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        إهداءإهداءإهداءإهداء
  

 ُينير اوكانا لي نبراسً ، من تعهداني بالتربية في الصغر إلى
  .فكري بالنصح والتوجيه في الِكَبر

  تعالى. حفظهما اهللاوالدي والدتي و 
  
وساندني وشجعني في  بيديوأخذ  احرفً كل من عّلمني  ٕالىو 

  .العلم والمعرفةسبيل تحصيل 
  

  اإليهم جميعً 
  ،،، هذا البحثأهدي 
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        شكر وعرفانشكر وعرفانشكر وعرفانشكر وعرفان

والصالة ، ]٣٥: القمر[ ��m}��|��{����zl:الحمدهللا القائل في محكم التنزيل
»ال يْشُكُر الّله مْن ال يْشُكُر الناَس «: والسالم على نبيه محمد القائل

صلى اهللا  )١(
  :وبعد .. إلى يوم الدين اكثيرً  اعليه وعلى آله وصحبه وسّلم تسليمً 

إلى جامعة أم درمان فإنه يسرني أن أتقدم بجزيل الشكر وكريم العرفان 
  لما يحب ويرضى. المولى جل وعال أن يوفق القائمين عليها الً سائ اإلسالمية،

، محمد حسن محمد عبدالرحمن: ثم أخص بالشكر فضيلة األستاذ الدكتور
وتقديم النصح والتوجيه للباحث حيث ، وذلك لتفضله وقبوله اإلشراف على الرسالة

إنه كان لعلمه وفضله وحسن توجيهاته األثر الملموس في أن يظهر البحث بصورته 
  .النهائية

فضيلة األستاذ  ،فاضل أعضاء لجنة المناقشةوالشكر موصول للمشايخ األ
الدكتور: الطيب محمود عبدالقادر، وفضيلة األستاذ الدكتور: صالح عوض محمد 

  .فجزاهم اهللا عني خير الجزاء، بقبول قراءة الرسالة، وتقييمها وذلك لتفضلهم إدريس،
من  والتوجيه كما ال أنسى أن أشكر في هذا المقام كل من أسدى لي النصح

  .مشايخ وعلماء وٕاخوة وأقرباء فجزاهم اهللا خيرا
جع الخاصة بالرسالة وأشكر كل من تعاون معي في توفير المصادر والمرا

  .خوة القائمين على مكتبة الشيخ عبدالعزيز بن خالد بن حمدوأخص منهم اإل
، بدعواته الصادقة أو تمنياته المخلصة كان معيمقدٌم لكل  اوالشكر أخيرً 

  .هللا أن يجزي الجميع خير الجزاء وأن يجعل ذلك في موازين حسناتهموأرجو ا

                                                            
)، والبخاري في األدب ٤٨١٣برقم ( ٤/٤٠٣ )، وأبو داود٧٩٣٩برقم ( ١٣/٣٢٢رواه أحمد في مسنده ) ١(

  )، وصححه محققه الشيخ األلباني.٢١٨، برقم (٦٥المفرد، ص
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        مستخلصمستخلصمستخلصمستخلص
البرهان التفسيرية من خالل كتابه:  الزركشييدرس هذا البحث جهود اإلمام 

النصف الثاني من القرآن ويتركز في بيان جهوده التفسيرية في ، في علوم القرآن
  .سورة الكهف وحتى نهاية سورة الناسبداية من  :الكريم

رها اإلمام آليات التي فس ا ودراسة تتبعوقد اعتمدُت المنهج االستقرائي في 
كما اعتمدت المنهج التاريخي في التعريف باإلمام ، البرهان كتابه في الزركشي
  .البرهانه بكتابوالتعريف  ،والعصر الذي عاش فيه الزركشي

اإلمام  أن  حيث ذكرُت من نتائجه النتائج والتوصيات،أهم ب ثم ختمُت البحث
 :/ الزركشي
 التي والفكرية العلمية بالحركة لتأثرهترك تراثًا ضخًما في سائر الفنون نظًرا  •

 .عصره علماء من كبير عدد علىه تتلمذو  مصر في سائدة كانت
كان له دوٌر بارٌز في تدوين التفسير بمؤلٍف مستقٍل مأثوٍر عنه وهو و  •

في  البرهان، أو بما ذكره في كتبه والتي منها كتابه النفيس التفسير إلى سورة مريم
 .علوم القرآن

جمع في تفسيره لآليات القرآنية بين التفسير بالمأثور والتفسير بالرأي، و  •
وشاع في تفسيره بالمأثور تفسيره للقرآن بالقرآن، وفي تفسيره بالرأي عنايته بالجانب 

َأْضَرب صفحًا عن ذكر اإلسرائيليات في كتابه ، و البالغي في اآليات القرآنية
 ./يحسب له وهذا مما  البرهان،

  وذكرت من التوصيات:
 علوم في البرهان كتابالعناية بالمباحث اللغوية والنحوية والبالغية في  -١
 ؛ لغناء الكتاب بها.القرآن

 .البرهاندراسة المسائل العقدية الواردة في كتاب ، و تخريج األحاديث -٢
ودالالتها، من المواضيع التي  البرهانالقراءات الشاذة والمتواترة الواردة في  -٣

 تحتاج إلى بحث من طالب الدراسات العليا.
    بمجموعة من الفهارس العلمية التي تسهل اإلفادة منه. البحث وذيلتُ 
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Abstract        
 

This research examines Imam Zarkashi's exegetical efforts through his book "Al-Burhan 
fi Ulum Al-Qur'an", concentrating on his efforts in explaining the second half of the Qur'an_ 
from the beginning of surat Al-Kahf (the cave) until the end of Surat An-Nas (Mankind). 

I adopted the inductive approach in tracking and studying the verses that where 
interpreted by Imam Zarkashi in his book Al-Burhan.  I also adopted an historical approach 
in introducing Imam Zarkashi and the era in which he lived, and in introducing his book Al-
Burhan. 

I then concluded the research with the most important findings and recommendations, 
where I mentioned that Imam Zarkashi: 

• Has left a huge legacy in all arts due to the influence of the scientific and intellectual 
movement that prevailed in Egypt at that time, and due to his studies under a large number 
of scholars of his time. 

• Had a prominent role in the codification of interpretation with his well-known 
interpretation of the Qur’an until sura Maryam, or what he mentioned in his books, which 
include his precious "Al-Burhan fi Ulum Al-Qur'an". 

• Combined between interpretations that were based on transmitted tradition and those 
based on opinion.  For the former, he frequently interpreted the Qur’an with the Qur’an.  For 
the latter, he focused more on the rhetorical aspects of the Qur'anic verses and avoided 
citing “Israelite” references in his book, for which he is credited. 

Of the recommendations, I mentioned: 
١. Focusing on for the linguistic, grammatical, and rhetorical studies which are plenty in 

“Al-Burhan” 
٢. Tracing the hadiths and studying the theological topics that are contained in the 

book. 
٣. The aberrant readings that are confirmed by frequency (tawaatur) and referenced in 

Al-Burhan and their connotations are of the topics that require academic research from 
graduate students. 

Finally, I appended to the research a set of scientific indexes that will facilitate benefiting 
from it. 

May Allah grant us success. 
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  :املقدمة

 الحمدهللا الذي أنزل على عبده الكتاب تبصرة ألولي األلباب، وجعله أجل
������mالُكُتِب قدرًا، وأغزرها علمًا ونفعًا، ال شبهة فيه وال ارتياب، قال تعالى: 

����������������	��
����������� � ������������ � �����l  فصلت: سورة
]٤٢-٤١.[   

والصالة والسالم على المبعوث رحمة للعالمين، ُأعطَي جوامع الَكِلم وَفْصَل 
الخطاب، عّلم الناس الكتاب والحكمة، فأخرجهم من الظلمات إلى النور، قال تعالى: 

�m�«��ª��©��¨�����º��¹��¸��¶��
����´��³��²��±���°�����®����¬
����������Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��À��� ¿¾��½��¼��»�����������"��� � � � �#

��$���%��&��'��(��)*����+l ١١-١٠: [سورة الطالق.[   
  وبعد:
وال ، أن شرف العلم بشرف المعلوم إذعلم التفسير هو أجّل العلوم وأعالها  فإن

وهو مفتاح ، جالمنزل على الرسول األمين  -سبحانه–أشرف من كالم رّب البرية 
  .فهم كالم اهللا تعالى إلى خلقه

من العلماء األفذاذ الذين أفنوا أعمارهم في دراسة العلوم المتعلقة بالقرآن هناك و 
ومن ، بيننا والى أن يرث اهللا األرض ومن عليها فكانوا بعد مماتهم أحياءً ، الكريم

وجعلهم منارات يستهدي بها السائر ، فضل اهللا عليهم أن رفع ذكرهم وأعلى شأنهم
  .إلى اهللا تعالى

الذين جمعوا بين الفقه والحديث والتفسير وأصول الدين ومن هؤالء العلماء 
العالم الجليل والشيخ اإلمام  وتعالى وغير ذلك من العلوم المتعلقة بكالم اهللا سبحانه

 ـ:خط كتابه الموسوم بالذي ، الزركشيبدر الدين محمد بن عبداهللا بن بهادر 
احتوى على العديد من و ، في أربعة مجلدات وقع حيث ،البرهان في علوم القرآن

  .علوم القرآنمباحث 
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محمد  :في هذا البحث أكمل ما بدأ به األخ الباحث -بإذن اهللا تعالى - وٕاني 
من تفسير آليات  البرهانمن تجريده لما ورد في كتاب ، عبدالرحمن أحمد أبو صالح

  .الجهود التي بذلها هذا اإلمام في تفسير آيات القرآن الكريم لتتبين، القرآن الكريم
من بداية سورة الكهف وسيكون بحثي في النصف الثاني من القرآن الكريم "

" ألكمل بذلك خدمة هذا الكتاب من هذا الجانب "جانب وحتى نهاية سورة الناس
ل وعال أن يرزقني اإلخالص ألستكشف به دالالت المولى ج الً التفسير" سائ

كما أسأله سبحانه أن يوفقني للصواب وأن يرزقني صدق الكتابة والتحرير ، الكتاب
  .والخطاب

  :اختيار املوضوع أسباب
  :لقد دفعني للكتابة في هذا الموضوع عدة أسباب أهمهما

  .وأجلهاتعلق هذا الموضوع بكتاب اهللا تعالى الذي هو أشرف العلوم  -١
في علم  االكبيرة ومؤلفاته المتنوعة والمشتهرة خصوصً  الزركشيمكانة اإلمام  -٢

فأردت أن يكون لي دوٌر  ،الفقه وأصوله وقواعده وفي علم الحديث وغيرها من العلوم
فكما أنه فقيه أصولي محدث فهو ، في إبراز شيٍء من  مكانته في علم التفسير

  ./كذلك مفسر 
في بحثه ، محمد عبدالرحمن أحمد أبو صالح :إكمال ما بدأه أخي الباحث -٣

  .للفائدة اللعقد وُمتممً  الً من سورة الفاتحة وحتى سورة اإلسراء فجاء بحثي مكم
وأخص منهم ، المختصين لي بالبحث في علم التفسيرتشيجع بعض األساتذة  -٤

(حاصل على الدكتوراه في التفسير وعلوم ، مساعد مسلم الجعفر :األستاذ الدكتور
  .ام) فجزاه اهللا خيرً ١٩٧٦القرآن من كليه أصول الدين بجامعة األزهر عام 

مني في جمع آثار السلف الصالح ورغبًة في أن يكون بحثي هذا  مساهمةً  -٥
  .لبنة مفيدة من لبنات المكتبة العلمية

  :املوضوع أهمية
  تنبع أهمية الموضوع من خالل اآلتي:

 



 المقدمة 

    

 ي 

 

، وهو -/  الزركشياإلمام  - تناوله لتفسير َعَلم من أعالم هذه األمة   -١
  . في دراسة العلوم المتعلقة بالقرآن الكريماإلمام الذي أفنى عمره 

التفسيرية مجتمعة في بحث واحد بما يتيح  الزركشيتقديمه ألقوال اإلمام   -٢
  للعامة قبل الباحثين سهولة اإلطالع عليها واإلفادة منها.

وتحريراته في علم التفسير، ورغم أن  ركشيالز المكانة الكبيرة ألقوال اإلمام  -٣
إال أنها ليست مظنة للبحث،  البرهان في علوم القرآنهذه األقوال موجودة في كتابه 

كمرجع من مراجع علوم القرآن،  البرهانحيث إن القارئ والباحث غالًبا ما يرجع إلى 
فكان جمع هذه األقوال وتحريرها مهًما لطالب العلم الشرعي والباحث في علم 

  التفسير على وجه الخصوص.

  :الدراسات السابقة
في  الزركشيتبين لي بعد البحث واالستقراء أن أول من حرر أقوال اإلمام 

محمد عبدالرحمن أحمد أبو  :هو أخي الباحث انالبرهالتفسير من خالل كتابه 
وقد تيسر لي ، سورة اإلسراء إلى نهايةسورة الفاتحة  بداية في بحثه من، صالح

أنه لم يتيسر إال ، اإلطالع على خطة بحثه وأفدت منها في تقسيم خطتي في البحث
  .لي اإلطالع على البحث

ولعل  : يوسف المرعشلي (للبرهان)،من تحقيق الدكتور اكما أني قد أفدت كثيرً 
الجهد الكبير لمن سبقوه في هذا ب اإلقرارهذا هو أفضل وأوسع تحقيق للبرهان مع 

  .المجال
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  :منهج البحث
اعتمد هذا البحث في بابه األول على المنهج التاريخي في التعريف باإلمام 

كما اعتمد في بابه الثاني ، والعصر الذي عاش فيه والبيئة التي نشأ فيها الزركشي
في كتابه  الزركشيرها اإلمام آليات التي فس اتتبع المنهج االستقرائي في  على

والواقعة ضمن حدود بحثي من أول سورة الكهف وحتى  البرهان في علوم القرآن
  :اآلتيةوسار البحث بحسب الخطوات ، آخر سورة الناس

وأثناء ، لها اتفسيرً  لَ قَ أو نَ  الزركشيرها اإلمام قمت بجمع اآليات التي فس : الً أو 
سجل اآلية ورقمها والسورة التي وردت فيها ورقم الجزء والصفحة والباب الجمع أُ 

  .البرهانمن كتاب  والمبحث الذي وردت فيه
  .ترتيب اآليات حسب ورودها في المصحف الشريف: اثانيً 
  .دمج اآليات المتكررة وفرزها وترتيبها: اثالثً 
  .عاصمالرسم العثماني وبرواية حفص عن بكتابة اآليات : ارابعً 

  .ترتيب المصحف الشريفاسم السورة ثم اآليات المفسرة بحسب  ذكر: اخامسً 
على اآليات التي تم جمعها  الزركشيجمع أقوال ومنقوالت اإلمام : اسادسً 

  .وفرزها
وبحسب الحاجة التي تدعو إلى  يهادراسة هذه األقوال والتعليق عل: اسابعً 

  .ذلك
  .في المصحف الشريف سورهاعزو اآليات الواردة في التفسير إلى : اثامنً 
م لَ في أول مرة يِرد ذكر العَ  ألعالم الوارد ذكرهم في الرسالةلالترجمة : اتاسعً 

  فيها.
تخريج األحاديث الواردة في الرسالة وعزوها إلى مصادرها من كتب : اعاشرً 

  .السنة
دة في اآلية إلى موقعها في كتاب عزو أقوال اإلمام الوار : حادي عشر

وقد ، ورقم الجزء والصفحة، والمبحث، النوع الذي وردت فيه اآلية اذاكرً  )البرهان(

 



 المقدمة 

    

 ل 

 

طبعة ، محمد أبو الفضل إبراهيم :النسخة التي قام بتحقيقها الشيخ: اعتمدت في هذا
   م.٢٠١١هـ/١٤٣٢ تاريخ الطبعة، لبنان ،بيروت ،المكتبة العصرية
، عندما يرد ذكر مصدٍر ما فإني أشير إليه بذكر اسم المصدر: ثاني عشر

وعندما ، ورقم الجزء والصفحة، وتاريخها، ورقم الطبعة، واسم المطبعة، واسم المؤلف
  .والجزء والصفحةيرد ذكره مرًة أخرى فإني أكتفي بذكر اسم المصدر 

، فيها الزركشياألصل أني أذكر اآلية ثم أنقل ما أورده اإلمام : عشر ثالث
  .الزركشيفإني أعني بذلك اإلمام " /"قال : وٕاذا قلت في بعض األحيان

قد يفسر آية  /مما الحظته أثناء البحث واالستقراء أن اإلمام : عشر رابع
ألحد  اثم ينقل التفسير نفسه لآلية نفسها في موضع آخر مسندً ، في موضٍع ما

أني أجمع هذه األقوال في مكان واحد وأسند ما كان  -هنا–ومنهجي ، العلماء
  :ومن األمثلة على ذلك، امسندً 

�������������m: قوله تعالى • � � � ��� ����	����
�� � � ��� ��

l ]٥١: المؤمنون[.  

قوله : في مبحث "وجوه المخاطبات والخطاب في القرآن الكريم" /قال 
��������������m: تعالى � � �������	l إلى قوله :m���¶�����´

���¹��¸l  ١(إذ ال نبي معه قبله وال بعده؛ وحده ج هذا خطاب للنبي(.  
أبو بكر قال : وقال في مبحث "الخروج على خالف األصل وأسبابه"

  .)٢(هإذ ال نبي معه وال بعد ؛وحده جهذا خطاب للنبي : الصيرفي

  ].٣٥: النمل[ �m����������������l: قوله تعالى •

                                                            
  . ٢/١٤٧البرهان ) ١(
  .٣/٧المصدر السابق  )٢(

 



 المقدمة 

    

 م 

 

: "وجوه المخاطبات والخطاب في القرآن الكريمفي مبحث " / الزركشي قال
أنه يحتمل أن يكون من جهة ، وفيه نظر mS��Rl: بدليل قوله، المراد به واحد

  .)١(افإن العادة جارية السيما من الملوك أال يرسلوا واحدً ، الخطاب لرئيسهم
: "إطالق الجمع وٕارادة الواحد –أساليب القرآن وفنونه البليغة وقال في مبحث "

وفيه نظر من ، mS��Rl: بدليل قوله تعالى االرسول كان واحدً : ابن فارسقال 
جهة أنه يحتمل مخاطبة رئيسهم فإن العادة جارية السيما من الملوك أال يرسلوا 

  .)٢(اواحدً 

  :خطة البحث
  ،، وخاتمة، وسبعة فصول، وبابين، مقدمة قسمُت البحث إلى

أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، ومنهج الباحث،  :احتوت علىو  المقدمة
  وخطته.

وبكتاب "البرهان" ويحتوي  الزركشي بدر الدين التعريف باإلمام: األول الباب
 :على ثالثة فصول
  :مبحثانوفيه ، / الزركشيالتعريف باإلمام بدر الدين  :الفصل األول

  :مطلبان وفيه، الزركشيالتعريف باإلمام : المبحث األول �
 ، وفاته.نشأته، مولده ،لقبه ،كنيته، اسمه: المطلب األول �
  .في هذه النسبة الزركشيعلماء وأعيان شاركوا اإلمام : المطلب الثاني �
  :مطالب خمسة وفيه، العلمية الزركشيجهود اإلمام : المبحث الثاني �
  .طلبه للعلم ورحلته في ذلك: المطلب األول �
  .شيوخه: المطلب الثاني �

                                                            
  .٢/١٤٨البرهان  )١(
  .٣/٧المصدر السابق  )٢(

 



 المقدمة 

    

 ن 

 

  .تالمذته: المطلب الثالث �
  .مؤلفاته: المطلب الرابع �
  .ثناء العلماء عليه: المطلب الخامس �

  :وفيه ثالثة مباحث، / الزركشيعصر اإلمام  :الفصل الثاني
  ، فيه ثالثة مطالب:الحالة السياسية :المبحث األول �
  .المماليك البحرية: المطلب األول �
  .المماليك الجراكسة: المطلب الثاني �
  .الزركشيتأثير الحالة السياسية على اإلمام : المطلب الثالث �
 ، وفيه مطلبان:الحالة االجتماعية :الثانيالمبحث  �
الطبقات التي تكون منها المجتمع المصري في عصر : المطلب األول �
  .المماليك
  .بالحياة االجتماعية الزركشيتأثر اإلمام : المطلب الثاني �
 :مطلبان، وفيه الحالة العلمية :المبحث الثالث �
  .المدارس التي أنشئت في زمن المماليكأهم : المطلب األول �
 الزركشيالعلماء الذين برزوا في هذا العصر، وتأثر اإلمام : المطلب الثاني �

  بالحالة العلمية في عصره.
  :وفيه ثالثة مباحث ،البرهان"" الزركشيالتعريف بكتاب اإلمام  :الفصل الثالث

  .وصف الكتاب ومنهج المؤلف فيه :المبحث األول �
  .الكتاب حواهاالعلوم التي  :الثانيالمبحث  �
  ، وفيه مطلبان:من الباحثين الكتابالخدمة التي حظي بها  :المبحث الثالث �
  .بها كتاب "البرهان" حظي التحقيقات التي: المطلب األول �
  .العلمية على كتاب "البرهان"البحوث والرسائل : المطلب الثاني �

من خالل كتابه  ارً مفس  / الزركشياإلمام بدر الدين  :الثاني الباب
  :ويحتوي على  أربعة فصول ،(البرهان)

 



 المقدمة 

    

 س 

 

وفيه ، "الفرقانسورة " آخرسورة "الكهف" وحتى  من أول :الرابعالفصل 
  :مبحثان
  ، وفيه مطلبان:سورة "األنبياء" آخرسورة "الكهف" وحتى  أولمن  :األولالمبحث  �
  ."مريممن سورتي "الكهف" و" الزركشيما فسره اإلمام : المطلب األول �
  .من سورتي "طه" و "األنبياء" الزركشيما فسره اإلمام : المطلب الثاني �
  ، وفيه مطلبان:"الفرقانسورة " آخر" وحتى الحجسورة "من أول  :المبحث الثاني �
  ."المؤمنون" و"الحجمن سورتي " الزركشيما فسره اإلمام : المطلب األول �
  ."الفرقان"" والنورمن سورتي " الزركشيما فسره اإلمام : المطلب الثاني �

وفيه  ،"الحجراتسورة " آخر" وحتى الشعراءسورة " من أول  :الخامسالفصل 
  :أربعة مباحث

، وفيه "العنكبوتسورة " آخر" وحتى الشعراءسورة " من أول :المبحث األول �
  مطلبان:
 ."النمل"" والشعراء" تيمن سور  الزركشيما فسره اإلمام : المطلب األول �
من سورتي "القصص"  الزركشيمام ما فسره اإل: المطلب الثاني �

  ."العنكبوت"و
، وفيه سورة "يس" آخر"الروم" وحتى  من أول سورة :المبحث الثاني �
  مطلبان:
 آخرسورة "الروم " حتى  أولمن  الزركشيما فسره اإلمام : المطلب األول �

  ."األحزاب" سورة
 آخرسورة "سبأ " حتى  أولمن  الزركشيما فسره اإلمام : المطلب الثاني �

  ."يس" سورة
، وفيه سورة "الشورى" آخرسورة "ص" وحتى  من أول :المبحث الثالث �
  مطلبان:
 آخرسورة "ص " حتى  أولمن  الزركشيما فسره اإلمام : المطلب األول �

  ."غافر" سورة
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 ع 

 

  ."الشورى"من سورتي "فصلت" و الزركشيإلمام ما فسره ا: المطلب الثاني �
، وفيه "سورة "الحجرات آخرسورة "الزخرف" وحتى  من أول :المبحث الرابع �
  مطلبان:
سورة "الزخرف " حتى  أولمن  الزركشيما فسره اإلمام : المطلب األول �

  .سورة "األحقاف" آخر
 آخر" حتى سورة "محمد أولمن  الزركشيما فسره اإلمام : المطلب الثاني �

  .سورة "الحجرات"
سورة  آخرسورة "ق" وحتى  من أول : المفّصـــل""طوال  :السادسالفصل 

  :وفيه مبحثان، "المرسالت"
، وفيه سورة "الجمعة" آخرسورة "ق" وحتى  من أول :المبحث األول �
  مطلبان:
 آخرسورة "ق " حتى  أولمن  الزركشيما فسره اإلمام : المطلب األول �

  .سورة "الواقعة"
 آخر" حتى سورة "الحديد أولمن  الزركشيما فسره اإلمام : المطلب الثاني �

  .سورة "الجمعة"
"، سورة "المرسالت آخرسورة "المنافقون" وحتى  من أول :المبحث الثاني �

  وفيه مطلبان:
سورة "المنافقون " حتى  أولمن  الزركشيما فسره اإلمام : المطلب األول �

  .سورة "الحاقة" آخر
سورة "المعارج " حتى  أولمن  الزركشيما فسره اإلمام : المطلب الثاني �

  .سورة "المرسالت" آخر
 آخر" وحتى النبأسورة " من أول : أواسط وقصار المفصل" :السابعالفصل 

  :وفيه مبحثان، "الناسسورة "
سورة  آخرسورة "النبأ" وحتى  من أول: أواسط المفصل :األولالمبحث  �

  ."الليل"

 



 المقدمة 

    

 ف 

 

 سورة آخرسورة "الضحى" وحتى  من أول: قصار المفصل :المبحث الثاني �
  "الناس"

  .تتضمن أهم النتائج التي توصل إليها الباحثو  :الخاتمة
  :تتضمن ما يليو  :الفهارس

  .القرآنية فهرس اآليات �
  .النبوية فهرس األحاديث �
  .فهرس األعالم �
  .والمراجع درالمصاثبت  �
  .فهرس الموضوعات �

 



  
  
  
  
  
  

  

    الباب األول:الباب األول:الباب األول:الباب األول:
    ))))الربهانالربهانالربهانالربهان((((التعريف باإلمام الزركشي وبكتاب التعريف باإلمام الزركشي وبكتاب التعريف باإلمام الزركشي وبكتاب التعريف باإلمام الزركشي وبكتاب 

 

 ويحتوي على ثالثة فصول:

 ./الزركشي التعريف باإلمام بدر الدين الفصل األول: 

 ./الزركشي  بدر الدين عصر اإلمامالفصل الثاني: 

الزركشي  بدر الدين التعريف بكتاب اإلمامالفصل الثالث: 

 .البرهان في علوم القرآن

 

 



    
    الفصل األول:الفصل األول:الفصل األول:الفصل األول:

        ////التعريف باإلمام بدر الدين الزركشي التعريف باإلمام بدر الدين الزركشي التعريف باإلمام بدر الدين الزركشي التعريف باإلمام بدر الدين الزركشي 
  

 وفيه مبحثان:

 التعريف باإلمام الزركشي.المبحث األول: 

 جهود اإلمام الزركشي العلمية.المبحث الثاني: 

 

 



 

    
    األول:األول:األول:األول:املبحث املبحث املبحث املبحث 

    التعريف باإلمام الزركشيالتعريف باإلمام الزركشيالتعريف باإلمام الزركشيالتعريف باإلمام الزركشي    
 :مطلبان وفيه

 ، وفاته.، نشأتهمولده ،لقبه ،اسمه، كنيته المطلب األول:

علماء وأعيان شاركوا اإلمام الزركشي في  المطلب الثاني:
 .هذه النسبة

 

 



   ////الفصل ا�ول: التعريف با�مام بدر الدين الزركشي 

٤ 

 

        : : : : املطلب األولاملطلب األولاملطلب األولاملطلب األول
        ، وفاته، وفاته، وفاته، وفاتهنشأتهنشأتهنشأتهنشأته، ، ، ، مولدهمولدهمولدهمولده    ،،،،لقبهلقبهلقبهلقبه    ،،،،كنيتهكنيتهكنيتهكنيته، ، ، ، امسهامسهامسهامسه

  :ولقبهوكنيته اسمه 
بن بهادر  )٢(محمد بن عبد اهللا )١(بدر الدين أبو عبد اهللا هو اإلمام العالمة

 )٥(المنهاجي )٤(المصنف المحرر، المحدث المفسر، الفقيه األصولي )٣(الزركشي
  .)٧(المصري المولد والوفاة )٦(التركي األصل، المذهبالشافعي 

                                                            
  .١٦٨- ١٦٧ص  ٣هـ، ج/١٤٠٧، ت ١طبقات الشافعية البن قاضي شهبة، عالم الكتب، بيروت، ط/ )١(
 شذرات الذهب"" و٣٩٨ - ٣٩٧ص ٣ج/ ، فورد في "الدرر الكامنةمام الزركشيفي اسم اإل ت التراجمختلفا )٢(

 الحافظ جالل الدينمحمد بن بهادر بن عبداهللا، بينما أورد  :" وغيرها من المراجع بأنه٥٧٣-٥٧٢ص ٨ج/
محمد بن عبداهللا بن بهادر، ويظهر أن هذا هو  :" بأنه٤٣٧ص ١ج/ نسبته في "حسن المحاضرة السيوطي

نص في آخر كتاب "اإلجابة إليراد ما  الزركشي البدر الراجح، ومما يدل على ذلك أن عبداهللا بن اإلمام
اْلَحْمُد  ِللِهِ وكفى بلغ السَماع لَجِمْيع َهَذا ""على نسبة أبيه فقال:  ١٧٥ ص ١/على الصحابة ج استدركته عائشة

لّدْين َأِبي َعْبد اِهللا ُمَحمد اْبن الفقير ِإَلى ربه جمال الِكَتاب َعَلى مؤلفه شيخي ووالدي الفقير ِإَلى اهللاِ َتَعاَلى بدر ا
د ْبن َعْبد الشافِ  الّدْين َعْبد اِهللا الشِهَير بالزركشي د ْبن ُمَحماِهللا ِعّي ... وَذِلَك بقراءة مثبته فقير رحمة ربه ُمَحم

  .أ.هـ  .."ِعّي عامله اهللاِ بلطفه.الشافِ  الزركشي
اإلمام  التي كان يشتغل بها، تزيين الحرير بخيوط الذهب والفضة وهو، كشرْ : نسبة إلى صنعة الز الزركشي )٣(

  .في صغره، وعليه فإن المشتغل بهذه الصنعة هو من يعالج القماش الزركشي
ـ لتكملة المعاجم العربية (انظر: . َزْركاش: تطريز، مَزْرَكش: مطرز، موشى، بالفضةش الثوب: َرّقشه كَ رْ زَ 

  ).٣١٥ ص ٥ج/دوزي رينهارت 
 .لقب بذلك لكثرة الكتب التي صنفها )٤(

 .لقب بذلك ألنه حفظ في صغره منهاج الطالبين للنووي )٥(

 .فقد كان من أصل تركي )٦(

العسقالني، دار  حجر: (الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، للحافظ ابن انظر ترجمة اإلمام الزركشي )٧(
)، (إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ، للحافظ ابن ٣٩٨-٣٩٧ص ٣هـ، ج/١٤١٤، ت/١الجيل، بيروت، ط/

)، (طبقات ١٤١ـ  ١٣٨ص  ٣هـ، ج/١٤٠٦، ت/ ٢العسقالني، دار الكتب العلمية، بيروت، ط/ حجر
، )، ( شذرات الذهب، البن العماد الحنبلي، دار ابن كثير١٦٨ـ ١٦٧ص  ٣فعية، البن قاضي شهبة ج/الشا

)، (األعالم، لخير الدين الزركلي، دار العلم للماليين، ٥٧٣ـ  ٥٧٢ص  ٨هـ، ج/ ١٤٠٦، ت/ ١دمشق، ط/
، مؤسسة الرسالة، مؤلفين، لـ عمر رضا كحالة)، (معجم ال٦١ـ  ٦٠ص  ٦م، ج/٢٠٠٢، ت/ ١٥بيروت، ط/
  ).١٧٥ـ ١٧٤ص  ٣هـ، ج/١٤١٤، ت/ ١بيروت، ط/

 



   ////الفصل ا�ول: التعريف با�مام بدر الدين الزركشي 

٥ 

 

  :مولده
على أن مولده كان  الزركشيوقد اتفقت المصادر التي ترجمت لإلمام البدر 

وقد ، ام  دون ذكٍر لليوم والتاريخ تحديدً ١٣٤٤هـ الموافق لسنة ٧٤٥في مصر سنة 
ولد بعد األربعين ثم رأيت : إنباء الغمر"في " )١(العسقالني الحافظ بن حجرقال 

  .)٢(سنة خمس وأربعين وسبعمائة للهجرةبخطه 
  :نشأته

هي أسرة لم تكن ذات شهرة في و ، ونشأ في ظل أسرته الزركشيولد اإلمام 
و ذكر أن والده كان ، وقد ترعرع بين كنف عائلتة البسيطة ،األوساط االجتماعية

في  ابارزً  ادورً  -را يظهفيم-قد كان لهذه الحياة االجتماعية ول، ألحد األعيان امملوكً 
  .وهذا بعد توفيق اهللا وتسديده، نبوغ هذا الفتی

هذه الصنعة ، ولقد عرف والده باشتغاله بصناعة الَزْركش وهو التطريز بالذهب
 ؛من أعباء الحياة عن والده وأسرته االتحق بها االبن وزاولها حتى يخفف شيئً  التي

  .إذ أن أسرته كانت إلى العوز أقرب
إلى معاقل العلم في مصر  الزركشيأن يتوجه اإلمام  شاء اهللا تعالىولكن 
غ له حتى أصبح من وتفر فبدأ اشتغاله بطلب العلم ، وراءه صنعة أبيه اآنذاك تاركً 

  .وأفراد دهره، أعالم عصره

                                                            
 بن أحمد الفضل أبو الدين شهاب العصر حافظ الحديث في المؤمنين أمير األعالم علم اإلسالم شيخهو  )١(

 والدار والمنشأ المولد المصري األصل العسقالني حجر بابن الشهير أحمد بن علي بن محمد بن محمد بن علي
 وهو والده ومات ،وسبعمائة وسبعين ثالث سنة شعبانمن شهر  عشر ثانيال في ولدالمذهب،  الشافعي والوفاة
 فأقبل الحديث طلب إليه اهللا ببحُ  ثم ،الكريم القرآن وحفظ كبر أن إلى والده أوصياء بعض فكفله السن حدث
 في وبرع والتصنيف االشتغال على وأقبل، والعراقي الملقن ابن والحافظين البلقيني السراجوممن سمع عنهم  عليه
 معرفة إليه انتهى اتكلفً  افقيهً  صناعةً  امحدثً  اطبعً  اشاعرً  كان بعضهم قال اإلسالم حافظ وصار والعربية الفقه

 الشأن هذا في عليه المعول هو وصار ذلك وغير األحاديث وعلل والنازل العالي ومعرفة واستحضارهم الرجال
: انظر ترجمته في، الطلبة به وانتفع السنة ييومح األعالم وحجة العلماء وعالمة األمة وقدوة األقطار سائر في

 .٣٩٩ - ٣٩٥ص  ٩هـ، ج/ ١٤٠٦، ت/ ١، دمشق، ط/الذهب، البن العماد الحنبلي، دار ابن كثير شذرات

  .١٣٩ص ٣العسقالني ج/ ، للحافظ ابن حجرإنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ )٢(

 



   ////الفصل ا�ول: التعريف با�مام بدر الدين الزركشي 

٦ 

 

//// وفاته
)١( :        

في يوم األحد   الزركشيتوفي هذا اإلمام العلم محمد بن عبداهللا بن بهادر 
هـ، في القاهرة ودفن بالقرافة الصغرى، بالقرب من ٧٩٤ سنةالثالث من شهر رجب 

سنة، ورغم هذا العمر الصغير  ٤٩بلغ  رٍ مْ تربة األمير بكتمر الساقي وذلك عن عُ 
ا كبيًرا، أفاد منه علماء عصره ومن جاء بعده على حد ا علمي إال أنه قد خّلف تراثً 

  .، اللهم آمينسواء فرحمه اهللا رحمًة واسعة ونفعنا بعلمه
  
  
  

   

                                                            
  ٨)، (شذرات الذهب، البن العماد الحنبلي ج/١٦٨ص/  ٣(طبقات الشافعية، البن قاضي شهبة ج/ )١(

 ).٥٧٣ص/

 



   ////الفصل ا�ول: التعريف با�مام بدر الدين الزركشي 

٧ 

 

  : املطلب الثاني
  سبةيف هذه النِ  الزركشيعلماء وأعيان شاركوا اإلمام 

طالعي على مجموعة من كتب التراجم وجدت أنه قد شارك إمامنا امن خالل 
  :نسبته هذه عدد من العلماء واألعيان منهم الزركشي
، من أهل تونس، مؤرخ: بالزركشيالمعروف ، إبراهيم بن لؤلؤمحمد بن  -١

  .)١(له " تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية"
بو إسحاق إبراهيم بن عثمان بن أ -نسبة إلى مدينة بالمشرق -الكاْشَغري  -٢

وفاته في الحادي عشر من ، البغدادي الدار والوفاة، الزركشييوسف بن إيوب 
  .)٢() سنة٨٩وله (، هـ٦٤٥األولى ببغداد عام  ىجماد

أحمد بن إبراهيم بن داود شهاب الدين الحلبي المعروف : الزركشيابن  -٣
  .)٣(في الفروع نيانيللمرغَ له شرح الهداية ، هـ٧٣٨توفي سنة ، الحنفي الزركشيبابن 

، الزركشيمحمد بن عبد اهللا بن محمد، شمس الدين، أبو عبد اهللا،  -٤
موفق أخذ الفقه عن قاضي القضاة ، في المذهب اكان إمامً ، فقيه، المصري الحنبلي

وكالمه ، شرح الخرقي" لم يسبق إلى مثله": من تصانيفه، الدين عبد اهللا الحجاوي
  .)٤(ه٧٧٢وفاته سنة ، وتصرف في كالم األصحابفيه يدل على فقه نفسي 

بالقاهرة ومصر ومات  الحكمِ  أمينُ  ،شهاب الدين الزركشيأحمد بن محمد  -٥
  .)٥(وضاع لأليتام بعده أموال جمة هـ٧٨٨فجاءة في ربيع األول سنة 

وفاته في شهر رمضان سنة ، الشافعي الزركشيمحمد بن يوسف بن علي  -٦
  .)٦(ست وعشرين وسبعمائة هجرية

                                                            
  . ٣٠٢ص  ٥األعالم لخير الدين الزركلي ج/ )١(
  .٣٩٩ص  ٧شذرات الذهب، البن العماد الحنبلي ج/) ٢(
  .١٠٩ص  ١ت، ج/هدية العارفين، إلسماعيل باشا البغدادي، دار إحياء التراث العربي، بيرو  )٣(
 .٣٨٥ـ  ٣٨٤ص  ٨شذرات الذهب، البن العماد الحنبلي ج/ )٤(

  .٣١٤ص  ٣العسقالني  ج/ الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، للحافظ ابن حجر )٥(
  .٣١٠ص  ٤المصدر السابق  ج/ )٦(

 



   ////الفصل ا�ول: التعريف با�مام بدر الدين الزركشي 

٨ 

 

نزيل ، الزركشيمحمد بن سعد الدين بن محمد بن محمد البغدادي،  -٧
منه  ابن حجروسمع  ابن حجرسمع من ، يٌ روضِ عَ ، ) مقرئالقاهرة (شمس الدين

  .)١(ورافقه في السماع
زين الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبد اهللا بن محمد الزين بن الشمس  -٨

، حسن الفضيلة، جيد الذهن امتواضعً  اكان إمامً ، الزركشيالمصري الحنبلي 
  .)٢(ه٨٤٦وفاته سنة ، مسند العصر في وقتهصار ، امشاركً 

  
  

                                                            
 .٣١٤ص  ٣ج/ معجم المؤلفين، لـ عمر رضا كحالة )١(

 .١٩٤ص  ٩العسقالني  ج/  للحافظ ابن حجر إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ )٢(

 



 

  
          

    
    املبحث الثاني: املبحث الثاني: املبحث الثاني: املبحث الثاني: 

    جهود اإلمام الزركشي العلميةجهود اإلمام الزركشي العلميةجهود اإلمام الزركشي العلميةجهود اإلمام الزركشي العلمية

 :خمسة مطالب وفيه
 طلبه للعلم ورحلته في ذلك. المطلب األول:
 شيوخه. المطلب الثاني:
 تالمذته. المطلب الثالث:
 مؤلفاته. المطلب الرابع:

 ثناء العلماء عليه. المطلب الخامس:

 



   ////الفصل ا�ول: التعريف با�مام بدر الدين الزركشي 

١٠ 

 

  طلبه للعلم ورحلته يف ذلك: املطلب األول
ومن أعظم هذه ، ا وفقه ويسر له طرق الخيرإن اهللا تعالى إذا أراد بعبد خيرً 

: ج يقول المصطفى، طريق طلب العلم وتحصيله .. الطرق الموصلة إلى الجنة
ولقد  )١(»... ِفيِه ِعْلًما َسَلَك اللُه ِبِه َطِريًقا ِمْن ُطُرِق اْلَجنةِ َمْن َسَلَك َطِريًقا َيْطُلُب «

فلقد كانت همته عاليه ؛ من جملة هؤالء الموفقين الزركشيكان اإلمام البدر 
 منذ صغره  الزركشيلذلك أقبل اإلمام ؛ /كما كان يتمتع بذاكرة قوية  اوطموحه فذ

وعنى ": الحافظ بن حجرقال عنه ، عايش الكتبو ، على العلم فالزم الشيوخ
  .)٢("... اباالشتغال من صغره فحفظ كتبً 

 :/ ابن حجرقال الحافظ ، يسجل ويصنف، لسوق الكتب اوكان مالزمً 
وٕاذا حضره ال  ،ا في منزله ال يتردد إلى أحد إال إلى سوق الكتب"وكان منقطعً 

ظهور أوراق يعلق فيها ا وٕانما يطالع في حانوت الكتبي طول نهاره ومعه يشترى شيئً 
  .)٣(ما يعجبه ثم يرجع فينقله إلى تصانيفه"

، عصره واستطاع أن يحظى بمكانة كبيرة في، أخذ العلم عن شيوخ عصره
واشتهر بالزهد ، )٤(سمع الحديث وأفتى ودرس، وبانت أهليته وكفاءته، واشتهر أمره

على  مقبالً  / وكان، من المال والرضى بالقليل، والورع واالنصراف عن الدنيا
  .)٥(عن الناس امنجمعً ، شأنه

في فترة مبكرة من حياته وهو ال يزال  الزركشيومما يدل على تمكن اإلمام 
 امجلدً  انسخته من الروضة مجلدً  )٦(البلقينيالحافظ أنه استعار من شيخه  ايافعً  اشابً 

                                                            
 .٣٥٤ص/ ٣ط: دار الكتاب العربي، بيروت ج/، رواه أبو داوود، باب الحث على طلب العلم )١(

  .٣٩٨ـ  ٣٩٧ص ٣الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ج/ )٢(
  المصدر السابق. )٣(
 .٣٣٠ص  ٥ج/ .ه١٤١٨، ت ١السلوك لمعرفة دول الملوك للمقريزي، دار الكتب العلمية، بيروت، ط/ )٤(

  .١٤١ـ  ١٣٨ص  ٣العسقالني ج/ إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ للحافظ ابن حجر )٥(
هـ  ٨٠٥، مات في عاشر ذي القعدة سنة عمر بن رسالن السراج البلقيني،  اإلمام الحافظ سراج الدينهو  )٦(

 ).١٠٩ص  ٥،  انظر: (المصدر السابق ج/- تعالى /–وكثر أسف الناس عليه 

 



   ////الفصل ا�ول: التعريف با�مام بدر الدين الزركشي 

١١ 

 

وعمره ، ه٧٦٩وجمع حواشي الروضة المذكور سنة ، فعلق على الهوامش من الفوائد
 للبلقينيفهو أول من جمع حواشي الروضة “: ابن حجرقال ، سنة فقط ٢٤آنذاك 

ثم جمعها ، َمَلْكُتَها بخطه، -ه ٧٦٩ويقصد بذلك سنة  -  ٦٩وذلك في سنة 
فلما أعرتها له ، قبل أن يقف على الزركشية ولي الدين بن شيخنا العراقيالقاضي 

وجعل لكل ما زاد ، انتفع بها فيما كان قد خفي من أطراف الهوامش في نسخة الشيخ
  .)١("ازايً  الزركشيعلى نسخة 

وقد ذكرت المصادر ، إلى مراكز العلم المشهورة في عصره الزركشيكما رحل 
  .ارتحل مرتين الزركشيأن اإلمام البدر 

 )٢(العماد بن كثيرحيث أخذ عن كانت من مصر إلى دمشق : الرحلة األولى
كانت  من دمشق إلی حلب حيث أخذ عن اإلمام : والرحلة الثانية، علم الحديث

في  ابن كثيررحل إلى دمشق فأخذ عن " :الدرر الكامنةجاء في ، )٣(األذرعي
، )٤("ثم توجه إلى حلب فأخذ عن األذرعي الحديث وقرأ عليه مختصره ومدحه ببيتين

من عالمين جليلين من علماء عصره يشار إليهما  /وفي هاتين الرحلتين سمع 

  .بالبنان
وبعد رجوعه إلى القاهرة انقطع أكثر وقته في بيته ال يتردد إلى أحد إال إلى 

فاشتهر ، يعجبه ثم يمسي إلى داره سوق الكتب يطالع فيها طول النهار ويعلق ما
وأصول الفقه والتفسير وعلوم القرآن الشافعي في كثير من العلوم وخاصة الفقه 

                                                            
 .٣٩٨ـ  ٣٩٧ص ٣الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ج/ )١(

مات في شعبان ، الحافظ المؤرخ المفسر عماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقيهو  )٢(
. انظر: أثناء رحلته إلى دمشقالحديث  سمع منه اإلمام الزركشي ،وكان قد أضر في أواخر عمره هـ،٧٧٤سنة 

 . ٣٧٤ -  ٣٧٣ص   ١المصدر السابق ج/

، مات في خامس عشر جمادى أحمد بن حمدان األذرعي اإلمام العالمة شهاب الدين أبو العباسهو  )٣(
 . ١٢٦ـ  ١٢٥ص   ١انظر: المصدر السابق ج/ هـ.٧٨٣اآلخرة سنة 

 .٣٩٨ـ  ٣٩٧ص ٣المصدر السابق ج/ )٤(

 



   ////الفصل ا�ول: التعريف با�مام بدر الدين الزركشي 

١٢ 

 

وصنف ، وشارك مشاركة جيدة في علوم اللغة والبالغة ،والحديث والتاريخ
  .المصنفات النافعة الماتعة التي تدل على علو كعبه وبراعته في تلك العلوم

صة فقد ورد في سماعات كتاب "اإلجابة" أنه كان له خمسة أما عن حياته الخا
علي أبو ، محمد ، فاطمة، عائشة": وهم، أوالد وردت أسماؤهم في آخر الكتاب

  ."أحمد ويدعى عبد الوهاب، الحسن
أنه قرأ كتاب اإلجابة على والده سنة  الزركشيعبد اهللا بن اإلمام حيث ذكر 

وأجاز ، وحضر ذلك المجلس كل إخوته، أي في نفس السنة التي توفي فيها، ه٧٩٤
منه على  احرصً ، كتابه اإلجابة وسائر كتبه إجازًة عامةً  الزركشيلهم والدهم اإلمام 

  .)١(وحثهم على الحرص على الطلب، إسماعهم العلم
    

                                                            
، المكتب اإلسالمي، بيروت، لإلمام البدر الزركشي ،على الصحابة ) اإلجابة إليراد ما استدركته عائشة١(

 .١٧٥/ ص ١/جهـ، ١٣٩٠، ت/ ٢ط/

 



   ////الفصل ا�ول: التعريف با�مام بدر الدين الزركشي 

١٣ 

 

  شيوخه: املطلب الثاني
ولقد كان لهذا ، على جملة من شيوخ عصره األكابر الزركشيتتلمذ اإلمام 

ومن أبرز من تتلمذ اإلمام ، الزركشيالتتلمذ األثر الواضح على نبوغ اإلمام 
  :عليهم الزركشي
الحسن عبد الرحيم بن ، )١(اإلسنويجمال الدين اإلمام الفقيه األصولي : الً أو 

الشيخ جمال ، نزيل القاهرة، سنوىاألموى اإلإبراهيم بن على بن  عمربن على بن 
له تصانيف مفيدة منها "المهمات" و"التنقيح فيما يرد على ، الدين أبو محمد

الكفاية"  التصحيح" و"التمهيد في تخريج الفروع على األصول" و"الهداية إلى أوهام
توفي فى ليلة األحد ثامن عشر جمادى ، و"البدور الطوالع في الفروق والجوامع"

الحافظ بن قال  ،تعالى /وله سبع وستون سنة ونصف سنة ، هـ٧٧٢األولى سنة 
كانت جنازته مشهودة تنطق له : "رأيت بخط الشيخ بدر الدين الزركشى: حجر

  .عليه في الفقه واألصول الزركشيوقد تخرج اإلمام ، )٢(بالوالية"
أحمد بن حمدان بن أحمد بن ، )٣(األذرعياإلمام العالمة شهاب الدين : اثانيً 

بن يوسف بن خالد داود عبد الواحد بن عبد الغني بن محمد بن أحمد ابن سالم بن 
وسمع من ، هـ٧٠٨ولد بأذرعات الشام سنة أبو العباس  األذرعيالشيخ شهاب الدين 

كان سريع الكتابة ، ابن النقيبوتفقه على  الذهبيوحضر عند  والمزي الحجار
الحافظ بن قال ، منطرح النفس كثير الجود صادق اللهجة شديد الخوف من اهللا

                                                            
)، (إنباء الغمر بأبناء العمر في ٣٩٨ـ  ٣٩٧ص ٣انظر: (الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ج/ )١(

ص  ٣)، (طبقات الشافعية، البن قاضي شهبة ج/١٤١ـ  ١٣٨ص  ٣العسقالني  ج/ التاريخ للحافظ ابن حجر
)، (حسن المحاضرة في تاريخ ٥٧٣-٥٧٢ص ( ٨ي ج/ )، ( شذرات الذهب، البن العماد الحنبل١٦٨ـ ١٦٧

 ١هـ، ج/١٣٨٧، ت/ ١، دار إحياء الكتب العربي، دمشق، ط/مصر والقاهرة، للحافظ جالل الدين السيوطي
 ).٤٣٧ص 

 .٣٥٤ص/  ٢الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ج/ )٢(

)، (طبقات ١٤١-١٣٨ص/ ٣العسقالني ج/ مر بأبناء العمر في التاريخ للحافظ ابن حجرانظر: (إنباء الغ) ٣(
ص  ٨)، (شذرات الذهب، البن العماد الحنبلي ج/ ١٦٨ -١٦٧ص/ ٣الشافعية، البن قاضي شهبة ج/

 ).٤٣٧ص/ ١ج/ )، (حسن المحاضرة، للحافظ جالل الدين السيوطي٥٧٣- ٥٧٢(

 



   ////الفصل ا�ول: التعريف با�مام بدر الدين الزركشي 

١٤ 

 

فقرأت بخطه  الزركشي"رحل إليه من فضالء المصريين الشيخ بدر الدين : حجر
، فأنزلني داره وأكرمني وحباني وأنساني األهل واألوطان"، هـ٧٦٣رحلت إليه سنة 

  .)١(هـ٧٨٣مات في خامس عشر جمادى اآلخرة سنة 
بن رسالن بن نصير بن  عمر، )٢(سراج الدين البلقينياإلمام الحافظ : اثالثً 

بن عبد الخالق بن عبد الحق شيخ اإلسالم بن شهاب الدين  البلقينيصالح السراج 
س وهو وأفتى ودر ، وحفظ القرآن وله سبع سنين ببلده، نزيل القاهرة البلقينيالكناني 

كان ، وظهرت فضائله وبهرت فوائده وطار في اآلفاق صيتهوناظر األكابر ، شاب
خضعت الرقاب  البلقينيإذا ذكر ، ا عند األكابر عظيم السمعة عند العواممعظمً 

يتوقى اإلفتاء مهابة له لكثرة ما كان ينقب  اإلسنويجمال الدين حتى كان الشيخ 
وكان عظيم المروءة جميل المودة كثير االحتمال مهيبا مع كثرة ، عليه في ذلك

سنة مات في عاشر ذي القعدة ، المباسطة ألصحابه والشفقة عليهم والتنويه بذكرهم
  .)٣(تعالى /وكثر أسف الناس عليه  هـ٨٠٥

أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير البصروي الحافظ المؤرخ المفسر : ارابعً 
اشتغل بالحديث مطالعة في متونه ورجاله فجمع ، الشيخ عماد الدين، )٤(ثم الدمشقي

سّماه وجمع التاريخ الذي  - لم يكمل-وشرع في كتاب كبير في األحكام  التفسير
كان كثير االستحضار حسن المفاكهة ، "البداية والنهاية" وعمل "طبقات الشافعية"

كان من محدثي ، سارت تصانيفه في البالد في حياته وانتفع بها الناس بعد وفاته
فقيه  ،"اإلمام المفتي المحدث البارع: في المعجم المختص الذهبيقال ، الفقهاء

                                                            
  .١٢٦ - ١٢٥ص/ ١الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ج/ )١(
)، (طبقات الشافعية، البن قاضي ٣٩٨ - ٣٩٧ص ٣انظر: (الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ج/ )٢(

 ).٥٧٣- ٥٧٢ص ( ٨)، ( شذرات الذهب، البن العماد الحنبلي ج/ ١٦٨ -١٦٧ص/ ٣شهبة ج/

 .١٠٩ص  ٥العسقالني ج/ إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ للحافظ ابن حجر )٣(

  ).٤٣٧ص/  ١)، (حسن المحاضرة للحافظ ج/١٤١-١٣٨، ص ٣انظر: (المصدر السابق ج/ )٤(

 



   ////الفصل ا�ول: التعريف با�مام بدر الدين الزركشي 

١٥ 

 

، هـ٧٧٤مات في شعبان سنة ، وله تصانيف مفيدة ،المحدث متقن مفسر نق  ،فننمت
الحديث أثناء رحلته إلى  الزركشيسمع منه اإلمام ، وكان قد أضر في أواخر عمره

  .)١(دمشق
كري أبو ري الحنفي الحَ كجَ عبد اهللا البَ  ليج بنبن قَ ، )٢(طايلْ غَ الحافظ مُ : اخامسً 

من  بلغت مصنفاته المائة أو يزيد، عبداهللا الحافظ عالء الدين صاحب التصانيف
ة من ابن ماجة"  و"ذيل " و"قطعأبي داودو"شرح قطعة من " البخاريتصانيفه "شرح 

به في  الزركشيتخرج اإلمام ، و"الزهر الباسم في السيرة النبوية" المؤتلف والمختلف"
ا جامد الحركة كثير المطالعة والكتابة والدأب وعنده كتب كثيرة وكان ساكنً ، الحديث

  .)٣(هـ٧٦٢جدا مات سنة 
عبد اهللا بن يوسف بن عبد اهللا بن يوسف بن  الجمال ابن هشاماإلمام : اسادسً 

أحمد بن عبد اهللا بن هشام جمال الدين أبو محمد النحوى الفاضل المشهور ولد فى 
"وقد تصدر الشيخ  :ابن حجرأثنى عليه العلماء فقال عنه ، هـ٧٠٨ذى القعدة سنة 

والمباحث الدقيقة واالستدراكات  الغريبةوانفرد بالفوائد  ،جمال الدين لنفع الطالبين
طالع المفرط واالقتدار على التصرف في الكالم والملكة العجيبة والتحقيق البالغ واال

مع التواضع  اوموجزً  االتي كان يتمكن بها من التعبير عن مقصوده بما يريد مسهبً 
ى القعدة ليلة الجمعة خامس ذمات فى ، والبر والشفقة ودماثة الخلق ورقة القلب

  .في علوم اللغة ورثاه بشعر بعد وفاته الزركشيأخذ عليه اإلمام ، )٤("هـ ٧٦١سنة 
أحمد بن محمد بن جمعة بن أبي بكر بن ، ابن الحنبلي الشافعي: اسابعً 

ابن الحنبلي عرف ب، أبو العباسإسماعيل بن حسن األنصاري الحلبي شهاب الدين 
ورحل في طلب الحديث وبرع حتى ، هـ٦٤٨ولد في شهر ربيع اآلخر سنة ، الشافعي

                                                            
  .٣٧٤-٣٧٣ص/  ١الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ج/ )١(
)، (حسن ١٤١- ١٣٨ص/ ٣العسقالني، ج/ (إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ للحافظ ابن حجر )٢(

 ).٤٣٧ص/ ١المحاضرة، ج/

 .٣٥٢ص/  ٤الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ج/ )٣(

 .٣٠٨ص/  ٢المصدر السابق  ج/ )٤(

 



   ////الفصل ا�ول: التعريف با�مام بدر الدين الزركشي 

١٦ 

 

مات في سادس عشر ذي الحجة سنة ، مع الزهد والورع اعالمً  اصار إمامً 
  .)١(هـ٧٧٤

ثم ، ة صالح الدين أبو حفص عمر بن حسن بن مزيد المراغيلَ يْ مَ ابن أُ : اثامنً 
، حدث بالكثير، مسند عصره، المشهور بابن أميلة المزيالحلبي ثم الدمشقي ثم 

سمع منه . )٢(ه٧٧٨مات سنة ، من خمسين سنة احدث نحوً ، وكثر االنتفاع به
  .الحديث أثناء رحلته إلى دمشق الزركشياإلمام 

 الصالح بن أبي عمر محمد بن إبراهيم بن قدامة بن مقدام المقدسي: اتاسعً 
، اوكان دينً ، مسند الدنيا في عصره، المشهور بابن الفرائضي، أبو عبد اهللا الحنبلي

مات سنة ، وأسمع الحديث أكثر من خمسين سنة، حسن اإلسماع، اصالحً 
  .)٣(ه٧٨٠

بن الحسن بن أبي سليمان اإلمام شرف الدين أبو عبد اهللا الحسين بن : اعاشرً 
، هـ٧٧٠المتوفى سنة ، بالشرف ابن ريانبن ريان الطائي الحلبي الشهير سليمان 

  .)٤(سمع منه األدب والشعر أثناء رحلته إلى حلب
خليل بن أيبك بن عبد اهللا صالح الدين أبو الصفا اإلمام : حادي عشر

َفِدي وله تواليف وكتب، وجمع وصنف، قرأ الحديث، اإلمام العالم األديب، الص ،
  .)٥(سمع منه في األدب والشعر أثناء رحلته إلى دمشق

بهاء الدين أبو البقاء محمد بن عبد البر بن يحي بن علي اإلمام : ثاني عشر
، مهر في العربية، هـ٧٧٧المتوفى سنة  السبكيبن يوسف بن موسى بن تمام 

                                                            
  .٢٦١ – ٢٦٠ص/ ١لثامنة ج/الدرر الكامنة في أعيان المائة ا )١(
 .١٦٠ - ١٥٩ص/ ٣المصدر السابق ج/) ٢(

 .٢٨٨ص/ ١العسقالني ج/ إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ للحافظ ابن حجر )٣(

 .٥٥ص/  ٢الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ج/ )٤(

 .٨٨ - ٨٧ص/ ٢المصدر السابق ج/) ٥(

 



   ////الفصل ا�ول: التعريف با�مام بدر الدين الزركشي 

١٧ 

 

قرأ عليه ، )١(وولي القضاء، ودرس وأفتى، والكالم، والتفسير، وأصول الفقه، والفقه
  .في الفقه واألصول الزركشياإلمام 

 عمربن الحسن بن  عمربن الحسن اإلمام بدر الدين أبو محمد : ثالث عشر
المتوفى ، بالحسن بن حبيبالدمشقي الحلبي الشهير  عمرحبيب بن شويخ بن  بن

  .سمع منه الحديث أثناء رحلته إلى حلب، )٢(هـ٧٧٩سنة 
الحسن بن عمر بن الحسن بن حبيب بن عمر بن شويخ بن عمر : رابع عشر

 توفي، امؤرخً  اأديبً ، صحيح النقل، اكيسً ، الً كان فاض، بدر الدين أبو محمد الدمشقي
  .)٣(هـ٧٧٩سنة 

                                                            
  .١٨٣ص/ ١العسقالني ج/ إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ للحافظ ابن حجر )١(
 .٢٤٩ص/ ١المصدر السابق ج/) ٢(

  .٢٩ص/  ٢الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ج/ )٣(

 



   ////الفصل ا�ول: التعريف با�مام بدر الدين الزركشي 

١٨ 

 

  تالميذه: املطلب الثالث
جماعة من العلماء الفضالء ممن وردت  / الزركشيتخرج على اإلمام 

  :أسماؤهم في كتب التراجم ونذكر منهم ما يلي
ثم  الُشُمّني، محمد بن حسين بن محمد بن محمد بن خلف اهللا، الُشُمّني: الً أو 

ثم قدم القاهرة فسمع ، اشتغل بالعلم في بلده ومهر، اإلسكندري المالكي كمال الدين
وقّدم في الحديث وصنف فيه ، وممن قبلهم وسمع باإلسكندرية هابها من شيوخ

  .)١(هـ٨٢١سنة  توفى زين الدين العراقيوالشيخ  الزركشيوتخرج ببدر الدين 
السعدي ، بن أحمد بن سعدموسى بن حجي بن  عمر، ابن حجي: اثانيً 

ولد سنة ، الشافعيالحسباني األصل الدمشقي نجم الدين أبو الفتوح بن حجي 
، وحفظ التنبيه في ثمانية أشهر، مات والده وهو صغير، وقرأ القرآن، هـ بدمشق٧٦٧

توفي سنة ، مدة وتعلم العربية الزركشيالزم البدر ، ا من المختصراتوحفظ كثيرً 
  .)٢(هـ٨٣٠

 الشافعي محمد بن عبد الدائم بن عيسى بن فارس، البرماوي، البرماوي: اثالثً 
كان ، وتمهر به الزركشيتفقه وهو شاب والزم الشيخ بدر الدين ، الدينالشيخ شمس 

  .)٣(هـ٨٣٢توفي سنة ، أخص تالمذته به وأكثرهم له مالزمة
حسن بن أحمد بن حرمي بن مكي بن فتوح بدر الدين أبو محمد بن : ارابعً 

ولد بالعالقمة قبيل ، الشافعيالقاهري  الشهاب أبي العباس بن المجد العلقمي
 ابن مالكالسبعين وسبعمائة وقدم القاهرة فحفظ القرآن والعمدة والمنهاج وألفية 

مات في ، عرف بالرياسة والحشمة وكان حسن العشرة واألخالق بساما، وغيرها
  .)٤(هـ٨٣٣سادس عشر رجب سنة

                                                            
  .٣٣٩ص/ ٧العسقالني ج/ إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ للحافظ ابن حجر )١(
 .١٢٩ص/ ٨المصدر السابق ج/) ٢(

 .١٦٢ص/ ٨المصدر السابق ج/) ٣(

 .٩٢ص/ ٣الضوء الالمع، للسخاوي، دار الحياة، ج/ )٤(

 



   ////الفصل ا�ول: التعريف با�مام بدر الدين الزركشي 

١٩ 

 

حفظ العمدة وعرضها في سنة ، محمد ولي الدين أبو الفتح الطوخي: اخامسً 
اشتغل وتميز وتال بالسبع على ، وغيره الزركشيإحدى وتسعين وسبعمائة على البدر 

