع الوقف عىل 

ن وأ﴿باحتساب املصدر املؤول من قوله:  ﴾ٱأن﴿أحدمها: يف القراءة بفتح مهزة 

، وقد ذكر ﴾مم  امٱ﴿ٱيف موضع جر عطًفا عىل ﴾ٱاهلل ريب وربكم

 .(2)النحاس والسمني مجيع األوجه املتقدمة

 حص مس خس ٱ﴿باحتساب اجلملة من قوله  ﴾ خس ٱ﴿واآلخر: يف القراءة بكسـر مهزة 
 .(3) ﴾ ىف يث ىث ٱ﴿يف موضع نصب عطًفا عىل مجلة مقول القول   ﴾ خص

                                       
 .2/509الكشاف  (1)

 .507، 4/506الدر املصون  ،18، 3/17إعراب القرآن  (2)

 ،3/62 الفتوحــات اإلهليــة ،4/506الــدر املصــون  ،3/557اإلمــالء  ،2/57مشــكل إعــراب القــرآن  (3)

 .2/57القراءات وأثرها 
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ن وإن طال الفصل بني املعطوف واملعطوف والوجهان األخريان غري مستبعَديْ 

 . عليه؛ ألهنام من مجلة ما نط  به املسيح 
( يف سبعة مواضع، ظري متةََّفق على أنه مسبوق بة )الالصورة الثانية: النَّ  ❖
 ( أو )لَة( يف موضع:َلف فيه بني كونه مسبوقًا بة )الخمتةَ 

 :﴾ٱىث﴿ ميث لها لفظ:
، منها قوله تعاىل: (1)سم( يف سبعة مواضعحيث اتف  السبعة عىل أنه ساب  )ُأق

   . [2]القيامة:  ﴾ مك لك اك يق﴿

 ﴾يف ىف يث ىث ﴿ٱبينام اختلفوا فيه بني كونه )اَل( أو )َلـ( يف قوله تعاىل:
   . [1]القيامة: 

إْذ قرأ ابن كثري بخلف عن البّزّي بحذف األلف بعد الالم )أَلُْقِسُم(، بينام قرأ باقي 

 .(2)عد الالم )اَل ُأْقِسُم(، وهو الطري  الثاين للبّزّي السبعة بإثبات األلف ب

 يُفهم مما سبق ما أييت:
 ففي الالم وجهان:﴾أَلُْقِسمُ ﴿َمن قرأ بحذف األلف بعد الالم  •

أن تكون الم ابتداء تفيد التوكيد؛ قال أبو البقاء: دخلت عىل الفعل املضارع،  -

[124]النحل:   ﴾ ىن نن من زن ٱ﴿كقوله تعاىل: 
عنى هذا أّن وم  .(3)

إذ قد حُيذف احلرف »احلرَف الناسخ واسَمه حمذوفان، والتقدير: إين ألقسم، 

                                       
[ 16االنشقاق  ،15التكوير  ،40املعارج  ،38احلاقة  ،75]الواقعة  ﴾  مل خل ٱ﴿منها مخسة مواضع  (1)

[ مجيع هذه املواضع بإثبات 1]البلد  ﴾ ىب نب ٱ﴿[، ومنها موضع 2]القيامة  ﴾ اك يق﴿ومنها موضع

 األلف بعد الالم.

اَل         اَل َهاٍد ُبْخلٍف َزكا ويف اْلـَوَقرْصُ وَ         قال الشاطبي:  (2)  ِقيامِة اَل األُوىَل وبِاحلَاِل ُأوِّ

 ،943 /2البدور الزاهرة  ،377غيث النفع  ،242رساج القارئ  ،176التيسري  ،714ينظر: التبصـرة  

 .414النفحات اإلهلية 

 .6/425الدر املصون  ،9/25، وينظر: رشح املفصل 4/432اإلمالء  (3)
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الناسخ مع معموليه أو أحدمها، ويظّل ملحوًظا تتجه إليه النية؛ كأنه موجود. وأكثر 

 .(1)«ما يكون احلذف يف إِّن املكسورة اهلمزة، املشددة النون

ُأشبعت فتحتها فتولَّدت منها ألف،  واألَوىل عندي أهنا الم»وقال أبو حيان: 

بياء بعد  ﴾مل يك ىك مك ٱ﴿وهذا وإن كان قلياًل فقد جاء نظريه يف قوله 

اهلمزة وذلك يف قراءة هشام، فاملعنى فألقسم عىل تقدير مبتدأ حمذوف، أي فألنا 

 .(2)«أقسم

أن تكون واقعة يف جواب قسم، واملقَسم به مقّدر، وجواب القسم إما أن  -

اسمية مبتدؤها حمذوف، والتقدير: واهلل ألنا أقسم، أو يكون مجلة فعلية يكون مجلة 

فعلها مضارع، والتقدير: واهلل ألقسم، ومل يؤكد الفعل بالنون ألنه من أفعال اهلل 

 .(3)«وهي حّ  وِصدق َغنّية عن التأكيد، كأهنا وقعت، فلم حتتْج إىل النون –تعاىل –

 وجهان: -أيًضا- ُأْقِسُم( ففي الالم من قرأ بإثبات األلف بعد الالم )اَل  •

ٱٱ ﴾ مض  خض    حض    جض﴿تكون زائدة لتأكيد معنى القَسم، كام زيدت يفأن  -
 .(4)لتأكيد وجوب العلم    . [29]احلديد: 

ر - مفهوم من هناية سورة املدثِّر وبداية سورة  (5)أن تكون نافية لكالم مقدَّ

ين وال إنكاُرهم البعث يوم القيامة. ثم القيامة، وتقديره: ال يصّح تكذيُبهم بيوم الد

                                       
 .1/641النحو الوايف  (1)

 .8/213البحر املحيط  (2)

انفرادات  ،414النفحات اإلهلية  ،6/425الدر املصون  ،4/432اإلمالء  ،3/105ينظر: الكتاب  (3)

 .315القراء السبعة 

، 4/445الفتوحات اإلهلية  ،6/424، 2/385الدر املصون  ،4/431اإلمالء  ،153ينظر: األزهية  (4)

 .316السبعة انفرادات القراء 

 ال ُيقال: إهنا نافية للقسم بعدها؛ لسببني: (5)

 أحدمها: تعاُرض القراءتني.
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مقِساًم بيوم القيامة وبالنفس اللوامة أنه قادر عىل مْجع عظام  –سبحانه  –أنف است

 اإلنسان وتسوية بنانه.

إن بعض النحويني أنكر أن تكون »ويف هذين الوجهني يقول ابن الّشجرّي: 

ف تدّل عىل اّطراحه، قال ألّن زيادة احلر ﴾ يف ىف يث ىث ٱ﴿)ال( زائدة يف قوله 

ا به يف ا معني  وكونه يف أول الكالم يدّل عىل قوة العناية به، فال جيوز أن يكون مّطرًح 

يف هذه ﴾ىث ٱ﴿حالة واحدة؛ وإذا قبُح اجلمع بني اّطراحه والعناية به مل جيز أن نجعل 

ا عىل َمن َجحد البعث وَأنكر القيامة  .(1)«اآلية زائدة، وجعلناها نافية رد 

 

 

 

 

 
 

                                       
اآلخر: هذا النوع من أساليب القسم يف املواضع املـذكورة، مسـبوق بحقـائ  ثابتـة، يناسـبها القسـم،  -

 حن جن مم خم حم جم هل  مل خل ٱ﴿ موصوف بأنه قسم رصيح، قـال عنـه ربنـا:
 [.76-75]الواقعة  ﴾ خن

 .2/220األمايل الشجرية   (1)
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 اخلــامتة
الصاحلات، وأرجو أن يكون هذا البحث منها.  ؛ فبنعمته تتمّ احلمدُ  -وحده-هلل 

 والصالة والسالم عىل نبينا حممد وعىل آله وصحبه أمجعني.

مت هذا البحث يف مقدمة وثالثة مباحث وخامتة.  وبعُد: فقد َقدَّ

واصطالحًا، وذكرُت أمهية املوضوع، وسبب  لغة النَّظرييف املقدمة بيّنُت معنى 

، كام أوضحُت وبعض املصادر التي ضّمت بذور فكرتهاختياره، وأهداف البحث، 

 أّما املباحث الثالثة فجاءت كالتايل: النّظائر.منهج البحث وكيفية تناول 

 .النَّظري اساًم  املبحث األول:

 .النَّظري فِْعاًل  املبحث الثاين:

 .النَّظري َحْرًفا املبحث الثالث:

 أهم نتائج هذا البحث: -يف رأيي  -وهذه 
 ، وهي: فيهاإلسهام يف تيسري القراءات القرآنية على الفئات املستهدفة  -1

املتخصصون يف علم القراءات )أساتذًة وطالًبا( باإلضافة إىل من يتعلم  -

العربية  طالبنا يف معهد تعليم اللغة وال سّيامالقرآن ولو برواية أو بروايتني، 

 للناطقني بغريها.

 النحو والرصف. وال سّياماملتخصصون يف اللغة العربية،  -

هات ُكُتب التفسري من ـلـي عـون فـاملتخصص - م التفسري؛ إذ ال ختلو أمَّ

 القراءات القرآنية.

الكلامت الفرشية إثراًء  وال سّيام ،اخلطباء؛ إذ قد حيتاج اخلطيب إىل القراءات -

 ها ملستمعيه.مملادته التي يقدِّ 

ا ةات دقيقة عن التساؤالت املذكورة يف مقد مة البحث، كمةابةى إجةل إلةوصُّ ةالت -2
 ي:ةةلةي
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 النَّظري املخَتَلف يف قراءته ال خيرج عن وجهنْي. -

 النَّظري املتََّف  عىل قراءته أحُد هذين الوجهنْي. -

 ن أحد ثالثة أمور:وبالنّظر يف هاتني احلقيقتنْي مًعا ُيلحظ أّن النَّظري ال خيلو م

ينظر: ( ﴾ ىل ٱ﴿اّتفاق َوْجه القراءة والتوجيه اإلعرايب هلا، كام يف لفظ  -

 .)220ص

 ﴾مجٱ﴿اّتفاق َوْجه القراءة واختالف التوجيه اإلعرايب هلا، كام يف لفظ  -
 .)292ينظر: ص(

اختالف َوْجه القراءة واختالف التوجيه اإلعرايب هلا، كام يف اآلية األوىل من  -

 .)246ينظر: ص (امة. سورة القي

، كَمن َمنع تقديم خرب ليس عىل قد تكون القراءة ُحجًَّة على مذهب حنوي   -3

 خم حم جم يل ىل مل ٱ﴿اسمها؛ إذ هو حمجوٌج بقراءة حفص ومحزة: 
 (.022)ينظر: ص [177]البقرة:  ﴾ ىم مم

، كإجازة الكوفيني إضافَة املوصوف إىل قد تكون القراءة ُحجًَّة ملذهب حنوي   -4

]األنعام:  ﴾ خب حب جب ٱ﴿اختالف لفظْيهام، كقراءة ابن عامر:  صفته، بشـرط

 (.225)ينظر: ص  [32

 األصُل أن تكون القراءات السبعي ة سواًء يف صِّح تها وقوة االحتجاج هبا، -5

 ﴾سيقولون اهلُل﴿لكن قد تكون قراءة َأْبنَيَ من أخرى، كام يف قراءة أيب عمرو: 

؛ ألنه مردوُد مرفوٍع، »اء: التي قال عنها الفرّ  [89، 87]املؤمنون:  وهو يف العربية َأْبنَيُ

. «مرفوع ال خفض فيه، فجرى جوابه عىل مبتدأ به ﴾ رت يب ﴿أال ترى أّن قوله: 

 .(332)ينظر: ص 

، كام ضعَّف الُعكربّي قد يضع ِّف بعض الن حاة توجيًها حنوايا ما لقراءة متواترة -6

 مح جحٱ﴿فظ يف قراءة ابن عامر: جواًبا لألمر؛ مراعاًة للّ  ﴾ حس ٱ﴿وغريه َنْصَب 
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، وال يعني هذا َردَّ القراءة، بل [117: ]البقرة ﴾ مس خس حس جس مخ جخ

ألّن القراءة ال »الواجب عىل النّحاة تعديل قاعدهتم التي ال جُتيز مثل هذا النّصب؛ 

َتْتَبع العربية، بل العربية َتْتَبع القراءَة؛ ألهنا مسموعة من أفصح العرب بإمجاع، وهو 

 .(1)« ، ومن أصحابه، وَمن بعَدهم...×نا حممد نبيّ 

 النَّظري املختَةَلف يف قراءته ختتلف توجيهاته اإلعرابية، وال ختلو من: -7
ٌ يف موضع الوقف واالبتداء، كام يف لفظ  -  ﴾خسٱ﴿أن ال يصاحبها تغريُّ

 (221)ينظر: ص 

ٌ يف موضع الوقف واالبتداء، كام يف لفظ  - )ينظر:  ﴾ يل﴿أن يصاحبها تغريُّ

 (232ص 

وال  -غالًبا- ته ال خالف يف توجيهه اإلعرايبالنَّظري املتةََّفق على قراء -8

ٌ يف موضع الوقف واالبتداء.  يصاحبه تغريُّ

ُة أوجه إعرابية -9 ٌ يف قد يكون للن ظري املتةََّفق على قراءته عد  ، يصاحبها تغريُّ

 ٰذ يي ىي مي خي حي جي ٱ﴿موضع الوقف واالبتداء، كام يف قوله تعاىل: 
 (223)ينظر: ص [ 2، 1افر: ]غ ﴾ ٰر

ختاًما، هذه أطروحٌة قابلٌة لألْخذ والرّد، اجتهدت فيها خملًصا النّية والعمل، 

 أن يُمّن عيّل بالقبول.   ميزان حسنايت، سائاًل احل َّ راجًيا أن تكون يف

 

 

 

                                       
 .152، 151غيث النفع ( 1)
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 الـمصادر واملراجع فهرس
دين حممد بن أمحد بن عبد اللطيف القريش لإلمام شمس ال ،اإلرشاد إىل علم اإلعراب -1

، 1طـ ،حتقي  د. عبد اهلل عيل احلسيني الربكايت، د. حمسن سامل العمريي  ،(هـ695)تيـالكيش

م، معهد البحوث العلمية وإحياء الرتاث اإلسالمي بجامعة أم القرى، مكة 1989/هـ 1410

 املكرمة.

حتقي / عبد املعني  –هـ( 415هلََروّي )ت عيل بن حممد النّحوي ا ،األُزهية يف علم احلروف -2

 د.ط. ،م 1981 /هـ 1401مطبوعات جممع اللغة العربية بدمش   –امللوحي 

 -هـ 1403، 1، أ. حممود مصطفى، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان، طإعجام األعالم -3

 م.1983

 أمحد السيد حممد :حتقي  ،(هـ616 ت) الُعكربي البقاء أليب ،إعراب القراءات الشواذ   -4

 .م1996 / هـ1417 ،1ط لبنان، بريوت، الكتب، عامل عّزوز،

هـ(، حتقي : د. عبد املجيد قطامش، دار 540، ابن الباذش )اإلقناع يف القراءات السبع -5

 هـ.1403، 1الفكر، دمش ، ط

د. فخر صالح  :، دراسة وحتقي (هـ646ت )أليب عمرو عثامن بن احلاجب،  أمايل ابن احلاجب، -6

 م.1989  قدارة، دار عامن بعامن، األردن، دار اجليل ببريوت، لبنان، سليامن

، أليب السعادات هبة اهلل بن عيل بن محزة العلوي املعروف بابن الشجري األمايل الشجرية -7

 ، بريوت، لبنان.دار املعرفة (،هـ 542ت )

البقاء عبد اهلل بن ، أليب إمالء ما من  به الرمحن من وجوه اإلعراب والقراءات يف مجيع القرآن -8

 ، هامش كتاب الفتوحات اإلهلية، مطبعة عيسى البايب احللبي.(هـ616ت ) احلسني العكربي

يب الربكات عبد الرمحن أل، اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني: البصةريني والكوفيني -9

ت، هـ(، املكتبة العرصية، صيدا، بريو577 تبن حممد بن أيب سعيد األنباري النحوي )

 م.1987

، 1خليل رشيد أمحد، مكتبة أمري، العراق، ط دات القراءات السبعة )دراسة لغوية(،اانفر  -10

 م.2013

 تالغرناطي ) ألندلسـيا حيَّان بأيب الشهري يوسف بن حممد ،البحر احمليط يف التفسري -11
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 لبنان بريوت، – والتوزيع والنشـر للطباعة الفكر دار ،صدقي حممد مجيل :هـ(، مراجعة754

 .م1992 /هـ1412

عبد الفتاح القايض، دار السالم  :الشيخ قراءات العشةر املتواترة،البدور الزاهرة يف ال -12

 م.2013،  6للطباعة والنرش، ط

الربكات عبد الرمحن بن حممد بن أيب سعيد  أليب، البيان يف غريب إعراب القرآن -13

اهليئة املرصية  ،السّقا مصطفى :مراجعة، د. طه عبد احلميد طه: حتقي ، األنباري النحوي

 د.ط. ،م 1980 -هـ 1400العامة للكتاب 

لإلمام املقرئ أيب حممد مكي بن أيب طالب محوش بن حممد  التبصةرة يف القراءات السبع، -14

هـ / 1402، 2ط ،الدار السلفية  ،حتقي  د. حممد غوث الندوي ،هـ(437بن خمتار القيسـي )ت 

 م.1982

، األستاذ/ الطاهر أمحد ريقة املصباح املنري وأساس البالغةترتيب القاموس احمليط على ط -15

 مطبعة عيسى البايب احللبي. ، 2ط  ،مفتي اجلمهورية العربية الليبية الزاوي، 

 د.ط.ت. –مطبعة عيسى البايب احللبي ،  هامش الفتوحات اإلهلية –تفسري اجلاللني  -16

امعيل بن كثري القريش الدمشقي احلافظ عامد الدين أبو الفداء إس ،تفسري القرآن العظيم -17

 م.1990 /هـ 1410 ،1ط ،بريوت ،دار اخلري  ،هـ(774)ت 

، د. حممود عبد السالم رشف الدين، هجر للطباعة والنشـر التوابع بني القاعدة واحلكمة -18

 م.1987هـ/ 1407، 1والتوزيع، القاهرة، ط

هـ(، دار الكتب 444ت، أليب عمرو عثامن بن سعيد الداين )التيسري يف القراءات السبع -19

 هـ.1416العلمية، بريوت، لبنان، ط 

، دار (هـ671ت )، أبو عبد اهلل حممد بن أمحد األنصاري القرطبي اجلامع ألحكام القرآن -20

 م.1952، 2الكتاب العريب، القاهرة، ط

للشيخ العالمة مصطفى حممد  عىل مغني اللبيب عن كتب األعاريب، حاشية الدسوقي -21

تب العلمية، بريوت، ضبطه عبد السالم حممد أمني، دار الك ، (هـ2301ت )عرفة الدسوقي 

 م.2000، 1لبنان، ط 
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هـ(، حتقي : د. عبد العال سامل مكرم، دار 370، ابن خالويه )تاحلجة يف القراءات السبع -22

 هـ.1401، 4الرشوق، القاهرة، ط

ناصف هـ(، حتقي : عيل النجدي 377، الفاريس )تاحلجة يف علل القراءات السبع -23

 م.1983، 2وآخرْين، اهليئة املرصية العامة للكتاب، ط

، لإلمام شهاب الدين أيب العباس بن يوسف بن حممد الدُّرُّ املصون يف علوم الكتاب املكنون -24

، حتقي  وتعلي  الشيخ عيل حممد معّوض وآخرين، (هـ756ت )بن إبراهيم املعروف بالسمني احللبي 

 م.1994، 1ان، طدار الكتب العلمية، بريوت، لبن

، رشح اإلمام أيب القاسم عيل بن عثامن بن سراج القارئ املبتدئ وتذكار املقرئ املنتهي -25

 -هـ 1352، 1ط، مطبعة حجازي، الشاطبية حممد بن أمحد بن احلسن القاصح العذري عىل

 م.1934

 ، املكتبة العلمية، بريوت، لبنان، د.ط.ن.سنن النَّسائي -26

،  (هـ1351ت)للشيخ أمحد بن حممد بن أمحد احلمالوي  رف.ةشذا الَعْرف يف فن  الص   -27

 –هـ1424رشحه وفهرسه د. عبد احلميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بريوت، لبنان،  

 .م2004

، حتقي  (هـ905ت )، للشيخ خالد بن عبد اهلل األزهري شرح التصريح على التوضيح -28

 لبنان.حممد باسل عيون السود، دار الكتب العلمية، بريوت، 

 هـ(، الطباعة املنريية.643وف  الدين يعيش بن عيل بن يعيش )تمل، شرح املفصل -29

، البن هشام األنصاري، حتقي /حممد حميي شرح شذور الذهب يف معرفة كالم العرب -30

 د. ط. ت. الدين عبداحلميد.

 ،1ط ،الرسالة مؤسسة ،العزيز النجار عبد حممد. أ، ضياء السالك إىل أوضح املسالك -31

 .م9199

، لويل اهلل سيدي عيل النوري الصفاقسـي، هامش كتاب غيث النفع يف القراءات السبع -32

 م.1954، 3رساج القارئ، مطبعة مصطفى البايب احللبي، ط
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حمد بن عيل بن حممد مل ،فتح القدير اجلامع بني فَّنَّ الرواية والدراية من علم التفسري -33

، 1ط  ..  لبنانالكتب العلمية.  بريوتدار  –. ضبطه أمحد عبد السالم  (هـ1250ت )الشوكاين 

 م.1994 -هـ 1415

، سليامن بن عمر العجييل الفتوحات اإلهلية بتوضيح تفسري اجلاللني للدقائق اخلفية -34

 ، مطبعة عيسى البايب احللبي.(هـ1204ت )ل مَ الشافعي الشهري باجلَ 

اهلل حممد املعروف بـ  للمحق  أيب إسحاق اجلعربي وأيب عبد ،الفواصل والوقف واالبتداء -35

 باملنصورة، الكتب بدار خمطوط –.... )مل أمتكن من معرفة االسم لوجود تآكل بورق املخطوط( 

ذي احلجة  من يوم سادس الكتاب من االنتهاء تم – 32 رقم والتجويد القراءات سجل

 هـ.1256

الكتب  دارهـ(، 817، جمد الدين حممد بن يعقوب الفريوز أبادي )تالقاموس احمليط -36

 م.1995 -هـ 1415 – 1ط –لبنان  –بريوت  –العلمية 

 م.1984، د. حممد سامل حميسن، مكتبة الكليات األزهرية، القراءات وأثرها يف علوم العربية -37

هـ(، حتقي : عبد السالم حممد هارون، مكتبة اخلانجي، 180سيبويه )تل، الكتاب -38

 م.1992القاهرة، 

، أليب القاسم جار اهلل حممود بن ألقاويل يف وجوه التأويلالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون ا -39

 م.1977، 1، بريوت، طالفكر دار –هـ( 538عمر الزخمرشي اخلوارزمي )ت 

، أليب عبد اهلل حممد بن إبراهيم بن سعد اهلل بن مجاعة )ت كْشف املعاين يف متشابه املثاين -40

 م.1998، 1هرة، طحتقي : د. حممد حممد داود، دار املنار، القا ،هـ( 733

لقيسـي كي بن أيب طالب ا، ملالكشف عن وجوه القراءات السبع وعللها وحججها -41

 م.1984، 4هـ(، حتقي : د. حميي الدين رمضان، مؤسسة الرسالة، بريوت، ط437)ت

هـ( 616البقاء عبد اهلل بن احلسني الُعكربي )ت يبأل، اللُّباب يف عِّلل البِّناء واإلِّعراب -42

 م.1995، 1ار طليامت، دار الفكر، دمش ، طحتقي / غازي خمت

 م.1955والنرش،  للطباعة بريوت دار ، صادر دار ،(هـ711 تبن منظور )ال، لسان العرب -43

د. عبد القادر اهليتي، دار  ما انفرد به كلٌّ من القر اء السبعة وتوجيهه يف النحو العريب، -44

 م.1996، 1الكتب الوطنية، بنغازي، ط
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 :حتقي  ،أليب حممد عبد احل  بن عطية األندلسـي ،سري الكتاب العزيزاحملرر الوجيز يف تف -45

 م.1983، 1ط ،الدوحة  ،عبد اهلل بن إبراهيم األنصاري وآخرْين 

 ، دراسة بالغية يف إعجاز األسلوب القرآين   :مراعاة النَّظري يف كالم هللا العلي  القدير -46

 .54368رقم التسجيل  –ية اإلسكندر مكتبة –د. كامل الدين عبد الغنّي املريس 

حتقي  د. حممد كامل  –هـ( 769بهاء الدين بن عقيل )ت ل، املساعد على تسهيل الفوائد -47

 د.ط.، م 1980 /هـ 1400، دمش ، دار الفكر ،بركات

 حممد ياسني. حتقي ( هـ437 ت) القيسـي طالب أيب بن كيمل ،مشكل إعراب القرآن -48

 .2ط ، دمش  ، للرتاث املأمون دار ،السواس

رية للتأليف ـهـ(، حتقي : حممد عيل النجار، الدار املص207لفّراء )تل، معاين القرآن -49

 .. د.ط.توالرتمجة

 ،مؤسسة مجال للنشـر، حمد فؤاد عبد الباقيمل ،املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي -50

 د.ط.ت. ،لبنان  ،بريوت 

 .دار الفكر، د.ت ،إبراهيم أنيس وآخرون  .د ،املعجم الوسيط -51

 عيل بن احلسن بن احلسني بن عمر بن حممد الدين فخرل ،مفاتيح الغيب أو التفسري الكبري -52

 هـ/1412 ،1ط ،القاهرة ،العريب الغد دار ،(هـ604ت) الشافعي الرازي البكري التميمي

 م.1991

، أليب عمرو الداين، حتقي : عيل توفي  النحاس، دار الصحابة للرتاث املفردات السبع -53

 م.2006 ،1بطنطا، ط

عبد السالم  :حتقي (، هـ 395ت )أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا  ،مقاييس اللغة -54

 ، 1ط ، دار الفكر ،بريوت، وحتقي  شهاب الدين أبو عمرو ،دار اجليل  ،حممد هارون 

 م.1994 /هـ1415

 ،مةحممد عبد اخلال  عضي :حتقي  ،هـ(285 تأبو العباس حممد بن يزيد املرّبد ) ،املقتضب -55

 د.ط. ،املجلس األعىل للشئون اإلسالمية ،هـ1386
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أيب حييى زكريا  ، لشيخ اإلسالماملقصد لتلخيص ما يف املرشد يف الوقف واالبتداء -56

، 2ط األنصاري، هامش كتاب منار اهلدى يف بيان الوقف واالبتدا، مطبعة مصطفى البايب احللبي،

 م.1973

جايد زيدان  :هـ(، دراسة وحتقي 444اين )تأبو عمرو الد املكتفى يف الوقف واالبتدا، -57

 م.1983خملف، مطبعة وزارة األوقاف والشئون الدينية بالعراق، 

، 2األشموين، مطبعة مصطفى البايب احللبي، ط منار اهلدى يف بيان الوقف واالبتدا، -58

 م.1973

، 1، د. حممد فاضل السامّرائي، دار ابن كثري، بريوت، طالنحو العريب، أحكاٌم ومعانٍ  -59

 م.2014

 .6، أ. عباس حسن، دار املعارف، طالنحو الوايف -60

احلافظ أبو اخلري حممد بن حممد الدمشقي، الشهري بابن اجلزري  النشةر يف القراءات العشةر، -61

 د.ط.ت.، دار الفكر، عيل حممد الضّباع :هـ( تصحيح الشيخ833)ت 

مخيس، دار املنار،  ، للشيخ حممد عبد الدائمالنفحات اإلهلية يف شرح منت الشاطبية -62

 .م1996 –هـ 1416،  1القاهرة، ط

لإلمام احلافظ جالل الدين عبد الرمحن بن  ،مهع اهلوامع شرح مجع اجلوامع يف علم العربية -63

 هـ.1327، 1هـ(، مطبعة السعادة، ط911أيب بكر السيوطي )

، كلية اآلداب، السيد إبراهيم املنيس، دراسة لغوية، الوقف واالبتداء يف القرآن الكرمي -64

 م.1998ة املنصورة، جامع
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 لخص امل

 "لن"و "ال"يتناول البحث املنهج البالغي للقرآن الكريم يف استعامل حريف النفي
 .ومعانيهام يف النظم القرآين

ويشتمل البحث عىل مقدمة، وبيان ملنهج البحث، وأهدافه، والدراسات  

 .السابقة

يتناول النفي يف الدرس النحوي، وفيه يستعرض  :أوهلام :ثم ينقسم ملبحثني 

تناول  :أقوال النحاة واخلالف يف داللة كل من احلرفني، واملبحث الثاين البحث

لكل حرف مطلب، وفيه  ؛احلرفني يف النظم القرآين، ومعانيهام، ويقع يف مطلبني

استقراء لعدد من اآليات ذات الداللة عىل املعاين البالغية، إذ يكتفي البحث بام فيه 

اآليات لكيال خيرج البحث عن لة بتتبع داللة عىل املقصد من البحث، دون اإلطا

ا لتلك املعاين التي تظهر من ورود احلرفني يف النظم ، وقد تدرج البحث تبع  غرضه

 .الكريم

 بفهرس مذيال  ، فيها ما توصل إليه من النتائج، ثم ختم البحث بخامتة 

 للموضوعات.

 تقبل.، النظم، املنهج البالغي، النفي، املسالقرآن :الكلمات املفتاحية

 

 

 

 
 



 ظافر بن غرمان العمريد.                   املنهج البالغي للقرآن الكرمي يف استعمال حريف النفي )ال، ولن(
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 املقدمة
احلمد هلل الذي علم اإلنسان البيان، وأنزل كتابه بخري لسان، والصالة والسالم 

 عىل نبيه سيد ولد عدنان، وعىل آله، وأصحابه، أوىل النهى واإليامن، أما بعد:

ا هلا فإن حلروف املعاين يف اللسان العريب أمهية كبرية ملا تؤديه من دالالت، ومل

من مكانة يف بناء اجلملة، ولتأثريها يف صياغة معاين الرتاكيب، وهي بذلك حمل 

اهتامم البيانيني، وعناية املفرسين، والدارسني لعلوم الكتاب املبني، ومن املعلوم يف 

اللسان العريب، بله يف علمي النحو واملعاين النحوية أن حروف املعاين تؤثر يف املعنى 

ا، وتكسبه دالالت متباينة من جهات متعددة، وتلك اجلهات املعنوية ا جذري  تأثري  

املعتربة يف احلرف منها نوع احلرف، ومعناه اخلاّص، وموقعه يف اجلملة، وذكره أو 

 حذفه.

واملنهج البالغي يف القرآن الكريم، يقوم عىل الدقة يف اختيار األلفاظ املتقاربة 

 ها، وذلك ما يعرف بالنظم، وأن جييئ الكالماملعنى، واألدوات املتشاكلة يف وظيفت

والنفي قسيم اإلثبات، فهو شطر اللسان، وهو عىل وفق ما يقتضيه علم النحو، 

بعض طرقه التعبريية، وحرفا نظري اإلثبات يف بناء الكالم، وبه خيترص اللسان 

، ، خيتصان يف أصل الداللة بالنفي يف املستقبل فيدخالن عىل الفعل املضارعالنفي

لغرض نفي  "مل، وملا"لغرض نفي وقوعه يف االستقبال، كام يدخل عليه حرفا اجلزم 

 وقوعه يف املايض، فيحيالن زمنه للميض وإن كانت صيغته استقبالّية.

ا يف االستعامل، فاشرتاكهام يف االستقبال اشرتاك ثم إن بني هذين احلرفني فروق  

ام عىل النفي يف املستقبل، عىل أكثر يف عموم معنى النفي، ثّم ختتلف داللة كل منه

من وجه يف االختالف، وليس ذلك فحسب بل نجد السياق يضفي عىل احلرف 

ا معاين، ويكتيس معه دالالت متباينة، فتتعدد تلك املعاين التي يشري إليها احلرف تبع  

 للسياقات التي يرد فيها.
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بني النفي والزمن  يقف املعنى عند قضية النفي جمردة من تالحم الدالالت وال

املدلول عليه بالفعل املنفي، وبني احلرف وخصوصية معناه، مع السياق الذي يسبغ 

ا يف يشبه أن يكون تعدد   عىل الرتكيب املنفي دالالت تعدد وتتنوع إىل أن ترى ما

ا، وهو إنام وضع ملعنى واحد ثم تعددت دالالته باختالف داللة حرف النفي وضع  

 فيه، والسياق الذي حيويه.الرتكيب الذي يقع 

ووراء هذا النفي معان تتعلق بزمانية النفي، وبام يفيده الفعل املضارع من مادته 

وزمانه، وموقعه يف السياق، ويف القرآن الكريم خصائص يتميز هبا التعبري القرآين 

 يف نفيه املضارع بكل من تلك األداتني.

يتضح هبا الفروق  ءها من معان  وهذه اخلصائص جديرة بالتأمل، والنظر ملا ورا

ا بني الرتاكيب، عىل رغم تشاهبها يف الظاهر، مما جيعل البحث يف هذا األمر صاحل  

للمناقشة وتتبع أقوال أهل العلم من النحاة والبيانيني واملفرسين، وداريس علوم 

 القرآن، إذ يتصل جزء من نفي املضارع بقضايا ال غنى بالباحث يف البالغة القرآنية

عن تأمل مقاالت علامء السلف يف فنون متعّددة، وذلك ممّا يتميز به علم البالغة إذ 

 هو ثمرة لكثري من علوم اإلسالم.

 أهداف البحث:
 ومنهجهذين احلرفني الستعامل لبالغية هيدف البحث إىل بيان األرسار ا   

، وآراء القرآن الكريم يف اختيار موقع كل منهام، وما يتصل بذلك من لغة العرب

علامء اللغة، والبالغيني، واملفرسين. والوقوف عىل اختالف تلك اآلراء للتعرف 

 وراءها من فوائد تتصل بالدالالت البالغية. عىل ما

 منهج البحث:
البحث يعتمد عىل املنهج التحلييل االستقرائي، إذ تدعو احلاجة إىل تتبع هذين  

 والنظر يف أقوال العلامء ثم التحليلاهنا من كتب النحو، البالغة، مظاحلرفني يف 
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 واالستنباط واملوازنة املعتمدين عىل التحليل.

 الدراسات السابقة: 
، رسالة ماجستري ليارس بابطني، "تقييد النفي يف القرآن الكريم"بحث بعنوان 

وقد بني الباحث منهجه يقوم البحث عىل التقييد بالنفي، من جامعة أم القرى، و

سيتناول البحث صورة من صور النفي، وهي نفي اليشء " حثه:بقوله يف ملخص ب

 أو وقد أتبعه الباحث صور النهي، سواء كان املنفي اسام   ،"ا مع انتفاء أصلهمقيد  

ألساليب النفي يف  ؛أوهلا :، وكذلك أوجه النهي، ويقع البحث يف ثالثة فصولفعال  

ساليب البالغية للقيد غري لأل ؛للتقيد يف مجلة النفي، والثالث ؛البالغة، والثاين

 املخصص يف القرآن الكريم.

ا يف اجلملة وهبذا فالبحث سيقوم اجلانب البالغي فيه عىل النفي بصفته قيد  

 ا مع انتفاء أصله. وذلك بالبحث يف نفي اليشء مقيد  

 حدود البحث:
يتناول البحث منهج القرآن يف استعامل حريف النفي االستقباليني )ال، ولن(، 

راض استعامهلام يف توكيد نفي وقوع الفعل يف املستقبل، وامتداد أزمنة النفي، وأغ

 وأغراض الرتاكيب املشتملة عىل ذلك، ومواضع ذلك يف القرآن الكريم.
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 مدخل

احلرف الذي جاء ملعنى هو أحد أجزاء الكالم الثالثة مع قسيميها االسم، 

هلام، وقد ُتبنى اجلملة بغري حاجة إىل يشء من حروف والفعل، ووظيفته مكملة 

املعاين، لكن املعاين لسعتها، واختالف مقاصد الكالم حتتاج يف تركيب مجلها إىل 

احلرف املتضّمن معنى ال يؤّديه الفعل أو االسم، وذلك أّن ثنائيات املعاين وتقارهبا 

ب، فيكون الفارق بينهام يف األذهان يستلزم أن تكون أبنيتها متقاربة جّد التقار

ا، فاإلثبات قبل أن يكون لغوي   ري املتأّمل، وهذا املقتىض عقيلّ ا ال يكاد يظهر لغيسري  

قسيم النفي، ويشّكالن ثنائّية متقاربة الطرفني، واالحتامل والتوكيد يشّكالن ثنائية 

 ة.متقابلة الداللة، واالستقبال وامليّض يكونان كذلك ثنائية متقابلة الدالل

هذه الثنائيات بدالالهتا املتباينة تقوم عىل بناء خاّص تتوازى فيه اجلمل يف بنائها 

من جهة الركنني األساسّيني، وما يتعلق هبام، وتتفاوت من جهة ما يقتضيه اختالف 

املعنى بني طريف الثنائية. فاجلملة املثبتة تّتفق مع اجلملة املنفّية يف تركيبها عدا أداة 

ملة املؤّكدة ختتلف عن غري املؤّكدة بوسيلة التوكيد، أّما الداللة الزمنيّة النفي، واجل

ا ما ختضع لعوامل يف ركنيها األساسّيني، وعوامل السياق، ثم يف اجلمل فهي كثري  

 إّن النفي واإلثبات، والتوكيد، عوامل تؤّثر يف الداللة الزمنية للجمل.