  .)١(ه٨٣٨سنة مات في ، اكان سريع الكتابة خّيرً  ،بعض القراء
نشأ في محبة ، محمد بن عمر بن محمد ناصر الدين الطبناوي: سادساَ   

: يقول صاحب الضوء الالمع، عند األمراء واألكابر اوكان مطاعً ، الفقراء وتقدم فيهم
"وبلغنا أن صاحب الترجمة كان يقدم القاهرة لالشتغال وأنه في بعض قدماته تخيل 
في أثناء سفره من تعبث بعضهم في غيبته بزوجته ولم ينفك هذا الوارد عنه وٕانه 

فإنه ال  اوقر عينً  اطب نفسً : قال له ابتداءً  الزركشيبمجرد اجتماعه بشيخه البدر 
  .رحمهم اهللا وٕايانا ،)٢(يسقي زرعك غير مائك فانبسط حينئذ وزال الوارد"

بن يحيى إبراهيم عبد الرحيم بن  بن محمد بنإبراهيم عبد الرحيم بن : اسابعً 
اء بن بن الجمال أبي إسحاق بن العز بن البهأبو علي بن أبي المجد أحمد الزين 

بابن ويعرف الشافعي ميوطي األصل المكي الجمال أبي إسحق اللخمي األ
  .)٣(ه٨٦٧المتوفى سنة ، األميوطي
بن علي بن موسى ن عثمان بن محمد بن أحمد بن محمد بن محمد ب: اثامنً 

المحب بن الشهاب أبي العباس بن الشرف بن الظهير بن بن شادي بن كنانة شريك 
  .)٤(ه٨٥٢المتوفى سنة ، الشافعيالقاهري  العسقالني الطوخيالفخر الكناني 

داود بن عبد الرحمن بن أحمد بن محمد بن أحمد بن خليل بن إبراهيم : اتاسعً 
بن عبداهللا بن عبدالملك بن حزب اهللا برهان الدين األنصاري السعدي الخليلي 

  .)٥(ه٨٩٣المتوفى سنة ، بابن قوقبنزيل بيت المقدس ويعرف  الشافعي

                                                            
 .٨٨ص/ ٧الضوء الالمع، للسخاوي، دار الحياة ج/ )١(

 .٢٦٨ص/ ٨المصدر السابق ج/) ٢(

 .١٦٧ - ١٦٦ص/ ٤المصدر السابق ج/ )٣(

 .٨٧ص/ ٧المصدر السابق  ج/ )٤(

 .٥٧ - ٥٦ص/ ٢المصدر السابق ج/ )٥(

 



   ////الفصل ا�ول: التعريف با�مام بدر الدين الزركشي 

٢٠ 

 

علي بن محمد بن موسى بن منصور، المحلي ثم المدني الشيخ نور : اعاشرً 
  .)١(النبوية بالمدينةه ٨٣٨مات في شوال سنة ، ليس ببالد الحجاز أسند منه، الدين

كما ذكر ، الشافعي الزركشيمحمد بن محمد بن عبد اهللا ابنه : حادي عشر
إياه هو  الزركشيوٕاجازة والده اإلمام ، ذلك هو عن نفسه في آخر كتاب اإلجابة

  .)٢(بمؤلفاته كلها اوٕاخوته جميعً 
عمر حسب ما ذكره الباحث  الزركشيولعل سبب قلة عدد تالميذ اإلمام 

أنه راجع  بالجامعة اإلسالمية العالمية بماليزيا"باحث في قسم القرآن والسنة " فطان
  :هي كاآلتي، إلى ثالثة أسباب رئيسية

والتفرغ التام ، والتأليف جل وقته، والبحث، بالمطالعة الزركشياشتغال اإلمام  -١
  .العلمية أو الدينيةوعدم مزاحمة علماء عصره على المناصب ، لذلك
وهذا ، مدة حياته تلك الشهرة التي عرفها بعد موته الزركشيعدم شهرة اإلمام  -٢

  .حال كثير من العلماء المخلصين الذين آثروا الخمول على حب الظهور
  .سنة ٤٩لم يتجاوز  حيث، عند وفاته انسبيً : الزركشيصغر سن اإلمام  -٣

    

                                                            
  .٣٦٥ص/ ٨العسقالني ج/ إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ للحافظ ابن حجر )١(
 .١٧٥/ص ١/على الصحابة ج اإلجابة إليراد ما استدركته عائشة )٢(

 



   ////الفصل ا�ول: التعريف با�مام بدر الدين الزركشي 

٢١ 

 

  )١(مؤلفاته: املطلب الرابع
مجموعة كبيرة من المؤلفات ذات القيمة الكبيرة  / الزركشيلقد خّلف اإلمام 

توفي دون  /في مختلف العلوم والفنون رغم أنه  )٢(امؤلفً  ٦٠نها تربو على إحيث 
  .الخمسين من عمره

المؤلفات في الفقه والحديث والتوحيد والتفسير وعلوم القرآن وقد تنوعت هذه 
"البرهان في علوم : ويعتبر كتاب، واألدب والتاريخ والسيرة والنحو والمنطق وغيرها

  .وأكثرها شهرة ومكانة، القرآن" من أهم كتبه
 /قرانه من العلماء هو أهم ما مّيَزه على أ الزركشيوتنوع مؤلفات اإلمام  

من خالل المراجع التي  /وسأذكر في هذا المبحث ما وقفت عليه من مؤلفاته 
  .تيسر لي الرجوع إليها

  :علم التفسير وعلوم القرآن: الً أو 
  .البرهان في علوم القرآن -١
  .مريموصل فيه إلى سورة  ،تفسير القرآن الكريم -٢
  m��������l :المعاني في الكالم على قوله تعالىكشف رسالة بعنوان  -٣

  :علم الحديث: اثانيً 
  .البخاريالنكت على  -١
  .المسمى فتح العزيز الرافعيالذهب اإلبريز في تخريج أحاديث  -٢

                                                            
)، (إنباء ٣٩٨ -  ٣٩٧ص/ ٣مؤلفات اإلمام الرزكشي، انظر: (الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة ج/) ١(

)، (طبقات الشافعية، البن ١٤١ - ١٣٨ص/  ٣العسقالني ج/ الغمر بأبناء العمر في التاريخ للحافظ ابن حجر
)، (حسن المحاضرة ٦١ - ٦٠ص/ ٦الدين الزركلي ج/ )، (األعالم لخير١٦٨- ١٦٧ص/ ٣قاضي شهبة ج/

، المكتبة العصرية، بيروت، )، (مقدمة البرهان في علوم القرآن، تحقيق/ محمد أبو الفضل إبراهيم٤٣٧ص/ ١ج/
 - ١٧٤ص/ ٢)، (هدية العارفين، لــ إسماعيل باشا البغدادي ج/١٢ -١١ – ١٠هـ، ص/١٤٣٢، ت/١ط/

١٧٥.(  
دار األرقم، الكويت، المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي،  )٢(

  .٢٧٧/صهـ، ١٤٠٤، ت/١ط/

 



   ////الفصل ا�ول: التعريف با�مام بدر الدين الزركشي 

٢٢ 

 

  .المعتبر في تخريج أحاديث المنهاج والمختصر -٣
  .الآللئ المنثورة في األحاديث المشهورة أو التذكرة في األحاديث المشتهرة -٤
الفصيح في شرح صحيح هو الشرح الكبير المسمى"، شرح الجامع الصحيح -٥

  ."البخاري
  .الصحيحالتنقيح أللفاظ الجامع  -٦
  .شرح األربعين النووية -٧
النكت على العمدة في ": ويسمى عبد الغني المقدسيشرح عمدة األحكام ل -٨

  .األحكام"
  .النكت على مقدمة ابن الصالح -٩
١٠-  المختصر في الحديث أو الض ُة في الرَواِبُط الَسِني وابِط الس ـن َ◌ةيـ.  
  .على الصحابة عائشةاإلجابة إليراد ما استدركته  -١١
  .نثر الدرر في أحاديث خير البشر -١٢

نه إ: قيل، نثر الدرر في أحاديث خير البشر: قال صاحب كتاب "نثر الدر"
فيه بما اتفق عليه  ألغيره بد: وقيل، لتقي الدين عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي

وزاد بيان ، صحابي أول حديثوأثبت اسم كل ، ثم بما في السنن األربعة، الشيخان
، وهو كتاب مختصر محذوف األسانيد في األحكام، معنى األلفاظ من النهاية

مثله  الزركشيوصنف البدر ، واآلداب مرتب على حروف المعجم، والمواعظ
  .)١("اأيضً 

  :علم الفقه وأصوله وقواعده: اثالثً 
  .والروضة في الفروع الرافعيخادم  -١
  .بداية المحتاج شرح المنهاج -٢
  .تكملة شرح المنهاج -٣

                                                            
 ٢اث العربي، بيروت، ج/كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لــ حاجي خليفة، دار إحياء التر ) ١(

 .١٩٢٧ص/

 



   ////الفصل ا�ول: التعريف با�مام بدر الدين الزركشي 

٢٣ 

 

  .الدرر على المنهاج -٤
  .مختصر شرح المنهاج -٥
  .النوويهو شرح على منهاج الطالبين لإلمام ، الديباج شرح المنهاج -٦
  .تشنيف السامع بشرح جمع الجوامع -٧
  .الشافعيشرح التنبيه للشيرازي في فروع المذهب  -٨
  .المنثور في القواعد -٩
  .إعالم الساجد بأحكام المساجد -١٠
  .البحر المحيط في أصول الفقه -١١
  .سالسل الذهب في األصول -١٢
  .في الفروع للبلقينيحواشي على الروضة  -١٣
  .في الفروع لإلسنويشرح المعتبر  -١٤
  .الفوائد على الحروف واألبواب -١٥
  .تحرير الخادم ويسمى كذلك لب الخادم -١٦
  .خبايا الزوايا في الفروع -١٧
  .شرح الوجيز في الفروع -١٨
  .الغرر السوافر فيما يحتاج إليه المسافر -١٩
  .الزركشيفتاوى  -٢٠
  .أحكام األدعيةاألزهية في  -٢١
  .في أصول الفقه الزركشييعرف بقواعد ، المنثور في القواعد -٢٢
  .زهر العريش في أحكام الحشيش -٢٣
  .رسالة في أحكام التمني -٢٤
  .القواعد في الفروع -٢٥
  .ما ال يسع المكلف جهله -٢٦
  .الشافعيفي فقه  الزركشيمجموعة  -٢٧

 



   ////الفصل ا�ول: التعريف با�مام بدر الدين الزركشي 

٢٤ 

 

  .)١(رسالة في الطاعون وجواز الفرار منه -٢٨
  .)٢(األشباه والنظائر -٢٩

  :علم التوحيد: ارابعً 
  .رسالة في كلمات التوحيد -١
  .)٣(معنى ال إله إال اهللا -٢

  :السيرة النبوية: اخامسً 
شرح قصيدة البردة الموسومة بـ "الكواكب الدرية في مدح خير البرية"   •
شرف الدين أبي عبد اهللا: محمد بن سعيد (بالبردة الميمية)  للشيخ : الشهيرة

  .)٤(هـ٦٩٤المتوفى سنة ، الدوالصي ثم البوصيري
  :علم النحو والمنطق: اسادسً  

  .التذكرة النحوية -١
  .لقطة العجالن وبلة الظمآن -٢

  :األدب: اسابعً 
  .تجلي األفراح في شرح تلخيص المفتاح -١
  .ربيع الغزالن -٢
  .األربعةخالصة الفنون  -٣
  .)٥(عمل من َطّب لمن حب -٤

                                                            
  .٨٧٦ص  ١كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ج/ )١(
 ١، ج/م٢٠٠٠- هـ١٤٢١، ط/لبنان، بيروت، العلمية الكتب دارالبحر المحيط في أصول الفقه، ) ٢(

 .٤٠٣ص/

 .القاهرة ،محي الدين القره داغي، دار االعتصام د/ علي مطبوع بدراسة وتحقيق وتعليق: )٣(

 .١٣٣٤ص/ ٢كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون ج/ )٤(

، ١، ط/بيروت ،العلمية الكتب دار، المزهر في علوم اللغة وأنواعها، للحافظ جالل الدين السيوطي) ٥(
 .٤٥٣ص/ ١م، ج/١٩٩٨

 



   ////الفصل ا�ول: التعريف با�مام بدر الدين الزركشي 

٢٥ 

 

  :التاريخ: اثامنً 
  .عقود الجمان في محاسن أبناء الزمان •

    

 



   ////الفصل ا�ول: التعريف با�مام بدر الدين الزركشي 

٢٦ 

 

  ثناء العلماء عليه: املطلب اخلامس

 /رغم نبوغه وكثرة مؤلفاته فإنه لم يشتهر إال بعد موته  الزركشياإلمام 
وقد أفاد الكثير من علماء عصره ، في بيته للتأليف احيث كان قليل الخلطة معتكفً 

وكذلك استفاد من ، السيوطيجالل الدين العسقالني واإلمام  ابن حجركالحافظ 
الكثير من كما شهد له بالمكانة العلمية التي تبوأها ، مؤلفاته الكثير ممن جاء بعده

  :أعالم وعلماء هذه األمة وفيما يلي بعض هذه الشهادات
ورأيت أنا بخطه من … ": /العسقالني  ابن حجروقال عنه الحافظ 

 امجلدة ذكر فيها نيفً ، تصنيفه البرهان في علوم القرآن من أعجب الكتب وأبدعها
 امنجمعً ، على شأنه الً وكان مقب، وتخرج به جماعة، من علوم القرآن اوأربعين علمً 
ال يتردد إلى أحد إال لسوق الكتبي طول نهاره ومعه ، ا في بيتهمنقطعً ، عن الناس

  .)١("... ثم يرجع فينقله إلى تصانيفه، ظهور أوراق يعلق فيها ما يعجبه
"الشيخ بدر الدين محمد بن بهاء الدين عبد اهللا المنهاجي : المقريزيوقال 

سمع الحديث وأفتى … ذو الفنون والتصانيف المفيدة ، الشافعي، الفقيه، الزركشي
 ٢(س"ودر(.  

بدر الدين ، رالمحر ، فالمصن ، مةالعال ، العالم، اإلمام ..": الداوديوقال عنه 
، اأديبً ، ارً مفس ، اأصولي ، اوكان فقيهً … الشافعي الزركشيأبو عبد اهللا المصري 

بالقرافة ، وولي مشيخة خانقاه كريم الدين، وأفتى، ودرس، في جميع ذلك الً فاض
  .)٣("…الصغرى 

، محمد بن بهادر بن عبد اهللا العالم“: ابن قاضي شهبةوقال عنه القاضي 
  .)٤("الزركشيبدر الدين أبو عبد اهللا المصري ، رالمحر ، فالمصن ، العالمة

                                                            
 .١٤١ - ١٤٠ص/ ٣العسقالني ج/ إنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ للحافظ ابن حجر )١(

 .٣٣٠ص/ ٥السلوك لمعرفة دول الملوك، للمقريزي ج/ )٢(

 ٢م، ج/١٩٨٣ -هـ ١٤٠٣، ت/١طبقات المفسرين للداوودي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط) ٣(
 .١٦٢ص/

  .١٦٧ص/ ٣طبقات الشافعية، البن قاضي شهبة ج/ )٤(

 



   ////الفصل ا�ول: التعريف با�مام بدر الدين الزركشي 

٢٧ 

 

في  الً فاض، اأديبً ، اأصولي ، اوكان فقيهً … ": فقال ابن العماد الحنبليوذكره 
، "... وولى مشيخة خانقاه كريم الدين بالقرافة الصغرى، وأفتى، ودرس، جميع ذلك

وله ، ا إلى االشتغال ال يشتغل عنه بشيءكان منقطعً ": البرماويوقال عنه تلميذه 
  .)١("أمر دنياهأقارب يكفونه 

وتوفي الشيخ بدر الدين محمد بن عبد اهللا ": ابن تغري برديوقال عنه 
المصنف المشهور في ثالث ، الزركشيالمعروف بابن ، الشافعيالمنهاجي الفقيه 

  .)٢("امصنفً ، اوكان فقيهً ، رجب
بدر الشافعي الموصلي  الزركشيمحمد بن عبد اهللا بن بهادر “: األدنرويوقال 

، ف تصانيف كثيرة في عدة فنونوأل ، ولد في سنة خمس وأربعين وسبعمائة، الدين
  .)٣(.".. العلوموجميع ، والتفسير، وهو عالم في الحديث

، الشيخ بدر الدين محمد بن عبد اهللا المنهاجي": فقال الخطيب الجوهريوذكره 
، صاحب التصانيف الفائقة المفيدة، الشافعي بالزركشيالمشهور ، المفنن، الفقيه

  .)٤("الرائعة البديعةوالفنون 
 الزركشيمحمد بن بهادر بن عبد اهللا المصري ": عمر رضا كحالةوقال   

  .)٥(.".. أديب، ثمحد ، أصولي، فقيه، بدر الدين أبو عبد اهللالشافعي 
   

                                                            
  .٥٧٣ص/ ٨شذرات الذهب، البن العماد الحنبلي ج/  )١(
 .١٣٤ص/  ١٢النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة،  البن تغري بردي،  ج/) ٢(

 ١(ج/ م،١٩٩٧، ١، ط/المنورة المدينة ،والحكم العلوم مكتبةطبقات المفسرين ألحمد بن محمد األدنروي، ) ٣(
 ).٣٨٣) ترجمة رقم(٣٠٢ص/

م، ذكر من توفي من األعيان سنة ١٩٧٠، مطبعة دار الكتب، الجوهري نزهة النفوس واألبدان للخطيب) ٤(
 ).٣٥٤هـ، (ص/٧٩٤

 .١٧٥ - ١٧٤ص/ ٣معجم المؤلفين ج/ )٥(

 



 

   
  

    
 ::::الفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثانيالفصل الثاني

    ////عصر اإلمام الزركشي عصر اإلمام الزركشي عصر اإلمام الزركشي عصر اإلمام الزركشي 
 وفيه ثالثة مباحث: 

 الحالة السياسية.المبحث األول: 
 الحالة االجتماعية.المبحث الثاني: 
 الحالة العلمية.المبحث الثالث: 

 

 



 

  
          

    
    املبحث األول: احلالة السياسيةاملبحث األول: احلالة السياسيةاملبحث األول: احلالة السياسيةاملبحث األول: احلالة السياسية

 :مطالبوفيه ثالثة  
 المماليك البحرية. المطلب األول: 
 المماليك الجراكسة. المطلب الثاني: 
 تأثير الحالة السياسية على اإلمام الزركشي. المطلب الثالث: 

 
 

 



   ////الفصل الثاني: عصر ا�مام الزركشي 

٣٠ 

 

        احلالة السياسيةاحلالة السياسيةاحلالة السياسيةاحلالة السياسية: : : : املبحث األولاملبحث األولاملبحث األولاملبحث األول
وكان الحكم  مصر والشام المماليكُ  مع ابتداء القرن الثامن الهجري كان يحكم

حيث قام الملك الظاهر ، ولكنهم أبقوا على الخليفة كرمز للشرعية، الحقيقي لهم
أبا العباس أحمد بن المسترشد بإعادة الخليفة العباسي وتمت مبايعة الخليفة  بيبرس

واستمر الخلفاء العباسيين منذ ذلك الحين ، هـ٦٦١سنة  باهللا الملقب بالحاكم بأمر اهللا
  .للشرعية وحسب اهـ رمزً ٩٢٣وحتى سقوط دولة المماليك سنة 

وقد حكم المماليك مصر والشام منذ أواسط القرن السابع الهجري وحتى بدايات 
وُسموا مماليك ذلك العصر ، هـ)٩٢٣هـ وحتى العام ٦٤٨العاشر الهجري (القرن 

  :بتسميتين
  .المماليك البحرية: الً أو 

  .المماليك الجركسية: اثانيً 

        املماليك البحريةاملماليك البحريةاملماليك البحريةاملماليك البحرية: : : : املطلب األولاملطلب األولاملطلب األولاملطلب األول

وزادت حيث كثر عددهم  الصالح نجم الدين أيوبهم مماليك السلطان 
تعدياتهم فضج منهم السكان فبنى لهم السلطان قلعة في جزيرة الروضة عام 

حكموا مصر ، فُعِرفوا بالمماليك البحرية وأصبح هذا االسم داللة عليهم، هـ٦٣٨
  .)١(هـ٧٩٢هـ إلى عام ٦٤٨والشام مائة وأربعة وأربعين سنة منذ العام 

تولى  الصالح نجم الدين أيوبومع ابتداء قيام دولة المماليك وبعد مقتل الملك 
  :أمر مصر أربعة سالطين هم

حتى تزوجها األمير  )٢(اواستمر حكمها ثمانين يومً ، هـ٦٤٨عام ، شجرة الدر
وصار ، فخلعت نفسها ونزلت له عن الملك، الذي ُلقب بالملك المعز عزالدين أيبك

                                                            
ص  ٧م، ج/٢٠٠٠-ه١٤٢١، ت ٥لـ محمود شاكر، المكتب اإلسالمي، ط/ ،) موسوعة التاريخ اإلسالمي١(

٣٧-٣٦.  
  .٤٥٩ص  ١ج/للمقريزي  ) السلوك لمعرفة دول الملوك٢(

 



   ////الفصل الثاني: عصر ا�مام الزركشي 

٣١ 

 

حتى أزال الملك المعز اسمه من ، موسىويخطب معه لألشرف  للملك المعزالُملك 
  .)١(وقام بسجنه، هـ٦٥٠الخطبة سنة 

شجرة ه زوجته تحتى قتلواستمر ملك الملك المعز على مصر قرابة سبع سنين 
المنصور نور الدين علي بن الملك المعز الملك ثم أقيم ، هـ٦٥٥بمكيدة سنة  الدر
سيف وقد استمر حكمه قرابة سنتين حتى قام ، )٢(وكان عمره خمس عشرة سنة أيبك

، )٣(الدين قطز بالقبض عليه وعلى أخيه قاقان وأمهما واعتقلهم في برج بقلعة الجبل
هـ وهو القائد الَفّذ الذي قاد ٦٥٧سنة  المظفر سيف الدين قطزالملك ثم أقيم 

الخالفة العباسية ببغداد  دارالمسلمين لحرب التتار الذين كانوا قد استولوا على 
كثيرا واستولوا على الشام وعزموا على المسير إلى مصر فكانت موقعة  اوقتلوا خلقً 

والتقى الجمعان يوم الجمعة خامس عشر من شهر رمضان للعام ، )٤(عين جالوت
، ونصر اهللا عباده المؤمنين وسار الملك المظفر حتى وصل دمشق، هـ٦٥٨

  .)٥(لشام كلها من الفرات حتى حدود مصرواستولى على سائر بالد ا
حتى خطط لقتله األمير  اوسبع عشر يومً  اواستمر ملكه إحدى عشر شهرً 

وجماعة من األمراء فقتل في يوم السبت خامس عشر من ذي القعدة من هذا  بيبرس
  .)٦(العام

  :هماثم تمثل حكم المماليك البحرية بعد ذلك في أسرتين 
ودام حكم هذه األسرة قرابة عشرين ، البندقداري بيبرسأسرة الملك الظاهر : الً أو 

ُوِلَد نحو ، هو تركي األصل بيبرسوالملك ، هـ٦٧٨هـ وحتى ٦٥٨من العام ، اعامً 

                                                            
  .٤٧٧ص  ١ج/للمقريزي ،  السلوك لمعرفة دول الملوك )١(
  .٤٩٤ص  ١ج/المصدر السابق، ) ٢(
  .٥٠٧ص  ١ج/المصدر السابق،  )٣(
بلدة بين بيسان ونابلس من أعمال فلسطين، انظر: معجم البلدان، لـ ياقوت الحموي، دار صادر، بيروت،  )٤(

  .١٧٧، ص ٤م، ج/١٩٧٧- ه١٣٩٧ط/
  .٥١٨ص  ١ج/ للمقريزي  السلوك لمعرفة دول الملوك )٥(
  .٥١٩ص  ١ج/المصدر السابق،  )٦(

 



   ////الفصل الثاني: عصر ا�مام الزركشي 

٣٢ 

 

اشتراه ، سنة ٥٤عمره وكان ، هـ٦٧٦محرم  ٢٧وتوفي يوم الخميس  هـ  ٦٢٠عام 
فلما مات الملك ، وترقى في خدمته واستفاد من أخالقه نجم الدين أيوبالملك 

فلم يزل يترقى ، إلى أن ُقِتل تورانشاةفي خدمة ابنه الملك المعظم  بيبرسالصالح قام 
فخرج من القاهرة وتنقل في بالد الشام ثم عاد إلى ، الفارس أقطايإلى أن ُقِتل 

  .)١(مصر وخرج مع الملك المظفر إلى قتال التتار
الذي لقب بالظاهر وكان  بيبرسبعد مقتل الملك المظفر اعتلى العرش الملك و 

  .)٢(هـ٦٥٨ذلك يوم السبت السابع عشر من شهر ذي القعدة من العام 
لّقبه ، للدولة المملوكية هو المؤسس الحقيقي بيبرسويعتبر الملك الظاهر 

وبعد وصوله للحكم لقب نفسه بالملك ، في دمشق بـ"ركن الدين" أيوب الصالحالملك 
أحيا خالل حكمه الخالفة العباسية في القاهرة بعد ما قضى عليها المغول ، الظاهر

العسكري بذكائه  بيبرساشتهر ، إداريًة جديدة في الدولة اوأنشأ نُظمً ، في بغداد
وكان له دور كبير في تغيير الخريطة السياسية والعسكرية في منطقة ، والدبلوماسي

يقول صاحب السلوك "وبالجملة فقلد كان من خير ملوك  .. البحر المتوسط
  .أـ هـ )٣(اإلسالم"

 .. السعيد ناصر الدين محمد بركةعلى الحكم ولده  بيبرسوخلف الظاهر 
فخلع نفسه في  من األمراء وطلبوا منه خلع نفسه ودام ملكه حتى قام ضده مجموعة

ولما تم خلع الملك السعيد عرض األمراء السلطنة  )٤(هـ٦٧٨من العام  ةاآلخر  ىجماد
الملك السعيد "أنا ما خلعت : فامتنع وقال األلفي سيف الدين قالوونعلى األمير 

ع ا في السلطنة واألولى أال يخرج األمر عن ذرية الملك الظاهر" فمال الجميطمعً 
وحلفوا له ولقبوه ، وله من العمر سبع سنين وأشهر سالمشقوله واستدعوا إلى 

                                                            
  .٥٢٠ص  ١ج/ للمقريزي السلوك لمعرفة دول الملوك )١(
  .٥٢٠ص  ١، ج/مصدر السابقال )٢(
  .١٠٧ص  ٢، ج/المصدر السابق )٣(
 .١١٩ص  ٢، ج/المصدر السابق )٤(

  

 



   ////الفصل الثاني: عصر ا�مام الزركشي 

٣٣ 

 

فلما كان العشرين  .. العساكر أتابك قالوونوأقاموا األمير  العادل بدر الدينبالملك 
قد : األمراء وتحدث معهم في صغر سن الملك العادل وقال قالوونمن رجب جمع 

إلى أن اتفقوا على خلع الملك العادل علمتم أن المملكة ال تقوم إال برجل كامل" 
وبعثوه إلى الكرك كانت مدة ملكه مائة يوم ولم يكن حظه من الملك إال  .. فخلعوه

وبذلك يكون انتهى حكم أسرة ، )١(قالوونوجميع األمور إلى األتابك  .. االسم فقط
  .للحكم وانتقل الحكم بعد ذلك لألسرة الثانية بيبرسالظاهر 

هـ حتى ٦٧٨من ، حكمت مائة وأربع عشرة سنة، المنصور قالوونأسرة : اثانيً 
ولم يخرج ملك مصر من أيديهم إال حوالي ، هـ وقد حكم هو وأوالده وأحفاده٧٩٢

هـ ٦٩٤أربع سنين بين عام  والمنصور الجين العادل كتبغاخمس سنين إذ تسلم 
هـ  وقد ٧٠٩هـ و٧٠٨بين  المظفر بيبرس الجاشنكيروتسلم ، هـ وقد قتال٦٩٨وعام 

  .)٢(اقتل أيضً 
توفي منهم أربعة ، اخمسة عشر سلطانً  قالوونالمنصور وقد حكم من أسرة 

وقتل ، اوفاة طبيعية أو تركوا الحكم نتيجة للوفاة الطبيعية بينما خلع سبعة منهم خلعً 
  .الً خمسة منهم قت

وكان أكثر هؤالء األمراء يتولى الحكم وهو صغير لذلك يكون ألعوبة بيد كبار 
ولم تبق هذه األسرة في الحكم فترة طويلة إال بسبب ما ، أو يقتلونهاألمراء فيخلعونه 

وهم من ، من حب في قلوب الناس الناصر محمدوابنه  المنصور قالوونتمتع به 
وحكم ، اأحد عشر عامً  المنصور قالوونوقد حكم ، األربعة الذين توفوا وفاة طبيعية

وعليه يكون قد حكم اثنان من هذه ، امدة ثالثة وأربعين عامً  الناصر محمدابنه 
أما ، أي ما يقارب نصف مدة األسرة بأكملها، اوخمسين عامً  ااألسرة قرابة خمسً 

غير أن خمسة  اوهم ثالث عشر سلطانً  ااآلخرون فقد حكموا تسعة وخمسين عامً 
  .منهم لم يتجاوز أحدهم العام الواحد

                                                            
  .١٢١ص  ٢ج/ للمقريزي السلوك لمعرفة دول الملوك )١(
  .٣٧ـ ٣٦ص  ٧لـ محمود شاكر، ج/ ،موسوعة التاريخ اإلسالمي )٢(

 



   ////الفصل الثاني: عصر ا�مام الزركشي 

٣٤ 

 

، وهذا كله يدل على ضعف هؤالء السالطين باستثناء اثنين منهم كما سبق
  .)١(لصغر سنهم والحسد الذي كان بينهم اوتالعب أمراء المماليك بالسالطين نظرً 

، دولة المماليك البحريةومن خالل ما سبق يظهر كثرة الوالة والسالطين في 
وذلك يعني أن متوسط حكم  .. سلطاًنا ٢٩سنة حكم  ١٤٤نه في خالل إحيث 

  .السلطان لم يكن يتعدى خمسة أعوام
أو  افإن الكثير منهم قد حكم عامً ، وٕاذا كان بعضهم قد حكم فترات طويلة

للسالطين في ا هي وسيلة التغيير الرئيسية و كانت القوة والسالح غالبً ! عامين فقط
حيث سارت البالد على القاعدة التي وضعها أحد ، دولة المماليك البحرية هذه

العادل سالطين الدولة األيوبية (الذين سبقوا المماليك مباشرة) وهو السلطان "
  ."الحكم لمن غلب": والتي تقول، "األيوبي

قال صاحب ، السياسي في بعض األحيان كما تميز هذا العصر بالفساد
هـ كثر ضرر المماليك البحرية بمصر ومالوا على الناس ٦٤٨" وفي عام : السلوك

  .)٢(وقتلوا ونهبوا األموال وسبوا الحريم وبالغوا في الفساد"
  

    

                                                            
  .٣٨ـ  ٣٧ص  ٧ج/،  لـ محمود شاكر ،موسوعة التاريخ اإلسالمي )١(
  .٤٧١ص  ١ج/ للمقريزي السلوك لمعرفة دول الملوك )٢(

 



   ////الفصل الثاني: عصر ا�مام الزركشي 

٣٥ 

 

        املماليك اجلراكسة "الربجية"املماليك اجلراكسة "الربجية"املماليك اجلراكسة "الربجية"املماليك اجلراكسة "الربجية": : : : املطلب الثانياملطلب الثانياملطلب الثانياملطلب الثاني

من جهة الشمال وطن الجراكسة هو األرض المشرفة على البحر األسود 
  .وال تزال تعرف بهذا االسم إلى اليوم، الشرقي

 ابين مغول فارس ومغول القفجاق جعل أعدادً  اونتيجة للصراع الذي كان دائرً 
  .من أبناء الجراكسة تدخل سوق النخاسة وتنتقل إلى مصر

من صراع المماليك  منهم ليتخلص اأعدادً  المنصور قالوونفاشترى السلطان 
  .البحرية وليضمن الحفاظ على السلطنة له وألبنائه من بعده

وقد أطلق على هؤالء المماليك الجدد المماليك الجراكسة نسبة إلى أصولهم 
كما أطلق عليهم اسم المماليك البرجية نسبة إلى القلعة التي ، التي ينتمون إليها

  .وضعوا فيها
على تربية مماليكه التربية الدينية والعسكرية في  المنصور قالوونوقد حرص 

  .اولم يسمح السلطان لهؤالء المماليك بمغادرة القلعة مطلقً ، وقت واحد
سمح لهؤالء المماليك  األشرف خليلوخلفه ابنه  المنصور قالوونولما توفي 

وبعد مدة أصبحت أعداد هؤالء ، الً بالنزول من القلعة أثناء النهار والعودة لي
وغدوا أصحاب رتب عسكرية ومنهم األمراء والقادة واستطاعوا أن ، الجراكسة كثيرة

  .)١(يتسلموا السلطة ويحكموا البالد
كما ساد من ولما كان هؤالء كلهم بمستوى واحد فقد سادهم جو من الحسد 

فما أن يصل ، فكان القتال بينهم ومحاولة استالم السلطة .. سبقهم من المماليك
يلبث أن  أحدهم إلى السلطنة حتى يحاول أن يؤسس أسرة حاكمة غير أن آخر ال

  .يقبض على سابقه وخاصة الصغار منهم فيخلعه أو يقتله ويقوم مقامه
مدة تزيد على مائة وٕاحدى حكم المماليك الجراكسة مصر والشام والحجاز 

وقد تعاقب في هذه المدة أكثر من ، هـ٩٢٣حتى  ٧٩٢من العام ، وثالثين سنة
ويالحظ أن السلطان كان يسلم األمر ويحكم مدًة ثم يعهد ، اسبعة وعشرين سلطانً 

                                                            
  .٧١ /ص  ٧لـ محمود شاكر، ج/ ،موسوعة التاريخ اإلسالمي )١(

 



   ////الفصل الثاني: عصر ا�مام الزركشي 

٣٦ 

 

 اعنه أو ُمّدبرً  اأو نائبً  افيكون عليه وصيً  اما يكون صغيرً  االبنه من بعده وغالبً 
ثم ال يلبث أن يقوم باالستبداد بالسلطنة  -اوهو من المماليك أيضً -كة ألمور الممل

لذلك لم تكن هناك أسرة تولت السلطنة ، وخلع السلطان المعهود إليه باألمر أو قتله
وأعطيت ، الذي حكم ولده المنصور فرج سبع سنوات ثم ُخِلع الظاهر برقوقإال 

مدة ثالثة أشهر ثم ُأعيد المنصور فرج  المنصور عبدالعزيزالسلطنة لولده الثاني 
  .. فحكم سبع سنوات ُأخرى

فقد ُخِلع ، كما أنه يالحظ في آخر خمسة سالطين أن نتيجة القتل هي السائدة
قبل  جامبالطوقتل ، بعد سنة من تسلمه أمر السلطنة رغم أنه جديد الظاهر قانصوه

  .امرور سنة من تسلمه السلطنة رغم أنه جديد أيضً 
من  ارفضه وبكى خوفً  األشرف قانصوه الغوريولما ُعِرَض أمر السلطنة على 

ولم يتسلم األمر إال بشرط أال يقتلوه  .. القتل رغم أن سنه كانت تزيد على الستين
  .اولكنه ُقِتل على يد العثمانيين بعد أن حكم سبع عشرة عامً 

مثله إذا قتله العثمانيون بعد معركة الريدانية  طومان بايوكانت عاقبة خلفه 
ا القاهرة وأزالوا المماليك من السلطنة وتنازل لهم العباسيون عن هـ ودخلو ٩٢٣عام 

  .)١( الخالفة
للخالفة  اوانتقلت بذلك أنظار العالم اإلسالمي إلى استانبول التي غدت مركزً 

وتحولت عن القاهرة التي أصبحت مدينة عادية كغيرها من حواضر أمصار العالم 
  .السابقة مثل بغداد ودمشقودرجت مع مراكز الخالفة ، اإلسالمي

قد تسلم للمرة األولى مدة سبع سنوات من  الظاهر برقوقوٕاذا كان السلطان 
المنصور وأعيد السلطان ، ثم قبض عليه وُسِجن بالكرك هـ٧٩١حتى  هـ٧٨٥العام 
فإن مدة سلطنة  .. إلى السلطنة الظاهر برقوقثم رجع  .. لمدة سبعة أشهر حاجي

 ؛األولى لم يعدها صاحب الموسوعة ضمن حكم المماليك الجراكسة الظاهر برقوق

                                                            
  .٧٣-٧٢ /ص  ٧لـ محمود شاكر، ج/ ،موسوعة التاريخ اإلسالمي )١(

 



   ////الفصل الثاني: عصر ا�مام الزركشي 

٣٧ 

 

للسلطنة  الظاهر برقوقألن حكمه قد حدث فيه انقطاع وٕانما بدأ تدوين أيامهم بعودة 
  .)١(في المرة الثانية حيث استمر حكم السلطنة دون انقطاع حتى انطوت أيامهم

ويظهر مما سبق أن تاريخ الدولة المملوكية كان ممتلئ بسالطين نصبوا 
نفسهم بعدما تمكنوا من السلطة الفعلية وجعلوا السلطان مجرد لعبة في أيديهم إلى 

 ويتولى أميرهم بدالً ، ىإما بنفيه أو بقتله لو لم يسالم ويتنح، يقدروا على خلعه أن
الذي عزله السلطان  بيبرس الظاهربن  السعيد بركةمثلما حدث للسلطان ، منه

أن تمكن هو  ىإل، سالمش الدينالعادل بدر منه أخيه األصغر  وولي بدالً  قالوون
الناصر ومثلما حدث البنه السلطان ، على العرش قالوونوتربع ، ومماليكه وعزلوه

وتلك أمور كانت تحدث في العصر المملوكي ، من كتبغا وبيبرس الجاشنكير محمد
  .وكل دول العالم

ومن المؤكد وجود أبناء ، ولم تكن السلطنة في العصر المملوكي بالتوريث
ومن ، بيبرسأنجال الظاهر  وسالمش السعيد بركةللسالطين يورثوا الحكم كالسلطان 

ولكن العادة كانت تحتم أن يجلس أوالد ، قالوونبعده أوالد وأحفاد السلطان 
الذي ، منهم أمير قوي وبعد ذلك يخلعوا ويجلس بدالً ، السالطين إلي أن تهدأ األمور

  .الحقيقىالحاكم للسلطان ويكون هو  ايكون نائبً 
لصد هجمات  امنيعً  اأما أهم إيجابيات هذا العصر فتمثلت في وقوفهم سدً 

التتار والصليبين حيث كان للمماليك جهاد طويل على مدى تاريخهم ضد هاتين 
وهكذا ظلت دولة المماليك تحمل راية اإلسالم والخالفة اإلسالمية في ، القوتين

  .إلى أن تسلمتها الخالفة العثمانية، ثالثة قروناألرض قرابة 
  

     

                                                            
  .٧٣ /ص  ٧، ج/رلـ محمود شاك ،موسوعة التاريخ اإلسالمي )١(

 



   ////الفصل الثاني: عصر ا�مام الزركشي 

٣٨ 

 

        الزركشيالزركشيالزركشيالزركشيتأثري احلالة السياسية على اإلمام تأثري احلالة السياسية على اإلمام تأثري احلالة السياسية على اإلمام تأثري احلالة السياسية على اإلمام : : : : املطلب الثالثاملطلب الثالثاملطلب الثالثاملطلب الثالث

وهذا التأثر قد ، تتأثر الحالة العلمية في أي بلد باالستقرار السياسي لهذا البلد
ويتمثل التأثر اإليجابي في هبة العلماء للدفاع عن ، اسلبيً  اأو تأثرً  اإيجابيً  ايكون تأثرً 

دينهم وأمتهم ومعتقدهم ودعوتهم وذلك من خالل التأليف أو اإلفتاء أو الجهاد أو 
  .الدعوة إلى اهللا أو االحتساب أو غير ذلك من طرائق نصرة الدين والذب عنه

يؤثر على العلماء ويشوش أفكارهم ويشتت  اوربما يكون هذا التأثر سلبيً 
  .جهودهم وبالتالي يقل العطاء واإلنتاج العلمي من بحث أو تأليف أو غير ذلك

يضاف إلى ذلك عالقة العلماء بالحكام والسالطين في أي عصر أو بلد فقد 
إذ أن حسن المعاملة وتقدير العلماء وٕانزالهم منازلهم  ؛تكون عالقة نتائجها إيجابية

تي أنزلهم اهللا إياها ودعمهم في عملية التأليف والتعليم والدعوة يكون له األثر ال
عدم استقرار سياسي فإن ذلك  ولو كان هناك، اإليجابي في زيادة العطاء والدعوة

  .العالم إلى مزيد من الجهد لخدمة مجتمعه وأمته يدعو
ا إخراج من وٕاذا كانت العالقة سلبية من اضطهاد أو قتل أو اعتقال أو ربم

  .على عطاء العالم االبالد فإن ذلك سينعكس سلبً 
تأثر كغيره من العلماء بالحالة السياسية في ذلك العصر  / الزركشيواإلمام 

أن حياة اإلمام  اونذكر ابتداءً ، لكنه تأثر إيجابي أنتج لألمة مؤلفات بلغت اآلفاق
هـ قد عاصر فيها ٧٩٤هـ  وحتى وفاته في العام ٧٤٥منذ مولده في العام  الزركشي

وشهد انتقال الملك من المماليك ، اخالل تسعة وأربعين عامً  ااثنا عشر سلطانً 
  .هـ٧٩٢لمماليك الجراكسة في العام البحرية إلى ا

 الملك الصالح إسماعيل بن الملك الناصر محمدفي عهد  الزركشيولد اإلمام 
والذي  الملك الكامل شعبان بن الملك الناصر محمدوخلفه ، هـ٧٤٦الذي توفي سنة 

الذي قتل  المظفر أمير حاج بن الملك الناصر محمدثم الملك ، هـ٧٤٧قتل سنة 
ثم ، هـ٧٥٢الذي خلع عام  بن الناصر محمد الناصر حسنثم الملك ، هـ٧٤٨سنة 

 الناصر حسنثم ، هـ٧٥٥الذي خلع عام  محمد الصالح صالح بن الناصرالملك 
المنصور ثم ، هـ٧٦٢الذي أعيد مرة أخرى وقد حكم سبع سنوات حتى قتل في العام 

 



   ////الفصل الثاني: عصر ا�مام الزركشي 

٣٩ 

 

 األشرف شعبان بن حسينثم ، هـ٧٦٤الذي خلع عام  محمد بن المظفر أمير حاج
شعبان  المنصور علي بن األشرفثم ، هـ٧٧٨حكم أربع عشرة سنة حتى قتل عام 

بن األشرف  الصالح حاجي برقوقثم  ،هـ٧٨٣كم خمس سنوات حتى توفي سنة ح
من المماليك  الظاهر برقوقثم السلطان ، هـ٧٨٤حكم سنة حتى خلع عام  شعبان

خرى حكم مرة أ حاجي برقوقالصالح ثم ، هـ٧٩١الجراكسة وقد حكم حتى خلع عام 
وبذلك بدأ  الظاهر برقوقهـ ثم خلع السلطان ٧٩٢ هـ حتى٨٩١أقل من سنة من 

  .عصر المماليك الجراكسة
إال أن  / الزركشيومع هذه التغيرات السياسية الكبيرة التي عاصرها اإلمام 

من عقيدته التي يحملها وحبه ألمته اإلسالمية  امنطلقً  اإيجابيً  اتأثره بها كان تأثرً 
  :وقد تمثل هذا التأثر في، وٕاخالصه هللا تعالى

  .الزهد في الدنيا وزخرفها -١
  .عتزال الناسا -٢
  .عدم تقلده لمناصب سياسية -٣
  .التفرغ للكتابة والتأليف -٤

 -ت وتصانيف به األمة اإلسالمية جمعاء وذلك بما ألف من مؤلفا فنفع اهللا
  .-فرحمه اهللا وعفا عنه

  

 



 

  
      

    

    املبحث الثاني: املبحث الثاني: املبحث الثاني: املبحث الثاني: 
    احلالة االجتماعية يف العصر اململوكياحلالة االجتماعية يف العصر اململوكياحلالة االجتماعية يف العصر اململوكياحلالة االجتماعية يف العصر اململوكي

 وفيه مطلبان:
الطبقات التي تكون منها المجتمع  المطلب األول:

 المصري في عصر المماليك.
تأثر اإلمام الزركشي بالحياة  المطلب الثاني:

 االجتماعية.
 

 



   ////الفصل الثاني: عصر ا�مام الزركشي 

٤١ 

 

        : : : : املطلب األولاملطلب األولاملطلب األولاملطلب األول
ن منها اdتمع املصري يف عصر املماليك

ّ
ن منها اdتمع املصري يف عصر املماليكالطبقات التي تكو
ّ
ن منها اdتمع املصري يف عصر املماليكالطبقات التي تكو
ّ
ن منها اdتمع املصري يف عصر املماليكالطبقات التي تكو
ّ
        الطبقات التي تكو

لقد كان المجتمع المملوكي مجتمعًا طبقيًا َتميز بَكْثَرة طبقاته، إذ أّن طبيعَة 
أهل البالد وعن انخراطهم في  حكم المماليك األغراب عن تلك البالد، وانعزالهم عن

سلكهم، أدى إلى ظهور طبقة ُمتَمّيزة في المجتمع، تمتلُك ِزماَم الحكم فيه وهي طبقة 
ويمكن تقسيم  األخرى، الطبقات المماليك أصحاب السيادة والنفوذ، كما ظهرت أيضاً 
  :)١(سكان مصر في العصر المملوكي إلى ثمان طبقات

  .طبقة المماليك -١
  .نيطبقة المعمم -٢
  .طبقة التجار -٣
  .طبقة طوائف السكان أرباب المهن في المدن -٤
  .ل الذمةهطبقة أ -٥
  .نيطبقة الفالح -٦
  .طبقة األعراب -٧
  .طبقة األقليات األجنبية -٨
  :طبقة المماليك (السالطين): الً أو 

 ؛ نظًرا لحكمهم مصر،الطبقة العسكرية الممتازة أنفسهم المماليكاعتبر 
ونظروا إلى األهالي على أنهم أقل منهم درجة ال ينبغي  ،على البالد وأهلها واسيطر ف

وٕاذا سمح لبعضهم بالمشاركة في شؤون الحكم ، أن يشاركوا في الحياة الحربية
  .فبالقدر المحدود الذي تخوله صالحيتهم

ولهم في أصلهم ونشأتهم وطريقة تربيتهم وأسلوبهم الخاص في الحياة وعدم 
سياج يحيط بهم ويجعل منهم طبقة ذات خصائص اختالطهم بأهل البالد األصليين 

                                                            
، م١٩٩٢ ،دار النهضة العربية // سعيد عاشور، طدالمجتمع المصري في عصر سالطين المماليك،  )١(

  .١٦/ص

 



   ////الفصل الثاني: عصر ا�مام الزركشي 

٤٢ 

 

ولقد تمتع أمراء المماليك بمكانة كبيرة في  ،)١(تعزلها عن محيطها الذي تعيش فيه
واستكثر السالطين من استجالب المماليك ، )٢(المجتمع ومنزلة رفيعة عند السالطين

 فضالً ، ملهم يعتمدون عليه ارغبة منهم في اإلكثار من مماليكهم حتى يكونوا سندً 
وكان السلطان إذا اشترى ، عظيمة من الجند والحاشية اعن رغبتهم في تملك أعدادً 

فإنه يرسلهم ابتداًء إلى الطبيب لفحصهم ثم ينزلهم في طبقة جنسهم ثم يرسل  امماليكً 
بدأ فإذا بلغوا ، ا لتعليمهم القرآن الكريم والخط واألحكام وآداب الشريعةإليهم فقيهً 

وعندما ينتهي المملوك من هذه المرحلة انتقل إلى الخدمة ، تعليمهم فنون الحرب
  .ويترقى حتى يصبح من األمراء

كما أن المماليك تمتعوا بثروة كبيرة من اإلقطاعات السخية التي كان يجريها 
ولم تكن اإلقطاعات هي المصدر ، السلطان لألمراء كٌل حسب درجته ومرتبته

األمراء وأرزاقهم بل رّتب السلطان لألمراء الرواتب الجارية من اللحم الوحيد لثروة 
والتوابل والخبز والزيت والكسوة السنوية وغيرها مع تفاوت مقادير كل ذلك بحسب 

  .)٣(المراتب
لم  األمراء ومماليكهم بأبناء البالد من المصريين فإن أما من ناحية اختالطهم

الزواج من أهل البالد من المصريين بل اختاروا زوجاتهم وجواريهم من بنات  وايحاول
  .اجنسهم الالئي جلبهن التجار غالبً 

هذه العزلة التي عاش فيها المماليك جعلتهم دائما يشعرون بأنهم أغراب أهل 
وهذه العوامل ، الً وعليه فال عجب أن بعضهم لم يعرف العربية إال قلي، البالد

  .)٤(إلى شدة الترابط بين المماليك بعضهم ببعض مجتمعة أدت

                                                            
  .١٧ /ص، المجتمع المصري في عصر سالطين المماليك )١(
  .٢٨ /ص المصدر السابق، )٢(
  .٢٥ـ  ١٧ /ص المصدر السابق، )٣(
  .٣٠ـ٢٩ /ص المصدر السابق، )٤(

 



   ////الفصل الثاني: عصر ا�مام الزركشي 

٤٣ 

 

كما أن العزلة االجتماعية التي عاشوا في ظاللها جعلتهم يحتفظون بأخالقهم 
كما ، وطباعهم على مّر السنين دون أن يتأثروا بطباع وعوائد وأخالق أهل البالد

لى يحيي فيهم طباعهم األو  امستمرً  اظل المماليك المجابون من الخارج موردً 
لذلك فمماليك القرن السابع هم نفس مماليك القرن العاشر ، ويذكرهم دائما بأصولهم

  .)١(إال ما شذ
ا ما فقد معناه الحرفي في ذلك العصر وتجدر اإلشارة إلى أن لفظ مملوك كثيرً 

فإن من السالطين من لم يمّسه الرق ومع ذلك كان ينعت نفسه بالمملوك من باب 
أصبح من أهل البالد من المصريين من ينعت نفسه في التواضع والطاعة بل 

لهم على قضاء حوائجهم في عصر صارت  الً األوراق الرسمية بالمملوك تسهي
  .)٢(الطبقة الممتازة ذات النفوذ والسلطان هي طبقة المماليك

  :المعممون: اثانيً 
الفئة الثانية في بناء المجتمع المصري في عصر سالطين المماليك هم 

كما ُأطِلق عليهم ، المعممون من أرباب الوظائف الديوانية والفقهاء والعلماء واألدباء
  .)٣(ا لهم عن غيرهم من الطوائفأرباب األقالم تمييزً 

العلماء منهم بميزات معينة طوال عصر  اوقد امتازت هذه الطبقة خصوصً 
ئف المماليك تعرضوا لالمتهان نتيجًة لحقد بعض طوا االمماليك إال أنهم أحيانً 

  :وأهم االمتيازات التي تمتع بها المعممون، عليهم
  .نفوذهم في الدولة -١
  .احترام السالطين وٕاجاللهم لهم -٢
٣-  عة في الحياة نتيجة للرواتب التي أغدقها سالطين المماليك عليهمالس ،

  :وتعود هذه السعة إلى

                                                            
  .٣١ // سعيد عاشور صدالمجتمع المصري في عصر سالطين المماليك،  )١(
  .٣٤ /ص المصدر السابق )٢(
  .٣٥ /ص المصدر السابق )٣(

 



   ////الفصل الثاني: عصر ا�مام الزركشي 

٤٤ 

 

أهل البالد وحاجتهم إلى دعامة  بين إحساس المماليك بأنهم أغراب  -١
وطبيعي أن تكون هذه الدعامة هم فئة العلماء بحكم ما ، يستندون إليها في حكمهم

 بيبرسوقد سبق معنا أن الظاهر ، للدين ورجاله من سطوة وقوة في نفوس الناس
  .)١(أحيا الخالفة العباسية في مصر كرمز للشرعية

واألحباس التي أوقفت على المؤسسات العلمية والدينية األوقاف   -٢
  .)٢(عن أب اكالمدارس والمساجد أو على األشخاص أنفسهم فيتوارثون المرتبات ابنً 

أما عن مكانة المعممين من العلماء والقضاة وغيرهم عند عامة المجتمع 
العلماء ذلك أن الناس أكرموا  ؛فلم َتِقل عن مكانتهم عند السالطين، المماليكي

ر والتفخيم مثل "فقيه زمانه" "عالم عصره" "انتهت يوأضفوا عليهم مختلف ألقاب التقد
ولعل أقوى دليل على إحساس الناس ، إليه رياسة العلم" "انتهت إليه رياسة المذهب"

بمكانة العلماء أنهم قصدوهم لقضاء حوائجهم وتوسلوا بهم للشفاعة لهم عند أهل 
الذي حظي به العلماء في عصر المماليك جعلهم يعَتّدون  وهذا االحترام، الدولة

  .)٣(بأنفسهم ويصمدون في وجه األمراء والسالطين
أن الشيخ أحمد الذرعي دخل  ومن مظاهر احترام سالطين المماليك للعلماء

هـ طالبًا إبطال عدة ٧٤٥سنة  الصالح إسماعيل ابن الناصر محمدعلى السلطان 
من أنه سمع  ابن بطوطة مظالم ومكوس فأجابه السلطان إلى كل ما طلب، وحكى

شمس إال  اإني ال أخاف أحدً : قال لجلسائه محمد بن قالوونالناصر بمصر أن 
  .)٥(قاضي قضاة الحنفية )٤(الدين الحريري

                                                            
  .٣٦ // سعيد عاشور صدالمجتمع المصري في عصر سالطين المماليك،  )١(
  .٤٠ /ص المصدر السابق )٢(
  .٣٨ /ص المصدر السابق )٣(
قاضي الديار المصرية، كان رأًسا في  الدمشقي الحريري بي الحسنشمس الدين محمد بن عثمان بن أ )٤(

المذهب الحنفي، عادًال مهيًبا، ولد في صفر سنة ثالث وخمسين وستمائة، ومات في جمادى اآلخرة سنة ثمان 
  .٤٦٨ص  ١المحاضرة، ج/، انظر ترجمته في: حسن وعشرين وسبعمائة

  .٢٥ص  ١م، ج/١٩٢٨ه ـ ١٣٤٦، ١، المطبعة األزهرية بمصر، ط/رحلة ابن بطوطة )٥(

 



   ////الفصل الثاني: عصر ا�مام الزركشي 

٤٥ 

 

وَتَمتُع المعممين بهذه المكانة لم يكن باضطراد طوال العصر المماليكي بل 
حيث ظهر فيها حقد ؛ تخللته حوادت وخاصًة في النصف الثاني من القرن الثامن

وبناًء على ذلك أخذ المماليك ، المماليك على العلماء بسبب قربهم من السالطين
يتعرضون للعلماء بالنقد والتهكم في مجالسهم ومنعهم من ركوب الخيل حتى طلب 

كما  اال يركب فرسً  االمماليك من سالطينهم أن ينادى في شوارع القاهرة أن معممً 
ا ما كانت جموع من وكثيرً ، وأذعن السالطين لطلبهم، هـ٧٩١ - هـ٧٨١حدث عام 

الفقهاء والمعممين وتنزلهم عن خيولهم المماليك في شوارع القاهرة تعتدي على 
ولكن سرعان ما تعود األمور إلى مجاريها عقب خمود الفتنة ، وتسلبهم إياها

  .)١(واستقرار األوضاع فيستعيد العلماء مكانتهم ويركبون خيولهم
  :طبقة التّجار: اثالثً 

ومن المعلوم أن ، هي الفئة الثالثة التي أسهمت في بناء المجتمع المصري
، للنشاط التجاري بين الشرق والغرب في عصر الدولة المملوكية امصر كانت مركزً 

وقد شعر ، اوهذا أدى إلى ثراء التجار وجعلهم طبقة ممتازة إلى حٍد بعيٍد جدً 
سالطين المماليك بأن التجار هم المصدر األساسي الذي يمد الدولة بالمال السيما 

واصطفوا منهم ندماء ، يب التجار منهمفي ساعات الحرج والشدة فعمدوا إلى تقر 
وبذلك تمتع التجار باحتراٍم كبيٍر ومكانة بارزة في مختلف المدن والبالد  ؛وجلساء

لسالطين  امطمعً  اكثرة الثروة في أيدي التجار جعلتهم دائمً  إال أن  ،المصرية
  .المماليك فغالوا في فرض الرسوم عليهم كما أكثروا من مصادرتهم

الرسوم ما يؤخذ من التجار عند خروج الجند إلى الغزو حتى بلغ من ومن هذه 
قسوة المطلوبات الغاشمة أن دعا بعض التجار على أنفسهم أن يغرقهم اهللا حتى 

  .)٢(يستريحوا مما هم فيه من الغرامات والخسارات وتحكم الظلمة فيهم
  :طبقة الُصناع وأرباب الحرف: ارابعً 

                                                            
  .٣٩/ سعيد عاشور ص/ دالمجتمع المصري في عصر سالطين المماليك،  )١(
  .٤٣ـ  ٤٢ص/  المصدر السابق )٢(

 



   ////الفصل الثاني: عصر ا�مام الزركشي 

٤٦ 

 

طائفة كبيرة من العمال والصناع وأصحاب المهن في عصر المماليك وجدت 
فأهل الحرفة الواحدة يكونون ، الخاضعة لنظام النقابات السائد بين أفراد كل حرفة

وفيما بينهم ، نقابة لها نظام ثابت يحدد عددهم ومعاملتهم فيما بينهم بعضهم وبعض
رجعون إليه كما يكون لهم رئيس أو شيخ يرأسهم ويفض مشاكلهم وي، وبين الجمهور

في حرفتهم إال أن يكون من أبنائهم حتى ال  افي كل ما يهمهم وال يدخلون أحدً 
  .)١(ينافسهم أحد في حرفتهم

  :طبقة العوام: اخامسً 
اكتظت المدن المصرية في العصر المملوكي بجمهور من الباعة والسوقة 

تسميتهم في والَسّقائين والمكاريين والمعدمين أو أشباه المعدمين ويصطلح على 
  .المصادر الحديثة بالعوام

بالمماليك وغيرهم من  اوبالعموم فإن العوام عاشوا في ضيق وُعْسر قياسً 
 اكما أن كثيرً  ،ن بعضهم كان في طرقات القاهرة بال مأوىإحتى ، مةالطبقات الُمَنع 

الفرص وقد دفعتهم الحاجة والعوز والجوع  إلى انتهاز ، منهم احترفوا مهنة الشحاذة
من  اكما أنهم استفادوا أحيانً ، في  السلب والنهب وخطف كل ما تصل إليه أيديهم

المنازعات بين أمراء المماليك حيث حاول بعض األمراء أن يكتسب العوام إلى 
ولكن العوام لم يقنعوا بأن يكونوا أداة في خدمة المغدقين عليهم بل حدث أيام ، جانبه

في بيته ال يجرؤ على  االمحتسب حتى انقطع أيامً هـ أن هددوا ٧٩٨الغالء سنة 
وكان إذا مات أحد الوالة الظالمين دفنته الدولة ، على نفسه من العوام امغادرته خوفً 

  .)٢(عليه من العامة أن تحرقه لظلمه وتعسفه افي مقابر النصارى خوفً 
من ثروتهم  اويضاف إلى ما سبق أن سالطين المماليك جعلوا للفقراء نصيبً 
لتغسيل  بيبرسمن باب التقوى والزلفى على عادتهم مثل الوقف الذي أوقفه السلطان 

آخر لشراء الخبز وتوزيعه على  اكما أوقف وقفً ، فقراء المسلمين وتكفينهم ودفنهم

                                                            
  .٤٣/ سعيد عاشور ص/ دالمجتمع المصري في عصر سالطين المماليك،  )١(
  .٤٦ص/ المصدر السابق  )٢(

 



   ////الفصل الثاني: عصر ا�مام الزركشي 

٤٧ 

 

وفي أثناء المجاعات أمر بتوزيع األموال بسخاء على المساكين ، المعدمين
  .)١(والمعدمين

  :طبقة أهل الذمة: اسادسً 
، أهل الذمة من اليهود والنصارى كانوا أقلية ذات أهمية في المجتمع المصري

وقد احتفظ األقباط بنظمهم الخاصة في الحياة وكذلك احتفظوا بكنائسهم الكثيرة في 
  .)٢(كما احتفظت الكنسية القبطية بطقوسها القديمة، القاهرة وغيرها

، أقلية كذلك يشتغلون في مختلف األعمال السيما التجارةأما اليهود فقد كانوا 
واتساع ثروة مصر وتجارتها جلبت كثيرا من يهود القسطنطينية وبغداد ودمشق 

وقد ، وغيرها حتى صار لليهود سيطرة كبيرة على النشاط المصرفي واألعمال المالية
  .احتفظ اليهود في مصر بمعابدهم وعوائدهم ونظمهم الموروثة

لمعروف أن أهل الذمة في مصر وغيرها منذ الفتح اإلسالمي أصبحوا ومن ا
، مما كانوا عليه تحت حكم البيزنطيين بسبب ما القوه من تسامح ديني الً أسعد حا

ضطهادات العصر المملوكي حيث ظهرت بعض اال واستمرت سياسة التسامح حتى
  :العنيفة ومرجع ذلك إلى عدة أسباب منها

التي أثارت روح العداء بين المسلمين وغير المسلمين الحروب الصليبية  -١
  .في مصر والشام

رغبة سالطين المماليك في مصر في الظهور بمظهر حماة الدين لدعم  -٢
  .)٣(مركزهم في نظر المسلمين

أن بعض سالطين المماليك حسدوا أهل  -اأيضً –وربما كان من األسباب  -٣
وهم مطمئنون إلى أنهم لن يتعرضوا الذمة على ثروتهم وطمعوا في االستيالء عليها 

                                                            
  .٤٧المجتمع المصري في عصر سالطين المماليك ، ص/  )١(
  .٤٨ـ  ٤٧ص/  المصدر السابق، )٢(
  .٤٩ص/  المصدر السابق، )٣(

 



   ////الفصل الثاني: عصر ا�مام الزركشي 

٤٨ 

 

ضطهادات لم تكن سمًة بارزة في عصر وهذه اال، إلى نقد أو معارضة من الفقهاء
  .)١(ل زوابع تظهر بين حين وآخركالمماليك بل كانت بش

ضطهادات يستسلموا على الدوام لبعض تلك االوفي المقابل فإن أهل الذمة لم 
ية واالنتقامية مثل إحراق بعض أحياء القاهرة بل لجأوا إلى بعض األعمال االستفزاز 

وٕاذا فشل أهل الذمة في تحقيق أغراضهم عن طريق العنف ، )٢(أو بعض مساجدها
حاولوا دفع البالء عنهم بمختلف الوسائل السلمية والتي منها دفع األموال الطائلة 

المجتمع ومنها إظهار اإلسالم حتى يستردوا مركزهم األدبي في ، ألهل الدولة
  .)٣(ويستريحوا من ذلك العناء المظني

  :طبقة الفالحين: اسابعً 
، كان الفالحون في العصر المملوكي هم السواد األعظم في المجتمع المصري

  .)٤(أما نصيبهم في المجتمع المماليكي لم يكن سوى االحتقار واإلهمال
فإنه ال يسمح وٕاذا تولى أحد أمراء المماليك المتشددين على بعض األقاليم 

ويبدوا أن هذه ، اأو يتقلد سيفً  اأسود أو يركب فرسً  األحد الفالحين أن يلبس مئزرً 
وبالتالي فقد ، المعاملة أّثرت في نفوس أهل الريف حتى أصيبوا بالشعور بالنقص

إلى األرض التي يفلحها ويفنى  اعاش الفالح في عصر سالطين المماليك مربوطً 
ألن أراضي مصر الزراعية ظلت  ؛حياته في خدمتها وليس له من خيراتها إال القليل

وفي بعض األقاليم لم يكن للفالح سوى ، بين سالطين وأمراء المماليك اموزعً  انهبً 
  .)٥(العمل والمسخرة ودفع األموال وهم صاغرون

والمظالم التي حلت بهم من الوالة والحكام كثرة المغارم  اومما زاد حالهم سوءً 
كما أن الفالحين لم يسلموا من أذى العربان ، افأخذوا منهم على غير العادة أضعافً 

                                                            
  .٥١ص/  ،المجتمع المصري في عصر سالطين المماليك )١(
  .٥٣، ص/ سابقالمصدر ال )٢(
  .٥٤ص/  المصدر السابق )٣(
  .٥٧ص/  المصدر السابق )٤(
  .٥٨ص/  المصدر السابق) ٥(

 



   ////الفصل الثاني: عصر ا�مام الزركشي 

٤٩ 

 

، تفعله الخوارج ما أغار العربان على القرى وفعلوا بالفالحين ما ال افكثيرً ، وبطشهم
القرى  ولم يخفف عن الفالحين مما سبق سوى أن يصادف مرور السلطان ببعض

للنزهة أو الصيد فيتقدم إليه الفالحون بالشكوى من تعسف الوالة والحكام المباشرين 
 الً وفي هذه الحالة يعزل السلطان الوالي أو المباشر ويعين بدي، وكذلك أذى العربان

  .عنه ولكن هذا الوالي ال يلبث أن يستأنف سياسة الظلم والبطش بالفالحين
األسباب التي دفعت كثيرين من أهالي القرى إلى ولعل هذه المظالم هي من 

ترك قراهم والهجرة إلى المدن ما حدا بحكومة السلطان المناداة بين حين وآخر 
بخروج أهل الريف من القاهرة وعودتهم إلى الريف ولكن لم يتم العمل بمثل هذه 

ي بحياة وبالرغم مما سبق فإن األمراض واألوبئة والفيضانات كانت تود، )١(األوامر
  .الكثيرين وتعطل أجسام آخرين

  :طبقة اَألْعراب: اثامنً 
في العصر المملوكي وانتشروا في  اعظيمً  ااألعراب في مصر بلغوا عددً 

اليك ووصفوا مختلف أنحاء البالد وقد َأِنَف األعراب من الخضوع لدولة المم
بشكل عام أنهم  وقالوا عن المماليك، )٢(ه الرق"مملوك قد مس السلطان أيبك بأنه "

ولكن المماليك  ،اثم بلغ األمر بهم أنهم اجتمعوا وأقاموا أحدهم حاكمً ، عبيد خوارج
قاتلوهم وهزموهم ومن ثم بدأ الصدام بين المماليك وطوائف العربان بصورة متقطعة 

لإلخالل  اولذلك ظل العربان طوال العصر المملوكي عنوانً ، طيلة العصر المملوكي
باألمن واإلضرار بالنظام واالعتداء على األهالي اآلمنين حتى الحجاج لم يسلموا 

  .)٣(من القتل والنهب في طريقهم أثناء الذهاب إلى المشاعر المقدسة

                                                            
، (موسوعة التاريخ اإلسالمي ) ٦٠/ سعيد عاشور ص/ دالمجتمع المصري في عصر سالطين المماليك، ( )١(

  .٢٣٨ص/   ٥لـ محمود شاكر، ج/
  .٦٠/ سعيد عاشور ص/ دالمجتمع المصري في عصر سالطين المماليك،  )٢(
  .٦٢ص/  المصدر السابق) ٣(

 



   ////الفصل الثاني: عصر ا�مام الزركشي 

٥٠ 

 

كما أن مدن مصر وقراها لم تسلم من عبثهم واعتداءاتهم ونهبهم بل إن 
غار العربان على أطراف القاهرة ا ما أفكثيرً ؛ العاصمة القاهرة لم تنجو من ضرهم

  .ونهبوا وخطفوا كل ما وصل إلى أيديهم حتى عمائم الناس وأثوابهم
أما ما فعله سالطين المماليك لدفع شر األعراب فإنهم قربوا إليهم مشايخ 

ومع ذلك لم ، أخرى اوأرسلوا الحمالت لردعهم أحيانً  االعربان وأجزلوا لهم العطاء حينً 
  .)١(طيلة عصر سالطين المماليك يهدأ لألعراب بال

  :األقليات األجنبية: اتاسعً 
باإلضافة إلى ما سبق فقد وجد في عصر سالطين المماليك مجموعة كبيرة 

  :ومن هؤالء األجانب، من األقليات األجنبية
  .المسيحيون الغربيون أو الالتين -١
  .المسيحيون الشرقيون أو الروم -٢
  .)٢(والحبشة وأرمينية وغيرها من البالدالمسيحيون الوافدون من جورجيا  -٣

وقد اختار األوربيون اإلقامة بصفة خاصة في المدن التجارية والثغور على 
وقد تمتع هؤالء التجار ، واتخذوا لهم فنادق يسكنون فيها، شاطئ البحر المتوسط

إذ سمحت لهم السلطات المماليكية بإحضار  ؛داخل فنادقهم بقسط وافر من الحرية
وقد اشُتِرط عليهم بعض التعليمات والقيود ، الخمور في سفنهم وٕانزالها إلى فنادقهم

إغالق أبواب فنادقهم مساء كل يوم ووقت صالة : منها، وشدد عليهم في تنفيذها
بس أو كذلك لم يسمح لألجانب داخل البالد بارتداء ما يختارون من المال، الجمعة

  .وٕانما فرض عليهم ركوب الحمير شأن أهل الذمة من المواطنين، بركوب الخيل
فإذا أصاب المسلمين ، وقد اعتبر السالطين أولئك األجانب رهينة لدى الدولة

أذًى أو اعتداء من جانب البالد المسيحية يكون االقتصاص في هذه الحالة من 

                                                            
  .٦٣ص/  ،المجتمع المصري في عصر سالطين المماليك )١(
  .٦٤، ص/  المصدر السابق )٢(

 



   ////الفصل الثاني: عصر ا�مام الزركشي 

٥١ 

 

لبالد خطر الغزو كانت تفرض كذلك عندما يحيط با، الفرنج الموجودين بمصر
  .)١(الحيلة الشديدة على األجانب وتعلو الدعوة إلى قتلهم أو طردهم

ولم يكن جميع األجانب في ذلك العصر من التجار بل شهدت المدن 
المصرية الكبيرة جاليات من عناصر مختلفة استوطنوا البالد واشتغل كثير منهم 

  .بأعمال متنوعة أهمها عصر الخمور
ن منها المجتمع في مصر الفئات التي تكو و هذا عرض عام للطوائف : اأخيرً 

ومن الواضح أن هذه الطبقات متميزة بعضها عن ، في عصر سالطين المماليك
عن نظرة الدولة إليها ومقدار ما  الً بعض في خصائصها وصفاتها ومظاهرها فض

  .تتمتع به من حقوق أو تقوم به من واجبات
    

                                                            
  .٦٥ص/  ،المجتمع المصري في عصر سالطين المماليك )١(

 



   ////الفصل الثاني: عصر ا�مام الزركشي 

٥٢ 

 

        باحلياة االجتماعيةباحلياة االجتماعيةباحلياة االجتماعيةباحلياة االجتماعية    الزركشيالزركشيالزركشيالزركشيتأثر اإلمام تأثر اإلمام تأثر اإلمام تأثر اإلمام : : : : املطلب الثانياملطلب الثانياملطلب الثانياملطلب الثاني

في بعث  ابارزً  القد كان لهذه الحالة االجتماعية بعد توفيق الّله عز وجل دورً 
فبرع في حرفة ، حياته شؤونإذ بدأ حياته بتعلم حرفة تعينه على  ؛هذا الفتى النابغ

رْ  أبت عليه الوقوف عند هذا الحد فبادر بفضل لكن طموحه وهمته العالية ، َكشالـز
ومن جد وجد ومن زرع ، وشرف العلم فوق كل شرف، الّله وتوفيقه إلى طلب العلم

  :ورحم اهللا من قال، ومن طلب العال سهر الليالي، حصد
ـــــا ال أساســـــا لهـــــا ـــــي بيوت ـــــم يبن   العل

  
ــــت العــــز والشــــرفِ      والجهــــل يهــــدم بي

اشه واضطره إلى له رغم العوز الذي ع االعلم طريقً  الزركشيلقد اختار اإلمام   
 فأصبح بعد فضل اهللا من  / اولقد ترك الدنيا وراءه ظهريً ، ركشامتهان مهنة الز

  .كبار العلماء البارزين في عصره وفي العصور التالية إلى عصرنا هذا
: جيقول المصطفى ، والجنة اتجه إلى وجهته التي يرى فيها الخير والثواب بل

  .)١(»َمْن َسَلَك َطِريًقا َيْطُلُب ِفيِه ِعْلًما َسَلَك اللُه ِبِه َطِريًقا ِمْن ُطُرِق اْلَجنةِ «
والعقبات والمجاعات والمحن والفتن التي واجهت المجتمع  واجه الصعوبات

المصري بكل قوة وثبات فلم تعطل مسيرته العلمية ولم تفت من عضده بل جعلته 
زالت  من خالل مخرجاته العلمية التي ما اوهذا يتضح جلي ، بشكل أكبر بالعلم امهتمً 

في أبواب الشرع والدين فرحمه اهللا رحمة  اللباحثين ومرجعً  احتى يومنا هذا مقصدً 
  .واسعة وأجزل له المثوبة والعطاء

                                                            
  .٣٥٤ص/، ٣رواه أبو داوود ج/ )١(

 



 

    

    
    املبحث الثالث: احلالة العلميةاملبحث الثالث: احلالة العلميةاملبحث الثالث: احلالة العلميةاملبحث الثالث: احلالة العلمية

 وفيه مطلبان:
 أهم المدارس التي أنشئت في زمن المماليك. المطلب األول:
بعض العلماء الذين برزوا في هذا العصر،  المطلب الثاني:

 اإلمام الزركشي بالحالة العلمية في عصره.وتأثر 

 

 



   ////الفصل الثاني: عصر ا�مام الزركشي 

٥٤ 

 

        املبحث الثالث: احلياة العلميةاملبحث الثالث: احلياة العلميةاملبحث الثالث: احلياة العلميةاملبحث الثالث: احلياة العلمية            
من أزهى العصور ، القرن الثامن الهجري القد كان عصر المماليك وخصوصً 

بَكثَرة العلماء ذلك أّن هذا العصر قد امتاز ؛ بعد القرن الثالث الهجري اوثقافيً  اعلميً 
في شتى  اضخمً  اتاركين لألجيال القادمة تراثً ، الذين أنتجتهم األّمة في ذلك الوقت

  .فنون المعرفة
لنشاط علمي كبير وذلك  اكما أن مصر على وجه الخصوص أصبحت محورً 

ما أصاب المسلمين في القرن السابع الهجري من كوارث على : لعدة أسباب منها
فكان من حظ ، وعلى أيدي المسيحيين في األندلس، راق والشامأيدي المغول في الع

مثل تلك المصائب أن تغدو هي المجال الوحيد للنشاط  مصر التي ظلت بمنجاة من
كما أن إحياء الخالفة العباسية في مصر على أيدي ، الفكري والثقافي والفني

ي والديني في العالم للنشاط العلم االمماليك هيأ القاهرة ألن ترث بغداد وتصبح مركزً 
  .)١(اإلسالمي

على ازدهار النشاط العلمي هو تشجيع المماليك للعلم  -اأيضً –ومما يدل 
 )٢(لذا فقد َأكَثَر المماليك من بناء المدارس والجوامع والرَبط ؛وترحيبهم بالعلماء

 لتكون قبلة للعلماء وطالب العلم ينهلون منها العلم في شتى ميادين )٣(والخوانك
  .)٤(المعرفة

وقد تميز هذا العصر بكثرة المدارس التي أنشأها السالطين ابتداًء من عهد 
مدفوعين إلى ذلك بعدة عوامل منها التقوى والزلفى  افصاعدً  بيبرسالسلطان 

                                                            
  .١٥٧/ سعيد عاشور ص/ د المجتمع المصري في عصر سالطين المماليك، )١(
َبط )٢( انظر: الخطط المقريزية، مكتبة الثقافة جمع رباط وهو دار يسكنها أهل طريق اهللا من الصوفية: الر ،

  .٤٢٧ص/  ٢م، ج/١٩٨٧، ٢الدينية، القاهرة، ط/
يه الموضع الذي يأكل ف :أصلها خونقاه أيقيل و  ،اه وهي كلمة فارسية معناها بيتكجمع خانالخوانك:  )٣(

  .٤١٤ص/  ٢، انظر: الخطط المقريزية، ج/الملك وهي أماكن للصوفية للتخلي فيها لعبادة اهللا
  .١٤١ص/   / سعيد عاشورد المجتمع المصري في عصر سالطين المماليك، )٤(

 



   ////الفصل الثاني: عصر ا�مام الزركشي 

٥٥ 

 

ومنها اتخاذ المدرسة أداة تضمن بقاء ، واستخدامها في محاربة المذهب الشيعي
  .)١(في أيديهم ودعم مركزهم في أعين الشعبالحكم 

وقد ألحقت بكل مدرسة خزانة كتب يرِجع إليها المدرسون والطالب في البحث 
فإذا أتم الطالب دراسته وتأهل للُفتيا والتدريس أجاز له شيخه ذلك ، واالستقصاء

  .)٢(وكتب له إجازة يذكر فيها اسم الطالب وشيخه ومذهبه وتاريخ اإلجازة وغير ذلك
لم تخل من ضروب في مدارس العصر المملوكي  كما أن الحياة العلمية

فأقيمت في المدارس بين الحين واآلخر حفالت لمختلف  الترويح عن النفس
  .أو الفراغ من تصنيف كتاب أو غير ذلك البخاريالمناسبات العلمية كختم 

ثبتت أركان المدرسة ودعمت نظامها وكانت األوقاف واألحباس هي التي 
  .)٣(ومكنتها من القيام برسالتها في عصر المماليك

 ا إضافة لضمان المسكن والكساء وبعض أما الطلبة فكان التعليم لهم مجاني
إال أنها كانت تختلف من طالب آلخر وفق ما يراه ، االمقررات النقدية والعينية شهريً 
التحاسد بين الطلبة بسبب نقص مقرر أحدهم عن ناظر الوقف وهذا أدى إلى 

 الً كما أن المدرسة في ذلك العصر لم تكن في كثير من األحيان بناًء مستق، )٤(زميله
بالقبة التي بناها السلطان أو األمير ليدفن فيها  املحقً  اوٕانما كانت جزءً ، بذاته اقائمً 

  .)٥(بعد وفاته
  

                                                            
  .١٥٩/ سعيد عاشور ص/ د المجتمع المصري في عصر سالطين المماليك، )١(
  .١٦٣ـ  ١٦٢ص/  المصدر السابق )٢(
  .١٦٣ ص/ مصدر السابقال )٣(
  .١٦٤ ص/ المصدر السابق )٤(
  .١٦٦ص/  المصدر السابق )٥(

 



   ////الفصل الثاني: عصر ا�مام الزركشي 

٥٦ 

 

        ::::املطلب األولاملطلب األولاملطلب األولاملطلب األول
        ت يف زمن املماليكت يف زمن املماليكت يف زمن املماليكت يف زمن املماليكأهم املدارس التي أنشئأهم املدارس التي أنشئأهم املدارس التي أنشئأهم املدارس التي أنشئ    

        هار والنشاط العلميهار والنشاط العلميهار والنشاط العلميهار والنشاط العلميددددوكان هلا دور بارز يف هذا اإلزوكان هلا دور بارز يف هذا اإلزوكان هلا دور بارز يف هذا اإلزوكان هلا دور بارز يف هذا اإلز    

  :المدرسة الظاهرية القديمة: الً أو 
وقد شرع في بنائها سنة إحدى وستين ، البندقداري بيبرسأنشأها الملك الظاهر 

تقي الدين ورتب لتدريس الشافعية فيها ، وتمت في أول سنة اثنتين وستين، وستمائة
ولتدريس ، محب الدين عبد الرحمن بن الكمال عمر بن العديموالحنفية ، بن رزين

كمال الدين وإلقراء القراءات بالروايات ، شرف الدين الدمياطيالحديث الحافظ 
  .)١(ُكُتٍب تشتمل على أمهات الكتب في سائر العلوم ووقف بها ِخزاَنة ،القرشي

  :المدرسة الظاهرية: اثانيً 
وانتهت في ، وستمائةكان الشروع في عمارتها في رجب سنة ست وثمانين 

جركس الخليلي أمير وكان القائم على عمارتها ، رجب سنة ثمان وثمانين وستمائة
  :فمن أحسن ما قيل، وقال الشعراء في ذلك وأكثروا أخور،

ـــــــه ُت ـــــــك الســـــــلطان ِهم   الظـــــــاهر المل
  

ـــــلِ    ـــــى ُزَح ـــــه تســـــمو عل ـــــادت لرفعِت   ك
ـــــــض    ـــــــهوبع ـــــــا لخدمت ـــــــه طوًع   خّدام

  
  يــــدعو الجبــــاَل فتأتيــــه علــــى عجـــــلِ   

وتكلم ، اعظيمً  اومد سماطً ، ونزل السلطان إليها في الثاني عشر من رجب  
، وشيخ الصوفية، مدرس الحنفية بها عالء الدين السيراميواستقر ، فيها المدرسون

 أوحد الدين الروميواستقرأ ، تعظيمه حتى فرش سجادته بيدهوبالغ السلطان في 
 وصالح ابن األعمى، مدرس المالكية وشمس الدين ابن مكينمدرس الشافعية 

إمام  وفخر الدين الضرير، مدرس الحديث وأحمد زاده العجمي، مدرس الحنابلة
  .الجامع األزهر مدرس القراءات

                                                            
) ، (حسن المحاضرة للحافظ ١٦٠/ سعيد عاشور ص/ د المجتمع المصري في عصر سالطين المماليك،( )١(

  .)٢٦٤ص  ٢، ج/ جالل الدين السيوطي

 



   ////الفصل الثاني: عصر ا�مام الزركشي 

٥٧ 

 

فلم يكن منهم من هو فائق في فنه على غيره من : / ابن حجرقال 
مدرس التفسير  سراج الدين البلقينيثم بعد مدة قرر فيها الشيخ ، الموجودين غيره

  .)١(وشيخ الميعاد
  :المدرسة المنصورية: اثالثً 

 اوكان ملكً  المنصور سيف الدين قالوون الصالحيأنشأها السلطان الملك 
ورتب في هذه ، هـ٦٨٩توفي سنة ، ا قليل سفك الدماء كثير العفوا حليمً مهيبً 

في  اودرسً ، ودرس تفسير ودرس حديث، المدرسة دروس فقه على المذاهب األربعة
  .)٢(الطب

  :المدرسة الناصرية: ارابعً 
ُفِرَغ من بنائها سنة ، محمد بن قالوونالناصر وأتمها ، )٣(العادل كتبغاابتدأها 

كل منها خاص بأحد مدرسي المذاهب ، ورتب بها أربعة أواوين، ثالث وسبعمائة
فالمدرس المالكي اختص باإليوان القبلي والشافعي باإليوان البحري والحنفي ، األربعة

أدركت هذه المدرسة وهي : المقريزيقال ، باإليوان الغربيباإليوان الشرقي والحنبلي 
وال ُيَمّكن غريب أن يصعد ، يجلس بدهليزها عدة من الطواشية، محترمة إلى الغاية

  .)٤(إليها
  :)٥(حسن بن الناصر محمد بن  قالوونمدرسة السلطان : اخامسً 

                                                            
  .٢٧١ص  ٢، ج/ حسن المحاضرة للحافظ جالل الدين السيوطي )١(
  .٣٧٩ص/  ٢، الخطط المقريزية، ج/٢٦٤ص  ٢المصدر السابق، ج/ )٢(
هو األمير زين الدين كتبغا المنصوري، تسلم الملك مدة يسيرة ولقب بالعادل ثم خلع وتقلبت به األحوال  )٣(

، هـ٧٠٢السلطنة في حماة، كان من أكابر الدولة وفيه شجاعة وخيرة وحسن خلق، توفي سنة حتى أصبح نائب 
  ).٢٦٢ص ٣(الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، ج/

المجتمع المصري في عصر سالطين )، ٢٦٥ص  ٢، ج/ حسن المحاضرة للحافظ جالل الدين السيوطي )٤(
  .١٦٠/ سعيد عاشور ص/ د المماليك،

ا بمصالح ا خبيرً ا شهمً ا عارفً ا عضيمً الصالحي، كان ملكً  بن محمد بن قالوون هو الملك الناصر حسن )٥(
أعيان المائة الثامنة، . (الدرر الكامنة في ه٧٦٢وتوفي سنة  ،نفسه، طالت مدته واشتد بأسه، خلع من السلطنة

  ).٣٨ص: ٢ج/

 



   ////الفصل الثاني: عصر ا�مام الزركشي 

٥٨ 

 

وكان في موضعها دور ، في بنائها سنة ثمان وخمسين وسبعمائةشرع 
ال يعرف ببالد اإلسالم معبد من معابد المسلمين يحكى : المقريزيقال ، وٕاسطبالت

  .وضخامة شكلها، وحسن هندامها، هذه المدرسة في كبر قالبها
وأرصد لمصروفها ، اواحدً  ايومً  ال تبطل، قامت العمارة فيها مدة ثالث سنين   

لوال : حتى قال السلطان، امنها نحو ألف مثقال ذهبً ، في كل يوم عشرين ألف درهم
، من كثرة ما صرف؛ ملك مصر عجز عن إتمام ما بناه لتركت بناءها: أن يقال

  .)١(وبها أربع مدارس للمذاهب األربعة
  :المدرسة الحجازية: اسادسً 

وزوجة  محمد بن قالوونبنت السلطان ، الحجازية أنشأتها السيدة خوندتتر
، للفقهاء المالكية وآخر للشافعية اوقد َرتبْت فيها درسً ، وٕاليه ُتنسب بكتمر الحجازي

  .)٢(فيهاكما أنها أقامت بجوارها قبة لتدفن ، وجعلت فيها خزانة ألمهات الكتب
  :المدرسة المؤيدية: اسابعً 

وبلغت النفقة عليها أربعين ألف ، انتهت عمارتها في سنة تسع عشرة وثمانمائة
  .)٣(دينار

  

غير أّنه كانت هناك العديد منها قد ، هذه أهم المدارس في ذلك الوقت
األمير سيف مثل مدرسة َصْرَغْتَمش التي  بناها ، انتشرت في طول البالد وعرضها

، )٤(ا للحديث وآخر للفقه الحنفيهـ ورتب فيها درسً ٧٥٧سنة  الدين صرغمتش
، هذا باإلضافة إلى المدارس التي كانت منتشرة من قبل إبان عهد الدولة األيوبية

                                                            
  .٢٦٩ص  ٢، ج/ حسن المحاضرة للحافظ جالل الدين السيوطي )١(
 ٢، الخطط المقريزية، ج/١٦٦ص/  / سعيد عاشور، دالمجتمع المصري في عصر سالطين المماليك )٢(

  .٣٨٢ص/ 
  .٢٦٩ص  ٢، ج/حسن المحاضرة للحافظ جالل الدين السيوطي )٣(
  .٢٦٨ص  ٢المصدر السابق ج/ )٤(

 



   ////الفصل الثاني: عصر ا�مام الزركشي 

٥٩ 

 

المدرسة : بإنشاء المدارس ومن هذه المدارس ابالغً  اوالتي اهتمت اهتمامً 
  .)١(وغيرها ،والمدرسة الصالحية ،والمدرسة الكاملية ،الصالحية

    

                                                            
  .٢٦٣ـ  ٢٦٢ص  ٢، ج/ حسن المحاضرة للحافظ جالل الدين السيوطي )١(

 



   ////الفصل الثاني: عصر ا�مام الزركشي 

٦٠ 

 

        بعض العلماء الذين برزوا يف هذا العصربعض العلماء الذين برزوا يف هذا العصربعض العلماء الذين برزوا يف هذا العصربعض العلماء الذين برزوا يف هذا العصر: : : : املطلب الثانياملطلب الثانياملطلب الثانياملطلب الثاني

لقد كان من نتاج هذه النهضة العلمية ظهور العديد من العلماء في مختلف 
حيث كان لهم أثر بارز في مسيرة العلم ونشر الثقافة العربية ، العلوم والفنون

وسأكتفي بذكر ترجمة مختصرة لبعض العلماء ثم ُأتبع ذلك بسرد أسماء ، واإلسالمية
  :لكن بدون ترجمة - اأيضً -بعض العلماء 

  :)١(هـ)٧٠٢ـ  ٦٢٥( //// العيد تقي الدين ابن دقيقشيخ اإلسالم : الً أو    
بن وهب بن ُمطيع ابن علي محمد بن أبو الفتح هو شيخ اإلسالم تقي الدين 
ولد في شعبان سنة ، المالكي المصريالشافعي أبي الطاعة الُقشيري المنفلوطي 

  .وكان والده مالكي المذهب، وتفقه على والده بُقوص، خمس وعشرين وستمائة
، وأفتى فيهما، فحقق المذهبين، بن عبد السالم الشيخ عز الدينثم تفقه على 

ودرس بالشافعي ودار ، وولي قضاء الديار المصرية، وسمع الحديث من جماعة
  .الحديث الكاملية وغيرهما

، "اإللمام" في الحديث وشرحه وسماه "اإلمام": صنف التصانيف المشهورة منها
" في ابن الحاجبو"شرح مختصر ، علوم الحديثوله "االقتراح" في أصول الدين و 

  .وله غير ذلك، للحافظ عبد الغنيوشرح "عمدة األحكام" ، فقه المالكية ولم يكمله
اهللا ا بين يدي إال أعددت له جوابً  ما تكلمت بكلمة وال فعلت فعالً : كان يقول

  .تعالى
؛ ديار مصر تفتخر برجلين في طرفيها: كان يقول ابن عبد السالمويحكى أن 

  .العيد بُقوص وابن دقيق، سكندريةباإل ابن منير
من مشايخنا يختلُف في  اولم ندرك أحدً : في "الطبقات الكبرى" السبكيقال    

  .العيد هو العالم المبعوث على رأس السبعمائة ابن دقيقأن 
، اودينً ، ابل أجلهم وأكثرهم علمً ، أحد علماء وقته: في "طبقاته" ابن كثيروقال 

  .مع كبر السن والشغل بالحكم، ومداومًة على العلم في ليله ونهاره، اوتقشفً ، اوورعً 

                                                            
  .١٣، ١٢، ١١ص  ٨انظر في ترجمته: شذرات الذهب، البن العماد الحنبلي، ج/  )١(

 



   ////الفصل الثاني: عصر ا�مام الزركشي 

٦١ 

 

  .هـ بالقاهرة ودفن بالقرافة٧٠٢في صفر سنة  /توفي 
  :)١( هـ)٧٤٢ـ ٦٥٤( //// المزيالحافظ : اثانيً 

محدُث الشام الحافظ جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن ، عالم ومؤلف: المزي
بن أبي الزهر علي عبد الرحمن بن يوسف بن عبد الملك بن يوسف بن  الزكي

  .المزيالحلبي األصل 
أخذ عن محيي الدين ، حلب بالمعقلية بظاهر، هـ٦٥٤ولد في ربيع اآلخر سنة 

وأتقن اللغة  ،واإلسكندرية وغيرها وغيره وسمع بالشام والحرمين ومصر وحلب النووي
قليل ، والتواضع والتودد إلى الناس والتصريف وكان كثير الحياء واالحتمال والقناعة

  .اويجيد وكان ال يغتاب أحدً  حتى يسأل فيجيب االكالم جدً 
ثم دار الحديث  أبي الفتحابن من الوظائف الناصرية بعد  وأول ما حصل له

لم يلها من حين  المزيلما باشرها : ابن تيميةوقال ، ابن الشريشياألشرفية بعد 
لقول الواقف فإن اجتمع من فيه هذه الرواية  بنيت إلى اآلن أحق بشرط الواقف منه

  .ومن فيه الدراية قدم من فيه الرواية
  .في هذا الشأن أحفظ منه اما رأيت أحدً : الذهبيقال 
 مرات وحدث "تهذيب الكمال" فاشتهر في زمانه وحدث به خمس  / فصن
وغالب المحدثين من دمشق ، ا ونازالً مسموعاته الكبار والصغار عاليً  بكثير من

واستفادوا منه وسألوه عن المعضالت فاعترفوا بفضيلته وعلو  وغيرها قد تتلمذوا له
  .ذكره

خاتمة الحفاظ وناقد األسانيد واأللفاظ وهو صاحب  كان: الذهبيقال 
وعنى ، مدة للشافعيفي صباه وتفقه  حفظ القرآن، معضالتنا وموضح مشكالتنا

المعقول ومعرفة بشيء من  وله عمل في، باللغة فبرع فيها وأتقن النحو والصرف

                                                            
)، (الدرر الكامنة في ٣٨، ٣٧، ٣٦ص  ٨انظر في ترجمته في: شذرات الذهب، البن العماد الحنبلي، ج/  )١(

  ). ٤٦١ـ  ٤٥٧ص  ٤أعيان المائة الثامنة، ج/

 



   ////الفصل الثاني: عصر ا�مام الزركشي 

٦٢ 

 

، وترك للتجمل وفيه حياء وحلم وسكينة واحتمال وقناعة، وكتابته حلوة، األصول
  .وصبر على من يؤذيه وقلة كالم إال أن ُيسأل فُيفيد، وانجماع عن الناس
إسماعه لتاريخ الخطيب وأوذي أخرى بسبب قراءته كتاب "خلق  واختفى بسبب

  .أفعال العباد"
وعرض له بعد أن أسمع الحديث إلى قرٍب ، يسيرة ولم ينقطع اأيامً  مرض

 -وٕانما كان طاعونا  اليتأهب فوجع في باطنه فظنه قولنجً  التوجه إلى الجمعة وقام
فاستمر به إلى أن مات بين الظهر والعصر من يوم : وقال- ابن كثيرقاله صهره 

  .آية الكرسي هـ وهو يقرأ٧٤٢صفر سنة  ١٢السبت 
، ابن تيميةبالقرب من  وصلى عليه من الغد بالجامع ودفن بمقابر الصوفية

  .اجد  اوكان الجمع في جنازته متوفرً 
  :هـ)٧٢٨-٦٦١( //// تقي الدين بن تيمية الحرانيشيخ اإلسالم : اثالثً 

بن عبد الحليم بن عبد السالم بن عبد اهللا بن أبو العباس هو أحمد تقي الدين 
، بن عبد اهللا بن تيمية الحرانيعلي أبي القاسم الخضر بن محمد بن الخضر بن 

 ،هـ٦٦١ثاني عشر من ربيع األول سنة ال: وقيل في العاشر،يوم االثنين  /ولد 
فنشأ إلى دمشق  /وبقي بها إلى أن بلغ سبع سنين ثم انتقل به والده ، )١(في حّران

وكانت مخايل النجابة عليه في ، بها أتم إنشاء وأزكاه وأنبته اهللا أحسن النبات وأوفاه
  .)٢(صغره الئحة ودالئل العناية فيه واضحة

أحمد سمع مسند اإلمام : عنه في صغره أنه / ابن عبد الهاديومما ذكره 
ومن مسموعاته معجم ، وسمع الكتب الستة الكبار واألجزاء، مرات بن حنبل

  .)٣(الطبراني الكبير

                                                            
  . ٢٨٠ص  ١٣، ج/١٩٨٨ه ـ ١٤٠٨، ١البداية والنهاية، البن كثير، دار إحياء التراث العربي، ط/ )١(
ه، ١٣٩٦ر، دار الكتاب الجديد، بيروت، ط ، للحافظ البّزااألعالم العلية في مناقب شيخ اإلسالم ابن تيمية )٢(

  . ١٦م، ص ١٩٧٦
م، ص ٢٠٠٢ه ـ ١٤٢٢، ١العقود الدرية للحافظ المقدسي، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة، ط/ )٣(
٦ .  
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، وحفظ القرآن، وتعلم الخط والحساب في المكتب، وعني بالحديث وقرأ ونسخ
وأقبل على التفسير ، ثم فهمها )١(ابن عبد القويوقرأ العربية على ، وأقبل على الفقه

هذا كله ، وأحكم أصول الفقه وغير ذلك، حتى حاز فيه قصب السبق، اكلي  الً إقبا
، وسيالن ذهنه، فانبهر أهل دمشق من ُفرط ذكائه، وهو بعد ابن بضع عشرة سنة

  .)٢(وسرعة إدراكه، وقوة حافظته
 البزارقال عنه ، سريع البديهة، قوي الحجة، حسن االستنباط /وكان 

/
وأما ما وهبه اهللا تعالى ومنحه من استنباط المعاني من األلفاظ النبوية : ")٣(

، وتبيين مفهوم اللفظ ومنطوقه، وٕابراز الدالئل منها على المسائل، واألخبار المروية
، وتبيين ضوابطها، والناسخ للمنسوخ، والمقيد للمطلق، وٕايضاح المخصص للعام

حتى إذا ذكر آية أو ، وما يحتاج فيه إليها، وما يترتب عليها، ولوازمها وملزوماتها
ويدهشه ، يعجب العالم الفطن من حسن استنباطه، وما أريد فيه، وبين معانيه، احديثً 

  .)٤("ما سمعه أو وقف عليه منه
كان إذا سئل عن فن من العلم ظن ": كمال الدين بن الزملكانيقال العالمة 

وكان ، ال يعرفه مثله اوحكم أن أحدً ، الرائي والسامع أنه ال يعرف غير ذلك الفن
الفقهاء من سائر الطوائف إذا جلسوا معه استفادوا في مذاهبهم منه ما لم يكونوا 

ي علم من العلوم فانقطع معه وال تكلم ف اوال يعرف أنه ناظر أحدً ، عرفوه قبل ذلك

                                                            
محمد بن عبد القوي بن بدران بن عبد اهللا المرداوي المقدسي، المحدث النحوي، درس هو : ابن عبد القوي )١(

 وأفتى، وصنف وبرع في العربية واللغة، كان حسن الديانة دمث األخالق، كثير اإلفادة، قرأ عليه ابن تيمية
    .٧٨٥ص  ٧هـ، ج/١٤٠٦، ت/ ١شذرات الذهب، البن العماد الحنبلي، ط/ :نظرا ،هـ٦٩٩العربية، ت سنة 

  . ٦العقود الدرية، للحافظ المقدسي، ص  )٢(
، عني بالقرآن والحديث، وقرأ الكثير، ورحل إلى البغدادي األزجي البزار بن موسى عمر بن عليهو : البزار )٣(

(الدرر هـ. انظر: ٧٤٩وترجم له، وحج مراًرا، كان حسن القراءة، ذا عبادة، ت سنة  دمشق، وأخذ عن ابن تيمية
  ).٢٧٨ص  ٨(شذرات الذهب، البن العماد الحنبلي، ج/ ، )١٨٠ص  ٣ان المائة الثامنة، ج/الكامنة في أعي

  . ٣٢ـ  ٣١ر، ص األعالم العلية، للحافظ البّزا )٤(
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وكانت له ، سواء أكان من علوم الشرع أم غيرها إال فاق فيه أهله والمنسوبين إليه
  .)١("ارة والترتيب والتقسيم والتبيينوجودة العب، اليد الطولى في حسن التصنيف

، بأمه ابر ، اتقي ، اصينً ، واقتصاد في الملبس والمأكل، ذا عفاف تام /وكان 
إلى اهللا في سائر  ااعً رج ، هللا في كل أمر على كل حال اذاكرً ، اعابدً ، اعفيفً  اورعً 

عن  ابالمعروف ناهيً  اآمرً ، عند حدود اهللا وأوامره ونواهيه اوقافً ، األحوال والقضايا
وال تمل من ، فال تروى من المطالعة، ال تكاد نفسه تشبع من العلم، المنكر

  .وال تكل من البحث، االشتغال
وسجن عدة مرات ، الشيخ مرات عدة بسبب نكاية األقران وحسدهمامُتِحن 

 كانت آخر مرة عندما بحث ُحس له  اروا كالمً اده عن شيء للوشاية به عند الوالة فزو
فكتب ، جوقالوا بأنه يمنع من زيارة القبور حتى قبر نبينا محمد ، حول زيارة القبور

ونظروا في الفتوى دون ، لكنائب السلطنة في دمشق إلى السلطان في مصر بذ
فصدر الحكم بحقه في شعبان من سنة ، سؤال صاحبها عن صحتها ورأيه فيها

واشتدت محنته  ،هـ بأن ينقل إلى قلعة دمشق ويعتقل فيها هو وبعض أتباعه٧٢٦
ومنع من ، هـ حين ُأخرج ما كان عند الشيخ من الكتب واألوراق واألقالم٧٢٨سنة 

  .)٢(الكتابة والتأليفومن ، مالقاة الناس
هـ توفي شيخ اإلسالم ٧٢٨وفي ليلة االثنين لعشرين من ذي القعدة من سنة 

ثم ُغسل فيها وقد ، وُأِذن للناس بالدخول فيها، فيها ابقلعة دمشق التي كان محبوسً 
ثم وضعت ، وُصلي عليه بالقلعة، اجتمع الناس بالقلعة والطريق إلى جامع دمشق

ثم ُصلي عليه بعد ، والُجْند يحفظونها من الناس من شدة الزحامجنازته في الجامع 
ولم يتخلف عن الحضور إال القليل ، واشتد الزحام، ثم ُحِملت الجنازة، صالة الظهر

  .)٣(من الناس

                                                            
  .١٠ـ  ٩العقود الدرية، البن عبدالهادي، ص  )١(
  . ٢٨٦ـ  ٢٦٠ـ  ٢٥٩ر، ص األعالم العلية، للحافظ البّزا )٢(
  . ٢٨٤المصدر السابق، ص  )٣(
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وبعضه في ، الً مما ُطِبع بعضه مستق امن الكتب والرسائل الكثير جد  /وله 
وممن اعتنى بإحصاء ، عداد المفقودوبعضه ال يزال في ، مجاميع كبيرة وصغيرة

  :ومن أبرزها )١(ةفي العقود الدري  ابن عبد الهاديالحافظ : كتب شيخ اإلسالم
  .االستقامة -١
  .اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم -٢
  .بيان تلبيس الجهمية -٣
  .الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح -٤
  .تعارض العقل والنقلدرء  -٥
  .الصفدية -٦
  .منهاج السنة النبوية في نقض كالم الشيعة القدرية -٧
  .النبوات -٨
  .الرد على من قال بفناء الجنة والنار وبيان األقوال في ذلك -٩

  .الرسالة التدمرية -١٠
  .الصارم المسلول على شاتم الرسول -١١
  .الفتاوى الكبرى -١٢
  .شرح العقيدة األصفهانية -١٣
  .العقيدة الواسطية -١٤
  .لمالم عن األئمة األعالمرفع ا -١٥
  :)٢(هـ)٧٥٦-٦٨٣( //// تقي الدين السبكي: ارابعً 

بن تمام بن يوسف علي بن عبد الكافي بن أبو الحسن علي اإلمام تقي الدين 
بن ِمسور بن علي بن عثمان بن  عمربن تمام بن حامد بن يحيى بن موسى بن 

                                                            
  .٧٥ـ  ٢٤العقود الدرية، البن عبدالهادي، ص  )١(
  .٣١٠ – ٣٠٨ص  ٨انظر في ترجمته: شذرات الذهب، البن العماد الحنبلي، ج/  )٢(
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، المفسر الحافظ األصولي اللغوي النحوي المقرىءالسبكي الشافعي ِسوار بن ُسليم 
  .شيخ اإلسالم أوحد المجتهدين

وقرأ القرآن على ، ولد مستهّل صفر سنة ثالث وثمانين وستمائة: السيوطيقال 
فعةوالفقه على ، الَعَلم العراقيوالتفسير على ، التقي بن الّصايغ واألصول ، ابن الر

  .الشرف الدمياطيوالحديث على ، أبي حيانوالنحو على ، الَعالء الباجيعلى 
 الرشيد بن أبي القاسموأجاز له ، والموازيني، ابن الصوافورحل وسمع من 

وبرع في ، ابن أيبكوخلق يجمعهم "معجمه" الذي خرجه له  الطبالوٕاسماعيل بن 
  .وتخرج به خلق في أنواع العلوم، الفنون

، ة ونزاهةفباشره بعف ، الجالل القزوينيوأقر له الفضالء وولي قضاء الشام بعد 
ولم يعارضه أحد من نواب الشام إال َقَصَمه اهللا ، غير ملتفت إلى األكابر والملوك

  .تعالى
، اوكان محققً ، والشامية البرانية وغيرها، وولي مشيخة دار الحديث األشرفية

  .في البحث على قدم من الصالح والعفاف اوكان منصفً ، انظارً ، امدققً 
رة التي لم ُيسبق  له في الفقه وغيره االستنباطات الجليلة والدقائق والقواعد المحر

المختصر منها يشتمل ، اومختصرً  الً مطو  اوصنف نحو مائة وخمسين كتابً ، إليها
ر القرآن" واستنباط منها "تفسي من تحرير وتدقيق وقاعدة، على ما ال يوجد في غيره

  ."شرح المنهاج" في الفقهو
  :/ ومن نظمه، هـ٧٥٦وتوفي بمصر سنة اأعالمً  اكرامً  اأنجب أوالدً    

  إن الواليـــــــــَة لـــــــــيَس فيهـــــــــا راحـــــــــةً 
  

  إال ثالثًــــــــــــــا َيْبتغيهــــــــــــــا العاِقــــــــــــــلُ   
ــــــــــُة باطــــــــــلٍ    ــــــــــٌم بحــــــــــق أو إزال   ُحْك

  
ـــــــاجٍ    ـــــــُع ُمحت ـــــــلُ  ،أو َنْف ـــــــواها باِط   ِس

  :)١()٧٥١-٦٩١( //// الجوزيةابن قيم اإلمام : اخامسً   

                                                            
م، ٢٠٠٥ه ـ ١٤٢٥، ١، مكتبة العبيكان، ط/انظر في ترجمته: ذيل طبقات الحنابلة للحافظ ابن رجب )١(

  .١٧٥ـ  ١٧٠ص  ٥ج/
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َرعيأيوب هو اإلمام محمد بن أبي بكر بن  ثم الدمشقي ، بن سعد بن حَرْيٍز الز
، شمس الدين أبو عبد اهللا بن قيم الجوزية، العارف، المفسر النحوي، الفقيه األصولي

  .ولد سنة إحدى وتسعين وستمائة
، والزم الشيخ تقي الدين وأخذ عنه، وبرع وأفتى، المذهب الحنبليتفقه في 

وٕاليه ، وبأصول الدين، بالتفسير ال يجارى فيه اوكان عارفً  ،وتفنن في علوم اِإلسالم
وبالفقه وأصوله ، ودقائق االستنباط منه، والحديث ومعانيه وفقهه، فيهما المنتهى

بعلم  اوكان عالمً ، الم والنحو وغير ذلكوتعلم الك، وله فيها اليد الطولى، وبالعربية
له في كل فن من هذه الفنون ، ودقائقهم، وٕاشاراتهم، وكالم أهل التصوف، السلوك

  .اليد الطولى
وطول صالة إلى ، ذا عبادة وتهجد /وكان : / الحافظ بن رجبقال 

واالفتقار ، واِإلنابة واالستغفار، بالمحبةوشغف ، وتأله ولهج بالذكر، الغاية القصوى
لم أشاهد مثله في ، طراح بين يديه على عتبة عبوديتهواال، واالنكسار له، إلى اهللا

وال أعرف بمعاني القرآن والسنة وحقائق اإليمان ، اوال رأيت أوسع منه علمً ، ذلك
  .ولكن لم أَر في معناه مثله، وليس هو المعصوم، منه

وُحِبس مع الشيخ تقي الدين في المرة األخيرة ، وأوذي مراتوقد امُتِحن 
  .ابن تيميةولم يفرج عنه إال بعد موت الشيخ تقي الدين ، عنه امنفردً ، بالقلعة

ففتح عليه من ذلك ، ن بالتدبر والتفكرآبتالوة القر  الً وكان في مدة حبسه مشتغ
وتسلط بسبب ، عظيم من األذواق والمواجيد الصحيحةوحصل له جانب ، خير كثير

وتصانيفه ممتلئة ، والدخول في غوامضهم، ذلك على الكالم في علوم أهل المعارف
وكان أهل "مكة" يذكرون عنه من شدِة ، "مكة"وجاور بـ، وحج مرات كثيرة، بذلك

  .يتعجب منه اوكثرة الطواف أمرً ، العبادة
وسمعت عليه ، والزمت مجالسه قبل موته أزَيُد من سنة: ابن رجبالحافظ قال 

  .وغيرها، وأشياء من تصانيفه، " قصيدته النونية الطويلة " في السنة
ويتتلمذون ، وكان الفضالء يعظمونه، وانتفعوا به، وأخذ عنه العلم خلٌق كثير

  .وغيره ابن عبد الهاديك، له
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ْرعي برهانوقال القاضي  منه اما تحت أديم السماء أوسع علمً : عنه الدين الز.  
وكان شديد المحبة للعلم وكتابته ، في أنواع العلم اصنف تصانيف كثيرة جدً 
  .واقتنى من الكتب ما لم يحصل لغيره، ومطالعته وتصنيفه واقتناء الكتب

  :فمن تصانيفه
والكالم على ما فيه من ، وٕايضاح مشكالته أبي داودتهذيب سنن  -١

  .األحاديث المعلولة
  .سفر الهجرتين وباب السعادتين -٢
وهو شرح "منازل ، "ياَك َنْعُبُد وٕاياَك َنْسَتِعينإمراحل السائرين بين منازل " -٣
  .لشيخ اِإلسالم األنصاري" السائرين
  .شرح أسماء الكتاب العزيز -٤
  .خاتم األنبياء يزاد المسافرين إلى منازل السعداء في هد -٥
  .خير العباد يزاد المعاد في هد -٦
جالء األفهام في ذكر الصالة والسالم على خير األنام وبيان أحاديثها  -٧
  .وعللها

  .بيان الدليل على استغناء المسابقة عن التحليل -٨
  .ِإعالم المَوقعين عن رب العالمين -٩

  .بدائع الفوائد -١٠
  .النتصار للفرقة الناجيةاالشافية الكافية في  -١١
  .القصيدة النونية في السنة -١٢
  .الصواعق المنزلة على الجهمية والمعطلة -١٣
  .حادي األرواح إلى بالد األفراح -١٤
  .صفة الجنة -١٥
  .نزهة المشتاقين وروضة المحبين -١٦
  .الداء والدواء -١٧
  .في أحكام المولود تحفة الودود -١٨

 



   ////الفصل الثاني: عصر ا�مام الزركشي 

٦٩ 

 

  .مفتاح دار السعادة -١٩
  .الفرقة الجهمية اجتماع الجيوش اإلسالمية على غزو -٢٠
  .مصائد الشيطان -٢١
  .الطرق الحكمية -٢٢
  .رفع اليدين في الصالة -٢٣
  .عدة الصابرين -٢٤
  .الكبائر -٢٥
  .حكم تارك الصالة -٢٦
  .نور المؤمن وحياته -٢٧
  .حكم ِإغَمام هالل رمضان -٢٨
  .الكلم الطيب والعمل الصالح -٢٩
  .المستقيم في أحكام أهل الجحيمالصراط  -٣٠

رجب سنة  من عشرينوالثالث في الوقت عشاء اآلخرة ليلة الخميس  /توفى 
ودفن بمقبرة ، وصلى عليه من الغد بالجامع َعِقيَب الظهر ،إحدى وخمسين وسبعمائة

  ./ورؤيت له منامات كثيرة حسنة ، كثير عه خلقٌ وشي ، الباب الصغير
  :)١(هـ)٧٧٤-٧٠٠( //// كثيرابن الحافظ : اسادسً 

بن كثير  عمرالمؤرخ عماد الدين إسماعيل بن ، المحدث، هو اإلمام الحافظ
  .الشافعيبن َضوء بن كثير بن زرع الُبصَري ثم الدمشقي الفقيه 

مع أخيه بعد موت أبيه وقدم دمشق سنة ست وسبعمائة ، ولد سنة سبعمائة   
  .وله سبع سنين

" وتفقه ابن الحاجبوحفظ "مختصر ، حفظ "التنبيه" وعرضه سنة ثمان عشرة
وسمع ، وتزوج بابنته المزيالحافظ والزم ، والكمال بن قاضي ُشْهَبة، بالبرهان الَفَزاري

                                                            
  .٣٩٩ – ٣٩٧ص  ٨انظر في ترجمته: شذرات الذهب، البن العماد الحنبلي، ج/  )١(
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٧٠ 

 

وقرأ في ، فأكثر عنه ابن تيميةوأخذ عن الشيخ تقي الدين ، عليه أكثر تصانيفه
  .وغيرهما، والقاسم بن عساكر، الحجاروسمع من ، األصول على األصبهاني

وألف في صغره "أحكام التنبيه" وكان كثير االستحضار قليل النسيان جيد 
  .اوسطً  االفهم يشارك في العربية وينظم نظمً 

  .المفتي البارعاإلمام المحدث : في "معجمه المختص" فقال الذهبيذكره 
"الزم االشتغال ودأب وحصل وكتب وبرع في الفقه : ابن تغري برديوقال 

  ."يس إلى أن توفوأفتى ودر ، والتفسير والعربية وغير ذلك
سارت ، المفاكهةحسن ، "كان كثير االستحضار: العسقالني ابن حجروقال 

  .وانتفع الناس بها بعد وفاته"، تصانيفه في البالد في حياته
سمع ، وزعيم أرباب التأويل، إمام روى التسبيح والتهليل: فيه ابن حبيبوقال  

 فوجمع وصنوحدث وأفاد وطارت أوراق فتاويه ، ف وأطرب األسماع بالفتوى وَشن
، وانتهت إليه رئاسة العلم في التاريخ، واشُتهر بالضبط والتحرير، البالدإلى 

  .والتفسير، والحديث
  :وهو القائل   

ــــــــرى وٕانمــــــــا   تُمــــــــُر بنــــــــا األيــــــــاُم َتْت
  

  ُنســـــاُق إلـــــى اآلجـــــاِل والعـــــيُن تنظـــــرُ   
  فـــال عائـــٌد ذاك الشـــباُب الـــذي مضـــى  

  
  وال زائـــــــٌل هـــــــذا المشـــــــيُب المكـــــــدر  

وكتاب في "جمع ، و"التفسير"، "البداية والنهاية" في التاريخومن مصنفاته     
  .المسانيد العشرة" واختصر "تهذيب الكمال" و"طبقات الشافعية" وغير ذلك

أحفظ من أدركناه لمتون : قال فيه، ابن حجي: منهم ونوتالمذته كثير    
وكان أقرانه وشيوخه ، وسقيمها األحاديث وأعرفهم بجرحها ورجالها وصحيحها

يعترفون له بذلك وما أعرف أني اجتمعت به على كثرة ترددي إليه إال واستفدت 
  .منه

في يوم الخميس السادس والعشرين من شهر شعبان سنة أربع وسبعين 
ابن يخه ودفن بمقبرة الصوفية عند ش، بدمشق ابن كثيروسبعمائة توفي الحافظ 

  ./ تيمية

 



   ////الفصل الثاني: عصر ا�مام الزركشي 

٧١ 

 

  :)١(هـ)٧٦١-٧٠٨( //// ابن هشام األنصاري: اسابعً 
هو جمال الدين أبو محمد عبد اهللا بن يوسف بن أحمد بن عبد اهللا بن هشام 

 مةاألنصاري الحنبلي النحوي العال.  
الشهاب عبد اللطيف بن ولزم  ،ثمان وسبعمائةولد في ذي القعدة سنة 

، "زهير بن أبي ُسلمى"ديوان  أبي حيانوسمع على ، ابن السراجوتال على ، الُمرَحل
"شرح اإلشارة" له إال الورقة  التاج الفاكهانيوقرأ على ، التاج التبريزيوحضر درس 

، " في دون أربعة أشهرالِخَرقيفحفظ "مختصر ، ثم تحنبل للشافعيوتفقه ، األخيرة
وحدث عن ، بل الشيوخ، ففاق األقران، وأتقن العربية، وذلك قبل موته بخمس سنين

وتصدر لنفع ، ج به جماعة من أهل مصر وغيرهموتخر ، بالشاطبية ابن جماعة
والتحقيق ، واالستدراكات العجيبة، والمباحث الدقيقةوانفرد بالفوائد الغريبة ، الطالبين

والَمَلكة التي كان ، واالقتدار على التصرف في الكالم، واالطالع المفرط، البالغ
ودماثة ، والشفقة، والبر، مع التواضع، يتمكن من التعبير بها عن مقصوده بما يريد

  .ورقة القلب، الخلق
وما زلنا ونحن بالمغرب نسمع أنه ظهر بمصر عالم : ابن خلدونقال    

، بي حيانوكان كثير المخالفة أل، سيبويهأنحى من ، بالعربية يقال له ابن هشام
  .شديد االنحراف عنه

  :له عدة تصانيف منها   
، عليهاشتهر في حياته وأقبل الناس ، مغنى اللبيب عن كتب األعاريب -١

  .لشواهده اوقد كتب عليه حاشية وشرحً 
  .التوضيح على األلفية -٢
  .رفع الخصاصة عن قراء الخالصة -٣
  .ابن الحاجبعمدة الطالب في تحقيق تصريف  -٤
  .التحصيل والتفصيل لكتاب التكميل والتذييل -٥

                                                            
  .٣٣٠ – ٣٢٩ص  ٨انظر في ترجمته: شذرات الذهب، البن العماد الحنبلي، ج/  )١(

 



   ////الفصل الثاني: عصر ا�مام الزركشي 

٧٢ 

 

  .شرح التسهيل -٦
  .شرح الشواهد الكبرى والصغرى -٧
  .الكبير والجامع الصغيرالجامع  -٨
  .بي حيانشرح اللمحة أل -٩

  .شرح بانت سعاد -١٠
  .شرح الُبردة -١١
  .شذور الذهب -١٢
  .قطر الندى وبل الصدى وشرحه -١٣
  .التذكرة -١٤
وغير ذلك وله عدة حواش على األلفية ، المسائل السَفرية في النحو -١٥
  .والتسهيل
  :ومن شعره   

ـــــــهِ  ـــــــر بنيل ـــــــم يظف ـــــــطَبر للعل ـــــــن يْص   وم
  

ـناءَ      يصــبر علــى البــذلِ  ومــن يخطــِب الحسـ
ـــــِذل الـــــنفَس فـــــي طلـــــِب    ومـــــن لـــــم ُي

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى   العل
   يســـــيًرا يِعـــــش دهـــــًرا طـــــويًال أخـــــا ذل  

  :وله    
  ســــــوُء الحســــــاب أن يؤاخــــــَذ الفتــــــى

  
  بكـــــِل شـــــيء فـــــي الحيـــــاة قـــــد أتـــــى  

ودفن بعد صالة العصر ، هـ٧٦١توفي ليلة الجمعة خامس ذي القعدة سنة     
  .بمقبرة الصوفية بمصر

  :)١(هـ)٧٧١ -٧٢٧( //// الدين ابن تقي الدين السبكيتاج : اثامنً 
السبكي ن على بن تمام هو أبو نصر عبد الوهاب بن على بن عبد الكافى ب

  .هـ٧٢٧ولد سنة  تقي الدين السبكيتاج الدين بن 
المعرفة فأبوه هو الشيخ اإلمام تقي الدين بالعلم و  تاج الدين من أسرة عرفت

  .األصولي صاحب التصانيف المفيدة في فنون عديدة بن عبد الكافي الفقيهعلي 

                                                            
  .٤٢٨-٤٢٥ص  ٢الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، ج/ )١(
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سمع بمصر من جماعة ثم قدم ، تعالى في بيئة علمية /نشأ تاج الدين 
، به وطلب بنفسه جوتخر  الذهبيوالزم  يالمز دمشق مع والده وقرأ على الحافظ 

بالقضاء وولي  باإلفتاء والتدريس وهو ابن ثمان عشرة سنة واشتغل ابن النقيبوأجازه 
  .الخطابة ثم عزل وحصل له فتنة شديدة وسجن بالقلعة نحو ثمانين

ل فنونً  يد في النظم والنثر جيد  وكان لها من العلم وشارك في العربية وحص
  .البديهة

كاألشباه  شافعي المذهب يدل على ذلك كتبه التي كتبها تاج الدين السبكي
  .غيرهاوجمع الجوامع و ، والنظائر في فروع الشافعية

 وطول باعه ، اطالعه مصنفات كثيرة تدل على سعة التاج بن السبكيف صن
جمع الجوامع في و ، النظائر في الفروع الفقهيةاألشباه و : في العلوم ومن أبرزها

طبقات و ، طبقات الشافعية الصغرىو ، طبقات الشافعية الكبرىو ، أصول الفقه
هو يبحث في أجوبة أسئلة أوردت على جمع و منع الموانع و ، الشافعية الوسطى
  .الفقه الجوامع في أصول

ذي الحجة من  من سابعالفي ليلة الثالثاء يوم  تاج الدين بن السبكيتوفي 
  .او أربعين عامً  او قد بلغ من العمر أربعً ، بالطاعون اهـ شهيدً ٧٧١عام 

  :)١()هـ٧٩٥- ٧٣٦( ////الحنبلي  ابن رجبالحافظ : اتاسعً 
الحافظ زين الدين وجمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن الشيخ اإلمام 
المقرىء المحدث شهاب الدين أحمد بن الشيخ اإلمام المحدث أبي أحمد رجب عبد 

، َلَقب َجده عبد الرحمن ابن رجبالرحمن البغدادي ثم الدمشقي الحنبلي الشهير ب
 ة ، الثقة، العمدة، الحافظ، البركة، الزاهد القدوة، مةالشيخ اإلمام العالم العال الُحج

  .الحنبلي المذهب
وقدم مع والده إلى دمشق وهو ، وسبعمائة ولد ببغداد سنة ست وثالثين

وسمع بمكة على ، والنووي ابن النقيبوأجازه ، سنة أربع وأربعين وسبعمائة، صغير

                                                            
  .٥٩٧ص  ٨انظر في ترجمته: شذرات الذهب، البن العماد الحنبلي، ج/  )١(
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محمد ث عن وحد ، واشتغل بسماع الحديث باعتناء والده، الفخر عثمان بن يوسف
وسمع بمصر  ،الحرم محمد بن القالنسي وأبي وٕابراهيم بن داود العطار، بن الخباز

ومن  ابن البخاريومن جماعة من أصحاب  صدر الدين أبي الفتح الميدوميمن 
، تذكرة للقلوب وللناس عامة مباركة نافعة همجالسوكانت ، خلق من رواة اآلثار

  .اجتمعت الفرق عليه ومالت القلوب بالمحبة إليه
، أبي عيسى الترمذيشرح جامع : له مصنفات مفيدة ومؤلفات عديدة منها

سماه "فتح ، فوصل إلى الجنائز البخاريوشرع في شرح ، النواويوشرح أربعين 
وكتاب لطائف ، ا من كالم المتقدمين" ينقل فيه كثيرً البخاريالباري في شرح 

والقواعد الفقهية التي تدل على معرفة تامة ، المعارف فيما لمواسم العام من الوظائف
وتراجم أصحاب مذهبه رتبه على الوفيات ذيل بها على طبقات ابن أبي ، بالمذهب

وكان ال يعرف شيئا من أمور الناس وال يتردد ، وله غير ذلك من المصنفات، يعلى
  .إلى أحد من ذوي الواليات وكان يسكن بالمدرسة السكرية بالقصاعين

وصار أعرف أهل عصره بالعلل  -فن الحديثأي -أتقن الفن : ابن حجيقال 
  .ج به غالب أصحابنا الحنابلة بدمشقوتخر ، وتتبع الطرق

بأرض الخميرية  ،هـ٧٩٥، سنة ثنين رابع شهر رمضانليلة اال /توفي    
ودفن بالباب الصغير جوار قبر الشيخ ، ببستان كان استأجره وُصلى عليه من الغد

ثم المقدسي الدمشقي المتوفى في  بن محمد الشيرازيأبي الفرج عبد الواحد الفقيه 
  .ذي الحجة سنة ست وثمانين وأربعمائة

أن الشيخ زين  ابن رجبولقد حدثني من حفر لحد : ابن ناصر الدينقال 
وأشار إلى  ااحفر لي هاهنا لحدً : فقال لي، الدين بن رجب جاءه قبل أن يموت بأيام

فلما فرغ نزل في القبر واضطجع فيه ، فحفرت له: قال، البقعة التي دفن فيها
 اقال فواهللا ما شعرت بعد أيام إال وقد ُأتى به ميتً ، فأعجبه وقال هذا جيد ثم خرج

  .في نعشه فوضعته في ذلك اللحد الً محمو 
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  :)١()ـه٨٣٣-٧٥١( //// الحافظ ابن الجزريشيخ القراء اإلمام : اعاشرً 
، إمام األئمة، ونادر الدهر، فريد العصر، هو الحافظ الحجة الثبت المدقق

شيخ ، المدققين النبالءرئيس ، رأس المحققين الفضالء، سند المقرئين، القضاة قاضي
، صاحب التصانيف التي لم يسبق مثلها، عمدة أهل األداء، اإلقراء غير منازع شيوخ

حتى صار ، بلغ الذروة في علوم التجويد وفنون القراءات، على منوالها ولم ينسج
  .وال يشق غباره، ال يدرك فيها اإلمام الذي

الدمشقي العمري  بن يوسف الجزريعلي هو محمد بن محمد بن محمد بن 
ابن نسبة إلى جزيرة ، ابن الجزريُعِرَف ب، وكنيته أبو الخير، الشافعيالشيرازي 

رجل من قرى ، عبد العزيز بن عمربناها رجل اسمه ، شمال الموصل، عمر
  .يحيط بها النهر كالهالل، وهي على شاطئ نهر دجلة، فنسبت إليه، الموصل

من شهر رمضان سنة  الخامس والعشرين في يوم الجمعة ليلة السبت /ولد 
  .إحدى وخمسين وسبعمائة هجرية

فحج وشرب ، اومكث أربعين سنة لم يرزق ولدً ، اكان أبوه تاجرً : قصة والدته
فولد له ابنه محمد هذا بعد  اعالمً  اأن يرزقه ولدً  وسأل اهللا تعالى، زمزم من ماء

  .التراويح صالة
حفظ القرآن وأكمله  وفيها، في دمشق الشام /نشأ ، شيخ اإلقراء في زمانه
وأنشأ فيها مدرسة ، ى به وهو ابن أربعة عشروصل ، اوهو ابن ثالثة عشر عامً 

ودخل بالد ، ورحل إلى مصر مراًرا ،ابن عمرسماها دار القرآن ونسبته إلى جزيرة 
فولي ، ثم رحل إلى شيراز، إلى بالد ما وراء النهر تيمورلنكالروم وسافر مع 

  .ومات فيها كما سيأتي، قضاءها
 وأساطين، اتجهت نفسه الكبيرة إلى علوم القراءات فتلقاها عن جهابذة عصره

 كالشاطبية، بمضمن كتب كثيرة اوجمعً  امن علماء الشام ومصر والحجاز إفرادً ، وقته

                                                            
)، (الضوء الالمع، ٢٩٩-٢٩٨ص  ٩انظر في ترجمته: (شذرات الذهب، البن العماد الحنبلي، ج/  )١(

  ).٢٥٥، ص ٩للسخاوي، ج/
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 والتيسير والكافي والعنوان واإلعالن والمستنير والتذكرة والتجريد وغيرها من أمهات
 في التجويد اعالمً  / ابن الجزريولم يكن اإلمام ، الكتب وأصول المراجع

في شتى العلوم من تفسير وحديث وفقه وأصول  اوالقراءات فحسب بل كان عالمً 
  .وبالغة ونحو وصرف ولغة وغيرها وتوحيد

الشيوخ الذين أخذ عنهم اإلمام  ليس من السهل أن يستقصي المرء: شيوخه
عنهم علوم القراءات  تلقىفممن ، يفوق الحصر األنهم كانوا عاَلمً ؛ / ابن الجزري

أحمد بن إبراهيم والشيخ ، أبو محمد عبدالوهاب بن السَالروالتجويد العالمة 
أبو بكر عبداهللا بن والشيخ ، أبو المعالي محمد بن أحمد اللبانوالشيخ ، الطحان
  .أبو عبداهللا محمد بن الصائغوالعالمة  الجندي،

ضياء الدين الحديث والفقه واألصول والمعاني والبيان الشيخ  وممن تلقى عنهم
صالح الدين محمد بن والشيخ ، هـ٧٧٨وأذن له باإلفتاء سنة ، سعد اهللا القزويني

أبي المفسر المحدث الحافظ المؤرخ  واإلمام، إبراهيم بن عبداهللا المقدسي الحنبلي
أول من أجاز له باإلفتاء  وهو، صاحب التفسير المعروف الفداء إسماعيل بن كثير

  .هـ٧٨٥سنة  البلقينيوكذلك شيخ اإلسالم ، هـ٧٧٤والتدريس سنة 
في أكثر من علم من ، التأليف غزير اإلنتاج في ميدان /كان : مؤلفاته

، اشتهر به وغلب عليه وٕان كان علم القراءات هو العلم الذي، العلوم اإلسالمية
القراءات  إلى جانب كتب، ويعكس تنوع موضوعات مؤلفاته تنوع عناصر ثقافته

، والمناقب ريخاوالت، والفقه وأصوله، في الحديث ومصطلحه اكتبً ، وعلوم القرآن
  :ومن هذه المؤلفات، وعلوم العربية

  :ففي كتب القراءات والتجويد
  .العشر تحبير التيسير في القراءات -١
  .تقريب النشر في القراءات العشر -٢
  .التجويد التمهيد في علم -٣
  .طيبة النشر في القراءات العشر -٤
  .القرآن أن يعلمهفيما على قارئ  المقدمة -٥
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  .منجد المقرئين ومرشد الطالبين -٦
  .النشر في القراءات العشر -٧
  .إتحاف المهرة في تتمة العشرة -٨
  .أصول القراءات -٩

  .العشرة إعانة المهرة في الزيادة على -١٠
  .اإلعالم في أحكام اإلدغام -١١
"األلغاز الجزرية" وهي أرجوزة ضمنها أربعين مسألة من المسائل  -١٢

  .المشكلة في القرآن
  .هتداء إلى معرفة الوقف واالبتداءاال -١٣
  .والعنوان تحفة اإلخوان في الخلف بين الشاطبية -١٤
  .التذكار في رواية أبان بن يزيد العطار -١٥
  .الشاطبية والتجريد التقييد في الخلف بين -١٦
  .التوجيهات في أصول القراءات -١٧
  .القراءات جامع األسانيد في -١٨
  .رضيةالدرة المعنية في قراءات األئمة الثالثة الم -١٩
  .وهشام لحمزةالوقف على الهمز  رسالة في -٢٠
  .العقد الثمين في ألغاز القرآن المبين -٢١
  .لقصيدته المسماة األلغاز الجزرية شرح -٢٢
  .غاية المهرة في الزيادة على العشرة -٢٣
  .الفوائد المجمعة في زوائد الكتب األربعة -٢٤
  .العشرة البررة فيما زاد علىنهاية  -٢٥
  .العشرة هداية البررة في تتمة -٢٦
  .هداية المهرة في ذكر األئمة العشرة المشتهرة -٢٧
  .عثمان البيان في خط -٢٨

  :وفي كتب الحديث وعلومه
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  .األربعون حديثً ا -١
  .األولية األولية في أحاديث -٢
  .البداية في علوم الرواية -٣
جعله بداية لمنظومته المسماة  العلماء في أصول الحديث" مختصر"تذكرة  -٤

  .بـ "الهداية إلى معالم الرواية"
في ثالث مجلدات وهو شرح مصابيح السنة  ،المصابيح التوضيح في شرح -٥
  .للبغوي

  .مختصر كتابه الحصن الحصين جنو الحصن الحصين ـ -٦
  .األذكار والدعوات المرسلين ـ في الحصن الحصين من كالم سيد -٧
  .عدة الحصن الحصين ـ مختصر آخر للحصن الحصين -٨
  .الآللي في األحاديث المسلسلة العوالي عقد -٩

  .مسند أحمدالقصد األحمد في رجال  -١٠
  .مسند أحمدالمسند األحمد فيما يتعلق ب -١١
  .مسند أحمدالمصعد األحمد في ختم  -١٢
  .مفتاح الحصن الحصين ـ وهوشرح للحصن الحصين -١٣
  .مقدمة علوم الحديث ـ نظم -١٤
  .الهداية في علم الرواية -١٥

  :وفي كتب التاريخ والفضائل والمناقب
  .إبراهيممقام  اإلجالء والتعظيم في -١
  .بن أبي طالب عليأسنى المطالب في مناقب  -٢
  .ابن الجزريتاريخ  -٣
  .التعريف بالمولد الشريف -٤
  .ذات الشفا في سيرة المصطفى ومن بعد من الخلفاء -٥
  .الرسالة البيانية في حق أبوي النبي -٦
  .للمؤلفوهو مختصر كتاب التعريف  ـ عرف التعريف بالمولد الشريف -٧
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أسماء رجال القراءات ـ وهو مختصر من كتاب طبقات  غاية النهاية في -٨
  .القراء الكبير للمؤلف

  .فضل حراء -٩
  :إضافة إلى كتب أخرى

  .اإلبانة في العمرة من الجعرانة -١
  .أحاسن المنن -٢
  .اإلصابة في لوازم الكتابة -٣
  .التاج الندياالعتراض المبدي لوهم  -٤
  .التكريم في العمرة من التنعيم -٥
  .واألسانيد تكملة ذيل التقييد لمعرفة رواة السنن -٦
  .الجوهرة في النحو -٧
  .لجالل الدين القزوينيوالبيان  حاشية على اإليضاح في المعاني -٨
رسالة في الحث في ذكر من تنزه عن الذنوب والقبائح ـ وهي  الزهر الفائح -٩

  .على الفضيلة
  .منهاج األصول شرح -١٠

ضحى يوم الجمعة لخمس خلون من أول الربيعين سنة  /توفي : وفاته
ودفن بدار القرآن  ،اإلسكافيين بمدينة شيراز ثالث وثالثين وثمانمائة بمنزله بسوق

وجعل الجنة منزله ، ورضي عنه، / التي أنشأها بها عن اثنين وثمانين سنة
  .ما يجزي به الصالحين المخلصين وجزاه عن القرآن الكريم خير، ومثواه

  :)١(هـ)٨٥٢-٧٧٣( ////الَعْسقالني  ابن حجرالحافظ : حادي عاشر
هو شيخ اإلسالم علم األعالم أمير المؤمنين في الحديث حافظ العصر شهاب 

الكناني ، بن أحمدعلي بن محمد بن محمد بن علي أحمد بن ، الدين أبو الفضل

                                                            
  .٣٩٩ -٣٩٥ص  ٩انظر في ترجمته: شذرات الذهب، البن العماد الحنبلي، ج/  )١(

 



   ////الفصل الثاني: عصر ا�مام الزركشي 

٨٠ 

 

 ابن حجرالحافظ اإلمام المعروف ب، المصري المولد والمنشأ والدار والوفاةالشافعي 
  .العسقالني

: ويقال له  -على األرجح-إلى أحد أجداده كان يلقب بذلك  نسبة ابن حجرو 
  .ألن أجداده من عسقالن؛ العسقالني
ومات أبوه وله من العمر أربع ، هـ٧٧٣في شعبان سنة  ابن حجرالحافظ ولد 

زكي الدين ونشأ في رعاية وصيه ، اوكانت أمه قد ماتت قبل ذلك أيضً ، سنوات
وبي أحد كبار التجار في مصرهـ٧٨٧ـ(ت الُخر (.  