، وبذلك أن يكون مدخوهلام فعال   وعىل هذا فإن النفي بحريف االستقبال، يلزم

فلن يقف النفي هبام عند معنى عدم ثبوت اليشء، أو نقض ثبوته، ووقوعه، بل هو 

أشمل من ذلك وأوسع فحيث تركب النفي مع الفعل املضارع، ينبثق منه معان 

بالغية، وأرسار داللية يثرهيا السياق الذي اقتىض أحد حريف النفي االستقبايل دون 

ذلك فهذه الدراسة تقوم يف معظمها عىل النظر يف الفرق بني استعاميل اآلخر، ول

ا عىل الرغم من صحة وقوعه هذين احلرفني، والغرض البالغي من إيثار أحدمه
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 .موقع أخيه -ا ظاهر  -

، واملنهاج هو الطريق الواضح ومنه قوله تعاىل: واملقصود باملنهج هو الطريقة

  منهج الطريق:» لسان العرب: ، ويف[٤٨]املائدة: ﴾ىنين نن من زن رنٱ﴿

 . )1)«اا واضح  وأهنج الطريق: وضح واستبان وصار هنج   ... وضحه

 "لن"و "ال"وهذا البحث يتحرى طريقة القرآن يف استعامل كل من حريف النفي 
وموقع كل منهام، وملنهج القرآن خصوصية يف النفي، ملا له من أثر يف األسلوب، 

  يكشفها إال دراسة طريقته يف النظم.وملا فيه من أرسار بالغية، ال

 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

                                       
 .2/3٨3 مادة )هنج( لسان العرب، البن منظور، )1(
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 التمهيد
 حرفا النفي: ال، ولن يف الدرس النحوي

، ولن، وما، وإن، ال ُعرف يف علم النحو حروف عديدة تفيد نفي الفعل، وهي:

ولكل منها استعامله وداللته التي ال يفي هبا غريه، ونحن هنا بصدد  ،ومل، ولـاّم 

 ال، ولن. حرفني عنامها الزخمرشي بموضوع االستقبال، ومها:

فهي  "ال"خمتّصة بالدخول عىل الفعل املضارع داّلة عىل االستقبال، أّما  "لن"و

بالنظر إىل معناها األصيل ليست خمتصة بالدخول عىل املضارع، فهي تدخل عىل 

هو للحرف املختص، املايض كذلك، وهلذا فال عمل هلا يف أحدمها، ألن العمل إنام 

ا باملضارع، واختصاص حرف اجلر باالسم، بل ليس خمتص   "لن" كاختصاص

فهي تدخل عىل االسم، ألهنا حني  ،بالدخول عىل األفعال التي هبا داللة األزمنة

حتمل معنى النفي وحده تكون صاحلة للدخول عىل ذلك كله، وهلذا فهي عند علامء 

 .)1(«عىل مخسة أوجه "ال"» استعامهلا ويف املغني: النحو أداة واحدة، هلا وجوه حسب

 األسامء، والداخلة عىل األفعال. يف األوجه اخلمسة الداخلة عىلفذكر 

فهي يف األصل تدخل عىل االسم فتنفيه كام تدخل عىل الفعل فتنفيه، إال أهنا 

اللة حني تدخل عىل الفعل يتعلق معها املعنى بزمن، وأما دخوهلا عىل األسامء فال د

 مع دخوهلا عىل الفعل فقد بني العلامء أهنا معها عىل الزمن، ولكون الزمن داخال  

، وهذا القول ناظر إىل "لن"خمتصة بالزمن املستقبل مع املضارع، فهي يف ذلك مثل 

 األصل يف داللة املضارع االستقبالية، ولعل االستقراء لآليات يفيد غري ذلك.

 "أن  "و "ال"مركبة من  "لن"اتني فعند اخلليل أن أما ما يتعلق بوضع هاتني األد
، وصلت لكثرهتا يف الكالم، أال ترى أهّنا تشبه يف املعنى  "لن"وأّما » قال: فهي: ال أن 

                                       
 . 313ي، صبن هشام األنصارالمغني اللبيب عن كتب األعاريب،  )1( 
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النفي عىل  "لن"، وهو قول مجيل له مربره، وهو ناظر يف داللة )1)«، ولكنّها أوكد"ال"

النافية. قال الشاطبي:  "ال"ريهتا داللة خاصة، وفيه تعليل يلمح الفرق بينها وبني نظ

أهنا مركبة بسيطة، وذهب اخلليل والكسائي إىل  "لن"ومذهب سيبويه واجلمهور أن »

 .)2) «ا، ثم حذفت األلف اللتقاء الساكننيحذفت مهزة أن ختفيف   "ال أن"وأصلها 

بجواز تقديم » رّده ذلك وهذا التعليل الدقيق رّده سيبويه تلميذ اخلليل معلال  

فأما اخلليل فزعم » قال سيبويه:. «"ا لن أرضبزيد  "عمول معموهلا عليها نحو: م

وي "يريدون  "ويلمه"ولكنّهم حذفوا لكثرته يف كالمهم كام قالوا:  "ال أن  "أهنا 

بمنزلة  "هاّل "وجعلت بمنزلة حرف  واحد كام جعلوا  "يومئذ  "وكام قالوا:  "ألمه

زيادة وليست  "لن"ريه فزعم أنه ليس يف . وأما غ"هل وال"حرف واحد، فإنام هي 

من كلمتني ولكنها بمنزلة يشء عىل حرفني ليست فيه زيادة وأهنا يف حروف 

ولو كانت  ا،يف أنه ليس واحد من احلرفني زائد  يف حروف اجلزم  "مل"النصب بمنزلة 

سم والفعل صلة فكأنه فلن أرضب ألن هذا ا اعىل ما يقول اخلليل: ملا قلت أما زيد  

 .)3)«فال الرضب له اقال أما زيد  

جاز ذلك ألن احلروف إذا ركبت تغري حكمها بعد الرتكيب عام »وأجيب بأنه 

ال جيوز أن يعمل ما بعدها فيام قبلها، وإذا  "هل"كان عليه قبل الرتكيب، أال ترى أن 

 تغري ذلك احلكم عام كان عليه قبل التحضيضودَخَلها معنى  "ال"ركبت مع 

ا هالا رضبت"جاز أن يعمل ما بعدها فيام قبلها، فيقال الرتكيب؛ ف فكذلك  "؟زيد 

د رأيه وأجاب عن اعرتاض سيبويه فريق ، وأيا الكسائي   وقد وافق اخلليَل  .)4) «ههنا

                                       
 .٨/350العني، للخليل بن أمحد،  )1( 

 .6/5 إسحق إبراهيم بن موسى الشاطبي يبألاملقاصد الشافية يف رشح اخلالصة الكافية،  )2( 

 .  3/5كتاب سيبويه  )3 (

 . 1/173الربكات األنباري،  يبألاإلنصاف يف مسائل اخلالف،  )٤( 
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 .)1)من أهل العلم كالكسائي، واملربد واملازين

ذلك ذهب . وإىل )2)ا له داللة معنويةا صوتي  ويرى السهييل أن بني احلرفني فارق  

 ومنهم من قال:»، ونسب الزركيش لبعض أهل الفن قوله: )3)كل من ابن القيم

ألن آخرها ألف، وهو حرف يطول فيه النفس  "لن"أطول من النفي بــ "ال"النفي بــ"

 .)4)«"لن"فناسب طول املدة بخالف 

بكل والقيمة البالغية يف التفريق بني هذين احلرفني تتبني يف الرتاكيب، إذ النفي 

منهام يقتيض دالالت ختتلف عن النفي باآلخر، ورأي اخلليل يبني لنا أن النفي 

أضاف  "ال"مع  "أن"، ألن ترّكب "ال"ـيد ما ليس يف النفي بـفيه من التأك "لن"بــ

ال تدخل إال عىل األفعال،  "أن"للمعنى أمرين أوهلام: اختصاص لن بالفعل ألن 

بعد تركيبها محلت  "لن".  وثانيهام: أن "لن"نى سواء بقيت عىل حاهلا أو تضمنها مع

صوت النون الدال عىل القوة كقوة التنوين يف األسامء املتمكنة، وقوة التنوين يف 

 هي قوة تأكيد عىل النفي. "لن"اسم الفاعل إذ يصبح له قوة الفعل، فالقوة التي يف 

غفال من الداللة  وهذا املنظور النحوي املتعلق بلفظ األداة، أو تركيبها مل يكن

 "ال"ـالنفي بــ بناء عىل هذا القول، يفوق "أن"ـاملؤكدة بــ "ال"البالغية، فإن النفي بــ
 وحدها دون تأكيد، وسننظر يف هذا يف موضعه من هذا البحث إن شاء اهلل.

، "ليفعلنّ "ال يفعل نفي » وقد بني اخلليل وسيبويه يف داللة هذين احلرفني أن:
إنام خيتص هبا معنى  "ال". ويتضح من هذا أن )5)«"يفعلس" ولن يفعل نفي

 االستقبال إذا كانت يف معنى جواب عىل قسم. 

                                       
 ، وارتشاف الرضب من لسان العرب،2/1050ر اجلرجاين القاه ، لعبداملقتصد رشح اإليضاح :ينظر )1( 

 .٤/16٤3أليب حيان األندليس 

 .130القاسم السهييل،  يبألالنحو،  نتائج الفكر يف )2( 

 .1/95بدائع الفوائد، ابن القيم،  )3( 

 .2/517بدر الدين الزركيش، للقرآن، الربهان يف علوم ا )٤( 

 .3/117 الكتاب، لسيبويه، )5( 
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إذا قال: ليفعلن فنفيه ال يفعل، كأنه قال: واهلل »كام يتضح من قول سيبويه: 

، فقلَت: واهلل ال يفعل أن  ؛)1)«وإذا قال: سوف يفعل، فإن نفيه لن يفعل ،ليفعَلنا

ا للمضارع الواقع يف عىل نفي املستقبل إنام يكون إذا جاءت جواب   "ال"تقييد داللة 

جواب القسم بعد الالم، كام يف املثال الذي ساقه، وبذلك فإّنه ال يستدل بعبارة 

خمتّصة بنفي يف املستقبل، فوجب استقراء الشواهد القرآنية التي  "ال"سيبويه عىل أن 

 ."ال"ورد فيها النفي بحرف 
 نث مث زث رث يت ىت نت مت زت﴿ وله تعاىل:إذ نجد يف ق

ا غري ، نفي عن نفسه حب الفساد نفي  [205]البقرة: ﴾يق ىق يف ىف ىثيث

ا لالستقبال دون غريه من األزمنة، إذ لو كان مقيد بزمن، وال يصّح أن يكون نفي  

ا يف املستقبل فحسب للزم أاّل ينتفي ذلك عن زمني نفي حّب اهلل للفساد واقع  

 باطل ينزه عنه جناب اهلل تعاىل.احلارض وامليّض، وهذا 

وإذا كان هذان احلرفان يدالن عىل النفي يف املستقبل، وهو ما يلزم معه أن يكون 

ا، فإنه البد أهنام يف لسان العرب خمتلفان من وجوه، وإن  مضارع  مدخوهلام فعال  

اتفقا يف أصل النفي، فلم يضعهام العرب بلفظني خمتلفني إال وبينهام فروق ينبغي 

البحث عنها، ولعّل البيان القرآين هو أفضل ما جيد فيه الباحث بغيته ملعرفة تلك 

 الفوارق.

ا باملستقبل بل هو فليس خاص   "ال"أما النفي بـــ ،خمتّص باملستقبل "لن"فالنفي بـ

بام يف  "ال"ألكثر من ذلك من ميض وحال، ويعلل السهييل زيادة أمد النفي يف 

األلفاظ مشاكلة للمعاين التي هي » حيث يقول: "لن" صوهتا من امتداد ليس يف

حقيقة املعنى بطبعه وحسه، كام يتعرف الصادق  أرواحها، يتفرس العاقل فيها

الٌم بعدها ألف،  :"ال"فحرف  للفراسة صفات األرواح يف األجساد بنحيزة نفسه.

                                       
 ملصدر السابق.ا )1 (
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ايمتد هبا الصو معناها، امتداد لفظها بامتداد  ت ما مل يقطعه تضييق النفس، فإذ 

. وهذا التعليل )1) «بعكس ذلك، فتأمله فإنه معنى لطيف، وغرض رشيف "لن"و

ال يكاد يوافقه عليه أحد من العلامء، ألنه مل يعهد يف امتداد األصوات داللة عىل 

 امتداد الزمن يف األدوات، أو يف غريها.

هو  "ال"ومهام يكن فإنه ينبغي أال يفهم من كالمه أن االمتداد الذي تدل عليه 

 ﴾يق ىق يف ىفٱ﴿ امتداد استقبايّل، بل املراد امتداد زماين كام يف قوله تعاىل:
هو زمان ممتد من املايض إىل  "ال"، فإن الزمان الذي أفاده حرف [205البقرة:]

 املستقبل، ولو قّيد هذا االمتداد باالستقبال لفسد املعنى  يف اآلية.

 ﴾ مه جه هن من خن جنحن مم خمٱ﴿ ونحو ذلك يف قوله تعاىل:
، فليس املعنى أن نفي اهلل هدايته للفاسقني خاص بام يستقبل من [10٨]املائدة:

الزمان، بل املراد أّن اهلل ال يكون منه هداية للفاسقني، ال من قبل، وال من بعد. 

 ﴾هتمث مت خت حت جت هب مب خب حب جبٱ﴿وكذلك قوله تعاىل: 
األقوام التي سبقت  للزم أن تكون فلو كان داللة النفي هنا مستقبال  [ 11]الرعد:

 تدخل يف هذه السنة اإلهلية، وهو باطل. نزول اآلية ال

 ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ ييٱ﴿وكذلك قوله تعاىل: 
ٱ﴾يئرب ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ، وقوله تعاىل: [10٨]النساء:ٱ

 ﴾جنحن يم ىم مم  خم حم جم يل ىل مل خلٱ﴿ٱ
و النافية ال يلزمها زمن مستقبل وال غريه إال بقرينة أ "ال"، ولذا فإن [3٨]النساء:

 سياق خاّص كام يف مثال سيبويه.

إال أن يف كالم السهييل ما يبدو أنه يدل عىل أّن بينهام فارقا  يف امتداد الزمان يف 

                                       
جيعل زمنها  "ال"، وللسهييل رأي فيه غرابة وهو أن امتداد صوت األلف يف 131نتائج الفكر يف النحو  )1( 

 . ٤/16٤3 ارتشاف الرضب :حيان، ينظر ، ورّده أبو"لن"أطول من زمن 
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ومن خواصها أهنا تنفي ما قرب وال يمتد معنى النفي فيها »املستقبل حني يقول: 

لزملكاين: . وقال ا)1)«اال يقوم زيد أبد  "إذا قلت:  "ال"كامتداد معنى النفي يف حرف 

، ورّس ذلك أن األلفاظ مشاكلة "ال"آكد يف النفي وإن كان زماهنا أقرص من  "لن"»

آخرها ألف، واأللف يمكن أداء الصوت هبا، بخالف النون فإهنا  "ال"للمعاين، و

، وهذا املعنى رّده (2)«فطابق كل لفظ معناه "ال"وإن طال اللفظ هبا ال تبلغ طوله مع 

 .)3)يف تأكيد النفي "لن"من أنه مل ينف أبلغية  أبو حيان، عىل الرغم

ليس خمتّصا باملستقبل  "لن"عن  "ال"لذلك فإن امتداد الزمان الذي خيتلف به 

عىل ما يفهم من ظاهر كالم السهييل، وكأن السهييل يعالج مسألة اعتقادية تتعلق 

 "لن"ديد زمن  عىل حتالزماين دليال   "ال"، فجعل امتداد  "لن"بمسألة تأبيد النفي بـ
إذا أريد به التأبيد  "لن"االستقبايل، والفاصل يف هذه املسألة أن النفي الذي تفيده 

 ا إن شاء اهلل.كام سنبينه قريب  ا إىل اآلخرة، فهو التأبيد املتعلق باحلياة الدنيا، وليس ممتد  

، وهو الراجح بدليل "ال"وقد نفى ابن مالك ختّلص املضارع لالستقبال مع 

ا من ومنع ختلصها لالستقبال يؤكد صالحها لزمن أطول أمد   ،يات التي ذكرناهااآل

ويتخّلص املضارع هبا لالستقبال عند األكثرين، »املستقبل، قال ابن هشام: 

، باالتفاق، مع االتفاق عىل "جاء زيد ال يتكّلم"وخالفهم ابن مالك، لصحة قولك: 

.  وحسبنا ما استدّل به ابن مالك )4) «بالأّن اجلملة احلالية ال ُتصّدر بدليل االستق

 من أهّنا مل تتخّلص للحال يف املثال السابق، وموافقة ابن هشام له.

 "لن"أما من جهة التأكيد، فبني األداتني فوارق عدة، فام ذكره اخلليل من أّن 
ويبني ذلك  ،"ال"حتمل إضافة يف املعنى عىل ما يف جيعلها  "أن"و "ال"مركبة من 

                                       
 .131، صالفكر نتائج )1( 

 . ٨٤، صبيان املطلع عىل إعجاز القرآنالتبيان يف علم ال :ينظر )2( 

 .1/311 حيان األندليس يبأل ،املحيطالبحر  :ينظر لذلك )3( 

 .1/2٤٤ بن هشام األنصاريالمغني اللبيب عن كتب األعاريب،  )٤( 
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يف أن كل واحدة منهام نفى للمستقبل، إال  "لن"و "ال"ال فرق بني »رشي قال: الزخم

 .)1)«"ال"ا ليس يف ا وتشديد  تأكيد   "لن"أن يف 

عىل النفي للمستقبل؛  "ال"والذي يظهر أّن ما يقوله فريق من النحاة من داللة 

ل مع ا ملعنى كاالستقبايقصد به أصل الداللة الوضعية، فإذا كان احلرف موضوع  

داللته يف األصل عىل معنى آخر كالنفي، فإن ذلك موضوع لنفي املستقبل، أما 

 .(2)االستعامل فشواهده كثرية تدل عىل أنه يستعمل لغري املستقبل كام بّينا

 :الداللة الزمانية
 "ال"ا بزمن، فإذا كان املضارع مع أما الداللة الزمانية فإن لكل منهام اختصاص  

غري صالح  "لن"مع صالحه للداللة عىل االستقبال، فإنه مع  ا لزمن احلالصاحل  

للداللة عىل زمن سوى املستقبل، ولذلك فهي ختلص املضارع لالستقبال وهي 

األلفاظ مشاكلة » قرينة من قرائن زمنه االستقبايل، ويؤيد ذلك قول السهييل:

حسه، كام حقيقة املعنى بطبعه و للمعاين التي هي أرواحها، يتفرس العاقل فيها

 :"ال"فحرف  يتعرف الصادق للفراسة صفات األرواح يف األجساد بنحيزة نفسه.
االٌم بعدها ألف، يمتد هبا الصوت ما مل يقطعه تضييق  امتداد لفظها  النفس، فإذ 

 .)1)«بعكس ذلك، فتأمله فإنه معنى لطيف، وغرض رشيف "لن"بامتداد معناها، و
، إذ تدل "ال"عن  "لن"ة تتعلق بزيادة تركيب وفيام قاله السهييل هنا قيمة بالغي

. غري أن احلكم "ال"عىل القطع والتأكيد ملا نفته، وهي يف امتداد الزمن دون  "لن"

ليس عىل إطالقه كام يظهر من كالم السهييل، والذي  "لن"بقرص زمن النفي بـــ

األزمنة عىل املستقبل من الزمان ال شموهلا  "لن"ينبغي أن يفهم هنا هو أن قرص 

تستعمل يف الزمان املستقبل وغريه عىل ما أثبتناه بأدلة القرآن  "ال"، ألن ون قيدد

                                       
 .٤/531ار اهلل الزخمرشي، جلأويل، الكشاف عن حقائق التنزيل، وعيون األقاويل، يف وجوه الت )1( 

 من هذا البحث. 269ينظر ص  )2( 
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الكريم، كام أن احلكم بأن صوت األلف يؤدي المتداد الزمن رّده بعض أهل 

 .)2)العلم
ويؤّيد أبو حيان القول بداللتها عىل قرص الزمن املستقبل، ألهنا قد تدل عىل 

ا بزمن معني، أو عمر ذي أجل، ام تدّل عىل املستقبل حمدود  املستقبل بال حتديد، ك

قرب، وال يمتد معنى  تنفي ما "لن"إذ  "ال"ا من هي أقرص نفي   "لن"و»قال أبو حيان: 

 .)3) «"ال"النفي فيها كام يمتد يف 
 زي ري ٰى ين ىن نن من زن ﴿ومن ذلك قوله تعاىل : 

اآلية، أو  ، فال يصح أن يكون زمنها مغّيا يف[35]حممد: ﴾يي ىي ني مي

 ين﴿يدل عىل قرص، ثم إهنا قد تدل عىل زمن مقيد يف املستقبل كام يف قوله تعاىل: 
 . وسيأيت بيانه يف املبحث القادم.[26]مريم:  ﴾ ىه مه جه

يلزم منه أن يمتد كامتداد الزمن  ال "لن"وكام تبني فإن املستقبل الذي تدل عليه 

منة الفعل تدل عىل استغراقها ألز حني تنفي املستقبل "ال"فإن  ،"ال"الذي تنفيه 

داللة عىل استغراق النفي ألزمنة  "زيد ال حيب الظلم" :الذي تنفيه، ففي قوهلم

الفعل املنفي، من غري قيد للفعل يف احلال أو االستقبال، بل النفي هنا صالح 

 ا، ألن املنفي هبا هو الصفة الثابتة التي يدل احلدث املفهومللداللة عىل امليض أيض  

للحدث املفهوم من  "لن"للفعل نفسه فإن نفي  "لن"من الفعل، وليس نفيها كنفي 

 الفعل الزم معه الزمن وهو زمن مستقبل البتة، ثم هو بعد ذلك زمن حمدود بأجل.
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  املبحث األول
 "ال"معاني النظم يف النفي بـ

تقبل، وورد يف القرآن الكريم عىل يفيد توكيد النفي يف املس "لن"إذا كان النفي بـــ

وجوه نفي هبا املستقبل بتوكيد النفي وذلك ملعان بالغية أوجبها الفرق بني املنفي 

التي نحن بصدد احلديث عنها هنا، وإذا كان  "ال"هبذه األداة، واملنفي بغريها مثل 

 فعال  هذان احلرفان يدالن عىل النفي يف املستقبل وهو ما يلزم أن يكون مدخوهلام 

 فإنه البد أهنام يف لسان العرب خمتلفان من وجوه وإن اتفقا يف أصل النفي. ؛ امضارع  

 "ال"ا بني استعامل كل من ويف الكتاب الكريم آيات يتضح فيها الفرق جلي  
. فالظاهر أن بناء كل منهام يقتيض أهنام خمتلفتان يف الداللة عىل النفي، وإن "لن"و

نهام معاين خاصة تنفرد هبا عن األخرى، إال أن طريقة اشرتكتا فيه، وأن لكل م

 الداللة يف كل منهام ختتلف عن األخرى.

 :والبحث يف أرسار النظم املتعلقة هبذا احلرف يستدعي النظر فيه من وجهني

ا، أحدمها: جهة الزمن، فينظر له من جهة الزمن الذي يداخله مع الرتكيب مضي  

 ا.ا، وبعد  جهة امتداد الزمن املستقبيل قرب  ، ومن ، أو استقباال  أو حاال  

واآلخر: جهة النفي، فينظر له من جهة توكيد النفي، وعدمه، ومن جهة داللته 

 عدمه.  عىل امتداد النفي، أو

ختلصه لالستقبال، وتلزمه إياه،  "لن"فاحلال هو أحد زمني املضارع، وإذا كانت 

لة عىل املستقبل، فإن من الشواهد الدال "ال"وقد عرفنا عن فريق من النحاة إلزام 

قد تدخل عىل املضارع دالة عىل احلال، كام يف قوله  "ال"القرآنية ما يدل عىل أن 

 ﴾خض حض جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخٱ﴿ تعاىل:
يقوي معنى تعجب سليامن من حاله  فإن معنى حالية املضارع الذي،  [20]النمل: 

ع املضارع، واالستفهام هنا مفيد م "ال"مكتسب من  -ته للهدهدوهو يف عدم رؤي-
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للتعجب، غري أنه لن يظهر معنى التعجب لو مل يكن يف سياقه تركيب املضارع 

، ليفيد معنى احلالية، وليس يف السياق ما يفيد احلالية سوى ترّكب "ال"املنفي بــ

ال النافية، وال ُيظن  أن التعجب مفهوم من تركيب االستفهام وحده، "املضارع مع 

 عىل ما يدعم معنى احلالية، كام يف اآلية من تركيب لكون السياق مشتمال  بل 

، أو " وتؤخر أخرى؟!مايل أراك تقدم رجال  " املضارع مع النفي، وكام يف قوهلم:

 بحال كقول الفارعة بنت طريف:

كأّنَك مل جتزع  عىل ابِن طريِف        فيا شجَر اخلابوِر مالَك ُموِرقا   
(1( 

أن النفي هو املفيد للتعجب بل، النفي يرتكب مع املضارع فيفيد فليس املراد 

احلالية التي لوالها ملا انتقل السياق من املعنى احلقيقي لالستفهام إىل املعنى 

ا املجازي البالغي الذي هو التعجب، ولن يستقيم التعجب لو كان املضارع مفيد  

 لالستقبال. 

البالغي حني خيرج عن معناه األصيل ويف هذا الرتكيب ما يؤكد أن االستفهام 

وليها، ما مل يرفدها السياق، وترى  يستفاد من األداة وحدها، أو من األداة مع ما ال

قال أبو  ،[13]نوح:  ﴾جي يه ىه مه جه ين﴿ٱا يف قوله تعاىل:ا ظاهر  املعنى أيض  

ترجون: حال، وقد خلقكم أطوارا: مجلة حالية حتمل عىل اإليامن باهلل  "ال"» حيان:

أخرجت االستفهام من معناه  "ال ترجون". فاجلملة احلالية )2)«وإفراده بالعبادة

األصيل إىل املعنى املجازي وهو التعجب، ثم إن التعجب مؤّد لإلنكار، إذ عدم 

 توقريهم هلل وتعظيمه، واخلوف من حسابه، متعجب منه، وهو أمر يدعو لإلنكار.

ائن السياق الذي نفي فيه املضارع وكذلك االستفهام باهلمزة مفيد للتعجب بقر

                                       
           البيت من قصيد هلا يف رثاء أخيها الوليد بن طريف الشيباين أحد اخلوارج، ينظر لذلك احلامسة، للبحرتي )1(

39٨  . 

 . 10/2٨3 املحيط،البحر  )2( 
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 من ﴿ٱوهو دال عىل احلال، وذلك يف قصة بني إرسائيل العجل يف قوله تعاىل: "ال"بـ
واملتعجب  ،[٨9]طه: ﴾ىي مي خي حي جي يه ىه مه جه ىنين

املفيدة  "ال"منه هو حاهلم حني مل يروا  العجل يكلمهم وال هيدهيم، ونفي املضارع بـ

و مناط التعجب، وهذه املعاين الظاهرة كافية يف ملعنى احلالية يف ترّكبها معه ه

 تفيد مع املضارع معنى احلال، بداللة سياق اآلية. "ال"الداللة عىل أن 

النافية مع املضارع يف سياق وجهته  "ال" عىل وقد يأيت األسلوب القرآين مشتمال  

 خب حب جب هئ ﴿ٱللزمن املايض، فتّدل عىل حال ماضية كام يف قوله تعاىل:
 مخ جخ مح جح مج حج هتمث مت خت حت جت هب مب
، فإّن املضارع [1٤٨]األعراف:  ﴾خص حص مس حسخس جس

يشري إىل وجهة السياق نحو املايض، ولذلك فمعنى  "أمل يروا"يف قوله  "مل"املنفي بـ

، ألن الفعل املستنكر قد وقع، فاإلنكار مّتجه )1)االستفهام هو )اإلنكار الوقوعي(

أنه ال "هو املصدر املؤّول  "يروا"لوقوعه، وفيه معنى التوبيخ فمعمول الفعل 

النافية هو  "ال"ا، فداللة ويلزمه أن يكون هو وما وقع يف حّيزه ماضي   ،"يكلمهم

احلال املاضية، لوقوعها يف حيز املضارع املايض، فاستاقت معها املضارع نحو الزمن 

 املايض، ليحكي احلال املاضية.

جيب من حاهلم، ولذلك جعل االستفهام للتقرير والتع»وعند ابن عاشور أن 

االستفهام عن نفي الرؤية، ألن نفي الرؤية هو غري الواقع من حاهلم يف نفس األمر 

ولكن حاهلم يشبه حال من ال يرون عدم تكليمه، فوقع االستفهام عنه لعلهم مل 

. (2)«وليس لإلنكار، إذ ال ينكر ما ليس بموجوديروا ذلك، مبالغة، وهو للتعجيب، 

يف اآلية دالة عىل احلال املاضية، فتعدد هذه الداللة راجع  "ال"ا أن يض  وهو يؤكد أ

                                       
 . ٨/50٤صام الدين احلنفي القونوي، علبيضاوي، حاشية القونوي عىل تفسري ال )1( 

 . 9/110والتنوير،  التحرير )2( 
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الختالف أسلوب النظم الذي وقعت فيه، ولذلك فليس حكم النحاة عليها من 

 جهة االستعامل بل من جهة الوضع أي أهنا موضوعة للمستقبل.

والزيادة  ي املطلق، والـتأكيد، والتأبيد،النف "ال"ومن املعاين التي اختصت هبا 

النحوية عىل رأي من قال بالزيادة يف القرآن، وسنقف عنده وقفة خاصة، ولكل 

معنى من هذه املعاين شواهد يتبني هبا مدلول حرف النفي، وسوف يكون مستهل 

 النافية عىل النفي املطلق. "ال"حديثنا عن داللة 

 النفي املطلق:
جار عىل األزمنة املاضية،  وذلك أن يكون األمر املنفي غري مقيد بزمن، فنفيه

اب اهلل تعـاىل تقبلة، ويكثر ذلك فام يتعلق بالصـفات املنفـية عن جنـواحلارضة واملسـ

، فإن نفي الفساد يف [205]البقرة: ﴾يق ىق يف ىف ٱ﴿ٱمثــــل قوله تعـاىل:

يصح أن حُيمل عىل معنى املستقبل ألّنه يلزم منه عدم نفي حب الفساد عنه  اآلية ال

 املايض، أو احلارض، والصحيح أّن حب الفساد ليس من صفاته تعاىل تعاىل يف

مطلقا، فصفات الكامل اإلهلية تستلزم نفي كل ما يناقضها من الصفات، وحب 

الفساد صفة نقص ال صفة كامل، وهو تعاىل منّزه عنها، فلزم أن يكون النفي هنا 

 ا عىل األزمنة كلها.جاري  
فإّن اهلداية  [10٨املائدة:] ﴾مه جه هن من خن ﴿ٱوكذلك قوله تعاىل:

املنفية هنا ال يصح كوهنا متعلقة بزمن االستقبال كام يفهم من كالم النحاة يف إفادة 

نفي املستقبل، فاملنفي هو أن هداية الفاسقني ال تقع من اهلل تعاىل، وهذا يلزم  "ال"

هو األصل يف أن يدل النفي عىل نفي الفعل يف الزمن املطلق غري مقيد باملستقبل كام 

 النافية. "ال"داللة 

، فإن نفي العلم [216]البقرة:ٱ﴾ ٰر ٰذ يي ىي مي ﴿ٱوأما قوله تعاىل:

ا للمستقبل كام هو املعروف يف النحو من كون نفي   عن اخللق ليس نفي إطالق، وال

لنفي املستقبل ال يمنع من أن يكون استعامهلا  "ال"لنفي املستقبل، فإن وضع  "ال"
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ة كافة، لذلك فإن أسلوب القرآن حني يستعمل هذه الطريقة من داال عىل األزمن

النفي فإنه يشري إىل معنى نسبة كامل العلم هلل، ونفي العلم عىل تلك الصفة عن 

الناس، فإذا علم اإلنسان أّن علمه قارص، وأن كامل العلم هو هلل تعاىل، استيقن أن 

ما فيها من املشقة، فيدعو ذلك أوامر اهلل هي خري له، وإن خالفت ما يف ظنه، وكره 

حذف مفعوله ليدّل عىل معنى متعلق بام قبله، أي  "تعلمون ال"لالمتثال، واملضارع 

وأنتم ال تعلمون ما يعلمه » حيان بقوله: ولذلك قدره أبو ليس لكم العلم الكامل،

 . )1)«اهلل

ه، أي: ومفعوال يعلم، وتعلمون حمذوفان، دّل عليهام ما قبل» بن عاشور:اوقال 

واهلل يعلم اخلري والرش، وأنتم ال تعلموهنام، ألّن اهلل يعلم األشياء عىل ماهي عليه، 

ونحو هذا قول  .)2)«اا، واملنافر ضار  والناس يشتبه عليهم العلم فيظنّون املالئم نافع  

املقصود منه الرتغيب العظيم يف اجلهاد، وذلك ألن اإلنسان إذا اعتقد » الرازي:

فسه وكامل علم اهلل تعاىل، ثم علم أنه سبحانه ال يأمر العبد إال بام فيه قصور علم ن

ا أن الذي أمره اهلل تعاىل به وجب عليه امتثاله، سواء خريته ومصلحته، علم قطع  

 .)3)«ا للطبع، أو مل يكنكان مكروه  

الداّلة عىل نفي كامل العلم عنهم،  "ال"فالغرض البالغّي من نفي العلم باستعامل

محلهم عىل اإليامن بام فرض اهلل عليهم وامتثاهلم له، وبيان أّن علم اخلري والرّش  هو

ا لباطنه وذلك من علم الغيب، ال ا من األمور يكون ظاهره خمالف  عند اهلل، ألّن كثري  

من دليل الطبع البرشي، وال هو مما يصل إليه علم اخللق، لذلك نفي عنهم ذلك 

ه نفسه ليوقنوا أّن ما أمروا به خري هلم وإن خالف ما النوع من العلم الذي اختص ب

 متيل إليه النفوس.

                                       
 .2/3٨1البحر املحيط )1(

 .2/323التحرير والتنوير )2(

 .6/3٨6 لتفسري الكبري املسمى مفاتيح الغيبا )3(
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يف  -[216]البقرة: ﴾ٰر ٰذ يي ىي مي﴿ٱأعني-وقد وقع هذا الرتكيب 

، وهي تفيد مطلق كامل العلم هلل تعاىل، )1)أربعة مواضع أخرى يف القرآن الكريم

املؤمنني، ونفي تلك الصفة عن علم البرش، وليس الغرض نفي مطلق العلم عن 

 ا.ألن نفي مطلق العلم مما وصف اهلل به الكفار يف القرآن كثري  

فنجد يف مواضع عّدة وصف القرآن للكافرين بأهنم ال علم هلم، منها قوله 

ٱ،وقوله تعاىل:[13]البقرة:ٱ﴾مج حج مث هت مت خت حت ٱ﴿ٱتعاىل:

 مئٱ﴿ٱوقوله تعاىل:[ 113]البقرة ﴾خيمي حي جي يه ىه مه جه﴿
، فهذه  كلها [1٨7عراف:]األ ﴾هس مس هث مث هت مت هب مب هئ

منزلة الالزم، لوصف الكافرين بأهنم فاقدو العلم  "علم"ُنّزل فيها الفعل املتعدي 

احلقيقي، وهو اإليامن باهلل تعاىل، والنفي فيها نفي حلقيقة العلم ال لكامل العلم 

 عن أن يكون له الذي ُنفي عن املؤمنني، فإن الكافر باهلل ال يعلم حق العلم، فضال  

يف  "ال"ء من العلم يصح نفي كامله، وبقاء أصله، ولذلك ختتلف داللة يش
 املوضعني باختالف السياق.

 ٰى ٰر ييٰذ ىي مي خي حي جيٱ﴿ويف قوله تعاىل: 
، نفي مطلق أن يقع من األبصار إدراك هلل تعاىل، وذلك [103]األنعام:  ﴾ٌّ

يناسبه النفي ألن يف اإلدراك معنى اإلحاطة، وال يكون للبرص أن حييط به تعاىل، و

التي تفيد مطلق النفي، فال يقيد بزمن مستقبل، وال حارض، وال ماض، وقد  "ال"بـ

 محٱ﴿نفى القرآن الكريم أن يراه أحد يف الدنيا، يف قوله تعاىل ملوسى عليه السالم: 
وآية اإلدراك ال تفيد نفي رؤيته، ألن جمرد الرؤيــــة ، [1٤3]األعراف ﴾مخ جخ

 ىي مي﴿ٱاإلدراك عبارة عن اإلحاطة، ومنه:» ن املنري:ليس كاإلحاطة، قال اب
 أي [61]الشعراء:  ﴾مم خم﴿: أحاط به،  وأي ،[90]يونس: ﴾ ٰذ يي

                                       
 . 19، والنور 7٤، والنحل 66، وآل عمران 232هي البقرة  )1(
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ا وختصيص  ... عن األبصار إحاطتها به عز وعال ال جمرد الرؤية حماط بنا، فاملنفى إذ 

اإلحاطة بالنفي يشعر بطريق املفهوم بثبوت ما هو أدنى من ذلك، وأقل ه جمرد 

 رؤية، كام أنا نقول: ال حتيط به األفهام، وإن كانت املعرفة بمجردها حاصلة لكلال

اإلحاطة للحس، وما دون اإلحاطة من املعرفة  مؤمن، فاإلحاطة للعقل منفية كنفي

 .)1)«للعقل والرؤية للحس ثابت غري منفي

 من جهتي التوكيد، وامتداد الزمن، إذ "لن"و "ال"وقد بني السهييل فرقا بني 

 ... "ال تراين" ، ومل يقل:[1٤3: ]األعراف﴾مخ جخ مح﴿ٱيف قوله عز وجل» يقول:

 ﴾خي حي جي﴿، فقال: "ال "وأما اإلدراك الذي ال يكون بحال فنفاه بـ 
اـفاألبص [103 :]األنعام  د هذه احلال وهوـوالرؤية تكون بعال تدركه بحال،  ار إذ 

بينهام: أال  واحد ال فرقأصح من قول من قال: الرؤية واإلدراك بمعنى  -عندي-

، ولو قال: «  يوم القيامةإنكم ترون ربكم عيانً »: × ترون كيف حسن قوله

ا "ال"فاإلدراك منفي بـ  تدركون ربكم يوم القيامة، مل حيسن. "إنكم"  نفي ا مطلق 

 .)2) «بخالف الرؤية
 :اءــــــالدع

 جهة االستعالء، كام املشتهر يف البيان العريب أن الدعاء صيغته هي األمر ال عىل

 مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ﴿ يف قوله تعاىل:
. وهو طلب من األدنى إىل األعىل، وخيتص الدعاء  [201]البقرة: ﴾حض جض

بطلب العبد ربه فحسب، وأما ما سوى ذلك ممّا ال يتحقق فيه االستعالء، وتقل فيه 

 للدعاء رتبة الطالب عن رتبة املطلوب فال يسمى دعاء، وكذلك صيغة النهي تأيت

 .[2٨6البقرة:] ﴾ جعمع مظ حط مض خض حض جض﴿ كام يف قوله تعاىل:
                                       

 .2/5٤كندري، مطبوع بحاشية الكشاف كشاف من االعتزال، البن املنري اإلساالنتصاف فيام تضمنه ال )1( 

 .100نتائج الفكر يف النحو  )2( 
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وقد يأيت الدعاء يف القرآن الكريم، بصيغة ثالثة سوى ما ذكر، بدخول أداة النفي 

ا به املستقبل، ويف ذلك عدول يف استعامل املايض إىل عىل الفعل املايض مراد   "ال"

خوهلا عىل املايض خيالف دخول معنى املستقبل، وكوهنا موضوعة لالستقبال فإن د

 يئ ىئ نئٱ﴿ التي تدّل عىل النفي يف املايض، يف مثل قوله تعاىل: "ما"نظريهتا 
 إذ تدّل عىل نفي املايض. [2]طه: ﴾ زب رب

 خب ﴿ النافية دّل عىل االستقبال يف مثل قوله تعاىل: "ال"فإذا ويل الفعل املايض 
س وإذا شيك فال تعس وانتك» : ×ويف مثل قوله  ،[11]البلد: ﴾هب مب
ا آخر . فيفيد الدعاء. إذ يذكر أبو حيان معنى الدعاء يف اآلية، ووجه  )1)«انتقش

أخرى حمذوفة مكررة، وبذلك تدل عىل  "ال"املذكورة دالة عىل  "ال"وهو أن تكون 

مع الفعل املايض  "ال"مرة واحدة، والعرب ال تكاد تفرد  "ال"ذكر »امليض، قال: 

وإنام أفردها لداللة  [31]القيامة:ٱ﴾ يت ىت نت مت ٱ﴿ىل: حتى تعيد، كقوله تعا

 ﴾ جف مغ جغ مع جع ٱ﴿آخر الكالم عىل معناه، فيجوز أن يكون قوله: 
. وقيل: هو "وال آمن فال اقتحم العقبة،"  مقام التكرير، كأنه قال:قائام   [17]البلد:

 .)2) «ادعاء عليه أاّل يفعل خري   "نجا وال سلم ال": جار جمرى الدعاء كقوله
فيه تكلف التقدير، وبعد املعنى، وإنام  "ال"وهذا الذي ذكره من تقدير تكرار

ذهب إىل التقدير ليظهر معنى امليض يف النفي، ولذلك فاألظهر يف اآلية ترك 

 التقدير، وبقاء املعنى عىل وجهه الظاهر من الدعاء عليه، إذ له نظائر يف الوحيني.
النافية يرجع الشتامل النظم عىل  "ال"دم تكرر وبقاء النفي داال  عىل امليّض مع ع

، "ال"معنى ليس هو جمرد النفي، وهو معنى يوحي به السياق بغري قصد لتكرار 
                                       

تعس عبد الدينار، وعبد الدرهم، وعبد القطيفة، وعبد » . ومتام احلديث:٤/3٤ صحيح البخاري )1(
 .«اخلميصة، إن أعطي رضي، وإن مل يعط سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فال انتقش

 .10/٤٨2ينظر البحر املحيط  )2(
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ويدّل عىل مناسبته ملقتىض املعنى السياقي، فال تكاد تدخل عىل املايض فيبقى امليض 

 ،[31]القيامة: ﴾ يت ىت نت متٱ﴿ٱكام يف قوله تعاىل: عىل معناه إال وهي مكررة
إذا  "ال"فإن مل تكرر فإن املايض معها يتّجه زمنه للمستقبل، وسيأيت احلديث عن 

 ا إن شاء اهلل.تكررت قريب  
وهي وإن كانت موضوعة يف أصلها للنفي، وهي خربّية إذ ذاك، إال أهّنا تفيد 

ا، ا ال خربي  فيكون الرتكيب طلبي   [11]البلد: ﴾هب مب خبٱ﴿الدعاء يف مثل: 

ا، وهي عندهم ، ولو كان مدخوهلا ماضي  )1)الدعائية "ال"املعارصين  ويسميها بعض

الناهية نفسها الداخلة عىل املضارع، وإنام دخلت عىل املايض، كام دخلت عىل  "ال"

الناهية الداخلة  "ال"من النحاة إىل تسمية  )2)املضارع، ومل أجد من سبق البغدادي

لح البالغّي أن هذه الصيغة يف املصط واملعروف ،"ال الدعائية"عىل املضارع باسم 

أهنا صيغة هني، وأّن الدعاء يفهم من الصيغة  -لناهيةاملضارع املسبوق بال ا-أعني 

ال من احلرف وحده، أي يفهم من الفعل إذا وليه احلرف، أي من تركبهام حتى 

يصبحا صيغة خاّصة، ثّم يفيد الدعاء إذا كانت الصيغة موجهة من األدنى إىل 

، فالداللة عىل الدعاء حينئذ مستفادة من الرتكيب ال من احلرف، وقد يقال األعىل

أهنا تأيت يف صيغة الدعاء، أو يف سياق الدعاء،  "ال الدعائية"إن مقصودهم بتسميتها 

 لكنها ليست هي املفيدة للدعاء.
فالقول أهنا  ،غري أّن هذه األداة تدل أيضا عىل الدعاء حني تدخل عىل املايض

الناهية دخلت عىل املايض كام دخلت عىل املضارع قول فيه نظر، من جهة  "ال"هي 

الناهية  "ال"النافية، ألّن األصل أاّل تدخل  "ال"أهنا ال تفيد بمفردها الدعاء، فهي 

                                       
والنحو ، 1/267حمد حميي الدين عبداحلميد،ملمنحة اجلليل حاشية بتحقيق رشح ابن عقيل،  :ينظر )1(

 .1/562سن عباس، حلالوايف، 

 .5/٤5 عبدالقادر البغدادي،لخزانة األدب ولب لباب لسان العرب،  )2(
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النافية بذلك املوضع، ودالالهتا عىل الدعاء راجعة  "ال"عىل املايض، وإنام ختتص 

ألن »الناهية لتدخل عىل املايض فيكون العدول  لرتكبها مع املايض، وال وجه لنقل

الدعاء شبيه بالنفي؛ ألن دعاءك بحصول اليشء دليل عىل كونه غري حاصل يف 

«وقت الدعاء
النافية فتصلح  "ال"الناهية ختتص باملضارع، أما  "ال". كذلك فإن (1)

م بتغيري للمضارع واملايض، واإلبقاء عىل أصل اللفظ، مع تغري املعنى أوىل من احلك

اللفظ وتغيري املعنى وخمالفة أصل القاعدة مع وفاء األصل باملعنى، ألنه ال يعدل إىل 

لفظ من لفظ آخر إال عند ختلف اللفظ األصيل يف الوفاء باملعنى، فإذا كان اللفظ 

ا عىل الوفاء فال حاجة للعدول إىل لفظ، أو احلكم أن اللفظ القائم هو األصيل قادر  

 صّحة بقاء املعنى األصيل.لفظ جيء به مع 
فالعدول ليس يف احلرف إنام هو يف فعل الدعاء، ألن الدعاء مستقبل املعنى، 

فحقه أن يكون بالفعل املضارع، فإذا أريد إظهار الرغبة يف حتقق الدعاء، أو التفاؤل 

بأنه حمقق ملا يراه الداعي من حسن الظن بربه يف إجابة دعوته، صّح أن يكون الفعل 

 ا، إشارة هلذه النكتة البالغية.ماضي  
يف زمن املايض حني حييله لالستقبال  "ال" وهذا القلب الذي حيدثه حرف النفي

يف زمن املضارع حني يقلبه للميض، كام يف قوله  "مل"يشبه ما حيدثه حرف النفي 

، فبقاء النفي داال  عىل امليّض مع عدم تكرر [3]الصمد: ﴾حن جن يم ىمٱ﴿تعاىل: 

ية يرجع الشتامل النظم عىل معنى ليس هو جمرد النفي، وهو معنى يوحي الناف "ال"

 ، ويدّل عىل مناسبته ملقتىض املعنى السياقي."ال"به السياق بغري قصد لتكرار 
وإذا كان املايض املسبوق بال النافية يفيد الدعاء، فإن املضارع الذي هو األصل 

ايض ليفيد الدعاء، كام يف قوله تعاىل: يف الداللة عىل االستقبال حُيمل معناه عىل امل

                                       
حممد حميي الدين عبداحلميد، مطبوع بحاشية أوضح ، 1/232عدة السالك إىل حتقيق أوضح املسالك  )1(

 الثة رشوح. املسالك إىل ألفية ابن مالك، وهو الرشح الكبري من ث
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 ﴾حن جن مم خم حم جم هل مل خل حل جل مك لكٱ﴿
 معناه: فال آمنوا، دعا عليهم، قال الشاعر:» ، قال اخلليل:[٨٨]يونس:

 يذكر مني تلفي َأو خلوص         َفاَل يزل صدرك يِف ِريَبة    

 . )1) «أي فال زال رصفه من نصب إىل جزم

ا ملا يف سياق اآلية من دعاء سابق، وأّوَله راجع  وقد جعل الطربي الدعاء هنا 

باملايض، وهو منظور بالغي تركيبي راجع إىل مسألة مراعاة وشائج النظم، وفيام 

قاله إشارة إىل أن املايض أدّل عىل معنى الدعاء من املضارع، ملا فيه من فائدة بالغية 

 هي التنبيه عىل الرغبة يف حتقق الدعاء، والثقة بالتحقق.

هذا دعاء من موسى، دعا اهلل عىل فرعون وملئه أن يغري أمواهلم » قال الطربي:

،  فهو يستدل عىل معنى الدعاء )2)«عن هيئتها، ويبدهلا إىل غري احلال التي هي هبا

والصواب من القول يف ذلك، أنه يف »هنا بوقوعه يف سياق دعاء قبله، ثم قال: 

ا  وإنام اخرتت ذلك ألن ما قبله دعاٌء، موضع جزم عىل الدعاء، بمعنى: فال آمنو

فال " ، فإحلاق قوله:﴾هل مل خل حل جل مك لكٱ﴿ وذلك قوله:

 . )3)«، إذ كان يف سياق ذلك بمعناه أشبُه وأوىل"يؤمنوا

النافية هي الداخلة عىل املضارع هنالك، فاملضارع مرصوف  "ال"وهذا يعني أّن 

عىل االستقبال بحمله عىل معنى  عن داللته عىل االستقبال بأصل لفظه، إىل الداللة

                                       
مؤسسة ، ـه1٤07، حتقيق فخر الدين قباوة، الطبعة الثانية، 226اجلمل يف النحو، للخليل بن أمحد،ص، (1)

، بتحقيق ومجع حممد جبار املعيبد، 6٨ص الرسالة، بريوت. والبيت لعدي بن زيد العبادي، ينظر ديوانه

م، وزارة الثقافة واإلرشاد، بغداد، ومل أجد هلذا الشاهد ذكرا يف كتب النحو عدا 1965الطبعة األوىل، 

، ٤9ص ، ينظر رسالة الغفران، أليب العالء املعري،"تذكر"اجلمل للخليل، ويف رسالة الغفران بلفظ 

 بعتها أو تارخيها، املكتبة الثقافية، بريوت.حققها حممد عزت نرص اهلل، مل حتدد ط

 .15/179الطربي  )2(

 .15/1٨٤املصدر السابق  )3(
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الناهية يدل  "ال"، إذ إن املضارع املسبوق بـ"ال النافية"امليض الذي يقتضيه الدعاء، بـ

 مغ جغ مع جع﴿عىل الدعاء بغري حاجة إىل تأويله باملايض، كام يف قوله تعاىل: 
 "ال"فإن الدعاء مفهوم من الصيغة املركبة من  ،[٨]آل عمران: ﴾خف حف جف

 ملضارع املجزوم هبا.الناهية وا

النافية الدالة عىل االستقبال تكتسب من السياق معاين منها  "ال"واحلاصل أن 

عائية"داللتها عىل معنى الدعاء، كام تبني ولذلك سميت عند بعضهم   "ال الد 
 "ما"ورشطها أال تتكرر، وأن ال يسبقها نفي بام النافية فيكون ذكرها معطوفة عىل 

الداخلة  "ال"»رارها، كام بني ذلك الصبان حيث يقول يف حاشيته: النافية بمنزلة تك

كذا نقله شيخنا عن الدنورشي وأقره هو  ،عىل املايض غري الدعائية جيب تكرارها

 ،وعندي أنه يقوم مقام تكرار ال اإلتيان بدل األوىل بام النافية كام يف املثال ،والبعض

ورة إذ كل منهام لفظ ثنائي آخره ألف لينة ألهنا مثلها يف الداللة عىل النفي ويف الص

 . )1)«فافهم

النافية  "ما"فتحل حمل  "مازال"ولذلك فقد تدخل عىل الفعل الناسخ املسبوق بام 

 :    )2)كام يف قول ذو الرمة ،وتدل عىل الدعاء

  بجرعائك القطروال زال منهال          دار مّي عىل البىل   أال يا اسلمي يا

يف  "كان "جمرى "زال" أجرى»اء بأن يدوم القطر عىل أرضها حيث دع "لالزا" فقوله:
 .)3)«الدعائية عليها، والدعاء شبه النفي "ال  "رفعها االسم ونصب اخلرب، لتقدم 

هو دعاء بأن يدوم القطر عىل أرضها، وقد يقع لبعضهم خطأ يف  "الزال"فقوله 

                                       
 .2/113مالكحاشية الصبان عىل رشح األشموين عىل ألفية ابن  )1(

 .1/559البيت يف ديوانه برشح الباهيل، برواية ثعلب،  )2(

 بن حممد بن عيسى ح األشموين، لعيل، وينظر كذلك رش1/267منحة اجلليل بتحقيق رشح ابن عقيل  )3(

 .1/3٤األشموين 
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وهو خطأ إذ  ،"ما"موضع  "ال"فيضع  "زال ما" فيظنها مثل: "الزال"استعامل 

 . )1)يستحيل اخلرب إىل دعاء، ويستحيل الفعل الناسخ الناقص إىل فعل تام

النافية مع  "ال"وهذا التأويل الذي ذهب إليه املفرسون راجع إىل كون داللة 

الفعل املايض تتوجه ملعنى االستقبال ألن النفي غري متكرر، فدّل عىل أّن معنى 

ة، رضورة أّن اآلية متى صّح معناها بال تقدير فهي إليه الدعاء حمتمل هنا بقوّ 

 أقرب. واهلل أعلم. 

والسياق، فإفادهتا للدعاء ليس من جهة وضعها ولكنه من جهة الرتكيب 

جعله  ﴾ حم جمٱ﴿ الوضع، واملضارع املفيد للدعاء مثل:فالدعاء معنى زائد عىل 

 مغ جغ مع جع ﴿وله تعاىل: أما املضارع يف مثل ق، )2) باملايضال  أهل العلم مؤوا 
فهو باق عىل مضارعته وداللته عىل االستقبال  [٨]آل عمران: ﴾ خف حف جف

الناهية، وهو وجه آخر من وجوه أسلوب الدعاء يف العربية، فال حيمل  "ال"مسبوقا بـــ

 ية، بل الناهية يفالناهية، أو الناف "ال"الدعاء حينئذ يف الوجهني عىل أّن الذي فيهام هو 

 النافية يف موضع آخر، وكالمها مستعمل يف الدعاء حسب السياق.موضع، و

 مق حق مف خف حفٱ﴿ٱوجعل بعض أهل العلم من الدعاء قوله تعاىل:
نقل ابن ، [25]األنفال:  ﴾مل خل حل جل مك خكلك حك جك

 ،هي عىل معنى الدعاء ﴾حق مف﴿ :عيل بن سليامن األخفش أن قوله»عطية عن 

بة، إذ إن اخلطاب القرآين يف اآلية موّجه . وهذا التفسري فيه غرا)3)«ذكره الزهراوي

من اهلل إىل خلقه، ونظم اآلية جيعل معنى الدعاء عليهم ال هلم، وسيأيت احلديث عن 

                                       
وال يصح  ،"مازال، وما يزال، ال يزال" :ا يف امليض واالستقبال، فيقاليأيت مترصف   "مازال"والفعل الناسخ  )1(

 ا إىل معنى طلبي. ألنه خيرج عن كونه خربي   ؛"زال ال" :أن يقال فيه

 من هذا البحث. 2٨5ينظر كالم الطربي ص )2(

 .2/561 يب حممد ابن عطية األندليس،املحرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز، أل )3(
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 هذه اآلية يف القادم من هذا البحث إن شاء اهلل.

 التحضيض:
جيري يف البالغة تركب األدوات من أكثر من أداة فيؤدي ذلك ملعنى بالغي، 

التحضيضية،  "أاّل، وهاّل "يف مثل  "ال"ستفهام عىل أداة النفي ومن ذلك دخول اال

 ﴾هب خبمبٱ﴿ التنديمية، وقد محل القرطبي هذا املعنى يف قوله تعاىل:
، فليس املعنى ههنا )1)«أفال اقتحم العقبة؟ فحذف ألف االستفهام أي:» [11]البلد:

 النافية عىل الفعل املايض. "ال"عىل الدعاء، حيث دخلت 
ا يستفاد من هذا لقرطبي يف موضع آخر ما قاله هنا، وذكر معنى حسن  ويؤّكد ا

عن فريق من  "هاّل "بمعنى  "أفال"األسلوب وهو أن االستفهام يفيد التنديم، وفرّس 

معنى الكالم االستفهام " قال ابن زيد، ومجاعة من املفرسين:» أهل العلم قال:

يقول: هاّل  ؟هاّل اقتحم العقبة :أو كار، وتقديره أفال اقتحم العقبة؟الذي معناه اإلن

أنفق ماله يف فك الرقاب، وإطعام السغبان، ليجاوز به العقبة، فيكون خريا له من 

 .)2) «"؟×إنفاقه يف عداوة حممد 
فاالستفهام هنا معناه البالغي هو التنديم، لدخوله مع النفي عىل الفعل املايض، 

ال الناهية، إذ التنديم "داخلة عىل ويكتسب معنى التنديم من مهزة االستفهام ال

، وإن مل يكن هو من التمني، ولكنهم )3)يدخل عند البالغيني يف باب التمني

معنى التمني كام يف اإليضاح، حيث يقول: وكأن يلحقونه به، ولكنها تتضمن 

مأخوذة  "اأال بقلب اهلاء مهزة، ولوال، ولومو ،هال"حروف التنديم والتحضيض 

املزيدتني لتضمينهام معنى التمني. وكذلك يف كالم  "ما"و "ال"مع منهام مركبتني 

                                       
 . ويقصد بألف االستفهام اهلمزة، وهي تسمية معروفة عند بعض أهل العلم.19/113تفسري القرطبي  )1(

 .20/66القرطبي تفسري  )2(

 .1/307مفتاح العلوم، أليب يوسف السكاكي،  :ينظر )3(



 (ه1438ذو احلجة )       رون    العدد الرابع والعش       جملة معهد اإلمام الشاطيب للدراسات القرآنية  

289 

 تتزاحم.  وال يمتنع ذلك إذ النكات البالغية ال القرطبي أنه يفيد معنى اإلنكار،
ضارع، أفادت معنى النافية الداخلة عىل امل "ال"وإذا سبقت مهزة االستفهام 

يغة الرتكيبية، كام يف ، وهذه خاصة يف نفي املضارع هبذه الصالعرض والتحضيض

 مت زت رت يب ىب نب  مب زب رب يئ ىئٱ﴿قوله تعاىل:
 مك  اكلك يق ىق يف ىف يث نثىث مث رثزث يت ىت نت
، إذ يفيد الرتكيب حّض املؤمنني وحثهم عىل اإلنفاق عىل [22]النور:  ﴾يك ىك

بىل أنا  أحب أن يغفر » قال: ×الفقراء، وملا سمع أبو بكر هذه اآلية من رسول اهلل 

 ملا عرض عليه وما حضته عليه اآلية.. فاستجاب )1)«اهلل يل
لألئمة أية إشارة إىل هذا االستفهام، إما » ويذكر الدكتور املطعني أنه مل جيد

. )2) «فيها هي التحضيضية "أال"لوضوح معناه املجازي املراد، وإما جلواز أن تكون 

 "أال حتبون" واالستفهام إنكاري يف قوله:»ولعله مل يطلع عىل قول ابن عاشور: 
 .)3)«عىل السعي فيام به املغفرة وذلك العفو والصفحإنكاري مستعمل يف التحضيض 

 النافية هنا، جعل الصيغة عارضة، أي لفظ "ال"ودخول مهزة االستفهام عىل 

 "هاّل "يف   "اهلاء"املشددة الالم، املنقلبة مهزهتا عن  "أاّل "وهي ختتلف عن  "أال حتبون"
 "هل"لتضمن »النافية  "ال"االستفهامية، و "هل"، وهي مركبة من )4)التحضيضية
ويتولد يف املضارع  .ى التنديم..ـي معنـاضـمـي الـه فـد منـولـي ليتـمعنى التمن

 . ثم أصبحت كاألداة البسيطة يف دالالهتا عىل معنى الزم هلا. )5)«التحضيض
                                       

خاض يف حديث اإلفك فآىل أبو بكر أال ينفعه بنافعة،  ل اآلية أن مسطحا ابن خالة أيب بكر سبب نزو )1(

ينظر لذلك جامع البيان يف تأويل القرآن، ملحمد  «أحب أن يغفر اهلل يلبىل أنا »زل اآلية قال أبو بكر: فلام ن

 ، حتقيق أمحد حممد شاكر. 19/127بن جرير الطربي 

 . 3/3٤للدكتور عبدالعظيم املطعني، ستفهام يف القرآن الكريم، التفسري البالغي لال )2(

 . 1٨/1٨9التحرير والتنوير  )3(

 . 1/172ن بن عيسى بن مرشد العمري، رشح عقود اجلامن يف املعاين والبيان، لعبدالرمح )٤(

 .33٨ص لشمس الدين اخللخايل، ، وتلخيص املفتاح،1٤7صمفتاح العلوم، للسكاكي،  )5(
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طلب ، فام كان فيه القوة يف الويفّرق بعض أهل العلم بني نوعني من التحضيص

وأما التحضيض فال » قال ابن عصفور: ،فهو حتضيض، وما كان فيه لني فهو عرض

يكون إال بالفعل، وهو العرض نفسه، وليس بينهام فرق بأكثر من أن العرض ليس 

إنام هو أن تعرض الفعل وكأنك قلت: آثر فعل هذا إن رأيت فعله،  ،فيه طلب

 :. ومعنى قوله)1)«لة واحدةوحني حضضت فاملعنى: افعله، ألنك تطلبه، فاملسأ

أنه ليس يف قوة التحضيض، وإال فهو باملعنى البالغي نوع من  «ليس فيه طلب»

 خس حس جس مخ جخ محٱ﴿ :اإلنشاء الطلبي، فقوله تعاىل
فيه نوع قوة وتأكيد، أقوى مما يف  اآلية التي سبقتها،   [13]التوبة: ﴾حص مس

 "ال"املركبة من مهزة االستفهام و وال فرق يف املعنى بني اآليتني من جهة هذه األداة
النافية، بل الفرق من جهة السياق الذي دّل عىل أّن الطلب يف آية اجلهاد أقوى منه 

 ايف آية النفقة، ونلحظ حتول األسلوب اخلربي، إىل أسلوب إنشائي طلبي، بعد هذ

 لك، ولذالنافية ما يزال قائام   "ال"ب، إال أن معنى النفي الذي يتشبث بـيالرتك

 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من ٱ﴿ تلحظه بقوة يف قوله تعاىل:
 فيه حتضيض ﴾خئ حئ﴿ :. ذلك أن يف قوله[11–10]الشعراء: ﴾خئ حئ ييجئ

التي اكتسبها الرتكيب  الصبغةعىل التقوى، مع أن اخلطاب موجه لغائب، ولكن 

أفاد معنى التحضيض الذي يشوبه النفي، كأن اآلية توحي والنفي االستفهام من 

وذلك ملا  ،ا بطريقة التحضيضوإن كان مطلوب   مل يفعلوه، مر املنفي عنهمبأن األ

 علق يف تركيب االستفهام مع النفي من أثر للنفي مل يربحه.

وليس ذلك يف آية اجلهاد؛ ألنك تلمس يف الرتكيب أن النفي يغيب من املعنى 

يف  وذلك حلضور املخاطب بام يوحي بتحقيق املخاطب للطلب، وهذا ملمح مجيل

دخول النفي إلفادة التحضيض مع أداة االستفهام، وإيثار اآليات له عىل أدوات 

                                       
 .2/3٤2الربهان يف علوم القرآن  :، وينظر2/151مجل الزجاجي، البن عصفور األشبييل،  رشح )1(
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التحضيض األصلية، ألن النفي يف أدوات التحضيض األصلّية زال من معنى 

ا بأصله يف داللته عىل وبقي متلّبس   ،"أاّل "و ،"هاّل "و ،"لوال"و ،"لوما" األداة،

 يف اآليات السابقة، عىل تفاوت يف التحضيض عند تركبه مع مهزة االستفهام كام

قوته وغيابه، وهذا هو أحد األسباب التي تؤثر فيها اآليات التحضيض برتكيب 

باألدوات األصلية التي ركبت وكانت كاألداة االستفهام مع النفي، والتحضيض 

ه ا لغائب فإنه يوحي بانتفاء حتقيقأما حني كان التحضيض موجه  ، املنسبكة بال ترّكب

 ر الذي حضته عليه اآلية.لألم

 النفي املشابه للنهي:

من املعاين البالغية يف القرآن الكريم تشبيه النفي بالنهي فيحمل معناه ويقتيض 

يف السياق بعض مقتضياته، والنفي يدخل يف األسلوب اخلربي، والنهي أسلوب 

إنشائي، وبني األسلوبني اختالف يف أصل اخلطاب، إذ يقوم النهي عىل طلب 

ملتكلم من املخاطب إجياد أمر ما، ويقوم النفي عىل تبليغ املخاطب بأمر وقع قبل ا

 اخلطاب أو سيقع بعده.

فالنهي حني يراد به تأكيد طلب الكف عن الفعل املنهي عنه يشفع بمؤكدات 

لفظية، منها نون التوكيد، التي تدخل عىل صيغة النهي، كام تدخل عىل صيغة األمر، 

نشائي طلبي، أما النفي فهو خربي، والنفي وإن كان مما يؤكد إال أنه  منهام إألن كال  

، وابن )1)ابن جني "ال"ال تدخل عليه نون التوكيد، وأجاز دخوهلا عىل املنفي بـ

، فيام تعورف عليه يف لسان العرب، وهي قاعدة عند عموم النحاة بنيت )2)اخلباز

 يف يف التنزيل.عىل استقراء كالم العرب، وعىل قواعد اللسان الرش
فإذا شبه النهي بالنفي دخله معنى بالغي وهو التنبيه عىل خطر األمر املنفي، 

                                       
 .261اللمع يف العربية، البن جني، ص :رينظ )1(

 .529ص توجيه اللمع، البن اخلباز، )2(
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وتنزيله منزلة املنهي عنه، فكأن األمر الذي تنفيه تلّبس الصبغة اإلنشائية الطلبية، 

ليكتسب معنى التحذير والتنبيه، وطلب الكف عن الوقوع يف مثله، وفيه اجلمع بني 

 وصبغة النهي التي اكتسبتها الصيغة. "ضارع مع ال النافيةامل"صيغة النفي 
فاجلمع بني األسلوب اخلربي يف النفي، وبني نون التوكيد التي تعورف عىل 

امتناع دخوهلا عىل املضارع بعد ال النافية، هلذا الغرض الذي ذكرناه، ورد يف قوله 

إذ  [25]األنفال: ﴾ خكلك حك جك مق حق مف خف حفٱ﴿تعاىل:

توكيد باملضارع املنفي بال النافية، فجاءت عىل خالف القاعدة العامة اتصلت نون ال

 يف علم النحو.
ا للمعهود يف هذه النون وال ريب أن النظم الكريم مل يقع فيه هذا الرتكيب خمالف  

إال وله غرض  ؛من ختصيصها بتأكيد املضارع الطلبي يف األسلوب اإلنشائي

ل العلم تأّوالت يف إخراجه من اخلربية إىل بالغي، ورّس بيايّن، وإن كان لبعض أه

 ّيا، واحلّق أنّ خربا ال يف اآلية ناهية، والفعل بعدها طلبي   "ال"اإلنشائية، فيجعلون 

النظم القرآين يقتيض التأمل والنظر يف مثل هذا التغيري األسلويب الذي ال يعدم 

د من مزايا اخلطاب الناظر أن جيد أمثاله ونظائره من اللفتات األسلوبية التي تع

 القرآين الكريم.
وقد تعددت أقوال العلامء لبيان املراد هبذا الرتكيب، أو تأويله بام ال خيرم األصل 

إذ ينقل الشاطبي عن كل من املربد والزجاج وي الذي ترجع إليه نون التوكيد، النح

 حفٱ﴿ تعاىل:ناهية وتم الكالم عند قوله  "ال"»والفراء ما تأولوا به اآلية إذ جعلوا 
ثم ابتدأ هني الظلمة خاصة عن التعرض للظلم فتصيبهم الفتنة خاصة،  ﴾خف

 . )1) «"ال أرَيناك هاهنا"وأخرج النهي عن إسناده للفتنة، فهو هني حمول كام قالوا: 
                                       

 .3/1177املقاصد الشافية  )1(
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وهذ التأويل يلحظ فيه املتأمل غياب النسيج القرآين املتامسك الذي يشد بعضه 

ا يف السمع، إذ يقف النظم القرآين ليقطع املعنى نبو   بعضا، ويلتئم حتى ال ترى فيه

ا ال يظهر السياق انسجامه إال عىل تكلف ا جديد  ويبدأ كالم   "فتنة"املنتظم عند لفظ 

وعىل ما يف هذا الرأي من تسديد خلاصة  وتغييب جلامل النسق القرآيّن يف اآلية.

فال جيمع بني نون  النحو، وتوجيه بغرض إمضاء القاعدة النحوية عىل وجهها،

 الناهية، إال أّنه ال خيلو من التكلف يف تفسري النظم الرشيف. "ال"التوكيد و
ذهب إليه الرازي إذ عّد الرتكيب صورة بيانية ال ختلو  ومن األقوال الطريفة ما

، "ال تصيبي الذين آمنوا"فقيل هلا:من بعد وغرابة، ذلك أنه جعل الفتنة كاملخاطب 

بصيغة النهي مبالغة يف نفي اختصاص الفتنة بالظاملني كأن جيء »حيث يقول: 

 ال تصيبي الذين ظلموا خاصة، واملراد"الفتنة هنيت عن ذلك االختصاص. وقيل: 

. كأن الفتنة صارت )1)«منه: املبالغة يف عدم االختصاص عىل سبيل االستعارة

 "ال تصيب" :هخماطبة يف اآلية، ولكن أسلوب اآلية ال حيتمل هذا من جهة أّن قول
وإحالته إىل خماطب بغري وجه من اللفظ يدل عليه فيه تكلف عىل  ،كالم عن غائب

الرغم من محله املعنى عىل االستعارة، وهو أنه جعل الفتنة كاحلي املخاطب، وفيه 

 ."ال"بعد أجلأ إليه منعهم دخول نون التوكيد عىل املضارع املنفي بــ
ال خيلو من أن يكون »ملة يف اآلية فقال: ا ثالثة حمتويذكر الزخمرشي وجوه  

، فاملعنى إن إصابتكم ال ر. أو صفة لفتنة، فإذا كان جواب ابعد أم ألمر. أو هني ال جواب ا

ى إرسائيل وهذا كام حيكى أن علامء بن ،تصيب الظاملني منكم خاصة ولكنها تعمكم

ا بعد أمر فكأنه قيل:  هم اهلل بالعذاب، وإذا كانت هني ا، فعمهنوا عن املنكر تعذير 

، ثم قيل: ال تتعرضوا للظلم فيصيب العقاب أو أثر الذنب اأو عقاب   اواحذروا ذنب  

 ووباله من ظلم منكم خاصة، وكذلك إذا جعلته صفة عىل إرادة القول، كأنه قيل:
                                       

 15/٤7٤ "مفاتيح الغيب"تفسري الرازي  )1(
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  فيها ال تصيبّن، ونظريه قوله:واتقوا فتنة مقوال  
 )1)وا بمذق هل رأيت الذئب قطّ ؤحتى إذا جّن الظـــالم واختلط         جا

 .)2)«التي هي معنى الذئب الورقةألن فيه لون بمذق مقول فيه هذا القول، أي: 

وهذه الوجوه الثالثة تزيل اخلربية عن الفعل املؤّكد بالنون، وذلك ملنع اخرتام 

ا القاعدة التي ال يصح معها توكيد املضارع املنفّي بال، ومل يرتضها أبو حيان، ملا فيه

 "فتنة"من عنت يعتور رصيح النظم، إذ ينفصل الوصف عن املوصوف فيبقى لفظ 
ا له، وذلك يرى أبو بال صفة مع شدة حاجته إىل اجلملة التي بعده لتكون وصف  

نافية، واجلملة بعد الفعل صفة له،  "ال"حيان أّن الفعل املضارع يف اآلية خربّي وأن 

ي بال خمتلف فيه، فاجلمهور ال جييزونه ودخول نون التوكيد عىل املنف» فيقول:

الندرة، والذي نختاره اجلواز، وإليه ذهب  وحيملون ما جاء منه عىل الرضورة، أو

 .)3)«بعض النحويني

 النافية مشاهبة للناهية، قال: "ال"ويؤّيد هذا ما ذهب إليه ابن مالك إذ جعل 

النهي كقوله تعاىل: تشبيها ب "ال"وقد يؤكد بإحدى النونني املضارع املنفي بـ»

 حل جل مك خكلك حك جك مق حق مف خف حفٱ﴿
    .)4)« [25]األنفال: ﴾مل خل

ألنه ال يكفي أن  ؛وهذه املشاهبة غري واضح فيها الوجه الذي أريد تشبيهها به

                                       
دب: لعبد القادر خزانة األ :النحاة، ينظر أكثر ينسبه ومل، 2/30٤يوانه د :ينسب البيت للعجاج، ينظر )1(

 .2/109البغدادي، 

قة بياض مشوب بسواد، فيقال2/211الكشاف  )2( لونه بني السواد  :أي ،وكبش أورق ،بعري أورق :. والور 

 ورق. :مادة ،اللسان :ينظر"والبياض، 

 .5/30٤البحر املحيط  )3(

الرمحن السيد، وحممد بن بدوي املختون،  عبد د. :تحقيق، ب1/202 ل الدين بن مالكجلام رشح التسهيل )٤(

 . 1/2٨5، وينظر رشح األشموين عىل ألفية ابن مالك، دار هجر ، اجليزة، مرصـه1٤10الطبعة األوىل، 
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يقال إن أشبهتها يف دخول نون التوكيد عىل الفعل الواقع يف سياقها، ثم ال يكون 

رجع للمعنى، ألن املشاهبة ليست هلذا الدخول تعليل بياين، أو سبب نحوي ي

لفظية، ولعل مراد ابن مالك بمشاهبتها للناهية من جهة ما فيها من اجلزم والتأكيد، 

عىل أن الطلب واخلرب بينهام تفاوت من جهة حتقق األمر، فاخلرب أحق بثبوت األمر 

من الطلب، ألن الطلب إنشائي وليس له واقع يف اخلارج يطابقه أو خيالفه، لذلك 

ا فالثبوت يف اخلرب، فإذا اقرتن هبذا الثبوت عالمة قاطعة جازمة ازداد اخلرب تأكيد  

 ا، مل يكن قبل دخول نون التوكيد.وثبوت  

 "ال"الناهية ليس من جهة اإلنشائية التي تقتضيها  "ال"النافية بـ "ال"فتشبيه 
ا، ألنه لو الناهية بل من جهة اجلزم الذي تكتسبه عند دخول نون التوكيد عىل فعله

حتول اخلرب لإلنشاء لضعفت داللته عىل الثبوت، وذهب املعنى األصيل يف وصف 

الفتنة بالوقوع يف حال عدم التقوى، فاألرجح أن مراده أهنا من باب تشبيه النفي 

 بالنهي، ملا يف معنى النهي من القوة وتوجيه اخلطاب، وليس ذلك يف النفي.