وحفظ مجموعة من المتون في فنون ، سنينأكمل حفظ القرآن الكريم وله تسع 
ثم ُحبب إليه ، باألدب والتاريخ الً فاهتم أو ، ثم تدرج في طلب العلم، شتى وهو صغير

  .علُم الحديث
 زين الدين عبد الرحيم بن الحسين الِعَراقي: أخذ العلم عن أئمٍة كبار مثل

وِسراج ، )هـ٨٠٥ـ(ت البلقينيبن َرسالن  عمروِسراج الدين أبو َحفص ، )هـ٨٠٦ـ(ت
واشتغل بالتصنيف ، هـ)٨٠٤(تـ بابن الُمَلقنبن أحمد المعروف علي بن  عمرالدين 

  .افأكثر منه جدً 
  :ومن أشهرها، امؤلفاته على مائة وخمسين مصنفً وقد زادت 

  .البخاريفتح الباري شرح صحيح  -١
  .تهذيب التهذيب -٢
  .تقريب التهذيب -٣
  .لسان الميزان -٤
  .اإلصابة في تمييز الصحابة -٥
  .الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة -٦
  .نخبة الفكر في مصطلح أهل األثر وشرحها -٧

، وقدرته على تلخيص المعلومات ونقدها، بأسلوبه العلمي الرصين /ُعرف 
 ا"لست راضيً : هـ)٩٠٢ـ(ت السخاويفقد كان يقول كما ذكر تلميذه ، ومع جودة كتبه

ُرها ، ألني عملتها في ابتداء األمر؛ عن شيء من تصانيفي ثم لم يتهيأ لي َمْن ُيحر
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" و"مقدمته" و"المشتبه" و"التهذيب" و"لسان الميزان" وأما البخاريسوى "شرح ، معي
وى، ضعيفُة الُقوى، سائر المجموعات فهي كثيرة الَعَدد واهية الُعَدد ظامئة الر.  

وازدحم الناس في الصالة عليه ، هـ٨٥٢كانت وفاته في ذي الحجة سنة 
  .رحمة واسعة /، وتشييعه

وحصر من برز من العلماء في عصر المماليك يصعب بل يستحيل جمعه 
الدرر العسقالني ترجم في كتابه " ابن حجرويكفي أن الحافظ ، في هذا المختصر

–ويمكن أن نشير ، آالف من أعيان المائة الثامنة ٥٠٠٠الكامنة" ألكثر من 
  :)١(إلى بعض من برز في ذلك العصر من األعيان بشكل مختصر -اأيضً 

  :علوم القرآن والتفسير والفقه ففي
  .هـ)٧١٠ـ(ت عبد الغني المقدسيالحافظ  -١
  .هـ)٧١٤ـ(ت الباجي علي بن محمد بن الخطاب -٢
  .هـ)٧٣٥ـ(ت منير الحلبي المصري، عبد الكريم بن عبد النور ابن -٣
  .هـ)٧٤٨ـمحمد بن أحمد بن عثمان (ت، الذهبيقايماز  ابن -٤
  .هـ)٨٠٦ـعبد الرحيم بن الحسين (ت، الحافظ العراقي -٥
  .هـ)٧٦٧ـعز الدين بن بدر الدين (ت، جماعة ابن -٦
  .هـ)٧٣٤ـ(ت ابن سيد الناس، أبو الفتح فتح الدين محمد بن محمد اليعمري -٧
  .هـ)٧٣٥ـأبو محمد عبد الكافي بن ضياء الدين (ت، زين الدين السبكي -٨
  .هـ)٧٦٣ـعبد الكافي (تعلي أحمد بن ، أبو حامد، بهاء الدين السبكي -٩

  .هـ)٧٥٥ـابن تقي الدين (ت جمال الدين الحسين السبكي -١٠
  .هـ)٧١٥ـ(ت صدر الدين بن ضياء الدين -١١
  .هـ)٧٢٥ـ(ت صدر الدين يحيى بن ضياء الدين -١٢
  .هـ)٧٧٧ـ(ت بهاء الدين أبو البقاء محمد السبكي -١٣

                                                            
األدب العربي وتاريخه في عصر المماليك والعثمانيين والعصر الحديث، محمود رزق سليم، ط انظر:  )١(

  .٢٠إلى  ٩ص  ،م، دار الكتاب العربي، مصر١٩٥٧
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  .هـ)٧٤٤ـ(ت محمد السبكي تقي الدين أبو الفتح -١٤
 ولي الدين عبد اهللا بن بهاء الدين محمد بن عبد البر السبكي -١٥

  .هـ)٧٨٥ـ(ت
  .هـ)٨٠٣ـ(ت بدر الدين السبكي محمد بن بهاء الدين -١٦
سليمان الشافعي بن أبو الحسن علي ضياء الدين  ياألذرعابن  -١٧

  .هـ)٧٣١ـ(ت
  .هـ)٧٨٣ـشهاب الدين أحمد بن حمدان (ت، األذرعي -١٨

  :المؤرخون
البغدادي ، األصلعبد الرزاق بن أحمد بن محمد المروزي ، ابن الفوطي -١

  .هـ)٧٢٢ـ(ت
  .هـ)٧٤٩ـ(ت عمربن مظفر بن  عمر، ابن الوردي -٢
  .هـ)٧٣٩ـ(تإبراهيم شمس الدين محمد بن ، ابن الجوزي -٣
  .هـ)٧٤٩ـ(ت شهاب الدين بن فضل اهللا العمري -٤
  .هـ)٧٣٣ـ(ت شهاب الدين النويري، أحمد بن عبد الوهاب -٥
  .هـ)٦٦٥ـ(ت أبو شامة عبد الرحمن بن إسماعيل -٦
 الكريم بن عبد النور بن منير ابن منير الحنفي، قطب الدين عبد -٧

  .هـ)٧٣٥ـ(ت
  : النحاة

  .هـ)٦٤٦ـ(ت عمرعثمان بن ، ابن الحاجب -١
بن محمد بن أبي نصر (ولد  إبراهيمبهاء الدين محمد بن ، النحاسابن  -٢

  .هـ)٦٧٢سنة 
  .هـ)٦٦٢(ولد سنة  ابن مكتوم، أحمد بن عبد القادر -٣
  .هـ)٧٤٥ـالغرناطي (ت، علي محمد بن يوسف بنأثير الدين  ،أبو حيان -٤
شهاب الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز أبو الفرج المحقق ، ابن المرحل -٥

  .هـ)٧٤٤ـالنحوي المصري (ت
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  .هـ)٧٦٩ـ(ت ابن عقيل، عبد اهللا بن عبد الرحمن بن عقيل -٦
  

  :علماء اللغة
بن سباع الجذامي المصري الحسن شمس الدين محمد بن ، ابن الصائغ -١

  .هـ)٧٢٠ـالدمشقي (ت
  .هـ)٧١١ـ(ت ابن منظور، محمد بن مكرم بن علي اإلفريقي المصري -٢
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        باحلالة العلمية يف عصرهباحلالة العلمية يف عصرهباحلالة العلمية يف عصرهباحلالة العلمية يف عصره    الزركشيالزركشيالزركشيالزركشيتأثر اإلمام تأثر اإلمام تأثر اإلمام تأثر اإلمام 

والمتاعب ، رغم المشكالت السياسية التي عانى منها عصر المماليك
، جردوا أنفسهم هللا فإن المجتمع اإلسالمي لم يخُل من رجال، االجتماعية الجمة

ففي هذا العصر ضحى الكثير من العلماء بالجاه ، وخدموا العلم بأمانة وٕاخالص
وسخروا أنفسهم لخدمة الدين والعقيدة ولم يبخلوا بنصح ، والمال وزهدوا في السلطان

الذي زهد في  الزركشيومن أولئك اإلمام  ، عن طالبه اولم يكتموا علمً ، وال توجيه
وعشق الرحلة ، والعيش على الكفاف، واتجه إلى طريق العلم الً مهارٍة بيده تكسبه ما

وصنف الكتب وهو في الرابعة ، في طلب العلم وهو في الثامنة عشرة من عمره
  ./فهو جدير بالمكانة العلمية العالية ، والعشرين

العزيمة فال ُيرى إال مع  قّيد وقته بقوة، كانت حياته مقصورة على هذا الشأن
أو في جولة ، في داره على كتـاب يدرس فيه ويؤلف اأو معتكفً ، اشيخ يفيد منه علمً 

  .علمية في أسواق الكتب ليمتع فكره بفنون العلم وفوائده
شهد له بذلك أعالم ، مكانة علمية عالية الزركشيأكسب ، هذا المنهج الفريد 

ورأيت أنا بخطه من "... : /العسقالني   ابن حجرفقد قال عنه الحافظ ، كبار
 امجلدة ذكر فيها نيفً ، تصنيفه البرهان في علوم القرآن من أعجب الكتب وأبدعها

  .)١(" ... من علوم القرآن اوأربعين علمً 
 بجودتها وحسنها العلماءف عشرات الكتب في فنون من العلم شهد صن ،

  .اناقدً  اأديبً ، اا بارعً ثً محد ، اأصولي ، افكان بحق فقيهً  ؛ومعرفة اوأفادوا منها علمً 

                                                            
 .١٤١ -١٤٠ص  ٣العسقالني، ج/ رإنباء الغمر بأبناء العمر في التاريخ للحافظ ابن حج )١(

 



 

  

  
  
  
  
  

          
 الفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالثالفصل الثالث

    ))))الربهانالربهانالربهانالربهان((((التعريف بكتاب اإلمام الزركشي التعريف بكتاب اإلمام الزركشي التعريف بكتاب اإلمام الزركشي التعريف بكتاب اإلمام الزركشي 
 وفيه ثالثة مباحث: 

 المؤلف فيه.وصف الكتاب ومنهج المبحث األول: 
 .)البرهان( حواهاالعلوم التي المبحث الثاني: 
) البرهان(الخدمة التي حظي بها كتاب المبحث الثالث: 

 من الباحثين.
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        : : : : املبحث األولاملبحث األولاملبحث األولاملبحث األول
        وصف الكتاب ومنهج املؤلف فيهوصف الكتاب ومنهج املؤلف فيهوصف الكتاب ومنهج املؤلف فيهوصف الكتاب ومنهج املؤلف فيه

، فضل القرآن على سائر الكالم معروف غير مجهول إنه ما من شٍك أن
يشهد بذلك شهادات أعدائه في عصور البالغة ، كفضل الخالق على المخلوق

والنور ، والحق الصادع، والجديد الذي ال يخلق، المبلغ الذي ال يمل فهو، والبيان
وهو مفتاح الخير ، ولسان الصدق النافي للكذب، والماحي لظالم الضالل، الساطع

وٕان حكم ، ار فناصحً وٕان أم، اوٕاْن أكثر كان مذكرً ، اإْن أوجز كان كافيً ، ودليل الجنة
وهو ، وتستنير به العقول، سراٌج تستضيء به القلوب، اوٕان أخبر فصادقً ، الً فعاد

  .ومنارة األدب، ومنبع البالغة، وجوهر الكلم، وديوان الحكم، بحر العلوم
واستخراج ، ولما كان األمر كذلك فقد اجتهد العلماء في دراسة القرآن الكريم

وانتشرت المصنفات ، فكثرت المؤلفات، مسائله ولطائفهواستنباط ، أحكامه وحكمه
"البرهان في علوم ويعد كتاب ، في شتى الفنون والعلوم المتعلقة بكتاب اهللا تعالى

من بين الكتب المهمة التي ألفها علماء المسلمين المتقدمين  الزركشيلإلمام القرآن" 
ُيعد من الكتب العتيدة التي جمعت عصارة أقوال  كما أنه، في علوم القرآن

  .وكتاب اهللا الخالد، حول القرآن الكريم، وصفوة آراء العلماء المحققين، المتقدمين
نسبه كتاب على  للزركشيوقد أجمع أصحاب المصادر الذين ترجموا 

ورأيت ": الزركشيالعسقالني في ترجمته لإلمام  ابن حجرقال الحافظ ؛ ليهإ"البرهان" 
، مجلده، أبدعهامن أعجب الكتب و » في علوم القرآنالبرهان : أنا بخطه من تصنيفه

  .)١("وم القرآنمن عل اأربعين علمً و  اذكر فيه نيفً 
بلغني أن الشيخ ": "اإلتقان"في مقدمة كتابه  السيوطيوقال الحافظ الجالل 

 - أحد متأخري أصحابنا الشافعيين -الزركشياإلمام بدر الدين محمد بن عبد اهللا 

                                                            
 .١٤٠ص/ ٣العسقالني، ج/ الغمر بأبناء العمر في التاريخ للحافظ ابن حجر إنباء )١(
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، يسمي "البرهان في علوم القرآن" فتطلبته حتي وقفت عليه الً في ذلك حاف اأّلف كتابً 
  .)١("... في خطبته فوجدته قد قال

أول من سبق للتأليف في علوم القرآن بصورة جامعة  الزركشيولقد كان 
فإن كل فن من ، وال يعني هذا أن علوم القرآن لم تكن موجودة حتى عصره، شاملة

فيه وجدت  .. فنون القرآن كالتفسير والناسخ والمنسوخ والمتشابه والوقف واالبتداء
  .التآليف المستقلة منذ العهود المبكرة للتأليف عند المسلمين

يقوم على تعريف القارئ بكل فن من فنون  ارصينً  اعلميً  امنهجً  /وقد اتبع 
ويحصي ، فكان يؤرخ للفن، وٕاعطائه فكرة واضحة عن هذا الفن، القرآن على حدة

ويبين ، ثم يذكر مسائله، ويشير إلى العلماء الذين تدارسوه، الكتب التي ألفت فيه
وعلماء  وينقل آراء علماء التفسير والمحدثين والفقهاء واألصوليين، أقوال العلماء فيه

  .العربية وأصحاب الجدل
وساق ، لكتابه بمقدمة هامة بين فيها فضائل القرآن الكريم الزركشيوقد قّدم 

"جميع ما : حيث قال / الشافعيومما ساقه قول اإلمام ، أقوال األئمة في ذلك
وجميع القرآن شرٌح ألسماء اهللا ، وجميع السنة شرٌح للقرآن، تقوله األمة شرٌح للسنة
�m�B�C :قال اهللا تبارك وتعالى، الحسنى وصفاته العليا � � � �D�E�F�G� �H�I�J� � � � � � �K�

ML�N�O��P�Q�l ")٢(.  

��mf�g�h�i:في قول اهللا تعالى / )٣(سفيان بن عيينةوقال 

j��k�l�m� �nl)من ذلك أعاذنا اهللا-أي أحرمهم فهم القرآن : )٤-.  

                                                            
 ).١١-١٠ص ( ١مقدمة اإلتقان في علوم القرآن، للسيوطي ج  )١(

 . ٢٧ص/ ١)، انظر: البرهان في علوم القرآن ج/١٥سورة الرعد اآلية رقم ( )٢(

هـ، ١٩٨الهاللي الكوفي، شيخ أخل الحجاز في الحديث والفقه والتفسير، توفي سنة  هو سفيان بن عيينة )٣(
 .٢٤٢ص/ ١، ج/م١٩٩٨، هـ١٤١٩- ١، ط/لبنان -بيروت ،دار الكتب العلمية، لذهبىل تذكرة الحفاظانظر: 

 .٢٧ص/ ١)، انظر: البرهان في علوم القرآن ج/١٤٦سورة األعراف اآلية رقم ( )٤(
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من الذي فتح اهللا  افي شرح تلك اآلية وعرف حقً  سفيان بن عيينةوقد أحسن 
أما الذين يتكبرون في األرض فال ، وفهم القرآن، على قلبه فألهمه شرح اآليات

  .نصيب لهم في ذلك الشرف
ثم أردف ، أبرز علمائه وذكر، ثم استعرض باختصار نشأة علوم القرآن وتطوره

 اوهو أنه لم يجد فيما كتبه السابقون كتابً ، ذلك بذكر الدافع له على تأليف كتابه
  .ثم استعرض فهرسة األنواع التي ضمنها كتابه "البرهان"، لعلوم القرآن اجامعً 

لعلم التفسير قبل الخوض في أنواع الكتاب عّرف به  الً مستق الً ثم عقد فص
  .وبيان الحاجة إليه وأهميته، لتفسير وذكر التأليف فيه بأنواعهوذكر فائدة علم ا
آخر لبيان علوم القرآن وعددها وأنواعها وساق أقوال العلماء في  الً ثم عقد فص

ثم شرع بعد ذلك بمقصوده من الكتاب فذكر أنواع علوم القرآن وبدأ بالنوع ، ذلك
السابع واألربعين وهو في الكالم وختم بالنوع ، األول منها وهم معرفة أسباب النزول

  .على المفردات من األدوات
، وال متداوال بين الطالب والدارسين، " معروفا عند الباحثينالبرهانولم يكن "

جالل الدين حتى جاء ، عدا قلة من المشغوفين بمعرفة النوادر ورواد المكتبات
وعده ، وأشاد به، فدل الناس في مقدمته عليه، ووضع كتابه اإلتقان )١(السيوطي

وسار في ، وتقيل مذهبه، وتأسي طريقته، أصال من األصول التي بنى عليها كتابه
  .ونقل كثيرا من فصوله، الدرب الذي رسمه

    

                                                            
 الشافعي هو الحافظ جالل الدين أبو الفضل عبدالرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين السيوطي )١(

 .٧١ص/ ١٠هــ. انظر: شذرات الذهب ج/٩١١الُمسِند المحقق المدقق صاحب المؤلفات الفائقة النافعة، ت/ 
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        : : : : املبحث الثانياملبحث الثانياملبحث الثانياملبحث الثاني
        ))))الربهان يف علوم القرآنالربهان يف علوم القرآنالربهان يف علوم القرآنالربهان يف علوم القرآن((((    حواهاحواهاحواهاحواهاالعلوم التي العلوم التي العلوم التي العلوم التي 

وذكر في النوع الواحد ، اكتابه إلى سبعِة وأربعين نوعً  الزركشيقّسم اإلمام    
صنفت في علوم القرآن  فجاء الكتاب من أجمع الكتب التي، وفوائد وتنبيهات الً فصو 

وكان ، السيوطيوخاصًة الجالل ، واعتمد عليه كُل من جاء بعده، وأكثرها فائدة
وأبيات ، ويكثر فيه االستشهاد باآليات الكريمة، اأدبيً ، اواضحً ، الً أسلوب الكتاب سه

  .وينسب األقوال إلى أصحابها، الشعر
في كتابه هذا ما يتعلق بالعلوم القرآنية وجمع فيه  الزركشيوقد تناول اإلمام 

  .. المؤلف علوم القرآن التي كانت مفرقة في مصنفات مستقلة
  :"البرهانفي مقدمة " / الزركشيقال 

وجبت العناية ، ومعانيه ال تستقصى، "ولما كانت علوم القرآن ال تنحصر
المتقدمين وضع كتاب يشتمل على أنواع علومه كما ومما فات ، بالقدر الممكن

في  -وله الحمد  -وضع الناس ذلك بالنسبة إلى علم الحديث فاستخرت اهللا تعالى 
وضع كتاب في ذلك جامع لما تكلم الناس في فنونه وخاضوا في نكته وعيونه 

عقول ويبهر ال، اوالحكم الرشيقة ما يهز القلوب طربً ، وضمنته من المعاني األنيقة
 اللمفسر على حقائقه ومطلعً  امعينً ، على كتابه اوعنوانً ، ألبوابه اليكون مفتاحً  اعجبً 

واهللا المخلص والمعين وعليه أتوكل وبه أستعين وسميته ، على بعض أسراره ودقائقه
  :وهذه فهرسة ألنواعه، البرهان في علوم القرآن""

  .معرفة سبب النزول: األول
  .بين اآليات معرفة المناسبات: الثاني
  .معرفة الفواصل: الثالث
  .معرفة الوجوه والنظائر: الرابع

  .علم المتشابه: الخامس
  .علم المبهمات: السادس
  .في أسرار الفواتح: السابع
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  .في خواتم السور: الثامن
  .في معرفة المكي والمدني: التاسع
  .معرفة أول ما نزل: العاشر

  .معرفة على كم لغة نزل: الحادي عشر
  .في كيفية إنزاله: الثاني عشر
  .في بيان جمعه ومن حفظه من الصحابة: الثالث عشر
  .معرفة تقسيمه: الرابع عشر

  .معرفة أسمائه: الخامس عشر
  .معرفة ما وقع فيه من غير لغة الحجاز: السادس عشر
  .معرفة ما فيه من لغة العرب: السابع عشر
  .معرفة غريبه: الثامن عشر
  .التصريف معرفة: التاسع عشر

  .معرفة األحكام: العشرون
  .معرفة كون اللفظ أو التركيب أحسن وأفصح: الحادي والعشرون
  .معرفة اختالف األلفاظ بزيادة أو نقصان: الثاني والعشرون
  .معرفة توجيه القراءات: الثالث والعشرون
  .معرفة الوقف واالبتداء: الرابع والعشرون

  .علم مرسوم الخط: الخامس والعشرون
  .معرفة فضائله: السادس والعشرون
  .معرفة خواصه: السابع والعشرون
  .هل في القرآن شيء أفضل من شيء: الثامن والعشرون
  .في آداب تالوته: التاسع والعشرون

في أنه هل يجوز في التصانيف والرسائل والخطب استعمال بعض : الثالثون
  .آيات القرآن

  .ئنة فيهمعرفة األمثال الكا: الحادي والثالثون
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  .معرفة أحكامه: الثاني والثالثون
  .في معرفة جدله: الثالث والثالثون
  .معرفة ناسخه ومنسوخه: الرابع والثالثون

  .معرفة توهم المختلف: الخامس والثالثون
  .في معرفة المحكم من المتشابه: السادس والثالثون
  .الصفاتفي حكم اآليات المتشابهات الواردة في : السابع والثالثون
  .معرفة إعجازه: الثامن والثالثون
  .معرفة وجوب تواتره: التاسع والثالثون

  .في بيان معاضدة السنة للكتاب: األربعون
  .معرفة تفسيره: الحادي واألربعون
  .معرفة وجوب المخاطبات: الثاني واألربعون
  .بيان حقيقته ومجازه: الثالث واألربعون
  .والتعريضفي الكناية : الرابع واألربعون

  .في أقسام معنى الكالم: الخامس واألربعون
  .وفنونه البليغة في أساليب القرآن: السادس واألربعون
الكالم على المفردات من األدوات والبحث عن معاني في : السابع واألربعون

  .الحروف
 اكبيرً  اوقد تفاوتت األنواع في كتاب البرهان من حيث التوسع واالختصار تفاوتً 

بينما بلغ النوع السادس والعشرون ، ) صفحة٤٧٣إذ بلغ النوع السادس واألربعون (
وفيما جدول يوضح هذا التفاوت في أنواع ، ) صفحة١وهو في معرفة فضائله (

  : في كتاب " البرهان" الزركشيعلوم القرآن التي تحدث عنها اإلمام 
  عدد الصفحات  رقم النوع  عدد الصفحات  رقم النوع

١٤  ٢٥  ٨  ١  
١  ٢٦  ١١  ٢  
٢  ٢٧  ٣٢  ٣  
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  عدد الصفحات  رقم النوع  عدد الصفحات  رقم النوع
٧  ٢٨  ٧  ٤  
٢٠  ٢٩  ٢٣  ٥  
٤  ٣٠  ٦  ٦  
٥  ٣١  ١٢  ٧  
١٢  ٣٢  ٣  ٨  
٣  ٣٣  ١٢  ٩  
١١  ٣٤  ٤  ١٠  
١٤  ٣٥  ١٢  ١١  
٦  ٣٦  ٤  ١٢  
٨  ٣٧  ٧  ١٣  
٢٣  ٣٨  ١٨  ١٤  
٣  ٣٩  ٦  ١٥  
١٠  ٤٠  ٣  ١٦  
٤٢  ٤١  ٣  ١٧  
٢١  ٤٢  ٤  ١٨  
٢٨  ٤٣  ٣  ١٩  
١٠  ٤٤  ٧  ٢٠  
٤٠  ٤٥  ٥  ٢١  
٤٧٣  ٤٦  ١٥  ٢٢  
١٦٠  ٤٧  ٣  ٢٣  
٢١  ٢٤      
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"واعلم أنه ما من نوع من هذه األنواع إال ولو أراد اإلنسان : /قال 
، ولكن اقتصرنا من كل نوع على أصوله، استقصاءه السَتْفرغ ُعْمره ثم لم ُيحِكم أمره

يبلغ وماذا عسى أن ، والرمز إلى بعض فصوله فإن الصناعة طويلة والعمر قصير
  .)١("؟لسان لتقصير

، فجاء كتابه ال يضارعه كتاب من نوعه، قد جمع فأوعى الزركشيوبهذا يكون 
  .في هذا النوع من العلوم القرآنية عياٌل عليه الزركشيفكل من ألف بعد 

اإلتقان في علوم القرآن لإلمام ولعل أهم ما ُألف في هذا الفن بعد البرهان هو 
عبارة عن ِسفر ضخم يبحث في العلوم المتعلقة بالقرآن  السيوطي، وكتاب السيوطي

الكريم، جمع فيه ما سبقه من الكتب المؤلفة في علوم القرآن خصوصًا كتاب 
، و ذكر فيه المؤلف ثمانين نوًعا من أنواع علوم القرآن على سبيل للزركشي البرهان

دها نوًعا نوًعا: "ولو نّوعت باعتبار ما أدمجته اإلدماج واإلجمال، ثم قال بعد سر 
 .)٢(فيها لزادت على الثالثمائة"

والباحث في علوم القرآن ال يمكنه أن يستغني عن كل من البرهان واإلتقان، 
ومعظم ما كتبه المتأخرون ال يخرج عما ورد فيهما، ولكل منهما خصائصه ومزاياه، 
ومن اليسير أن نجد كتبًا ومصنفاٍت في كل علٍم من علوم القرآن لكن من الصعب 

مستوى هذين الكتابين، ومع هذا يظل  أن نجد مصنفات في علوم القرآن ترقى إلى
الباب مفتوحًا للباحثين للنظر في دالالت الكتاب العزيز والكتابة عن أنواع من علوم 

 رحمهما اهللا تعالى. السيوطيأو  الزركشيالقرآن مما لم يذكره 
 

                                                            
 .٢٥ص/ ١ج/) مقدمة البرهان في علوم القرآن ١(

  .١٧ص/ ١ج/ لإلمام السيوطي في علوم القرآن اإلتقان) مقدمة ٢(
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        : : : : املطلب األولاملطلب األولاملطلب األولاملطلب األول
        ))))الربهانالربهانالربهانالربهان((((يقات التي حظي بها كتاب يقات التي حظي بها كتاب يقات التي حظي بها كتاب يقات التي حظي بها كتاب التحقالتحقالتحقالتحق

  :من خالل البحث واالستقصاء وقفت على ثالثة تحقيقات للكتاب
 محمد أبو الفضل إبراهيمتحقيق الشيخ : التحقيق األول
  :م)١٩٥٧/هـ١٣٧٦(

ذكر المحقق في مقدمة التحقيق ترجمة ، وقد جاء هذا التحقيق في أربعة أجزاء
وثناء ، وطلبه للعلم، من شيوخه اوبعضً ، ونسبه، احتوت على اسمه الزركشيلإلمام 

 امختصرً  اثم ذكر وصفً ، ا) مؤلفً ٣٣منها ( كما ذكر فيها مؤلفاته وعد ، العلماء عليه
المخطوطات التي اعتمد عليها في التحقيق وختم هذه المقدمة بذكر ، لكتاب البرهان

  :وحينما تهيأ لي العمل في هذا الكتاب وقفت على النسخ اآلتية: فقال
كما قوبلت على ، قوبلت على أصلها، نسخة مكتوبة بقلم نسخ واضح -١

 ثبتوا بعض التعليقات على حواشيهاأطالعها بعض العلماء و ، فنسخة بخط المصن ،
مكتوبة بخط قديم ربما ، ـه٨١٥المتوفى سنة  بن الشحنة محب الدينومنهم العالمة 

 أحمد بن أحمد المقدسيكتبها ، فكان في عصر المصن.  
والموجود من هذه النسخة الجزء األول ينتهى بانتهاء الكالم في أقسام معنى 

، اسطر صفحاتها سبعة وعشرون سطرً أوعدد ، الكالم ويقع في مائة وستين ورقة
  .تفسير-٤٥٦برقم ، وهى محفوظة بدار الكتب المصرية بمكتبة طلعت

كتب بخط نسخ واضح مضبوط  األول: نسخة وقعت في مجلدين -٢
وعدد ، ويقع في ست ومائتي ورقة، نه من خطوط القرن التاسعأويبدو ، بالحركات
  .وبه بياضات متفرقة في بعض المواضع، اصفحة خمسة وعشرون سطرً  أسطر كل

ذي  ١١آخره مؤرخ في ، يكمل هذه النسخة بخطوط حديثة متعددة والثاني
بياضات متفرقة  - اأيضً –وبه ، هـ بدون ذكر لألصل المنسوخ عنه١٣٣٥القعدة سنة 

كل  وعدد أسطر، ويقع في ست وثلثمائة ورقة، في بعض األماكن ومواضع نقص
 -  ٢٥٦وهى محفوظة بالخزانة التيمورية برقم  ،اصفحة خمسة وعشرون سطرً 

  .تفسير
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منقولة عن ، نسخة مصورة عن نسخة مكتوبة بقلم معتاد بدون تاريخ  -٣
نسخة أخرى جاء في آخرها أنها كتبت (في رابع عشر شهر شعبان الفرد من شهور 

  .سنة تسع وسبعين وثمانمائة)
مكتوبة في القرن العاشر وتقع في ثنتين وثالثين ويبدو من خطها أنها 

وبأولها فهرس لفصول ، اوعدد أسطر الصفحة واحد وثالثون سطرً ، وثالثمائة ورقة
الملحقة بمكتبة ، وأصل هذه النسخة محفوظ بمكتبة مدينة، الكتاب وأبوابه وأقسامه

  .١٧٠ستانبول برقم إطوبقبو سراي ب
للعمل في الكتاب وأوضح ذلك  الً أص ثم ذكر المحقق أنه اتخذ هذه النسخ

  .)١(برموز مختلفة
: ومعه الشيخ، يوسف عبد الرحمن الَمرْعَشلي. تحقيق د: التحقيق الثاني
طبع دار المعرفة، بيروت،  ،إبراهيم عبداهللا الكردي: والشيخ، جمال حمدي الذهبي

  م.١٩٩٠هـ/١٤١٠لبنان، 
المحقق الكتاب  في أربعة مجلدات، ابتدأ -أيًضا–وقد جاء هذا التحقيق 

أكتوبر  ١٢هـ الموافق ١٤٠٩من العام  األولبتصدير للكتاب في غرة ربيع 
، له في هذا التحقيق اكانوا سندً والعلماء الذين ، ذكر فيه سبب التحقيق، م١٩٨٨

  .وأثنى عليه، محمد أبو الفضل إبراهيم: وأشار في هذا التصدير إلى تحقيق الشيخ
كما أن المحقق ذكر أنه مكث عشر سنوات كاملة في تحقيق الكتاب وجمع 

ثم أتبع التصدير بمقدمة ، )٢(والكثيرفيه من الفوائد المتعلقة بعلوم القرآن الكثير 
  :للتحقيق احتوت على ما يلي

  :الزركشيالتعريف باإلمام بدر الدين : الً أو 

                                                            
 .١٥- ١/١٤ ، تحقيق الشيخ محمد أبو الفضل إبراهيمالقرآن ) مقدمة البرهان في علوم١(

م، ١٩٩٠ -هـ١٤١٠دار المعرفة، ١ط/ –مقدمة البرهان في علوم القرآن، تحقيق د. يوسف المرعشلي )٢(
 .٧/ ص/١لبنان، ج - بيروت 
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، وبيئته، وعصره، ولقبه، وكنيته، ونسبه، اسمه: وقد ذكر في هذا المبحث
ثم ذكر أن ، لمصرعودته ورحالته في طلب العلم و ، ونشأته وطلبه للعلم، ومولده

وأشار إلى أن الباحثين ، ا) كتابً ٢٨(وصلنا منها ، ا) تصنيفً ٤٥مؤلفاته بلغت (
، امخطوطً  ا) كتابً ١٨(وال يزال  ا) كتابً ١١(فنشروا ، اهتموا بتحقيق كتبه ونشرها

  .)١(ا) كتابً ١٦(وُفِقد منها 
مع شيء  االتي أجملها سابقً  الزركشيثم قام المحقق بسرد كل مؤلفات اإلمام 

  ./من التفصيل عنها وختم هذا الجانب بذكر وفاته 
  :ف فيها)أشهر من أل ، تطورها، علوم القرآن (نشأتها: اثانيً 

 ،تعريفها كفن، وفي هذا الجزء من مقدمة التحقيق ذكر المحقق علوم القرآن
  .اكثيرً  -هنا–وأسهب  ،ن فيهاأشهر من دو  ،تاريخها ،فائدتها ،موضوعها
  :قيمة كتاب "البرهان في علوم القرآن": اثالثً 

، توثيق كتاب البرهان: ذكر في هذا الجانب أربعة أمور تتعلق بكتاب "البرهان"
  .أثره، مصادره، منهج المؤلف

  :خطة التحقيق ووصف النسخ الخطية للكتاب: ارابعً 
وأشار إلى أنه تم اعتماد وفي هذا المبحث ذكر المحقق منهجه في التحقيق 

نسخة من كتاب البرهان محفوظة في مكتبة مدينة الملحقة بمكتبة طوبقبو سراي 
، ) ويوجد لها نسخة ميكروفيلمية بمعهد المخطوطات العربية١٧٠باسطنبول رقم (

  .التابع لجامعة الدول العربية في القاهرة
عن نسخة أخرى جاء  منقولة، مكتوبة بخط النسخ المعتاد، وهذه النسخة كاملة

بلغ عدد أوراقها ، هـ٨٧٩في آخرها أنها كتبت في رابع عشر من شهر شعبان سنة 
وتم مقابلة هذه النسخة مع النسخة  .. ) ورقة وجاء فهرس لألنواع في بدايتها٣٣٢(

  .)٢(محمد أبو الفضل إبراهيمالمطبوعة التي قام بتحقيقها الشيخ/ 

                                                            
 .١٧ص/ ١مقدمة البرهان في علوم القرآن تحقيق د. يوسف المرعشلي، ج )١(

  .٨٧ص/ ١البرهان في علوم القرآن تحقيق د. يوسف المرعشلي، ج )٢(
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زكي محمد  د.تحقيق : م)١٩٧٠هـ سبتمبر ١٣٩٠(شعبان  التحقيق الثالث
األستاذ بقسم القرآن وعلومه بجامعة اإلمام محمد بن سعود ،  أبو سريع

  ..طبعة دار الحضارة للنشر والتوزيع، اإلسالمية بالرياض
أيضًا في أربعة مجلدات، ولخص المحقق عمله في وقد جاء هذا التحقيق 

  الكتاب بما يلي:
قابل النسخ الخطية بعضها ببعض وأثبت أدقها عبارة وأشملها معنى  •

  مع التنبيه في الحواشي على وجوه اإلختالف.
  عزو اآليات إلى مصدرها ، وتخريج األحاديث النبوية. •
  تخريج النصوص األدبية. •
  الوارد ذكرهم في الكتاب.الترجمة لكثير من األعالم  •
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        : : : : املطلب الثانياملطلب الثانياملطلب الثانياملطلب الثاني
        ))))الربهانالربهانالربهانالربهان((((كتاب كتاب كتاب كتاب بببب    التي اعتنتالتي اعتنتالتي اعتنتالتي اعتنتالبحوث والرسائل العلمية البحوث والرسائل العلمية البحوث والرسائل العلمية البحوث والرسائل العلمية 

من خالل البحث واالستقصاء وقفت على مجموعة من الرسائل العلمية 
وسوف أتحدث عن  )البرهان في علوم القرآن(والبحوث المفيدة التي خدمت كتاب 

وذلك بحسب توفر ، من التفصيل وعن اآلخر باإلشارة واإلجمال بعضها بشيءٍ 
  :الرسالة أو البحث بين يدي من عدمه

  :الرسائل العلمية: الً أو 
 :من خالل كتابه البرهان في علوم القرآن الزركشيالتفكير البالغي عند  -١
تخصص النقد ، واآلدابرسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في علوم اللغة  

جامعة الحاج لخضر بالجمهورية ، عمر بن طرية: قدمها الباحث، العربي القديم
  .م)٢٠١٠ـ  ٢٠٠٩الجزائرية للسنة الجامعية (

ن البحث من مقدمة وستة فصول وخاتمة: وصف الرسالة احتوت المقدمة ، تكو
ثم الحديث عن التفكير البالغي عند العرب وختمت على ذكر بعض فضائل القرآن 

  :واحتوت الفصول على ما يلي، بأسباب اختيار الموضوع
  .الزركشيالتعريف باإلمام : الفصل األول
  .الزركشيمباحث علم المعاني عند : الفصل الثاني
  .علم البيانمباحث : الفصل الثالث
  .في علم البديع الزركشيجهود اإلمام : الفصل الرابع

  .األسجاع والفواصل في القرآن الكريم: الفصل الخامس
  .قضية اإلعجاز: الفصل السادس

  .واحتوت الخاتمة على أهم النتائج التي توصل إليها الباحث
  :في كتاب البرهان في علوم القرآن للزركشيالجهود النحوية  -٢

رسالة مقدمة إلى الدراسات العليا للحصول على درجة الماجستير في اللغة 
جامعة مؤتة بالمملكة األردنية ، ردينة سليم الهروط: قدمتها الباحثة، والنحو

  .الهاشمية
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فكر ذكرت الباحثة أن الهدف من هذا البحث هو معرفة ال: وصف الرسالة
وكشف ، وبيان جهوده ومنهجه في األصول النحوية، )البرهان(في  للزركشيالنحوي 

كما سعت الدراسة إلى ، موقفه من مدرستي البصرة والكوفة وبعض علماء النحو
وقد قّسمت الدارسة بحثها إلى تمهيد ، إظهار بعض القضايا النحوية في البرهان

  .وثالثة فصول
وطرائقه ، في األصول النحوية الزركشيالبحث في منهج : تناول الفصل األول

وكالم ، والحديث النبوي، والقراءات المختلفة، في السماع واالحتجاج باآليات القرآنية
  .العرب شعره ونثره
من مدرستي الكوفة  الزركشيالكشف عن موقف : الفصل الثانيوتناول  

  .والرد على بعض النحاة الذين سبقوه، والبصرة
ثم ، إبراز بعض القضايا النحوية في كتاب البرهان: كما تناول الفصل الثالث

  .إليهاذكرت الباحثة في الخاتمة أهم النتائج والتوصيات التي توصلت 
  :َا ودراسة)في علوم القرآن (عرضً  الزركشيترجيحات  -٣

غانم بن عبداهللا بن سليمان : أصل الكتاب رسالة ماجستير تقدم بها الباحث
إلى قسم القرآن الكريم وعلومه بكلية أصول الدين بجامعة اإلمام محمد بن  الغانم

  .هـ١٤٢٩سعود اإلسالمية 
ذكر ، احتوى البحث على مقدمة وتمهيد وقسمين وخاتمة: وصف الرسالة

الخاصة  الزركشيالباحث في مقدمته أن عمله في البحث هو عرض ترجيحات 
ثم ، بعلوم القرآن من خالل كتبه المطبوعة ودراستها دراسة موازنة بأقوال العلماء

والدراسات ، أشار إلى أهمية الموضوع وأسباب اختياره وأهداف البحث ومجاله
  .الزركشيالسابقة وخطة البحث ومنهجه ثم تناول في التمهيد التعريف باإلمام 

في علوم  الزركشيالترجيح عند : اول الباحث في القسم األول من البحثوتن
تحدث فيه عن صيغ الترجيح عند  :الفصل األول .. القرآن من خالل فصلين

  .الزركشيعن وجوه الترجيح عند  :والفصل الثاني، الزركشي
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 الزركشيدراسة ترجيحات : وتم تخصيص القسم الثاني من البحث للحديث عن
  .ثم ختم البحث بأهم التوصيات والنتائج التي توصل إليها، في علوم القرآن
، م٢٠٠٩/هـ١٤٣٠الطبعة األولى ، شبيلياإالكتاب مطبوع بدار كنوز : ملحوظة

  .الرياض ،العربية السعوديةالمملكة 
  :من خالل كتابه البرهان في علوم القرآن الزركشيثقافة المفسر عند  -٤
ليلي محمد : الطالبة من، بحث مقدم لنيل درجة الماجستير في اآلداب   

  .قسم اللغة وآدابها ،اإلسكندرية كلية اآلدابجامعة ، مسعود عبدالمنعم
 تتحدث، احتوى البحث على مقدمة وأربعة فصول وخاتمة: وصف الرسالة

وتناولت في الفصول ، الباحثة في المقدمة عن علم التفسير وسبب اختيار الموضوع
  :األربعة ما يلي

  .الزركشيثقافة المفسر قبل : الفصل األول
وكتابه البرهان في علوم القرآن (ترجمة وتعريف  الزركشي: الفصل الثاني

  .)/ الزركشيبالكتاب وثقافة المفسر عند 
وعرض لكتب التفسير  السيوطيفي اإلمام  الزركشيأثر اإلمام : الفصل الثالث

  .وبيان لمناهجها
ثم ختمت الباحثة رسالتها بذكر ، ثقافة المفسر عند المحدثين: الفصل الرابع

  .أهم التوصيات والنتائج التي توصلت إليها
 :علوم القرآن بين البرهان واإلتقان (دراسة موازنة) -٥
والكتاب مطبوع بدار ، حيدرحازم سعيد : رسالة دكتوراه للباحث الدكتور 

  .م٢٠٠٦/هـ١٤٢٧الطبعة الثانية ، المدينة المنورة ،الزمان للنشر والتوزيع
، تكون البحث من مقدمة ومدخل وتمهيد وستة فصول وخاتمة: وصف الرسالة

، الموازنة أهمية الموضوع وأسباب اختياره ومنهج: ذكر المؤلف في مقدمة الكتاب
  :وفي المدخل تحدث عن

  .تعريف بعلوم القرآن من حيث اللغة واالصطالح •
  .)السيوطي(و )الزركشي(رجمة موجزة لإلمامين ت •
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  :واحتوى التمهيد على
  .نشأة علوم القرآن والمراحل التي مرت بها •
  .القرآنأول من ألف في علوم  •
  .تعريف موجز بالكتب المعتبرة في علوم القرآن التي سبقت البرهان واإلتقان •

  :وأما الفصول الستة فاحتوت على ما يلي
  .)اإلتقان(و )البرهان(واع علوم القرآن في "أن: الفصل األول •
  .في تأسيس بعض أنواع علوم القرآن الزركشيدور : الفصل الثاني •
  .)البرهان(على  السيوطيزيادات : الفصل الثالث •
  .السيوطيتحريرات : الفصل الرابع •
  .القيمة العلمية للبرهان واإلتقان: الفصل الخامس •
  .بعدهما من المؤلفاتأثر البرهان واإلتقان فيما : الفصل السادس •
  .وفي الخاتمة ذكر المؤلف نتائج البحث وبعض توصياته •

الجامعة ، حمدان بن حميد السلمي: وقد قام بتلخيص الكتاب الباحث
  .اإلسالمية كلية القرآن الكريم قسم التفسير

سعد بن علي بن : للباحث، للزركشيالظواهر اللغوية في كتاب البرهان  -٦
  .كلية اللغة العربية، من جامعة األزهر، عبدالحميد الخولي

" للزركشيمصطلحات نقدية وبالغية في كتاب "البرهان في علوم القرآن  -٧
قسم ، اآلداب والعلوم اإلنسانيةكلية ، الثانيالحسن من جامعة ، للباحث محمد بديع

  .م)١٩٩١اللغة العربية وآدابها (
 "الزركشي"البرهان في علوم القرآن لإلمام : الجانب البياني في كتاب -٨

من جامعة ، أحمد سعد عبد الرزاق ناجي: رسالة ماجستير مقدمة من الباحث
  .قسم اللغويات، كلية اللغة العربية، األزهر

خليفة : للباحث الزركشيمباحث علم المعاني في كتاب البرهان لإلمام  -٩
  .كلية اللغة العربية، من جامعة األزهر، قرني محمد خليفة
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تحقيق ودراسة أهم القضايا النحوية والصرفية في البرهان في علوم  -١٠
كلية اللغة ، جامعة األزهر، عاطف محمد عبدالمجيد: للباحث، للزركشيالقرآن 
  .العربية

عبد المجيد للباحث ، الزركشيبديع القرآن من كتاب البرهان للعالمة  -١١
  .كلية اللغة العربية، جامعة األزهر، هنداوي جعفر

عبد العزيز : رسالة دكتوراه للباحث، ومنهجه في علوم القرآن الزركشي -١٢
  .هـ)١٤٠١عام (، كلية أصول الدين، جامعة األزهر، إسماعيل صقر

، "للزركشياألحاديث واآلثار الواردة في كتاب "البرهان في علوم القرآن  -١٣
ودراسة من بداية الكتاب إلى نهاية النوع الرابع والعشرين "معرفة الوقف  اتخريجً 

من جامعة اإلمام محمد ، خالد بن محمد السليم: رسالة ماجستير للباحث، واالبتداء"
  .)١( هـ)١٤٢٤عام (، قسم السنة، كلية أصول الدين، بن سعود اإلسالمية

 للزركشياألحاديث واآلثار الواردة في كتاب"البرهان في علوم القرآن  -١٤
ودراسة من بداية النوع الخامس والعشرين "علم مرسوم الخط حتى نهاية  اتخريجً 

من جامعة اإلمام محمد ، خالد بن علي أبا الخيل: رسالة ماجستير للباحث، الكتاب"
  .)هـ١٤٢٦عام (، قسم السنة - كلية أصول الدين -بن سعود اإلسالمية 

  

  :البحوث: اثانيً 
من خالل كتابه البرهان في علوم  الزركشيإعجاز القرآن الكريم عند  -١

رئيس قسم الدراسات ، ياسين بن حافظ قاري :إعداد الباحث، القرآن (دراسة وتعليق)
  .جامعة أم القرى -القرآنية بالكلية الجامعية في مكة المكرمة 

) صفحة احتوى على تمهيد ٤٠عبارة عن بحث مكون من (: وصف البحث
  .احتوى التمهيد على التعريف بإعجاز القرن الكريم، ومبحثين

                                                            
م، دار كنوز ٢٠٠٩هـ، ١٤٣٠ – ١لغانم بن عبداهللا الغانم، ط/في علوم القرآن،  ترجيحات الزركشي )١(

 ).١٤) حتى (٦، من النقطة (١٢-١١-  ١٠ص/  إشبيليا،
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ثم  الزركشيوأما المبحث األول فتحدث فيه الباحث عن ترجمة موجزة لإلمام 
وفي المبحث الثاني تحدث عن إعجاز القرآن الكريم من ، عرف بكتاب البرهان

  :حيث
  .القدر المعجز من القرآن •
  .ومراحل التحدي •
  .واشتمال القرآن على أنواع اإلعجاز •
  .ودراستها الزركشيوأوجه إعجاز القرآن الكريم عند  •
  .في كتابه الزركشيثم ختم المبحث بذكر األوجه التي لم يتطرق لها اإلمام  •
لفضيلة ، إفادة القارئ المبتدي بتلخيص كتاب البرهان في علوم القرآن -٢
  .علي الحجورييحيى بن الشيخ/ 

ذكر المؤلف بأن سبب تأليف هذا التلخيص هو أنه رأى أن : وصف البحث
وأن تقريب مسائله للبادئين ، كتاب البرهان موسع بالنسبة للبادئين من طلبة العلم

للصعود إلى  اونحوهم عمل مفيد إن شاء اهللا تعالى بحيث يكون هذا التلخيص ُسلمً 
  .أصل هذا التلخيص وغيره مما كان في بابه

، وذكر المؤلف أن عمله في الكتاب هو تلخيص فوائد الكتاب لتقريبها للبادئين
) ٤٥٩والبحث مكون من (، الزركشيوقد ابتدأ هذا التلخيص بترجمة موجزة لإلمام 

في  الزركشيوترتيبه حسب ترتيب أنواع علوم القرآن التي ذكرها اإلمام ، صفحة
  .كتاب "البرهان"

 



 

    الباب الثاني:الباب الثاني:الباب الثاني:الباب الثاني:
 اإلمام بدر الدياإلمام بدر الدياإلمام بدر الدياإلمام بدر الدي

ِّ
 ن الزركشي مفس
ِّ
 ن الزركشي مفس
ِّ
 ن الزركشي مفس
ِّ
ان الزركشي مفس

ً
ار
ً
ار
ً
ار
ً
        ر

 :ويحتوي على  أربعة فصول
سورة  آخروحتى  )الكهف(سورة  من أولالرابع: الفصل 

 (الفرقان).
 آخروحتى  (الشعراء)سورة  من أول الخامس: الفصل 

 (الحجرات).سورة 
 )ق(سورة  من أول   ):المفصلطوال ( السادس:الفصل 
 (المرسالت).سورة  آخروحتى 

سورة  ): من أول لواسط وقصار المفص أ(السابع: الفصل 
 (الناس).سورة  آخروحتى  (النبأ)

 

 



 

    
    الرابع: الرابع: الرابع: الرابع: الفصل الفصل الفصل الفصل 

    (الفرقان)(الفرقان)(الفرقان)(الفرقان)سورة سورة سورة سورة     آخرآخرآخرآخروحىت وحىت وحىت وحىت     ))))الكهفالكهفالكهفالكهف((((سورة سورة سورة سورة     من أولمن أولمن أولمن أول
 وفيه مبحثان: 

سورة  آخروحتى  )الكهف(سورة  أولمن  :األولالمبحث 
 ).األنبياء(

 (الفرقان).سورة  آخروحتى  (الحج)سورة من أول  المبحث الثاني:
    

  

 



 

    
    : : : : األولاألولاألولاألولاملبحث املبحث املبحث املبحث 

    ))))األنبياءاألنبياءاألنبياءاألنبياء((((سورة سورة سورة سورة     آخرآخرآخرآخروحىت وحىت وحىت وحىت     ))))الكهفالكهفالكهفالكهف((((سورة سورة سورة سورة     أولأولأولأولمن من من من 
 وفيه مطلبان: 

اإلمام الزركشي من سورتي  ما فسره المطلب األول:
 .)مريم(و )الكهف(

لزركشي من سورتي ما فسره اإلمام ا المطلب الثاني:
 .)األنبياء(و )طه(
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        ::::األولاألولاألولاألولاملطلب املطلب املطلب املطلب 
        ))))مريممريممريممريم(الكهف) و((الكهف) و((الكهف) و((الكهف) و(من سورتي من سورتي من سورتي من سورتي     الزركشيالزركشيالزركشيالزركشيما فسره اإلمام ما فسره اإلمام ما فسره اإلمام ما فسره اإلمام     

        

        

�m��º���¹��¸¶����� �́����³��²��±��°������®��¬��«��º���¹��¸¶����� �́����³��²��±��°������®��¬��«��º���¹��¸¶����� �́����³��²��±��°������®��¬��«��º���¹��¸¶����� �́����³��²��±��°������®��¬��«...��l  
����¶¸�m: الوقف على قوله: /قال  �´�� � � �³����lثم يبتدئ������ :m����ºl  لئال

  .)٢(قتادةعن  )١(النحاسابن وقد حكاه  امً ال يكون قيّ  جُ وَ العِ  إذِ  ؛يتخيل كونه صفة له
ولم  امً أنزله قيّ : أي، اآلية �m²��±��°������®��¬��«�...�l: قوله تعالى

  .)٣(الواحديمنهم ، قاله جماعة، ايجعل له عوجً 

                                                            
س الحلبي النحوي شيخ بن محمد بن أبي نصر اإلمام أبو عبداهللا بهاء الدين بن النّحا ) هو محمد بن إبراهيم١(

: لم ألق أحًدا أكثر سماًعا منه لكتب األدب، -وهو من تالمذته– الديار المصرية في علم اللسان، قال أبو حيان
 د بسماع الصحاح للجوهري، ولي تدريس التفسير بالجامع الطولوني، ولم يصنف شيًئا إال ما أماله شرًحا وتفر

نحاة في طبقات اللغويين وال هـ. (بغية الوعاة٦٩٨"المقرب"، مات يوم الثالثاء سابع جمادي اآلخرة سنة  لكتاب
رقم الترجمة  ،١٤-١٣ص /١ م، ج١٩٧٩هـ، ١٣٩٩ت/ ٢، دار الفكر ط/،للحافظ جالل الدين السيوطي

)١٧.(  
بن دعامة بن ُعكاَبة، حافظ العصر، قدوة المفسرين  بن عزيز، وقيل: قتادة بن دعامة بن قتادة ) هو قتادة٢(

والمحدثين أبو الخطاب السدوسي البصري الضرير األكمه، وسدوس: هو ابن شيبان بن ذهل بن ثعلبة من بكر 
روى عن عبد اهللا بن سرجس، وأنس بن مالك، وأبي الطفيل الكناني، وسعيد بن  ،بن وائل، مولده في سنة ستين

 روى عنه أئمة اإلسالم أيوبُ  ،كان من أوعية العلم، وممن يضرب به المثل في قوة الحفظ ،المسيب، وخلق كثير
مات سنة سبع  ،وهو حجة باإلجماع ،السختياني، وابن أبي عروبة، ومعمر بن راشد، واألوزاعي، وأمم سواهم

هـ، ١٤١٢، ت/١، مؤسسة الرسالة ط/، للحافظ شمس الدين الذهبيعشرة ومائة. (تهذيب سير أعالم النبالء
  ). ٧٥٨رقم الترجمة ( ،١٩٣ص ١م، ج/١٩٩١

  .١/٢٤٢حاجة هذا الفن لمختلف العلوم ومنها علم النحو -البرهان: معرفة الوقف واالبتداء
بن أحمد النيسابوري، تلميذ أبي إسحاق الثعلبي، وأحد من برع في  ر، عليالمفس  الواحدي ) هو أبو الحسن٣(

شاعًرا، وأما : كان فقيًها إماًما في النحو واللغة وغيرهما، العلم، وكان شافعي المذهب، قال ابن قاضي شهبة
"البسيط" و"الوسيط" و"الوجيز" و"أسباب النزول" وكتاب "المغازي"  /صّنف  ،التفسير فهو إمام عصره فيه

هـ. (شذرات الذهب ٤٦٨وغير ذلك، ولد بنيسابور ومات بها بعد مرض طويل في جمادي اآلخرة سنة 
= 

 سورة الكهفسورة الكهفسورة الكهفسورة الكهف
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���´�����¶¸�m: في تفسيره بأن قوله )١(فخر الدينورده  � �³����l����  معناه أنه كامل
في ذاته سابق على  وكونه كامالً ، ل لغيرهم كَ معناه أنه مُ  m����ºlوأن ، في ذاته

فثبت : قال ،أنه قائم بمصالح الغير m����ºlألن معنى كونه ، لغيره الً كونه مكم
والتأخير بالبرهان العقلي أن الترتيب الصحيح ما ذكر في اآلية وما ذكر من التقديم 

  ـه.أ. )٢(فاسد يمتنع العقل من الذهاب إليه
ألن القائل بالتقديم والتأخير ال يقول بأن كونه  ؛وهذا فهم عجيب من اإلمام

وٕانما الكالم في ترتيب ، في المعنى m����ºlمتأخر عن كونه  "غير ذي عوج"
  .قبل اآلخر ويذكر بعده االلفظ ألجل اإلعراب وقد يكون أحد المعنيين ثابتً 

ر س فأما إذا فُ ، بالمستقيم "مالقي "ا فإن هذا البحث إنما هو على تفسير وأيضً 
  .بالقيام على غيره فال نسلم أن القائل يقول بالتقديم والتأخير

���´���m: أن األظهر جعل هذه الجملة أعنى قوله: أحدهما: وهاهنا أمران � �³

��¸¶������¹���¹���¹���¹ºl  من جملة صلةm�®l� � ال موضع لها من وعلى هذا ، وتمامها�
أنها : والثاني ،ألنها معطوفة عليها ؛أنها في حيز الصلة: أحدهما: اإلعراب لوجهين

ويجوز في الجملة المذكورة أن يكون موضعها النصب ، اعتراض بين الحال وعاملها
  .رظَ وفيه نَ ، قاله جماعة���،m��lعلى أنها حال من الكتاب والعامل فيها 

  :نصبه وجوه فيجوز في m����ºl: وأما قوله

                                                            
هـ، ١٤١٥ت/ ١ار القلم، دمشق، ط/للواحدي، د نظر قوله في: الوجيز في تفسير الكتاب العزيزاو  ،)٥/٢٩١

  . ٦٥٣ ص ٢م، ج/١٩٩٥
القرشي البكري، من ذرية أبي  الرازي ، اإلمام فخر الدينبن علي ) هو محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن١(

واشتغل على والده ضياء الدين  ،ر المتكلم، ولد سنة أربع وأربعين وخمسمائةالمفس  الشافعي تبكر الصديق 
وحده شهرته تغني عن  قال ابن خلكان فيه: فريد عصره ونسيج ،عمر، وكان من تالمذة محيي السنة البغوي

من مصنفاته: "التفسير الكبير" و"المحصول في  ،إستقصاء فضائله، وتصانيفه في علم الكالم والمعقوالت سائرة
. أصول الفقه" و"شرح األسماء الحسنى" وغير ذلك، كانت وفاته يوم اإلثنين يوم عيد الفطر سنة ست وستمائة

  ).٥٥٠الترجمة (رقم ، ٢/٢١٥ للداوودي (طبقات المفسرين
  .٧٦ص/ ٢١م، ج/١٩٨١هـ، ١٤٠١، ت/١، دار الفكر بيروت، لبنان، ط/) تفسير الفخر الرازي٢(
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والعامل  m²lأنه منصوب على الحال من  -كثروهو قول األ-: أحدها
الحمد هللا الذي أنزل على عبده ": وفي الكالم تقديم وتأخير وتقديره ،m��lفيه 

  .فتكون الجملة على هذا اعتراضا "الكتاب قيما ولم يجعل له عوجا
 ما فيكون مفعوالً جعله قي ولكن : ر وتقديرها بفعل مقد أن يكون منصوبً : والثاني
 رللفعل المقد.  