هور يف منع نون التوكيد أن تلحق املضارع والشيخ أمحد النفاخ يرى رأي اجلم

أن تكون اجلملة التي فيها نفي واقعة صفة ملوصوف »: من ذلكاملنفي، واستثنى 

اآلية عامة، واجلملة وصف وهي موضع ا تكون موضع حتذير، فاإلصابة يف قبله

احلذر، ومن أجله كان األمر. والذي سّوغ معنى التوكيد تضّمن معنى النهي، فلام 

الفعل املنفي موقع صفة وموضعها املخافة، كان الوصف قد شابه معنى النهي وقع 

 .)1)«مما سوغ حلاق النون له

وهذا الكالم فيه ملمح بالغي وهو أنه روعي يف الرتكيب النحوي جهة املعنى 

                                       
أمحد  ، حققه د.1/٤9٨ ة جامع العلوم أيب احلسن الباقويلكشف املشكالت وإيضاح املعضالت، صنع )1(

 مل حتدد طبعته، أو تارخيها، مطبوعات جممع اللغة العربية بدمشق. الدايل.
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البالغي الذي ال ينجزه إال اجلمع بني صيغة اخلرب، وصيغة اإلنشاء يف املعنى، 

ا هو التحذير، والنهي عن الوقوع يف ا يؤدي معنى إنشائي  وإحلاق الرتكيب لفظ  

اليشء املخرب عنه، فكأن اجلملة التي وصفت اخلرب، تضمنت الطلب، فاستحقت 

 عالمته اللفظية، الشتامهلا عىل معناه البالغي.

 ىل مل يك﴿يف قوله تعاىل:  "ال"وجّوز بعض النحويني أن تكون 
 [1٨]النمل: ﴾ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يل

ادخلوا مساكنكم إن " ية، وذلك بأن تكون واقعة يف جواب األمر، والتقدير:ناف

، وهذا التقدير عىل ما فيه من التكلف وتفسري "تدخلوا ال حيطمنكم سليامن وجنوده

النافية كام يف  "ال"للمعنى ال لإلعراب، ففيه دخول نون التوكيد عىل املضارع بعد 

سابقة فيها ظهور خربية املضارع، أما يف هذه اآلية السابقة مع اختالف أّن اآلية ال

 اآلية فالطلبية فيه أظهر من اخلربية، وإن كان يشكل عليها أّن املخاطب يف قوهلا:

إهنا » هم النمل، والطلب وفاعل الفعل هو سليامن، قال الزجاج: ﴾زن رن﴿

 من زن رن﴿ أمرت بالدخول ثم هنتهم أن حيطمهم سليامن فقالت:
، فيحتاج لتأويل آخر، واستشكال )1)«ن، ومعناه للنملفلفظ النهي لسليام ﴾نن

النهي هنا من جهة دخول نون التوكيد عىل الفعل، وهو واقع يف جواب الرشط، 

يؤّكد حينئذ بالنون، إال أن محله عىل معنى اآلية السابقة هو الذي سوغ هلم  وال

 .)2)ولذلك جيمعون توجيه اآليتني ويقاربون بني معنى النفي فيهام

ا من عالمة النهي، ولكن السياق يقتيض معنى د يكون اخلرب املنفي خالي  وق

                                       
 .2/٤10إعرابه، أليب إسحاق الزجاج معاين القرآن و )1(

، وخمترص تفسري املاوردي، ٨/221، والبحر املحيط ٤/157 الكبري، والتفسري 3/356ينظر الكشاف  )2(

دار ابن ، هـ1٤16الطبعة: األوىل، ، ن إبراهيم الوهبيالدكتور عبد اهلل ببتحقيق . السالم للعز بن عبد

 .بريوت، حزم
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 مت زت رت يب ىب نب مب زب رب﴿ النهي بصيغة النفي، كام يف قوله تعاىل:
 اك يق ىق ىفيف يث ىث نث مث زث رث يت ىت نت
الزواج من بعد  ×، إذ تنفي اآلية أن حيل للنبي [52]األحزاب: ﴾ىك مك لك

النفي، يفيد النهي بطريقة اخلرب، قال زوجاته إال ممن بينتهن اآليتان قبلها، وهذا 

ُأمر أن ال يتزوج أعرابية، وال غريبة، ويتزوج من نساء قومه، من بنات »الطيبي: 

 .)1)«العم، والعّمة، واخلال، واخلالة

معنى النهي، ومل يظهر النهي يف صورته اإلنشائية، ويف  "ال"فقد تضمن النفي بـ

نبيه عىل عظيم خلقه النفيس، وما ، وترشيف ملقامه، وت×ذلك تكريم للنبي 

انطوت عليه  رسيرته، فإن القرآن أورد األمر والنهي يف اآلية يف صورة اخلرب 

لغرضني كريمني عدمها أهل البالغة من األرسار البيانية للنظم القرآين، أحدمها: أن 

حلمل » ، قال السعد:×ا عن الطلب بصورة اخلرب، مالطفة للنبي فيه تعبري  

عىل املطلوب بأن يكون ممن ال حيب أن يكذب الطالب، كقولك املخاطب 

، حتمله بألطف "ائتني غدا"مقام  "تأتيني غدا" لصاحبك الذي ال حيب تكذيبك:

ا من حيث الظاهر، لكون ا رصت كاذب  وجه عىل اإلتيان، ألنه إن مل يأتك غد  

الريب أنه ممتثل ف ×. الثاين: أّن ما أمر اهلل به عن نبيه )2)«كالمك يف صورة اخلرب

 له عىل أكمل وجه.

 الـتأكيد:
فال  ،مفيد للتأكيد يف املستقبل "ال"ذهب بعض أهل العلم إىل أّن حرف النفي 

، ويرى فريق )3)"لن"، وبالغ بعضهم بجعله أدّل عىل التأكيد من "لن"فرق بينه وبني 

                                       
، لرشف الدين الطيبي، "فتوح الغيب يف الكشف عن قناع الريب"حاشية الطيبي عىل الكشاف، املسمى  )1(

12/٤65. 

 .2٤6 املطول رشح التلخيص، لسعد الدين التفتازاين، )2(

 .3/1229ية ابن مالك توضيح املقاصد واملسالك، برشح ألف :ينظر )3(
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وليس من  ،)1)"ال"ا وأبلغ من النفي بحرف أكثر تأكيد   "لن"آخر أّن النفي بحرف 

شك أّن لكل من الفريقني أدّلته التي بنى عليها، ولكن ما الداعي إىل هذا التباين 

 بني كالم الفريقني؟
يدخل يف معان أوسع  "ال" إن املتأمل يف آي القرآن الكريم جيد النفي بـحرف

 فإذا كان نفي املستقبل عند ،"لن"ا ممّا يدخل عليه النفي باحلرف ا وأكثر استقرار  زمن  

غري خمتّص به زمن  "ال" فإّن النفي باحلرف "لن"العلامء مما اختّص باحلرف 

االستقبال، فهو يستعمل يف مطلق الزمن، أي أّنه يدخل عىل الفعل املستقبل، لكنه 

 قبال وحده، بل يراد به نفي ما يف الفعل من الصفة، كام تقدم يف قولهتال يراد به االس

ا ، فإن نفي حب اهلل للفساد ليس نفي  [205]البقرة: ﴾يق ىق يف ىف ٱ﴿ٱتعاىل:

، وإنام ينفى ية وال نظرياهتا منفية باحلرف لنلفعله يف املستقبل، ولذلك مل جتئ اآل

عن أفعال اهلل سبحانه وقوعها يف املستقبل إذا كانت متعلقة بحدث واقع يف 

 [35 ]حممد: ﴾يي ىي نيٱ﴿ٱاملستقبل ال بصفة، وذلك كام يف قوله تعاىل:

، ولو [1٤1]النساء: ﴾مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ﴿ ٱوقوله تعاىل:

لوجب أن يكون املعنى أّن ذلك ليس من صفات اهلل  "ال"كان النفي يف اآلية بـ

تعاىل، وعليه فال يصّح بأي حال أن يقع للكافرين سبيل عىل املؤمنني، أّما مع حرف 

منني راجع إىل انتفاء فإّن فيه إشارة إىل أّن انتفاء تسليط الكافرين عىل املؤ "لن"

أسبابه من املؤمنني أنفسهم، ولذلك فإّن الواقع يشهد بتسلط الكافرين عىل املؤمنني 

 فينالون منهم. واهلل أعلم.
فنفي املضارع هبذين احلرفني يف أفعال اهلل تعاىل، له طريقتان الطريقة األوىل: أن 

 ىل مل ٱ﴿ له تعاىل:يكون النفي لفعل مضارع يدل عىل صفة هلل تعاىل كام يف قو
 ﴾يق ىق يف ىفٱ﴿ وقوله تعاىل: [25٨]البقرة: ﴾مم ام يل

                                       
 .2/9 صون، يف علوم الكتاب املكنون، والدر امل٤/531الكشاف  :ينظر لذلك )1(
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، والطريقة األخرى: أن يكون النفي لفعل مضارع يدل عىل فعل يقع [205 ]البقرة:

 من اهلل جزاء وجمازاة لفعل من اخللق.
وهذه الصفات مثل عدم هداية اهلل للكافرين ال يرجع فيها النفي لسبب متعلق 

ا بصيغة الفعل تدل عىل نفيها من أفعال اهلل تعاىل، فهي ترجع بفعل حادث، فنفيه

إىل صفات اهلل الكاملية األزلية، ال إىل فعل حادث يتعّلق بصفة من صفاته، والفرق 

ة إال أنه قد يلتبس يف مواضع منها هذه اآليات، ربني هذين النوعني معلوم بالرضو

 "أنّ "حو، مما بيناه سلفا، وهو خاصة حني ينظر يف النفي من جهة ما أثبته علم الن
 هاتني األداتني تفيدان نفي املستقبل.

ٱفإنه يشري إىل سببية له فيام قبله، كقوله تعاىل: "لن"أما إذا جاء النفي بـ ٱ ٱ  من زنٱ﴿ٱ
 ،[35]حممد: ﴾يي ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن

ن ، وعىل الرغم من أّن اهلل ليس م)1)فاآلية تنفي أن ينقص اهلل املؤمنني من أعامهلم

فعله نقص أعامل املؤمنني وذلك شأنه تعاىل يف عدله ورمحته، إال أن اآلية تشري إىل 

سببّية الفعل، وهو أهّنم بالتزامهم الكف عن املنهي عنه يف اآلية، ينالون عناية اهلل 

ا من عملهم، فآخر اآلية مرتبط بأوهلا ارتباط املسباب هبم، وأهنم لن ُينقصوا شيئ  

ناب اهلل تعاىل وهي بخس ا لصفة ال تليق بجيصح أن يكون نفي   بسببه، فالنفي هنا

املؤمنني عملهم، لكنها يف اآلية ترتبط بمسببها من العمل، فناسب أن يكون نفيها 

 من إشارة إىل ترتب ما "لن"ملا يف  ؛"ال"دون  "لن"بأداة النفي الدالة عىل االستقبال 

 بعدها عىل ما قبلها.

ص عن األعامل مسباب عن التمسك بام طلب منهم أّن نفي النقويضاف لذلك 

أول اآلية، وهو أاّل هينوا ويدعوا إىل السلم وهم األعلون، فإن وقع منهم ذلك عىل 

                                       
. والوتر أصله اإلصابة بمكروه، ثم استعمل هنا يف 606 جماهد، ملجاهد املخزومي، لذلك تفسري :ينظر )1(

 .151 املفردات يف غريب القرآن، للراغب األصفهاين، :النقص، ينظر
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تلك الصفة؛ فإنه سبب يف نقص حسناهتم فيام حققوه من نرص وعلو باجلهاد، ألن 

هدين الدعوة إىل السلم إمهال للجهاد وذلك سبب يف نقص حسناهتم، وألن املجا

ا من األرض، كام هلم أجر عظيم عىل يسري العمل، ولو مل يكن إال أن يطؤوا موطئ  

وصفته سورة التوبة، فأي يشء أكثر حسنات من اجلهاد فتفوهتم يف الدعوة 

يف اآلية يشري إىل أسباب نفي النقص من عملهم  "لن"للسلم؟!، ولذلك فالنفي بـ

دعوهتم للسلم، استجابة للنهي يف أول  ، وتلك األسباب هي انتفاء"الرتة"الذي هو 

 .[35]حممد: ﴾ين ىن نن من زنٱ﴿ ٱاآلية وهو قوله تعاىل:

 ما "لن"ويتضح هذا املعنى البالغي اجلليل الدال عىل خصائص استعامل النفي بـ
 ىث مثنث زث رث يت ىت نت مت زتٱ﴿ ٱجاء يف قوله تعاىل:

 ﴾مم ام يل ىل مل يك مكىك لك اك يق ىق يف ىف يث
يراد به اإلشارة إىل صفة من صفات األلوهية التي  ، فالنفي يف اآلية ال[٨0]البقرة:

ا فلن هي الوفاء بالعهد، ولكنه يشري إىل أنه إن فرض أهنم اختذوا عند اهلل عهد  

فصيحة معربة عن رشط حمذوف... أي إن كان »خيلف اهلل ذلك العهد، والفاء 

بقه، أي فلن فالنفي هنا مبني عىل سببية ما س .)1) «األمر كذلك فلن خيلف اهلل وعده

 خيلف اهلل ذلك العهد إن صّح افرتاضه.

 (هخيلف اهلل عهد، فيقال:)فال "ال"وال يصّح أن يأيت النفي يف هذا املقام بحرف 

ألنه سيكون املعنى فيه بياٌن لصفة وفاء اهلل بالعهد، وهو غري مناسب للسياق وال 

  نثٱ﴿ٱٱٱاملفرتضة:للمقام، ألنه أريد يف اآلية، ربط نفي إخالف العهد بمقولتهم 
 ام يل ىل مل  يك ىك لكمك اك يق ىق يف ىف يث ىث
، وذلك باالستفهام اإلنكاري التكذيبي، وحق هذا [٨0]البقرة: ﴾مم

 للنفي، أي أّن انتفاء عهد اهلل االستفهام أن يكون ما بني عليه من الوفاء بالعهد قابال  

                                       
 .1/131السعود العامدي،  يبألكريم، العقل السليم إىل مزايا القرآن ال إرشاد )1(
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 لكم ليس ألن اهلل ال يفي بالعهد ولكن ألنه ليس لكم عنده عهد.

ن يكون الوفاء ا غري صحيح يف الواقع لزم أان اختاذهم عند اهلل عهد  فلام ك

)فال  :، وال يصّح أن يشار فيه إىل صفة وفاء اهلل بالعهد، فال يقالبالعهد سببي الذكر

خيلف اهلل عهده(، ولذلك مل يأت يف القرآن نفي إخالف اهلل للوعد والعهد بحرف 

التي ال  يتعلق هبا سبب جزائي بني عليه إال يف مقام احلديث عن صفة الوفاء  "ال"

 هن من خن جنحن مم خم حم جم هل خلملٱ﴿ ٱٱذلك العهد، كام يف قوله تعاىل:
 حب جب هئ مئ حئخئ جئ  يي ىيٱ﴿، وقوله تعاىل: [9]آل عمران: ﴾مه جه
ألنه يشري  "ال"فنفي إخالف اهلل امليعاد يف اآليتني جاء بحرف ، [31]الرعد: ﴾خب

ا بوفاء عهد سبقه يف السياق، كام يف وليس متعلق  إىل الصفة املطلقة الكامل هلل تعاىل، 

 .البقرة اآلنفة آية

ا برشط انتقل معنى النفي إىل ما يف الرشط من سببية، مقيد   "لن"وإذا كان النفي بـ

 ﴾ مف خف حف جف جغمغ مع جع مظ حط مض خض ﴿ ففي قوله تعاىل:
ص ، نفي ألن يكون من اهلل تأخري آلجال النفوس، فهو نفي ال خيت[11]املنافقون:

بنفس دون أخرى، ألن النفس نكرة وقعت يف سياق النفي، فدلت عىل العموم، 

وهذا معنى بالغي جليل إذ يشري الرتكيب إىل الصفة اجلليلة من صفات اهلل بأنه ال 

فانتقل النفي  ﴾جغمغ مع جع﴿ا قد أّجله بأجل، ثم قيد النفي بالرشط خيلف أمر  

معنى سببي، فناسبه أن يكون النفي من اإلشارة إىل أصل الصفة اجلليلة إىل إفادة 

 ."ال"دون  "لن"بـ
ال يؤخر اهلل نفسا إذا جاء "وعىل الرغم من أّن املعنى يصّح يف الظاهر أن يكون: 

، ألن املعنى يف "لن"االستقبايل الذي يفيده النفي بـ، إال أنه ال يدل عىل املعنى "أجلها

 ما يستقبلها من األمر، فالنفي اآلية يفيد التذكر بالوعد القادم لتتنبه النفس إىل

 يوّجه النفوس إىل ما يستقبلها من األجل. "لن"بــ
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  :"ال"رار ـــتك
وأفردناه بعنوان خاص ملا يف التكرار راجع للتوكيد ولذلك أحلقناه به، 

التنصيص عليه من زيادة فائدة ترجع خلاصية يف التكرار، إذ التكرار يف الكالم 

يكون إال لفائدة زائدة عىل املعنى األصيل، وحيسن يف  والالعريب نوع من اإلطناب، 

الكالم العريب تكرار أداة النفي بتكرار املنفي، فإذا نفي فعالن خمتلفان بعطف 

أحدمها عىل اآلخر، حسن يف املعطوف أن يتكرر معه النفي للتأكيد، ولكيال يستقل 

أنه غري منفي كام نفي الفعل األول بالنفي فتضعف صلة الفعل الثاين به، أو يفهم 

سابقه، لذلك يكرر النفي لرفع اللبس، وتأكيد أن املعطوف يشارك املعطوف عليه 

 يف النفي.
النافية، كان املراد بتكرارها التوكيد يف نفي ما بعدها لكيال  "ال"فإذا تكررت 

 نث مث زث رث يت ىت﴿ٱينقطع معنى النفي، ومن ذلك قوله تعاىل:
، [26 ة:]التوب ﴾ىك مك لك اك يق ىق يف ىف يث ىث

وذلك أن النفي ويل املضارع فدل عىل االستقبال بقرينة ترتبه عىل ما قبله ترتب 

، وهذ النفي يدل عىل استمرار مستقبيل، "ثم"املستقبل عىل ماضيه بحرف الرتاخي 

فإن النفي هنا مما ييل املضارع فهو داخل  ﴾ىك مك لك﴿ :ويف قوله

فيه تأكيد عىل أصالة ذلك الفعل  إال أن تقديم الفاعل عىل الفعل املضارع أصال  

فيهم، وتأكيد النفي بعد حرف العطف لكيال يفهم أن النفي يراد به نفي وقوعهام 

جمتمعني مع جواز وقوع أحدمها، فجيء به لكي يعلم أهّنم ال يقع منهم توبة، وال 

تذكر. وذلك آكد من االكتفاء بالعطف إلفادة النفي، ثم إن تقديم املسند إليه 

 لييل حرف النفي يفيد أّن شأهنم عدم التذكر، فهو فيهم كالطبع.االسمي 
 ىن من خن حن  جن يمٱ ﴿ ٱونظريه يف شأن برشى املؤمنني قوله تعاىل:

، إذ النفي هنا داخل عىل املضارع، ألن نفي اخلوف [3٨]البقرة: ﴾مه جه ين
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لكّن   هو الفعل،يلزمه عطف ما يناسبه وهو نفي احلزن، فُعلم أّن املنفّي أصال   "ال"بـ

حرف   "هم"تركيب اآلية وقع فيه تقديم لالسم عىل الفعل، فويل الذي هو الضمري 

النفي، حيث أريد نفي وقوع احلزن هلم يف املستقبل، فتقديم الضمري الذي هو 

الفاعل يف األصل جاء لغرض بالغي هو تأكيد انتفاء وقوع احلزن يف نفوسهم، عىل 

، وليس من شأهنم أهنم يقع هلم احلزن أصال   صفة كأهنم جبلوا عليها، وهي أهنم ال

حيزنون، وعىل رغم أن النفي إذا بارش الفعل يكفي يف الداللة عىل نفي الوقوع يف 

ا ا قاطع  ا نفي  املستقبل، فإن تقديم الضمري لييل النفي فيه تأكيد يصبح معه الفعل منفي  

 دون أدنى شك، ملا يف اجلملة االسمية من معنى الثبوت.
القاهر مفاد النفي حني يليه الضمري الذي هو الفاعل يف  ني الشيخ عبدوقد ب

األصل، وذلك بأن تكون اجلملة فعلية، ثم ُيقدم ضمري الفاعل لييل النفي، لغرض 

، [59]املؤمنون: ﴾حي جي ٰه مه جه﴿ تأكيد معنى النفي، فعند قوله تعاىل:

والذين ال "يل: ق يفيد من التأكيد يف نفي اإلرشاك عنهم، ما لو» قال الشيخ:

 . )1) «مل يفد ذلك "برهبم ال يرشكون يرشكون برهبم، أو:

 يت ٱ﴿ٱوكذلك نفي اإليامن عّمن حق عليه القول من الكافرين كام يف قوله تعاىل:
، فإن النفي الذي سبقه املبتدأ [7]يس: ﴾ىف يث ىث نث مث زث رث

فاعل، إذ املعنى خيتلف يف الداللة عىل املعنى عن نفي بتقديم املسند إليه الذي هو ال

 حينئذ فيه ختصيص املبتدأ باخلرب املنفي.
 ىف يث ىث نث مث زث رث يت ىت ﴿ أّما يف قوله تعاىل:

، فقد وقع [126]التوبة: ﴾ يك ىك مك لك اك يق ىق يف

الفاعل فييل النفي يف سياق عطف فيه  "املسند إليه"الفعل يف حيز النفي ، ثم تقدم 

ر يف املستقبل بام جيعله غري واقع الفعل عىل مثله، إذ تنفي اآلية عنهم فعل التذك

                                       
 .13٨، القاهر اجلرجاين لعبد از،ـل اإلعجــدالئ )1(
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منهم عىل األصل، ألن اآلية أرادت أن تبني رسوخ عدم التذكر فيهم، فليس كنفي 

ا عىل التوبة التي سبقته يف اآلية نفسها، حيث أريد بيان عدم وقوعها منهم عطف  

 ذكرون( ليتبني أنيبل جيء بالضمري )وال هم  (،ال يرونو)أ :يف قوله تعاىل "يرون"

مرتتبا عىل الفتنة التي تقع يف كل عام مرة أو مرتني، بل هو يشء راسخ  لك ليسذ

فيهم، مل يكن مبنيا عىل وقوع الفتنة ،كام كان امتناعهم عن التوبة مبينا عىل الفتنة، 

    واهلل أعلم.
فائدة، وذلك  ﴾ىن من خن﴿عىل مجلة  ﴾مه جه ين﴿ويف عطف مجلة 

جلملة الفعلية، حيث يقتيض ظاهر السياق بطريقة العدول من اجلملة االسمية إىل ا

حزن( غري أن  )فال خوف عليهم وال توافق اجلملتني املعطوفتني يف تركيبهام مثل:

اآلية عدلت يف طريقة تركيبها، فغايرت بني اجلملتني، وذلك لبيان أن عدم احلزن 

غة يف ا عىل عدم اخلوف، بل هو مستقل يشبه امللكة أو الغريزة وذلك مبالليس مبني  

ويؤيد ذلك قوله تفاءه عنهم جبلة فال يصل إليهم، زوال احلزن عنهم، فيفيد ان

 .[3٤]فاطر:ٱ﴾ اكلك يق ىق يف ىف يث ىثٱ﴿ٱتعاىل:
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 املبحث الثاني

 "لن"معاني النظم يف النفي بـ

عىل نفي املستقبل دون غريه من األزمنة،  "لن"خيتلف النحاة حول داللة  ال

، ومنهم الزخمرشي، "ال"آكد يف النفي من  "لن"ذهب بعض أهل العلم إىل أن  ولكن

يف مواضع، ونقل املرادي عن ابن  "لن"آكد من  "ال"ورده بعضهم بأنه قد تكون 

آكد من  "ال"ما ذهب إليه دعوى ال دليل عليها، بل قد يكون النفي بـ»عصفور أن: 

ال يكون  "لن"بـا للقسم، والنفي ب  قد يكون جوا "ال"بـ؛ ألن النفي "لن"النفي بـ

 .)1)«جوابا له، ونفي الفعل إذا أقسم عليه آكد

ا جواب   "لن"، ملجيئ "لن"آكد من  "ال" عىل كون غري أن هذا ال ينهض دليال  

 للقسم يف قوله:

د يف الرتاِب دفينا       واهللِ لن يصلوا إليك بجمعهم     حتى ُأوسا
(2( 

اهره، بل ينبغي أن ينظر يف معاين استعامل كل منهام، وهذا القول ال يؤخذ عىل ظ

فإن النفي املؤكد وارد يف كل منهام، وال تصلح إحدامها أن تقع موقع األخرى يف 

النفي، فالتأكيد معنى مشرتك فيهام حسب مقتىض املقام، وسنقف عند اآليات 

 الكريمة التي تبني فوارق التأكيد بينهام.

وهو قول  ،الزخمرشي "ال"آكد من النفي بـ "لن"النفي بـ وممن ذهبوا إىل القول بأن

ال يعدم الفائدة، وذلك بأن نبحث مواضع رأيه يف تضاعيف اآلي الكريم، وقد 

وافقه أبو حيان، يف موضع من تفسريه، ولكنه يف موضع آخر جعل احلكم الستقراء 

 نفية منهام يف أن كل واحد "لن"و "ال"وال فرق بني » لسان العرب، قال الزخمرشي:

                                       
 .3/1229بو حممد بن قاسم املرادي، توضيح املقاصد واملسالك برشح ألفية ابن مالك، أ )1( 

 . 270ص ي،، أليب احلسن قاسم املراداجلنى الداين يف حروف املعاين )2( 
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فأتى مّرة بلفظ التأكيد  ،"ال"ا ليس يف ا وتشديد  تأكيد   "لن"للمستقبل، إال أن يف 

 .)1)«(وال يتمنونه)ومّرة بغري لفظه  (ولن يتمنوه)

نه الزخمرشي هنا غنية عن نفي املعنى الظاهر يف الفرق بينهام، بحجة وفيام بيّ 

يف لسان العرب نّص عىل البحث عن ذلك املعنى يف لسان العرب، فهل سيكون 

نئذ فإن ا لالستعامل كام استعملهام القرآن، وحيهذا الفرق، أم هل سيكون نص  

إال أّن الذي ينبغي أن حيتكم إليه هو االستعامل القرآين،  االستشهاد بالقرآن أوىل؟

 وهو الذي سيقف عنده البحث للنظر يف الفروق الداللية بني استعامليهام ما أمكن.

 :دـأكيـالت
، وهنا سنقف عند مواطن "ال"أرشنا من قبل إىل معنى التأكيد يف حديثنا عن 

فلكل منهام ما يناسبه من السياقات التي تقتيض إحدامها دون  ،"لن"تأكيد النفي بـ

هو املعنى األصيل للحرف  )2)األخرى، وتأكيد نفي املستقبل عىل ما بينه الزخمرشي

، فإن "ال"ل االختالف بينه وبني حرف النفي ، وهذا الوجه من الداللة هو أص"لن"

ا من احلرف وحده بل من ترّكب احلرف مع ما ليس مكتسب   "ال"التأكيد الذي يفيده 

ا ا، أو أن يكون حرف النفي مكرر  يف السياق من مقتضيات جعلت النفي مؤكد  

 ا.فهو داللة أصلية هل "لن"لتأكيد النفي، وقطع الشك ، أّما التأكيد الذي تفيده 
يف النظم الرشيف، وله دالالت ختتلف باختالف موضع  "لن"وقد وقع النفي بـ

فتجدها تقع يف مواضع للداللة عىل معنى توكيدي خيتلف عن املعنى  "لن"

يف الفرق بني  ننظر أوال  التوكيدي يف موضع آخر، ويتبع ذلك فوائد بالغية، وس

 ﴾يي ىي ني مي زيٱ﴿، يف قوله تعاىل: "ال"والنفي بــ "لن"النفي بـ
يف هذه اآلية واضح أّن املستقبل مراد دون املايض، وليس هو كالنفي يف  [35:]حممد

                                       
 .10/173، والبحر املحيط ٤/531الكشاف  )1( 

 .32، ص، للزخمرشياألنموذج )2( 
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النفي باالستقبال  ، فلو خصص[205]البقرة:﴾يق ىق يف ىفٱ﴿قوله تعاىل:

إذ ال يصح أن  ،لنقص معنى اآلية "ال"عىل املعنى القيايس الذي ذكره النحاة يف 

 "لن"ستقبل دون املايض، كام يصح نفي ا يف امليكون عدم حب اهلل للفساد واقع  
للمضارع يف املستقبل دون املايض، فاآلية  الثانية تنفي أن يكون من اهلل حب 

ا بفساد سابق، ولذلك فإن للفساد سواء وقع ذلك يف املستقبل أو كان احلّب متعلق  

ل وال ا بزمن االستقبااملعنى الظاهر من اآلية أن نفي حّب الفساد من اهلل ليس مقّيد  

زمنة، فالنفي هنا يف املايض كام هو يف غريه من األ زمن احلالية، بل هو واقع منه تعاىل

متجه إىل نفي اهلل حب الفساد عن نفسه يف مجيع األزمنة، إذ لو كان نفي حّب اهلل 

ا يف املستقبل للزم أن ال ينتفي ذلك عن زمني احلارض وامليّض، للفساد فحسب واقع  

 نه جناب اهلل تعاىل.وهذا باطل ينزه ع
يف املستقبل، أي أنه تعاىل لن يظلمهم إياه،  "الرتة"يفيد نفي وقوع  "لن"فالنفي بـ

، فالنفي فسيجزهيم هبا يوم القيامة، وهذا النفي خمتص بمآل أعامهلم عند اهلل

 ، والوعد إنام هو للمستقبل.متضمن معنى الوعد احلسن
الستقبال ال يكون إال بالسياق، فإذا خال فإن داللة املضارع معها عىل ا "ال"أما 

السياق مما خيلص املضارع لالستقبال محلت عىل معنى عام يف األزمنة، ويف أمايل 

أهنم نفوا هبا األفعال املستقبلة واحلارضة، فإذا قال: سيفعل أو »ابن الشجري: 

 .)1)«يفعل سوف يفعل، قلت: ال

ة قرب زمن املنفي من زمن بخاصي "ال"عىل النفي ختتلف عن  "لن"وداللة 

ومن خواصها أهنا تنفي ما قرب وال يمتد معنى النفي فيها »التكلم، قال السهييل: 

وامتداد معنى .)2) «"ال يقوم زيد أبدا  "إذا قلت:  "ال  "كامتداد معنى النفي يف حرف 

                                       
 .2/53٤هلبة اهلل بن عيل العلوي  أمايل ابن الشجري، )1( 

 .103، صنتائج الفكر يف النحو )2( 
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 النفي هنا زماين، ولعل امتداده يف املثال الذي ذكره راجع إىل شيوع معنى النفي يف

أزمنة ما تدخل عليه، فال تقيد بزمن مستقبل أو حايل أو ماض، وإن مل يذكر يف 

ا"ال"سياقها لفظ األبد، فاتضح الفارق الزمني سعة  يف  ألكثر من زمن، بام  ، واجتاه 

من السعة، فهي خاصة باملستقبل، ثم إن السياق هو الذي حيدد  "لن"ليس يف 

 امتدادها يف املستقبل الذي تدل عليه.
يف بعض  "لن"وعىل ذلك فإن الفرق الواضح بني االستعاملني يظهر يف حاجة 

املواضع إىل لفظ زمني يف سياقها، وذلك ليس ألجل تأكيد النفي فحسب، فإهنا 

، ففي قوله "ال"مؤكدة بلفظها، ولكن ألجل االمتداد الزمني الذي ينقصها عن 

 "لن"النفي بـ [5٨:]الكهف ﴾خس حس جس مخ جخ مح جح مج ﴿تعاىل: 
أحدمها: تأكيد نفي الفعل يف املستقبل، واملستقبل هنا  هو  ؛يف اآلية يفيد معنيني

وذلك أن عدم  ،الزمن الذي يبدأ بانتهاء زمن التكلم، واآلخر: كونه غري منته  

وجادهتم من دون ذلك املوعد أمر ال هناية له، ولو كان ينتهي بزمن لكان املوعد 

 مغ جغ مع جع مظ حط مض خض حض﴿ا. ومثله قوله تعاىل: خلف  
فال يصح أن ينقيض هذا النفي عند زمن حمدد. فظهر غرض ، [37]احلج ﴾جفحف

النظم من النفي، إذ النفي من أغراض النظم، وله معان خمتلفة منها النفي املمتد 

  بال هناية لزمنه.استقباال  
يقع يف سياقات خمتلفة إال أنه قد يزيد  -"لن"أعني -والنفي املؤّكد هبذا احلرف 

، وداللة تأكيد قطعية، كام حق السياق، فيكون له داللة زمنيةأكيد بالقيود التي تلالت

التأميد، مع داللته حينئذ عىل التأكيد الذي  سيتضح يف دالالته عىل كل من التأبيد،

 ."ال"هو أصل معناه، وهو الفارق األكرب بينه وبني 
 :دـيـأبـالت

بالزمن الذي يمتد فيه النفي، وهذه قد يشرتك مع معنى التأكيد معنى آخر يتعّلق 
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املسألة يف القرآن الكريم ناقشها املفرسون والبيانّيون والنحاة ملا هلا من أمهية يف 

توجيه معنى النفي هبذا احلرف، ولصلتها كذلك ببعض مسائل االعتقاد، فقوله 

 جض مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح﴿ٱ:تعاىل
القول بداللتها عىل تأبيد  ، ُنسب للزخمرشي يف أنموذجه[1٤3]األعراف: ﴾خضحض

يف نفي  "ال"نظرية  "لن"» النفي، ليفيد عدم رؤية اهلل، وليس يف األنموذج إال قوله:

 .)1) «املستقبل ولكن عىل التأكيد
ال يقع يف الدنيا وال لنفي عىل التأبيد حممول عىل أنه ا»وعند صاحب الكليات أن 

. وال )2)«، كام أّن األزل ما ال بداية لهيف اآلخرة، ألّن األبد مراد به ما ال هناية له

ا تأبيد   "لن"يف كثري من اآليات، لذلك ال تفيد  "لن"يتناسب هذا املعنى مع داللة 

 بأصل وضعها.
للتأبيد فقد رّده النحاة واملفرّسون، قال  "لن"سب للزخمرشي من إفادة وأما ما نُ 

ر املبتدعة عىل إنكارها يف فأكث ،وقد اخُتلف يف جواز رؤية اهلل تعاىل» القرطبّي:

 .)3)«الدنيا واآلخرة. وأهل السنة والسلف عىل جوازها فيهام، ووقوعها يف اآلخرة

نسب للزخمرشي القول بداللتها عىل التأبيد ملجرد أنه ذكر هلا ومن الالفت أن يُ 

 معنى التأكيد، إذ إن داللتها عىل  التأكيد ال اعتزال فيها، وإنام االعتزال الذي ينسب

للزخمرشي هو القول بداللتها عىل التأبيد، وهو ما مل نجده يف األنموذج أو يف 

ا مثل الزخمرشي يذهب إىل معنى التأبيد يف الكشاف أو يف املفصل، وال أحسب عامل  

اآلية، وإن كان مذهب االعتزال ينفي القول برؤية اهلل، وذلك لكثرة الشواهد 

د نفي املستقبل بال داللة عىل التأبيد، بام ال لتوكي "لن"القرآنية التي تدل عىل أّن 

                                       
 .32، صاألنموذج )1( 

 .٨0ص الكليات، أليب البقاء الكفوي، )2( 

 .1/٤03حممد بن أمحد القرطبي،يب عبداهلل اجلامع ألحكام القرآن، أل )3( 
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ٱبل إن يف القرآن ما ينفي هذا ويمنعه وهو قوله تعاىل: ،)1)يغيب عن مثل الزخمرشّي 

، إذ [95:]البقرة ﴾ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي يه ىهٱ﴿

الداّل رصاحة عىل الـتأبيد، ولو كان التأبيد  "اأبد  "مع لفظ  "لن"نرى يف اآلية اجتامع 

ا به معنى اإلطالق لناقض معنى متني الكافر للموت  حّد لغايته مراد  املطلق الذي ال

 رن مم اميل ىل مل يك ىك مك﴿ٱيوم القيامة، وذلك يف قوله تعاىل:
، وهذا يدل عىل أّن التأبيد ال يراد [٤0:]النبأ ﴾ٰى ين ىن نن من زن

وراء زمن الدنيا، فال يدخل فيه يشء من اآلخرة، وال حميد عن محل آيات  به ما

 ﴾مخ جخ﴿ قوله:» ا كالم الزخمرشي:معنى التأبيد، قال ابن يعيش شارح   قرآنية عىل
مل يلزم منه عدم الرؤية يف اآلخرة، ألن املراد: إنك لن تراين يف الدنيا ألن السؤال 

 . )2)«وقع يف الدنيا والنفي عىل حسب اإلثبات
 لتأكيد نفي ما وقع السؤال عنه، والسؤال إنام وقع "لن"» ولذلك قال الرازي:

ا لذلك املطلوب، فأما أن نفي   "لن تراين" عن حتصيل الرؤية يف احلال، فكان قوله:

   .)3)«يفيد النفي الدائم فال
وهذا مقال جيد، وهو يمنع االحتجاج بنفي الرؤية يوم القيامة، وقد يكون 

                                       
هذا القول ال يعني تربئة املذهب االعتزايل من نفي رؤية اهلل، فهو أساس يف عقيدهتم، والذي نحن فيه هنا  )1(

يدل عىل هذا، فنحن  ذهبوا إليه، وال أن يكون يف كالم الزخمرشي ما هو نفي أن تكون اآلية دالة عىل ما

املعتزلة فثابت عنهم، وقد نفي الزخمرشي يف  ية نفسها فحسب، أما معتقده، ومعتقدكالمه يف اآلأمام نص 

من سورة القيامة. وعند املعتزلة أن من مل يعتقد نفي الرؤية عن اهلل  23كشافه الرؤية عند تفسريه لآلية 

هذه املسألة.  اجلبار، واالنتصار للمردار، توسع يف قوهلم ومعتقدهم يف فهو كافر، ويف أصول القايض عبد

 الكشاف :سبق ينظر ملا والذي عليه أهل السنة أن اهلل تعاىل ُيرى يوم القيامة، بداللة القرآن والسنة.