���´�����¶¸�m: من الضمير في قوله أن يكون حاالً : والثالث � �³����l،   وتكون
  .مؤكدة حاالً 

 ؛ر كما ذكرناهلفعل مقد  مفعوالً  m����ºlأن يكون  )١(واختار صاحب الكشاف
وٕاذا ، من تمام الصلة m����ºl"ألن الجملة التي قبلها عنده معطوفة على الصلة و

 الً فكان األحسن جعله معمو ، يكون فيه فصل بين بعض الصلة وتمامها الً كان حا
 رلمقد.  

: الزمخشريبعد نقله كالم  )٢("البحر"في تفسير  ابن المنيروقال جماعة منهم 
بل هما ، وال فصل -اأيضً – الً حا وعجيب من كونه لم يجعل الفاصل المذكور

  .أنزل الكتاب غير معوج: والتقدير، واحد حاالن متواليان من شيءٍ 

                                                            
الخوارزمي النحوي، صاحب "الكشاف" و"المفصل" ولد  هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الزمخشري )١(

هـ. (تهذيب سير ٥٣٨هـ، كان رأًسا في البالغة والعربية، داعيًة إلى االعتزال، مات ليلة عرفة سنة ٤٦٧سنة 
هـ، ١٤١٨ت/ ١ط/ ، مكتبة العبيكان،الكشاف، له )، انظر قوله في:٤٩٠٧ترجمة رقم ( ٥٦٨/ ٢أعالم النبالء 

  .٥٦٤ص/ ٣م، ج/١٩٩٨
س المنعوت بناصر الدين، المعروف بابن المنّير هو أحمد بن محمد بن منصور بن أبي القاسم، أبو العّبا )٢(

الباع الطويل  ولد سنة عشرين وستمائة، كان إماًما بارًعا في الفقه، وله ،الجروي الجذامّي اإلسكندرانّي المالكيّ 
 بن عبد السالم يقول:  وكان الشيخ عز الدين، مة اإلسكندرية وفاضلهافي علم التفسير والقراءات، وكان عال

وله تصانيف حسنة ، باإلسكندريةالمنير  العيد بقوص، وابن الديار المصرية تفتخر برجلين في طرفيها: ابن دقيق
االنتصاف من «، ومنها »البحر الكبير في نخب التفسير«سماه » تفسير القرآن العظيم«جليلة مفيدة، منها: 

» اختصار التهذيب«وهو كتاب نفيس، وله » المقتفى في آية اإلسراء«فه في عنفوان الشبيبة، ومنها ألّ » الكّشاف
في يوم الخميس مستهل شهر ربيع األول سنة ثالث وثمانين  -وًماقيل مسم-من أحسن مختصراته، ومات

، وتفسيره المسمى "البحر الكبير في بحث )٨٢رقم الترجمة ( ١/٨٩للداوودي  ،طبقات المفسرين(وستمائة. 
= 
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. ابن المنيرقد ذكره جماعة قبل  -الً وهو جعل الجملة حا-وهذا القول 
يفيده ال ما ال  الً ألن جعل الجملة حا؛ هذا القول لم يرتضِ  الزمخشريوالظاهر أن 
. غير مقيد باإلنزال وهو المقصود، امن نفي العوج عن الكتاب مطلقً ، يفيد العطف

كيف والقول بالتقديم ، فالفائدة التي هي أتم إنما تكون على تقدير استقالل الجملة
  .)٣(وغيره )٢(الطبرينقله  م )١(ابن عباسوالتأخير منقول عن 

  .)٤(هو قول جميع أهل اللغة والتفسير: الواحديوقال 
لكن ما قال ، ولم يمنع جواز غير ما قال، ربما الحظ هذا المعنى والزمخشري

  .هو األحسن

                                                            
التفسير" ذكر د. يوسف المرعشلي في تحقيق"البرهان" أنه يوجد منه نسخة خطية في مكتبة "غوتا" بألمانيا، 

  . ١/١٧٦ي دار الكتب المصرية، انظر: البرهان في علوم القرآن، تحقيق د. يوسف المرعشلي وأخرى ف
العباس بن  ععبداهللا، ابن عم رسول اهللا  هو َحْبر األمة، وفقيه العصر، وٕامام التفسير، أبو العباس )١(

، مسنده ألف وستمائة وستون حديثًا، قال تعبدالمطلب شيبة بني هاشم، القرشي الهاشمي المكي األمير 
   ).٢٨٥، ترجمة رقم (١/١٠٠بن المديني: توفي سنة ثمان أو سبع وستين. (تهذيب سير أعالم النبالء  علي

، صاحب ر، االمام العلم المحتهد، عالم العصر، أبو جعفر الطبريمحمد بن جرير بن يزيد بن كثيهو  )٢(
التصانيف البديعة، مولده سنة أربع وعشرين ومئتين، وطلب العلم، وأكثر الترحال، ولقي نبالء الرجال، وكان من 

 استقر في أواخر أمره ببغداد، وكان من أن ترى العيون مثله،  أفراد الدهر علًما، وذكاًء، وكثرةَ تصانيف، قل
قال الخطيب: محمد بن جرير بن يزيد بن ، كبار أئمة االجتهاد، وصنف تصانيف حسنة تدل على سعة علمه

كثير بن غالب: كان أحد أئمة العلماء، يحكم بقوله، ويرجع إلى رأيه لمعرفته وفضله، وكان قد جمع من العلوم 
ا في ا بالمعاني، فقيهً ا بالقراءات، بصيرً ا لكتاب اهللا، عارفً صره، فكان حافظً ما لم يشاركه فيه أحد من أهل ع

ا بأقوال الصحابة والتابعين، ا بالسنن وطرقها، صحيحها وسقيمها، وناسخها ومنسوخها، عارفً أحكام القرآن، عالمً 
كتاب: "التفسير" لم يصنف ا بأيام الناس وأخبارهم، وله الكتاب المشهور في "أخبار االمم وتاريخهم"، وله عارفً 

مثله، وكتاب سماه: "تهذيب اآلثار" لم أر سواه في معناه، لكن لم يتمه، وله في أصول الفقه وفروعه كتب كثيرة 
مات سنة عشٍر وثالث مائة، وُدِفن في داره برحبة  ،واختيار من أقاويل الفقهاء، وتفرد بمسائل حفظت عنه

  ).٢٧١٥رقم الترجمة ( ،٢/٢٧تهذيب سير أعالم النبالء (بغداد. ب يعقوب
، دار المسمى: جامع البيان عن تأويل آي القرآن، ألبي جعفر محمد بن جرير الطبري تفسير الطبري )٣(

  .١٤١ص/ ١٥ج/م، ٢٠٠١هـ، ١٤٢٢ت/ ١هجر، القاهرة، ط/
  .٢١/٧٦ تفسير الفخر الرازي )٤(
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إن الجملة وٕان كانت : الزمخشريفي االعتراض على  ابن المنيروقال غير 
ويؤيد ما ذكره صاحب الكشاف ، فلم يقع فصل، مستقلة فهي في حيز الصلة للعطف

��m�¶l: أن بعض القراء يسكت عند قوله � بسكتة  m����ºlويفصل بينه وبين ¸

وذلك يحتمل أن يكون لما ذكرنا من ، )٢(عاصمعن  )١(حفصوهي رواية ، لطيفة
  .تقدير الفصل وانقطاع الكالم عما قبله

وهو أن يكون ذلك لرفع توهم أن ، آخر اوتحتمل السكتة وجهً : ابن المنيرقال 

وقد كثر في كالمهم  األن النكرة تستدعي النعت غالبً ؛ للعوج انعتً  m����ºlيكون 

فإذا  )٤(�m����lو ،)٣(�mg��fl: كقوله، إيالء النكرة الجامدة نعتها

فربما خيف اللبس في ، النكرة الجامدة اسم مشتق نكرة ظهر فيه معنى الوصف يَ لِ وَ 

ألن  ؛فيه نظر -اأيضً –وهذا ، فوقع اللبس بهذه السكتة "عوج"لـ انعتً  m����ºl جعل

لـ  اأن يكون وصفً  m����ºlوال يصلح ، اذلك إنما يتوهم فيما يصلح أن يكون وصفً 

واألولى ما ذكرناه  امً ال يكون قي ألن العوج ؛ ال يوصف بضده يءفإن الش  ؛"عوج"
  .الً أو 

                                                            
، عاش تسعين سنة وهو حجة في الغاضري الكوفي، قاضي الكوفة، وتلميذ عاصم حفص بن سليمانهو  )١(

  ).٢/٣٥٧شذرات الذهب (هـ. ١٨٠توفي سنة  ،القراءة
بن أبي النجود، االماُم الكبير مقرُئ العصر، أبو بكر األسدي موالهم الكوفي واسم أبيه َبْهدلة،  عاصمهو  )٢(

وقرأ القرآن على أبي ، وقيل: َبْهَدلة أمه، وليس بشٍئ، بل هو أبوه، مولده في إمرة معاوية بن أبي سفيان
عنهما، وعن أبي وائل، ومصعب بن سعد، وطائفة من  بيش االسدي، وحدثعبدالرحمن السلمي، وزر بن ح

، والثوري، وعدد كثير حدث عنه عطاء بن أبي رباح، وشعبة، كبار التابعين، وهو معدود في صغار التابعين
آخر سنة سبٍع وعشرين ومائة.  ، توفي فيقراء مدة بالكوفة، فتال عليه أبو بكر، وحفص بن سليمانوتصدر لإل

  ).٧٤٥رقم الترجمة ( ١/١٩١تهذيب سير أعالم النبالء (
  ، وغيرها.٦٨النساء: ) ٣(
    ، وغيرها.٢يوسف:  )٤(
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وهو ، �m�¸¶lبدل من قوله  m����ºlعن بعضهم أن  )١(اإلمامنقل : الثاني
  .)٢(ألنه ال يظهر له وجه ؛مشكل

�m�m�m�m�»��º�»��º�»��º�»��º������������À��¿��¾��½��¼À��¿��¾��½��¼À��¿��¾��½��¼À��¿��¾��½��¼����������Æ��Å��Ä��Ã���Â��Á��Æ��Å��Ä��Ã���Â��Á��Æ��Å��Ä��Ã���Â��Á��Æ��Å��Ä��Ã���Â��Á

��������������������������������llll  
  –أي القرآن-  اهسم و : )٣(/ أبو المعالي عزيزي بن عبدالملكقال القاضي 

 م فقالالقي :m�º���¹��¸¶�����´�����³l.  
mmmm}|��{��z����y��x��w��v��u���t��s}|��{��z����y��x��w��v��u���t��s}|��{��z����y��x��w��v��u���t��s}|��{��z����y��x��w��v��u���t��sllll  

��mw��v��u: تعالى قوله � �t��sl� �� �� �� ومن ؟ أي أظننت هذا: قيل�
  !عجائب ربك ما هو أعجب من قصة أصحاب الكهف

كما ، وحسبت بمعنى األمر؟ كأنه قال أحسبت، بمعنى ألف االستفهام: وقيل
فعلى ، خرج اأي اعلم أن زيدً ، ا خرج بمعنى األمرأعلمت أن زيدً : تقول لمن تخاطبه

  .)٤(اعلم يا محمد أن أصحاب الكهف والرقيم: هذا التدريج يكون معنى اآلية

�m�m�m�m������������������������������������������������������������������������������������������������llll  
�.)٥(بها من غير صمم يريد ال إحساس، ���m��������l: قوله تعالى �

�m�m�m�m�������������������������������� ��!���Æ�������������������������������� ��!���Æ�������������������������������� ��!���Æ�������������������������������� ��!���Æ
���#��������$��%��&��'��(��)���#��������$��%��&��'��(��)���#��������$��%��&��'��(��)���#��������$��%��&��'��(��)llll  

                                                            
  .٢١/٧٧مفاتيح الغيب  - ، انظر قوله في التفسير الكبير الفخر الرازي )١(
  .١٧٨- ١٧٧-١٧٦/ ٣ النوع الثاني: مما قدم النية به التأخير-أنواع التقديم والتأخيرالبرهان:  )٢(
بن منصور الجيلي، القاضي المعروف بَشْيَذله، كان فقيًها فاضًال  هو أبو المعالي عزيزي بن عبدالملك )٣(

قه وأصول الدين والوعظ، جمع الكثير من أشعار العرب، واعًظا ماهًرا، فصيح اللسان حلو العبارة، صّنف في الف
  ).٥/٤٠٨هـ. (شذرات الذهب ٤٩٤صفر  ١٧وتولى القضاء بمدينة بغداد، مات يوم الجمعة 

  . ٤/١١٨ الكالم على المفردات من األدوات، باب الهمزةالبرهان:  )٤(
   .٣/٢٦٩ مباحث في اإلستعارة-أساليب القرآن وفنون البليغةالمصدر السابق:  )٥(
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�m��lمن معني : /قال  : قوله تعالى منه )١(ابن فارسوجعل ، النفي�
m� � ��� ���� ��������l  المعنى اتخذوا من دون اهللا آلهة وال يأتون

  .)٢(عليه بسلطان
�m�m�m�m���� � � �� � ��� � �� � �� � �� � 	� � 
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�� � ~� � � }� � |���� � � �� � ��� � �� � �� � �� � 	� � 
�� � ~� � � }� � |���� � � �� � ��� � �� � �� � �� � 	� � 
�� � ~� � � }� � |

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������llll  
���m: قوله تعالى � �� � �� � � ��l�� �  لم يؤد "يبسط": لو قيل�

فـ ، وأنه يتجدد له شيء بعد شيء، ؤذن بمزاولة الكلب البسطألنه لم يُ ؛ الغرض

���m: تعالى وقوله ،)٣("باسط" أشعر بثبوت الصفة � �� � �l ، والرعب إنما

  .)٤(إطالق اسم الجزء على الكلمن باب ؛ يكون في القلب
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�¸����m: قوله تعالى � ¶� � +� � ´� � ³� � ²� � ±� � °� � � � 1

¼� �»��º� �¹l��������� �� �� �� ثم لما انقطع نظام ، فعطف هذه الجمل الثالث بالفاء�
على  اإذ لم يكن التلطف مترتبً ، ����m�½l: فقال تعالى، الترتيب عطف بالواو

                                                            
اإلمام العالمة، اللغوي المحدث، أبو الحسين، أحمد بن فارس بن زكريا بن محمد بن حبيب القزويني هو ) ١(

هـ. ٣٩٥"المجمل"، كان رأًسا في األدب بصيًرا بفقه مالك، مات سنة  المعروف بالرازي المالكي، صاحب كتاب
في كتابه "الصاحبي  اآلية لم يذكرها ابن فارس وهذه)، ٣٧١٣ترجمة رقم ( ٢/٢٥٠تهذيب سير أعالم النبالء (

  .١٣٤ص/ )،لوال(في فقه اللغة" ضمن شواهد 
  .٤/٢٣٢ )لوال(مبحث  -  ) البرهان: الكالم على المفردات من األدوات٢(
  .٤/٤٤والفعل الفرق بين الخطاب باالسم  -أساليب القرآن وفنونه البليغة : المصدر السابق) ٣(
  .٢/١٦٧: بيان حقيقة القرآن ومجازه المصدر السابق) ٤(
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والتوجه في طلبه ، على التوجه في طلبه اكما كان اإلتيان منه مرتبً ، اإلتيان بالطعام
  .)١(بتسليم العلم له سبحانه، على قطع الجدال في المسألة عن مدة اللبث امترتبً 

mmmm��on�� �m� � � � �l��k��j��i�� � � �h��g�� � � �f� �e��on�� �m� � � � �l��k��j��i�� � � �h��g�� � � �f� �e��on�� �m� � � � �l��k��j��i�� � � �h��g�� � � �f� �e��on�� �m� � � � �l��k��j��i�� � � �h��g�� � � �f� �e
������������~��}|��{��z��y��x���w��v��u�� ts��r��q��p������������~��}|��{��z��y��x���w��v��u�� ts��r��q��p������������~��}|��{��z��y��x���w��v��u�� ts��r��q��p������������~��}|��{��z��y��x���w��v��u�� ts��r��q��p

����� ���!������"����� ���!������"����� ���!������"����� ���!������"��#��$��%����&��#��$��%����&��#��$��%����&��#��$��%����&llll  
ومنه قيل ، رد واللعنالط : اوالرجم أيضً  ،اأي ظنmon���m�l ، : تعالى قوله
  .)٢(رجيم: للشيطان
��%��$m: قوله تعالىو  �&����� l ، الهاء والميم فيm&�l����������������

  .)٤(والمبرد )٣(ثعلبقاله ، لليهود��������m%�lوالهاء والميم في ، ألصحاب الكهف

�m�m�m�m��'��(��)��*���+���,��-��.��'��(��)��*���+���,��-��.��'��(��)��*���+���,��-��.��'��(��)��*���+���,��-��.llll  
��+���*��(��)��m: قوله تعالى �,��-��.l ، معدوم -هنا–يء الش ،

من حيث ، له االسم فيهوٕانما علمناه من تصور مثله الذي قد وقع في الوجود فنقل 
ا على اعتبار المعدوم من فزيدت األلف تنبيهً ، إنه يقدر أنه يكون مثله في الوجود

  .)٥(معدوم في األعيان إذ هو موجود في األذهان ؛جهة تقدير الوجود

                                                            
  .٤/١١٢الكالم على المفردات من األدوات والبحث عن معاني الحروف ) البرهان: ١(
  .١/٨٧: جمع الوجوه والنظائر المصدر السابق) ٢(

، أحمد بن يحيى بن يزيد الشيباني موالهم البغدادي، صاحب هو العالمة المحدث إمام النحو، أبو العباس )٣(
"الفصيح والتصانيف"، ولد سنة مئتين، وكان يقول: سمعت من القواريري مئة ألف حديث، ُعمر وأصم، مات 

  ).٢٥٤٢، رقم الترجمة (١/٥٥٩ه. ((تهذيب سير أعالم النبالء ٢٩١سنة 
د، إمام العربية ببغداد في زمانه، كان المبرّ  ي البصري أبو العباسهو محمد بن يزيد بن عبداألكبر األزد )٤(

فصيًحا بليًغا مفّوًها، ثقًة أخبارًيا عالمًة، له تصانيف عديدة منها: "معاني القرآن"، "إعراب القرآن"، "المقصور 
انظر قولهما في:  .)٥٠٣، رقم الترجمة (١/٢٦٩هـ. (بغية الوعاة ٢٨٥بغداد سنة والممدود" وغير ذلك، مات ب

هـ، ١٤٢٣ت/ ١، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، ط/ياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن لغالم ثعلب
  .٤/٢٦أساليب القرآن وفنونه البليغة، قواعد في الضمائر . البرهان: ٣٢١م، ص/٢٠٠٢

  .١/٢٦٨زيادة األلف  –علم مرسوم الخط ) البرهان: ٥(

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١١٦ 

 

mmmm���¤��£��¢��¡��3��4��5��6��7��8��9���:��;��<=��>��?��@���¤��£��¢��¡��3��4��5��6��7��8��9���:��;��<=��>��?��@���¤��£��¢��¡��3��4��5��6��7��8��9���:��;��<=��>��?��@���¤��£��¢��¡��3��4��5��6��7��8��9���:��;��<=��>��?��@
¥¥¥¥llll  

�m: قوله تعالى �¤��£��¢��¡��3��4��5��6l ، سياق الكالم في أمور
وقد هداه اهللا في قصة الغار وهو في العدد ، والهداية فيه ملكوتية، محسوسة

m����l)بدينه عن قومه بأقرب من طريق أهل الكهف حين حتى خرج ، )١
وهذه الهداية بخالف ، خرجوا بدينهم عن قومهم وعدوهم على ما قص اهللا علينا فيه

�: موسىما قال  m�K� � � � �J� �I� �H� �G� �Fl)فإنها هداية السبيل ، )٢
��m��F��E: بدليل قوله، المحسوسة إلى مدين في عالم الملك �D��C��B��A
K�����J��I��H��Gl)٣(.  

�m�m�m�m��B��C��D��E��F��G��H���I� � JK���L��M��N��O��P��Q��B��C��D��E��F��G��H���I� � JK���L��M��N��O��P��Q��B��C��D��E��F��G��H���I� � JK���L��M��N��O��P��Q��B��C��D��E��F��G��H���I� � JK���L��M��N��O��P��Q
�R�R�R�Rllll� �

��m: قوله تعالى � JK���L��M��N��O��P��Ql ، هذا أخص من الكتاب

����°m: الذي في قوله �®� �¬� �«� �ªl )وقيد ذلك ، ألنه أطلق هذا ؛)٤

  .)٥(واألخص أظهر تنزيال، الوجودباإلضافة إلى االسم المضاف إلى معنى في 

�m�m�m�m��N��M��L��KJ��I���H��G��F��E��D��C��B��A��N��M��L��KJ��I���H��G��F��E��D��C��B��A��N��M��L��KJ��I���H��G��F��E��D��C��B��A��N��M��L��KJ��I���H��G��F��E��D��C��B��A
Y��X��W��V��U�� TS�� � �R��Q��P��OY��X��W��V��U�� TS�� � �R��Q��P��OY��X��W��V��U�� TS�� � �R��Q��P��OY��X��W��V��U�� TS�� � �R��Q��P��O��� �� �� ��� �̀ �_�� � �̂ �]��\��[��Z�� �̀ �_�� � �̂ �]��\��[��Z�� �̀ �_�� � �̂ �]��\��[��Z�� �̀ �_�� � �̂ �]��\��[��Z

aaaallll  

                                                            
  .٤٠سورة التوبة: ) ١(
  .٢٢سورة القصص: ) ٢(
  .١/٢٧٧ علم مرسوم الخط، حذف الياء. انظر: البرهان: ٢٢سورة القصص:  )٣(
  .٤٥سورة العنكبوت: ) ٤(
  .١/٢٧١حذف األلف  –علم مرسوم الخط ) البرهان: ٥(

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١١٧ 

 

��mB��Al: سورة الكهف مكية غير قوله: /قال  �� �� �� سلمان نزلت في �
  .)٢(وله قصة )١(الفارسي

مشتقة من ، فقاعدة األزمان ومبدأ تصرف اإلنسان، ����m����Gl: قوله تعالى
  .)٣(الغدو

�m����O: تعالى وقوله �N� �M� � L� � KJl ، ضمنm�Ml  معنى
ومن زعم أنه كان حق الكالم "وال تعد : )٤(ابن الشجريقال  ،"ن"عفعدى بـ، "تنصرف"

                                                            
سابق الفرس إلى اإلسالم،  سالم، أبو عبد اهللا الفارسي) قال الحافظ أبو القاسم بن عساكر: هو سلمان ابن اإل١(

أربعة أحاديث، ومسلم  له في مسند بقي ستون حديثًا، وأخرج له البخاري ،، وخدمه وحدث عنهعصحب النبي 
وقال الواقدي: مات سلمان في خالفة  ،وكان لبيًبا حازًما، من عقالء الرجال وعبادهم ونبالئهم ،ثالثة أحاديث

  .)٩٧رقم الترجمة ( ١/٤٦تهذيب سير أعالم النبالء (وقيل سنة وفاته: ثالث وثالثين.  ،عثمان بالمدائن
قال: جاءت المؤلفة القلوب إلى رسول  قي "أسباب النزول" قال: عن سلمان الفارسي ) القصة ذكرها الواحدي٢(

الّله صّلى الّله عليه وآله وسّلم: عيينة بن حصن، واألقرع بن حابس وذووهم، فقالوا: يا رسول الّله، إنك لو 
يعنون سلمان وأبا ذّر وفقراء المسلمين، وكانت  - عنا هؤالء وأْرَواَح ِجَبابهم جلست في صدر المجلس، ونّحيت

�m�Qجلسنا إليك، وحادثناك وأخذنا عنك! فأنزل الّله تعالى:  - عليهم جباب الصوف، ولم يكن عليهم غيرها 
P�O�N�M�L� �JK�I� �H�G�F�E�D�C�B�R� �A�B�C�D�E�F�G�
H� �I�KJ�...l   حتى بلغm�n� � � �o�p�q�...l  ] يتهددهم بالنار، فقام  ]٢٩- ٢٨-٢٧الكهف

الحمد «النبي صّلى الّله عليه وآله وسّلم يلتمسهم حتى إذا أصابهم في مؤخر المسجد يذكرون الّله تعالى قال: 
أسباب ( .»لّله الذي لم ُيمْتِني، حتى أمرني أن أصبر نفسي مع رجال من أمتي، معكم المحيا ومعكم الممات

رقم الحديث ، ٣٠٦/ص ١م، ج١٩٩١-هـ١٤١١، ت/١، دار الكتب العلمية بيروت، لبنان، ط/يالنزول للواحد
)٦٠٠.(  

   .١/١٤٤اآليات المدنية في السور المكية  -معرفة المكي والمدني البرهان: 
  .١/٢٨٣ما كتبت األلف فيه واو  –) البرهان: علم مرسوم الخط ٣(
، أبو - ينتهي نسبه إلى جعفر بن أبي طالب –بن عبد اهللا بن حمزة  بن محمد بن علي ) هبة اهللا بن علي٤(

وقال بعضهم: ألنه كان  ،قال ياقوت : نسب إلى بيت الشجري من قبل أمه ،السعادات المعروف بابن الشجري
كان أوحد زمانه، وفرد أوانه؛ في علم العربية ومعرفة اللغة وأشعار العرب  ،في بيته شجرة، وليس في البلد غيرها

الصيرفي، وأقرأ النحو  وأيامها وأحوالها، قرأ على ابن َفّضال والخطيب التبريزي، وسمع الحديث من أبي الحسن
مولده ببغداد في رمضان سنة خمسين وأربعمائة،  ،صّنف: "األمالي"، "كتاب الحماسة"، وغير ذلك ،عين سنةسب

  .)٢٠٩٢رقم الترجمة ( ٢/٣٢٤بغية الوعاة (ومات في سادس رمضان سنة ثنتين وأربعين وخمسمائة. 

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١١٨ 

 

ألن عدوت وجاوزت بمعنى ؛ ألن "تعد" متعد بنفسه فباطل؛ عينيك عنهم" بالنصب
ولو كانت التالوة بنصب العين ، جاوز فالن عينه عن فالن: وأنت ال تقول ،واحد

وٕاذا كان كذلك ، ال تصرف عينك عنهم: على -اأيضً – الً اللفظ يتضمنها محمو لكان 
��mفالذي وردت به التالوة من رفع العين يؤول إلى معنى النصب فيها إذ كان  � �E� ���M

Nl  فالفعل مسند إلى ، ومعناه ال تصرف عينك عنهم، "ال تنصرف"بمنزلة
سند أ )١(m¸��¶���l: كما قال جالعين وهو في الحقيقة موجه إلى النبي 

  .)٢(والمعنى ال ُتْعجب بأموالهم، اإلعجاب إلى األموال
: / الزركشيقال  ،m�]��\��[��Z��Y��X��W��V��U��Tl: قوله تعالى

، تقول دعوته فأجاب، عة أن يعطف عليه بالفاءطاوَ أن األصل في فعل المُ  علماو 
ألن المراد إفادة السببية وهو ال يكون في الغالب  ؛وال تقولها بالواو، وأعطيته فأخذ

�mT: ويجوز عطفه بالواو كقوله، إال بالفاء ���\� �[� �Z� �Y� �X� �W� �V� �U
]l.  

أنه ال يجوز فعل المطاوعة إال  )الخصائص(في كتاب  )٣(ابن جنيوزعم 
بأن "أغفل" في ،  m�[��Z��Y��X��W��V��U��Tl: وأجاب عن قوله تعالى ،بالفاء

ألنه  ؛"فاتبع هواه" بالفاء: وٕاال لقيل، اآلية بمعنى "وجدناه غافال" ال جعلناه يغفل
  .)٤(ايكون مطاوعً 

                                                            
    .٨٥سورة التوبة:  )١(
م، ١٩٩٢ -هـ ١٤١٣ت/ ١لهبة اهللا الحسني العلوي، مطبعة المدني، القاهرة، ط/ نظر: أمالي ابن الشجريا) ٢(
  .٢٢٥/ص ١ج

  .٣/٢١٢التضمين  –البرهان: أساليب القرآن وفنونه البليغة 
النحوي، من أحذق أهل األدب وأعلمهم بالنحو والتصريف، وعلمه  هو عثمان بن جني، أبو الفتح )٣(

بالتصريف أقوى وأكمل من علمه بالنحو، من مصنفاته: "الخصائص في النحو" "سر الصناعة" "اللمع في 
 ٢/١٣٢هـ. (بغية الوعاة ٣٩٢النحو"، "شرحان على ديوان المتنبي" وغير ذلك، مات لليلتين بقيتا من صفر سنة 

  ).١٦٢٥مة (رقم الترج
  .٢٥٤- ٢٥٣ص/ ٣الخصائص البن جني، المكتبة العلمية، ج )٤(

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١١٩ 

 

بل المطاوع ، الهوى مطاوعا لـ "أغفلنا"تباع اليس : ألنا نقول؛ وفي كالمه نظر
  .لـ "أغفلنا" غفل
  .والمسّبب عن السبب سبب، تباع الهوىاإنه من الزم الغفلة : فإن قيل

لذكر وال بل قد يغفل عن ا، ال نسلم أن اّتباع الهوى مسبب عن الغفلة: قيل
  .ويكون المانع له منه غفلة أخرى عنه، تبع الهوىي

لفتح على هذا الكالم اعتقاده االعتزالي أن معصية واعلم أن الحامل ألبي ا
فلهذا جعل "أفعل" هنا بمعنى "وجد" ، وأنها مسببة له؛ العبد ال تُنسب إلى اهللا تعالى

وأن المطاوع ال يجب عطفه ، وقد بينا ضعف كالمه ،ال بمعنى التعدية خاصة
  .)١(بالفاء

�m�m�m�m��r��q��p��o�����n�� ml��k���j��i��h��g��fe��d��c��b��r��q��p��o�����n�� ml��k���j��i��h��g��fe��d��c��b��r��q��p��o�����n�� ml��k���j��i��h��g��fe��d��c��b��r��q��p��o�����n�� ml��k���j��i��h��g��fe��d��c��b
��4��5��6�����~��}|��{������ ��z��y��x��w��v���ut��s��4��5��6�����~��}|��{������ ��z��y��x��w��v���ut��s��4��5��6�����~��}|��{������ ��z��y��x��w��v���ut��s��4��5��6�����~��}|��{������ ��z��y��x��w��v���ut��s

��C��C��C��Cllll  
��m: تعالى قوله fe��d��c��bl���� ،وليس هذا كما ؛ أي هذا الحق من ربكم

: والمراد، "الحق"فإنه لو أريد هذا لنصب ؛ أي قل القول الحق، النه بعض الجه ظي
��m: إثبات أن القرآن حق ولهذا قال fel ، ؛ قول حق مطلق -هنا–وليس المراد
��m: بل هذا المعنى مذكور في قوله �Z��Y��Xl)وقوله، )٢ :m��´��³��²

¾��½��¼��»��º��¹��¸���¶��l)٣(.  
�m�l: وقوله تعالى �k� � �j� �i� �h� �gl ، الالم فيmil�، 

mll ٤(التهديد: معناها(.  

                                                            
  .٤/٩١ قاعدة فعل المطاوعة -) البرهان: أساليب القرآن وفنونه البليغة ١(
  .١٥٢سورة األنعام: ) ٢(
  .٣/٨٩ أقسام الحذف ـ حذف المبتدأ -  أساليب القرآن وفنونه البليغةالبرهان: . ١٦٩سورة األعراف:  )٣(

  .٤/٢١٤ الكالم على المفردات من األدوات، الالزم الجازمةالبرهان:  )٤(

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٢٠ 

 

�m�m�m�m��D��E��F��G��H��I��J��K��L���M��N��O��P��D��E��F��G��H��I��J��K��L���M��N��O��P��D��E��F��G��H��I��J��K��L���M��N��O��P��D��E��F��G��H��I��J��K��L���M��N��O��Pllll  
�m��F: قوله تعالى �G� �H� �I� �J� �K� �L�� �M� �N� �O��P

El ،أال تراه كيف رجع بعد ذكره ، هذه اآلية تتضمن الرجوع والبقاء والجمع
فبنى مبتدأ ، إلى الشروع في كالم آخرعن ذكر خبره ���mO��Plالمبتدأ الذي هو

�m�I��J��Kl: والمعنى قوله، على مبتدأ وجمع إنا : من خبر المبتدأ األول وتقديره�
  .)١(الً ألنا ال نضيع أجر من أحسن عم ؛همالنضيع أجرَ 

mmmm��Q��R��S��T���U��V��W��X�����Y��Z��[��\��]�� �̂�_���`��Q��R��S��T���U��V��W��X�����Y��Z��[��\��]�� �̂�_���`��Q��R��S��T���U��V��W��X�����Y��Z��[��\��]�� �̂�_���`��Q��R��S��T���U��V��W��X�����Y��Z��[��\��]�� �̂�_���`
a��®��¬��«��ª��© �̈�§��¦���¥��¤��£��¢��¡a��®��¬��«��ª��© �̈�§��¦���¥��¤��£��¢��¡a��®��¬��«��ª��© �̈�§��¦���¥��¤��£��¢��¡a��®��¬��«��ª��© �̈�§��¦���¥��¤��£��¢��¡llll  

��m��S��T: تعالى قوله �U��V� �W��X��� � �Y��Z��[��\l ،فـm[l��������
m���Å: بدليل قوله ،زائدة  لبيان الجنس أو: والثانية، البتداء الغاية: األولى
Æl)٣(والثالثة لبيان الجنس أو التبعيض، )٢(.  

mmmm����������¿��¾��½��¼���»��º��¹�� �̧�¶��x�� �́�³��²���±��¿��¾��½��¼���»��º��¹�� �̧�¶��x�� �́�³��²���±��¿��¾��½��¼���»��º��¹�� �̧�¶��x�� �́�³��²���±��¿��¾��½��¼���»��º��¹�� �̧�¶��x�� �́�³��²���±
}��~����������������Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á��À}��~����������������Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á��À}��~����������������Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á��À}��~����������������Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á��Àllll  

�m¸l: قوله تعالى �� �� �� : اآليةجنة واحدة بدليل قوله تعالى آخر هي : قيل�
mB��Al)وقوله، فأفرد بعد ما ثنى، )٤ :m�Ã��Â��Á�Äl ، فإنه ما

ثنى هنا إال لإلشعار بأن لها وجهين وأنك إذا نظرت عن يمينك ويسارك رأيت في 
، التثنية معناهماال خالف أن و ، )٥(كلتا الناحيتين ما يمآل عينيك قرة وصدرك مسرة

؛ والصحيح األول، وقال الكوفيون تثنية، مفردة: فقال البصريون، لفظها ف فيلِ واختُ 

                                                            
  .٣/٢٥٣ أساليب القرآن وفنونه البليغة، اإلعراض عن صريح الحكمالبرهان:  )١(
    .٢١سورة اإلنسان:  )٢(
  .٤/٢٥٤ معاني "من" منالكالم على المفردات من األدوات، البرهان:  )٣(
  .٣٥سورة الكهف:  )٤(
  .٣/٦ باب المثنى وٕارادة الواحد - أساليب القرآن وفنونه البليغةالبرهان:  )٥(

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٢١ 

 

�mÃ: في قوله ابدليل عود الضمير إليها مفردً  �Â� �Ál ، فاإلخبار عن
mÁl١(إذ لو كان مثنى لقال "آتتا"؛ بالمفرد دليل على أنها مفرد����(.  
        mmmmt��s���r��q��p��o��n���m��lt��s���r��q��p��o��n���m��lt��s���r��q��p��o��n���m��lt��s���r��q��p��o��n���m��lllll  

��ms���r��q��p��o��n: قوله تعالى �m��ll ،لما ، فأعاد ذكر الرب
  .)٢(فيه من التعظيم والهضم للخصم

mmmm����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������llll  
غير حرف في ، فهو من العدد "حسبان"وكل حرف في القرآن : ابن فارسقال 

  .)٣(العذابفإنه بمعنى ، �m���������l: سورة الكهف
�m�m�m�m��� �́ �³��²��±��°���"��®��¬��«��ª��©��� � � � � � � �̈ �§��¦��¥��¤��� �́ �³��²��±��°���"��®��¬��«��ª��©��� � � � � � � �̈ �§��¦��¥��¤��� �́ �³��²��±��°���"��®��¬��«��ª��©��� � � � � � � �̈ �§��¦��¥��¤��� �́ �³��²��±��°���"��®��¬��«��ª��©��� � � � � � � �̈ �§��¦��¥��¤

�¹�� �̧�����¶��0�¹�� �̧�����¶��0�¹�� �̧�����¶��0�¹�� �̧�����¶��0llll  
  .)٤(انادمً : أي m�¨��§��¦�l: قوله تعالى

mmmm��1���2��3��4��5��6��7��8����9��:����;��<��=��>��1���2��3��4��5��6��7��8����9��:����;��<��=��>��1���2��3��4��5��6��7��8����9��:����;��<��=��>��1���2��3��4��5��6��7��8����9��:����;��<��=��>

�?��@��A���B��C��D��E��FG��H��I�?��@��A���B��C��D��E��FG��H��I�?��@��A���B��C��D��E��FG��H��I�?��@��A���B��C��D��E��FG��H��Illll  
����m6��7��8: قوله تعالى �9��:��� �;��<��=��>�l� � ، ة المراد قل

ووجه الشبه ، شبه الدنيا بالماء: قال بعضهمو  ،)٥(ثبات زهرة الدنيا كقلة بقاء الخضرة
وٕان أخذت قدر ، أن الماء إذا أخذت منه فوق حاجتك تضررت: أحدهما: أمران

                                                            
  .٤/٢٠١" معاني "كال وكلتا باب - الكالم على المفردات من األدواتالبرهان :  )١(
  .٢/٢٩٨باب الخروج على خالف األصل وأسبابه  - أساليب القرآن وفنونه البليغةالمصدر السابق:  )٢(
م، ٢٠٠٢-هـ١٤٢٣ت/ ١ات القرآن العزيز، ألحمد بن فارس، دار البشائر، دمشق، ط/انظر: أفراد كلم )٣(

  .١/٨٦ جمع الوجوه والنظائر. البرهان: ١٠ص/
  .٢/١٣٤ معرفة تفسيره وتأويله، فصل في اإلجمال ظاهًرا وأسبابهالبرهان:  )٤(
  .١/٣٣٤ معرفة األمثال الكائنة فيهالمصدر السابق:  )٥(

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٢٢ 

 

أن الماء إذا أطبقت كفك عليه لتحفظه : وثانيهما ،فكذلك الدنيا، الحاجة انتفعت به
بل المراد ، وليس المراد تشبيهها بالماء وحده، فكذلك الدنيا، لم يحصل فيه شيء

تشبيه بهجة الدنيا في قلة البقاء والدوام بأنيق النبات الذي يصير بعد تلك البهجة 
  .)١(والغضاضة والطراوة إلى ما ذكر

�m�m�m�m��l��k��j��i���h��g��fe��d��c���b��a�� �̀�_�� �̂�]���\��l��k��j��i���h��g��fe��d��c���b��a�� �̀�_�� �̂�]���\��l��k��j��i���h��g��fe��d��c���b��a�� �̀�_�� �̂�]���\��l��k��j��i���h��g��fe��d��c���b��a�� �̀�_�� �̂�]���\

mmmmllll  
�m��l ين"أن لن" كله مفصول إال حرف: /قال  �k� �j� �il  وقوله

على أن ما زعموا  اسقطت النون منهما في الخط تنبيهً ، )٢(�m�������l: تعالى
فأدغم ، وحسبوا هو باطل في الوجود وحكم ما ليس بمعلوم نسبوه إلى الحي القيوم

  .)٣(حرف توكيدهم الكاذب في حرف النفي السالب
mmmm��z���y��x��w��v��u��t��s��r�����q��p����o��n��z���y��x��w��v��u��t��s��r�����q��p����o��n��z���y��x��w��v��u��t��s��r�����q��p����o��n��z���y��x��w��v��u��t��s��r�����q��p����o��n

!"��#���$��%��&'���(��)��*��+,��-������~��}��|��{!"��#���$��%��&'���(��)��*��+,��-������~��}��|��{!"��#���$��%��&'���(��)��*��+,��-������~��}��|��{!"��#���$��%��&'���(��)��*��+,��-������~��}��|��{llll  
فقطعت حيث ، الالم وصلة إضافيةوذلك أن ، أربعة أحرف مفصولة��m�wl: /قال 

�m���z: ومن ذلك قول تعالى، تقطع اإلضافة في الوجود � �y��x��w��v��u

~��}� �|� �{l  ْل الموعد لهم بوصل إحصاء وهؤالء قطعوا بزعمهم وصل جع
فلذلك ينكرون على الكتاب ، وعدم مغادرته لشيء من أعمالهم في إضافتها إلى اهللا، الكتاب

: وقوله سبحانه، )٤(لك ظاهر من سياق خبرهم في تلك اآليات من الكهفودليل ذ، في اآلخرة
m�vl�� ،"٥(قد توضع موضع التحسر والتفجع منه "ويل(.  

                                                            
  .٣/٢٦٠ مباحث في التشبيه - القرآن وفنونه البليغة أساليبالبرهان:  )١(
  .٣سورة القيامة:  )٢(
  .١/٢٩٢ حروف اإلدغام فصل في -علم مرسوم الخط البرهان:  )٣(
  .١/٢٩٠ فصل "مال" - علم مرسوم الخطالمصدر السابق:  )٤(
  .٤/٢٧٠ باب "ويل" -  الكالم على المفردات من األدواتالمصدر السابق:  )٥(

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٢٣ 

 

mmmm� �� �� �� �� �°���3��®��¬��«��°���3��®��¬��«��°���3��®��¬��«��°���3��®��¬��«� �7�� �́ �³��²�� �±� �7�� �́ �³��²�� �±� �7�� �́ �³��²�� �±� �7�� �́ �³��²�� �±�� �� � �� � �� � ����¹�� �̧ �¶���¹�� �̧ �¶���¹�� �̧ �¶���¹�� �̧ �¶

ººººllll  
��m: تعالى قوله �¹��¸��¶��� � �7��´l ، المحكم"في  )١(ابن سيدهقال" :

  .)٢(المعين: دوالعضُ ، دل رءوس اآلي باإلفرادتعلتوٕانما أفرد ، اأي أعضادً 
�m�m�m�m��_��� �̂�]��\���[��Z��Y��X��W���V����U��T���S��R��Q��_��� �̂�]��\���[��Z��Y��X��W���V����U��T���S��R��Q��_��� �̂�]��\���[��Z��Y��X��W���V����U��T���S��R��Q��_��� �̂�]��\���[��Z��Y��X��W���V����U��T���S��R��Q

��d��c��b��a����`��d��c��b��a����`��d��c��b��a����`��d��c��b��a����`llll  
�m��X��W���V����U��T���S��R��Q: ومما استشكلوه قوله تعالى: /قال 

��c��b��a����`��_���^��]��\���[��Z��Yl  فإنه يدل على حصر
±���m:وقد قال تعالى في اآلية األخرى، المانع من اإليمان في أحد هذين الشيئين

�À��¿��¾��½��¼��»�� � �º��¹���¸��¶����´��³��²l )فهذا حصر ، )٣
  .في ثالث غيرهما

إال إرادُة أن تأتيهم  وما منع الناس: بأن معنى اآلية )٤(ابن عبد السالموأجاب 
فأخبر أنه أراد أن ، في اآلخرة الً أو يأتيهم العذاب قب، سنة من الخسف وغيره

  .يصيبهم أحد األمرين

                                                            
النحوّى اللغوّى المعروف بابن سيده الّضرير األندلسّى،  على بن أحمد، وقيل ابن إسماعيل أبو الحسنهو  )١(

إمام فى الّلغة والعربية، جمع فى اللغة كتاب "المحكم"، لم ير مثله فى فنه، وال يعرف قدره إال من وقف عليه، 
وكان نادرة وقته، وله شعر جيد، توفي سنة ثمان وخمسين وغير ذلك،  كتاب "المخصص" - أيًضا-وله 

 ١ة على أنباه الُنحاة للوزير جمال الدين الِقفطي، دار الفكر العربي، القاهرة، ط/إنباه الروا(وأربعمائة. 
  .)٤٣٠رقم الترجمة ( ،٢٢٥/ص ٢م، ج١٩٨٦ –ه ١٤٠٦ت/

 ١البن سيده، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط/ انظر قول ابن سيدة في: المحكم والمحيط األعظم )٢(
  .٣٩٠ص/ ١م، ج٢٠٠٠- هـ١٤٢١ت/

  .١/٦٠ إيقاع المناسبة في مقاطع الفواصل -  معرفة الفواصل ورؤوس اآليالبرهان: 
  .٩٤سورة اإلسراء:  )٣(
، اإلمام العالمة، هو عز الدين شيخ اإلسالم أبو محمد عبدالعزيز بن عبدالسالم بن أبي القاسم بن الحسن )٤(

، ولد سنة سبع أو ثمان وسبعين وحيد عصره، سلطان العلماء، السلمي الدمشقي ثم المصري الشافعي
= 

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٢٤ 

 

فهذا حصر في السبب ، وال شك أن إرادة اهللا مانعة من وقوع ما ينافي المراد
�´��m: ومعنى اآلية الثانية ،ألن اهللا هو المانع في الحقيقة؛ الحقيقي �³��²� �±

¹���¸��¶� �l)من  األن قولهم ليس مانعً  ؛الً رسو  اإال استغراب بعثه بشرً ، )١
وهو المناسب ، وهو يدل على االستغراب بااللتزام، اإليمان ألنه ال يصلح لذلك

بخالف ؛ لجواز خلو اإليمان معه ابل عاديً  احقيقيً  اواستغرابهم ليس مانعً ، للمانعية
، واألولى حصر في المانع الحقيقي، فهذا حصر في المانع العادي؛ إرادة اهللا تعالى

  .انتهى ،)٢(فال تنافي
كفر  رسوالً  األن إنكارهم بعثه بشرً ؛ ا من اإليمان" فيه نظروقوله" ليس مانعً 

  .)٣(وأن إنكارهم بعثته مانع من اإليمان جوفيه تعظيم ألمر النبي ، مانع من اإليمان
�m�m�m�m����������� � ��� � � ��������� ������� ��!��~��}��|�� �{�� �z����������� � ��� � � ��������� ������� ��!��~��}��|�� �{�� �z����������� � ��� � � ��������� ������� ��!��~��}��|�� �{�� �z����������� � ��� � � ��������� ������� ��!��~��}��|�� �{�� �z

��'��(��)��*��+��,��-��.��/���01��2��3��4��5��6��'��(��)��*��+��,��-��.��/���01��2��3��4��5��6��'��(��)��*��+��,��-��.��/���01��2��3��4��5��6��'��(��)��*��+��,��-��.��/���01��2��3��4��5��6llll  
��m: قوله تعالى � ¦¥��¤��£��¢��¡���l)وحذفها في ، والوا بإثبات، )٤

أن الذي في األعراف خطاب والفرق بينهما ، m��,��-��.��/l: ه تعالىلقو 
وهو  جوالتي في الكهف خطاب للنبي ، وأصله "تدعونهم" حذفت للجزم، لجمع
  .)٥(وعالمة الجزم فيه سقوط الواو، واحد

�m�m�m�m��¼��»������º��¹�� �̧�¶��=�� �́�³��¼��»������º��¹�� �̧�¶��=�� �́�³��¼��»������º��¹�� �̧�¶��=�� �́�³��¼��»������º��¹�� �̧�¶��=�� �́�³llll  

                                                            
وجماعة، برع في الفقه، واألصول، ، وخمسمائة، سمع من عبداللطيف بن أبي سعد، والقاسم بن عساكر

والعربية، وفاق األقران، جمع بين فنون العلم، وبلغ رتبة االجتهاد، له العديد من المصنفات منها: تفسير القرآن 
  ).٧/٥٢٢هـ. (شذرات الذهب ٦٦٠العظيم، رحل إليه الطلبة من سائر البالد، مات سنة 

  .٩٤سورة اإلسراء:  )١(
 - هـ ١٤٠٢ت/ ٢جدة، ط/ –بدالسالم في كتابه: فوائد في مشكل القرآن، دار الشروق انظر قول العز بن ع )٢(

  سورة الكهف مع تصرف في بعض العبارات. ٥٥، اآلية ١٧٥-١٧٤م، ص١٩٨٢
  . ٢/٤٢ فصل في اإلجابة عن بعض اإلستشكاالت -  معرفة موهم المختلفالبرهان:  )٣(
  .١٩٣سورة األعراف:  )٤(
  .٣/١٤٠ فصل فيما حذف في آية وأثبت في أخرى - القرآن وفنونه البليغةأساليب البرهان:  )٥(

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٢٥ 

 

  .حين: ظرف بمعنى������������m�¶�l:)٢(والفارسي )١(ابن السراجقال 

��m�m�m�m :بقوله )٣(ابن عصفورورده  �̧ �¶� �=�� �́ �³� �̧ �¶� �=�� �́ �³� �̧ �¶� �=�� �́ �³� �̧ �¶� �=�� �́ �³llll  قال ألن

، وٕانذارهم إياهم بل كان بين الظلم والهالك إرسال الرسل؛ الهالك لم يقع حين ظلموا
وهذا الرد ال يحسن إال إذا قدرنا ؛ فليست بمعنى "حين"، وبعد ذلك وقع اإلهالك

في معنى "استداموا  m��¸l: بل قوله؛ اإلهالك أول ما ابتدأ الظلم وليس كذلك

                                                            
محمد بن السرّى أبو بكر النحوّى المعروف بابن السراج النحوّى، كان أحد العلماء المذكورين باألدب هو  )١(

أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الّزجاجى د وأخذ عنه العلم، روى عنه صحب أبا العباس المبرّ ، وعلم العربية

وله كتب فى النحو مفيدة، منها كتابه فى  ،وكان ثقة ،الرمانّى النحوىّ  وأبو سعيد الّسيرافى وعلى بن عيسى

 و الفتحقال أب، "أصول النحو"، وهو غاية فى الّشرف والفائدة، ومختصره فى "أصول العربية، وجمع مقاييسها"

محمد بن السرّى السّراج مات فى يوم األحد لثالث بقين من ذى الحجة  عبيد اهللا بن أحمد النحوّى: إن أبا بكر

  . )٦٥٣رقم الترجمة ( ٣/١٤٥إنباه الرواة ( سنة ست عشرة وثالثمائة.

، واحد زمانه في على الفارسي اإلمام أبو علي بن أحمد بن عبدالغفار بن محمد بن سليمان هو الحسن )٢(

وابن السراج وغيرهما، برع من طلبته جماعٌة كابن جني، من مصنفاته: "اإليضاح في  العربية، أخذ عن الزجاج

و"الحجة" و"التذكرة" وغير ذلك، توفي ببغداد سنة سبع وسبعين وثالثمائة. (بغية  النحو" و"التكملة في التصريف"

ني لإلمام أحمد وانظر قوله في: رصف المباني في شرح حروف المعا)، ١٠٣٠رقم الترجمة ( ١/٤٩٦الوعاة 

  باب "لما". ٢٨٤مجمع اللغة العربية بدمشق، ص/ –الَمالقي 

بن عصفور النحوي الحضرمي اإلشبيلي، حامل لواء  أبو الحسن بن مؤمن بن محمد بن علي عليهو  )٣(

َلوبين، والزمه مدة، كان أصبر الناس على  ،العربية في زمانه باألندلس قال ابن الزبير: أخذ عن الدباج والش

المطالعة؛ ولم يكن عنده ما يؤخذ عنه غير النحو، من مصنفاته: "الممتع في التصريف" و"مختصر المحتسب" 

رقم  ٢/٢١٠بغية الوعاة (وستين وستمائة.  -وقيل تسع-في رابع عشر ذي القعدة سنة ثالث وغير ذلك، مات 

  ).١٨١٠الترجمة (

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٢٦ 

 

أي في حين استدامتهم الظلم وهم ؛ الظلم" أي وقع اإلهالك لهم حين ظلمهم
  .)١(متلبسون به

�m�m�m�m@��A����B��C��D��E��F��G���H��I���J��K@��A����B��C��D��E��F��G���H��I���J��K@��A����B��C��D��E��F��G���H��I���J��K@��A����B��C��D��E��F��G���H��I���J��Kllll  

�m��T: لموسىوالناسي كان يوشع بدليل قوله ، m�F��G�l: قوله تعالى

�V���Ul)٣(عنه موسىولكن أضيف النسيان لهما جميعا لسكوت ، )٢(.  
�m��{��z��y��x��w��v���u��t��s���r��q��p��ol  

�m��z: قوله تعالى �y� �x� �w��v� � �u� �t��sl ، أي من العلم

  .)٤(الخاص بنا وهو علم الغيب

�m�m�m�m������������������������������������������������������������������������������������������������llll  
: كقوله تعالى، نفي االستطاعة قد يراد بها الوقوع بمشقة وكلفةإن : /قال 

m�������������������l )٥(.  

�m�m�m�m������������������ � � � � ������� ��!��"�� �#��$��%��&��'��(������������������ � � � � ������� ��!��"�� �#��$��%��&��'��(������������������ � � � � ������� ��!��"�� �#��$��%��&��'��(������������������ � � � � ������� ��!��"�� �#��$��%��&��'��(

���)���)���)���)llll  

����m: قوله تعالى ��� ��� ��l ،ثم قال :�m�Âl)٧(الكسائيقال ، )٦( :

                                                            
  .٤/٢٣٣ باب "لما" -  الكالم على المفردات من األدواتالبرهان:  )١(
  .٦٣سورة الكهف:  )٢(
تثنية الضمير وعودته ألحد ، ٣/٥ فصل المثنى وٕارادة الواحد - أساليب القرآن وفنونه البليغةالبرهان:  )٣(

  .٤/٢٤ المذكورين
  .٤/١٨٠ باب "عند" -  الكالم على المفردات من األدواتالمصدر السابق:  )٤(
  .٣/٢٥١ قواعد في النفي - أساليب القرآن وفنونه البليغةالمصدر السابق:  )٥(
  .٧١سورة الكهف: )٦(
، إمام الكوفيين في النحو واللغة، وأحد الكسائي بن حمزة بن عبداهللا بن عثمان اإلمام أبو الحسن هو علي )٧(

: كان بن األعرابيألنه أحرم في كساء، وقيل غير ذلك، قال ا القّراء السبعة المشهورين، وسمي الكسائي؛
= 

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٢٧ 

 

 ،)١(أِمَر القوم إذا كثروا: من قولهم؛ كثير الدهاء من جهة اإلنكار امنكرً  امعناه شيئً 
  .)٢(وأنا أستحسن قوله هذا: الفارسيقال 

�m�m�m�m��i��h������g��f��e��d����c��b��a�� �̀�_�� �̂����]��\��[��i��h������g��f��e��d����c��b��a�� �̀�_�� �̂����]��\��[��i��h������g��f��e��d����c��b��a�� �̀�_�� �̂����]��\��[��i��h������g��f��e��d����c��b��a�� �̀�_�� �̂����]��\��[
��t��s��r��q��p����o��n���ml���k��j��t��s��r��q��p����o��n���ml���k��j��t��s��r��q��p����o��n���ml���k��j��t��s��r��q��p����o��n���ml���k��jllll  

�^��_��`��m�b��a: قوله تعالى � � � �]� �\�l� "استطعمهم" : ولم يقل، �

ومع ذلك ، من أهلها إال استطعماه وأبى اوأنهما لم يتركا أحدً ؛ لإلشعار بتأكيد العموم
  .)٣(ودفع السيئة بالحسنة، وفيه التنبيه على محاسن األخالق ،قابلهم بأحسن الجزاء

  .)٤(شبه ميله للوقوع بشبه المريد له، m�k��j��i��h�l: قوله تعالى
�m�k: تعالى قوله �j� �i� �h�l ، في معنى مقاربة  "أراد"فإنه استعمل

ولم يرد باللفظ هذا ، ا فقد قارب فعلهوٕان من أراد شيئً ، ألنه من لوازم اإلرادة؛ السقوط

�m�k��j: قوله تعالى ،)٥(المعنى الحقيقي الذي هو اإلرادة البتة �i��h�l ، أي

  .)٦(يكاد

mmmm������������������� �����!��"��#������������$��%��&��'��(��)���*������������������� �����!��"��#������������$��%��&��'��(��)���*������������������� �����!��"��#������������$��%��&��'��(��)���*������������������� �����!��"��#������������$��%��&��'��(��)���*
+��,��-+��,��-+��,��-+��,��-llll  

                                                            
أعلم الناس، ضابًطا عالًما بالعربية، قارًئا صدوًقا، صّنف: معاني القرآن، مختصًرا في النحو، وغير  الكسائي

  .)١٧٠١رقم الترجمة ( ٢/١٦٢وثمانين ومائة. (بغية الوعاة  –أو ثالث، وقيل تسع  –ذلك، مات سنة ثنتين 
  .١٨٨م، ص/١٩٩٨ت/ ١، دار قباء، القاهرة، ط/انظر قوله في: معاني القرآن للكسائي )١(
  .٣/٢٥ فائدة في صنيعهم عند استثقال تكرار اللفظ - أساليب القرآن وفنونه البليغةالبرهان:  )٢(
  .٢/٣٠٤ قصد العموم - وفنونه البليغةأساليب القرآن المصدر السابق:  )٣(
  .٢/١٨١ إضافة الفعل إلى ما ليس بفاعل له في الحقيقة -  بيان حقيقته ومجازهالمصدر السابق:  )٤(
  .٣/٢١١ أساليب القرآن وفنونه البليغة، التضمينالمصدر السابق:  )٥(
  .٤/٨٩ قاعدة في مجيء "كاد" بمعنى "أراد" - أساليب القرآن وفنونه البليغةالمصدر السابق:  )٦(

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٢٨ 

 

��m: تعالى قوله �,��-���� � � ��������l ابن إنها قراءة : وقيل، أي صالحة
  .)١(وفيه بحث وهو أنا ال نسلم اإلضمار بل هو عام مخصوص، عباس

�m�m�m�m��.��®�� � � � � �¬��«��ª�� �©�� �̈ �§��¦��¥��¤��£��¢� �¡��.��®�� � � � � �¬��«��ª�� �©�� �̈ �§��¦��¥��¤��£��¢� �¡��.��®�� � � � � �¬��«��ª�� �©�� �̈ �§��¦��¥��¤��£��¢� �¡��.��®�� � � � � �¬��«��ª�� �©�� �̈ �§��¦��¥��¤��£��¢� �¡
��¿��� � � � � � � �¾��½��¼��»��º��¹�� �̧ �¶�� � � � �E�� �́ � � �³��²��±�� �°��¿��� � � � � � � �¾��½��¼��»��º��¹�� �̧ �¶�� � � � �E�� �́ � � �³��²��±�� �°��¿��� � � � � � � �¾��½��¼��»��º��¹�� �̧ �¶�� � � � �E�� �́ � � �³��²��±�� �°��¿��� � � � � � � �¾��½��¼��»��º��¹�� �̧ �¶�� � � � �E�� �́ � � �³��²��±�� �°

K��L��M��N��OP��Q���R��Æ��ÅÄ��Ã��Â����Á��ÀK��L��M��N��OP��Q���R��Æ��ÅÄ��Ã��Â����Á��ÀK��L��M��N��OP��Q���R��Æ��ÅÄ��Ã��Â����Á��ÀK��L��M��N��OP��Q���R��Æ��ÅÄ��Ã��Â����Á��À��������������������Z��[��\��]Z��[��\��]Z��[��\��]Z��[��\��]llll  
: حيث قال في إعابة السفينة، عما فعله ÷تأمل جواب الخضر : /وقال 

�m��#l)وقال في الغالم، )٢ :�m¡l ،وفي إقامة الجدار :m�¼��»l.  
في كتاب "فك األزرار عن عنق  قال الشيخ صفي الدين بن أبي المنصور

: فقال، ا مع الربوبيةالعيب للسفينة نسبه لنفسه أدبً  لما أراد ذكر )٣(األسرار"

m#l ،استتبع نفسه ، ولما كان َقْتُل الغالم مشترك الحكم بين المحمود والمذموم

وهو راحة ، ليكون المحمود من الفعل، فقال في اإلخبار بنون االستتباع، مع الحق
وهو قتل الغالم - اوالمذموم ظاهرً  ،على الحق سبحانه اأبويه المؤمنين من كفره عائدً 

: فنسبه للحق فقال امحضً  اوفي إقامة الجدار كان خيرً  ،عليه اعائدً  -بغير حق

m¼��»l ،بقوله ، ثم بّين أن الجميع من حيث العلم التوحيدي من الحقm���Æ

�OP��Q���Rl.  