يب احلسني اخلياط أل ،واالنتصار ،232ص، اجلبار ، ورشح األصول اخلمسة، للقايض عبد192/٤

 .153وية، البن أيب العز احلنفي، ص. ورشح العقيدة الطحا5٤املعتزيل، ص

 .٨/111رشح املفصل، البن يعيش،  )2(

 .10/1٨9"مفاتيح الغيب"تفسري الرازي  )3(
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التأبيد ال معنى له سوى امتداد الزمن الطويل ال أنه زمن ال ينقطع، نقله الزركيش 

وممن رصح بأن التأبيد عبارة عن الزمن الطويل ال عن » ، قال:)1)اخلشاب عن ابن

 .«الذي ال ينقطع ابن اخلشاب
 خل حل جل مك لك خكٱ﴿ وال وجه لرد معنى التأبيد يف مثل قوله تعاىل:

، فلو كان [ 2٤]البقرة: ﴾حن ممجن خم حم جم هل مل

ذلك الزمن من  ا لزمن طويل ذي غاية ، فإنه جيوز أن يأيت بعدالتأبيد يف اآلية ممتد  

هنا هو نفي أبدي يفيد  "لن"، فثبت أن معنى يستطيع أن يفعل، وهذا ممتنع عقال  

 عدم قدرهتم عىل أن يأتوا بسورة من مثله. 

وحدها بل هو من استعامهلا يف  "لن"ا من داللة غري أن هذا املعنى ليس مفهوم  

م لن يأتوا بسورة من مثله ا، ألهّن ا أبدي  ا نفي  سياق يوجب أن يكون الفعل بعدها منفي  

عىل تأبيد النفي يراد به معناها من جهة  "لن"ا، ولذلك فإن القول بعدم داللة أبد  

ا فهو وارد واآليات تشهد بذلك ا مطلق  الوضع، فأما استعامهلا يف نفي املستقبل نفي  

 كام يف هذه اآلية.
واآلخرة، بل سنرى عىل التأبيد املطلق يف الدنيا  "لن"ولذلك فال حجة يف داللة 

يبني أهنا حمددة الزمان، فال تعارض بني معنى التوكيد  داللتها يف سياق اآليات ما

 فيها، وقرص زمن النفي فيها أو امتداده عىل أزمنة متفاوتة.
وهذه هي القضية البالغية التي يفرتق فيها املعنى بني أصل الوضع الذي تدل 

يه يف االستعامل، فال وجه إلجراء معنى عليه األداة، وبني املعنى الذي تدل عل

التأبيد الذي ال ينقطع عىل مجيع مواضعها، وال وجه كذلك لنفي معنى التأبيد عنها 

كام يف آية التحدي، والذي عليه ا ا أبدي  سياق عىل النفي هبا نفي  يف مواضع يدل ال

ن يكون املعنى  عىل املعنى، أو أاألمر هو أن يكون السياق، واملقتىض السياقي داال  

                                       
 .٤/333الربهان يف علوم القرآن،  )1(
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  عىل معاين أخر من الوحيني. حمموال  
ملجرد النفي عن األفعال املستقبلة  "لن"و "ال"واحلق أن » ولذلك قال الزركيش:

. وهذا القول ينبغي أن يوضع يف )1)«والتأبيد، وعدمه يؤخذان من دليل خارج

ه ذكر يف غري عىل التأبيد أو عدمها، ألن "لن"سياقه، فهو يف سياق احلديث عن داللة 

 . )2)"ال"آكد يف النفي من  "لن"موضع من كتابه أن 

ا، فإن القرآن نص عىل والتأبيد الدنيوي الذي تفيده اآليات يظهر نصه واضح  

 ميىي خي حي جي يه ىهٱ﴿ٱمعنى التأبيد يف الدنيا وذلك يف قوله تعاىل:
ا ، فقد نفى أن يتمنى اليهود املوت يف الدنيا نفي  [95:]البقرة ﴾ٰر ٰذ يي

، ثم يف سورة النبأ يبني أن الكافر يتمنى "اأبد  "ولفظ  "لن"ا، وذلك من داللة بدي  أ

 ين ىن نن من زن رن مم يلام ىلٱ﴿ املوت، يف قوله تعاىل:
ا يشمل ا مطلق  فتأكد أن النفي املؤبد، إنام هو تأبيد دنيوي، ال تأبيد  ، [٤0]النبأ: ﴾ٰى

بيد يف الدارين لكان يف ذلك التأ "لن"الدنيا واآلخرة، ولو صّح الظن القائل بإفادة 

 تناقض بني آيات القرآن الكريم، وهو ما ينزه عن كالم اهلل.
مع  "لن"وهذا يفيد أّن معنى التأبيد ال يراد به شمول احلياة األخرى، فيظهر يف 

سياقها داللة مقيدة بزمن قريب، مقداره يوم، وأخرى مطلقة يف زمن طويل يشمل 

، وعىل هذا فإن األغراض "حتى" كام يف املغّيا بلفظالدنيا، وثالثة بزمن بينهام 

من خالل السياق الذي يقع فيه،  "لن" البالغية تظهر من استعامل حرف النفي

 ا يعطي قيام بيانية حلقيقة وقوع الفعل املنفّي، وتأكيده.ا وقرب  فتباين أزمنة النفي بعد  
كيب، والنفي فيها ويف التنزيل احلكيم بضع آيات مشاهبات هلذه اآلية يف الرت

                                       
 .2/51٨املصدر السابق  )1(

. وكذلك نص عىل داللتها عىل التأكيد يف النوع السادس ٤/332الربهان يف علوم القرآن، :ينظر )2(

 ملؤكدات، لذلك فال تعارض بني كالميه.من ا "لن"، فجعل ٤/516واألربعني 
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، ويدل النفي حينئذ عىل أن املراد بزمن النفي هو احلياة الدنيا "أبدا"مؤكد بلفظ 

  ام يل ىل مل يك ﴿ٱفحسب، فال يتجاوزه إىل اآلخرة، ومنه قوله تعاىل:
إذ يأمر اهلل نبيه أن  [٨3]التوبة: ﴾ٰى ين ىن نن من زن رن مم

ا بلفظ التأبيد، ليدل ، مؤكد  يبّلغ املنافقني أنه لن يأذن هلم يف اخلروج معه للجهاد

عىل عقد العزم عىل أن ذلك لن يكون هلم إىل األبد، واملعلوم أن اجلهاد لن يكون إال 

عىل مقدار الزمن الدنيوي، بل عىل مقدرا حياة  "لن"يف الدنيا، فثبت بقاء داللة 

 يف الدنيا. ×النبي 
  ﴾خئ حئ جئ يي ىي ني مي زيٱ﴿ونظري ذلك قوله تعاىل: 

ا لكنه حمدود بزمن الدنيا دون اآلخرة، ا مطلق  إن النفي فيها يؤكد زمن  ف [57 ]الكهف:

ملا يف السياق من الداللة عىل أن األمر املنفي دنيوي فحسب، ألن الدعوة إىل اهلدى 

فدل النظم عىل أن  تكون إال يف الدنيا، واالهتداء وعدمه من أعامل الدنيا كذلك، ال

 ب.نفيها يف هذه اآلية دنيوي فحس "لن"

ال يراد به اآلخرة، ألن االهتداء مقيد بزمن الدنيا الذي  "أبدا"وكذلك فإن لفظ 

هو زمن الدعوة واإلجابة، فُعلم أنه يراد به زيادة التأكيد المتناع هداهم، والرشط 

بأداة تفيد عدم القطع بحصول الرشط، عىل الرغم من أن فعل الرشط جمزوم 

تجابتهم من أول األمر، فالدعوة إىل اهلدى بوقوعه، وذلك لإلشارة إىل انتفاء اس

ا ، وحني يكون ثابت  "إن  "حاصلة متحققة، والرشط هنا ال يفيد االحتامل املتعارف يف 

مضمونه فإنه يتوجه معناه إىل القيد الزماين، أو إىل الداللة عىل أن األمر الثابت عند 

ب بثبوته، فيكتسب املتكلم ينزل منزلة املشكوك فيه عند املخاطب مع علم املخاط

اجلواب قوة الثبات، فإذا كان دعوة النبي هلم للهداية ثابتة عنده، والرشط ال يفيد 

افرتاضها، فإن جواب الرشط يصبح مؤكد الثبوت، وهو نفي اهتدائهم بقرينة 

 التنزيل املذكور.
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ا لرشط ال شك يف وقوعه، ثم لقد احتفى النظم بتوكيد النفي بأن جعله جواب  

 خم حم جم يل ىل مل خلٱ﴿ٱظ التأبيد، وكذا يف قوله تعاىل:أّكد بلف
بدٌل من  (ما داموا فيها)نفوا دخوهلم عىل التأكيد والتأبيد، » [2٤]املائدة: ﴾ىم مم

، قالوا ذلك (فاذهب أنت وربك فقاتال إنا ههنا قاعدون) بدل البعض، "أبدا"

بك تقديره اذهب أنت ور :استهانة باهلل ورسوله وعدم مباالة هبام، وقيل

 .)1)«يعينك

ا، وأما التوكيد فداللته فالتأبيد املفهوم من كالم الزخمرشي راجع إىل لفظ أبد  

، وحني أمرهم موسى عليه السالم بالدخول أول األمر، أكدوا "لن"مفهومة من 

ا، فجعلوا لذلك النفي غاية وهو ا تأبيدي  ، فلم ينفوه نفي  "لن"امتناعهم باستعامل 

 مص خص حص مس خس حس جس مخ جخ مح ﴿ خروج العامليق:
غري  "لن"وذلك يؤكد  أن  ،[22]املائدة  ﴾ جع مظ حط مض خض حض جض

ا فجعلوا خروجهم رشط   "حتى" مفيدة للتأبيد إذ جعلوا لنفيها غاية باستعامل

 لدخوهلم. 

 ﴾ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلٱ﴿ة ــيـانـة الثــي اآليـوف
العامليق فيها،  دوام بقاءا لكنهم قيدوه بـ ديـا أبـ ول نفيـوا الدخـفـ، فن[2٤:]املائدة

وال يدل عليه  "لن"ا أن تأبيدهم هنا تأبيد غري مطلق، فال يدل عليه وهذا يفيد أيض  

التأبيد ». قال الشهاب "داموا فيها ما"، إذ يمنعه تقييدهم له بقوهلم "أبدا"لفظ 

بلة فإهنا تفيد تأكيد النفي لكوهنا يف مقا "لن"والتأكيد منه، ومن  "اأبد  "مستفاد من 

 "لن". فالتأبيد هنا ال حيمل عىل معنى األبدية املطلقة، ال من جهة )2)«سوف يفعل
، بل يفيد املبالغة يف إطالق الزمن بال حتديد، لكنه ال خيرج "أبدا"وال من جهة لفظ 

 عن حدود احلياة الدنيا.

                                       
 .1/60٤الكشاف  )1( 

 .3/230قايض وكفاية الرايض، حاشية الشهاب عىل تفسري البيضاوي، املسامة عناية ال )2( 
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ذا ا بأمد، وهمن معانيها أهنا تفيد امتداد زمنها املستقبيل مقيد   "لن"وعليه فإن 

وحدها، ولكن بقيد معها، والتأميد مصدر أّمد يؤّمد من  "لن"التأميد ال تفيده 

فالتأميد هو  ،)1)ا، واألمد هو الغاية، وقد يطلق عىل العمراألَمد، أي جعل له أمد  

ا ما يكون األمد أن يكون اليشء له أمد وأجل حمّدد، وغاية زمانية ينتهي إليها، وغالب  

ٱ﴾مض خض حض جض مص خص حص مس خس حس﴿ٱ، ويف التنزيل:طويال  
 عىل يف أصل معناه من تأكيد النفي، داال   "لن"، ويستعمل حرف النفي [16:]احلديد

أمد حمدد غري مؤبد، إذ يرد يف السياق ما يبني غاية ذلك األمد، كام جاء يف قصة قوم 

 حب جب هئ مئ﴿ٱ:تعاىل هم عن اإليامن والتصديق، يف قولهموسى وامتناع
فقد نفوا أن يؤمنوا ملوسى حتّى  ،[55:رة]البق ﴾ خت حت جت هب مب خب

ا انتهاء أمد النفي، فربطوا إيامهنم برؤية اهلل، وجعلوه منفي   "حتى"يروا رهّبم، وتفيد 

 إىل حني رؤية اهلل. 

والفائدة البالغية يف هذا هو أهّنم ربطوا إيامهنم ملوسى بغاية زمانية ذات أمد 

ن يتحّقق وذلك ملا علموه من أّن رؤيتهم هلل وفيه إشارة منهم إىل أّن إيامهنم ل ،بعيد

فهم مل  .)2)ممتنعة كام عرفهم موسى أهّنم لن يروه يف الدنيا، يؤّكده كالم الزخمرشي

يرّصحوا بامتناعهم عن اإليامن ملوسى، ولكنّهم نفوا إيقاع اإليامن حتى تقع الرؤية، 

ا م هلل يف الدنيا أمد   جعلوا رؤيتهوهذا منهم إخفاء لنيتهم وعزمهم عىل الكفر، حني

 المتناعهم عن اإليامن.

 حن جنٱ﴿ٱويف قصة مريم يدل النفي عىل أمد ينتهي يف يوم واحد، قال تعاىل:
فإن النفي هنا أمده يوم  [16:]مريم ﴾ىه مه جه ين ىن من خن

واحد، وال يدل عىل ما فوقه من الزمن، ويبقى للحرف معنى التأكيد، أما حتديد 

 األمد فهو مقيد بالظرف.

                                       
 .3/7٤ ،)أمد(ر لسان العرب، البن منظور، مادة ينظ )1( 

 .1/1٤1الكشاف  )2( 
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 مم خم حم جم يل ىل مل خلٱ﴿ٱو عدنا ملعنى الـتأميد قوله تعاىل:ول
التضح لنا  ؛[2٤:]املائدة ﴾ين ىن من خن حن جن يم ىم

دخوهلم األرض املقدسة التي  "لن" كيف ينفي قوم موسى بحرف النفي املؤكد

ليقطعوا الطمع عن نفس موسى يف  "أبدا" أمرهم اهلل بدخوهلا، ثّم يتبعونه بقوهلم:

ينوون دخوهلا بل يدل عىل أن  سياق اآلية عىل أهنم الأن يدخلوها، وال يدل 

امتناعهم عن دخوهلا راجع لكون القوم اجلبارين فيها، فإن خرج اجلبارون، فإهنم 

 ﴾ين ىن من خن حن جن يمٱ﴿ٱسيدخلون، ولذلك قالوا:
وليس ربطهم دخوهلا بخروج اجلبارين لتيئيس موسى من رغبتهم كام  ،[2٤:]املائدة

اآلية السابقة، ولكن لعدم رغبتهم يف القتال، وجماهدة القوم آيسوه من إيامهنم يف 

مع حتديد زمنها وتقييده، بام يدل  "لن"اجلبارين، وهذا من لطائف النظم باستعامل 

 عىل أّن تقييد زمن النفي داخل يف اعتبار داللة كالمهم من جهة تأكيده، أو من جهة تأميده.

يفيد معنى  زمنبا مقيد   "لن"بــ املؤكدويف شأن القيامة يدخل معنى النفي 

 نث مث زث رث ٱ﴿ٱالتأميد، إال أنه ال يؤخذ عىل ظاهره، فقوله تعاىل:
وهو يوم القيامة، وتأميده  [39:]الزخرف ﴾ىق يف ىف يث ىث

وراءه من اخللود، هو أّنه يوم احلساب الذي فيه ينتهي الناس  بذلك اليوم دون ما

اء نفي النفع بعد ذلك اليوم، فمن مل لنعيم أو عذاب، فتأميده باليوم ال يعني انقض

ينفعه يشء يوم احلساب، فلن ينفعه بعده ألّن ما يكون يف ذلك اليوم هو املصري 

الذي ليس بعده إال خلود يف اجلنة، أو خلود يف النار، ولذلك فإن مما يدل عليه 

مة قبل  أن النفي هنا أّن من خيرجهم اهلل من اجلنة إىل النار إنام يقع ذلك هلم يوم القيا

ينتهي ذلك اليوم، ثّم بعده يكون كل من أصحاب الدارين خالديَن فيها، فال جنة 

 ملن يف النار، وال نار ملن يف اجلنة.

فاختالف مدى النفي بينهام  ،"لن"و "ال"واألمد هو أحد وجهي اخلالف بني 
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أكثر  "لن"ولذلك خالف بعض أهل العلم القول بأن  ؛يدخل يف معنى التوكيد

، واحلّق أن كال منهام له داللة خاّصة، فالتوكيد الذي بمعنى اجلزم "ال"كيدا من تأ

، ولكن يبقى حلرف النفي  "لن"والقطع بنفي الوقوع يف املستقبل هو من خصائص 

ا بمنفّي مطلق النفي مؤبد فإن معنى وقدر من التأكيد ، فإذا كان األمر متعلق   "ال"

 ىي مي خي حي جي﴿ٱوله تعاىل:هو األدل عليه كام يف ق "ال"حرف 
فإن اإلدراك إحاطة باملدرك وليس  ،[103]األنعام ﴾ٌّ ٰى ٰر ييٰذ

لألبصار أن حتيط برهبا، وإن كان هلا أن تراه يوم القيامة، فإن الرؤية يشء قارص أقل 

من اإلدراك، ولذلك مل يقل تعاىل ملوسى:)ال تراين( بل قال تعاىل:)لن تراين( ألنه 

لتأميد ال للتأبيد، ويدل عىل ذلك تعليق الرؤية باستقرار النفي هبا حينئذ أنسب ل

ولكنه لن يستقر ألن الرؤية مل تكتمل  ،اجلبل، فإن اجلبل ممن استقراره غري مستحيل

 رشوطها كام مل تكتمل رشوط استقرار اجلبل.

 [7:]اجلمعة ﴾جخمخ مح جح مج حج مث﴿ٱوعىل هذا فإن قوله تعاىل:

ا، وليسوا ممن يتمنى املوت، فهو نفي متن أبد   فيه نفي مطلق بمعنى أنه ال يقع منهم

التصافهم بخلق نفيس يدهلم عىل متني املوت، أّما قوله: )ولن يتمنوه( فهو ال يشري 

إىل ذلك اخللق النفيس، بل يشري إىل الفعل الذي ينتظر منهم إيقاعه، من غري إفادة ملا 

إن من شأهنم أهنم ال  يف نفوسهم من سجية تقوم عىل كره املوت، والفرار منه، حتى

 يف املسقبل. يتمنون املوت، كام أهنم لن يكون منهم متن  

 :اءــــــالدع
يفيد الدعاء، وذلك ملا يف هذا احلرف من معنى  "لن"ذكر بعض أهل العلم أن 

 ام يل ىل ﴿ٱتوكيد النفي يف املستقبل، ومنه ما جاء يف قوله تعاىل يف قصة موسى:
 قال:» قال الرازي:، [17]القصص: ﴾ىن نن  من زن رن مم

ا، قال الفراء: الكسائي والفراء: إنه خرب، ومعناه الدعاء، كأنه قال فال جتعلني ظهري  
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وأّكده ابن هشام بام نقله عن مجاعة من  .)1) «اويف حرف عبداهلل فال جتعلني ظهري  

ا جلامعة منهم ابن لذلك وفاق   "ال"وتأيت للدعاء، كام أتت » النحاة، إذ يقول:

 واحلجة يف قوله:عصفور، 
َباللكم َخالِد   لن تزالوا كذلكم ثما اَل زلت         .)2) «ا ُخُلود اجل 

، إال أّن إجراء احلرف عىل أصله "ال"بمعنى  "لن"جُيعل فيه حرف وهذا القول 

، ملا بيناه من خمالفة سياق الرتكيب يف "ال" عىل من الداللة عىل النفي بذاته ال محال  

هلذا الغرض،  "لن"، إال أنه أوثر "ال"أن يكون حرف النفي هو  اآلية إذ املقتىض

. فيرتّجح يف "ال"مقصود ملعنى الدعاء وليس استعامال هلا يف معنى  "لن"فمجيء 

اآلية معنى الدعاء، عىل الرغم من منع أيب حيان له وهو ينقل الشاهد الشعري، 

وقيل: » هم. قال:رف عنه االحتكام إىل كالم العرب وشواهدوأبو حيان ممن عُ 

 ال "لن"يف الدعاء، والصحيح أن  "ال"بمعنى  "لن"دعاء ال خرب، و "فلن أكون"
تكون يف الدعاء هبذه اآلية، وبقول  "لن"تكون يف الدعاء، وقد استدل عىل أن 

 البيت السابق. وعىل هذا فإن معنى الدعاء يف اآلية يرتجح يف أورد.ثم )3)«الشاعر..

الذي  "لن"ء، وملا يف الرتكيب من خمالفة لظاهر النفي باستعامل اآلية ملا ذكره العلام

 اجتلب معنى الدعاء. واهلل أعلم.

وحيمل عىل هذا املعنى الذي يظهر فيه معنى الطلب، فيفهم منه الدعاء قوله  

 ىي ني مي زي ري ٰى ين ىن نن من زن رنٱ﴿ تعاىل:
– ٤0]الكهف: ﴾جت هب مب خب حب جب هئ مئ خئ حئ جئ يي

ا فال تستطيع أو يصبح ماؤها غور  ": يه الظاهر أن يقال، فإن القياس الذي يقتض[٤1

 . "اله طلب  
                                       

 .2٤/5٨6 "مفاتيح الغيب"تفسري الرازي  )1(

 .1/27٤ي اللبيب مغن )2(

 .٨/293البحر املحيط  )3(
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وقد أشار ابن عاشور إىل حضور معنى الدعاء يف هذا الرتكيب املصّدر بحرف 

توكيد النفي، وذلك يف سياق الرتجي الذي يتأّكد يف اآليات فيدخله معنى الدعاء، 

ق هلذا الرجاء الصادر وجاء بحرف توكيد النفي زيادة يف التحقي» يقول هنالك:

 .)1) «مصدر الدعاء

 

 

 

 

 
 

                                       
 .20/92التحرير والتنوير )1( 
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 اخلامتة
احلمد هلل الذي يرس لنا إمتام هذا البحث، للنظر يف املنهج البالغي للقرآن الكريم 

 خصائص النظم املتعلقة هبام،و، "لن"و  "ال"يف استعامل حريف النفي االستقبايل 

عامل هذين احلرفني يف الذكر احلكيم، ولقد حرصت عىل أن أبني خصائص است

واملعاين البالغية التي تتعلق بذلك االستعامل، وما يتصل بذلك من تفريق بني 

وجوه تلك الدالالت، يف استعامل كل منهام، ووجوه االختالف الكثرية بني 

عند علامئنا،  -ولو يف بعض جوانبه-األداتني، ولست أزعم أن البحث غري مسبوق 

ثقة أنه استظهر دقائق علمية يف استعامل األداتني يف القرآن الكريم، وميّز لكنني عىل 

الوجوه املتشاهبة، واملعاين املتقاربة، ووقف عىل قضايا ترّكب األداتني مع الفعل بام 

يبني خصائص يف االستعامل، وأرسارا بالغية جديرة باالهتامم، واألخذ هبا يف فهم 

 إىل نتائج من أمهها: النفي القرآين، وقد توصل البحث

أن ما ذهب إليه فريق من النحاة يف املساواة بني داللة األداتني راجع إىل  -1

 الوضع اللغوي، وليس إىل الداللة االستعاملية. 

أّن نفي الفعل املضارع بإحدى األداتني يغشاه معاين عدة من جهة الزمن،  -2

 والتأكيد، والغرض املنفي، والسياق.

ن النفي فهي حتتفظ بمعنى النفي حني يكون الفعل امتداد زم "ال"تفيد  -3

ا يف لفظه، أو يف لفظه ومعناه، فتشري إىل الزمن املايض بلفظ املضارع، وتشري مضارع  

 إىل املستقبل، بلفظ املايض حني يكون دعاء. 

بأهنا تأيت للداللة عىل نفي صفة يشري إليها  "لن"النافية عن  "ال"ختتلف  -٤

يمتنع أن تدل عىل االستقبال وحده، فيجب أن تشمل  الفعل املضارع، وعندئذ

داللتها األزمنة الثالثة، وذلك حني تنفي صفة ال يصح نسبتها هلل تعاىل، وهذا 

 ."لن"املوضع خاص هبا، فال يصح فيه استعامل 
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ا بمسببات النفي يف السياق، فيدور عىل نفي الفعل نفسه، مرتبط   "ال"وتدل  -5

، وختتلف داللتها عىل الزمن باختالف ما يشري إليه زمن النفي مع دوران أسبابه

 السبب السياقي للنفي.

 "ال"، فالتأكيد بـ"لن"النافية تفيد التأكيد بوجه غري الذي تفيده  "ال"أن  -6
تأكيد وقوع يتعلق باملستقبل  "لن"تأكيد ثبوت ال يقّيد بالزمن، والتأكيد الذي تفيده 

 فحسب. 

تأكيد النفي يف االستقبال وخلو املعنى من هو  "لن"التأكيد الذي ختتص به  -7

 ."ال"اجتاه الزمن إىل غري املستقبل الذي هو من خصائص 
إال أن املعنى البالغي  "لن"يف بعض مواقع  "ال"قد يصح يف الظاهر وقوع  -٨

 يقتيض ختصيص النفي باملستقبل كالوعد، والوعيد، املتعلقني بأسباب يف السياق.

تأبيد، وحيتمل أقرص األزمنة، وإنام يتبني ذلك من حيتمل ال "لن"أن النفي بـ -9

 السياق الذي حيكم املعنى يف النفي.

 

 وسلم عىل نبينا محمد.  وصىل هللا
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 املصادر واملراجعفهرس 
، أليب حيان األندليس، بتحقيق الدكتور رجب عثامن حممد، ارتشاف الضرب من لسان العرب -1

 هـ، مكتبة اخلانجي، جدة.1٤1٨الطبعة األوىل، 

هـ، دار 1٤11، أبو السعود العامدي، الطبعة الثانية إرشاد العقل السليم إىل مزااي القرآن الكرمي -2

 إحياء الرتاث اإلسالمي، بريوت.

، الطبعة األوىل ي، هلبة اهلل بن عيل العلوي، بتحقيق الدكتور حممود الطناحأمايل ابن الشجري -3

 ي، القاهرة.هـ، مكتبة اخلانج1٤13

دار الكتب  ،هـ13٤٤ أليب احلسني اخلياط املعتزيل، حتقيق الدكتور نيربج، الطبعة األوىلاالنتصار  -٤

 املرصية، القاهرة.

، البن املنري اإلسكندري، مطبوع بحاشية االنتصاف فيما تضمنه الكشاف من االعتزال -5

 بعة عيسى البايب احللبي، القاهرة.، مطـه1392، حتقيق حممد الصادق قمحاوي، الطبعة األوىل، الكشاف

احلميد، مل حتدد  ، أبو الربكات األنباري، حققه حممد حمي الدين عبداإلنصاف يف مسائل اخلالف -6

 طبعته، أو تارخيها، دار الفكر، بريوت. 

 ، مل حيدد مكان النرش.ـه1٤20، اعتنى به سامي بن محد املنصور، الطبعة األوىل، ، للزخمرشياألمنوذج -7

احلميد، الطبعة األوىل،  ، بتحقيق حممد حميي الدين عبداملسالك إىل ألفية ابن مالكأوضح  -٨

 هـ، دار املعرفة، بريوت.1٤10

، أبو حيان األندليس، حتقيق عرفات العشا حسونة، مل حتدد طبعته، أو تارخيها، البحر احمليط -9

 املكتبة التجارية، مكة املكرمة.

 طبعته، أو تارخيها، دار الفكر العريب، بريوت.، ابن القيم، مل حتدد بدائع الفوائد -10

، بدر الدين الزركيش، حققه يوسف مرعشيل، وآخران، الطبعة األوىل، الربهان يف علوم القرآن -11

 هـ، دار املعرفة، بريوت.1٤10

 أمحد مطلوب، بتحقيق د.البن الزملكاين، ، التبيان يف علم البيان املطلع على إعجاز القرآن -12

 .هـ13٨3ثي، الطبعة األوىل، مطبعة العاين، بغداد خدجية احلدي ود.

 ، الطاهر بن عاشور، غري حمدد الطبعة أو تارخيها، الدار التونسية، تونس. التحرير والتنوير -13

العظيم املطعني، الطبعة الثانية  ، للدكتور عبدالتفسري البالغي لالستفهام يف القرآن الكرمي -1٤

 ، مكتبة وهبة، القاهرة. ـه1٤2٨

هـ، دار الكتب 1٤11، الفخر الرازي، الطبعة األوىل  الكبري املسمى مفاتيح الغيبالتفسري -15

 العلمية، بريوت.

النيل، مل حتدد طبعته أو  ، ملجاهد املخزومي، حققه الدكتور حممد عبد السالم أبوتفسري جماهد -16
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 تارخيها، دار الفكر اإلسالمي احلديثة، مرص. 

هاشم حممود، الطبعة األوىل  هاشم حممد ، حققه د.لشمس الدين اخللخايل ،تلخيص املفتاح -17

 م، املكتبة األزهرية، القاهرة.2007

هـ، دار السالم 1٤2٨بتحقيق فايز زكي دياب، الطبعة الثانية،  ، البن اخلباز،توجيه اللمع -1٨

 للطباعة والنرش، مرص.

قيق ، أبو حممد بن قاسم املرادي، حتتوضيح املقاصد واملسالك بشرح ألفية ابن مالك -19

 هـ، دار الفكر العريب، بريوت.1٤2٨عبدالرمحن عيل سلامن، الطبعة األوىل 
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 .ـه1٤20 ،الطبعة الثالثة
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 ب العلمية، بريوت. هـ، دار الكت1٤22حممود حممد عمر، الطبعة األوىل
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 دليل األعمال والدراسات العلمية املتعلقة بتفسري ابن جرير الطربي
 (1)"القرآن يجامع البيان عن تأويل آ"

احلمد هلل الذي أنزل الكتاب تبياًنا لكل يشء، والصالة والسالم عىل من أرسله اهلل 

  (ـه310:)ت ليبني للناس ما نزل إليهم، أما بعد؛ فإن تفسري حممد بن جرير الطربي
وأعظمها قدًرا؛ ولذلك كان موضوًعا لدراسات علمية كثرية  أجل التفاسري من

تناولته من نواح شتى، كام كان أصاًل لعدد من األعامل التي أجرت عليه أقالم 

 التحقيق واالختصار واالستدراك والفهرسة.

وقد ُذكر يف هذا الدليل تلك األعامل والدراسات العلمية املتعلقة بتفسري ابن جرير 

التي تم رصدها يف قاعدة بيانات أوعية  "جامع البيان عن تأويل آي القرآن"الطربي 

املعلومات القرآنية بمركز الدراسات واملعلومات القرآنية يف معهد اإلمام الشاطبي، 

والتي كتبت باللغة العربية، دون حتديد مكان أو بداية زمان لكتابتها، ولكنها يف حدود 

يع األدلة والفهارس املتعلقة بالقرآن الكريم، واملنشورة ورقيًا مراجع القاعدة، وهي مج

 أو إلكرتونًيا.

وقد رتبت مواد هذا الدليل حسب موضوعاهتا، ورتبت مواد املوضوع هجائيًا 

 بدًءا بالكتب ثم األطروحات اجلامعية ثم الدورياتحسب عناوين أوعيتها 

خطوطات فال يوجد منها مما يدخل يف ، أما امل)واملقصود هنا عنوان املقال يف الدورية(

حدود الدليل إال خمطوط واحد، وقد طبع؛ فال فائدة يف ذكره، وهو خمترص تفسري 

، وقد استخرجه من تفسري ابن جرير (ـه419)ت]غريب[ القرآن البن صامدح التجيبي 

 الطربي، وهذه اإلشارة تكفي للوصول إىل بياناته.

وضوعات مواده استغنينا به عن ذكرها هنا، ومل وقد وضعنا يف آخر الدليل فهرًسا مل

  نصنع كشافات لعناوين الكتب واألطروحات واملقاالت، وال ألسامء مؤلفيها لضيق الزاوية.

 

                                                           
 (.ـه419)تخمطوطات خمترص ابن صامدح التجيبي( هذا الدليل ال يشمل املخطوطات؛ ولذلك مل نذكر 1)
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 حتقيق تفسري ابن جرير الطربي  -أولا 
حممد بن  /تفسري الطربي: جامع البيان عن أتويل آي القرآن -]كتاب[ - 1 

(؛ حتقيق: أمحد بن حممد شاكر بن أمحد من آل أيب ـه310جرير بن يزيد الطربي )ت 

دار املعارف: القاهرة )تراث  -ط الثانية  -العلياء احلسيني، حممود حممد شاكر 

 مج. 16 -اإلسالم( 

تفسري الطربي: جامع البيان عن تأويل آي القرآن/ حممد بن  -]كتاب[ - 2 

ن عبد املحسن الرتكي، (؛ حتقيق: عبد اهلل بـه310جرير بن يزيد الطربي )ت 

دار عامل الكتب للطباعة والنرش والتوزيع: الرياض،  -ط األوىل  -وآخرين 

 مج. 26 -م 2003=  ـه1424

تفسري الطربي )جامع البيان(/ حممد بن جرير بن يزيد الطربي  -]كتاب[ - 3

دار الكتب العلمية: بريوت،  -(؛ حتقيق: أمحد إسامعيل شكوكاين ـه310)ت 

 ج. 13 -م 2009

تفسري ابن جرير الطربي: دراسة وحتقيق من أول سورة  -]أطروحة[ - 4 

كلية  -املائدة إىل آخر سورة التوبة/ حسن عرابة؛ إرشاف: احلسني آيت سعيد 

 م.1995دبلوم الدراسات العليا،  -اآلداب: مراكش 

تفسري ابن جرير الطربي: دراسة وحتقيق/ عبد اهلل أكرزام؛  -]أطروحة[ - 5 

 م.1996 ، دبلوم الدراسات العليا -كلية اآلداب: مراكش  -اف: احلسني آيت سعيدإرش

تفسري ابن جرير الطربي: دراسة وحتقيق: من سورة الفاحتة  -]أطروحة[ - 6 

كلية  -إىل آخر سورة البقرة/ عبد العزيز حفايض؛ إرشاف: احلسني آيت سعيد 

 م.1996دبلوم الدراسات العليا،  -اآلداب: مراكش 

دراسة  -جامع البيان يف تفسري آي القرآن البن جرير الطربي  -]أطروحة[ - 7 

وحتقيق: من سورة الروم إىل سورة ص/ حكيمة رواز؛ إرشاف: احلسني آيت سعيد 

 م.1997دبلوم الدراسات العليا،  -كلية اآلداب: الرباط  -
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بن جرير جامع البيان يف تأويل آي القرآن/ أبو جعفر حممد  -]أطروحة[ - 8 

حممد  /سورة األحقاف إىل آخر القرآن الكريمهـ(: دراسة وحتقيق من 310الطربي )

 م.1998دكتوراه،  -كلية اآلداب: ظهر املهراز: فاس  - الصقيل؛ إرشاف: حممد هايش

حتقيق تفسري الطربي: من سورة مريم إىل العنكبوت: دراسة  -]أطروحة[ - 9 

 -كلية اآلداب: مراكش  -ني آيت سعيد وحتقيق/ كريم بنعباد؛ إرشاف: احلس

 م.1999دبلوم الدراسات العليا، 

 حتقيق أحاديث تفسري ابن جرير الطربي -اثنياا
ختريج وحتقيق األحاديث الواردة يف سورة الكهف من  -]أطروحة[ - 10 

تفسري ابن جرير/ عيل أمحد عمران حمسن؛ إرشاف: عبد الرمحن بن إبراهيم 

 ص. 250 -م 2005ماجستري،  -يامن: اليمن جامعة اإل -اخلمييس 

حتقيق وختريج األحاديث املرفوعة من تفسري ابن جرير  -]أطروحة[ - 11 

الطربي لسور)الشورى، الزخرف، الدخان، اجلاثية(/ إبراهيم عيل حممد 

 -جامعة اإليامن: اليمن  -الربزنجي؛ إرشاف: عبد الرمحن بن إبراهيم اخلمييس 

 ص. 201 -م 2006ماجستري، 

حتقيق وختريج األحاديث املرفوعة والتي هلا حكم الرفع من  -]أطروحة[ - 12 

(/ حامد السجدة -لقامن – الروم –تفسري ابن جرير الطربي لسور )العنكبوت 

 م.2008ماجستري،  -جامعة اإليامن: اليمن  -محود غالب سند 

حكم الرفع ختريج وحتقيق األحاديث املرفوعة والتي هلا  -]أطروحة[ - 13 

الواردة يف تفسري ابن جرير الطربي لسوريت مريم وطه/ عبد اهلل سنان أمحد 

 م.2008ماجستري،  -جامعة اإليامن: اليمن  -اجلعفري 

حتقيق وختريج األحاديث املرفوعة والتي هلا حكم الرفع  -]أطروحة[ - 14 

الطربي رمحه من تفسري ابن جرير  -الواقعة[ -الرمحن  -الواردة يف سور ]القمر 

جامعة  -اهلل/ عدنان أمحد فرحان؛ إرشاف: عبد الرمحن بن إبراهيم اخلمييس 

 .ـه1429ماجستري،  -اإليامن: اليمن 
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حتقيق وختريج األحاديث املرفوعة من تفسري ابن جرير  -]أطروحة[ - 15 

الطربي )من أول سورة النبأ إىل آخر سورة األعىل(/ ياسني أمحد إبراهيم؛ إرشاف: 

 .ـه1429ماجستري،  -جامعة اإليامن: اليمن  -بد الرمحن بن إبراهيم اخلمييس ع

ختريج وحتقيق األحاديث املرفوعة والتي هلا حكم الرفع  -]أطروحة[ - 16 

مريزا  لسور )ص والزمر وغافر وفصلت(/ أمريالواردة يف تفسري ابن جرير الطربي 

 ماجستري. -جامعة اإليامن: اليمن  - عبد الرمحن بن إبراهيم اخلمييس نادر؛ إرشاف:

حتقيق وختريج أحاديث سورة اإلرساء من جامع البيان  -]أطروحة[ - 17 

لإلمام الطربي/ عبد الواسع حييى املعزيب؛ إرشاف: عبد الرمحن بن إبراهيم 

 ماجستري. -جامعة اإليامن: اليمن  -اخلمييس 

 خمتصرات تفسري ابن جرير الطربي -اثلثاا
خمترص من تفسري اإلمام الطربي/ حممد بن أمحد بن عبد  -[]كتاب - 18 

(؛ حتقيق وتعليق: حممد حسن أبو ـه419الرمحن بن حممد بن صامدح التجيبي )ت

اهليئة املرصية العامة  - 1ط  -العزم الزفيتي؛ مراجعة: جوده عبد الرمحن هالل 

 مج. 2 -م 1970=ـه1390للتأليف والنرش: مرص، 

 من تفسري اإلمام الطربي/ حممد بن أمحد بن عبد خمترص -]كتاب[ - 19 

مؤسسة الرسالة: بريوت،  -( ـه419الرمحن بن حممد بن صامدح التجيبي )ت

  ص. 486 -م 1979= ـه1399

املخترص يف تفسري القرآن: خمترص من تفسري اإلمام الطربي  -]كتاب[ - 20 

ن عبد الرمحن بن البن صامدح التجيبي وأمهات كتب التفسري/ حممد بن أمحد ب

ط  -(؛ هتذيب/ تنقيح: عدنان حممد زرزور ـه419حممد بن صامدح التجيبي )ت

 ص. 486 -م 1979مؤسسة الرسالة: بريوت،  - 1

خمترص تفسري الطربي/ حممد عيل الصابوين، صالح أمحد رضا  -]كتاب[ - 21 

 مج. 2 -م 1983= ـه1403دار القرآن الكريم: بريوت،  - 1ط  -

مصحف عثامين وهبامشه خمترص تفسري الطربي/ جمموعة من  -اب[]كت - 22 

مكتبة مرص:  -املؤلفني/ الباحثني؛ إرشاف: مصطفى حممد احلديدي الطري 

 سم. 18 -ص  563 - ـه1409القاهرة، 
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مصحف دار الصحابة وهبامشه خمترص تفسري الطربي،  -]كتاب[ - 23 

جعفر حممد بن جرير الطربي/ أنور  املسمى، جامع البيان يف تأويل آي القرآن، أليب

دار الصحابة  -حممود املريس خطاب، حممد إبراهيم سنبل، جمدي فتحي السيد 

 ص. 607 -م 2006هـ=1426للرتاث: طنطا: مرص، 

 دراسات عن مصادر تفسري ابن جرير الطربي -رابعاا
اإلرسائيليات يف تفسري الطربي دراسة يف اللغة واملصادر  -]كتاب[ - 24 

وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية:  -عربية/ آمال حممد عبد الرمحن ربيع ال

 ص. 427 -م 2005=  ـه1425القاهرة، 

عن  جرًحا وتعديالً من حتقيق )جامع البيان رجال تفسري الطربي -]كتاب[ - 25 

 ط األوىل - ألمحد شاكر وحممود شاكر/ حممد صبحي بن حسن حالق تأويل آي القرآن(

 ص. 609 -م 1999= ـه1420حزم للطباعة والنرش والتوزيع: بريوت،  دار ابن -

املعجم الصغري لرواة اإلمام ابن جرير الطربي الذين أخرج  -]كتاب[ - 26 

 /السنة رصيح – اآلثار هتذيب – التاريخ –هلم يف كتبه املسندة املطبوعة: التفسري 

عبد احلميد احللبي أكرم بن حممد زيادة الفالوجي؛ تقديم/ تقريظ: عيل حسن 

القاهرة )سلسلة دراسات تراجم -الدار األثرية، دار ابن عفان: عامن -األثري 

 ص. 924 - ـه1426(، 2رواة التفسري األثري؛ 

أسعد نصار؛  اإلمام الطربي ورجال تفسريه/ نصار -]أطروحة[ - 27 

 ص.756 -م 1994دكتوراه،  - باكستان  - جامعة البنجاب - مجيلة شوكت إرشاف:

تفسري الطربي نموذجا/  -اإلرسائيليات يف قصص األنبياء  -]أطروحة[ - 28 

وسام حممد مقموق؛ إرشاف: أنس مجيل طبارة؛ مناقشة: طارق السعدي، أمحد 

 .2007ماجستري،  -جامعة بريوت اإلسالمية  -سعيد اللدن 

إىل الروايات اإلرسائيلية يف تفسري الطربي من أول الكهف  -]أطروحة[ - 29 

آخر سورة الناس مجعا ودراسة/ مأمون عبد الرمحن حممد أمحد؛ إرشاف: عبد اهلل 

 .ـه1419دكتوراه،  -اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة  -حممد الشنقيطي 
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الروايات اإلرسائيلية يف تفسري الطربي من سورة الفاحتة إىل  -]أطروحة[ - 30 

يب بن عبد اهلل صالح؛ إرشاف: حممد آخر سورة اإلرساء مجعا ودراسة/ أمحد نج

اجلامعة اإلسالمية باملدينة  -عمر حويه بن عبد اهلل بن سيدي األمني الشنقيطي 

 .ـه1419دكتوراه،  -املنورة 

 -أبو جعفر الطربي ورواته يف األندلس/ حسن الوراكيل  -]دورية[ - 31 

 .90 - 55ص  -م 1991، 8ع  -جملة كلية الدعوة اإلسالمية: طرابلس: ليبيا 

الطربي: حتصيله الثقايف/ كلود جيليو؛ ترمجة: حممد خري بن  -]دورية[ - 32 

، 2ع  - 19مج  -جملة املورد: دار الشؤون الثقافية: بغداد  -حممود البقاعي 

 .29 - 5ص  -م 1990=  ـه1410

 (1)دراسات عن منهج تفسري ابن جرير الطربي -خامساا
فسري: دراسة يف منهج ابن جرير الطربي يف االستدالل يف الت -]كتاب[ - 33

 - 1ط  -االستدالل عىل املعاين يف التفسري/ نايف بن سعيد بن مجعان الزهراين 

مركز تفسري للدراسات القرآنية: الرياض )دراسات تأصيلية: مركز تفسري 

 ص. 695 -م 2015هـ=1436(، 5للدراسات القرآنية؛ 

ي وتفسريه/ جمموعة من املؤلفني/ اإلمام ابن جرير الطرب -]كتاب[ - 34 

مركز تفسري للدراسات القرآنية: الرياض )حصاد ملتقى أهل  - 1ط  -الباحثني 

 ص. 87 -م 2015هـ=1436(، 3التفسري؛

اإلمام الطربي: بحث يف التفسري/ عبد اهلل بن عبد العزيز  -]كتاب[ - 35 

 ص. 80 -الرياض  جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية: -املصلح آل شاكر 

اإلمام الطربي: شيخ املفرسين وعمدة املؤرخني ومقدم  -]كتاب[ - 36 

 -حممد مصطفى الزحييل  /ـه310-ـه224 املحدثني: صاحب املذهب اجلريريالفقهاء 

 ص. 311 -م 1990(، 33دار القلم للطباعة والنرش: دمشق )أعالم املسلمني؛ 

                                                           
( يشمل ما كتب عن ابن جرير الطربي باعتباره مفرًسا، ومل نطلع عليه؛ ألنه مظنة للتطرق إىل احلديث عن 1)

 منهجه يف التفسري.
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رخا ومفرسا وعاملا بالقراءات: اإلمام الطربي فقيها ومؤ -]كتاب[ - 37 

بحوث خمتارة من الندوة التي أقامتها املنظمة اإلسالمية للرتبية والعلوم والثقافة/ 

 - 1ط  -جمموعة من املؤلفني/ الباحثني؛ مراجعة: حممد توفيق أبو عيل، مريم بري 

 مج. 2 -م 2001دار التقريب بني املذاهب اإلسالمية: بريوت، 

د الطربي يف دراسة الشواهد الشعرية يف جامع تأويل جهو -]كتاب[ - 38 

كلية اآلداب والعلوم  -ط األوىل  -البيان عن تأويل آي القرآن/ حممد املالكي 

 ص. 240 -م 1994اإلنسانية: جامعة سيدي حممد: 

شيخ املفرسين اإلمام حممد بن جرير الطربي/ عبد القادر  -]كتاب[ - 39 

 ص. 63 -م 2008للدراسات القرآنية: دمشق،  دار الغوثاين -حممد احلسني 

 - حممود بن حممد حسن الرشيفالطربي ومنهجه يف التفسري/  -]كتاب[ - 40 

 سم. 14×  20صـ  111 -م 1984=ـه1404رشكة ودار عكاظ للنرش: جدة،  - 1ط 

املقارنة بني منهجي اإلمامني ابن جرير وابن كثري يف التفسري/  -]كتاب[ - 41 

عاشور  بن طالب بن حممد آل نوح الشنقيطي؛ إرشاف: عبد الفتاح إبراهيمتار حممد املخ

 ص. 590 -م 2003= ـه1423دار ماجد عسري للنرش والتوزيع: جدة،  - 1ط  -

 -منهج التفسري عند اإلمام الطربي/ عمر حميي الدين حوري  -]كتاب[ - 42 

 ص. 440 -م 2008دار الفكر: دمشق، 

النقدي يف تفسري الطربي: أصوله ومقوماته/ أمحد املنهج  -]كتاب[ - 43 

 ص. 229 -م 2011= ـ ه1432الرباط،  دار األمان للنرش والتوزيع: - 1ط  -نرصي 

االجتاه السلفي يف التفسري لدى املشارقة واملغاربة إىل زمن  -]أطروحة[ - 44 

ديث دار احل -ابن جرير الطربي/ عيل أبو لعكيك؛ إرشاف: حممد فاروق النبهان 

 م.1999دكتوراه،  -احلسنية: املغرب 

االجتاه العقيل يف كتب التفسري باملأثور جامع البيان للطربي  -]أطروحة[ - 45 

الصعيدي؛ إرشاف: عديل السيد أمحد عبد : دراسة حتليلية/ يارس عطية أنموذجا

 ص. 244 -م 2015ماجستري،  -جامعة املنوفية: مرص  -احلميد عيل 
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أثر الزمان عىل املفرسين: دراسة مقارنة بني الطربي وحممد  -]أطروحة[ - 46 

رشيد رضا يف تفسريمها/ عبد الكريم توري؛ إرشاف: ذو الكفل بن احلاج حممد 

 -أكاديمية الدراسات اإلسالمية بجامعة ماليا  -يوسف بن احلاج إسامعيل 

 ص. 232 -م 2005ماجستري، 

ومنهجه يف التفسري/ بابكر البلولة اإلمام ابن جرير الطربي  -]أطروحة[ - 47 

دكتوراه،  -جامعة أم درمان اإلسالمية  -حممد؛ إرشاف: سعيد حممد رس اخلتم 

 ص. 298 -م 1999

اإلمام ابن جرير الطربي ومنهجه يف آيات الصفات من  -]أطروحة[ - 48 

 م.1998ماجستري،  -جامعة اجلزيرة  -خالل جامع البيان/ رياض أمحد الدوري 

 اإلمام الطربي والزخمرشي وابن عطية ومنهجهم يف -]أطروحة[ - 49 

التفسري من خالل اجلزء السادس من القرآن الكريم/ عبد اهلل أمحد األمني أمحد 

 –جامعة أم درمان اإلسالمية  -زة ـمـف حـوسـر يـراف: عمــر؛ إشـقـالن

 ص. 714 -م 2007وراه، ـــدكت

دريس التفسري: دراسة حتليلية لرأي التأويل وأثره يف ت -]أطروحة[ - 50 

اإلمام الطربي يف تفسري آيات القرآن/ حيي نور يادي؛ إرشاف: ذو الكفل بن احلاج 

 -أكاديمية الدراسات اإلسالمية بجامعة ماليا  -حممد يوسف بن احلاج إسامعيل 

 ص. 316 -م 2005ماجستري، 

الل تفسري ابن احلمل عىل الظاهر )دراسة تطبيقية من خ -]أطروحة[ - 51 

 .ـه1432دكتوراه،  -جامعة أم القرى  -جرير الطربي(/ ابتسام بدر اجلابري 

 -الطربي املفرس وأسلوبه يف التفسري/ أ.محيدي صافلو  -]أطروحة[ - 52 

 م.1971دكتوراه،  -جامعة أنقرة 

الطربي من خالل تفسريه جامع البيان عن تأويل القرآن  -]أطروحة[ - 53 

 م.2006دكتوراه،  -جامعة بغداد  -اء عبد الرحيم (/ رجـه310)
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جامعة  -الطربي ناقدا لغويا يف تفسريه/ جنان حممد مهدي  -]أطروحة[ - 54 

 م.2007دكتوراه،  -بغداد 

حممد شبكة؛  حممد بن جرير الطربي ومنهجه يف التفسري/ حممود -]أطروحة[ - 55 

 ص. 338 -م 1976اه، دكتور -جامعة األزهر  -إرشاف: عبد الرمحن عثامن

مقارنة بني منهج الطربي والزخمرشي وابن عطية: دراسة  -]أطروحة[ - 56 

تطبيقية للجزء اخلامس من القرآن/ منى حممد عثامن؛ إرشاف: الطاهر أمحد عبد 

 ص. 375 -م 2007ماجستري،  -جامعة أم درمان اإلسالمية  -القادر 

االستدالل عىل املعاين يف منهج ابن جرير الطربي يف  -]أطروحة[ - 57 

التفسري/ نايف بن سعيد بن مجعان الزهراين؛ إرشاف: خالد عيل عبدان الغامدي؛ 

 -مناقشة: عبد العزيز بن صالح بن عبيد العبيد، مساعد بن سليامن بن نارص الطيار 

 .ـه1434دكتوراه،  -اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة 

بن جرير الطربي يف الرتجيح بني أقوال منهج اإلمام ا -]أطروحة[ - 58 

 -املفرسين/ متام كامل موسى الشاعر؛ إرشاف: حمسن سميح سعيد اخلالدي 

 ص. 192 -م 2004ماجستري،  -جامعة النجاح الوطنية: فلسطني 

منهج اإلمام ابن جرير الطربي يف تضعيف األحاديث  -]أطروحة[ - 59 

؛ إرشاف: عبد الواحد مخيس عبد الواحد وإعالهلا/ نبيلة بنت زيد بن سعد احلليبة

 ص. 1142 - ـه1431دكتوراه،  -جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  -

هـ( يف دراسته لقضايا العقيدة  310منهج اإلمام الطربي ) -]أطروحة[ - 60 

)سلفيته، أثر الواقع الثقايف(/ عبد الرزاق ميمون؛ إرشاف: حممد أمني اإلسامعييل/ 

 م.1992دبلوم الدراسات العليا،  -كلية اآلداب: الرباط  - السامعييل

منهج النقد عند ابن جرير الطربي يف تفسريه جامع البيان  -]أطروحة[ - 61 

عن تأويل آي القرآن/ حيي بن عبد ربه بن حسن احلسني الزهراين؛ إرشاف: ملفي 

طيار، عيل بن بن ناعم بن عمران الصاعدي؛ مناقشة: مساعد بن سليامن بن نارص ال

 .ـه1434دكتوراه،  -اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة  -غازي التوجيري 
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منهجية الطربي يف التفسري من األدوات واملفاهيم/ ضياء  -]أطروحة[ - 62 

 -جامعة القاهرة  -الدين حممد عبد املبدئ؛ إرشاف: أمحد عطا إبراهيم حسن 

 ص. 132 -م 2015دكتوراه، 

ابن جرير الطربي )امام املفرسين وشيخ املفكرين(/ حممد  -[]دورية - 63 

، 40ع  -جملة العريب: )وزارة اإلعالم(: الكويت  -أمحد مصطفى أبو زهرة 

 .44 - 40ص  -ص  5 -م 1962

ابن جرير الطربي وكتابه جامع البيان يف تفسري القرآن/ خالد  -]دورية[ - 64 

حاكم الرشعية والشؤون الدينية(: جملة األمة: )رئاسة امل -بن جدية/ جديد 

 3 -م 1985=يونيو)حزيران(ـه1405، شوال/58ع  - 5س أو مج  -الدوحة 

 .69 - 67ص  -ص 

اإلمام الطربي ومنهجه العلمي يف التفسري/ حممد فتحي  -]دورية[ - 65 

، 13-14ع  - 4جملة الرتاث العريب: )احتاد كتاب العرب(:دمشق س -الدريني 

 .46 - 7ص  -ص  40 -م 1984

احلق  اإلمام الطربي ومنهجه يف تفسري كتاب اهلل/ احلافظ إحسان -]دورية[ - 66 

 .75 - 45ص  -ص 36-ـه1411ربيع اآلخر، 8ع -35س -جملة البحث اإلسالمي  -

جملة األزهر )نور  -إمام املفرسين الطربي/ حممود النواوي  -]دورية[ - 67 

 .462 - 459ص  -ص  4 -م 1951=ـه1370، 22س أو مج  -اإلسالم(: القاهرة 

التأمل أصال منهجا عقليا يف تفسري اإلمام الطربي/ حممد  -]دورية[ - 68 

، 19ع  - 5جملة الرتاث العريب: )احتاد كتاب العرب(:دمشق س -فتحي الدريني 

 .79 - 19ص  -ص  61 -م 1985=ـ ه1405

جملة  -يومي تفسري الطربي يف اجتاهني/ حممد رجب الب -]دورية[ - 69 

 .442ص  -م 1986، 59س أو مج  -األزهر )نور اإلسالم(: القاهرة 

جملة دارة امللك عبد  -الطربي املفرس/ عمر حممد األسعد  -]دورية[ - 70 

ص  -ص  23 - ـه1411مجادى اآلخرة  -، ربيع اآلخر 3ع  -العزيز: الرياض 

158 - 180. 
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جملة الرسالة  -ل الدين األلويس الطربي إمام املفرسين/ مجا -]دورية[ - 71 

=  ـه1400، 135ع  -اإلسالمية: )وزارة األوقاف والشؤون الدينية(: العراق 

 .73 - 68ص  -ص  7 -م 1979

جملة  -الطربي مفرس ومؤرخ/ احلسيني عبد املجيد هاشم  -]دورية[ - 72 

 .84ص  -م 1963=ـه1383، 35س أو مج  -األزهر )نور اإلسالم(: القاهرة 

جملة منار اإلسالم: أبو ظبي  -الطربي مفرسا/ عباس إرحيلة  -]دورية[ - 73 

 م.1985، 10ع  - 10

جملة كلية  -الطربي مفرسا/ حممد مصطفى الزحييل  -]دورية[ - 74 

 م.1990، 2ع  -الدراسات اإلسالمية: بغداد 

جملة كلية  -الطربي مفرًسا/ حممد مصطفى الزحييل  -]دورية[ - 75 

 .88 - 75ص  -م 1991=ـه1411، 2ع  -اإلسالمية والعربية: ديب  الدراسات

جملة  -منهج الطربي يف التفسري/ خالد بن جدية/ جديد  -]دورية[ - 76 

 .58ع  -األمة: )رئاسة املحاكم الرشعية والشؤون الدينية(: الدوحة 

جملة  -منهج الطربي يف التفسري/ أمان الدين حممد حتحات  -]دورية[ - 77 

 .6ص  -م 1995=ـه1416، 2ع  - 21ار اإلسالم: أبو ظبي سمن

وقفة مع الطربي والتفسري/ مساعد مسلم عبد اهلل آل جعفر  -]دورية[ - 78 

 39 -م 1993، 4ع  -جملة جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية: اجلزائر  -

 .107 - 67ص  -ص 

 ير الطربيدراسات عن تفسري القرآن يف تفسري ابن جر  -سادساا
 -آثار اإليامن باليوم اآلخر من تفسري الطربي/ سعود العقيل  -]كتاب[ - 79 

 .ـه1432دار ابن اجلوزي: السعودية، 

ودراسة  اآلثار الواردة عن السلف يف اليهود يف تفسري الطربي مجعاً  -]كتاب[ - 80 

 .ـه1434دار ابن اجلوزي: السعودية،  - 1ط  -يوسف بن محود احلوشان  عقدية/
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آيات الصفات ومنهج ابن جرير الطربي يف تفسري معانيها  -]كتاب[ - 81 

دار الكتب العلمية:  -مقارنا بآراء غريه من العلامء/ حسام بن حسن رصصور 

 ص. 616 - ـه1424م = 2004بريوت، 

تأويل اآليات املشكلة املوضحة وبياناهتا باحلجج والربهان/  -]كتاب[ - 82 

 ص. 270 -م 2004القاهرة،  -اتة إبراهيم الطربي/ حممد شح

تسهيل الوصول إىل معرفة أسباب النزول اجلامع بني روايات  -]كتاب[ - 83 

الطربي والنيسابوري وابن اجلوزي والقرطبي وابن كثري والسيوطي/ خالد عبد 

 ص. 407 -م 2000=ـه1420دار املعرفة: بريوت،  - 2ط  -الرمحن العك 

الطربي من كتابه جامع البيان عن تأويل آي القرآن/  تفسري -]كتاب[ - 84 

مؤسسة الرسالة: بريوت،  - 1ط  -بشار عواد معروف، عصام فارس احلرستاين 

 مج. 7 -م 1994=ـه1415

دار ابن  -التفسري العرصي للطربي/ كامل حممد عويضة  -]كتاب[ - 85 

 ص. 1023 -م 2007لقامن للنرش والتوزيع: املنصورة، مرص، 

حقيقة املسيح والتثليث؛ تفسري موضوعي جامع بني املأثور  -]كتاب[ - 86 

واملعقول واملنقول مستمد من أوثق الكتب الطربي، الكشاف، القرطبي، األلويس، 

ابن كثري، البحر املحيط، صفوة التفاسري، حاشية الصاوي عىل اجلاللني/ منصور 

ن،  -متيم النتشة   ص. 365 -م 2006دار غيداء: عاما

 - 1ط  -الشهيد من خالل تفسري الطربي/ وفاء الدرييس  -]كتاب[ - 87 

 ص. 200 -م 2008=  ـه1429مؤسسة االنتشار العريب: بريوت، 

أبو هريرة ومروياته يف تفسريي الطربي وابن أيب حاتم/  -]أطروحة[ - 88 

 -جامعة أم القرى  -حممد ياسني توكي ماجي؛ إرشاف: حسني حممد فلمبان 

 .ـه1411، ماجستري

اآلثار الواردة عن السلف يف اإليامن بالقرآن الكريم  -]أطروحة[ - 89 

وتعظيمه من جامع البيان البن جرير الطربي/ جابر حيان مانع آل صبحان؛ 
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إرشاف: أمحد بن عطية الغامدي، حممد باكريم حممد باعبد اهلل؛ مناقشة: حممد بن 

اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة  -قيل الوهاب الع إبراهيم العجالن، حممد بن عبد

 ص. 813 - ـه1432دكتوراه،  -

اآلثار الواردة عن السلف يف توحيد الربوبية واألسامء  -]أطروحة[ - 90 

والصفات يف تفسري الطربي/ إبراهيم بن عبد اهلل احلامد؛ إرشاف: حممد بن عودة 

 ص. 532 -م 2001كتوراه، د -اإلسالمية جامعة اإلمام حممد بن سعود  -السعوي 

اآلثار الواردة عن أئمة السلف يف توحيد األسامء والصفات  -]أطروحة[ - 91 

يف تفسري ابن جرير الطربي مجعا ودراسة/ أبو بكر حممد ثاين؛ إرشاف: صالح بن 

 .ـه1418ماجستري،  -اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة  -سعد السحيمي 

الواردة عن أئمة السلف يف معاين اآليات املتعلقة اآلثار  -]أطروحة[ - 92 

بتوحيد األلوهية يف تفسري ابن جرير/ رضا إسامعيل املحراب؛ إرشاف: أمحد بن 

 .ـه1417ماجستري،  -اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة  -مرعي العمري 

 من أول "واردة يف تفسري ابن جرير الطربيآراء التابعني ال -]أطروحة[ - 93 

مع املقارنة والرتجيح/ هبة حممد عليوة أمحد  "سورة الرعد إىل آخر سورة الفرقان

 م.2009ماجستري،  -جامعة األزهر  -أبو باشا 

آراء كبار التابعني يف معاين سوريت البقرة وآل عمران من  -]أطروحة[ - 94 

 - تفسري ابن جرير الطربي مع املقارنة والرتجيح/ جهاد حممد حمرز حسن سالمة

 م.2000ماجستري،  -جامعة األزهر 

أسباب النزول الواردة يف كتاب جامع البيان لإلمام ابن  -]أطروحة[ - 95 

جرير الطربي مجعا وخترجيا ودراسة/ حسن بن حممد بن عيل البلوط؛ إرشاف: 

 ص. 436 - ـه1419دكتوراه،  -جامعة أم القرى  -حممد أمحد يوسف القاسم 

التفسري وقواعده يف جامع البيان لإلمام الطربي/ أصول  -]أطروحة[ - 96 

عائشة اهلاليل؛ إرشاف: الشاهد حممد البوشيخي، أمحد حممد أبو زيد، حممد الروكي 

 م.1993دكتوراه،  -كلية اآلداب: الرباط  -
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أم املؤمنني عائشة ومروياهتا يف التفسري يف الكتاب والسنة  -]أطروحة[ - 97 

مود سليامن عيل؛ إرشاف: عبد العزيز بن عبد اهلل وتفسري اإلمام الطربي/ حم

 .ـه1410ماجستري،  -جامعة أم القرى  -احلميدي 

اإلمام ابن جرير الطربي وموقفه من اختالف املفرسين  -]أطروحة[ - 98 

جامعة األمري عبد القادر للعلوم  -الربع األول من القرآن نموذجا/ عمر معايف 

 .ـه1430، ماجستري -اإلسالمية: اجلزائر 

آيات الصفات عند السلف بني التأويل والتفويض من  -]أطروحة[ - 99 

خالل تفسري اإلمام الطربي/ حممد خري حممد سامل العيسى؛ إرشاف: أمحد إسامعيل 

 ص. 221 -م 1993ماجستري،  -اجلامعة األردنية  -نوفل 

واألعراف  ترجيحات اإلمام الطربي يف تفسري سور األنعام -]أطروحة[ - 100 

عرض ودراسة  )جامع البيان عن تأويل آي القرآن( واألنفال والتوبة من تفسريه املسمى

 م.2007ماجستري،  -جامعة األزهر  -حممود حممود إبراهيم رسحان  ونقد/

ترجيحات اإلمام الطربي يف تفسري سور الفاحتة والبقرة  -]أطروحة[ - 101 

ويل آي القرآن/ أنور حممود أان عن تع البيوآل عمران من تفسريه املسمى جام

املريس خطاب؛ إرشاف: جودة حممد أبو اليزيد املهدي؛ مناقشة: صالح الدين 

 ص. 1079 -م 2005دكتوراه،  -جامعة األزهر  -يوسف شلبي 

ترجيحات اإلمام الطربي يف تفسري سوريت )النساء  -]أطروحة[ - 102 

ن تأويل آي القرآن أليب جعفر: حممد بن واملائدة( يف تفسريه املسمى جامع البيان ع

 ماجستري. -جامعة األزهر  -حممود عيل حممد نرص  /ـه310جرير الطربي املتوىف 

( من أول سورة 1ترجيحات اإلمام الطربي يف تفسريه. ) -]أطروحة[ - 103 

( من سورة البقرة. مجعا ودراسة/ حسني بن عيل بن 202الفاحتة إىل آخر اآلية )

جامعة اإلمام  -يب؛ إرشاف: حممد بن عبد الرمحن بن صالح الشايع حسني احلر

 .ـه1417دكتوراه، التسجيل  -حممد بن سعود اإلسالمية 

ن أول اآلية ( م2ترجيحات اإلمام الطربي يف تفسريه. ) -]أطروحة[ - 104 

( من سورة النساء. مجعا ودراسة/ عبد 57إىل آخر اآلية ) ة( من سورة البقر203)
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جامعة اإلمام  -عبد الرمحن السحيباين؛ إرشاف: حممد إبراهيم الشافعي  احلميد

 .ـه1417دكتوراه، التسجيل  -حممد بن سعود اإلسالمية 

ه املسمى جامع البيان ترجيحات اإلمام الطربي يف تفسري -]أطروحة[ - 105 

القرآن من أول سورة األنبياء إىل سورة فاطر/ مصطفى حممد مصطفى  ييف تأويل آ

 م.2006دكتوراه،  -جامعة األزهر  -عبد اهلل أبو العايم 

ترجيحات الطربي يف تفسريه وموقف املفرسين منها:  -]أطروحة[ - 106 

جامعة  -عرض ودراسة/ شايف بن سلطان العجمي؛ إرشاف: أمحد يوسف سليامن 

 ص. 408 -م 2001ماجستري،  -القاهرة 

من سورة الفاحتة إىل  -راسة مجع ود -تفسري ابن جريج  -]أطروحة[ - 107 

هناية سورة األعراف من خالل تفسريي الطربي وابن أيب حاتم الرازي/ مهام 

اجلامعة اإلسالمية:  -مصطفى سالمة عوض اهلل؛ إرشاف: عصام العبد حممد زهد 

 م.2006ماجستري،  -غزة 

مجع ودراسة من سورة األنفال إىل  -تفسري ابن جريج  -]أطروحة[ - 108 

احلج من خالل تفسريي الطربي وابن أيب حاتم الرازي/ سعيد حسني أمحد  سورة

عابد؛ إرشاف: وليد حممد حسن العامودي؛ مناقشة: عبد السالم محدان عودة 

 ص. 304 -م 2005ماجستري،  -: غزة اجلامعة اإلسالمية -اللوح، يوسف الرشايف 

من خالل تفسري سة تفسري أيب العالية الرياحي )مجعا ودرا -]أطروحة[ - 109 

 -أمحد فارس السلوم؛ إرشاف: عبد العزيز إسامعيل صقر ابن جرير الطربي(/

 م.2000ماجستري،  -جامعة الكويت 

تفسري التابعني من خالل جامع البيان للطربي/ هبيجة  -]أطروحة[ - 110 

دبلوم  -كلية اآلداب: وجدة  -الشدادي؛ إرشاف: الشاهد حممد البوشيخي 

 .1991لعليا، الدراسات ا

تفسري الصحابة يف جامع البيان عن تأويل آي القرآن  -]أطروحة[ - 111 

كلية اآلداب:  -لإلمام الطربي/ عائشة اهلاليل؛ إرشاف: الشاهد حممد البوشيخي 

 م.1989دبلوم الدراسات العليا،  -الرباط 
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 تفسري الطربي والزخمرشي وابن عطية: دراسة مقارنة يف -]أطروحة[ - 112 

من  {141}اجلزء األول من القرآن الكريم من أول سورة الفاحتة إىل اآلية رقم: 

 -سورة البقرة/ عبد اللطيف عبد اهلل احلسن؛ إرشاف: الطاهر أمحد عبد القادر 

 ص. 382 -م 2007ماجستري،  -جامعة أم درمان اإلسالمية 

ارنة يف تفسري الطربي والزخمرشي وابن عطية: دراسة مق -]أطروحة[ - 113 

اجلزء العارش من القرآن الكريم/ فريدة إبراهيم حمجوب؛ إرشاف: صالح الدين 

 ص. 796 -م 2011دكتوراه،  -جامعة أم درمان اإلسالمية  -عوض إدريس 

تفسري الطربي والزخمرشي وابن عطية: دراسة مقارنة  -]أطروحة[ - 114 

الطاهر أمحد عبد القادر  للجزء التاسع من القرآن/ ماريا أبكر آدم ساجد؛ إرشاف:

 ص. 556 -م 2010دكتوراه،  -جامعة أم درمان اإلسالمية  -

تفسري الطربي والزخمرشي وابن عطية: دراسة مقارنة  -]أطروحة[ - 115 

للجزء الثامن من القرآن الكريم/ سمية عمر محيدة عبد اهلل؛ إرشاف: الطاهر أمحد 

 ص. 714 -م 2010دكتوراه،  -جامعة أم درمان اإلسالمية  -عبد القادر 

يب عبد تفسري قتادة من خالل تفسري الطربي/ حس -]أطروحة[ - 116 

جامعة القديس يوسف: لبنان  -احلليم شعيب؛ إرشاف: لويس بوزيه، أهيف سنو 

 م.1996دكتوراه،  -

جامعة  -التفسري من الطربي إىل القرطبي/ بوعزة لعتيق  -]أطروحة[ - 117 

 م.2002دكتوراه،  -: فرنسا 2سرتاسبورغ 

مامني الطربي اجلانب العقدي يف التفسري باملأثور بني اإل -]أطروحة[ - 118 

وابن كثري: دراسة مقارنة/ عبد الرمحن عيل حممد ذويب؛ إرشاف: حممد عيل 

اجلندي؛ مناقشة: حممد صالح عبده، حبيب اهلل حسن أمحد، هبجت عبد الرزاق 

 ص. 377 -م 2011دكتوراه،  -األردن  جامعة العلوم اإلسالمية العاملية: -احلباشنة 

طربي يف الصفات اخلربية مقارنا بجهود جهود اإلمام ال -]أطروحة[ - 119 

السلفية املعارصة/ حمسن عبد الواحد سيد أمحد؛ إرشاف: حممد ربيع حممد 
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 -جامعة األزهر  -جوهري؛ مناقشة: سامي عفيفي حجازي، عبد الرمحن املراكبي 

 ص. 359 -م 2010دكتوراه، 

جوانب من التخيل اإلسالمي اجلمعي يف تفسري  -]أطروحة[ - 120 

 م.1987دكتوراه،  -: فرنسا 3جامعة باريس  -طربي/ كلود جيليو ال

دراسة/ تدقيق تفسري الطربي من زاوية أسباب النزول/  -]أطروحة[ - 121 

 -أيلول: تركيا  9جامعة  -أمحد يشان/ يشار؛ إرشاف: حممد مصطفى آيدين 

 م.1978ماجستري، 

ه جامع البيان عن دراسة الطربي للمعنى من خالل تفسري -]أطروحة[ - 122 

تأويل آي القرآن/ حممد املالكي؛ إرشاف: عبد السالم اهلراس/ عبد السالم هراس 

 م.1993دكتوراه،  -كلية اآلداب: ظهر املهراز: فاس  -

دراسة مقارنة لتفسري كل من الطربي الزخمرشي وابن  -]أطروحة[ - 123 

إرشاف:  الشيخ املرشف الزين؛ منال عطية يف اجلزء التاسع والعرشين من القرآن الكريم/

 ص. 625 -م 2010دكتوراه،  -جامعة أم درمان اإلسالمية  -عمر يوسف محزة 

داللة السياق القرآين وأثرها يف التفسري. دراسة نظرية  -]أطروحة[ - 124 

تطبيقية من خالل تفسري ابن جرير/ عبد احلكيم بن عبد اهلل القاسم؛ إرشاف: 

ماجستري،  -جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  - حسن حممد عبد العزيز عيل

 .ـه1417التسجيل 

جامعة  -سورة البقرة يف تفسري الطربي/ كلود جيليو  -]أطروحة[ - 125 

 م.1982دكتوراه،  -باريس: فرنسا 

جامع "السياق وأثره يف توجيه املعنى يف تفسري الطربي يف  -]أطروحة[ - 126 

كلية اآلداب:  -حممد بنعدة؛ إرشاف: حممد املالكي  /"رآنالبيان عن تأويل آي الق

 م.1999دبلوم الدراسات العليا،  -ظهر املهراز: فاس 

ما اتفق عليه أئمة التابعني يف التفسري ووافق الرأي من  -]أطروحة[ - 127 

خالل تفسري الطربي )سورتا الفاحتة والبقرة(/ أمحد براك سامل اهليفي؛ إرشاف: 

 ص. 253 -م 2006ماجستري،  -اجلامعة األردنية  -ملجايل حممد خازر ا
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(/ البلة 23-18مرويات أسباب النزول عند الطربي )ج -]أطروحة[ - 128 

 -جامعة أم درمان اإلسالمية  -الشيخ بشري الشيخ؛ إرشاف: عمر يوسف محزة 

 م.2002ماجستري، 

األخري من  مرويات أسباب النزول عند الطربي يف الربع -]أطروحة[ - 129 

 -القرآن/ إبراهيم أمحد حممد يعقوب؛ إرشاف: العباس حممد حسب الرسول 

 م.2002ماجستري،  -جامعة أم درمان اإلسالمية 

يف ضوء تفسري جامع البيان  مرويات احلسن بن عيل  -]أطروحة[ - 130 

لإلمام الطربي من أول القرآن الكريم إىل هناية اجلزء اخلامس عرش والكتب 

جامعة أم  -ية/ عيل عبد اهلل محاد حبيب؛ إرشاف: الرس حممد األمني أبوبكر السن

 ص. 139 -م 2007ماجستري،  -درمان اإلسالمية 

مرويات السيدة عائشة يف تفسري الطربي دراسة حتليلية/  -]أطروحة[ - 131 

 -جامعة اإلسكندرية  -أماين كامل غريب عمر؛ إرشاف: الشحات السيد زغلول 

 م.1988 ماجستري،

 37يس  38مرويات قتادة من تفسري الطربي من اآلية  -]أطروحة[ - 132 

جامعة أم درمان  -اجلاثية/ ماريا أبكر آدم ساجد؛ إرشاف: إبراهيم أمحد حممد 

 م.2002ماجستري،  -اإلسالمية 

 37النمل  56مرويات قتادة من تفسري الطربي من اآلية  -]أطروحة[ - 133 

جامعة أم درمان  -بودي؛ إرشاف: سعيد حممد رس اخلتم يس/ منى إسامعيل ع

 م.2002ماجستري،  -اإلسالمية 

الكهف  75مرويات قتادة من تفسري الطربي من اآلية  -]أطروحة[ - 134 

جامعة أم درمان  -النحل/ ليىل حسن الرفاعي؛ إرشاف: عمر يوسف محزة  55

 م.2002ماجستري،  -اإلسالمية 

ات قتادة من تفسري الطربي من سور هود آخر مروي -]أطروحة[ - 135 

 -سورة إبراهيم/ آمال سعد عيل عبد اهلل عبد اهلل؛ إرشاف: عمر يوسف محزة 

 م.2002ماجستري،  -جامعة أم درمان اإلسالمية 
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منهج اإلمام سعيد بن املسيب يف تفسري النص القرآين من  -]أطروحة[ - 136 

اس الكندري؛ إرشاف: عبد العزيز إسامعيل خالل تفسري الطربي/ عبد اهلل أمحد عب

 ص. 305 - ـه1421ماجستري،  -جامعة الكويت  -صقر 

مواقف ابن كثري من اختيارات ابن جرير يف تفسريه،  -]أطروحة[ - 137 

رمحها اهلل، من أول سورة الفاحتة حتى آخر سورة اإلنعام: دراسة وتطبيق/ سامل 

جامعة أم درمان اإلسالمية  -أمحد رمحة  حممد مبرش الشهري؛ إرشاف: مبارك حممد

 ص. 446 -م 2007ماجستري،  -

موقف اإلمام حممد بن جرير الطربي من اخلالف يف  -]أطروحة[ - 138 

التفسري دراسة من خالل الربع األول من القرآن الكريم/ عمر معايف؛ إرشاف: 

المية: اجلزائر جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلس -صونيا وافق/ صونية وافق 

 م.2009ماجستري،  -

موقوفات ابن عباس يف تفسري الطربي/ فاطمة حممد عبد  -]أطروحة[ - 139 

 ماجستري. -جامعة إفريقيا العاملية: السودان  -اهلل؛ إرشاف: الفاتح احلرب 

-3، 27آل البيت يف تفسري الطربي/ رضا أستادي  -]دورية[ - 140 

 .117 - 100ص  - ـه4/1410

جملة األزهر )نور اإلسالم(:  -تفسري الطربي/ الفيومي  -]دورية[ - 141 

 .1554ص  -م 1998، 71س  -القاهرة 

جملة األزهر )نور  -تفسري الطربي/ حممود حممد شاكر  -]دورية[ - 142 

 .318ص  -م 1955، 27س  -اإلسالم(: القاهرة 

نارص الدين  تفسري الطربي؛ حتقيق: أمحد وحممود شاكر/ -]دورية[ - 143 

 1ج -م 1981 -م 1955جملة معهد املخطوطات العربية: القاهرة من  -األسد 

 .211 - 207ص  -م 1956= ـه1375، 2مج

التفسري باألثر بني ابن جرير وابن أيب حاتم/ حممد بن عبد  -]دورية[ - 144 

كريم جملة الدراسات القرآنية: اجلمعية السعودية للقرآن ال -اهلل بن عيل اخلضريي 

 .162 - 13ص  -ص  150 - 4ع  - ـه1430وعلومه: السعودية 
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جامع البيان يف تفسري القرآن/ البن جرير الطربي/ حممود  -]دورية[ - 145 

 = هـ1403 / ، رجب223ع  -جملة الوعي اإلسالمي: الكويت  -الرشقاوي 

 .66 - 58ص  -ص  9 -م 1983مارس/

جملة  -عطية الصعيدي  الطربي/ يارس قضايا املرأة يف تفسري -]دورية[ - 146 

 م.2005، يوليو 35ع  -الدراسات الرشقية: القاهرة 

املجلة  -املسيحية يف تفسري الطربي/ عبد املجيد الرشقاوي  -]دورية[ - 147 

 .96 - 53ص  -م 1979التونسية للعلوم االجتامعية، 

 دراسات عن القراءات يف تفسري ابن جرير الطربي -سابعاا
االختيار يف القراءات منشؤه ومرشوعيته وتربئة اإلمام  -]كتاب[ - 148 

جامعة أم  -الطربي من هتمة إنكار القراءات املتواترة/ عبد الفتاح إسامعيل شلبي 

 ص. 71 -م 1996=  ـه1417القرى: مكة املكرمة، 

تربئة الطربي املفرس من الطعن يف القراءات يف اختياره  -]كتاب[ - 149 

دار  - 1ط  -نها ورد الشواذ/ سامي حممد سعيد عثامن عبد الشكور للمشهور م

ن،   ص. 111 - ـه1432عامر للنرش والتوزيع: عاما

املفرس/  دفاع عن القراءات العرش املتواترة يف مواجهة الطربي -]كتاب[ - 150 

 سم. 14×  20صـ  158 -م 1978= ـ ه1398دار املعارف: القاهرة،  - لبيب السعيد

القراءات املتواترة التي أنكرها ابن جرير الطربي يف تفسريه  -]كتاب[ - 151 

عامدة  -والرد عليه من أول القرآن إىل آخر سورة التوبة/ حممد عارف عثامن موسى 

 ص. 476 - ـه1406البحث العلمي: اجلامعة اإلسالمية: املدينة املنورة، 

القراءات القرآنية/ ابن جرير الطربي ومنهجه يف توظيف  -]أطروحة[ - 152 

دبلوم  -كلية اآلداب: الرباط  -رمحة الشاخيي؛ إرشاف: التهامي الراجي اهلاشمي 

 م.1990الدراسات العليا، 

التوجيه اللغوي للقراءات القرآنية عند اإلمام الطربي من  -]أطروحة[ - 153 

مد بوشتا أزاييط؛ إرشاف: حم /"جامع البيان عن تأويل آي القرآن"خالل تفسريه 

 م.2001دكتوراه،  -كلية اآلداب: الرباط  -الروكي 
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القراءات يف تفسري ابن جرير الطربي يف ضوء اللغة  -]أطروحة[ - 154 

والنحو كام وردت يف كتاب جامع البيان يف تأويل القرآن/ أمحد خالد بابكر؛ 

 .ـه1403دكتوراه،  -جامعة أم القرى  -إرشاف: عبد العزيز برهام 

القراءات يف تفسري الطربي وأثرها يف املعنى واإلعراب  -وحة[]أطر - 155 

 م.1997ماجستري،  -جامعة صدام  -واحلكم/ أمحد عيد مطر الدليمي 

القراءات املتواترة التي أنكرها ابن جرير الطربي يف  -]أطروحة[ - 156 

: تفسريه والرد عليه من الفاحتة إىل آخر التوبة/ حممد عارف عثامن موسى؛ إرشاف

 .ـه1405ماجستري،  -اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة  -عبد القادر شيبة احلمد 

طربي يف سوريت القراءات وتوجيهها يف تفسري اإلمام ال -]أطروحة[ - 157 

 -جامعة األزهر  -صالح حممد أمحد إسامعيل حرى البقرة وآل عمران/

 م.2000ماجستري،

ي يف القراءات يف تفسريه/ عبد الرمحن منهج اإلمام الطرب -]أطروحة[ - 158 

 -اجلامعة األردنية  -بن يوسف أمحد اجلمل؛ إرشاف: فضل حسن عباس 

 ص. 291 -م 1992ماجستري، 

منهج اإلمام الطربي يف القراءات، وضوابط اختيارها يف  -]أطروحة[ - 159 

مد جامعة اإلمام حم -تفسريه/ زيد عيل مهدي مهارش؛ إرشاف: الشيخ مجعة سهل 

 .ـه1419ماجستري، التسجيل  -بن سعود اإلسالمية 

احلسني حممد  أبو جعفر الطربي ومنهجه يف القراءات/ عبد -]دورية[ - 160 

، مجادى اآلخرة 2ع  - 34مج  -جملة املجمع العلمي العراقي: بغداد  -الفتيل 

 .214 - 175ص  -ص  40 -م 1983= مارس ـه1403

لقراءات ومنهج الطربي فيها/ إسامعيل أمحد ظاهرة نقد ا -]دورية[ - 161 

جملة حولية كلية الرشيعة والدراسات اإلسالمية: جامعة قطر: الدوحة  -الطحان 

 .70 - 29ص  -م 1989= ـه1409، 7ع  -
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 دراسات عن اللغة يف تفسري ابن جرير الطربي -اثمناا
ها يف األساليب العربية الواردة يف القرآن الكريم وأثر -]كتاب[ - 162 

 - 1ط  -التفسري من خالل جامع البيان للطربي/ فواز منرص سامل عيل الشاووش 

 م.2015= ـه1436مركز تفسري للدراسات القرآنية: الرياض، 

أقوال أيب عبيدة يف تفسري الطربي وموقفه منها/ بدر بن  -]كتاب[ - 163 

جامعة اإلمام  - 1ط  -نارص البدر؛ تقديم/ تقريظ: فهد بن عبد العزيز العسكر 

 ص. 495 -م 2007=  ـه1428حممد بن سعود اإلسالمية: الرياض، 

بحوث داللية يف تفسري الطربي/ وحيد عبد املقصود  -]كتاب[ - 164 

 ص. 180 -م 2004جامعة األزهر: القاهرة،  - 1ط  -إسامعيل زايد 

ن دقائق لغة القرآن يف تفسري ابن جرير الطربي/ عبد الرمح -]كتاب[ - 165 

 ص. 733 -مج  2 -م 1992= ـه1413عامل الكتب: بريوت،  - 1ط  -عمرية 

الشواهد الشعرية يف تفسري بن جرير الطربي/ حممد حسن  -]كتاب[ - 166 

 ص. 185 -م 1997مرص للخدمات العلمية: القاهرة،  -عبد اللطيف عيل 

الطربي النحوي من خالل تفسريه/ زكي فهمي أمحد شوقي  -]كتاب[ - 167 

 ص. 257 -م 2002= ـ ه1422دار الشؤون الثقافية العامة: بغداد،  - 1ط  -األلويس 

فلسفة الطربي اللغوية يف جتديد املعاين القرآنية/ البسيوين  -]كتاب[ - 168 

 ص. 232 -م 2006القاهرة،  -عبد العظيم البسيوين 

سري املعجم التارخيي للمصطلحات القرآنية املعرفة يف تف -]كتاب[ - 169 

معهد الدراسات املصطلحية: فاس )املعجم  - 1ط  -الطربي/ فريدة زمرد 

 م.2005التارخيي للمصطلحات القرآنية املعرفة(، 

ابن جرير الطربي وجهوده النحوية يف تفسري جامع  -]أطروحة[ - 170 

البيان: دراسة نحوية وصفية يف النصف األول من القرآن الكريم/ أمني بابكر حممد 

 -جامعة أم درمان اإلسالمية  -اإلمام؛ إرشاف: حييى عيل حممد الفادين  األمني

 ص. 227 -م 2012دكتوراه، 
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هـ( يف 310االجتاهات الرصفية والنحوية للطربي )ت  -]أطروحة[ - 171 

تفسريه جامع البيان عن تأويل آي القرآن من خالل آرائه يف القراءات وأصول 

 -جامعة القاهرة  -اف: حممد فرج عيد النحو/ خليل عبد العال خليل؛ إرش

 ص. 485 -م 1995دكتوراه، 

أساليب العرب يف الكالم وأثرها يف التفسري من خالل  -]أطروحة[ - 172 

دراسة تطبيقية/ فواز منرص سامل عيل الشاووش؛ إرشاف:  -جامع البيان للطربي 

ي، حممد عوض أمحد بن حممد الرشقاوي سامل؛ مناقشة: نبيل حممد إبراهيم اجلوهر

 .ـه1434ماجستري،  -اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة  -السهيل 

االشتقاق يف جامع البيان يف تفسري القرآن للطربي مع  -]أطروحة[ - 173 

جامعة  -عمل معجم اشتقاقي من اخلليل للطربي/ حسن حممد حسن الباجوري 

 م.1997دكتوراه،  -األزهر 

لفراء وموقف الطربي منها يف تفسريه: مجعا أقوال ا -]أطروحة[ - 174 

ودراسة وموازنة/ عبد اهلل بن حممد بن أسعد الظلمي؛ إرشاف: زكي حممد أبو 

 2 - ـه1428دكتوراه،  -جامعة اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية  -رسيع فرغيل 

 ص. 1290 -مج 

البديع يف ضوء أساليب القرآن من خالل تفسريي  -]أطروحة[ - 175 

ربي والزخمرشي: دراسة بالغية مقارنة/ خدجية القشايب؛ إرشاف: حممد املالكي الط

 م.1998دكتوراه،  -كلية اآلداب: ظهر املهراز: فاس  -

تفسريي  التصور البالغي للتفسري املذهبي للقرآن الكريم بني -]أطروحة[ - 176 

عبد املجيد  مصطفى أمحد عبد العظيم أبوزيد؛ إرشاف: منري الطربي وفخر الرازي/

 ص. 260 -م 2015دكتوراه،  -جامعة املنيا: مرص  - فوزي، هدى عيل نور الدين

 تفسريه جامع تعدد التوجيه النحوي عند الطربي يف -]أطروحة[ - 177 

القرآن/ عبد املحسن أمحد الطبطبائي؛ إرشاف: حممد محاسة  يالبيان عن تأويل آ

 ص. 385 -م 2001ماجستري،  -جامعة القاهرة  -عبد اللطيف 
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 -تفسري الطربي دراسة لغوية/ عبد الصمد جبار توفيق  -]أطروحة[ - 178 

 م.1999ماجستري،  -جامعة بغداد 

التوجيه البالغي آليات العقيدة بني الطربي والزخمرشي  -]أطروحة[ - 179 

جامعة اإلمام حممد بن سعود  -وتفسريهيام/ سليامن بن عبد العزيز الربيعي 

 .ـه1423ماجستري،  -اإلسالمية 

التوجيه النحوي للقراءات القرآنية يف تفسري الطربي/  -]أطروحة[ - 180 

 م.1999ماجستري،  -اجلامعة املستنرصية: العراق  -جنان حممد مهدي 

جهود الطربي البالغية يف تفسريه يف سورة )الفاحتة البقرة  -]أطروحة[ - 181 

 م.1999ماجستري،  -عة تكريت: العراق جام -آل عمران(/ عبد الرزاق فياض عيل 

جهود الطربي يف الدراسة األدبية للشواهد الشعرية من  -]أطروحة[ - 182 

؛ إرشاف: الشاهد خالل تفسريه جامع البيان عن تأويل آي القرآن/ حممد املالكي

 م.1988دبلوم الدراسات العليا،  -فاسكلية اآلداب: ظهر املهراز:-حممد البوشيخي

جهود الطربي يف دراسة املعجم: دراسة لغوية معجمية  -أطروحة[] - 183 

 -كلية اآلداب: ظهر املهراز: فاس  -مقارنة/ حممد بنعدة؛ إرشاف: حممد املالكي 

 م.2002دكتوراه، 

اجلهود النحوية يف تفسري الطربي/ أمان الدين حممد  -]أطروحة[ - 184 

 ص. 556 -م 1986ماجستري،  -جامعة حلب: سوريا  -حتحات 

اخلالفات النحوية يف تفسري الطربي وآثارها يف املعنى/  -]أطروحة[ - 185 

جامعة اإلمام  -صالح بن إبراهيم الفراج؛ إرشاف: توفيق حممد اجلوهري السبع 

 .ـه1407ماجستري،  -حممد بن سعود اإلسالمية 

ي سامت بالغية يف تفسري الطربي جامع البيان يف تأويل آ -]أطروحة[ - 186 

كلية اآلداب: ظهر املهراز: فاس  -القرآن/ خدجية القشايب؛ إرشاف: حممد املالكي 

 م.1994دبلوم الدراسات العليا،  -
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الشاهد النحوي يف تفسري الطربي/ عبد الرزاق فياض  -]أطروحة[ - 187 

 -جامعة تكريت: العراق  -عيل سامل اجلبوري؛ إرشاف: مجعة حسني البيايت 

 م.2009دكتوراه، 

الشاهد النحوي يف تفسري جامع البيان عن تأويل آي  -]أطروحة[ - 188 

جامعة األمري عبد القادر  -القرآن للطربي/ خلرض روبحي؛ إرشاف: رابح دوب 

 م.2001دكتوراه،  -للعلوم اإلسالمية: اجلزائر 

الشواهد النحوية من غري القرآن الكريم يف تفسري الطربي  -]أطروحة[ - 189 

: مجعا ودراسة/ بندر محدان الشمري؛ إرشاف: حممد أمحد العمرويس هـ( 310)ت

 مج. 2 -م 2001ماجستري،  -اجلامعة األردنية  -

الطربي النحوي من خالل تفسريه/ زكي فهمي أمحد  -]أطروحة[ - 190 

 م.1985دكتوراه،  -جامعة بغداد  -شوقي األلويس 

 -عدنان حممد أمني  /الطربي وجهوده يف اللغة والنحو -]أطروحة[ - 191 

 ماجستري. -جامعة تكريت: العراق 

ظاهرة احلذف يف تفسري الطربي دراسة أسلوبية: جامع  -]أطروحة[ - 192 

 -البيان عن تأويل آي القرآن/ شمس الضحى مراكيش؛ إرشاف: حممد املالكي 

 م.1998دكتوراه،  -كلية اآلداب: ظهر املهراز: فاس 

اللغوية يف تفسري الطربي/ سعد حممد الكردي؛ الظواهر  -]أطروحة[ - 193 

 ص. 385 -م 1993دكتوراه،  -جامعة دمشق  -إرشاف: مسعود بوبو 

غريب القرآن عند الطربي/ عبد اهلل عواد فهد اجلهني؛  -]أطروحة[ - 194 

إرشاف: أمني حممد عطية باشا؛ مناقشة: حممد بن بكر بن إبراهيم بن أمحد عابد، 

 .ـه1433دكتوراه،  -جامعة أم القرى  - غالب حممد احلاميض

قضايا اخلالف النحوي بني البرصيني والكوفيني يف تفسري  -]أطروحة[ - 195 

جامع البيان تفسري القرآن البن جرير الطربي/ عبد النارص بن طناش؛ إرشاف: 

 م.2011ماجستري،  -جامعة األمري عبد القادر للعلوم اإلسالمية: اجلزائر  -رابح دوب 
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 -املباحث البالغية يف تفسري الطربي/ حممود الزين أمحد  -]أطروحة[ - 196 

 م.1993دكتوراه،  -جامعة األزهر 

 -مباحث البيان يف تفسري الطربي/ حممد أمحد أمحد حممد  -]أطروحة[ - 197 

 م.1997ماجستري،  -جامعة األزهر 

البيان  املباحث اللغوية يف الربع األخري من جامع -]أطروحة[ - 198 

جامعة األمري عبد القادر للعلوم  -للطربي/ خلرض روبحي؛ إرشاف: رابح دوب 

 م.2000ماجستري،  -اإلسالمية: اجلزائر 

يوسف  الطربي أنموذجا/ -املعنى النحوي عند املفرسين  -]أطروحة[ - 199 

 م.2005دكتوراه،  -جامعة البرصة  - يعقوب حممد؛ إرشاف: عبد احلسني املبارك

موقف الطربي النحوي يف تفسريه من األخفش يف  -]أطروحة[ - 200 

جامعة  -معانيه/ ماجد بن حممد بن عبد اهلل الزامل؛ إرشاف: حممد إبراهيم دغيش 

 ص. 650 -م 2004ماجستري،  -اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 

 -النحو الكويف يف تفسري الطربي/ عدنان أمني حممد  -]أطروحة[ - 201 

 م.1998ماجستري،  -تكريت: العراق جامعة 

النحو يف تفسري ابن جرير الطربي/ عبد الرؤوف حممد  -]أطروحة[ - 202 

 م.1982دكتوراه،  -جامعة األزهر  -أمحد 

النزعة الكوفية النحوية عند ابن جرير الطربي يف  -]أطروحة[ - 203 

جامعة أم  - تفسريه/ مجال رمضان حيمد جديعان؛ إرشاف: عياد بن عيد الثبيتي

 .ـه1431دكتوراه،  -القرى 

وجوه األلفاظ القرآنية ونظائرها يف تفسري اإلمام  -]أطروحة[ - 204 

جامعة أم درمان  -الطربي/ أمحد إقبال أبوبكر؛ إرشاف: عمر يوسف محزة 

 م.2002ماجستري،  -اإلسالمية 

 أمان الدين حممديف تفسري الطربي/ اجلهود النحوية -]دورية[ - 205 

، ربيع 27ع  -جملة الثقافة اإلسالمية: اجلمهورية السورية: دمشق  -حتحات 

 .275 - 267ص  -ص  9 - ـه1410اآلخر/
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(/ أمان الدين حممد 2اجلهود النحوية يف تفسري الطربي) -]دورية[ - 206 

، 29ع  -جملة الثقافة اإلسالمية: اجلمهورية السورية: دمشق  -حتحات 

 .289 - 273ص  -ص  17 - ـه1410شعبان/

 -التفسري النحوي بني الطربي والفراء/ مصطفى جطل  -]دورية[ - 207 

 م.1986، 8ع  -جملة بحوث جامعة حلب: )سلسة اآلداب والعلوم اإلنسانية(: سورية 

حول رسالة جامعية )النحو يف تفسري الطربي( عبد الرؤوف  -]دورية[ - 208 

س  -األزهر )نور اإلسالم(: القاهرة جملة  -عثامن/ مصطفى أمحد خليل النحاس 

 .1708ص  -م 1983، 55

الطربي النحوي الكويف من خالل تفسريه/ أمحد خطاب  -]دورية[ - 209 

، شعبان 8ع  -جملة آداب الرافدين: كلية اآلداب: جامعة املوصل بالعراق  -العمر 

 .264 - 235ص  -ص  29 -م 1977ه= يوليو 1397

جملة جامعة  - تفسري الطربي/ حممود حممد شبكة اللغة يف -]دورية[ - 210 

ص  31 -م 1978=  ـه1398، 8ع  -اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية: الرياض 

 .83 - 53ص  -

جملة كلية  -النحو يف تفسري الطربي/ حممود حممد شبكة  -]دورية[ - 211 

م 1980 =ـه1400، 10ع  -اللغة العربية: جامعة اإلمام حممد بن سعود: الرياض 

 .76 - 57ص  -ص  20 -

جملة  -نكات بالغية يف تفسري الطربي/ حممد علوي مقدم  -]دورية[ - 212 

 .37ص  - ـه1412، 5-6ع  -رسالة القرآن: إيران 

 دراسات أحكام القرآن يف تفسري ابن جرير الطربي -اتسعاا
ل آيات األحكام يف تفسري الطربي: يف سوريت البقرة وآ -]أطروحة[ - 213 

عمران/ إبراهيم أمحد اجلبار عبد النارص؛ إرشاف: ناهد أمحد الشعراوي، ماجدة 

 ص. 421 -م 2016ماجستري،  -جامعة اإلسكندرية  -أمحد سليامن 
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أمحد  حممد /تفسري آيات األحكام عند الطربي واجلصاص -]أطروحة[ - 214 

 م.1997ماجستري،  -ة كلية دار العلوم: القاهر - القيايت؛ إرشاف: حممد إبراهيم رشيف

اجلانب الفقهي عند الطربي من خالل تفسريه )جامع  -]أطروحة[ - 215 

البيان عن تأويل آي القرآن( نامذج مقارنة من آيات األحكام/ مصطفى عريض؛ 

دبلوم الدراسات  -كلية اآلداب: ظهر املهراز: فاس  -إرشاف: عبد النبي فاضل 

 م.1994العليا، 

قه اإلمام الطربي يف األحوال الشخصية واملعامالت ف -]أطروحة[ - 216 

جامعة األمري عبد  -املالية من خالل تفسريه/ أمحد الزايدي؛ إرشاف: سعيدة فكرة 

 م.2000ماجستري،  -القادر للعلوم اإلسالمية: اجلزائر 

جامع البيان عن تأويل آي "فقه اإلمام الطربي من خالل  -]أطروحة[ - 217 

كلية اآلداب:  -عريض؛ إرشاف: الشاهد حممد البوشيخي مصطفى  /"القرآن

 م.1998دكتوراه،  -ظهر املهراز: فاس 

املرويات واآلراء يف النسخ من خالل تفسري ابن جرير  -]أطروحة[ - 218 

الطربي مجعا وخترجيا ودراسة/ حممد عيل عبدان الغامدي؛ إرشاف: عبد اهلل عيل 

 جستري.ما -جامعة أم القرى  -أمحد الغامدي 

 الدخيل يف تفسري ابن جرير الطربي -عاشراا
الدخيل يف تفسري سورة إبراهيم عند اإلمام الطربي: بحث  -]كتاب[ - 219 

 ص. 141 -م 2004القاهرة، مطيعة املدين:  -مرجعي/ سعيد أمحد حافظ رشيدح 

الدخيل يف تفسري اإلمام حممد بن جرير الطربي األجزاء:  -]أطروحة[ - 220 

اخلامس والعرشون من القرآن الكريم/  -الرابع والعرشون  -ث والعرشون الثال

 م.1987ماجستري،  -جامعة األزهر  -زينب عبد اهلل درويش 

الدخيل يف تفسري العالمة ابن جرير الطربي/ حممد  -]أطروحة[ - 221 

 -جامعة األزهر  -مسعد السعيد عبد اللطيف؛ إرشاف: حممد أمحد يوسف القاسم 

 م.1987اه، دكتور
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الدخيل يف تفسري ابن جرير الطربي من بداية اجلزء  -]أطروحة[ - 222 

السادس عرش إىل هناية اجلزء الثاين والعرشين/ حممد بن زيد بن راشد اجلدوع؛ 

إرشاف: مجال مصطفى عبد احلميد عبد الوهاب النجار؛ مناقشة: السيد إسامعيل 

 ص. 720 -م 2004دكتوراه،  -جامعة األزهر  -عيل سليامن 

عن  البيانجامع "الدخيل يف تفسري الطربي املسمى  -]أطروحة[ - 223 

وكل " "تلك الرسل  "رير الطربي جزأي تأويل آي القرآن أليب جعفر حممد بن ج

عيل مهت أمحد صالح رضوان؛ جلزء الثالث والرابع من القرآن(/)ا"الطعام

 ص. 315 -م 1990ستري، ماج -جامعة األزهر -أمحد خليل جبل إرشاف: السيد

اجلزء اخلامس "الدخيل يف تفسري حممد بن جرير الطربي  -]أطروحة[ - 224 

فتح  عبد الستارتال هاوي منتقى السنغايل؛ إرشاف:  /"والسادس من القرآن الكريم 

 ص. 734 -م 1985ماجستري،  -جامعة األزهر  - اهلل سعيد؛ مناقشة: حممد السيد ندا

 "لدخيل واإلرسائيليات يف تفسري ابن جرير الطربي ا -]أطروحة[ - 225 

حممد حممد قاسم؛ إرشاف: عبد الفتاح إبراهيم  /"اجلزء األول من القرآن الكريم 

ماجستري،  -جامعة األزهر  -عاشور؛ مناقشة: عبد الغفور حممود مصطفى جعفر 

 ص. 515 -م 1987

ابن جرير دراسات عن املباحث غري التفسريية يف تفسري  -حادي عشر
 الطربي

مجعا "علوم القرآن يف تفسري اإلمام ابن جرير الطربي  -]أطروحة[ - 226 

 م.2007ماجستري،  -جامعة األزهر  -إبراهيم عيل عيل عامر  /"ودراسة 

منهج اإلمام حممد بن جرير الطربي وجهوده يف الدعوة  -]أطروحة[ - 227 

القريش؛ إرشاف: عبيد بن عبد اهلل إىل اهلل تعاىل/ عبد اخلالق بن سليم بن سامل 

 ص. 920 - ـه1427دكتوراه،  -اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة  -السحيمي 

الرسم العثامين من خالل تفسري الطربي: عرض ونقد/  -]دورية[ - 228 

جملة البحوث  -حاتم بن عبد الرحيم بن عبد الكريم آل جالل التميمي 
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، رجب 8ع  - 4مللك فهد لطباعة املصحف الرشيف والدراسات القرآنية: جممع ا

 .122 - 77ص  -ص  45 - ـه1430

بدء الوحي وبعثة الرسول )صىل اهلل عليه وسلم( يف تاريخ  -]ملتقى[ - 229 

 م.1989هـ=سبتمرب/1410مازندران، صفر/ -وتفسري الطربي/ عيل دواين 

 الستدراك على تفسري ابن جرير الطربي - عشراثين
استدراكات ابن عطية يف كتابه املحرر الوجيز عىل الطربي يف  -كتاب[] - 230 

عامدة البحث العلمي: اجلامعة  - 1ط  -تفسريه عرًضا ودراسًة/ أمحد نرصي 

 ص. 1281 -مج  2 - ـه1427اإلسالمية: املدينة املنورة، 

ط  -استدراكات علمية عىل تفسري الطربي/ أمحد نرصي  -]كتاب[ - 231 

 م.2008=  ـه1429، 1

استدراكات ابن عاشور عىل الطربي وابن عطية يف  -]أطروحة[ - 232 

تفسريه التحرير والتنوير/ خالد حممد صالح رزيق الشهراين؛ إرشاف: سليامن 

 ص. 578 - ـه1431دكتوراه،  -جامعة أم القرى  -الصادق سليامن البرية 

الوجيز عىل الطربي استدراكات ابن عطية يف كتابه املحرر  -]أطروحة[ - 233 

يف تفسريه/ شايع بن عبده بن شايع األسمري؛ إرشاف: حممد عمر حويه بن عبد 

 -اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة  -قيطي ـنـن الشــيـدي األمــيـن سـاهلل ب

 .ـه1417دكتوراه، 

استدراكات ابن كثري عىل ابن جرير يف تفسريه/ أمحد عمر  -]أطروحة[ - 234 

 -اجلامعة اإلسالمية باملدينة املنورة  -؛ إرشاف: السيد حممود دسوقي عبد اهلل

 .ـه1405دكتوراه، 

نقد اإلمام ابن عطية لإلمام الطربي يف تفسريه يف النصف  -]أطروحة[ - 235 

جامعة  -األول من القرآن الكريم/ نجيب عبد اللطيف رزق حممد حسن جبل 

 م.2002ماجستري،  -األزهر 
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 منهج القرآن يف دحض شبهات امللحدين

 طارق بن عبد هللا الواحديأ. عرض ومراجعة: 
 ابملعهد مبركز الدراسات القرآنية الباحث

 
 ملعلومات األساسية عن الكتاب:ا

 منهج القرآن الكريم يف دحض شبهات امللحدين. العنوان:

 أفنان بنت محد بن حممد الغامس. املؤلف:

 لرياض.ا –مركز دالئل  الناشر:

 .1:  رقم الطبعة

 .ـه1438: اتريخ الطبعة

 : عادي.نوع الغالف

 سم.17× سم 24: مقاس الكتاب

 .1: عدد اجمللدات

 .1: عدد األجزاء

 .286: عدد الصفحات

 جدل القرآن الكريم. تصنيف الكتاب:

ما منهج القرآن الكريم  موضوع الكتاب والسؤال األساسي الذي جييب عنه:

 حدين؟يف دحض شبهات املل

الرد عىل املالحدة من خالل آيات القرآن الكريم وأساليبه  دواعي أتليف الكتاب:

 املتنوعة. 