                                                            
  .٣/١٠٢ أساليب القرآن وفنونه البليغة، حذف الصفةالبرهان:  )١(
    .٧٩سورة الكهف:  )٢(
ذكر د. يوسف المرعشلي في تحقيق كتاب "البرهان" أن كتاب" فك األزرار عن عنق األسرار" ذكره  )٣(

، أما مؤلفه فلعله عمر بن أبي بكر بن أبي حنال، من ٤/٢٠٠إسماعيل باشا البغدادي في "إيضاح المكنون" 
  ).٤/٥٣مرعشلي تحقيق د. يوسف ال –أصحاب اإلمام يحيى بن أبي الخير. (البرهان في علوم القران 

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٢٩ 

 

وتأّدب بأن لم ، في اإلرادة ألنها لفظ غيب الً إنما أفرد أو : )١(ابن عطيةوقال 
m��Ä��Ã��Â: في قوله ÷ إبراهيمكما تأدب ، يسند اإلرادة فيها إال إلى نفسه

Ål)إذ هو معنى ، وأسند المرض إلى نفسه، الفعل قبل وبعد إلى اهللافأسند ، )٢
  .وليس من جنس النعم المتقدمة، نقص ومعابة

أال ترى إلى تقديم فعل البشر في ، اوهذا النوع مطرد في فصاحة القرآن كثيرً 
  !)٣(�m��À¿��¾��½��¼���»l: قوله تعالى

�: وتقديم فعل اهللا في قوله تعالى mZ� �Y� �X� �Wl)وٕانما قال ، )٤
وتكلم فيه ، ألنه قد أراده اهللا وأصحابه الصالحون ؛�m¡l: الخضر في الثانية

وٕانما أسند اإلرادة في الثالثة ؛ وتمنى التبديل لهما، في معنى الخشية على الوالدين
فحسن ، غيب من الغيوب، ألنها أمر مستأنف في الزمن الطويل ؛اهللا تعالىإلى 

  .)٥(إفراد هذا الموضع بذكر اهللا تعالى
�m�Ä: وقوله تعالى  � Ã� �ÂlÅ� �� �� �� : إلى قوله" َرْحَمًة ِمنا": عدل عن قوله�

mÄ� �Ã� �Âl وأنه رحيم ، لما فيه من اإلشعار بأن ربوبيته تقتضي رحمته؛
  .)٦(�m��P��O��N������Ml: بعبده كقوله

                                                            
هو عبدالحق بن غالب بن عبدالرحمن بن عطية المحاربي، من محارب قيس، الغرناطي، أبو محمد، مفسر  )١(

فقيٌه، أندلسي من أهل غرناطة، عارف باألحكام والحديث، له: "المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز"، قيل 
  ).٢٨٢ص/ ٣جهـ. (األعالم لخير الدين الِزركلي، ٥٤٦هـ و ٥٤١في تاريخ وفاته سنة 

  .٨٠سورة الشعراء:  )٢(
  .٥سورة الصف:  )٣(
  .١١٨سورة التوبة:  )٤(
 أساليب القرآن وفنونه البليغة . البرهان:١٢٠٩المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، البن عطية، ص/ )٥(
  .٤١-٤/٤٠ التأدب في الخطاب بإضافة الخير هللا -
  .٣/١٩٨ االلتفات من التكلم إلى الخطاب - القرآن وفنونه البليغةأساليب . البرهان: ١٥سورة سبأ:  )٦(

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٣٠ 

 

m�������E��´����³وكل "كنز" في القرآن فهو المال إال الذي في  ابن فارسقال 
¶�l������������� ً١(اوعلمً  افإنه أراد صحف(.  

mmmm�� �̀ �_�� �̂�]��\[��Z��Y���X��W��V��U��T����S��R��Q��P��O�� �̀�_�� �̂�]��\[��Z��Y���X��W��V��U��T����S��R��Q��P��O�� �̀�_�� �̂�]��\[��Z��Y���X��W��V��U��T����S��R��Q��P��O�� �̀�_�� �̂�]��\[��Z��Y���X��W��V��U��T����S��R��Q��P��O

h��g����f���e��d��c��b��ah��g����f���e��d��c��b��ah��g����f���e��d��c��b��ah��g����f���e��d��c��b��allll  
��m�S��R��Q: قوله تعالى �P� �O��N�� �M��Ll لماذا بدأ بالمغرب : قيل

إما ، لقصد االهتمام: قيل؟ قبل المشرق وكان مسكن ذي القرنين من ناحية المشرق
  .)٢(أو غير ذلك مما لم ينته إلينا علمه، لتمرد أهله وكثرة طغيانهم في ذلك الوقت

�m�m�m�m��� ��!���"��#���$��%���&��'��(��)��*��+��� ��!���"��#���$��%���&��'��(��)��*��+��� ��!���"��#���$��%���&��'��(��)��*��+��� ��!���"��#���$��%���&��'��(��)��*��+����llll� �� �� �� �

��������mmmm��������������R��Q���P��O��N��ML��K��J��I��H��G��FE��D���C��B��A��R��Q���P��O��N��ML��K��J��I��H��G��FE��D���C��B��A��R��Q���P��O��N��ML��K��J��I��H��G��FE��D���C��B��A��R��Q���P��O��N��ML��K��J��I��H��G��FE��D���C��B��Allll.  
��m$��%�l: قوله تعالى أال ترى أنه أراد منهم زبر الحديد ، مقّوى به: أي �

  ؟والنفخ عليها
  .)٣(الفارسيقاله ، مترحم: أيm�E��D���C��B�l���F: وقوله
mmmm������ �̀�_��� �̂�����]��\��[��ZY��X��W��V��U��T�� �̀�_��� �̂�����]��\��[��ZY��X��W��V��U��T�� �̀�_��� �̂�����]��\��[��ZY��X��W��V��U��T�� �̀�_��� �̂�����]��\��[��ZY��X��W��V��U��Tllll  

�m�Y: تعالى قوله � X� �W� �V� �U� �T�l ،أصل الموج حركة المياه ،
  .)٤(فاستعمل في حركتهم على سبيل االستعارة

�m�m�m�m��!��"���#��$��%��&��!��"���#��$��%��&��!��"���#��$��%��&��!��"���#��$��%��&llll  
  .)٥( �m�"���#��$��%��&l: بمعنى "أال" كقولهتأتي "هل" : /قال 
�m�m�m�m�¤��£���¢��¡��+��,��-��.��/���0��1��2�������������3��4��5�¤��£���¢��¡��+��,��-��.��/���0��1��2�������������3��4��5�¤��£���¢��¡��+��,��-��.��/���0��1��2�������������3��4��5�¤��£���¢��¡��+��,��-��.��/���0��1��2�������������3��4��5llll  

                                                            
  .١/٨٨ جمع الوجوه والنظائرالبرهان:  .١٤أفراد كلمات القرآن العزيز، ألحمد بن فارس، ص/ )١(
  .٣/١٧٠ االهتمام عند المخاطب - أساليب القرآن وفنونه البليغةالبرهان:  )٢(
  .٢/١٧٨ إقامة صيغة مقام أخرى - ه بيان حقيقته ومجاز المصدر السابق:  )٣(
  .٣/٢٧١ اإلستعارة – أساليب القرآن وفنونه البليغةالمصدر السابق:  )٤(
  .٤/٢٦٣ باب "هل" -  الكالم على المفردات من األدواتالمصدر السابق:  )٥(

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٣١ 

 

  .)١(انافعً  اأي وزنً ، m���£���¢��¡��+��,��-l: قوله تعالى
�m�m�m�m��6�������7��8��������9��:������ ���;��<��=��>������� �?��@����A���B��C��������Æ�������� �Å������� �Ä��Ã��6�������7��8��������9��:������ ���;��<��=��>������� �?��@����A���B��C��������Æ�������� �Å������� �Ä��Ã��6�������7��8��������9��:������ ���;��<��=��>������� �?��@����A���B��C��������Æ�������� �Å������� �Ä��Ã��6�������7��8��������9��:������ ���;��<��=��>������� �?��@����A���B��C��������Æ�������� �Å������� �Ä��Ã
��H��H��H��Hllll  

����mA���B��C: قوله تعالى � � � � �Æ��� � � � � � �Å�� � � � � � �Ä��Ã�...� �l ،سببها أن اليهود : فقيل
�����m: كيف ُعّنفنا بهذا القول: فقالوا له ججاءوا إلى النبي  ��� ��� ��� ��

�l)فقال لهم ! ونور وهدىونحن قد أوتينا التوراة وفيها كالم اهللا وأحكامه ، )٢
m�����Æ��Å �:إنما نزلت: وقيل ،ونزلت هذه اآلية »من كثير التوراة قليلٌ «: جالنبي 

����������������l)٣(.  
وهي في نفسها غير ، كلماتهوالغرض من ذلك اإلعالم بكثرة : قال المفسرون

ألنه غاية ما يعهده البشر ؛ متناهية وٕانما قرب األمر على أفهام البشر بما يتناهى
  .من الكثرة

، اآلية أن كلمات اهللا تعالى لم تكن لتنفد هإن ما تضمنت: وقال بعض المحققين
: ÷وكما قال الخضر ؛ ولم تقتض اآلية أنها تنفد بأكثر من هذه األقالم والبحور

ن ماء البحر ما نقص علمي وعلُمك من علم اهللا إال كما نقص هذا العصفور م«

ليس المراد أن كلمات اهللا تنفذ بعد : -اأيضً - /وقال  ،)٤(»حين غمس منقاره فيها

لنفذ البحر : وحاصل الكالم، ال قبل نفاذ البحر وال بعده، ابل ال تنفذ أبدً ؛ نفاذ البحر
  .)٥(وال تنفذ كلمات ربي

                                                            
  .٣/١٠١ حذف الصفة - أساليب القرآن وفنونه البليغةالبرهان:  )١(
  .٨٥سورة اإلسراء:  )٢(
  .٢٢٥ص/ لواحديل ،أسباب النزول .٢٧سورة لقمان:  )٣(
  .٣/٣٧ المبالغة – أساليب القرآن وفنونه البليغةالبرهان:  )٤(
  .٣/٢٦٤ قواعد في النفي - أساليب القرآن وفنونه البليغةالمصدر السابق:  )٥(

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٣٢ 

 

�m�m�m�m��I����J��K���L����M������ � � � � � �N��O��PQ������R����S��T��U��V��W����� �X��Y���� ��Z���[��I����J��K���L����M������ � � � � � �N��O��PQ������R����S��T��U��V��W����� �X��Y���� ��Z���[��I����J��K���L����M������ � � � � � �N��O��PQ������R����S��T��U��V��W����� �X��Y���� ��Z���[��I����J��K���L����M������ � � � � � �N��O��PQ������R����S��T��U��V��W����� �X��Y���� ��Z���[
���\��]�� �̂���_�� �̀�a��b���\��]�� �̂���_�� �̀�a��b���\��]�� �̂���_�� �̀�a��b���\��]�� �̂���_�� �̀�a��bllll  

على البالغ واإلقرار بالتنزيه واألمر  ج فيها تحضيض الرسول: /قال 
  .)١(بالتوحيد

 

   
  
�m�m�m�m��\���[��Z��Y��X��W��V��U��T�� �S��R��� �Q��P��O��\���[��Z��Y��X��W��V��U��T�� �S��R��� �Q��P��O��\���[��Z��Y��X��W��V��U��T�� �S��R��� �Q��P��O��\���[��Z��Y��X��W��V��U��T�� �S��R��� �Q��P��O

��]��]��]��]llll  
  .)٢(رب يا: أي، �m�T���S��R����Q��Pl: تعالى قوله
�m�W: تعالى قوله �V� �Ul ،المستعار .. )٣(الرأس شعر: أي 
 منه المستعار بين والجامع، الشيب له والمستعار، النار منه المستعار، االشتعال

  ."الشيب لبياض النهار ضوء مشابهة" االنبساط: له والمستعار
 وأصل، أظهر هو ما إلى بالنسبة أخفى هو ما وصفُ : وحكمته ذلك وفائدة

 عموم منه يستفاد ألنه؛ )٤(للمبالغة قِلب وٕانما؛ الرأس شيب واشتعل: يقال أن الكالم
 أنه يخفى وال ،العموم ذلك يفد لم وجهه على الكالم جاء ولو؛ الرأس لجميع الشيب

  .)٥(المعنى حقيقة ذلك كان وٕان، الرأس في الشيب كثر: قولك من أبلغ
 �m�m�m�m��u��t��s��r��qp��o��n���m��l��u��t��s��r��qp��o��n���m��l��u��t��s��r��qp��o��n���m��l��u��t��s��r��qp��o��n���m��lllll  

                                                            
  .١/١٣٤ خواتم السورالبرهان:  )١(
  .٣/١٣٧الحرف   حذف - البليغة وفنونه القرآن المصدر السابق: أساليب )٢(
  .٣/٩٦مقامه  إليه المضاف وٕاقامة المضاف حذف باب -البليغة  وفنونه القرآن المصدر السابق: أساليب )٣(
  .٢/٧٩يالئمه  موضع في شي كل ووضع المقامات اختالف - إعجازه المصدر السابق: معرفة )٤(
  .٢٧٠ – ٣/٢٦٧االستعارة  –البليغة  وفنونه القرآن المصدر السابق: أساليب )٥(

 سورة مريمسورة مريمسورة مريمسورة مريم

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٣٣ 

 

�m��o: مريمفي سورة  )٢(ابن عباسو  )١(عليقرأ : /قال  � n� � �m� �l

qpl)لدنك من لي وَهبْ : يريد أنه وذلك، التجريد هو هذا: ابن جني قال، )٣ 
  .)٤(اوارثً  منه جرد فكأنه، نفسه الوارث وهو، يعقوب آل من وارث منه يرثني اوليً 

�m�m�m�m���I��H��G��F��ED��C��B��A���I��H��G��F��ED��C��B��A���I��H��G��F��ED��C��B��A���I��H��G��F��ED��C��B��Allll  
��m: تعالى قوله �H��G��F�� ED� �C��B� �Al ،يطول حذف 

  .)٥(�mD��C��B��A����llll���E: قلنا وترعرع ونشأ يحيى ولد فلما: تقديره
�m�m�m�m��Q��P��O��NM��L��K��J��Q��P��O��NM��L��K��J��Q��P��O��NM��L��K��J��Q��P��O��NM��L��K��Jllll  

 مريمغير التي في سورة ، كل شيء في القرآن من "زكاة" فهو المال: /قال 
�mK��J��M��L�l������N��N��N��N ً٦(افإنه يعنى تعطف(.  

                                                            
بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كالب بن مرة بن كعب بن  بن أبي طالب عليهو  )١(

، أخو وكنيته: أبو الحسن ،هاشم : فاطمة بنت أسد بنوأم علي علؤي القرشي الهاشمي. ابن عم رسول اهللا 
أول خليفة من بني هاشم، وهو  وهووصهره على ابنته فاطمة سيدة نساء العالمين، وأبو السبطين،  عرسول اهللا 

وهاجر إلى المدينة وشهد بدًرا وأحًدا والخندق وبيعة الرضوان  ،أول الناس إسالًما في قول كثير من العلماء
فإن  ؛مرتين  عخلفه على أهله، آخاه رسول اهللا  عإال تبوك؛ فإن رسول اهللا  عوجميع المشاهد مع رسول اهللا 

وقال لعلي في كل واحدة ، ثم آخى بين المهاجرين واألنصار بعد الهجرة، آخى بين المهاجرين عرسول اهللا 
والحسين ومحمد  فأكثر وروى عنه بنوه الحسن ععن النبي  روى علي ،منهما: "أنت أخي في الدنيا واآلخرة"

وعمر وعبد اهللا بن مسعود وابن عمر وعبد اهللا بن جعفر وعبد اهللا بن الزبير وغيرهم كثير، وروى عنه من 
التابعين: سعيد بن المسيب ومسعود بن الحكم الزرقي وقيس بن أبي حازم، وغيرهم. مات في شهر رمضان سنة 

 ١٠٩- ٨٧/ص ٤لجزري، دار الكتب العلمية، بيروت، جفي معرفة الصحابة البن األثير ا أسد الغابة(أربعين. 
  .)٣٧٨٩رقم الترجمة (

، تقدمت ترجمته عند بعبداهللا بن عباس  هو حبر األمة، وفقيه العصر، وٕامام التفسير، أبو العباس )٢(
  ) من سورة الكهف.١تفسير اآلية رقم (

  .٧- ٤/٦انظر: الكشاف  )٣(
التجريد  – البليغة وفنونه القرآن أساليب . البرهان:٣٨ص/ ٢هـ، ج١٤٠٦، ت/٢المحتسب، البن جني، ط/ )٤(
٣/٢٧٥.  
  .٣/١٢٦القول  حذف – البليغة وفنونه القرآن البرهان: أساليب )٥(
  .١/٨٧ جمع الوجوه والنظائرالمصدر السابق:  )٦(

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٣٤ 

 

�m�m�m�m��P��O��� � �N��M��L�� �K��J��I��H��G��F�� ED��C��B��A��P��O��� � �N��M��L�� �K��J��I��H��G��F�� ED��C��B��A��P��O��� � �N��M��L�� �K��J��I��H��G��F�� ED��C��B��A��P��O��� � �N��M��L�� �K��J��I��H��G��F�� ED��C��B��A
�T��S��R��Q�T��S��R��Q�T��S��R��Q�T��S��R��Qllll  

 مريمكل صوم في القرآن فهو الصيام المعروف إال الذي في سورة : /قال 
m����O�����N��M��Ll  ً١(ايعني صمت(.  

�m�m�m�mh��g���f��e������d��c��b��ah��g���f��e������d��c��b��ah��g���f��e������d��c��b��ah��g���f��e������d��c��b��a��������l��k��j���il��k��j���il��k��j���il��k��j���illll  
��m: تعالى قوله �k��j�����i��h��g���f��e������d��cl وقوله :m�������

����� ��� � � ��l)ومثلتها وجودي أزمنة في تفكرت إني: قالت كأنها مريم فإن، )٢ 
 مع؛ اكليً  انفيً  تنفي أنها ظان يظن فال؛ التنزيه في أبلغ فهو ��m���H����l:عيني في
��m: قالوا لما هم وأما، وجودها أزمنة بعض نسيت أنها �k��j���� �i��hl ،كان ما 

 واحد كل عن وننفي، أمك وجود أزمنة من زمان كل تصورنا نحن: يقولوا أن يمكنهم
 وٕانما، وجوده أزمنة من زمان كل فيعلم، غيره يالزم ال اأحدً  ألن ؛ابغيً  كونها منها
 ما أنها اعامً  اواحدً  احكمً  عليها حكموا حتى الكل عند اشتهرت أمك إن: لها قالوا
  .)٣(وجودها أزمنة من شيء في بغت

�m�m�m�m"��#��$��%���&��'��(��)��*��+"��#��$��%���&��'��(��)��*��+"��#��$��%���&��'��(��)��*��+"��#��$��%���&��'��(��)��*��+llll  
�(��m: قوله تعالى في "عيسى "سالم ينكر لم إنما: / قال � *� �+
(l والسالم، تعالى اهللا اسم منه اشتق ما إلى ،الّرمز دعائه قصة في فإنه؛ :

 منه يشتق لما متعرض به ناديته اسم وكل، السالمة من مشتق، أسمائه من اسم
  .)٤(رحيم يا غفور يا: نحو، االسم ذلك

�m�m�m�m¿��¾��������½����¼��»��º��¹�� �̧�����¶���5 �́�³²��±��°��;��®���¬��«¿��¾��������½����¼��»��º��¹�� �̧�����¶���5 �́�³²��±��°��;��®���¬��«¿��¾��������½����¼��»��º��¹�� �̧�����¶���5 �́�³²��±��°��;��®���¬��«¿��¾��������½����¼��»��º��¹�� �̧�����¶���5 �́�³²��±��°��;��®���¬��«llll  

                                                            
  .١/٨٩ جمع الوجوه والنظائرالبرهان:  )١(
  .٢٠:مسورة مري )٢(
  .٢/٢٣٤النفي  – الكالم معنى البرهان: أقسام )٣(
  .٤/٦٠والتنكير  التعريف في قاعدة – البليغة وفنونه القرآن المصدر السابق: أساليب )٤(

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٣٥ 

 

  .)١(أراد: أي��������m�¹��¸������¶�l: تعالى قوله
 على عائد m���¼l فضمير، m�����¾��������½����¼��»��º��¹��¸������¶l: تعالى قوله

 كان، كونه اهللا علم في اسابقً  كان لما أنه: فتأويله، موجود غير ذاك إذ وهو، األمر
  .إليه الضمير عودُ  فصح، الموجود المشاهد بمنزلة

�m�¸l لداللة؛ للقضاء يرجع بل: وقيل �� �� ��  من" بمعنى للتعليل والالم، عليه�
  .)٣(حبه أجل من أي، )٢(�m¤��£����¢��¡l :تعالى كقوله، "أجل

�m�m�m�m���?��@��A��B��C���D��E��FG��H������I���J��K���?��@��A��B��C���D��E��FG��H������I���J��K���?��@��A��B��C���D��E��FG��H������I���J��K���?��@��A��B��C���D��E��FG��H������I���J��Kllll  
���m�I: تعالى قوله �J� �Kl ،لكنه، بهم" "وأبصر التقدير: )٤(أبو الفتح قال 

  .الفاعل في اممتنعً  كان وٕان؛ الفضلة بلفظ كان حيث، عليه قبله ما لداللة حذف
 في �m�I���J��Kl في؛ والمجرور الجار إن: قلنا إذا يتم إنما التوجيه وهذا

  .)٥(فال النصب محل في قلنا فإن، الرفع محل
 تعالى اهللا ألن ؛!وأبصرهم أسمعهم ما: تقديره، m�I���J��Kl: قوله تعالى

لوا قد هؤالء أن على المكلفين دل ولكنه، منهم يتعجب لم منه ُيتعجب من منزلة ُنز.  
 والمجرور الجار هو الذي الفاعل ظهورُ  احقيقيً  اأمرً  ليس كونه على يدل ومما

  .اأبدً  فاعله يبرز ال األمر وفعل، األول في
؛ لألمر داعية فيه ما يكون أن شأنه األمر أن األسلوب هذا في التجّوز ووجه

 ثبوته فيكون اعيةبالدّ  ذلك أشعر األمر بلفظ الخبر عن عبر فإذا، كذلك الخبر وليس

                                                            
  .٢/١٨٢ومجازه  حقيقته البرهان: بيان )١(
  .٨سورة العاديات:  )٢(
  .٤/٣٠الضمائر  في قاعدة – البليغة وفنونه القرآن البرهان: أساليب )٣(
  ) من سورة الكهف. ٢٨النحوي عثمان بن جني، تقدمت ترجمته عند تفسير اآلية رقم ( هو أبو الفتح )٤(
  .٣/٨٨الحذف  أقسام – البليغة وفنونه القرآن البرهان: أساليب )٥(

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٣٦ 

 

 سبحانه حقه في يستحيل إذ؛ اهللا لكالم ال العرب لكالم بالنسبة هذا ،أقرب وصدقه
  .)١(للفعل الداعية
�m�m�m�m��������������������������	��
����������������������������������	��
����������������������������������	��
����������������������������������	��
��������llll  


��	����������m: إبراهيم عن تعالى حكاية قوله��������l ،
 العذاب بأن فيه يصرح لم حيث، أبيه مع األدب حسن من الكالم هذا يخل لم فإنه

 ولم ونّكره العذاب وذكر، والمّس  الخوف فذكر، ���l��m: قال ولكنه، له الحقٌ 
 يذكر ولم m�l ذكر ولهذا، استعطافه قصد بل التهويل يقصد بأنه يصفه

  :قوله حد على ار""الجب  وال "المنتقم"
  حـــــارمٍ  كـــــف  مـــــن الحرمـــــانُ  يوِجـــــع فمـــــا
  

  )٢(رازقِ  كــــف  مــــن الحرمــــانُ  يوجــــع كمــــا  

��m: قوله تعالى   � �� ��l ،لظهور، الرحمن عند من أي m���m

��q��p��o��nl)٣(.  
�m�m�m�m¢¡�����������������������������¢¡�����������������������������¢¡�����������������������������¢¡�������������������������������������¥��¤��£¥��¤��£¥��¤��£¥��¤��£llll  

فهو ، )٥(�m��Flو، )٤(�m{lوكل شيء في القرآن : ابن فارسقال 
  .)٦(ألشتمنك: يعني، m¡l: عليها السالم مريمغير التي في سورة ، القتل

�m�m�m�m������������ ��!��"��#��$��%��&������������ ��!��"��#��$��%��&������������ ��!��"��#��$��%��&������������ ��!��"��#��$��%��&llll  

                                                            
  .٢١٩ص٣ج الخبر موضع الطلب وضع – البليغة وفنونه القرآن البرهان: أساليب )١(
في الخالئق ال في الوجه، يقول في مطلعها: (تذكرت ما بين  البيت للمتنبي من قصيدة عنوانها: الحسن )٢(

  . ٣٩٤هـ، ص/١٩٨٣-هـ١٤٠٣الُعذيب وبارق ...) انظر: ديوان المتنبي، دار بيروت، بيروت، ت/
  .٣/٢٣٦للمعنى  اللفظ مشاكلة – البليغة وفنونه آنالقر  أساليب

  .٤/١٨١"عند"  باب – األدوات من المفردات على البرهان: الكالم.  ١٥سورة المائدة:  )٣(
  .١٨سورة يس:  )٤(
  .٢٠سورة الكهف:  )٥(
   .١/٨٧ جمع الوجوه والنظائر . البرهان:١١أفراد كلمات القرآن العزيز، ألحمد بن فارس، ص/ )٦(

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٣٧ 

 

: ومنه قوله تعالى، ادينارً  لزيد وهبت: نحو، التمليك: معاني الالم من: / قال
�m#��$��%��&�l)١(.  

 �m�m�m�mH��G��F��E������D��C���B��AH��G��F��E������D��C���B��AH��G��F��E������D��C���B��AH��G��F��E������D��C���B��Allll  
فإنه ؛ لطيفة �m�m�m�m��G��F��E������D��C���B��A��G��F��E������D��C���B��A��G��F��E������D��C���B��A��G��F��E������D��C���B��Allll: في قوله تعالى: /قال 

والمناجاة مخاطبة ، والنداء مخاطبة األبعد، اتعالى بين أنه كما ناداه ناجاه أيضً 
¥��m: بقوله وحواء آلدموألجل هذه اللطيفة أخبر سبحانه عن مخاطبته ؛ األقرب

ª��©��¨� �§� �¦l)وفي موضع، )٢ :�m��� ��l�)ثم لما حكى ، )٣

فأشعر ، )٤(�m����l: قال في وصف خطابه لهما، عنهما مالبسة المخالفة
  .)٥(كما أشعر اللفظ األول بالقرب عند السالمة منها، هذا اللفظ بالبعد ألجل المخالفة

: ÷ موسىفي قوله تعالى حكاية عن  "اإلعالم"في كتاب  )٦(السهيليقال 
m�D��C���B��A����G��F��El،  جوقال للنبي :�m����������B��A�����E��D�����C

I� �H� � � G� �Fl)ووجه الفرق بين : قال، والمكان المشار إليه واحد، )٧
�m�Elالخطابين أن  ، أو مشارك له في المادة، من وهو البركةإما مشتق من اليُ �

في  ج اولما خاطب محمدً ، في سياق اإلثبات أتى بلفظه موسىفلما حكاه عن 

                                                            
  .٤/٢٠٧جًرا  العاملة الالم باب – األدوات من المفردات على البرهان: الكالم )١(
  .٣٥سورة البقرة:  )٢(
  .١٩سورة األعراف: ) ٣(
  .٢٢سورة األعراف:  )٤(
   .٢/٢٠٢ أقسام معنى الكالمالبرهان:  )٥(
 وأبو القاسم السهيلي هو عبدالرحمن بن عبداهللا بن أحمد بن أصبغ بن حبيش بن فتوح اإلمام أبو زيد )٦(

الخثعمي األندلسي الحافظ، قال عنه ابن الزبير: كان عالًما بالعربية واللغة والقراءات، غزير العلم نبيًها ذكًيا، 
ُكف بصره وهو ابن سبع عشرة سنة، من مصنفاته "الروض األُنف في السيرة، التعريف واإلعالم بما في القرآن 

، رقم ٢/٨١هـ. (بغية الوعاة، للسيوطي ٥٨١ن العام شوال م ١١من األسماء واألعالم"، مات ليلة الخميس 
  ).١٤٩١الترجمة (

  .٤٤سورة القصص:  )٧(

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٣٨ 

 

�m�D�lسياق النفي عدل إلى لفظ  من  امشتقً  افيسلب عنه فيه لفظً ، لئال يخاطبه�
هذا حاصل ما  ،لهما اوٕاكرامً ، بهم في الخطاب ارفقً ، في المادة اأو مشاركً  "مناليُ "

  .)٢(وهو أصل عظيم في األدب في الخطاب )١(ذكره بمعناه موضح
mmmm]��\��[��Z���Y��X������W������V��UT��S��R���Q]��\��[��Z���Y��X������W������V��UT��S��R���Q]��\��[��Z���Y��X������W������V��UT��S��R���Q]��\��[��Z���Y��X������W������V��UT��S��R���Qllll  

���m\��[��Z: قوله تعالى �Y��X��� � � �W�� � � � �V� � UT��S��R�� �Ql ، يِرد

��m�\�lال يجوز أن يكون أنه : إشكال وهو  ألن النبي أعم من ؛صفة لـ "رسول"�

  .إذ كل رسول من اآلدميين نبي وال عكس ؛الرسول

والعامل في الحال ما ، m�[lإنه حال من الضمير في : والجواب أن يقال

وهي حال ، أي كان إسماعيل مرسال في حال نبوته، "يرسل"من معنى  "رسول"في 

  .)٣(�m����������l: كقوله، مؤكدة

�m�m�m�m��À��¿����¾���������½�������¼��»º���¹������ �̧�¶��!�� �́�³��À��¿����¾���������½�������¼��»º���¹������ �̧�¶��!�� �́�³��À��¿����¾���������½�������¼��»º���¹������ �̧�¶��!�� �́�³��À��¿����¾���������½�������¼��»º���¹������ �̧�¶��!�� �́�³llll  
  .)٤(آتيا: أي، m��¿����¾���������½�������¼l: قوله تعالى

 �m�m�m�m��$��%����&��'��(��)���*Æ����Å��Ä����Ã��Â��Á��$��%����&��'��(��)���*Æ����Å��Ä����Ã��Â��Á��$��%����&��'��(��)���*Æ����Å��Ä����Ã��Â��Á��$��%����&��'��(��)���*Æ����Å��Ä����Ã��Â��Állll  
���mÆ����Å��Ä: تعالى قوله � �Ã��Â��Á�l����� � *� � *� � *� �  على بعضهم تسليم كان إن أي، *

  :قوله باب من فهو؛ ذلك إال الغوً  يسمعون فال، الغوً  عليهم المالئكة تسليم أو، بعض

                                                            
، مكتبة األزهر التعريف واإلعالم بما أبهم في القرآن من األسماء واألعالم، للحافظ عبدالرحمن السهيلي )١(

  .٩٩- ٩٨م، ص/ ١٩٣٨ - هـ ١٣٥٦ت/ ١الكبرى، القاهرة، ط/
  .٤/٤١التأدب في الخطاب بإضافة الخير إلى اهللا  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٢(
   .٢/٢٦٤ فوائد تتعلق بالصفة -  أساليب القرآن وفنونه البليغةالمصدر السابق:  .٩١سورة البقرة: )٣(
  .٢/١٧٧فاعل  بدل مفعول إقامة - ومجازه حقيقته البرهان: بيان )٤(

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٣٩ 

 

  ســــــــــيوفهم أن غيــــــــــر فــــــــــيهم عيــــــــــب وال
  

  )١(الكتائــــــــــب قــــــــــراع مـــــــــن فلــــــــــول بهـــــــــن  

وٕانما هو ، اوال بكرة هنا وال عشيً ، m��%����&��'��(��)l: قوله تعالىو   
  .)٢(زمان تقديري فرضي

�m�m�m�m��1��2������3��4��56��7��8��9��:��;���<��=��>��?@������� ��A����B��C��D��1��2������3��4��56��7��8��9��:��;���<��=��>��?@������� ��A����B��C��D��1��2������3��4��56��7��8��9��:��;���<��=��>��?@������� ��A����B��C��D��1��2������3��4��56��7��8��9��:��;���<��=��>��?@������� ��A����B��C��D

EEEEllll  
��m: قوله تعالى �9� �:� �;�� �<� �=� �>...l  استوفى أقسام الزمان وال رابع

فإن النفي متوجه ، m�1��2������3��4l: قوله تعالى المشكلمن  : /قال  ،)٣(لها
فال يلزم ؛ وال يلزم من نفي المبالغة نفي أصل الفعل، على الخبر وهو صيغة مبالغة

َظالٍم �m: قول اهللا تعالى فيويجاب عنه بما سيأتي من األجوبة ، نفي أصل النسيان
�l)٥(ويختص هذا بجواب آخر وهو مناسبة رؤوس اآلي قبله، )٤(.   
 �m�m�m�m��������������������������	���
��������������������������������	���
��������������������������������	���
��������������������������������	���
������llll  


���	��m�m�m�m: قوله تعالى�������	���
�������	���
�������	���
������llll���� ،٦(" .. واهللا": تقديره(.  
� ����mmmm:تعالى قولهو  ������� � � � ������� ���������� � � � ������� ���������� � � � ������� ���������� � � � ������� ��llll ، ًاأي كان الورود حتم  من  امقضي

  .)٧(ربك

                                                            
البيت للنابغة الذبياني من قصيدة بعنوان: (كليني لهم .. يا أميمة) يقول في مطلعها: (كليني لهم يا أميمة  )١(

 - هـ١٤١٦ت/ ٣ناصب ..) انظر ديوان النابغة الذبياني شرح عباس عبدالساتر، دار الكتب العلمية، لبنان، ط/
  .٣٢م، ص/ ١٩٩٦

ز الكالم في صورة المستحيل على طريق المبالغة ليدل على بقية إبرا –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان: 
  .٣/٣٣ جمله

   .٤/٨٠ أحكام أللفاظ يكثر دورانها في القرآن –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٢(
  .٣/٢٨٨ التقسيم –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٣(
  .٤٦سورة فصلت:  )٤(
   .٢/٣١٣ ما جاء على فعيل –ليب القرآن وفنونه البليغة أساالبرهان:  )٥(
  .٣/٣٠القسم  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٦(
  .٤/١٧٧ باب على –الكالم على المفردات من األدوات المصدر السابق:  )٧(

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٤٠ 

 

mmmm��Ä��Ã��Â��Á���À��¿��¾���½��¼��»º�����¹���¸��¶�����́ �����³���²��±��Ä��Ã��Â��Á���À��¿��¾���½��¼��»º�����¹���¸��¶�����́ �����³���²��±��Ä��Ã��Â��Á���À��¿��¾���½��¼��»º�����¹���¸��¶�����́ �����³���²��±��Ä��Ã��Â��Á���À��¿��¾���½��¼��»º�����¹���¸��¶�����́ �����³���²��±����

 ��!��"���#���$��%��Æ��Å ��!��"���#���$��%��Æ��Å ��!��"���#���$��%��Æ��Å ��!��"���#���$��%��Æ��Ållll  
  .)١(امد  الرحمن مده: التقدير، �m��»º�����¹���¸��¶l: تعالى قوله
��m: تعالى قوله في )٢(الكواشي وقال � »º�����¹���¸��¶l ،؛ الخبر بمعنى األمر

  .)٣(عليهم اإلكرام إيجاب تأكيد يريدون، فلنكرمك زرتنا إن: نحو؛ اللزوم لتضمنه
�������m: نحو "الخبر" الالم العاملة من معاني: /قال  �̧ �¶����� �́ � � � �³� � �²��� �̧ �¶����� �́ � � � �³� � �²��� �̧ �¶����� �́ � � � �³� � �²��� �̧ �¶����� �́ � � � �³� � �²

��»º�����¹��»º�����¹��»º�����¹��»º�����¹l ،٤(أي يمد(.  
 mmmm��(��� �)��*��+��,��-��.��/���01��2��3��4��5��(��� �)��*��+��,��-��.��/���01��2��3��4��5��(��� �)��*��+��,��-��.��/���01��2��3��4��5��(��� �)��*��+��,��-��.��/���01��2��3��4��5

6666llll  
�m��2��3��4��5 قال تعالى، اإليمان "الهدى" معاني من: / قال

1l����)٥(.  
 �m�m�m�m��I���H��G��F��E��D��C��B��A��I���H��G��F��E��D��C��B��A��I���H��G��F��E��D��C��B��A��I���H��G��F��E��D��C��B��Allll  

امتنع أن تكون من رؤية البصر أو  "رأيت"على  الهمزة إذا دخلت: / قال
المعنى تعدى في ؟ ما صنع ازيدً  تأرأي: كقولك، "أخبرني"وصارت بمعنى ، القلب

                                                            
  .٢/١٨٠الخبر  وٕارادة األمر إطالق – ومجازه حقيقته البرهان: بيان )١(
قال ، ي الموصلي المفسر الفقيه الشافعياشأحمد بن يوسف بن حسن بن رافع اإلمام موفق الدين الكوَ هو  )٢(

النظير زهًدا وصالًحا وتبتًال ع في العربية والقراءات والتفسير، وقرأ على والده والسخاوي، وكان عديم رَ : بَ الذهبي
ا، وله كشف وكرامات، وأضر قبل وصدًقا، يزوره السلطان فمن دونه فال يعبأ بهم وال يقوم لهم، وال يقبل لهم شيئً 

ر أنواع الوقوف، وأرسل منه نسخة د فيه اإلعراب، وحر ، جو "الصغير"و "التفسير الكبير"وله  ،موته بعشر سنين
بغية الوعاة (بالموصل في جمادى اآلخرة سنة ثمانين وستمائة.  مات الكواشي ،قدسإلى مكة والمدينة وال

  .)٧٩٦رقم الترجمة ( ١/٤٠١
  .٣/٢١٩الخبر  موضع الطلب وضع – البليغة وفنونه القرآن البرهان: أساليب )٣(
  .٤/٢١٤ الالم العاملة الجازمةباب  –الكالم على المفردات من األدوات المصدر السابق:  )٤(
  .١/٨٥والنظائر  الوجوه المصدر السابق: جمع )٥(

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٤١ 

 

�: ومنه قوله تعالى، وفي اللفظ تعدى بنفسه، بحرف m� m� m� m��C� � B� �A��C� � B� �A��C� � B� �A��C� � B� �A
DDDDllll)١(.  
 �m��£��¢��¡��������£��¢��¡��������£��¢��¡��������£��¢��¡�����������̈�§��¦��¥���¤�̈�§��¦��¥���¤�̈�§��¦��¥���¤�̈�§��¦��¥���¤llll  

��m: تعالى قوله �£� �¢� �¡�������� �¨� �§� �¦��¥�� �¤l ، ولم
، يهعل اللداللة على أن من قال مثل قولهم ينبغي أن يكون موبخً  "لقد جاءوا": يقل
  .)٢(حاضرين اكأنه يخاطب به قومً ، عليه قوله امنكرً 

��m: قوله تعالى �£��¢��¡�������� �¨��§��¦��¥���¤l)عدل ، )٣
 اعن الغيبة إلى الخطاب للداللة على أن قائل مثل قولهم ينبغي أن يكون موبخً 

¤����m: فقال، توبيخهم على هذا أخبر عنه بالحضور أرادولما ، عليه اومنكرً 
¥l٤(بلغ في اإلهانة لهأألن توبيخ الحاضر  ؛(.  

�m�m�m�m����������� � ����Æ��Å���Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾��½��¼��»��º����������� � ����Æ��Å���Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾��½��¼��»��º����������� � ����Æ��Å���Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾��½��¼��»��º����������� � ����Æ��Å���Ä��Ã��Â��Á��À��¿��¾��½��¼��»��º
��%��&��%��&��%��&��%��&llll   
لك من قوله المِ عتق األصل والفرع بمجرد  )٥(الشافعياإلمام استنبط : / قال

������m: تعالى � � � ����Æ��Å���Ä� �Ã� �Â��Á��À��¿��¾��½��¼��»��º

                                                            
  .٤/١١٤دخول الهمزة على رأيت  – الكالم على المفردات من األدواتالبرهان:  )١(
  .٣/٢٠٢االلتفات  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٢(
  .٩٠-٨٩: سورة مريم )٣(
  .٣/٢٠٦أسباب االلتفات  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٤(
، كان مولده بغزة سنة الشافعي هو فقيه العصر واإلمام الكبير والجليل الخطير، أبو عبداهللا محمد بن إدريس )٥(

ة وله سنتان، حفظ القرآن وهو ابن سبع سنين، و"الموطأ" وهو ابن عشر، تفقه على خمسين ومائة، ونقل إلى مك
مسلم بن خالد الزنجي مفتي مكة وأِذن له في اإلفتاء وعمره خمس عشرة سنة، ثم الزم مالًكا في المدينة، وقدم 

به القديم، ثم عاد إلى هـ، فاجتمع عليه علماؤها وأخذوا عنه، وأقام بها حولين، وصنف بها كتا٩٥بغداد سنة 
مكة، ثم خرج إلى بغداد سنة ثمان وتسعين فأقام شهًرا، ثم خرج إلى مصر وصنف بها كتبه الجديدة كـ "األم" 

بمكة  و"األمالي الكبرى" و"مختصر الربيع" و"الرسالة" و"السنن"، قال إسحاق بن راهويه: لقيني أحمد بن حنبل
= 

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٤٢ 

 

� �&����l  أنهما فجعل العبودية منافية للوالدة حيث ذكرت في مقابلتها فدل على
  .)١(ال يجتمعان
�m�m�m�m��J��I��H���G��F��E��D��C��B��A��J��I��H���G��F��E��D��C��B��A��J��I��H���G��F��E��D��C��B��A��J��I��H���G��F��E��D��C��B��Allll  
m��A: الوعد قوله تعالى مثال، للوعيد وتأتي الوعد السين في األكثر: / قال

�I��H���G��F��E��D��C��Bl )٢(.  
        : : : : املطلب الثانياملطلب الثانياملطلب الثانياملطلب الثاني

 
َّ
 ما فس
َّ
 ما فس
َّ
 ما فس
َّ
        ))))األنبياءاألنبياءاألنبياءاألنبياءسورتي (طه) و(سورتي (طه) و(سورتي (طه) و(سورتي (طه) و(من من من من     الزركشيالزركشيالزركشيالزركشيره اإلمام ره اإلمام ره اإلمام ره اإلمام ما فس

        
  
�m�m�m�m��q��p������o���n��m��q��p������o���n��m��q��p������o���n��m��q��p������o���n��mllll  

�����m�p: تعالى قوله � �o���n��ml ، يجوز أن تكون�mn�l� � من  دالً ب�
m�kl� تأتي و  ،"ما أنزلنا عليك القرآن إال تذكرة"تقديره  �m��hlوهو منصوب بـ�
��:كقوله تعالى "بل"بمعنى : إال m��m� �l� �k� �j� �i� �h� � g� �f� �e

nl)٤(بل تذكرة: أي، )٣(.  
 �m�m�m�m��}��|��{��z�����y��}��|��{��z�����y��}��|��{��z�����y��}��|��{��z�����yllll   

                                                            
، مات يوم الجمعة سلخ رجب سنة فقال: تعال حتى ُأريك رجًال لم تر عيناك مثله، قال: فأقامني على الشافعي

  ).٢١- ٢٠-٣/١٩هـ. (شذرات الذهب  ٢٠٤
  . ٢/٦ االستنباطما يعرف بطريقة  –معرفة أحكامه البرهان:  )١(
  .٤/١٧٦السين  باب – األدوات من المفردات على المصدر السابق: الكالم )٢(
  .٣- ١سورة طه:  )٣(
  .١٥٠-٤/١٤٩باب "إال"  -الكالم على المفردات من األدواتالبرهان:  )٤(

 طهطهطهطهسورة سورة سورة سورة 

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٤٣ 

 

المذاهب في حكم اآليات المتشابهة الواردة  / الزركشيبعد أن حكى اإلمام 
. ونحن نجري في هذا الباب على طريقة المؤولين حاكين كالمهم: في الصفات قال

  :ثم قال
 استوى أنّ  ابن عباسعن  )٢(والكلبي )١(مقاتلفحكى ، صفة االستواء فمن ذلك

��m�|��{��z: في قول اهللا تعالى � � � �yl وهذا إن صحّ ، )٣(استقر: بمعنى 
  .فإن االستقرار يشعر بالتجسيم، يحتاج إلى تأويل

  :بوجهين وردّ ، "استولى وقهر"وعن المعتزلة بمعنى 
فأي فائدة ، والجنة والنار وأهلهما، على الكونين بأن اهللا تعالى مستولٍ : أحدهما

  !في تخصيص العرش
قاله ؛ عن ذلك هٌ واهللا تعالى منز ، أن االستيالء إنما يكون بعد قهر وغلبة: الثاني

  .)٤(ابن األعرابي
منه تعالى حتى  ابأنه يوجب هبوطً  وردّ ، "صعد"بمعنى : )٥(أبو عبيدوقال 

  .وهو منفي عن اهللا، يصعد
���m�|��{��z: وقيل � � �yl  حكاه األستاذ ، اال حرفً فعال ً  "عال"فجعل

                                                            
ما أحسن تفسيره  - وأحسن-البلخي، قال عنه ابن المبارك  بن سليمان ، مقاتلهو كبير المفسرين أبو الحسن )١(

  ).١٠٩٤ترجمة رقم ( ١/٢٥٧لو كان ثقة! مات سنة نيف وخمسين. (تهذيب سير أعالم النبالء للذهبي، 
هـ. (تهذيب سير أعالم ١٤٦هو العالمة األخباري، أبو النظر محمد بن السائب الكلبي المفسر، توفي سنة  )٢(

  ).٩٥٤جمة رقم (، تر ١/٢٢٩النبالء 
انظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لمحمود األلوسي، دار إحياء التراث العربي،  )٣(

  .٨٦ص/ ٢بيروت ج
هو أحمد بن محمد بن زياد بن بشر بن درهم أبو سعيد بن األعرابي البصري الصوفي، اإلمام المحدث  )٤(

، ٢/١١٠هـ. (تهذيب سير أعالم النبالء ٣٤٠وشيخ الحرم، توفي بمكة سنة  القدوة الصدوق الحافظ، نزيل مكة
  ).٣١٠١ترجمة رقم (

، القاسم بن سالم بن عبداهللا، له كتاب "األموال" وكتاب اإلمام الحافظ المجتهد ذو الفنون، أبو عبيد )٥(
)، لم ١٧٢٦، ترجمة رقم (١/٣٨٩ب سير أعالم النبالء هـ بمكة. (تهذي٢٢٤"الغريب" وغير ذلك، مات سنة 

  أقف على قوله.

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٤٤ 

 

  :ورد بوجهين، في تفسيره )١(إسماعيل الضرير
ومصاحف أهل الشام والعراق والحجاز قاطعة ، الً أنه جعل الصفة فع: أحدهما

�m���Z �:لكتبوها بالالم ألف كقوله الً ولو كان فع، هنا حرف "على"بأن  �Y�� �X
��\[l)٢(.  

  .أنه رفع العرش ولم يرفعه أحد من القراء: والثاني
|��{���m: ثم ابتدأ بقوله ��z�����yl}��m: تم الكالم عند قوله: وقيل

������� ��!��"��#��~l)وهذا ركيك يزيل اآلية عن نظمها ومرادها، )٣.  
 )٤(الفراءوالصواب ما قاله : -المتقدم إسماعيل الضرير- قال األستاذ

أقبل على خلق  �m|l: إن معنى قوله: وجماعة من أهل المعاني )٥(واألشعري
أي ، )٦(�m¸��¶�����´��³��²l: كقوله فسماه استواءً ، العرش وعمد إلى خلقه

                                                            
هو إسماعيل بن أحمد بن عبداهللا أبو عبدالرحمن الحيري النيسابوري، الضرير المفسر المقرئ الزاهد، أحد  )١(

أئمة المسلمين والعلماء العاملين، له تصانيف مشهورة في القرآن والقراءات وغير ذلك، له تفسير مشهور، ولد 
وتفسيره ذكره حاجي خليفة في "كشف  ،)١/١٠٦هـ. (طبقات المفسرين للداوودي ٤٣٠هـ ومات سنة ٣٦١سنة 

  .٢/١٤٩٨الظنون" بعنوان: الكفاية في التفسير 
  .٩١سورة المؤمنون:  )٢(
  .٦- ٥سورة طه:  )٣(
العالمة، صاحب التصانيف، أبو زكريا يحيى بن زياد بن عبداهللا بن منصور األسدي الكوفي النحوي  )٤(

هـ وله ثالث وستون سنة. (تهذيب ٢٠٧، أمير المؤمنين في النحو، مات سنة المشهور بالفّراء، صاحب الكسائي
). انظر قوله في كتابه: معاني القرآن، عالم الكتب، بيروت، ١٥٧٠، ترجمة رقم (١/٣٥٧سير أعالم النبالء 

  .٢٥ص/ ١م، ج/١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣، ت/٣ط/
بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق بن سالم بن اسماعيل بن  علي هو العالمة إمام المتكلمين أبو الحسن )٥(

اليماني  عبداهللا بن قيس األشعري عبداهللا بن أمير البصرة بالل بن أبي بردة بن صاحب رسول اهللا أبي موسى
هـ، كان عجًبا في الذكاء وقّوة الفهم، ولما برع في معرفة االعتزال كرهه ٢٧٠هـ، وقيل ٢٦٠لبصري، ولد سنة ا

وتبرأ منه، وصعد للناس فتاب إلى اهللا ثم أخذ يرد على المعتزلة ويهتك عوراتهم، له تصانيف جمة تقضي له 
  ).٢٩١٩ترجمة رقم ( ٢/٦٨هـ. (تهذيب سير أعالم النبالء ٣٢٤بسعة العلم، مات ببغداد سنة 

  .١١سورة فصلت:  )٦(

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٤٥ 

 

وهذا القول مرضي عند العلماء ليس : قال، قصد وعمد إلى خلق السماء فكذا هاهنا
  .فيه تعطيل وال تشبيه

�m��F: كما قال تعالى "في"هنا بمعنى  "على": األشعريقال  E

Gl)سماه  الً كما فعل فع، ومعناه أحدث اهللا في العرش فعال سماه استواء، )١

���m���m��l��k: قال تعالى، ونعمةً  الً فض � � � � � � � � � � � �j��i�� � � � �h��g��fe��d��c��b��a

��}��|��{z��y��x�������� �w��v��u��t��s��r������q��p��o��n

��� ��!��"��#���$��~l)ونعمة الً فسمى التحبيب والتكريه فض، )٢.  

وكما ، أي قصدهم، )٣(�m�Å��Ä�������Æl: تعالى وكذلك قوله
  .بالعرش سماه استواء الً فكذلك أحدث فع، اأن التخريب والتعذيب سماهما إتيانً 

وللعرش ، عند العلماء لسالمته من التشبيه والتعطيل وهذا قول مرضيٌ : قال
والمالئكة حافون ، ألنه أول خلق اهللا وأعظم ؛خصوصية ليست لغيره من المخلوقات

  .)٤(وأنه سقف الجنة وغير ذلك، الوسيلة متصلة بهودرجة ، به
��m|�{��z: قوله تعالى في الزمخشريقال  � � � �y�lنه كناية عن إف����

  .)٥(ألن االستواء على السرير ال يحصل إال مع الملك فجعلوه كناية عنه ؛الملك
  .)٦(ألن الكناية إنما يصار إليها عند عدم إجراء اللفظ على ظاهره ؛وهذا مردود

mmmm%��&��������'��(��)���*����+��,%��&��������'��(��)���*����+��,%��&��������'��(��)���*����+��,%��&��������'��(��)���*����+��,llll  
��m: في قوله تعالى /وقال  � � �&���� � � � �'��(l ،لم يقع في وهم  أي وهو ما

                                                            
  .١٠٢سورة البقرة:  )١(
  .٧سورة الحجرات:  )٢(
  .٢سورة الحشر:  )٣(
  .٥٤- ٢/٥١ حكم اآليات المتشابهات الواردة في الصفاتالبرهان:  )٤(
  .٤/٦٥الكشاف  )٥(
  .٢/١٩٢أسباب الكناية  -الكنايات والتعريض في القرآن البرهان:  )٦(

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٤٦ 

 

  .)١(الضمير من الهواجس ولم يخطر على القلوب من مخيالت الوساوس
���&��m: في قوله تعالى /وقال  � � � � �'��(��)l ،فعن ، )٢(من السر: أي
وأخفى منه ما لم تحدث به نفسك ، ما أسررت في نفسك: السر: وغيره ابن عباس

   .)٣(مما يكون في عد علم اهللا فيهما سواء
�m�m�m�m��¢��¡��/��0��1��¢��¡��/��0��1��¢��¡��/��0��1��¢��¡��/��0��1llll   

  .)٤(�m�¡��/��0��1l: قوله تعالىك "قد"بمعنى  "هل" قد تأتي
�m�m�m�m���¼���»��º��¹��¸���¼���»��º��¹��¸���¼���»��º��¹��¸���¼���»��º��¹��¸llll   

  .)٥(ناحيتها والجهة التي هو فيها: أي �m��º��¹��¸...�l: قوله تعالى
 mmmm]��\��[��Z�����Y��X��W���V���U��T��S]��\��[��Z�����Y��X��W���V���U��T��S]��\��[��Z�����Y��X��W���V���U��T��S]��\��[��Z�����Y��X��W���V���U��T��Sllll   

��m: قوله تعالى �X��W���V�� �U��T��S...�l فيحتمل أن المعنى :
  .أخفيها لتجزى: أي: ويجوز أن تكون زائدة ،أريد أخفيها لكي تجزى كل نفس بسعيها

���mV: تم الكالم عند قوله: وقيل �Ul���� ،ثم ابتدأ ، أكاد آتي بها: والمعنى
    .m�X��Wlبقوله 

أخفيت : يقال، أظهرها: أي، )١(بفتح األلف "خفيهاأكاد أَ ": )٦(سعيد بن جبيروقرأ 
 إذا سترته وٕاذا أظهرته :يءَ الش.  

                                                            
  .٣/١٤٨ اإليجاز - أساليب القرآن وفنونه البليغهالبرهان:  )١(
  .٣/١٠٠ حذف الجار والمجرورالمصدر السابق:  )٢(
، ١تفسير الثعلبي المسمى "الكشف والبيان" لإلمام الثعلبي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، ط/ )٣(

  .٣/١٦٢ الشرف -أساليب القرآن وفنونه البليغه . البرهان: ٢٣٨ص/ ٦م، ج/٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢ت/
  . ٤/٢٦٣ باب "هل" -الكالم على المفردات من األدواتالبرهان:  )٤(
  .٣/٩٦ حذف المضاف وٕاقامة المضاف إليه مقامه -أساليب القرآن وفنونه البليغه البرهان:  )٥(
بن هشام اإلمام الحافظ المقرئ المفسر الشهيد، أبو محمد، ويقال أبو عبداهللا، األسدي  هو سعيد بن جبير )٦(

، وحدث في حياته بإذنه، قتله الحجاج في الكوفي، أحد األعالم من كبار العلماء، أكثر روايته عن ابن عباس
  ).  ٣٨١/ ١ت الذهب هـ، وله نحًوا من خمسين سنة. (شذرا٩٥شعبان سنة 

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٤٧ 

 

ومعنى ، وقراءة الفتح ال تحتمل غير اإلظهار، وقراءة الضم تحتمل األمرين
ألنه إذا أخفي وقتها قويت الدواعي على التأهب لها خوف  ؛ألجل الجزاء: سترتها

�: ومنهتجيء كاد بمعنى أراد و  ،المجيء بغتة mW�Vl)حكى في و  ،)٢

�: عن بعض أهل التأويل في قوله تعالى )٣("التذكرة" mXW�Vl  أن

  ."أخفيها عليه"لداللة  "أظهرها"فحذف ، "أكاد أظهرها أخفيها لتجزي": المعنى
  .)٤(فال حذف، "أزيل خفاءها": وعندي أن المعنى: قال

  .)٥(�mW�Vl: ومنه، أراد: بمعنى "كاد"تجيء و 
�m�m�m�m��u� �t� �s�� �r��q��p��o� �n��m��l��k���j��i��u� �t� �s�� �r��q��p��o� �n��m��l��k���j��i��u� �t� �s�� �r��q��p��o� �n��m��l��k���j��i��u� �t� �s�� �r��q��p��o� �n��m��l��k���j��i

��{��z��y��x��w��v��{��z��y��x��w��v��{��z��y��x��w��v��{��z��y��x��w��vllll    
: المراد به، �m�l��k���j��il: في قول اهللا تعالى ابن فارسقال 

فأعلم من ، ÷ موسىقد خفي على  افإن اهللا تعالى قد علم أن لها أمرً ، اإلفهام
هو للتقرير فيعرف ما في يده حتى ال ينفر إذا انقلبت : وقيل ،)٦(حالها ما لم يعلم

  .)٧(حية
��m���r��q��p��o: قوله تعالى �n��m� �l��k�� �j��i

��{��z��y��x��w��v��u��t��sl   ن السؤال يعقبه أمر أفهم  ÷فإنه

                                                            
 -هـ ١٤١٣ت/ ١تفسير البحر المحيط ألبي حيان األندلسي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط/ )١(

  . ٢١٨ص/ ٦م، ج١٩٩٣
  .٤/٨٩ كاد -أساليب القرآن وفنونه البليغه البرهان:  )٢(
  ، (لم أقف عليه).الفارسي كتاب التذكرة ألبي علي )٣(
  .٣/٧٩ أقسام الحذف - أساليب القرآن وفنونه البليغهالبرهان:  )٤(
  .٤/٨٩ كاد -أساليب القرآن وفنونه البليغه: المصدر السابق )٥(
 - هـ ١٣٢٨الصاحبي قي فقه اللغة وسنن العرب في كالمها، ألحمد بن فارس، مطبعة المؤيد، القاهرة، ت/ )٦(

  .١٥٣م، ص/١٩١٠
   .٢/٢١٢ أقسام معنى الكالمالبرهان:  )٧(

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٤٨ 

 

حتى يظهر له التفاوت بين فينبغي أن ينبه لصفاتها ، عظيم يحدثه اهللا في العصا
  .)١(الحالين
�m�m�m�m�� ��!��"��#��$%��&���'��(�� ��!��"��#��$%��&���'��(�� ��!��"��#��$%��&���'��(�� ��!��"��#��$%��&���'��(llll   

  .)٢(على سيرتها: أي، m�"��#l: قوله تعالى
�m�m�m�m���X��WV��� �U��T��� ��S��R��Q��P��O����� �N��M���L��K��J��I��H���X��WV��� �U��T��� ��S��R��Q��P��O����� �N��M���L��K��J��I��H���X��WV��� �U��T��� ��S��R��Q��P��O����� �N��M���L��K��J��I��H���X��WV��� �U��T��� ��S��R��Q��P��O����� �N��M���L��K��J��I��H

��_�� �̂���]��\��[��Z��Y��_�� �̂���]��\��[��Z��Y��_�� �̂���]��\��[��Z��Y��_�� �̂���]��\��[��Z��Yllll   
ر عن ثم عب ، هي صفة ومصدر لمن قامت به: العين في األصل: /قال 

��^��m: وحينئذ فإضافتها للبارئ في قوله: قال، حقيقة الشيء بالعين � �]� �\l 
وٕانما ، ألنه صفة في معنى الرؤية واإلدراك ؛حقيقة ال مجاز كما توهم أكثر الناس

وكل شيء يوهم الكفر والتجسيم فال يضاف إلى ، المجاز في تسمية العضو بها
  .اوال مجازً  البارئ سبحانه ال حقيقةً 

: ومن فوائد هذه المسألة أن يسأل عن المعنى الذي ألجله قال: )٣(السهيليقال 
m��^� � � � ]� �\l  وقال، "على"بحرف :� m|� �{l)٤( � m���� ��

�l)؟ وما الفرق )٥ وٕابداء  اوالفرق أن اآلية األولى وردت في إظهار أمر كان خفي
فلما أراد أن يصنع ، اون ويصنعون شرً فإن األطفال إذ ذاك كانوا يغذ ، اما كان مكنونً 

ال تحت خوف واستسرار دخلت  ربى على جلي أمن وظهور أمرٍ ى ويُ ويغذ  موسى
واالستعالء ، ألنها تعطي معنى االستعالء ؛على المعنى افي اللفظ تنبيهً  "على"

وذكر العين ، ال تحت خوف ولتصنع على أمنٍ : فكأنه سبحانه يقول، ظهور وٕابداء

                                                            
  .٤/٣٢ الجوابو قاعدة فيما يتعلق بالسؤال  -أساليب القرآن وفنونه البليغه البرهان:  )١(
  .٣/١٣٩ حذف الجار - لقرآن وفنونه البليغهأساليب االمصدر السابق:  )٢(
  ، ولم أقف على قوله.هو عبدالرحمن بن عبداهللا بن أحمد السهيلي )٣(
  .١٤سورة القمر:  )٤(
  .٣٧سورة هود:  )٥(

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٤٩ 

 

�: وأما قوله، لتضمنها معنى الرعاية والكأل m|� � {l)١(m���� � �

�l)وال يريد إبداء شيء وال إظهاره بعد ، فإنه إنما يريد في رعاية منا وحفظ )٢
  ."على"معنى  ىفلم يحتج الكالم إل، كتم

والجمع في الباقي وهو  موسىعلى حكمة اإلفراد في قصة  السهيليولم يتكلم 
���m: في قوله موسىوهو إظهار االختصاص الذي خص به ، سر لطيف
�l ، اآلخر في قوله االختصاَص  فاقتضى االختصاُص :m^����]��\l ،

� :بخالف قوله m|� � {l)٣( m�� � �� � �l)فليس فيه من  )٤
  .)٥(على عينه سبحانه موسىاالختصاص ما في صنع 

يحتمل األمر  m��Olفإن ، mQ��P��O������N��M���Ll: قوله تعالى
  .)٦(ا بإلقائهحتمل أن يكون أمرً يو ، "فاقذفيه في اليم يلقه اليم": كأنه قال، والخبر

أمكن عودها لواحد فهو أولى من عودها  إذا اجتمع ضمائر فحيث: /قال 
��mK��Jولهذا لما جوز بعضهم في قوله تعالى ، لمختلف �I� �H� �� �� �� �...�l  أن

�mN��M�Ll الضمير في ، الزمخشريعابه ، لموسىوما بعده وما قبله ، للتابوت�
، موسىوالضمائر كلها راجعة إلى : فقال، عن إعجازها للقرآن ومخرجً  اوجعله تنافرً 

  .ورجوع بعضها إليه وبعضها إلى التابوت فيه هجنة لما يؤدي إليه من تنافر النظر
  .المقذوف في البحر هو التابوت وكذلك الملقى إلى الساحل: فإن قلتَ 

في جوف  موسىما ضرك لو جعلت المقذوف والملقى إلى الساحل هو : قلتُ 
، حتى ال تفرق الضمائر فيتنافر عليك النظم الذي هو قوام إعجاز القرآن، التابوت

                                                            
  .١٤سورة القمر:  )١(
    .٣٧سورة هود:  )٢(
  .١٤سورة القمر:  )٣(
    .٣٧سورة هود:  )٤(
  .٢/٥٧ حكم اآليات المتشابهات الواردة في الصفاتالبرهان:  )٥(
  .٢/١٢٦ عرفة تفسيره وتأويلهالمصدر السابق: م )٦(

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٥٠ 

 

انتهى وال  ،)١(والقانون الذي وقع عليه التحدي ومراعاته أهم ما يجب على المفسر
  .)٢(مزيد على حسنه

�m�m�m�m��¡������������������� ���!��"������#��$��¡������������������� ���!��"������#��$��¡������������������� ���!��"������#��$��¡������������������� ���!��"������#��$llll   

��m: تعالى اهللا قولفي  )٣(سيبويه قال���� ������������ l اذهبا على : المعنى
تعالى فهو عالم بعاقبة أمره وما  لعله يتذكر عندكما فأما اهللا، )٤(رجائكما وطمعكما

  .)٦(اوهو حسن جد : )٥(ابن الضائعقال ، ألنه يعلم الشيء قبل أن يكون ؛يؤول إليه
لما فيه من إخراج ، )٧(يتذكر: أي، ةيإنها تعليل: الفراءوهذا أحسن من قول 

  .)٨(اللفظ عن موضوعه
���m: تعالى قوله ���������������� ���!��"������#��$l ، قد علم اهللا حين أرسلهما

 موسىلكن ورد اللفظ بصورة ما يختلج في نفس ، فرعونإليه حال  يما يفض
نفوسكما لعله يتذكر أو انهضا إليه وقوال في : فكأنه قال، وهارون من الرجاء والطمع

  .)٩(يخشى

                                                            
  .٤/٨١الكشاف  )١(
  .٤/٢٦ قاعدة في الضمائر - أساليب القرآن وفنونه البليغهالبرهان:  )٢(
ثم البصري، طلب الفقه والحديث  إمام النحو، حجة العرب، أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر، الفارسي )٣(

سنه، وقيل: نحو  ٣٢مدة، ثم أقبل على العربية، فبرع وساد أهل العصر، وألف فيها كتابه الكبير، عاش 
  ).١٢٨٢رقم الترجمة ( ١/٢٩٦هـ. (تهذيب سير أعالم النبالء ١٨٠األربعين، مات سنة 

م، ١٩٨٨ -هـ١٤٠٨ت/ ٣(أبي بشر عمرو بن عثمان بن فنبر)، مكتبة الخانجي بالقاهرة، ط/ كتاب سيبويه )٤(
  .٣٣١ص/ ١ج/
؛ شرح كتاب سيبويهالمعروف بابن الضائع ؛  أبو الحسن امي اإلشبيليتَ الكَ  بن محمد بن علي هو علي )٥(

رقم  ٢/٢٠٤بغية الوعاة هـ. (٦٨٠سنة  مات، جمع فيه بين شرحي السيرافي وابِن خروف باختصار حسن
  .)١٧٩٤الترجمة (

  .٤/٣٩أساليب القرآن وفنونه البليغه ، ٢/١٩٨ الخبر –أقسام معنى الكالم البرهان:  )٦(
  لم أقف عليها في "معاني القرآن" للفراء. )٧(
الخطاب بالشيء عن اعتقاد المخاطب دون ما في نفس األمر  - أساليب القرآن وفنونه البليغه البرهان:  )٨(
٢٣٩ – ٤/٣٩.  
  .٤/١٠١عسى ولعل  -أساليب القرآن وفنونه البليغه المصدر السابق:  )٩(

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٥١ 

 

��m: قوله تعالى �������������� ���� ���!��"������#��$l ، قد علم اهللا أنه ال يتذكر
  .)١(وال يخشى لكنه أراد لعله يفعل ذلك في رجائكما

�m�m�m�m��¶���&�� �́�³��²��±°���,��®��¶���&�� �́�³��²��±°���,��®��¶���&�� �́�³��²��±°���,��®��¶���&�� �́�³��²��±°���,��®llll   
  .)٢(كماأي ناصر ���m�³��²�l: قوله تعالى

�m�m�m�m��.�����/��0��1��2��.�����/��0��1��2��.�����/��0��1��2��.�����/��0��1��2llll   

  :وفيه وجهان، ويا هارون: أي، �m/��0��1��2l: قوله تعالى
إذ كان هو ؛ بالنداء بمعنى التخصيص والتوقف ÷ موسىأنه أفرد : أحدهما

  .)٣(اآليات عظيم الرسالة وكريمَ  صاحبَ 
منه على ما نطق به القرآن ثبت عن  الما كان هارون أفصح لسانً : والثاني

  .)٥(وانظر إلى الفرق بين الجوابين ،)٤(ذكره صاحب الكشاف ،جواب الخصم األلد
ل عن كَ ولكنه نَ  }وهارون{: أراد أن يتم الكالم فيقول: فقال )٦(الزمخشريوغاص 

 ؛ لفصاحته وحدة جوابه ووقع خطابه اخطاب هارون توقي ل الخصم إذ الفصاحة تنك
  .)٧(به عن معارضتهوتنكّ ، عن الخصم للجدل

 mmmm3��4���5��6��7���8���9��:��;��<3��4���5��6��7���8���9��:��;��<3��4���5��6��7���8���9��:��;��<3��4���5��6��7���8���9��:��;��<llll   

                                                            
  .٢٤٠ -٤/١١٦أم  –ت الكالم على المفردات من األدواالبرهان:  )١(
  .٤/٢٦١مع  –الكالم على المفردات من األدوات المصدر السابق:  )٢(
  .١٢٥٣ص/  ذكره بن عطية المحرر الوجيز، )٣(
  .٤/٨٥انظر قوله في: الكشاف  )٤(
 أقسام الحذف -  أساليب القرآن وفنونه البليغة، ٢/١٥٠وجوه المخاطبات والخطاب في القرآن البرهان:  )٥(
٣/٨٣.  
  والنقل بالمعنى. ٤/٨٥الكشاف  )٦(
  .٣/٨٣ أقسام الحذف - أساليب القرآن وفنونه البليغةالبرهان:  )٧(

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٥٢ 

 

���m7: قوله تعالى �8� � �9� �6l ر سبحانه بلفظ اإلعطاءألن من ؛ عب
 وقد يأتي الهدى بمعنى ،)١(له وجود في زمان واحد بلفظ اإلعطاء األشياء ما

  .)٢(في معيشته الً هدى ك: أي m�4���5��6��7���8���9l: " كقوله تعالىاإللهام"
�m�m�m�m���������������������Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿���������������������Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿���������������������Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿���������������������Æ���Å��Ä��Ã��Â��Á��À��¿

������������llll   
" : /قال  المكسورة المشددة بمعنى "نعم" في قوله تعالىتأتي "إن :� m��À

Â��Ál٣(فيمن شدد النون������������(.  
�m�m�m�m�� �̀�_�� �̂�]��\��[�� �̀�_�� �̂�]��\��[�� �̀�_�� �̂�]��\��[�� �̀�_�� �̂�]��\��[llll    

�_��m: تعالى قوله �^� �]� �\� �[l ، ُالكالم أن يتصل الفعلُ  أصل 
  .ألجل رعاية الفاصلة موسىبفاعله ويؤخر المفعول لكن أخر الفاعل وهو 

فإذا جاء ، }أوجس{وهي أن النفس تتشوق لفاعل ، للتأخير حكمة أخرى قلتُ 
  .)٤(ر وقع بموقعخ بعد أن أُ 
�m�m�m�m������	�� 
������� ������ � ��� � ��� ��� ��� � ��� ��� ��������	�� 
������� ������ � ��� � ��� ��� ��� � ��� ��� ��������	�� 
������� ������ � ��� � ��� ��� ��� � ��� ��� ��������	�� 
������� ������ � ��� � ��� ��� ��� � ��� ��� ��

��¡������������������������� ��!��"��#��$��¡������������������������� ��!��"��#��$��¡������������������������� ��!��"��#��$��¡������������������������� ��!��"��#��$llll   
��m: قوله تعالى����� � �!l ،؛ لم يقل "على" كما ظن بعضهم

وٕانما يصلب في ، جعل على رؤوس النخلألن "على" لالستعالء والمصلوب ال يُ 
  .)٥("على"أحسن من  "في"وسطها فكانت 

 �m�m�m�m��%���&��'��(��)�����*��+��,��-���.��/���0��1��2��%���&��'��(��)�����*��+��,��-���.��/���0��1��2��%���&��'��(��)�����*��+��,��-���.��/���0��1��2��%���&��'��(��)�����*��+��,��-���.��/���0��1��2llll   

                                                            
  .٤/٥٦فائدة عن الجويني في الفرق بين اإلتيان والعطاء  - أساليب القرآن وفنونه البليغةالبرهان:  )١(
  .١/٨٥معاني الهدى –جمع الوجوه والنظائر المصدر السابق:  )٢(
  .٤/١٤٤إن المكسورة المشددة  –الكالم على المفردات من األدوات السابق: المصدر  )٣(
  .١/٥٩إيقاع المناسبة في مقاطع الفواصل –معرفة الفواصل ورؤوس اآلي المصدر السابق:  )٤(
  .٤/١١٣الكالم على المفردات من األدوات المصدر السابق:  )٥(

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٥٣ 

 

�.�m: تعالى قوله �/� � �0� �1l���� ، ًباعتبار ما كان عليه في  اسماه مجرم
   .)١(الدنيا من اإلجرام

�m: قوله تعالى في صفة أهل النار �&� �'� �(� �)�� � � �*l ، نفى عنه الموت
  .)٢(ونفى عنه الحياة ألنها ليست بحياة طيبة وال نافعة، ألنه ليس بموت صريح

��mقوله تعالى  �+��,� �-� � �.��/� � �0� �1� �2l ،الضمير مع اشتمال  ذكر
من يأت ربه : المعنى إذ، الجملة على جهنم وهي مؤنثة ألنها في حكم الفضلة

  .)٣(مجرما يجز جهنم
 �m��\��[��Z���Y��X��W����V���U��Tl   

�m�[��Z: قوله تعالى � �Y� �X� �Wl ،قال ، اهللا ما ال يعلم كنهه إال: أي
وهذا من باب االختصار ومن جوامع الكلم المتحملة مع قلتها للمعاني : )٤(الزمخشري

  .)٥(الكثيرة
�m�m�m�m��o� �n��m�� � � � �l�� �k��j�� �i��h��g� � � �f��e� �d��c��o� �n��m�� � � � �l�� �k��j�� �i��h��g� � � �f��e� �d��c��o� �n��m�� � � � �l�� �k��j�� �i��h��g� � � �f��e� �d��c��o� �n��m�� � � � �l�� �k��j�� �i��h��g� � � �f��e� �d��c

��q��p��q��p��q��p��q��pllll   
ـ ويجوز االقتصار على أحدهما ك، يتعدى إلى مفعولين "وعد": /قال 

��ml: قال تعالى "أعطيت" �k� �j� � �il���� ،ـف����mjl� �� �� �� مفعول ثان وال �
  .)٦(واعدناكم إتيانه أو مكثا فيه: والتقدير، ا الختصاصهيكون ظرفً 

  .)٧(وقلنا كلوا أو قائلين: أي، m�p��o��n��ml: قوله تعالى

                                                            
  .٢/١٧٤ا كان عليه تسمية الشيء بم –بيان حقيقته ومجازه البرهان:  )١(
  .٣/٢٤٣ قواعد في النفي -أساليب القرآن وفنونه البليغةالمصدر السابق:  )٢(
  . ٤/٢٢ قواعد في الضمائر -أساليب القرآن وفنونه البليغةالمصدر السابق:  )٣(
  .٤/٩٩انظر قوله في: الكشاف  )٤(
  .٤/٢٥٨ الكالم على المفردات من األدوات، ٣/٧٠أسباب الحذف  - أساليب القرآن وفنونه البليغةالبرهان:  )٥(
  .٣/١١٢ حذف المفعول -أساليب القرآن وفنونه البليغةالمصدر السابق:  )٦(
  .٣/١٢٧ حذف القول -أساليب القرآن وفنونه البليغةالمصدر السابق:  )٧(

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٥٤ 

 

 �m�m�m�m��������������������� ���!��"��#��������������������� ���!��"��#��������������������� ���!��"��#��������������������� ���!��"��#llll   
#��"��!��� ����m: تعالى وأما قوله، للترتيب مع التراخي" ثمتأتي ": /قال 

�������������l ثم دام على الهداية"فالمراد ، والهداية سابقة على ذلك" 

���	��������������������m: بدليل قوله���l)١(.  

 �m�m�m�m��������������������������������������������������������������������llll   
: أن تارك األمر يستحق العقاب من قوله تعالى وناستنبط األصوليّ : /قال 

m������l مع قوله :�m��¨������§��¦��¥��¤��£����¢��¡l)٢(.  
�m�m�m�m��ª�� � �©�� �̈ �§� �¦��¥��¤� �£��¢� �¡� � �������ª�� � �©�� �̈ �§� �¦��¥��¤� �£��¢� �¡� � �������ª�� � �©�� �̈ �§� �¦��¥��¤� �£��¢� �¡� � �������ª�� � �©�� �̈ �§� �¦��¥��¤� �£��¢� �¡� � �����

��°�����®��¬��«��°�����®��¬��«��°�����®��¬��«��°�����®��¬��«llll   
�§��¨��©�m: تعالى قوله �¦��¥�l ،من أثر حافر فرس : أي

  .)٣(الرسول
 �m�m�m�m������������������������������������������������������������������������������������llll   

����m: تعالى قوله ��� ��� ��� ��� ��l ، العوج واألمت ": )٤(الخليلقال
في  ابن فارسقاله  ،أن يغلظ مكان ويرق مكان األمتُ : وقيل ،بمعنى واحد

  .)٦(الخليلوهو راجع لما قاله  ،)٥("المقاييس"
mmmm����������	��
��Æ���Å��Ä��Ã��ÂÁ��À��¿��¾��	��
��Æ���Å��Ä��Ã��ÂÁ��À��¿��¾��	��
��Æ���Å��Ä��Ã��ÂÁ��À��¿��¾��	��
��Æ���Å��Ä��Ã��ÂÁ��À��¿��¾llll    

                                                            
  ٤/١٦٦ثم  -الكالم على المفردات من األدوات . البرهان: ٩٣سورة المائدة:  )١(
  .٢/٧ االستنباط –معرفة أحكامه . البرهان: ٢٣سورة الجن:  )٢(
  .٣/١٠٠حذف المضاف والمضاف إليه  -أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٣(
بن أحمد الفراهيدي، البصري، كان  اإلمام، صاحب العربية، ومنشئ علم العروض، أبو عبدالرحمن الخليل )٤(

رأًسا في لغة العرب، ديًنا ورًعا قانًعا متواضًعا، مات سنة بضع وستين ومائة، وقيل بقي إلى سنة سبعين ومائة. 
  ).١١٧٥رقم الترجمة ( ١/٢٧٤(تهذيب سير أعالم النبالء 

  .١٣٧ص/ ١م، ج/١٩٧٩ - هـ ١٣٩٩مقاييس اللغة البن فارس، دار الفكر، ت/ )٥(
  .٢/٢٩١عطف أحد المترادفين على اآلخر  -أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٦(

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٥٥ 

 


��m: تعالى قوله��Æ���Å��Ä��Ãl  ١(فيه امظلومً : أي(.  
�m�m�m�m��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������llll   

���m: تعالىكقوله ، الترقيأسلوب : البليغةمن أساليب القرآن وفنونه : /قال 

����������l)٢(،m�~��}��|��{��zl)فإن قيل فقد ورد ،)٣ :�m�������
��� ��� ��l  ُمع أن الظلم منع للحق ؛ القليل على الكثيرفيه قدم والغالب أن ي

  .فكان يناسبه تقديم الهضم، والهضم منع له من وجه كالتطفيف، أصله من

�m: فإنه تقدم قبله؛ يألجل فواصل اآل: قلتُ ��Æ���Å��Ä��Ãl)فعدل  )٤

  .)٥(كيال يكون أبطأ، عنه في الثاني
�m�m�m�m��w��v��u��t���s��r��q��p��o��n��m��l��k��w��v��u��t���s��r��q��p��o��n��m��l��k��w��v��u��t���s��r��q��p��o��n��m��l��k��w��v��u��t���s��r��q��p��o��n��m��l��kllll   

�m��v: قوله تعالى �u� �t� � �s� �rl  إنما أفرده : )٦(ابن عطيةقال
بل ذلك ألن اهللا : وقيل ،والمقصود في الكالم الً بالشقاء من حيث كان المخاطب أو 

، ويحتمل اإلغضاء عن ذكر المرأة، ز الرجالي الشقاء في معيشة الدنيا في حَ  جعل
  .)٧(من الَكَرم َسْتر الُحَرم: ولهذا قيل

 �m�m�m�m������~��}��|��{��z��y��x������~��}��|��{��z��y��x������~��}��|��{��z��y��x������~��}��|��{��z��y��xllll   

                                                            
  .٢/١٧٨إقامة صيغة مقام أخرى  –بيان حقيقته ومجازه البرهان:  )١(
  .٢٥٥سورة البقرة:  )٢(
  .٤٩سورة الكهف:  )٣(
  .١١١سورة طه:  )٤(
  .٣/١٨٧الترقي  - أساليب القرآن وفنونه البليغةالبرهان:  )٥(
  .١٢٦٩هو عبدالحق بن غالب بن عطية المحاربي، انظر قوله في: المحرر الوجيز، ص/ )٦(
  .٢/١٥٠خطاب االثنين بلفظ الواحد  -وجوه المخاطبات في القرآن الكريمالبرهان:  )٧(

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٥٦ 

 

�: قوله تعالى m~� �}� �|� �{� �z� �y� �x� ����� ��� ��� ��� ��� � ��
�l)ريقابل الجوع بالعُ ، )١ ، والواقف مع الظاهر ربما يحيلُ ؛ حىوالظمأ بالض 

  .والعري بالضحى، أن الجوع يقابل بالظمأ
ألن الجوع ألم الباطن ؛ والمدقق يرى هذا الكالم في أعلى مراتب الفصاحة

 اوباطنً  ااآلفات ظاهرً  )٢(جميع ينففاقتضت اآلية ، والضحى موجب لحرارة الظاهر
  .)٣(وقابل الخلو بالخلو واالحتراق باالحتراق

mmmm���¾��½�� �¼��»��º��¹��¸¶��%�� �́ � ³²�� �±��°��+���¾��½�� �¼��»��º��¹��¸¶��%�� �́ � ³²�� �±��°��+���¾��½�� �¼��»��º��¹��¸¶��%�� �́ � ³²�� �±��°��+���¾��½�� �¼��»��º��¹��¸¶��%�� �́ � ³²�� �±��°��+
��Ä��Ã��Â��Á��À��¿��Ä��Ã��Â��Á��À��¿��Ä��Ã��Â��Á��À��¿��Ä��Ã��Â��Á��À��¿llll    

��¿m: تعالى قوله �¾� �½� � �¼� �»� �º��¹l ، فإن مقتضى
، "من اتبع الهدى فال خوف وال حزن يلحقه وهو صاحب الجنة": التقسيم اللفظي

فحذف من كل ما أثبت ، "من كذب يلحقه الخوف والحزن وهو صاحب النار"و
  .)٤(نظيره في األخرى

  

�m�m�m�m��u��t��s���r��q��p����o��n�����m��l��u��t��s���r��q��p����o��n�����m��l��u��t��s���r��q��p����o��n�����m��l��u��t��s���r��q��p����o��n�����m��lllll   
m���sفإن قوله ، �m�t��s���r��q��p����o��n�����m��llقوله تعالى 

tl  معطوف علىm�ml� � � � والمعنى {َوَلْوال َكِلَمٌة َسَبَقْت ِمْن َربَك}  ،ولهذا رفع�
 ،اآلي رؤوسر لتشتبك م وأخ لكنه قد  ،الكان العذاب لزامً ؛ ألجٍل مسمىفي التأخير 

  .)٥(ابن عطيةقاله 

                                                            
  .١١٩-١١٨سورة طه:  )١(
  .٣/٥١٠عبارة المطبوع "جميع نفي" ، انظر : البرهان تحقيق د.يوسف المرعشلي  )٢(
  .٣/٢٨٥التقسيم  - أساليب القرآن وفنونه البليغةالبرهان:  )٣(
  .٣/٨٦أقسام الحذف  - أساليب القرآن وفنونه البليغةالمصدر السابق:  )٤(
  . ١٢٧انظر قوله في: المحرر الوجيز، ص/ )٥(

  .١/٥٩إيقاع المناسبة في مقاطع الفواصل)  –الفواصل ورؤوس اآلي معرفة البرهان: 

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٥٧ 

 

ولو كلمة : تقديره �m�t��s���r��q��p����o��n�����m��ll: تعالى قوله

  .)١(كاإللزام اولوال هذا التقدير لكان منصوبً ، اسبقت من ربك وأجل مسمى لكان لزامً 

�m�m�m�m����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������������������������llll    
: في قوله تعالى "المرشد الوجيز"في  )٢(شهاب الدين أبو شامةذكر الشيخ 

m����������l ٣(يعني القرآن: قال(.  
  .)٥(يعني ما رزقك اهللا من القرآن خير مما رزقهم من الدنيا: )٤(السخاويوقال 

  

  
  
 mmmm������������~������}��|��{��z��y���x���w��v��u��t��s������������~������}��|��{��z��y���x���w��v��u��t��s������������~������}��|��{��z��y���x���w��v��u��t��s������������~������}��|��{��z��y���x���w��v��u��t��s

����llll  

                                                            
ما قدم  -أساليب القرآن وفنونه البليغة ، ٢/١٣٤ اإلجمال ظاهًرا وأسبابه -معرفة تفسيره وتأويله البرهان:  )١(

  .٣/١٧٩النية به التأخير 
المقدسي ثم الدمشقي  براهيمالعالمة المجتهد، شهاب الدين أبو القاسم عبدالرحمن بن إسماعيل بن إ )٢(

، المقرئ النحوي المؤرخ، سمي بأبي شامة لشامة كبيرة كانت فوق حاجبه األيسر، من مصنفاته "شرح الشافعي
من شهر رمضان  للعام  ١٩"، وغيرها، مات في الشاطبية، مختصر تاريخ دمشق، وشرح نونية السخاوي

  ).٧/٥٥٤هـ. (شذرات الذهب ٦٦٥
 -هـ ١٣٩٥المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز، ألبي شامة المقدسي، دار صادر، بيروت، ت/ )٣(

  .٢٠٩م، ص/١٩٧٥
، ولد سنة النحوي المقرئ الشافعي السخاوي بن محمد بن عبدالصمد اإلمام علم الدين أبو الحسن هو علي )٤(
بالقراءات وعللها، إماًما في النحو هـ) قال ابن فضل اهللا: "كان إماًما عالمًة مقرًئا محقًقا مجّوًدا، بصيًرا ٥٥٨(

واللغة والتفسير، عارًفا بالفقه وأصوله ..."، من مصنفاته: "شرح الشاطبية، شرح الرائية، الكوكب الوقاد في 
). انظر قوله ١٧٦٨رقم الترجمة ( ٢/١٩٢هـ. (بغية الوعاة ٦٤٣أصول الدين" وغير ذلك، مات بدمشق سنة 

  .٣٤٢ص/ ١ج/ ١ء، دار الكتب الثقافية، بيروت، لبنان، ط/في: جمال القّراء وكمال اإلقرا
  .١/١٩٧ معرفة أسمائه واشتقاقاتهاالبرهان:  )٥(

 سورة األنبياءسورة األنبياءسورة األنبياءسورة األنبياء

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٥٨ 

 

إن أرسل فليأتنا بآية : تقديره، m�������~���}��|l: قوله تعالى

  .)١(األولون فأتوا بآية ُأرِسلكما 

 mmmm������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������llll  

  .)٢(أردنا إهالكها: أي�������������m�����������������l: قوله تعالى

 �m�m�m�m��¦��¥����¤��£��¢��¡����!���"��#��$��¦��¥����¤��£��¢��¡����!���"��#��$��¦��¥����¤��£��¢��¡����!���"��#��$��¦��¥����¤��£��¢��¡����!���"��#��$llll  

��¡��¢m: قوله تعالى � � !� � �"� �#� �$�l���������������� قال صاحب
دين حْ العرب إذا جاءت بين الكالمين بجَ : اجميعً  والمبرد ثعلبقال  :)٣("الياقوتة"

ما سمعت : ومثله ،)٤(الطعام الو يأكُ فمعناه إنما جعلناهم جسدا لِ ، اكان الكالم إخبارً 
 اجحدً  اوٕاذا كان في أول الكالم جحد كان الكالم مجحودً  ،منك وال أقبل منك ماال

فإذا جمعت بين جحدين في أول الكالم كان أحدهما  "زيد بخارجما "نحو ، احقيقيً 
: وعليه قوله تعالى، "ما إن قمت"ومثله ، "ما قمت": يريد "ما ما قمت": كقوله، ازائدً 
m��������¢��¡l)٦(في أحد األقوال )٥(.  

 �m�m�m�m���»��º��¹��¸¶��*�� �́�����³����²��±���»��º��¹��¸¶��*�� �́�����³����²��±���»��º��¹��¸¶��*�� �́�����³����²��±���»��º��¹��¸¶��*�� �́�����³����²��±llll  

                                                            
  .٣/١٨٥أقسام الحذف  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )١(
  .٢/١٨٣إطالق الفعل وٕارادة إرادته  –معرفة حقيقته مجازه المصدر السابق:  )٢(
كان ثقًة إماًما، آيًة في الحفظ ز المعروف بالزاهد، عبدالواحد بن أبي هاشم المطر  محمد بن، أبو عمر هو )٣(

مات في بغداد سنة ، "ياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن" والذكاء، مصنفاته تزيد على العشرين منها:
  .)٤/٢٤١(شذرات الذهب  هـ.٣٤٥

  .٣٥٧ص/ ياقوتة الصراط في تفسير غريب القرآن، لغالم ثعلب، )٤(
  .٢٦سورة األحقاف:  )٥(
  .٤/٥١قاعدة في الجحد بين الكالمين   –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٦(

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٥٩ 

 

�m����²��±: تعالى قولهك ج والمراد الرسول اعام  الخطابيكون  قد: /قال 
¶��*� �´�� � � � �³l��� � ��m��e��d: بدليل قوله في سياقها¸ �c��b��a

�fl)١(.  
  .)٢(أي شرفكم �m¶��*��´������³����²��±l: تعالى قوله

 �m�m�m�m��K��J���I��H��G��F�������E��D��C��B��A��K��J���I��H��G��F�������E��D��C��B��A��K��J���I��H��G��F�������E��D��C��B��A��K��J���I��H��G��F�������E��D��C��B��Allll  
تفريق األرزاق : بالسين )٣(�mB��Al� ،�m±��°���l: قوله تعالى

  .تفريق اإلهالك واإلعدام: وبالصاد، واإلنعام
 �m�m�m�m������������~��}��|��{���z��y��x���w��v������������~��}��|��{���z��y��x���w��v������������~��}��|��{���z��y��x���w��v������������~��}��|��{���z��y��x���w��vllll  
��m��x: قوله تعالى في األنبياء ما يشبه تنزيل مكة في السور المدنيةم �w��v

�}��|��{���z��yl ٤(نزلت في نصارى نجران ومنهم السيد والعاقب(.  
�m�m�m�m����������������������� ��!��"����#��$����%��&��'����������������������� ��!��"����#��$����%��&��'����������������������� ��!��"����#��$����%��&��'����������������������� ��!��"����#��$����%��&��'llll   

����m: قوله تعالى � � �!� �"�� � �#� �$� � � �%� �&� �'l ، فالدمغ
  .)٥(والقذف مستعار

�m�m�m�m��(����®��¬��«��ª��©��� �̈�§��(����®��¬��«��ª��©��� �̈�§��(����®��¬��«��ª��©��� �̈�§��(����®��¬��«��ª��©��� �̈�§llll  
��m: تعالى في قوله )٦(الزمخشريقال  � �®��¬��«��ª��©���¨��§l 
  .)١(وأن المنكر عليهم ما يلزمهم حصر األلوهية فيهم، ال ينشر إال هم: أن معناه

                                                            
  . ٩٩: سورة يونس )١(

  .٢/١٥٢خطاب عين والمراد غيره  - وجوه المخاطبات والخطاب في القرآن البرهان: 
  .١/١٩٦أسماء القرآن  –معرفة أسمائه واشتقاقاتها البرهان:  )٢(
  . ٣٢سورة الزخرف:  )٣(

  .١/٢٩٥ختالف المعنى حروف متقاربة تختلف في اللفظ ال –علم مرسوم الخط البرهان: 
  .١/١٤١معرفة المكي والمدني البرهان:  )٤(
  .٣/٢٦٩ستعارة مباحث اال –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٥(
  .٤/١٣٦انظر قوله في: الكشاف  )٦(

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٦٠ 

 

�m�m�m�m��¿��¾��½�������������¼��»��º��¹��¸¶��9���� �́�³�������²�����±��°��¿��¾��½�������������¼��»��º��¹��¸¶��9���� �́�³�������²�����±��°��¿��¾��½�������������¼��»��º��¹��¸¶��9���� �́�³�������²�����±��°��¿��¾��½�������������¼��»��º��¹��¸¶��9���� �́�³�������²�����±��°llll  
: في قوله تعالى كمااالستدالل على أن صانع العالم واحد بداللة التمانع  ورد

�m¸¶��9�� � �´��³�� � � � � �²�� � � �±��°�lألنه لو كان للعالم صانعان لكان ال يجري  ؛����
وذلك ؛ ولكان العجز يلحقهما أو أحدهما، وال يتسق على إحكام، تدبيرهما على نظام

فإما أن تنفذ إرادتهما فتتناقض ، وأراد اآلخر إماتته، لو أراد أحدهما إحياء جسم
الستحالة تجزؤ الفعل إن فرض االتفاق أو المتناع اجتماع الضدين إن فرض 

فيؤدي أو ال تنفذ إرادة أحدهما ، وٕاما ال تنفذ إرادتهما فيؤدي إلى عجزهما، االختالف
  .)٢(اواإلله ال يكون عاجزً ، إلى عجزه

وهذا أبلغ ما يكون من الحجاج وهو األصل الذي عليه أثبتت داللة : /وقال 
  .)٣(التمانع في علم الكالم
°��±������m: قوله تعالىأن يدل العقل على الحذف والتعيين ك: من أدلة الحذف
�9� � � �´� �³� � � � � � �²lالفساد دليل على عدم تعدد ألنه في معرض التوحيد فعدم  ؛����

ولذلك لم يذكر ، وٕانما حذف ألن انتفاء الالزم يستلزم انتفاء الملزوم ضرورة، اآللهة
�m����´��³�������²�����±��°: قوله تعالى ،)٤(ا لهاالمقدمة الثانية عند استعمال الشرط بلوغً 

¸¶��9�l ليستو  ،)٥(انتفاء وجود اآللهة النتفاء الزمها وهو الفساد: فإن المقصود 
لو كان فيهما آلهة ليس فيهم اهللا لفسدتا وهو : هنا لالستثناء وٕاال لكان التقدير "إال"

  .باطل

                                                            
  .٢/٢٥٤أدوات التوكيد  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )١(
  .٢/١٨ معرفة جدلهالمصدر السابق:  )٢(
  .٣/١٤٧اإليجاز  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٣(
  .٣/٧٢أدلة الحذف  –يغة أساليب القرآن وفنونه البلالمصدر السابق:  )٤(
  .٣/٢٨٦، ٣/١١٠حذف المفعول  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٥(

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٦١ 

 

°��±������m: منه قوله تعالى )١(ابن الضائعوجعل  "بدل": اومن معاني "إال" أيضً 
¸¶��9��� �´��³��� � � � �²�l وبه يخرج على اإلشكال ، أي عوض اهللا "بدل اهللا": أي

  .المشهور في االستثناء وفي الوصف بـ "إال" من جهة المفهوم
وأنها للتأكيد ال ، جعلها في اآلية صفة )٢(ابن مالكإن : بقي أن يقال

ألن الفساد مرتب على ؛ لصحّ ، لو كان فيهما آلهة فسدتا: ألنه لو قيل ؛للتخصيص
  .)٣(تعدد اآللهة
تدل على  "آلهة"وجوابه أن ؟ ما فائدة الوصف المقتضي ها هنا للتأكيد: فيقال

لى الجنس من فلو اقتصر عليه لتوهم أن الفساد مرتب ع، أو على الجمع، الجنس

�m�9: فأتى بقوله، حيث هو � � �´l وهذا  ،ليدل على أن الفساد مرتب على التعدد

�m: نظير قولهم في �´� � � � �³l)أن الوصف هنا مخصص ال مؤكد ألن )٤ :

m³l فلوا اقتصر عليه لم يفهم النهي عن ، يدل على الجنسية وعلى التثنية

  .)٥(ليدل على أن النهي عن االثنين على ما سبق �m��´lفأتى بـ، أحدهما

mmmm��[��Z��Y��X���WV��UT��S��R��Q��[��Z��Y��X���WV��UT��S��R��Q��[��Z��Y��X���WV��UT��S��R��Q��[��Z��Y��X���WV��UT��S��R��Qllll  

                                                            
تقدمت ترجمته عند ، المعروف بابن الضائع أبو الحسن امي اإلشبيليتَ الكَ  بن محمد بن علي هو علي )١(

) من سورة طه. وانظر قوله في: مغني اللبيب البن هشام األنصاري، المكتبة العصرية، ٤٤تفسير اآلية رقم (
  باب "إّال". ٤٦٣ص/ ١م ج/٩١ - هـ ١٤١١بيروت، ت/ 

النحوي، نزيل  هو محمد بن عبداهللا بن عبداهللا بن مالك العالمة جمال الدين أبو عبداهللا الطائي الشافعي )٢(
: ولد بدمشق سنة ستمائة أو إحدى وستمائة، صاحب األلفية، دمشق، إمام النحاة وحافظ اللغة، قال عنه الذهبي

  ).١٣٤- ١/١٣١هـ. (بغية الوعاة ٦٧٢مات سنة 
 ت/ ١، ط/لبنان، بيروت، دار الكتب العلمية، انظر: حاشية الصبان على شرح األشموني أللفية ابن مالك )٣(

  .٢٣١ص/ ٢، ج/م١٩٩٧-هـ ١٤١٧
  .٥١سورة النحل:  )٤(
  .١٥١- ٤/١٥٠إال  –الكالم على المفردات من األدوات البرهان:  )٥(

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٦٢ 

 

���mZ��Y��X: قوله تعالى � WV��UT��S��R��Ql  أي بل
  .)١(هم عباد
�m�m�m�m��������������������������������� �� ���������������������������������������������� �� ���������������������������������������������� �� ���������������������������������������������� �� �������������

��������������� �������!��������������� �������!��������������� �������!��������������� �������!llll    
��m: تعالى قوله ���� ��!���������l ،إن حياة كل شيء إنما : قيل قد

ألنه لو كان المعنى  ؛وهذا غير جائز في العربية: )٢(ابن ُدُرْسَتَويهقال ، بالماءهو 
������l��mكذلك لم يكن  � �� � �� � �� � �ومعنى ، صفة لشيء �l��mوٕانما  اولكان منصوبً  امجرورً 

��m��Q: خلق الخلق من الماء ويدل له قوله في موضع آخر: اآلية �P� � � �O� �N� �M
SRl)٣(.  

��m: تعالى قوله ��� � ��!� ����� � ��l أي : جعلنا مبتدأ كل  هذا  حي
  .)٤(الجنس الذي هو الماء

�m�m�m�m��¿��¾��½��¼��»��º¹���� �̧�¶��+�� �́�³��²��¿��¾��½��¼��»��º¹���� �̧�¶��+�� �́�³��²��¿��¾��½��¼��»��º¹���� �̧�¶��+�� �́�³��²��¿��¾��½��¼��»��º¹���� �̧�¶��+�� �́�³��²llll  
من الشمس والقمر والليل  الً أن ك m�¾��½��¼l: يتعين في قوله تعالى

�¶��m )٥(الزمخشريوقد قدر ، والنهار ال يصح وصفه بالجمع � �	� �´� � ³

¸l)وما ذكرناه في هذه الحالة هو ، يساعد ما ذكرناهوهو  ،كل أحد: )٦
  .المشهور

                                                            
  .٤/١٦٢بل  –الكالم على المفردات من األدوات البرهان:  )١(
النحوي، أقبل على العربية حتى برع فيها، سمع على  هو أبو محمد عبداهللا بن جعفر بن ُدُرْسَتَويه الفارسي )٢(

  ).٢٤٦/ ٤هـ. (شذرات الذهب ٣٤٧جماعة من العلماء ببغداد، وصّنف التصانيف، مات سنة 
  .٢/١٢٦لمعنيين في موضع وتعينه في موضع آخر احتمال اللفظ  –معرفة تفسيره وتأويله البرهان:  )٣(
  .٤/٥٧أسباب التعريف  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٤(
  .٣/٥٤٨انظر قوله في: الكشاف  )٥(
  .٨٤سورة اإلسراء:  )٦(

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٦٣ 

 

عن اإلضافة فيجب أن  "كل"إذا قطعت : "نتاج الفكر"في  )١(السهيليوقال 
إذا تقدم ذكر  "ذاهبون كلٌ ": تقول، سم في معنى الجمعاألنها  ؛ايكون خبرها جمعً 

اآليات السابقة بأن فيها قرينة تقتضي تحسين وأجاب عن إفراد الخبر في  ،قوم
  .)٢(المعنى بهذا اللفظ دون غيره

 �m�m�m�m��\��[��Z��Y���X��WV��U�����T��S��\��[��Z��Y���X��WV��U�����T��S��\��[��Z��Y���X��WV��U�����T��S��\��[��Z��Y���X��WV��U�����T��Sllll  
  .)٣(خلق العجل من اإلنسان: أي�mV��U�����T��S�l������W��W��W��W: قوله تعالى
 ثعلبقاله ، أي خلق العجل من اإلنسان �mU�����T��S��V�l: قوله تعالى

  .)٤(وابن السكيت
  .)٦(�mr����q��pl: ويدل على ذلك: )٥(الزجاجقال 
لكثرة  ؛"اإلنسان من العجلة قَ لِ خُ ": واألحسن أن يكون تقديره: )٧(ابن جنيقال 

، قد اطرد واتسع ألنه أمرٌ ؛ وهو أقوى في المعنى من القلب، فعله إياه واعتماده له
  .فحمله على القلب يبعد في الصنعة ويضعف المعنى

                                                            
 ١، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط/انظر قوله في: نتاج الفكر في النحو، ألبي القاسم السهيلي )١(

  .٢١٨م، ص/١٩٩٢ –ه ١٤١٢ت/
  .٤/١٩٩كل  –الكالم على المفردات من األدوات البرهان:  )٢(
  .٣/١٧٩مما قدم النية به التأخير  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٣(
بن إسحاق أبو يوسف بن السكيت، كان عالًما بنحو الكوفيين وعلم القرآن واللغة والشعر، روايًة  هو يعقوب )٤(

ثقًة، له تصانيف كثيرة في النحو ومعاني الشعر وتفسير دواوين العرب، زاد فيها على من تقدمه، مات في رجب 
عن أبي  ٩/٤٧سي في روح المعاني أورده األلو  .)٢١٥٩رقم الترجمة ( ٢/٣٤٩هـ. (بغية الوعاة ٢٤٤من سنة 

  عمرو وأبي عبيدة وقطرب.
العلم  اج النحوي، قال ابن خلكان: كان من أهلبن محمد بن السري بن سهل الزج  إبراهيم هو أبو إسحاق )٥(

واألدب والدين المتين، وصنف كتاًبا في معاني القرآن، وله كتاب "األمالي" وكتاب "االشتقاق" و"العروض"، 
هـ على الصحيح. (شذرات ٣١٠اج ثم تركه واشتغل باألدب، فنسب إليه، مات سنة وغير ذلك، كان يخرط الزج

  ).٤/٥١الذهب 
اج  )٦( ج٣/٣٩٢معاني القرآن وٕاعرابه، للز.  
  .٢/٤٦انظر قوله في: المحتسب  )٧(

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٦٤ 

 

ولعمري إنه : قال "الطين"هنا  إن العجل ها: ولما خفي هذا على بعضهم قال
كيف  –عز اسمه–اه أال تر ، إال نفس العجل -هنا–في اللغة كما ذكر غير أنه ليس 

 )١(mr����q��pl: ونظيره قوله �،m[��Z��Y���Xl: عقبه قال

�mW��V��Ul)ألن العجلة ضرب من الضعف لما تؤذن به الضرورة  )٢

  .)٣(والحاجة

mmmm��s�������r��q��p����o��n��m��l��k��j���i������h��g��f��e��s�������r��q��p����o��n��m��l��k��j���i������h��g��f��e��s�������r��q��p����o��n��m��l��k��j���i������h��g��f��e��s�������r��q��p����o��n��m��l��k��j���i������h��g��f��e
u��tu��tu��tu��tllll   

�������mn��m��l��k��j���i���h��g��f��el: قوله تعالى �� �� �� : تقديره�
  ؟ هذا الوعد لما استعجلوا فقالوا متى

؟ متى هذا الوعد: ألنهم قالوا ؛تقديره [لعلموا صدق الوعد]: )٤(الزجاجوقال 
  .)٥(m�x��w��vl: وجعل اهللا الساعة موعدهم فقال تعالى

  .)٦("لما أقاموا على كفرهم ولندموا أو تابوا": تقديره: وقيل
�m�m�m�m�� ��!��"��#��$��%�� &'�� �(��)��*��+��,��-�� ��!��"��#��$��%�� &'�� �(��)��*��+��,��-�� ��!��"��#��$��%�� &'�� �(��)��*��+��,��-�� ��!��"��#��$��%�� &'�� �(��)��*��+��,��-
��.��.��.��.llll  

  .)٧(أي بدل الرحمن، �m'���(��)��*��+��,��-l: تعالى قوله

                                                            
  .١١سورة اإلسراء:  )١(
  .٢٨سورة النساء:  )٢(
    .٢٠٤ – ٢/٢٠٣الخصائص، البن جني  )٣(

  .٣/١٨٤قلب اإلسناد  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان: 
)٤(  ٣م، ج/١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨، ت/١جاج، عالم الكتب، ط/انظر قوله في: معاني القرآن وٕاعرابه للز 

  .٣٩٢ص/
  .٤٠سورة األنبياء:  )٥(
  .٣/١٢٠حذف األجوبة  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٦(
  .٤/٢٥٥من  –الكالم على المفردات من األدوات المصدر السابق:  )٧(

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٦٥ 

 

�m�m�m�m��¬� �«� � � � � �ª� �©�� � �̈ �§��¦� � ¥¤� �£� �¢��¡��;� � �<��¬� �«� � � � � �ª� �©�� � �̈ �§��¦� � ¥¤� �£� �¢��¡��;� � �<��¬� �«� � � � � �ª� �©�� � �̈ �§��¦� � ¥¤� �£� �¢��¡��;� � �<��¬� �«� � � � � �ª� �©�� � �̈ �§��¦� � ¥¤� �£� �¢��¡��;� � �<
��=��®��=��®��=��®��=��®llll   
�و m�®��¬l: قوله تعالى m�� ��� ��l)بالسين من الجَ  )١ ر ،

 ٢(حبةوبالصاد من الص(.  

�m�m�m�m��M��L��K�������J���I����H��G��F��ED��C��B��A��M��L��K�������J���I����H��G��F��ED��C��B��A��M��L��K�������J���I����H��G��F��ED��C��B��A��M��L��K�������J���I����H��G��F��ED��C��B��Allll  
 اوحيً  -أي القرآن- سماهو : / أبو المعالي عزيزي بن عبدالملكقال القاضي 

�: فقال mD��C� �Bl،  تعريف : معناهف "اوحيً ته "أما تسميو : /قال
 أو بإلهام كالنحل وٕاشارة النمل، كان بالكالم كاألنبياء والمالئكة سواءً  يء خفيةً الش ،

  .)٣(ا بسرعة وخفيةألن فيه إلهامً  ؛فهو مشتق من الوحي والعجلة
�m�m�m�m�� �̂�����]��\������[��Z�� �̂�����]��\������[��Z�� �̂�����]��\������[��Z�� �̂�����]��\������[��Z...��������������p��p��p��pllll   

�[������m: تعالى كقوله "في" تأتي الالم بمعنى: /قال  �\� � � � � �[� �Z
�^l )٤(.  
�m�m�m�m����������������������������������������������������������������������������������������������������������������llll  

 اذكرً  -أي القرآن- سماهو : / أبو المعالي عزيزي بن عبدالملكقال القاضي 
��������m: فقال���l����)٥(.  

فلما فيه من المواعظ والتحذير وأخبار األمم  "ذكرا"أما تسميته و : /قال 
���m������³: قال تعالى، الشرف: والذكر، امصدر ذكرت ذكرً وهو ، الماضية � �²��±
¶��*��´l)٢(أي شرفكم )١(.  

                                                            
  .٤٨سورة القمر:  )١(
  .١/٢٩٥ختالف المعنى متقاربة تختلف في اللفظ الحروف  –علم مرسوم الخط البرهان:  )٢(
  .١/١٩٣أسماء القرآن  –معرفة أسمائه واشتقاقاتها المصدر السابق:  )٣(
  .٤/٢٠٨ا الالم العاملة جر  –الكالم على المفردات من األدوات المصدر السابق:  )٤(
  .١/١٩٢ أسماء القرآن –معرفة أسمائه واشتقاقاتها المصدر السابق:  )٥(

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٦٦ 

 

 �m�m�m�m��¼��»��º��¹�� �̧��¶��$���´��¼��»��º��¹�� �̧��¶��$���´��¼��»��º��¹�� �̧��¶��$���´��¼��»��º��¹�� �̧��¶��$���´llll  
��m�»��º: قوله تعالى �¹��¸� � �¶��$�� �´l ،ألن  ؛!أم لعبت: ولم يقل

وٕانما يكون ذلك أحد رجلين إما ، االعاقل ال يمكن أن يلعب بمثل ما جاء به ظاهرً 
فيكون اللعب من شأنه حتى ، وٕاما مستمر على لهو الصبا وغي الشباب، محق

  .)٣(لم يعط هذا "أم لعبت"ولو قال ، يصدر عنه مثل ذلك
mmmm��j��i��h��g���f��e��d��j��i��h��g���f��e��d��j��i��h��g���f��e��d��j��i��h��g���f��e��dllll  

�mf��el: قوله تعالى � �� � �� � �� � يحتمل االستفهام الحقيقي بأن يكونوا لم يعلموا أنه �
، وال تقريرا له، عن الفعل اوال يكون استفهامً ، بأن يكونوا علموا ريريوالتق، الفاعل

  .)٤(���������m�n��m��ll: وألنه أجاب بالفاعل بقوله، دألنه لم يل
 اسميةً  فإن كان جملةً ، للسؤال الً األصل في الجواب أن يكون مشاك: /قال 

وقد أشكل ، اويجيء ذلك في الجواب المقدر أيضً ، فينبغي أن يكون الجواب كذلك
���m��g: في جواب ÷ إبراهيمعلى هذه القاعدة قوله تعالى حكاية عن  �f��e

o���n��m��l��k��j��i��hl)فإن السؤال وقع عن الفاعل ، )٥
مع أنهم لم يستفهموا عن كسر ، ومع ذلك صدر الجواب بالفعل، ال عن الفعل

  .األصنام بل كان عن الشخص الكاسر لها
ر د صَ ال يصلح أن يُ  "بل"فإن ، ليس بجواب للهمزة "بل"أن ما بعد : والجواب

، افالوجه أن يجعل إخبارا مستأنفً  )،بلى(أو  )نعمـ(وألن جواب الهمزة ب، بها الكالم
 رٌ والجواب المحقق مقد  عليه سياق الكالم دل ، ما فعلته بل فعله : ح به لقالولو صر

  .ذلكوٕانما اخترنا تقدير الجملة الفعلية على الجملة المعطوفة عليها في ، كبيرهم

                                                            
  .١٠سورة األنبياء:  )١(
  .١/١٩٦أسماء القرآن  –معرفة أسمائه واشتقاقاتها البرهان:  )٢(
  .٤/٤٦سم والفعل الفرق بين الخطاب باال –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٣(
  . ٢/٢٠٧التقرير  ماستفها –أقسام معنى الكالم المصدر السابق:  )٤(
  .٦٣-٦٢سورة األنبياء:  )٥(

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٦٧ 

 

المعطوف : ا في الجملتينيلزم على ما ذكرت أن يكون الخلف واقعً : فإن قلت
  ."بل"والمعطوفة الملفوظ بها بعد ، عليها المقدرة

مع ، ما أنا فعلته بل فعله كبيرهم هذا :على أن يكون التقدير، وٕانه الزم: قلتُ 
إذ منطوقها نفي الفعل عن  ؛زيادته بالخلف عما أفادته الجملة األولى من التعريض

  .ومفهومها إثبات حصول التكسير من غيره ÷ إبراهيم
  .ا عن الخلف على كل حالصً بد من ذكر ما يكون مخلَ  وال: فإن قلتَ 

  :فالجواب من وجوه
ينسب أن  ÷ولم يكن قصده ، عن الكذب اصً خلَ أن في التعريض مَ : أحدها

بل قصده إثبات الفعل لنفسه على طريق ، الفعل الصادر منه إلى الصنم حقيقة
، ت معترف لنفسه بالفعلوهو في ذلك مثبِ ، ليحصل غرضه من التبكيت التعريض

  .وليس هذا من الكذب في شيء
ولما كانوا ألكبرها أشد ، هللا تعالى نه غضب من تلك األصنام غيرةً أ: والثاني

وذلك كله حامل للقوم على ، فحمله ذلك على تكسيرها، اأشد غضبً كان منه  اتعظيمً 
ومنبه لهم على أن المتكسرة ، عن أن يخصوه بزيادة التعظيم الً فض، أن يعبدوه األنفة

 الً منسلخة عن ربقة الدفع فض، منادى عليها بالفناء، متمكن فيها الضعف والعجز
ينظر إليه بعين التحقير ال وما هذا سبيله حقيق أن  ،عن إيصال الضرر والنفع

كما ينسب إلى الفاعل والمفعول والمصدر ، والفعل ينسب إلى الحامل عليه، التوقير
إذ للفعل بهذه األمور تعلقات ومالبسات يصح اإلسناد ؛ والزمان والمكان والسبب
  .إليها على وجه االستعارة

من باقي منهم بادرة تعظيم األكبر لكونه أكمل  ÷أنه لما رأى : الثالث

يصان أن يشترك معه من دونه في التبجيل ، م أن ما هذا شأنهلِ وعَ ، األصنام
وعلى تمحيق األكبر ، لهم على أن اهللا أغير احمله ذلك على تكسيرها منبهً ، والتكبير

فلما كان الكبير هو الحامل على تكسير الصغير ؛ خص بالعبادةأن يُ  وحري  ،قدرأ

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٦٨ 

 

: ولما تبين لهم الحق رجعوا إلى أنفسهم فقالوا ،سلفعلى ما ، ت النسبة إليهصحّ 
  .)١(إنكم انتم الظالمون إذ وضعتم العبادة بغير موضعها

 mmmm��t��s��r��q��p��o���n��m��l��k��t��s��r��q��p��o���n��m��l��k��t��s��r��q��p��o���n��m��l��k��t��s��r��q��p��o���n��m��l��kllll  
��m: تعالى قوله �t��s��r��q��p��o���n��m��ll ،

بما عرض ؛ على سبيل االستهزاء وٕاقامة الحجة عليهم�mpl: غرضه بقوله
على ذلك بعدم إجابتهم إذا  الً مستد، لهم به من عجز كبير األصنام عن الفعل

���mo: ولم يرد بقوله، لوائِ سُ  �n��m��ll�� نسبة الفعل الصادر عنه إلى �
  .)٢(فداللة هذا الكالم عجز كبير األصنام عن الفعل بطريق الحقيقة، الصنم
؟ أنت فعلته: ل عن كسر األصنام وقيل لهئِ لما سُ  إبراهيموله تعالى في قصة ق

�: فقال mo� � �n� �m� �ll�� قابلهم بهذه المعارضة ليقيم عليهم الحجة �

  .)٣(ويوضح لهم المحجة

mmmm����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������llll  

��m: قوله تعالى���l���� ، أبو اسم لفعل ماض أي كرهت وتضجرت حكاهما

  .)٤(البقاء

                                                            
  .٣٥-٤/٣٤فائدة فيما يتعلق بالسؤال والجواب  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )١(

  .٢/١٩٣التعريض والتلويح  –والتعريض في القرآن  المصدر السابق: )٢(

  .٣/١٨٩األلغاز  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٣(

النحوي الضرير الُعكَبري األصل، البغدادي المولد والدار، كان  الحسين بن عبداهللا أبو البقاءهو عبداهللا بن  )٤(

نحوًيا فقيًها مرضًيا، كان جّماعة لفنون من العلم والمصنفات، له مصنفات حسان في إعراب القرآن وقراءته، 

الرواة هــ. (إنباه ٦١٦ربيع اآلخر  ١٨هـ وتوفي ليلة األحد ٥٣٨وٕاعراب الحديث والنحو واللغة العربية، ولد سنة 

  ). ٣٢٥رقم الترجمة ( ١١٧ – ٢/١١٦
= 

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٦٩ 

 

  .وهو الظاهر ،لكم اأي تلفً : "غريبه"في  )١(العزيزيوقال 
  .)٣(اقذرً : بمعنى أف  )٢(وفسر صاحب الصحاح

�m�m�m�m��K��J��I��H���G��F��E��D��C��B��A��K��J��I��H���G��F��E��D��C��B��A��K��J��I��H���G��F��E��D��C��B��A��K��J��I��H���G��F��E��D��C��B��A
��Q��P���O��N��ML��Q��P���O��N��ML��Q��P���O��N��ML��Q��P���O��N��MLllll   

m��C��BA :تعالى كقوله، الداعي: من معاني الهدى: /قال 
Dl��������)٤(.  

 mmmm����� ���������������� �~�� � � � � �}��|��� � � �{��z��y��������������������� �~�� � � � � �}��|��� � � �{��z��y��������������������� �~�� � � � � �}��|��� � � �{��z��y��������������������� �~�� � � � � �}��|��� � � �{��z��y
    llll   

، على القوم: أي، ����m�{��z��yl نحو "على": من معاني "ِمْن": /قال 

                                                            
  .٩٠ص/ ٢انظر قوله في: إمالء ما من به الرحمن، ألبي البقاء العكبري، دار الكتب العلمية، بيروت/لبنان، ج/

بكر بن ، كان أديًبا فاضًال متواضًعا، أخذ عن أبي هو محمد بن عزيز أبو بكر السجستاني العزيزي )١(

األنباري، وصّنف "غريب القرآن" المشهور، فجّوده، يقال: إنه صّنفه في خمس عشرة سنة، وكان يقرأه على 

 ١/١٧١هـ. (بغية الوعاة ٣٣٠، قال ابن النجار في ترجمته: كان عبًدا صالًحا، مات سنة شيخه ابن األنباري

  .٢٩قوله في: غريب القرآن، ص/ ). انظر٢٨٨رقم الترجمة (
، من أعاجيب الدنيا، وذلك أنه من الفاراب، إحدى بالد الترك، وهو إمام هو إسماعيل بن حّماد الجوهري )٢(

آتاه اهللا قوة بصيرة، وحسن ، ثم هو من فرسان الكالم، وممن في علم اللغة، وخطه يضرب به المثل في الحسن
سريرة وسيرة، أقام بنيسابور على التدريس والتأليف، وتعليم الخط وكتابة المصاحف، حتى مضى لسبيله عن 
آثار جميلة وأخبار حميدة، له كتاب "الصحاح" في اللغة، الذي سار في اآلفاق، قيل إنه اختلط آخر عمره، 

هـ. ٤٠٠هـ، ورأيت فيما رأيت أنه مات في حدود سنة ٣٩٨ور سنة ومات متردًيا من سطح داره بنيسابور في شه
  ).١٢٢رقم الترجمة ( ٢٣١- ١/٢٣٠(إنباه الرواة 

  . ١٣٣١ص/ ٤م، ج/١٩٩٠ت/ ٤الصحاح للجوهري، دار العلم للماليين، بيروت، ط/ )٣(
  .٤/١٥٦أف  –الكالم على المفردات من األدوات البرهان: 

  .١/٨٥معاني الهدى  –ر جمع الوجوه والنظائالبرهان:  )٤(

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٧٠ 

 

  .)١(منعناه منهم بالنصر: وقيل على التضمين أي
 �m�m�m�m��!��"��#��$��%��&���� � � �'��(��)��*��+��,��-��!��"��#��$��%��&���� � � �'��(��)��*��+��,��-��!��"��#��$��%��&���� � � �'��(��)��*��+��,��-��!��"��#��$��%��&���� � � �'��(��)��*��+��,��-

���.��/���.��/���.��/���.��/llll  
�(��)m: قوله تعالى �*� �+� �,� �-l ،قال ،واذكر: أي 

�m��D��C��B��A: في هذه اآليات قوله تعالى ويدل على "اذكر": )٢(الواحدي

G��F��El)٣(،�m�������������l)وما قاله  ،)٤
ونحوه إذا  "لكم اواذكروا أخً ": تقديره اأيضً  امفعول "اذكر" يكون محذوفً إال أن ، ظاهر

ولو لم يفد ذلك ، وذلك ليكون "إذ" في موضع نصب على الظرف، كان كذا
  .)٥(واألصح أنها ال تفارق الظرفية، به المحذوف لزم وقوع "إذ" مفعوالً 

، ألن االثنين جمع في المعنى اقد يذكر شيئان ويعود الضمير جمعً : /قال 
  .)٦(سليمانيعني حكم  �m�/��!��"l كقوله تعالى

�m�m�m�m��£��¢��¡� �3� � �4�� 56� �7� �8� �9�� :;��<��£��¢��¡� �3� � �4�� 56� �7� �8� �9�� :;��<��£��¢��¡� �3� � �4�� 56� �7� �8� �9�� :;��<��£��¢��¡� �3� � �4�� 56� �7� �8� �9�� :;��<
��� �̈�§��¦��¥¤��� �̈�§��¦��¥¤��� �̈�§��¦��¥¤��� �̈�§��¦��¥¤llll  

فإنه قدم الحكم مع ، �����m56��7��8��9��:;��<l: تعالى قوله
: قال تعالى، ولكن لما كان السياق في الحكم قدمه؛ أن العلم ال بد من سبقه للحكم

m��!��"��#� �$� �%� �&� � � � � � �'� �(� �)� �*��+� �,��-

                                                            
  .٤/٢٥٥من  –الكالم على المفردات من األدوات البرهان:  )١(
  .١/١٥٧انظر قوله في: الوسيط في تفسير القرآن المجيد  )٢(
  .٢٦سورة األنفال:  )٣(
  .٨٦سورة األعراف:  )٤(
  .٣/١٣٣حذف العام  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٥(
  .٤/٢٤قاعدة في الضمائر  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٦(

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٧١ 

 

/l)قوله  )٢(الزمخشريوبها فسر ، الحكمة: ويحتمل أن المراد بالحكم، )١
  .)٣(�m��������������������l: تعالى في سورة يوسف

�¥�m�¤��£��¢��¡��3���4�l: قوله تعالى �� �� �� قدم : )٤(الزمخشريقال �
وأدخل في ، ألن تسخيرها له وتسبيحها أعجب وأدل على القدرة ؛الجبال على الطير

  .والطير حيوان ناطق، ألنها جماد؛ اإلعجاز
  .)٥(ما يراد به في حد اإلنسان "ناطقـ"ب الزمخشريوليس مراد : النحاسابن قال 
�m�m�m�m��B�� �́�³��²���±°��H��®��¬��«��ª��©��B�� �́�³��²���±°��H��®��¬��«��ª��©��B�� �́�³��²���±°��H��®��¬��«��ª��©��B�� �́�³��²���±°��H��®��¬��«��ª��©llll   

�m´��³: قوله تعالى �²l)٦(،mc�d� �e�l)و، )٧�m�c�d�

el)حيث إن الجملة االسمية ، فذلك لتأكيد الطلب لألوصاف الثالثة، )٨
وهل ؟ وهو أدل على طلبه من فهل تشكرون، أدل على حصول المطلوب وثبوته

   .)٩(إلفادة التجدد؟ تسلمون
�m�m�m�m��Å��Ä��Ã��Â��ÁÀ��¿��¾��½���¼�� � �»��º��¹��� � �̧ �¶��Å��Ä��Ã��Â��ÁÀ��¿��¾��½���¼�� � �»��º��¹��� � �̧ �¶��Å��Ä��Ã��Â��ÁÀ��¿��¾��½���¼�� � �»��º��¹��� � �̧ �¶��Å��Ä��Ã��Â��ÁÀ��¿��¾��½���¼�� � �»��º��¹��� � �̧ �¶
��Æ��Æ��Æ��Ællll  

  .)١٠(أي وسخرنا�����������������m¸��¶�l: وقوله

                                                            
  .٧٨سورة األنبياء:  )١(
  . ٣/٢٦٦الكشاف  )٢(
  .٣/١٦٧سبق ما يقتضي تقديمه  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  .٢٢سورة يوسف:  )٣(
  .٤/١٥٨الكشاف  )٤(
  .٣/١٧٤أنواع التقديم والتأخير  –البليغة أساليب القرآن وفنونه البرهان:  )٥(
  .٨٠سورة األنبياء:  )٦(
  .٩١سورة المائدة:  )٧(
  .١٤سورة هود:  )٨(
  .٤/١١٤الهمزة  –الكالم على المفردات من األدوات البرهان:  )٩(
  .٣/١٣٣حذف العام  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )١٠(

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٧٢ 

 

mmmm���������������������������	��
�����������������������~���������������������������	��
�����������������������~���������������������������	��
�����������������������~���������������������������	��
�����������������������~

��������������������������������������������������������������������������������������������������������llll  
�m���~l: قوله تعالى � �� � �� � �� � وقال في سورة  ،يونس: أضافه إلى الحوت والمراد�

، "صاحب"بـأشرف من اإلضافة  "بذي"واإلضافة  )١(�mu��t��s��rl :القلم
�كقوله ، د في حروف التهجيولذلك وجِ ، "الحوت"أشرف من  "النون"ولفظ  m��zy
{l)٣(وليس في اآلخر ما يشرفه بذلك إنه قسمٌ : وقد قيل )٢(.  