  املعنيون بالرد عىل اإلحلاد وامللحدين. الفئة املستهدفة ابلكتاب:

الكتاب مهم جًدا يف ظل انتشار ظاهرة األحلاد يف العامل، وتتمثل : أمهية الكتاب

 مللحدين بالعودة إىل األصل: القرآن الكريم.أمهيته يف كونه دحض شبهات ا
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بدأ الكتاب بمقدمة ذكرت : حماور الكتاب–األفكار الرئيسية -حمتوى الكتاب 

فيها الباحثة فطرية البرشية وما أصاهبا من انحرافات، ثم تعرضت لألسس التي 

ه قام عليها منهج القرآن يف جمادلة امللحدين، وهي: اإليامن باهلل ومالئكته وكتب

ورسله واليوم اآلخر، ونبذ الكفر واإلحلاد وعبادة الطاغوت. وخماطبة العقول 

والقلوب عىل اختالف مدارك الفهم يف كل عرص وإرشادهم، ودحض الفكر 

الضال. وعرض جمادالت أهل اإلحلاد والكفر يف صورة قصة غاية يف الوضوح 

ت امللحد،  والتفصيل ثم شبهاهتم والرد عليها. ثم ذكرت أثر هذا املنهج حيث هبه

وقهطعت حجة املعاند، وذكرت السبب الداعي لكتابة هذه الرسالة حيث قابَلْت 

 ملحًدا يشكك يف مسّلامت الدين.

 وينقسم الكتاب إىل ستة فصول:

 ، وفيه مبحثان:الفصل األول: بني اإلحلاد والقرآن

رت فيه وذك«: اإلحلاد»: االستعامالت القرآنية والنبوية للفظ املبحث األول

كر فيها اإلحلاد يف كتاب اهلل تعاىل، ومخسة يف سنة نبيه  ، ونقلت مخسة مواضع ذه

 كالم أهل العلم يف بيان معنى اإلحلاد فيها.

: اشتامل القرآن عىل األدلة العقلية اليقينية عىل أصول اإليامن: املبحث الثاين

وتثبت وجود  وبّينت يف هذا املبحث وجود آيات ودالئل ختاطب العقل البرشي

خالق هلذا الكون، وحتمية ذلك، إلقناع من شّذ من البرش وأنكر وجوده سبحانه، 

وأن هذه اآليات والدالئل واضحة رصحية يف تقرير هذه احلقيقة، ولوضوحها ال 

 يملك العقل السوي إال اإلذعان هلا والتسليم بام قررته.

 ، وفيه مخسة مباحث:الفصل الثاين: األدلة القرآنية على وجود هللا تعاىل

: دليل الفطرة: وفيه معنى الفطرة، وأدلتها من القرآن والسنة، املبحث األول

 وفسادها وأثر ذلك، وكيفية استخدامها يف حماربة اإلحلاد.
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: دليل اخللق: وفيه معنى اخللق، وأدلته، ونامذج من عجيب خلق املبحث الثاين

 يف الرد عىل اإلحلاد وامللحدين. اهلل ومتقن صنعه، وكيفية توجيه هذه املسألة

دليل العناية: وفيه معنى العناية، وشواهد من عناية اهلل تعاىل  املبحث الثالث:

 بخلقه وأدلة عىل ذلك، وذكر لبعض خملوقات اهلل الدالة عىل وجوده سبحانه.
دليل اإلحكام واإلتقان: واستدلت الباحثة يف هذا املبحث عىل  املبحث الرابع:

الق بإتقان اخللق وإحكامه، مع ذكر األدلة من الكتاب عىل هذا اإلتقان وجود اخل

 واإلحكام.

دليل التسخري والتدبري: وفيه معنى التسخري، وأدلة من  املبحث اخلامس:

الكتاب عىل مظاهر التسخري يف خملوقات اهلل عز وجل، مما يزيل شك امللحد 

 وشكوكه، وتلزم املعاندين باحلجة والربهان.

 ، وفيه أربع شبهات:الثالث: دحض شبهات امللحدين عن هللا الفصل

 .{وما رب العاملني}: قول فرعون: الشبهة األوىل

 .{أنا أحيي وأميت}: قول النمرود: الشبهة الثانية

 سؤال نمرود عن صفات الرب سبحانه. الشبهة الثالثة:

 .{ما علمت لكم من إله غريي}قول فرعون:  الشبهة الرابعة:

 اء،ــــــيـبـوة واألنـــــبــن النـن عـــــديـــلحـمـات الـــهـبـض شـــدح ع:ـــالرابل ــالفص

 الث شبهات:ـه ثـــوفي

 برشية الرسل واحتقار قومهم هلم. الشبهة األوىل:

 برشية األنبياء والرسل. الشبهة الثانية:

 وصف املعجزات بالسحر. الشبهة الثالثة:

 ، وفيه مبحثان:حدين عن اليوم اآلخرالفصل اخلامس: دحض شبهات املل

 بيان منهج القرآن الكريم يف دحض شبهات الدهرية. املبحث األول:

 شبهات املنكرين لليوم اآلخر والرد عليها. املبحث الثاين:
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 .الفصل السادس: شبهات متفرقة

 وذكرت فيها شبهتني:

تبديل املعتقدات، أن الداعي إىل الربوبية هو داٍع إىل الفساد و الشبهة األوىل: -

 لذلك؛ هو يستحق القتل، ولن نخشى ربه وإن دعاه.

كيف حال األمم السالفة التي مل تعبد اهلل ومل تؤمن به، وإنام  الشبهة الثانية: -

 عبدت األوثان واألصنام؟!

 مع عرض مضمون الشبهتني والرد عليهام باألدلة والرباهني.

 وأخريا اخلامتة ثم قائمة املراجع.

ترتيب الكتاب جيد، وأقسامه  ترتيب الكتاب وتنظيمه والتناسب بني أقسامه:

املسألة باستعراض استعامالت القرآن للفظة اإلحلاد، متناسقة؛ حيث بدأ بتأصيل 

اإليامن، ثم تدرج بذكر األدلة القرآنية عىل وجود واألدلة العقلية اليقينية عىل أصول 

 تعاىل، ثم دحض شبهاهتم عن النبوة اهلل، ثم دحض شبهات امللحدين عن اهلل

 واألنبياء، ثم عن اليوم اآلخر، ثم تعرض أخرًيا لشبهات متفرقة ورد عليها.

 اعتمدت الباحثة يف بحثها هذا: منهج الكتاب:

، وذلك باستقصاء اآليات القرآنية التي هلا عالقة املنهج االستقصائي -1

 بحث.باملوضوع، ومجعها ثم تصنيفها عىل حسب فصول ال

باستقراء كتب التفسري لآليات املعنية، ثم قامت  املنهج االستقرائي التحلييل -2

تب العقيدة. ومل تغفل  بتحليلها وإعادة صياغتها وترتيبها وفق خطة الدراسة وكه

 ظاهرة اإلحلاد، وحاولت الربط بني امللحدين قديام وحديثا. الكتب العقدية املتخصصة يف

صيف الظاهرة اإلحلادية، واختالف اإلحلاد يف القديم يف تو املنهج الوصفي -3

 واحلديث، وبيان أنواعه وتارخيه وأسبابه وخطره عىل البرشية.

 لغته األدبية ممتازة، وكتابته سليمة لغوًيا. لغة الكتاب وكتابته:

 ممتازة. عالمات الرتقيم فيه:
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الكتاب يدحض شبهات امللحدين بالعودة  أسلوب الكتاب: األصالة:

 ألصل: القرآن الكريم.ل

 واضح جًدا؛ حيث يؤخذ معنى اآلية من كتب التفسري والعقيدة. الوضوح:

تم التسلسل يف دحض الشبهات بذكر عبارات املالحدة ثم الرد عليها،  الرتابط:

كام حصل الرد عىل شبهاهتم برد األهم فاألهم، فدحضت شبهاهتم يف اهلل عز 

 يف اليوم اآلخر، ثم يف شبهات متفرقة.وجل، ثم يف النبوة واألنبياء، ثم 

 استدلت الباحثة باآليات القرآنية بشكل جيد. االستدالل:

استخدمت الباحثة أسلوب اإلقناع املنطقي والتفكر يف املخلوقات  اإلقناع:

وإعادة النظر يف القناعات، وأسلوب إيقاظ اإليامن يف قلب القارئ تذكريه، 

 ة والتقريرية.واإلكثار من األسئلة االستفهامي

 .ال يوجد وسائل اإليضاح يف الكتاب:

 مصادر الكتاب:
الكتاب معتمد عىل أعظم مصدر، وهو القرآن الكريم، وقد أصلت  أصالتها:

 الباحثة لبحتها بالعودة لكتب التفسري والعقيدة املعتمدة.

جيد، فقد استعانت الباحثة بكتب التفسري والعقيدة واألديان والفرق  تنوعها:

 .لغة وغريهاوال

( مراجع يف شتى العلوم بينها مراجع 303بلغت مراجع الكتاب ) كثرهتا:

 باللغة اإلنجليزية.

املصادر كافية، ولو استعانت الباحثة ببعض كتب املالحدة التائبني  كفايتها:

 الكتمل العمل، وخاصة فيام يتعلق بتأثرهم بآيات القرآن الكريم.

الحدة باألصل العظيم: كتاب اهلل ربط دحض شبهات امل مزااي الكتاب:

 .الكريم، ثم كتب التفسري والعقيدة

كتاب متخصص يف الرد عىل املالحدة من خالل أسلوب  خالصة الكتاب:

 اآليات القرآنية.
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 توصياته:  -نتائج الكتاب
إن قلة الكتب واألبحاث التي ترد عىل املالحدة تستدعي العلامء واملفكرين  -1

 لنقض أسس اإلحلاد ودحض شبهات املالحدة بمؤلفات علمية.ع بالكتابة يف املوضو

رضورة تضافر جهود الرشعيني واملختصني يف خمتلف الفروع العلمية  -2

ملناقشة اإلشكاالت اإلحلادية واإلجابة عنها من خالل دورات علمية ومؤسسات 

 توعوية وغري ذلك من األساليب والطرق.

 كبري ملواجهة موجة اإلحلاد يف العامل. واة لعمليرجى أن يكون الكتاب ن أثر الكتاب:

 أفكار الكتاب سليمة ومعلوماته موثقة. صحة أفكار الكتاب ومعلوماته: -

 نقد الكتاب )تقييمه(:
 يالحظ عليه سبقت اإلشارة يف أثناء العرض إىل مزايا الكتاب وحماسنه، لكنْ 

 وهي: ، بعض امللحوظات

 اد لغة واصطالًحا.أن الباحثة مل تعّرف لفظة اإلحل -1

. وهذا تعبري غري "والقرآن ال هياب نتائج العقل الرصيح"[: 33وقع ]ص -2

سليم. والصواب أن ينسب هذا املعنى إىل املؤمن؛ فيقال: إن املؤمن ال خيشى من 

عرض احلقائق القرآنية عىل نتائج العقل، وال من مناقشة امللحدين يف كل ما 

 .-وفقها اهلل-حثة يطرحونه، ولعل هذا مراد البا

 يف قائمة املراجع: -3

ّدر بلفظة: تعديل عىل مرجع سابق! ثم اسم املرجع.63رقم ) -  ( صه

تب: مجعه: حممد بن يعقوب...!102رقم ) -  ( مل يهكتب اسم املرجع، وكه

 (.258( مكرر )257(، و)218( مكرر )217)و(، 137( مكرر رقم )136قم )ر -

أن يكون نواة ملوسوعة للرد عىل اهلجمة  الكتاب يصلح توصيات املراجع:

اإلحلادية يف العامل، وأن يهضاف لذلك دحض شبهات امللحدين من السنة ونقول 

 العلامء وكالم علامء الطبيعة.
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 املؤمتر العاملي الرابع للباحثني يف القرآن الكريم وعلومه
 املصطلح القرآني وعالقته مبختلف العلوم

 اململكة املغربية –املنعقد مبدينة فاس 
 م2017أبريل  16-15-14هـ، املوافق 1438رجب  19-18-17يف 

ة تنظيم مؤسسة البحوث والدراسات العلمية )مبدع( ابلتعاون مع الرابطة احملمدي
 للعلماء ابملغرب.

 :أهداف املؤمتر
 .بيان مركزية القرآن الكريم يف جهود هنضة األمة - 1

 .بيان حضور القرآن الكريم يف خمتلف علوم األمة - 2

 .التعاون عىل إنجاز املعجم املفهومي للقرآن الكريم - 3

 :حماور املؤمتر
 .فرسين، املصطلحيني()لدى املعجميني، امل احملور األول: مفهوم املصطلح القرآين

)عالقته بعلوم القرآن  احملور الثاين: عالقة املصطلح القرآين ابلعلوم الشرعية

 واحلديث، بأصول الدين وأصول الفقه، بالفقه واألخالق ...(.

)عالقته بعلوم اللغة  احملور الثالث: عالقة املصطلح القرآين ابلعلوم اإلنسانية

الجتامع والتاريخ، بعلوم التدبري واالقتصاد واألدب، بعلوم النفس والرتبية وا

 والسياسة ...(.

)عالقته بعلوم اهلندسة  احملور الرابع: عالقة املصطلح القرآين ابلعلوم املادية

 والعدد، بعلوم الفيزياء والكيمياء واألرض والفلك، بعلوم احلياة والصحة ...(.

جهود األفراد، جهود ) جهود علمية لدراسة املصطلح القرآين احملور اخلامس:

 املؤسسات(.
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 البحوث وأوراق العمل:

 . د. عصام البشري.معامل النهوض احلضاري بني األصل والعصر -1

 . د. فريدة زمرد.مفهوم املصطلح القرآين لدى املعجميني واملفسرين واملصطلحيني -2

 . د. عز الدين البوشيخي.املصطلح يف لغة القرآن الكرمي -3

 .د. فاطمة بوسالمة. املصطلح القرآين وعالقته بعلوم القرآن -4

. د. الطيب مصطلح التالوة نموذجا :املصطلح القرآين وعالقته بعلم التجويد -5

 . شطاب

 .د. حممد الرسار. املصطلح القرآين وعالقته بعلوم احلديث -6

 . د. مصطفى الزكاف.املصطلح القرآين وعالقته بعلم أصول الدين -7

 . د. محيد الوايف.املصطلح القرآين وعالقته بعلم أصول الفقه -8

 . . د. احممد العمرواياملصطلح القرآين وعالقته ابلفقه: مصطلح الفقه منوذجا -9

 . د. سناء أمزال.: املصطلح املايل نموذجاالقته بعلم الفقهاملصطلح القرآين وع -10

 . د. مجيلة زيان.: قراءة يف مفهوم التزكية نموذجااملصطلح القرآين والتنمية الذاتية -11

 . د. كلثومة دخوش.املصطلح القرآين وعالقته بعلم األخالق -12

 يان يف َتراُبط اخلطاب الُقرآيني من َجوامع املُْفَردات القرآنية: مركزية الب -13

 . د. عبد الرمحن بو درع.ووحدِة بنائه

)ملاذا تركت احلصان وحيدا(  ألفاظ القرآن الكرمي يف الشعر املعاصر -14

 . د. حسن األمراين.ملحمود درويش نموذجا

رشيد . د. ألفاظ القرآن الكرمي وأثرها يف مصطلحات األدب والنقد القدمي -15

 الوي.س

. املصطلح القرآين وعالقته بنماذج من النقد األديب العريب احلديث -16

 .مصطفى اليعقويبد.
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 . د. عبد اهلل الطارقي.لنفساملصطلح القرآين وعالقته بعلم ا -17

. د. حممد مناذج من املصطلحات القرآنية املستعملة عند املؤرخني القدامى -18

 موسى الرشيف.

 .. د. حممد بريشاملصطلح القرآين وعالقته بعلوم االسرتتيجيا -19

 .عبد احلميد البكدوري األشقري. د. املصطلح القرآين وعالقته بعلم االجتماع -20

 .خالد فائق العبيدي. د. حملات من مصطلحات اهلندسة املدنية يف القرآن الكرمي -21

 .عبد العزيز الصاحليم. . ابهلندسة املعمارية املصطلح القرآين وعالقته -22

 .. د. إدريس نغش اجلابرياملصطلح القرآين وعالقته بعلم الرايضيات -23

 .. د. أنيس الراويمصطلحات فيزايء وكيمياء الكم يف القرآن الكرمي -24

 .عبد املجيد طريباق. د. املصطلح القرآين وعالقته بعلوم البيئة -25

 .أمحد احلناش. د. املصطلح القرآين وعالقته بعلوم البحار -26

 : مصطلحا املرض والشفاءاملصطلح القرآين وعالقته ابلعلوم الصحية -27

 .حممد غويت األغضف. د. نموذجا

 .حممد البياز. د. املصطلح القرآين وعالقته بعلم الطب -28

 .املهندس إسامعيل أيت باحدو .املصطلح القرآين وعالقته بعلوم الفالحة -29

 يف التحقيق" منهج الشرح والتفسري عند حسن املصطفوي يف كتاب -30
 .عبد الرزاق صاحلي. د. " الكرمي القرآن كلمات

 حسن حممد للدكتور "املعجم االشتقاقي املؤصل أللفاظ القرآن الكرمي" -31

عبد احلي د.  .: نموذج تفسريي تأصييل يف ضوء العلوم اللسانيةجبل حسن

 .الورياكيل القريش

. ود أصحاب كتب الوجوه والنظائر يف دراسة املصطلح القرآينجه -32

 .عدنان أجانةد.

 .حممد ملعلم. أ. مناذج من اجلهود احلديثة غري العربية يف خدمة املصطلح القرآين -33
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. جهود املعهد العاملي للفكر اإلسالمي يف دراسة املصطلح القرآين -34

 .سعيد شبارد.

 يف دراسة املصطلح )مبدع( مؤسسة البحوث والدراسات العلمية جهود -35
 .مصطفى فوضيل. د.  القرآين

 .زغلول راغب النجار. د. املصطلح القرآين وعالقته ابلعلوم الكونية -36

 التوصيات:
 :عن عدد من التوصيات، وهي أسفر هذا املؤمتر 

رضورة نرش الوعي العلمي بقضية مركزية القرآن الكريم ومرجعيته يف بناء  .1

 .علوم األمة؛ تأصياًل وتأسيسًا وقصدًا وغاية ومعامل وضوابط

رضورة العناية الفائقة بالقرآن الكريم يف الربامج التعليمية من االبتدائي حتى  .2

 .هناية العايل بمختلف ختصصاته

 .ورة العناية الفائقة بالقرآن الكريم يف الربامج اإلعالميةرض .3

رضورة العناية الفائقة باللسان العريب الذي هو املدخل األساس لفهم القرآن  .4

 .الكريم واستمداد اهلدى منه

 .إحداث ختصص لدراسة املصطلح القرآين يف الدراسات العليا .5

ختلفة ملزيد من إنضاج رضورة عقد ندوات علمية مع املتخصصني يف العلوم امل .6

العالقة بني املصطلح القرآين وتلك العلوم، ووضع األسس العلمية املمهدة للعمل 

التكاميل الذي يؤصل إلسالمية تلك العلوم باملشاركة بني املختصني يف العلوم 

 .الرشعية واملختصني يف العلوم املختلفة األخرى

العلمية التخصصية يف رضورة العمل عىل التواصل العلمي مع اجلمعيات  .7

العلوم املختلفة؛ لتأكيد أمهية االستفادة من املصطلح القرآين والعلوم الرشعية يف 

رؤية تلك العلوم وغاياهتا وانتامئها إىل املفاهيم والكليات اإلسالمية يف املعرفة 

 .واحلضارة



 (ه1438 ةذو احلج)      والعشرون     الرابع العدد       يب للدراسات القرآنية    لشاطجملة معهد اإلمام ا

 375 

رضورة معاجلة فلسفات وأسس العلوم اإلنسانية واملادية املختلفة التي نشأت  .8

وتأصلت يف بيئات فكرية غري إسالمية، لتكون االستفادة والتطوير لتلك العلوم 

 .قائاًم عىل أساس إسالمي متني ضوابط ومقاصد

رضورة إقامة دورات تكوينية يف منهجية التعامل مع املصطلح القرآين فهاًم  .9

 .وتأصيالً 

 دعوة املتخصصني يف العلوم املختلفة إىل أمهية إنجاز معاجم تارخيية .10

 .ملصطلحات تلك العلوم، للنظر يف عالقتها بألفاظ القرآن الكريم ومصطلحاته

رضورة التعاون عىل إنجاز املعجم املفهومي أللفاظ القرآن الكريم  .11

 .ومصطلحاته

رضورة توجيه الباحثني يف الدراسات العليا يف خمتلف العلوم، إىل إنجاز  .12

 .أبحاثهم يف املصطلح القرآين وعالقته بتخصصاهتم

رضورة التعجيل بطبع أعامل هذا املؤمتر، والسعي إليصاهلا إىل خمتلف  .13

 .اجلمعيات العلمية املتخصصة يف شتى العلوم يف العامل اإلسالمي
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 " مقاصد القرآن الكريم يف بناء احلضارة والعمران" مؤمتر
 التونسية املنعقد جبامعة الزيتونة يف مدينة احلمامات ابجلمهورية

 م2017نيسان )أبريل(  20-18هـ املوافق 1438رجب  21-23
حضارة تنظيم: املعهد العاملي للفكر اإلسالمي، ابلتعاون مع املعهد العايل لل

 اإلسالمية جبامعة الزيتونة
 أهداف املؤمتر:

 بيان مفهوم املقاصد القرآنية، وأوجه االتفاق واالفرتاق مع مقاصد الرشيعة. -1

 نواع املقاصد القرآنية ومستوياهتا.الكشف عن أ -2

 ترتيب املقاصد القرآنية هبدف بناء منظومة املوازين والقيم احلضارية القرآنية. -3

إبراز البعد التعلييل للقرآن الكريم ومالحظة معقولية املقاصد ورعاية املصالح  -4

 يف القرآن الكريم.

املميزة هلذا  بيان احلاجة إىل التفسري املقاصدي للقرآن الكريم واخلصائص -5

 التفسري وخطواته.

تفعيل مقاصد القرآن يف بناء شخصية املسلم املعارص وإسهامه يف احلضارة  -6

 املعارصة وبناء اإلنسانية.

العمل عىل تطوير برامج ومشاريع تستند إىل مقاصد القرآن يف بناء احلضارة  -7

 والعمران.

شتغلة عىل النص تقويم الدراسات املعارصة بصورتيها األهلية والوافدة امل -8

 القرآين: الفهم املقاصدي وجدل املعنى واملغزى.

 :حماور املؤمتر
 .احملور األول: مقاصد القرآن الكرمي: املفهوم واألسس واملنطلقات

 مفهوم مقاصد القرآن: دراسة تأصيلية حتليلية نقدية. -1
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العالقة بني مقاصد القرآن وغريها من املقاصد: كالعالقة بني مقاصد  -2

لقرآن ومصادر الترشيع، والعالقة بني مقاصد القرآن ومقاصد الرشيعة، والعالقة ا

 بني مقاصد القرآن والتفسري وأصوله.

 مواقع مقاصد القرآن من علوم الرشيعة. -3

األسس واملنطلقات: دراسة نقدية حتليلية: املوروث والدراسات املعارصة:  -4

 قراءة يف املرجعّيات.

 .ة مقاصد القرآن الكرمياحملور الثاين: أمهي
 مدخل لفهم رسالة الدين اخلاتم باالستناد إىل هدي القرآن الكريم. -1

 استحضار مقاصد القرآن يف القراءة والتالوة والتأويل والتدبر. -2

 بناء الفهم القرآين ملقاصد السنة النبوية وموقعها يف االجتهاد الفقهي. -3

السلوك البرشي يف احلياة الفردية اعتامد مقاصد القرآن ميزانا لضبط  -4

 واالجتامعية.

 بناء منهج للتفسري املقاصدي )تفسري القرآن يف ضوء مقاصده(. -5

توظيف مقاصد القرآن يف بناء رؤية لنظام العامل تقوم عىل الكرامة اإلنسانية  -6

 واحلرية والعدل.

سة استقرائية احملور الثالث: مقاصد القرآن الكرمي: األدبيات والتنظريات: درا
 وحتليلية ونقدية وتقوميية للكتب والدراسات والتنظريات واألفكار.

اجلهود التأصيلية للعلامء السابقني، وحضور موضوع مقاصد القرآن يف  -1

كتب الرتاث اإلسالمي بصورة عامة، وصلة هذه املقاصد بالتطور احلضاري 

 البرشي بصورة خاصة.

د القرآن: حممد إقبال، وابن عاشور، جهود املعارصين يف موضوع مقاص -2

 وحممد العزيز احلبايب ...
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موقف املعارضني من الدراسة املقاصدية للقرآن الكريم: دراسة تأصيلية  -3

 نقدية: مرشوع املدرسة العقلّية العربية املعارصة واالسترشاق، ... إلخ.

ضاري احملور الرابع: مسالك وطرق الكشف عن مقاصد القرآن يف البناء احل
 .والعمران

املسالك األصولية كاالستقراء وأدلة القرآن الكريم الواضحة الداللة  -1

 ومسالك الكشف عن العلة، ... إلخ.

املسالك اخلاصة باملفرسين، كاملسالك البالغية ودور االجتاهات واملناهج  -2

 التفسريية يف بيان املقاصد،... إلخ.

 دة يف بيان مقاصد القرآن.مسالك مقرتحة وفق منهجية علمية جدي -3

احملور اخلامس: تصنيف مقاصد القرآن وترتيبها هبدف بناء احلضارة والعمران: 
 دراسة استقرائية نقدية حتليلية

 خارطة املقاصد القرآنية. -1

 أنواع معايري التصنيف املقاصدي. -2

 حبوث وأوراق املؤمتر:
. د. القرآنخطاب التكليف من ضيق مقاصد الشريعة إىل سعة مقاصد  -1

 حسن القصاب.

 . د. حممد الشتيوي.خطاب اخللق واألمر يف القرآن -2

 . د. عامر احلريري.مرجعية السنة يف ظل مقاصد القرآن -3

 حنو مساءلة إبستمولوجية وتفسريية للعالقة بن مقاصد القرآن ومقاصد -4

 . د. حممد بدي إينو.الشريعة

 ريم احلامدي.. د. عبد الكحنو رؤية منهجية يف التفسري املقاصدي -5
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 . د. عيل أسعد.التفسري املقاصدي للقرآن -6

. د. ُمنْيَة مركزية اآللية السياقية يف البناء احلضاري املقاصدي للقرآن الكرمي -7

 العلمي.

: رؤية نقدية ملفهوم مفهوم احلق وإعادة أتسيس علم املقاصد يف اإلسالم -8

 املصالح األصويل. د. حممد املجذوب.

 . د. عبد املجيد النجار. بناء الفكر العمراينمقاصد القرآن الكرمي يف -9

 . د. فريدة حايد.مقصد إصالح العامل يف القرآن -10

. د. مقصد إصالح العقل يف القرآن وجتليات العقالنية يف العلوم الشرعية -11

 وسيلة خلفي.

 . د. مسعود بو دوخة.أمهية الوعي مبقاصد القرآن يف التدبر -12

. د. نور الدين نسان احلضاريةموجز مقاصد القرآن يف إحياء قيم اإل -13

 اخلادمي.

. د. مسفر التسخري الكوين لإلنسان يف القرآن، وسؤال املقصد العمراين -14

 القحطاين.

 استخالف اإلنسان يف األرض ابعتباره مقصًدا عاًما للقرآن والشريعة -15

 . د. عبد السالم األمحر.واحلضارة

. د. بيَّة رانمقصد التزكية وأبعاده يف ضبط السلوك احلضاري والعم -16

 السلطاين.

 . د. بسام العموش.احلرية يف املقاصد القرآنية -17

. د. عبد دور مقاصد القرآن يف التأسيس املعريف لعلوم اجتماعية بديلة -18

 احلليم مهورباشة
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 الرتاث األثري واملرجعية القرآنية: قراءة انثروبولوجية لتوظيف مقاصد -19

 . د. ياسني كرامتي.القرآن يف جمال العمران

. والعمران املفهوم االقتصادي للعمل يف ضوء القرآن الكرمي لبناء احلضارة -20

 د. أمحد فراس العوران.

. املقاصد االقتصادية يف القرآن مدخال لفهم بنية االقتصاد اإلسالمي -21

 إبراهيم اجللبي.د.

. املقاصد اجلمالية يف القرآن الكرمي: حنو نظرية قرآنية يف الفن واألدب -22

 نجل.عبد امللك بومد.

 . د. عامر جود اهلل.مقصد العدل يف القرآن -23

 . د. ماهر حصوة.مقاصد القرآن يف بناء احلضارة والعمران عند املعاصرين -24

 . د. حممد العامري.مقصد العمران بني التفاسري القدمية واحلديثة -25

.  جاً ذ: ابن عاشور نموجهود املعاصرين يف إعمال وتفعيل مقاصد القرآن -26

 د. وفاء توفيق.

 . د. إدريس الرتكاوي.ل مقاصد القرآن الكرمي عند النورسيأصو  -27

 التوصيات:
. دعوة املؤسسات احلكومية واألهلية ومراكز البحث إىل تعزيز العمل 1

اجلامعي املشرتك، الذي تتضافر فيه اجلهود للكشف عن املقاصد القرآنية بكل 

 مستوياهتا، انطالقًا من توجيهات الوحي.

مية األهلية ومراكز البحث والتكوين عىل اإلفادة من . حث املؤسسات احلكو2

جتربة العمل اجلامعي، واإلفادة من طلبة الدراسات العليا وإرشاكهم يف امللتقيات، 

 وتعميمها مستقباًل ضمن برامج املؤمترات وامللتقيات العلمية.
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. تفعيل اجلانب العميل والتطبيقي يف مقاصد القرآن يف بحث القضايا 3

التي هتّم الفرد واملجتمعات واألمة اإلسالمية، ال سيام بام يتصل بالعلوم  املستجدة

 االجتامعية اإلنسانية والطبيعية.

. تفعيل التكامل املعريف بني علوم الرشيعة والعلوم االجتامعية واإلنسانية 4

 والطبيعية.

. االشتغال بتطوير علم املقاصد الذي حيتاج إىل مزيِد تأصيٍل وتأسيٍس 5

 ورة؛ إلزالة اللبس يف املفاهيم املصطلحات.وبل

. الدعوة إىل تلّمس متثالت املقاصد يف القرآن الكريم والسنة النبوية، بوصف 6

 القرآن الكريم النصَّ املؤسس املهيمن، والسنة النبوية النّص املبنّي.

 . دعوة الباحثني يف املؤسسات اجلامعية والبحثية إىل إحداث الرتاكم املعريف يف7

مقاصد القرآن الكريم؛ وصوالً إىل تأسيس الربامج واملقررات اجلامعية املتصلة 

 بمقاصد القرآن الكريم.

. طباعة أعامل املؤمتر يف كتاب يفيد منه طلبة العلم واملهتمون واملؤسسات 8

األكاديمية والبحثية، وذلك بعد استفادة الباحثني من املالحظات التي وردت يف 

خالت واملناقشات، واإلفادة منها يف تطوير برامج علوم الرشيعة التعقيبات واملدا

 ومقرراهتا.

وقد عرّب املشاركون يف املؤمتر عن شكرهم لوزارة التعليم العايل ورئاسة جامعة 

الزيتونة، وتقديرهم للجهد الكبري الذي أداه كلٌّ من املعهد العاملي للفكر اإلسالمي 

يف جامعة الزيتونة يف تنظيم املؤمتر، واإلشادة  واملعهد العايل للحضارة اإلسالمية

بدور الباحثني واملعقبني الذين استعان هبم املؤمتر يف التعقيب املمنهج، وطلبة 
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املاجستري والدكتوراه يف جامعة الزيتونة الذين أسهموا بدراسة حماور املؤمتر 

 ومدارسة األوراق مع الباحثني املشاركني.
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The Words that appear weak in Taiybat Al-Nashr 
 by Ibn Al-Jazari 

Dr. Habeeb Allah bin Saleh Alsulami 
 

This research aims to study the weak forms of some 

words mentioned in Taiybat Al-Nashr contained in the ten 

recitations of the Holy Quran such as: it was said, narrated, 

mentioned. 

The research explains the meanings whether they are 

weak or strong. It also shows the effect of these words in the 

recitation of the Holy Quran. 

The subject of this research was derived from the books 

of "Alnashr wa Altagreeb". 

This research has got an introduction, a definition of 

Taiybat Alnashr, a study of the weak forms of some words 

and ends by the important results and the following 

recommendations: 

1- The weak forms of the words according to Ibn 

Aljazari's opinion are divided into four kinds. 

- The first one: the multi-faced kinds of these words. 

- The second: these is a difference in the meanings of 

these words but it is acceptable to be read by them. 

- The third: shows the weak kind of these words. 
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- The fourth one: words that aren't related to the subject 

of the research. 

2- The weak forms of these words are about fifteen 

words, in thirty six articles. Ibn Aljazari mentioned 

four weak forms and the rest of these words differ in 

weakness or strength according to their places in the 

text. 

 

Resources of Following in The Holy Quran 
Dr.Fayz bin Habib Atturjumi 

 

This research or project aims at explaining the resources 

that Allah the Almighty instructed to follow His order and 

do in our daily life: in our sayings, doings and our believes. 

These resources should be a source for our legistative life.  

In the research there is a true answer and reply to those who 

claim that there is another resource (like Arrafedha). 

The research also aims at showing that the source in all 

religions is the following to Allah revelation. The research 

explains how these resources come without any errors. 

It also shows the good examples whom Allah the almighty 

has chosen, those are the prophets and the messengers of 

Allah and then their followers. 
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The researcher gave examples of the some Quranic verses 

in relation with the subject of following in the Holy Quran. 

  

The contemplative Question in the Holy Quran 
Dr. Ebtihal Khalid  Alsalamah 

The research deals with  explaining the concept of this 

question. It also explains that this question is good and 

acceptable and it isn't forbidden to be asked. 

The research explains the importance of asking such 

questions because it leads to understanding the meaning of 

the Holy Quran verses. It also shows the importance of 

using such questions in the field of Education, Learning, 

and guidance. 

The research deals with the right method of answering 

such questions. 

The most important sources for these questions are: interp 

-retation books, its bases, origins and the Quranic science 

beside the language books. 

The research explains the aids which help in asking such 

questions such as: asking the question and repeating verses 

of Holy Quran beside listening to it. 

The research mentioned many fields that a person can ask 

these questions like: the language, the rules, the meanings 

and the aims. 
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The research concludes with applying Surat Al-Homazah 

as an example by asking some contemplative questions 

about it followed by the answers from the correct sources. 

 
The Quranic Counterpart between Agreeing  and 

Disagreeing  in connection with the Arabic Grammar – 
 According the seven  recitations, by Alshatebeya method 

Dr. Al-Saied Ibrahim Al-Mansi 
  

❖ The research aims to giving the answer for the questions 

raised by agreeing and disagreeing by different recitors. 

❖ It also shows the grammatical rules within their 

problems and the change of pausing and starting. 

❖ It also contributes to facilitate the Quranic recitations for 

the targeted groups. 

The most important results are: 

❖ The recitation may be a deed against a grammatical 

principle. An example of this: some grammarians said 

that : the notifier shouldn't proceed the noun in a sentence 

that contains: "Laysa" such as the recitation of "Hafs 
and Hamza". 

[177]البقرة:   َّ ىم مم خم حم جم يل ىل مل ُّٱ  

❖ The recitation may be a deed that supports a grammatical 

principle such as those who support the addition of the 



24th Issue  :    Dhul-Hijja ,   1438 AH ,    September     2017 AD 
 

 

 

 

393 

descriptive noun to its adjective like the recitation of 

"Ibn Aa'mer" : [ 32]األنعام:  َّ خب حب جب ُّ  

❖ The researcher stated that the seven recitation must be all 

the same in their correctness. In some cases one recitation 

can be clearer than the other such as : "Abi Amr"  

[89، 87]املؤمنيل :  َّٱسيققللل  اُهُّ . Al-Farra said " it is clearer in 

respect of Arabic language, like the recitation رت يب ُّٱ َّ . 

    

The Rhetorical Method of the Holy Quran in using the 
Two negative letters: No = la and Not = lan 

Dr. Dhafir bin ghurman Al-Amri 
 

The research deals with the rhetorical method of the Holy 

Qur'an in the use of the two negative letters: No "La" and 

Not "Lan" and their meanings in the Qur'anic style.  

The research includes an introduction, a statement of the 

research method, its objectives, and the previous studies. It 

is divided into two sections. The first deals with the negative 

in the grammatical lesson. The second topic deals with the 

two letters in the Quranic style and their meanings. It is 

placed in two demands for each letter of demand, in which it 

is an extrapolation of some of verses that are meaningful to 

the rhetorical meanings. The search is sufficient to indicate 
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the purpose of the research, Its purpose, and the research 

may be classified according to those meanings Which 

appear from the arrival of the two letters in the style of the 

Quran, and then conclude the research conclusion, where 

the findings, and a list of sources, indexed index of topics. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
