�������m: في قوله تعالى: في كتاب "التعريف واإلعالم" السهيليقال  � ��� �~

���...�l  وقال في سورة القلم ، وهو الحوت "النون"أضافه هنا إلىm��t��s��r

ul)ولكن بين اللفظين تفاوت كبير في حسن ، والمعنى واحد "ذا النون"وسماه هنا  )٤
فإنه حين ذكره في موضع الثناء ، وتنزيل الكالم في الموضوعين، اإلشارة إلى الحالين

ولفظ النون أشرف لوجود هذا االسم في ، ولم يقل صاحب الحوت، ذا النون: عليه قال
، إن هذا قسم بالنون والقلم: وقد قيل )٥(m{��zylحروف الهجاء في أوائل السور نحو 

وهذا االشتراك يشرف هذا ، فقد عظمه بعطف المقسم به عليه وهو القلم اوٕان لم يكن قسمً 
فالتفت إلى تنزيل الكالم في اآليتين ، وليس في االسم اآلخر وهو الحوت ما يشرفه، االسم

  .)٦(إليه في هذا فإن التدبر إلعجاز القرآن واجب مفترض ح لك ما أشرتُ لُ يَ 

�m�m�m�m��J� � � � �I� �H�� �G��F� �E� �D��C� �B�� �A��J� � � � �I� �H�� �G��F� �E� �D��C� �B�� �A��J� � � � �I� �H�� �G��F� �E� �D��C� �B�� �A��J� � � � �I� �H�� �G��F� �E� �D��C� �B�� �A
��L��K��L��K��L��K��L��Kllll   

                                                            
  .٤٨سورة القلم:  )١(
  .١رة القلم: سو  )٢(
  .١/١١٨علم المبهمات البرهان:  )٣(
  .٤٨سورة القلم:  )٤(
  .١سورة القلم:  )٥(
  . ٨٣- ٨٢التعريف واإلعالم بما أبهم في القرآن من األسماء واألعالم، ص/  )٦(

  .٤/٤٢التأدب في الخطاب بإضافة الخير هللا   –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان: 

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٧٣ 

 

 أن يفحش ذكره في السمع فيكنى عنه بما ال: من أسباب الكناية: /قال 

m��B��A: فكنى عن الفروج بالجلود كما في قوله تعالى .. ينبو عنه الطبع

E��D��Cl)لفروجهم فكنى عنها بالجلود على ما ذكره المفسرون: أي )١.  

  ؟فصرح بالفرج�������������mC��B���A�l: فقد قال اهللا تعالى: فإن قيل
وٕانما هو من لطيف الكنايات ، الفرج الحقيقي -هنا–أخطأ من توهم : قلنا
لم يعلق ثوبها ريبة فهي طاهرة : أي، وهي كناية عن فرج القميص، وأحسنها
ن إوليس المراد غير هذا ف، الُكمان واألعلى واألسفل: وفروج القميص أربعة ،األثواب

، الجاهل وألطف إشارة وأملح عبارة من أن يريد ما ذهب إليه وهم القرآن أنزه معنى
فأضيف القدس إلى القدوس ونزهت ، السيما والنفخ من روح القدس بأمر القدوس

  .)٢(ذكره صاحب التعريف واإلعالم ،القانتة المطهرة عن الظن الكاذب والحدس
�m�m�m�m���]��\����[��Z��YX��W��V���]��\����[��Z��YX��W��V���]��\����[��Z��YX��W��V���]��\����[��Z��YX��W��Vllll  

��m���U: تعالى قوله �T��S��R� �Q� �P� �O� � �N� �M
� � YX��W��Vl)لكن عدل من ، على ما قبله اعطفً  "فقطعتم"واألصل ، )٣

إنه سبحانه نعى عليهم ما أفسدوه من أمر دينهم إلى قوم : فقيل؛ الخطاب إلى الغيبة
  .)٤(!أال ترون إلى عظيم ما ارتكب هؤالء في دين اهللا لم: ووبخهم عليه قائالآخرين 

�َتَقطُعواm: قوله تعالى �� �� �� �X��W�l�� � Y� � Y� � Y� � Y كأنه ينعى عليهم ، "تقطعتم أمركم بينكم"دون
أال : ويقبح عندهم ما فعلوه ويوبخهم عليه قائالً ، ما أفسدوه من أمر دينهم إلى قوم آخرين

                                                            
  .٢١سورة فصلت:  )١(
  . ٨٤التعريف واإلعالم بما أبهم في القرآن من األسماء واألعالم، ص/ )٢(

  .٢/١٨٩أسباب الكناية  –الكنايات والتعريض في القرآن البرهان: 
  .٩٢-٩٢سورة األنبياء:  )٣(
  .٣/٢٠٠لتفات من الخطاب إلى الغيبة اال –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٤(

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٧٤ 

 

تمثيال ألخالقهم ، اعً طَ هؤالء في دين اهللا فجعلوا أمر دينهم به قِ  ترون إلى عظيم ما ارتكب
  .)١(!في الدين

�m�m�m�m��v�� �u��� �t� �s��r��q���p� �o�� �n���m��l��k��v�� �u��� �t� �s��r��q���p� �o�� �n���m��l��k��v�� �u��� �t� �s��r��q���p� �o�� �n���m��l��k��v�� �u��� �t� �s��r��q���p� �o�� �n���m��l��k
���+��,���-��.��/���0��~���}��|��{��z����y��x��w���+��,���-��.��/���0��~���}��|��{��z����y��x��w���+��,���-��.��/���0��~���}��|��{��z����y��x��w���+��,���-��.��/���0��~���}��|��{��z����y��x��w

��9��:���;���<��=��>��?��@��A��B��C��������D�����E��9��:���;���<��=��>��?��@��A��B��C��������D�����E��9��:���;���<��=��>��?��@��A��B��C��������D�����E��9��:���;���<��=��>��?��@��A��B��C��������D�����Ellll   
�����mq���p��o���n���m��l��k�l: قوله تعالى �� �� �� ، زائدة "ال": قيل�

إهالكهم لكفرهم أنهم ال يرجعون عن الكفر إلى ممتنع على أهل قرية قدرنا : عنىوالم
���mوعلى هذا فـ ،قيام الساعة ¥l  ً؛ اخبر مقدم وجوب ألن المخبر عنه أن 

  .)٢("وصلتها"
 ،)٣(سد يأجوج ومأجوج: أي mw��v���u����t��sl: وقوله تعالى

�����mC: تعالى قولهو  � � �D���� �E���+��,���-��.��/���0��~l ،
ذلك ندم الذين كفروا ولم ينفعهم إيمانهم ألنه من اآليات  حتى إذا كان: المعنى

�<��=m " نحوعن"بمعنى  وتأتي "ِمْن" ،)٤(واألشراط �?� �@� �A� �B� �Cl���������
  .)٥(هي لالبتداء: وقيل

 �m�m�m�m�F��G��H���I��J��K��L���M��N��O��P��Q�F��G��H���I��J��K��L���M��N��O��P��Q�F��G��H���I��J��K��L���M��N��O��P��Q�F��G��H���I��J��K��L���M��N��O��P��Qllll  
���m�J��K��L: تعالى قوله �M��N� �O��P��Ql ، معلوم

اكتفاء بالداللة الظاهرة على أنه ال  فنزلت اآلية مطلقةً ، اأنه لم يرد به المسيح وعزيرً 
هذا المسيح : فلما قال المشركون، وكان ذلك بمنزلة االستثناء باللفظ، يعذبهما اهللا

                                                            
  .٣/٢٠٧لتفات أسباب اال –القرآن وفنونه البليغة أساليب البرهان:  )١(
  .٣/٥٤زيادة ال  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٢(
  .٣/٩٦حذف المضاف وٕاقامة المضاف إليه مقامه المصدر السابق:  )٣(
  .٣/١٢٣حذف األجوبة المصدر السابق:  )٤(
  .٤/٢٥٥من  –األدوات الكالم على المفردات من المصدر السابق:  )٥(

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٧٥ 

 

¶��¸���mR�����´��³����»��º����¹: دا من دون اهللا أنزل اهللابِ وعزير قد عُ 

¼l)١(.  

�m�m�m�m��N��M��L��K��J���I��H��G��F��E��DC��B��A��N��M��L��K��J���I��H��G��F��E��DC��B��A��N��M��L��K��J���I��H��G��F��E��DC��B��A��N��M��L��K��J���I��H��G��F��E��DC��B��A

��W���V��U��T��S��R���Q���P���O��W���V��U��T��S��R���Q���P���O��W���V��U��T��S��R���Q���P���O��W���V��U��T��S��R���Q���P���Ollll  
�m�J: قوله تعالى � �I� �H� � G�l ، هو مفصول ألن شهوات

أي ، Ql َتَتَلقاُهمُ m: وقوله تعالى ،)٢(األنفس مختلفة أو مفصلة في الوجود
  .)٣(يقولون لهم ذلك

�m�m�m�m� � � � � �t��s�� � � �r��q��p� � � � � � �o��n� �m��l�� � � � �t��s�� � � �r��q��p� � � � � � �o��n� �m��l�� � � � �t��s�� � � �r��q��p� � � � � � �o��n� �m��l�� � � � �t��s�� � � �r��q��p� � � � � � �o��n� �m��l��w��v��u��w��v��u��w��v��u��w��v��u

xxxxllll   
 -أي القرآن  - اهسمّ و : / أبو المعالي عزيزي بن عبدالملكقال القاضي 

  .)٤(اآلية mo��n��m��l ...l: فقال ازبورً 

                                                            
  .٢/١١٩معرفة تفسيره وتأويله البرهان: . ١٠١سورة األنبياء: )١(
  .١/٢٨٩فصل "ما" - علم مرسوم الخطالبرهان:  )٢(
  .٣/١٢٧حذف القول  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٣(
  .١/١٩٤أسماء القرآن  –معرفة أسمائه واشتقاقاتها المصدر السابق:  )٤(

 



 

 

          

    
    املبحث الثاني: املبحث الثاني: املبحث الثاني: املبحث الثاني: 

 ) وحىت آخر سورة (الفرقان)) وحىت آخر سورة (الفرقان)) وحىت آخر سورة (الفرقان)) وحىت آخر سورة (الفرقان)احلجاحلجاحلجاحلجمن أول سورة (من أول سورة (من أول سورة (من أول سورة (

 وفيه مطلبان: 
اإلمام الزركشي من سورتي  ما فسره المطلب األول:

 .(والمؤمنون)و (الحج)
لزركشي من سورتي ما فسره اإلمام ا المطلب الثاني:

 .(الفرقان)و (النور)
 

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٧٧ 

 

        : : : : األولاألولاألولاألولاملطلب املطلب املطلب املطلب 
 ) و(املؤمنون)) و(املؤمنون)) و(املؤمنون)) و(املؤمنون)احلجاحلجاحلجاحلج((((من سورتي من سورتي من سورتي من سورتي     الزركشيالزركشيالزركشيالزركشيما فسره اإلمام ما فسره اإلمام ما فسره اإلمام ما فسره اإلمام 

  
  
  

 �m�m�m�m��K��J���I��H��G��F��ED��C��B��A��K��J���I��H��G��F��ED��C��B��A��K��J���I��H��G��F��ED��C��B��A��K��J���I��H��G��F��ED��C��B��Allll  
���mJ: تعالى قوله �I� �H��G� �F� � ED��C� �B� �Al 

  .)١(يسيرون والناس خزاعة من حي وهم، المصطلق بني غزوة في الً لي نزلت
�: تعالى قوله m�B� �Al ،وٕاال، فرد كل ال الناس جنس: المراد فإن 

 أهل خطاب في يغلب وهذا، الخطاب هذا تحت يدخل لم المكلف غير أن فمعلوم
�بـ الخطاب في ج النبي دخول األصوليون ورجح، مكة m�B� �Al، وفي 

��m�B أولهما سورتان القرآن �Al السورة وهي األول النصف في: إحداهما 
 ،الحج سورة وهي منه الثاني النصف في: والثانية ،النساء سورة وهي، منه الرابعة
 هذا فتأمل، المعاد شرح على تشتمل والثانية، المبدأ شرح على تشتمل: واألولى
  .)٢(البالغة في أوقعه ما الترتيب

، بالتقوى أمرهم m��J���I��H��G��F��ED��Cl: تعالى قوله
 ليقرر وصفٍ  بأهولِ  لها اواصفً  الساعة بذكر مقدر لسؤال امجيبً  وجوبها علل ثم

  .)٣(الوجوب عليه
�m�m�m�m��W��V��U��T��S��R���Q��P��O��N��M��L��W��V��U��T��S��R���Q��P��O��N��M��L��W��V��U��T��S��R���Q��P��O��N��M��L��W��V��U��T��S��R���Q��P��O��N��M��L

��b���a�� �̀�_�� �̂�]��\��[��Z������Y��X��b���a�� �̀�_�� �̂�]��\��[��Z������Y��X��b���a�� �̀�_�� �̂�]��\��[��Z������Y��X��b���a�� �̀�_�� �̂�]��\��[��Z������Y��Xllll  

                                                            
  .١/١٤٣ والمدني المكي البرهان: معرفة )١(
  .٢/١٤٣ الجنس خطاب – القرآن في والخطاب المخاطبات المصدر السابق: وجوه )٢(
  .٢/٢٥٠ التأكيد أدوات – البليغة وفنونه القرآن المصدر السابق: أساليب )٣(

 سورة احلجسورة احلجسورة احلجسورة احلج

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٧٨ 

 

 سكارى الناس وترى: أي��m�]��\��[��Z������Y��X�l: تعالى قوله
  .)١(حقيقةً  الخمر إلى باإلضافة بسكارى هم وما، امجازً  القيامة أهوال إلى باإلضافة
  .)٢(فزع سكارى ولكن مشروب بسكارى هم ما: أي
 �m�m�m�m��[�����Z���Y��X��W��V��U���T��S��R��Q��P��O��[�����Z���Y��X��W��V��U���T��S��R��Q��P��O��[�����Z���Y��X��W��V��U���T��S��R��Q��P��O��[�����Z���Y��X��W��V��U���T��S��R��Q��P��Ollll  

 من النتيجة استنتاج: وهو منطقي نوع: بالحجة الخصم إلجام أنواع من

 فنطق، m�Z���Y��X��W��V��Ul: قوله إلى الحج سورة أول من وذلك مقدمتين

: تعالى اهللا قول إلى السورة أول من فالمقدمات مقدمات عشر من نتائج خمس على

�mÆ��Å��Ä��Ã��Âl)قوله من والنتائج، )٣ :�mE��D��C�� � �B��Al)٤( ،

  .)٥(m�Z���Y��X��W��V��Ul: قوله إلى

 شيء الساعة زلزلة أن اهللا أخبر: يقول أن والنتائج المقدمات ترتيب وتفصيل
 وأنه، الحق هو بأنه حق فهو بالحق الغيب عن أخبر ومن، الحق هو وخبره، عظيم
 ليدركوا، الموتى بإحياء إال الخبر صدق ُيعلم وال، الصفات تلك على بالساعة يأتي
 الناس يجعل أنه وأخبر ،الموتى يحيي فهو؛ الموتى يحيى بالساعة يأتي ومن، ذلك
 إال العذاب لشدة الناس عموم على يقدر وال، العذاب لشدة ُسكارى الساعة هول من
 يجازي الساعة أن وأخبر ،قدير شيء كل على فإنه؛ قدير شيء كل على هو من
 الساعة تكون حتى يجازي وال، مجازاته من بد وال، علم بغير اهللا في يجادل من فيها
 واهللا ،القبور في من يبعث فهو، القبور في من يبعث حتى الساعة تأتي وال، آتية

                                                            
  .٢/٤٠ االختالف الموهمة األسباب – المختلف موهم البرهان: معرفة )١(
  .٣/٢٤٣ النفي في قواعد – البليغة وفنونه القرآن المصدر السابق: أساليب )٢(
  .٥سورة الحج:  )٣(
  .٦سورة الحج:  )٤(
  .٧سورة الحج:  )٥(

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٧٩ 

 

 إحياء على والقادر، بهيج زوج كل من فتنبت الهامدة األرض على الماء ينزل
  .)١(القبور من يبعث موتها بعد األرض
�m�m�m�m����z��y��� �x��w��v��ut��s�� �r� � �q� � po� �n��m�� � � �l��k��j����z��y��� �x��w��v��ut��s�� �r� � �q� � po� �n��m�� � � �l��k��j����z��y��� �x��w��v��ut��s�� �r� � �q� � po� �n��m�� � � �l��k��j����z��y��� �x��w��v��ut��s�� �r� � �q� � po� �n��m�� � � �l��k��j
{{{{llll  

  .)٢(متكبرا: أي���������mk��jl: تعالى قوله
�m�m�m�m��&��'��(��� � �)��*��+,��-��.��/��0��12��3��4��� � �5��6��� �7��8��&��'��(��� � �)��*��+,��-��.��/��0��12��3��4��� � �5��6��� �7��8��&��'��(��� � �)��*��+,��-��.��/��0��12��3��4��� � �5��6��� �7��8��&��'��(��� � �)��*��+,��-��.��/��0��12��3��4��� � �5��6��� �7��8

£��¢���¡���<��=��>?��@��A��B£��¢���¡���<��=��>?��@��A��B£��¢���¡���<��=��>?��@��A��B£��¢���¡���<��=��>?��@��A��Bllll   
����m2��3��4: تعالى قوله �5��6��� �7��8l ،أن وهو؛ واحدٍ  وجهٍ  على: أي 

 أي: ثعلب وقال، يدوم ال أي: )٤(أبو عبيد وفسره ،)٣(الضراء دون السراء في يعبده
 البصيرة تستقيم وال دينه على ثابت غير أنه: المراد ألن ؛قريب وكالهما، شكٍ  على
  .)٥(فيه

�m�m�m�m���Á���À��¿��¾��½��¼»��º��¹�� �̧����¶��N���Á���À��¿��¾��½��¼»��º��¹�� �̧����¶��N���Á���À��¿��¾��½��¼»��º��¹�� �̧����¶��N���Á���À��¿��¾��½��¼»��º��¹�� �̧����¶��Nllll  

����¸���m»��º��¹: تعالى قوله �¶��N�l����� � ¼� � ¼� � ¼� �  أقرب بعبادته الضرر: فمعناه¼

  .)٦(بها النفع من

  .)٧(نفعه من أقرب ضره من: أي m�À��¿��¾��½l: وقوله

                                                            
  .٣/٢٨٧ بالحجة الخصم إلجام – البليغة وفنونه القرآن البرهان: أساليب )١(
  . ٢/١٣٤ وأسبابه ظاهًرا اإلجمال في -وتأويله تفسيره المصدر السابق: معرفة )٢(
  .١٦١-١/١٥٤ نزل لغة كم على المصدر السابق: معرفة )٣(
تفسير اإلمام أبي عبيد القاسم بن سالم "جمع ودراسة" د. غزيل بنت محمد الدوسري، دار الصميعي،  )٤(

  ، وعبارته: أي على شك.٧٦٠م، ص/٢٠١٣ - هـ ١٤٣٤، ت/١ط/
  .٢/٩٨ والتأويل التفسير بين الفرق – وتأويله تفسيره البرهان: معرفة )٥(
  .٤/١١٠ التفضيل أفعل – البليغة وفنونه القرآن المصدر السابق: أساليب )٦(
 سياق من علم إذا" نعم" باب في المخصوص حذف – البليغة وفنونه القرآن المصدر السابق: أساليب )٧(

  .٣/١٠٤ الكالم

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٨٠ 

 

���¸m: قوله في الالم في واختلف � �¶l��  يدعو: والمعنى، مؤخرة هي: فقيل�
؛ واليمين التوكيد الم ألنها؛ المفعول وٕايالؤها تقديمها وجاز ،نفعه من أقرب ضره لمن

  .الكالم صدر تقع أن فحقها
 وأجاب ،ممتنع الموصول على فتقدمها" من" صلة في الالم بأن واعترض

 في، المؤكدة" من"كـ، بعاملة وليست، التوكيد غير يفيد ال حرف بأنها الزمخشري
  .تقديمها جاء ولهذا؛ سواء وخروجها دخولها، أحد من جاءني ما: نحو

 غير في الالم: الكسائي قال ولهذا؛ نكرة بل؛ موصولة -هنا– تكون أال ويجوز
 من أقرب ضره من يدعو": والتقدير" يدعو" بـ نصب موضع في" َمنْ "و، موضعها

  .)١(نفعه من أقرب ضره اإلهً  يدعو أي، "نفعه
 في البعيد الضالل هو ذلك في والمعنى، الحال موضع في يدعو: دالمبر  قال

��m�¸l: وقوله، إياه دعائه حال ¸���m��¹: وقوله، باالبتداء مرفوع مستأنف�
»��ºlو، صلته في�����m������Àl خبره.  

 فعل بصيغة مجيئه لكن، "ُيدعى"، }َيْدُعو{ موضع في كان لو يستقيم وهذا
  .)٢(ُيبعده ضميره فيه وليس، الفاعل

�m�m�m�m��r��q�������p��o��n��m��l��k��j��i���h����g���f��e��d��c��r��q�������p��o��n��m��l��k��j��i���h����g���f��e��d��c��r��q�������p��o��n��m��l��k��j��i���h����g���f��e��d��c��r��q�������p��o��n��m��l��k��j��i���h����g���f��e��d��c

������������������������~��}|��{��z��y���xw��v��u��t���s������������������������~��}|��{��z��y���xw��v��u��t���s������������������������~��}|��{��z��y���xw��v��u��t���s������������������������~��}|��{��z��y���xw��v��u��t���s

��%��&��'��(��)��*�������+��%��&��'��(��)��*�������+��%��&��'��(��)��*�������+��%��&��'��(��)��*�������+llll  
��m: تعالى قوله �k��j��i� � �h� � � �g�� �f� �e��d� �c... l ،في السجود فإن 

  .)٣(االنقياد وهو واحد معنى يجمعه الكل
�m�m�m�m��J������I��H��G��F��E��D��C��B��A��J������I��H��G��F��E��D��C��B��A��J������I��H��G��F��E��D��C��B��A��J������I��H��G��F��E��D��C��B��Allll  

                                                            
  .١٩٨ص/ معاني القرآن، للكسائي، )١(
  .٤/٢٠٥ عاملة الغير الالم – األدوات من المفردات على البرهان: الكالم )٢(
  .٣/١٤٢ اإليجاز – البليغة وفنونه القرآن المصدر السابق: أساليب )٣(

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٨١ 

 

��mE��D: تعالى قوله �C��B� �Al ،َرهبقوله فاطر سورة في فس :
  )١(. ٣٤: فاطر} َشُكورٌ  َلَغُفورٌ  َربَنا ِإن  اْلَحَزنَ  َعنا َأْذَهبَ  الِذي ِللهِ  اْلَحْمدُ  َوَقاُلوا{

mmmm��W��V��U��T��S���R��Q��P��O��N������M��L��K��W��V��U��T��S���R��Q��P��O��N������M��L��K��W��V��U��T��S���R��Q��P��O��N������M��L��K��W��V��U��T��S���R��Q��P��O��N������M��L��K
c��b��a��� �̀�_�� �̂�]��\���[Z���Y��Xc��b��a��� �̀�_�� �̂�]��\���[Z���Y��Xc��b��a��� �̀�_�� �̂�]��\���[Z���Y��Xc��b��a��� �̀�_�� �̂�]��\���[Z���Y��X��������e��de��de��de��dllll  

: نحو، المستقبل إلى الماضي من الكالم نقل؛ البليغة وفنونه القرآن أساليب من
m� �Q��P��O��N������M��L��Kl ،من كان لما الكفر أن: هذه في والحكمة 

 أنه انافيً  كونه مع ذلك ليفيد، بالماضي عنه ُعبر، حكمه يستمر أن حصل إذا شأنه
 حال ثبت إنما حكمه فإن، اهللا سبيل عن الصد كذلك وال؛ زمان عليه مضى قد

 أنه mNl: قوله فيشعر، بالتكثير اإشعارً  المستقبل الفعل في أن مع حصوله
  .)٢(صدهم بانقطاع ألشعر" وصدوا" قال ولو، ذلك بصدد وقتٍ  كل في

�m�m�m�m��r��q��p��o������n��m��l��k��j��i����h��g��f��r��q��p��o������n��m��l��k��j��i����h��g��f��r��q��p��o������n��m��l��k��j��i����h��g��f��r��q��p��o������n��m��l��k��j��i����h��g��f
��v��u���t��s��v��u���t��s��v��u���t��s��v��u���t��sllll  

: والعدل تعِدل" "ال معنى تشرك" ضمن "ال  m�o������n��m��l��k�l: وقوله

  .)٣(شيئا به تسوي ال أي التسوية

 �m�m�m�m��8��9����� �� � � � � � �:��;����<��=��~���}���|��{��z��y��x��w��8��9����� �� � � � � � �:��;����<��=��~���}���|��{��z��y��x��w��8��9����� �� � � � � � �:��;����<��=��~���}���|��{��z��y��x��w��8��9����� �� � � � � � �:��;����<��=��~���}���|��{��z��y��x��w

��F��F��F��Fllll  

��m: تعالى قوله �=��~���}���|��{l ،يأتون الذين أن الغالب فإن 
 يكون أن ويحتمل، البعيد من: الضامر على يأتون والذين، قريب مكان من: الً رجا

                                                            
 فيحتاج نفسه في ببين ليس ما وٕالى بنفسه بين هو ما إلى القرآن تقسيم – وتأويله تفسيره البرهان: معرفة )١(

  .٢/١٢١ بيان إلى
  .٣/٢١٠ غيره إلى الكالم نقل االلتفات من يقرب – البليغة وفنونه القرآن المصدر السابق: أساليب )٢(
  .٣/٢١٣ التضمين – البليغة وفنونه القرآن المصدر السابق: أساليب )٣(

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٨٢ 

 

  .)١(مضاعف المشي في األجر ألن بالشرف التقديم من
�m�m�m�m�� �́ �³���²��±°��L��®������¬��«��ª��©���� �̈� �§��¦�� �́�³���²��±°��L��®������¬��«��ª��©���� �̈� �§��¦�� �́�³���²��±°��L��®������¬��«��ª��©���� �̈� �§��¦�� �́�³���²��±°��L��®������¬��«��ª��©���� �̈� �§��¦

���Â��Á��À��¿��¾��½��¼���»��º¹�� �̧�¶��a���Â��Á��À��¿��¾��½��¼���»��º¹�� �̧�¶��a���Â��Á��À��¿��¾��½��¼���»��º¹�� �̧�¶��a���Â��Á��À��¿��¾��½��¼���»��º¹�� �̧�¶��allll  
  .)٢(الرجس من األوثان أي��������m�¾��½��¼���»l: تعالى قوله
 والمراد، أجناس تحته اشيئً  تذكر أن هي: وقيل، الجنس بيان: "ِمنْ " معاني من

�½���m: تعالى كقوله بينته منها اواحدً  أردت فإذا، أحدها �¼� � �»
¾l���� ،فلما، المراد يعلم لم -الرجس أي- عليه اقتصر فلما  بذكر حصر 

، للجنس إنها: قيل فلذلك، للبيان" ِمنْ "بـ وقرنت، الجنس من المراد أنها ُعِلم" األوثان"
 هو الذي الرجس واجتنبوا: والتقدير ،آخر دليلٍ  من فمستفاد غيرها اجتناب وأما

  .)٣(الصفة معنى إلى راجعة فهي، الوثني الرجس اجتنبوا: أي؛ األوثان
�m�m�m�m���P��O��N��M���L��K��J��I��H��G��FE��D��C��B��A���P��O��N��M���L��K��J��I��H��G��FE��D��C��B��A���P��O��N��M���L��K��J��I��H��G��FE��D��C��B��A���P��O��N��M���L��K��J��I��H��G��FE��D��C��B��A

��W���V��U��T��S��R��Q��W���V��U��T��S��R��Q��W���V��U��T��S��R��Q��W���V��U��T��S��R��Qllll����  
؛ بينهما قفر  تعالى واهللا، بينهما األديب يفرق ال والتَخطف الَخْطف: / قال

" َخَطفَ "و ،الخطف الخاطف شأن من ويكون تكرر لما، بالكسر" َخِطفَ ": فتقول
 من أبعد وهو، بكلفة الخطف شأنه من يكون من غير من الخطف يقع حيث، بالفتح

  .منه امتوقعً  يكن ولم، تكلف على له اتفق لمن يكون فإنه، بالفتح" َخَطف"
 فيه يشترط ال" َفعل"و، وسمع كعلم، يتكرر ال بالكسر" َفِعل" أن عليه ويدل

، ذلك الشيطان شغل فإن )٤(mv���u��t��sl تعالى قال، وضرب كقتل، ذلك

                                                            
  .٣/١٥٩ والتأخير التقديم – البليغة وفنونه القرآن البرهان: أساليب )١(
  .٣/١٧٩ التأخير به النية قدم مما – البليغة وفنونه القرآن المصدر السابق: أساليب )٢(
  .٤/٢٥٣ من معاني – األدوات من المفردات على المصدر السابق: الكالم )٣(
  .١٠سورة الصافات:  )٤(

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٨٣ 

 

  .)١(ذلك شانه من ألن m�O��N�l وقال

 �m�m�m�m��a������ �̀��_�� �̂�]��\���[��Z��Y��X��a������ �̀��_�� �̂�]��\���[��Z��Y��X��a������ �̀��_�� �̂�]��\���[��Z��Y��X��a������ �̀��_�� �̂�]��\���[��Z��Y��Xllll   
  .)٢(القلوب تقوى ذوي أفعال من: أي،  m�`���_��^��]l: تعالى قوله
mmmm��Ä� �Ã��Â�� ÁÀ��¿��¾� �½�� � �¼��»� �º��¹� � � �̧ �¶��Ä� �Ã��Â�� ÁÀ��¿��¾� �½�� � �¼��»� �º��¹� � � �̧ �¶��Ä� �Ã��Â�� ÁÀ��¿��¾� �½�� � �¼��»� �º��¹� � � �̧ �¶��Ä� �Ã��Â�� ÁÀ��¿��¾� �½�� � �¼��»� �º��¹� � � �̧ �¶

��1��2��3��45��6��7��Æ�������Å��1��2��3��45��6��7��Æ�������Å��1��2��3��45��6��7��Æ�������Å��1��2��3��45��6��7��Æ�������Ållll  
�����m5��6:نحو التعليل: "على" معاني من �7� �Æ� � � � � � �Ål� �� �� ��  لهدايته أي�

  .)٣(إياكم
�m�m�m�m��\��[��Z��Y��XW��V��U���T�� � � � � �S��R�� � � � � �Q��P��O��N��M��\��[��Z��Y��XW��V��U���T�� � � � � �S��R�� � � � � �Q��P��O��N��M��\��[��Z��Y��XW��V��U���T�� � � � � �S��R�� � � � � �Q��P��O��N��M��\��[��Z��Y��XW��V��U���T�� � � � � �S��R�� � � � � �Q��P��O��N��M

��ih� � �g� �f� �e� � � �d� �c��b��a� � �̀ � �_� � �̂ �]��ih� � �g� �f� �e� � � �d� �c��b��a� � �̀ � �_� � �̂ �]��ih� � �g� �f� �e� � � �d� �c��b��a� � �̀ � �_� � �̂ �]��ih� � �g� �f� �e� � � �d� �c��b��a� � �̀ � �_� � �̂ �]
��s��r���q��p��o��nm��l��k��j��s��r���q��p��o��nm��l��k��j��s��r���q��p��o��nm��l��k��j��s��r���q��p��o��nm��l��k��jllll  

: تعالى قوله إال ورحمة عبادة: فهي القرآن في صالة كل: ابن فارسقال 
mc��bl)٥(عبادتهم بيوت يريد فإنه )٤(.  

، ألحدهما الحقيقة في وهو لشيئين بالفعل يستدل أن: الحذف أقسام من

�m�b: تعالى كقوله يناسبه فعل لآلخر فيضمر �a� �`� � �_l ،

  .)٦(صلوات ولتركت: فالتقدير، ُتهدم ال والصلوات
 من المستثنى كان ما وهو متصل: إلى وينقسم االستثناء: "ِإال " معاني من

 غير من كان ما وهو منقطع: والى، ازيدً  إال القوم جاء: نحو منه المستثنى جنس

                                                            
  .٤/٥٤ منه وليست الترادف بها يظن ألفاظ – البليغة وفنونه القرآن البرهان: أساليب )١(
  .٣/١٠٠ إليه والمضاف المضاف حذف – البليغة وفنونه القرآن المصدر السابق: أساليب )٢(
  .٤/١٧٧ على معاني – األدوات من المفردات على المصدر السابق: الكالم )٣(
  .٤٠:سورة الحج )٤(
  .١/٨٨ والنظائر الوجوه . البرهان: جمع١٣أفراد كلمات القرآن العزيز، ألحمد بن فارس، ص/ )٥(
  .٣/٨١ الحذف أقسام – البليغة وفنونه القرآن البرهان: أساليب )٦(

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٨٤ 

 

���m�m�m�mW��V��U���T: كقوله ،جنسه � � � � �S��R��� � � � �Q��P��O��N��MW��V��U���T�� � � � � �S��R��� � � � �Q��P��O��N��MW��V��U���T�� � � � � �S��R��� � � � �Q��P��O��N��MW��V��U���T�� � � � � �S��R��� � � � �Q��P��O��N��M����llll����� � X� � X� � X� � Xفقولهم :
mW��Vl ١(إخراجهم يوجب بحق ليس(.� �

mmmm���Å� � � �Ä�� ÃÂ� �Á��À��� � � � �¿� �¾��½��¼��»��º��� �¹�� �̧�¶��8���Å� � � �Ä�� ÃÂ� �Á��À��� � � � �¿� �¾��½��¼��»��º��� �¹�� �̧�¶��8���Å� � � �Ä�� ÃÂ� �Á��À��� � � � �¿� �¾��½��¼��»��º��� �¹�� �̧�¶��8���Å� � � �Ä�� ÃÂ� �Á��À��� � � � �¿� �¾��½��¼��»��º��� �¹�� �̧�¶��8
���9��:��;�����������<�������=��>��?������������@��Æ���9��:��;�����������<�������=��>��?������������@��Æ���9��:��;�����������<�������=��>��?������������@��Æ���9��:��;�����������<�������=��>��?������������@��Ællll  

�:تعالى قوله � � �m�:��;� � � �<l ،والتعقل التفكير إلى دعاهم لما سبحانه فإنه 
، لهم ومخالفتهم رسله بتكذيبهم أهلكهم وكيف، األمم من مضى من أخبار وسماع

  .m��ÃÂ��Á��À�������¿��¾��½��¼��»��º����¹��¸��¶��8l: قال
 اهللا ألن؟ اآلية هذه من والعزة العظمة في أبلغ شيء وهل: )٢(ابن قتيبة قال

 والعتو بالكفر اهللا أهلكهم قوم آثار إلى فينظروا األرض في يسيروا أفلم: أراد تعالى
، ُعطلت قد فيها أهلها يشرب اوبئرً ، عروشها على سقطت قد خاويةً  ابيوتً  فيروا

 ويخافوا، بذلك فيتعظوا، بالخراب وتداعى، السكن من خال بالشيد ملكه بناه اوقصرً 
 عن تعم لم الظاهرة أبصارهم أن تعالى ذكر ثم! بهم نزل الذي مثل، اهللا عقوبة من

  .صدورهم في التي قلوبهم عميت وٕان والرؤية النظر
��m��������h: تعالى قوله نحو في القلب بها يعنى قد العين كانت لما: وقيل �g

�m��l� �k� �j� �il)محلها بذكر القلوب فقيد، العين بالقلب يعنى أن جاز )٣ 

  .غيرها إرادة لتوهم ارفعً 

                                                            
  .٤/١٣٩ إال – األدوات من المفردات على البرهان: الكالم )١(
هو عبداهللا بن مسلم بن قتيبة الدينوري النحوي اللغوي، نزيل بغداد، قال الخطيب: كان رأًسا في العربية  )٢(

واللغة واألخبار وأيام الناس، ثقًة دّيًنا فاضًال، ولي قضاء الدينور، وحدث عن إسحاق بن راهويه وأبي حاتم 
ني القرآن، غريب القرآن، مشكل القرآن، دالئل السجستاني، له كثير من المصنفات، منها: إعراب القرآن، معا

)، وانظر قوله ١٤٤٤رقم الترجمة ( ٢/٦٣هـ. (بغية الوعاة ٢٦٧هـ مات سنة ٢١٣النبوة، وغير ذلك، ولد سنة 
  .١٠م، ص/١٩٧٣ -هـ ١٣٩٣ت/ ٢في كتابه: تأويل مشكل القرآن، مكتبة دار التراث، القاهرة، ط/

  .١٠١سورة الكهف:  )٣(

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٨٥ 

 

، البصر عمى من العمى باسم أولى هو الذي الحقيقي العمى محل ذكر: وقيل
َرَعِة ِإنَما الشِديُد الِذي «: ج النبي قال كما ِديُد ِبالصَيْمِلُك َنْفَسُه ِعْنَد َلْيَس الش

 عمى ال الحقيقي هو القلب فعمى، منه اشديدً  يكون بأن أولى هذا: أي )١(»اْلَغَضبِ 
�;���m: بقوله فنبه، العين أعمى من أعمى يكون أن أولى القلب فأعمى، البصر � � �<
:l الظاهر العمى ال، الصدر عليه الذي العضو في الباطن العمى أن على 

  .)٢(الوجه محلها التي العين في
�m�m�m�m�������������� ���� � � � ��� � � � � � ��� �	�� � � �~��}��|��{��z��y��x�������������� ���� � � � ��� � � � � � ��� �	�� � � �~��}��|��{��z��y��x�������������� ���� � � � ��� � � � � � ��� �	�� � � �~��}��|��{��z��y��x�������������� ���� � � � ��� � � � � � ��� �	�� � � �~��}��|��{��z��y��x

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������llll  
: تعالى كقوله، الرسالة شرف: ومنه، الشرف: والتأخير التقديم أسباب من

m	�����~��}��|��{��z��y��x�l����� �� �� �� بن ال اخالفً  النبي من أفضل الرسول فإن�
�������m: تعالى قوله ومنه" اإلزالة" بمعنى يأتي والنسخ ،)٣(عبد السالم� ��� ��
�l)٤(.  
�m�m�m�m��¶ �� �́�³���²��±��°��&��®��¬��«��ª��©���¨��¶ �� �́�³���²��±��°��&��®��¬��«��ª��©���¨��¶ �� �́�³���²��±��°��&��®��¬��«��ª��©���¨��¶ �� �́�³���²��±��°��&��®��¬��«��ª��©���¨

��À��¿���¾�����½��¼��»��º��¹��¸��À��¿���¾�����½��¼��»��º��¹��¸��À��¿���¾�����½��¼��»��º��¹��¸��À��¿���¾�����½��¼��»��º��¹��¸llll  
�¼�m: تعالى قوله �»� �º� �¹� �¸l ،بما يهديهم ألنه" الياء" حذفت 

 في درجاتهم برفع المستقيم الصراط إلى والعبر الدالئل من الدنيا في لهم نصب
  .)٥(�m����l: تعالى اهللا قال، غاية ال حيث إلى هدايتهم

                                                            
، رقم الحديث ١٥٢٨باب الحذر من الغضب ص/ –من حديث أبي هريرة، كتاب األدب  خاريرواه الب )١(
، رقم ١٢٠٩باب فضل من يملك نفسه عند الغضب ص/ –)، ومسلم في كتاب البر والصلة واآلداب ٦١١٤(

  ).٢٦٠٩الحديث (
  .٢/٢٦٤الصفة  – البليغة وفنونه القرآن البرهان: أساليب )٢(
  .٣/١٦١ عليه والمعنى قدم ما - والتأخير التقديم أنواع – البليغة وفنونه القرآن المصدر السابق: أساليب )٣(
  .٢/٢١ ومنسوخه ناسخه المصدر السابق: معرفة )٤(
  .١/٢٨١الياء حذف - الخط مرسوم البرهان: علم .٣٥سورة ق:  )٥(

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٨٦ 

 

�m�m�m�m��§��¦��¥��¤��£��¢����� �¡��	��
�������������������§��¦��¥��¤��£��¢����� �¡��	��
�������������������§��¦��¥��¤��£��¢����� �¡��	��
�������������������§��¦��¥��¤��£��¢����� �¡��	��
�����������������
���ª�����©���¨���ª�����©���¨���ª�����©���¨���ª�����©���¨llll  

�����¢��£��¤�m: تعالى قوله �¡��	��
���l ،عن" ما" فصل وقع 

 في وصلها إنما، الوجود في وصل اهللا غير لدعوى ليس إذ"  َأن " التوكيد حرف

^��_��`���m��e��d��c��b��a: المؤمن عن تعالى قوله بدليل، والنفي العدم

� �h��g� �fl)ما" فوصل )١عن النفصاله ال، اإلثبات في وفصل، النفي في" أن 

  .)٢(الحق دعوة

�m�m�m�m��»��º��� � �¹��¸¶���� � � ���� �́�³���²��±��°�����®��¬��� � � � � �«��»��º��� � �¹��¸¶���� � � ���� �́�³���²��±��°�����®��¬��� � � � � �«��»��º��� � �¹��¸¶���� � � ���� �́�³���²��±��°�����®��¬��� � � � � �«��»��º��� � �¹��¸¶���� � � ���� �́�³���²��±��°�����®��¬��� � � � � �«
��½��¼��½��¼��½��¼��½��¼...����������]��\��[��]��\��[��]��\��[��]��\��[llll  
»���¬��®������m�����¹��¸¶����������´��³���²��±��°: تعالى قوله

��%���&��'��(��Æ��ÅÄ��Ã��Â��� � � �Á��À��¿��¾��½��¼��»��º
���2���R��Q��P��O��N���M��L��K��J��I��H��G��� �F��E��D��C��� � � � � �B�� �A

\��[��Z��Y���X��WV���U��T��Sl)لطيف خبير"؛ بـ األولى فصل إنما، )٣"
 وألنه، األرض من النبات وٕاخراج الغيث بإنزال لخلقه الرحمة موضع في ذلك ألن

��m���Â: قال ألنه" حميد غني" بـ الثانية فصل وٕانما، بنفعهم خبير � � � �Á��À��¿� �¾
Ä��Ãl ،ليس ألنه؛ بهما جواد عنهما غني هو بل، لحاجة ال: أي  انافعً  غني 

 فذكر، الحمد عليه واستحق، عليه المنَعم حِمده وأنعم جاد وٕاذا، به جاد إذا إال غناه
 ألنه؛ رحيم" رؤوف"بـ الثالثة فصل وٕانما ،خلقه بغناه النافع الغني أنه على "الحمد"

 في الفلك وٕاجراء، لهم األرض في ما تسخير من عليهم به أنعم ما للناس عدد لما

                                                            
  .٤٣ :سورة غافر )١(
  . ١/٢٨٧ والوصل الفصل – الخط مرسوم البرهان: علم )٢(
  .٦٥- ٦٣سورة الحج:  )٣(

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٨٧ 

 

 عن إياها وٕامساكه فوقهم السماء وجعله، العظيم الهول ذلك في وتسييرهم، لهم البحر
  .والرحمة بالرأفة ختامه َحَسن، الوقوع

m��e: األنعام سورة في تعالى قوله اختالفها مع فواصل الثالث هذه ونظير

i��h��g��f�j�� ��k�l�m�n�po�q�r�s�t�u��l)١(.  
�m: تعالى وقوله �Æ� � ÅÄ� �Ã� �Â� � �Á� �À� � ¿� �¾���&� �'� �(
%l عنه غني هو بل لحاجةٍ  ليس له ما أن على لينبه الحميد" "الغني: فقال ،

 تنزيهه الموجبة المحامد كثير "حميد" إذ. عليه المنعم حمده به جاد وٕاذا، به جواد
 يحتاج ال، المطلق بالغنى امفسرً  "ا"غنيً  فيكون، النقائص وسائر والبخل الحاجة عن
  .)٢(عنه" "غني لتقدير فيه

���m����������´��³ وقوله تعالى: /وقال  �²��±��°�����®��¬�� �«
¶l ،تحقيق في للمبالغة اقصدً  "تصبح" إلى "أصبحت" لفظ عن فعدل 
  .باإلنزال المقصود هو إذ؛ ألهميته األرض اخضرار
 في وقع إذا بالفاء المقرون الفعل نصب يجب إنه: النحاة قال كيف: قلت فإن

�m�c: كقوله، االستفهام جواب �b��a� �`� � �_� �^l)و، )٣m�´l�  هنا�
  ؟.مرفوع

  :لوجوه: قلت
، كذلك ليست وهنا، سببية تكون أن للنصب المقتضية الفاء شرط أن: أحدها

  .لإلصباح اسببً  ليست الرؤية ألن؛ ستئنافلال هي بل

                                                            
  .٩٧سورة األنعام:  )١(
  .٧١- ١/٧٠ اآلي ورؤوس الفواصل البرهان: معرفة )٢(
  .٥٣سورة األعراف:  )٣(

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٨٨ 

 

 ليس وهنا، وجزاء شرط قبلها وما الفاء من ينسبك أن النصب شرط أن: الثاني
 األرض إصباح ألن؛ يصح لم؛ تصبح ماء أنزل اهللا أن تر إن: قيل لو ألنه ؛كذلك

  .ال أم رئي سواء حاصل
 -تراها -تزال "وال: قوله في كما الرؤية فعل إلغاء كالمهم في شاع: قيل فإن

 وال؛ الرؤية إلى ال اإلنزال إلى منصب فالمعنى وحينئذ؛ ظالمة تزال وال أي، ظالمة"
  .والجزاء الشرط انعقد فقد ُتصبح" أنزل "إن يقال أن يصح أنه شك

 يقتضي ما لنا أين فمن، واجب ال جائز كالمهم في الرؤية فعل إلغاء: قلتُ 
  .)١(؟عليه اآلية حمل تعيين

 mmmm�l�l�l�l����x��w��v��u�����t��sr��q��p������o��n���mx��w��v��u�����t��sr��q��p������o��n���mx��w��v��u�����t��sr��q��p������o��n���mx��w��v��u�����t��sr��q��p������o��n���mllll  
���mr��q��p: قوله تعالى � � �o��n�� �m��lls� �� �� ��  مذهب فإن�

  .)٢(الوجود في لسبقه الَمَلك قدم وٕانما، البشر تفضيل السنة أهل
 � m�m�m�m������� ��� ��� � ��� ��������� ��� ��������� ��� ��� � ��� ��������� ��� ��������� ��� ��� � ��� ��������� ��� ��������� ��� ��� � ��� ��������� ��� ��

����������������������������������������������������llll  
��m: قوله تعالى ��l قال كما، سارعوا: بمعنى :m��_

a`l)٣(.  
�m�m�m�m��£�� ¢¡����� � ��!�� �"���#��$��%��&�� '(��)��*��+��,��£��¢¡����� � ��!�� �"���#��$��%��&�� '(��)��*��+��,��£��¢¡����� � ��!�� �"���#��$��%��&�� '(��)��*��+��,��£��¢¡����� � ��!�� �"���#��$��%��&�� '(��)��*��+��,

-��®��¬� �«� �ª� �©��� �̈ �§� � ¦¥��¤-��®��¬� �«� �ª� �©��� �̈ �§� � ¦¥��¤-��®��¬� �«� �ª� �©��� �̈ �§� � ¦¥��¤-��®��¬� �«� �ª� �©��� �̈ �§� � ¦¥��¤��� �� �� ���³�� �²��±��°��³�� �²��±��°��³�� �²��±��°��³�� �²��±��°
���Ä�� � � �Ã��Â�� ÁÀ��¿��¾��½��� � �¼��»��º��¹��¸¶��J��´���Ä�� � � �Ã��Â�� ÁÀ��¿��¾��½��� � �¼��»��º��¹��¸¶��J��´���Ä�� � � �Ã��Â�� ÁÀ��¿��¾��½��� � �¼��»��º��¹��¸¶��J��´���Ä�� � � �Ã��Â�� ÁÀ��¿��¾��½��� � �¼��»��º��¹��¸¶��J��´

���Æ���Å���Æ���Å���Æ���Å���Æ���Ållll  

                                                            
  .٣/٢٣٢ وعكسه الماضي بلفظ المستقبل عن التعبير – البليغة وفنونه القرآن البرهان: أساليب )١(
  .٣/١٥٣ والتأخير التقديم أنواع – البليغة وفنونه القرآن المصدر السابق: أساليب )٢(
   .١٤٨سورة البقرة:  )٣(

  .٤/٥٥ منه وليست الترادف بها يظن ألفاظ – البليغة وفنونه القرآن البرهان: أساليب

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٨٩ 

 

 الضمير أن الذهن إلى يتبادر، m��«��ª��©���¨��§l: تعالى قوله
 ألن؛ يستقيم ال مشكل وهو، المذكورين أقرب ألنه؛ إلبراهيم عائد "هو" قوله في

�®�m قوله في الضمير �¬�l����� �� �� ��  هو وال إبراهيم زمن في يكن لم وهو، للقرآن راجع�
�m���ª يعني سبحانه اهللا إلى راجع الضمير أن: والصواب، قاله �©�� �¨
«l����� �� �� ��  عليكم أنزل الذي الكتاب هذا وفي قبلكم األنبياء على المنزلة الكتب في: يعني�
 المسلمين سماكم وهو اجتباكم هو جهاده حق اهللا في جاهدوا: والمعنى، القرآن وهو
 الناس على لتشهدوا -مسلمين وجعلكم سماكم أي-  لتكونوا الكتاب هذا وفي قبل من
 لناصب هذا ألن اتبعوا: بتقدير منصوب m�¥��¤��£l وقوله ،القيامة يوم

  .)١(إبراهيم ملة من الجهاد ألن���������m(��)��*��+��,l قوله نصبه
  

        
  

�m�m�m�m��D��C��B��A��D��C��B��A��D��C��B��A��D��C��B��Allll  
 اإال أن تكون جوابً  �mAlبـاعلم أنه ليس من الوجه االبتداء : /قال 

  .)٢(ألن القوم توقعوا علم حالهم عند اهللا ؛�m��C��B��Al: كقوله تعالى، لمتوقع
mmmmU��T���S��R��QU��T���S��R��QU��T���S��R��QU��T���S��R��Qllll  

 "لعِ فَ "و "لمِ عَ ": ومن األلفاظ التي ُيظن بها الترادف وليست منه: /قال 
ولهذا ، وال ينعكس فعلٌ  كل عملٍ ف؛ "الفعل"خص من أ "العمل"ن أ: والفرق بينهما
الفعل ما كان مع  معوالعمل ، ألنه أعم؛ "االسم"في مقابلة  "الفعل"جعل النجاة 

��m��R: وقد اعتبره اهللا تعالى فقال ،لما تكرر "لعِ فَ "وباب  "لعِ فَ "ألنه ؛ دامتدا �Q

                                                            
  .٢٥ – ٤/٢٤ الضمائر في قاعدة – البليغة وفنونه القرآن البرهان: أساليب )١(
  .٤/١٨٩من معاني قد التوقع  –المصدر السابق: الكالم على المفردات من األدوات  )٢(

 سورة املؤمنونسورة املؤمنونسورة املؤمنونسورة املؤمنون

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٩٠ 

 

T�� �Sl الفقيريأتون بها على سرعة من غير توان في دفع حاجة : أي ،
  .)١(فهذا هو الفصاحة في اختيار األحسن في كل موضع

�m�m�m�m��c��b��a�� �̀�_��� �̂ �]���\��[��Z��Y��X��W��V��c��b��a�� �̀�_��� �̂ �]���\��[��Z��Y��X��W��V��c��b��a�� �̀�_��� �̂ �]���\��[��Z��Y��X��W��V��c��b��a�� �̀�_��� �̂ �]���\��[��Z��Y��X��W��V
��m��l��k��j��i��h��g��f���e��d��m��l��k��j��i��h��g��f���e��d��m��l��k��j��i��h��g��f���e��d��m��l��k��j��i��h��g��f���e��dllll  

�m�W: قوله تعالى �V�Y��Xl� مدح قوم صانوا : القصد منها، �

وليس في ، لك النكاح أو اليمينمِ بها إال من كان بِ  اولم يواقعو ، فروجهم عما ال يحل
ثم إذا احتيج إلى تفصيل ما يحل بالنكاح  ،اآلية بيان ما يحل منها وما ال يحل

�m����u: د وتفصيله بقولهصِ إلى ما قُ  لك اليمين صيرَ ومِ  �t��s

...l)٢(  َكذا قاله الق ال الشاشيف)وفيه نظر )٣.  

  .)٤(الذين هم حافظون لفروجهم: وفي اآلية تقديم وتأخير والمعنى

�_��`��m�a: تعالى ولهوق � �^� �]���\��[l� لك استثنى األزواج ومِ �
  .)٥(ة باآلية األخرىوالرابّ ثم حظر تعالى الجمع بين األختين وبين األم واالبنة ، اليمين

                                                            
  .٤/٥٥ألفاظ يظن بها الترادف وليست منه  –البرهان: أساليب القرآن وفنون البليغة  )١(
  .٢٣سورة النساء:  )٢(
: كان عالم أهل ما ؛ قال الحاكمبن إسماعيل القفال الشاشي الشافعي هو اإلمام أبو بكر محمد بن علي )٣(

: كان شيخنا القفال أعلم من لقيته من فقهاء وراء النهر باألصول، وأكثرهم رحلًة في الحديث، قال الحليمي
مصنفات كثيرة منها: "دالئل النبوة، محاسن الشريعة، آداب القضاء، شرح الرسالة، وغيرها"، مات في عصره، له 

  . )٤/٢٤٥هـ. (شذرات الذهب ٣٦٥ذي الحجة بالشاش 
  .٢/١٣قاعدة في العموم والخصوص  -البرهان: معرفة أحكامه 

  .٣/١٧٩مما قدم النية به التأخير  –البرهان: أساليب القرآن وفنون البليغة  )٤(
�m�|�{��z�y�x�w�v���u�t�sهي قوله تعالى:  )٥(

������� � � � ������������ ��� � ���~�}

��������� � � � ��������� �!�"�#� � � � �$�%�&
= 

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٩١ 

 

]��m: تحريم االستمناء باليد من قوله تعالى / )١(الشافعياستنبط اإلمام  وقد
a��`��_� � �^� �]�� �\l� �m���k: إلى قوله � �j��i� �h� �g��f

��m��ll)٢(.  
 mmmm#��$��%��&���'��(��)��*#��$��%��&���'��(��)��*#��$��%��&���'��(��)��*#��$��%��&���'��(��)��* ����������+��,��-��.��/����0��1��+��,��-��.��/����0��1��+��,��-��.��/����0��1��+��,��-��.��/����0��1llll  

�%��$m: قوله تعالى �&� � �'� �(��)� �*l ،ثم قال ، آدم: يعنى

m��/��0��1l ٣(لم يخلق من نطفة آدمألن ، فهذا لولده(.  

 mmmm��¹�� �̧�¶��5�� �́�³��²��±���°��;���®��¬��¹�� �̧�¶��5�� �́�³��²��±���°��;���®��¬��¹�� �̧�¶��5�� �́�³��²��±���°��;���®��¬��¹�� �̧�¶��5�� �́�³��²��±���°��;���®��¬llll  
��;���m�¸��¶��5��´��³��²��±���°: قوله تعالى �®��¬l ،

الغفلة منزلة لتنزيل المخاطبين لتماديهم في  ؛نكرواتأكيدين وٕان لم يُ  "اإلماتة"ُأكدت 
ألنه لما كانت أدلته  ؛وٕان كان أكثر اواحدً  اوأكد إثبات البعث تأكيدً ، من ينكر الموت

  .)٤(ا لهم على النظر في أدلته الواضحةحث ، بأال يتكرر ويتردد فيه اكان جديرً  ظاهرةً 

�m��¶��5: قوله تعالى: /وقال  �´� �³� �²� �±�� �°� �;� � �®� �¬
¸l ، وأكد إثبات ، الموت الذي ال ريب فيه تأكيدينفإنه سبحانه أكد إثبات

                                                            
ª�©����¨�§����¦�¥¤�£�¢���¡�� � � �1�2�3�4�5�6�����7�8l 

  ]. ٢٣[النساء:
آن إلى ما هو بين بنفسه وٕالى ما ليس ببين في نفسه فيحتاج إلى تقسيم القر  –البرهان: معرفة تفسيره وتأويله 

  .٢/١٢١بيان 
، تقدمت ترجمته عند الشافعي هو فقيه العصر واإلمام الكبير والجليل الخطير، أبو عبداهللا محمد بن إدريس )١(

، ٣، مؤسسة الريان، بيروت، لبنان، ط/. انظر: تفسير ابن كثيرمريم ) من سورة٩٣تفسير اآلية رقم (
  .١٥٨٧ص/ ٣م، ج/٢٠٠٧ -هـ ١٤٢٨ت/

  .٢/٦ما يؤخذ بطريق االستنباط  –البرهان: معرفة أحكامه  )٢(
  .٤/٢٤قاعدة في الضمائر  –المصدر السابق: أساليب القرآن وفنون البليغة  )٣(
  .٢/٢٤١التوكيد الصناعي  –المصدر السابق: أساليب القرآن وفنون البليغة  )٤(

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٩٢ 

 

ألن التأكيد إنما يكون حيث  ؛وكان المتبادر العكس، اواحدً  االبعث الذي أنكروه تأكيدً 
  :لكن في النظم وجوه؛ اإلنكار

ر له كالمنكر أن البعث لما قامت البراهين القطعية عليه صار المنكِ : أحدها
لكن لما لم يعلموا  -وٕان أقروا به- الموت فإنهوأما  ،فلم يحتج إلى تأكيد؛ للبدهيات
ر كغير ل المنكِ نز ألنه قد يُ ؛ ر به فاحتاج إلى تأكيد ذلكقِ لوا منزلة من لم يُ ز ما بعده نُ 

ولما ظهر على المخاطبين من ، ه ارتدع من اإلنكارلَ لو تأم  المنكر إذا كان معه ما
وهي من ، واالنهماك في الدنيالما بعده  في الغفلة واإلعراض عن العمل يالتماد

البعث  د إثباتَ وٕانما أكّ ؛ تموتون: ولم يقل "ميتون": فلهذا قال، أمارات إنكار الموت
: ولهذا قيل، إذا تأملوا فيها، لظهور أدلته المزيلة لإلنكار ؛اواحدً  االذي أنكروه تأكيدً 

  ."تموتون"وهو االستقبال بخالف ، على األصل "تبعثون"
ألنه تعالى يرد على الدهرية ؛ أحق "ميتون"أن دخول الالم على : الثاني

وقد أخبر تعالى عن البعث في ، عن سلف افً خلَ ، القائلين ببقاء النوع اإلنساني
��§��¨������m: كقوله، ب منكرهده وكذ وأك ، مواضع من القرآن �¦�� ¥¤��£��¢�� � � � � � �¡��� �
���

��©l)٢(تاج الدين بن الفركاحقاله الشيخ  )١(.  
غنى به عن إعادة أنه لما كان العطف يقتضى االشتراك في الحكم استُ : الثالث

  .واستغنى بها في الثاني لذكرها في األول "لتبعثون": وكأنه قيل، لفظ الالم
لإلنسان أن يكون  اتنبيهً ، ولغ في تأكيد الموتبُ : )٣(الزمخشريقال : الرابع

دت جملته ثالث فكأنه أك ؛ فإن مآله إليه؛ وال يغفل عن ترقبه، الموت نصب عينيه

                                                            
  .٧سورة التعابن:  )١(
، تاج الدين الفركاح، فقيه الشام، بن ِسباع الفزاري الدمشقي الشافعي هو أبو محمد عبدالرحمن بن إبراهيم )٢(

وشيخ اإلسالم، مولده في ربيع األول سنة أربع وعشرين وستمائة، سمع من ابن الزبيدي وابن الصالح والسخاوي 
توفي في خامس : فقيه الشام، درس وناظر وصّنف، وانتهت إليه رئاسة المذهب في الدنيا، وغيرهم، قال الذهبي
  ).٧/٧٢١هـ، (شذرات الذهب ٦٩٠جمادى اآلخرة سنة 

هذه العبارة لم ترد في الكشاف، انظر: اإلتقان في علوم القرآن، للسيوطي، طبعة مجمع الملك فهد لطباعة  )٣(
  .٥/١٦٤٠المصحف الشريف بالمدينة المنورة 

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٩٣ 

 

ولم ، دكأنه مخل ؛ ييسعى فيها غاية السع ألن اإلنسان في الدنيا، لهذا المعنى؛ مرات
، ألنه أبرز بصورة المقطوع به الذي ال يمكن فيه نزاع "إنّ " يؤكد جملة البعث إال بـ

  .وال يقبل إنكارا
ية وأما الصناعة فتوجب ما جاءت اآل؛ هذه األجوبة من جهة المعنى: قلت

فال ، للحال ص المضارعَ خل ألن الالم تُ ؛ "تبعثون"الشريفة عليه وهو حذف الالم في 
  .)١(عامل في الظرف المستقبل "تبعثون"وألن ، مع يوم القيامة ألنه مستقبل "به"يجاء 

mmmmg��f��e��d��c��b��a��� �̀�_��^g��f��e��d��c��b��a��� �̀�_��^g��f��e��d��c��b��a��� �̀�_��^g��f��e��d��c��b��a��� �̀�_��^llll  
�m�dفي قوله تعالى : قيل �cl� ، ّتنبت": والمراد، زائدة "الباء" إن 

  .)٢("الدهن
mmmm��}��|��{��z��y��}��|��{��z��y��}��|��{��z��y��}��|��{��z��yllll   

  .)٣(m�|��{��z��yl: نحو لالستعالء حقيقةً " على": /قال 
mmmm����������������������������������	��
������~��}���|��{�������z��y����������������������������������	��
������~��}���|��{�������z��y����������������������������������	��
������~��}���|��{�������z��y����������������������������������	��
������~��}���|��{�������z��y

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������llll  
مثل اإلخالل ، اكون التأخير مانعً  أسباب التقديم والتأخيرمن  )٤(السكاكيجعل 


��	�����������m: كقوله تعالى، بالمقصود������~��}���|��{������ �z��y

�����l،� � � �m�|��{�lبتقديم الحال أعنى � � ، �m�~��}lعلى الوصف أعنى �

                                                            
  .٣/٥٨زيادة الالم   –البرهان: أساليب القرآن وفنون البليغة  )١(
  .٣/٥٦زيادة الباء   –المصدر السابق: أساليب القرآن وفنون البليغة  )٢(
  .٤/١٧٧من معاني على  –المصدر السابق: الكالم على المفردات من األدوات  )٣(
ي، سراج الدين الخوارزمي، إمام في النحو السّكاك أبو يعقوب هو يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي )٤(

والتصريف والمعاني والبيان واالستدالل والعروض والشعر، وله النصيب الوافر في علم الكالم وسائر الفنون، له 
 ٢/٣٦٤هـ. (بغية الوعاة ٦٢٦كتاب: مفتاح العلوم؛ فيه اثنا عشر علًما من علوم العربية، مات بخوارزم سنة 

  ). ٢٢٠٤رقم الترجمة (
م، ٢٠٠٠- هـ١٤٢٠، ت/١مفتاح العلوم للسكاكي، دار الكتب العلمية، بيروت/لبنان، ط/ انظر قوله في:

  .٣٤٥ص/

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٩٤ 

 

وليست ، من الدنو، اسم تفضيل -هاهنا–ألنها ؛ م أنه من صفة الدنياه وُ ولو تأخر لتُ 
من قومه أم : مْ وحينئذ يشتبه األمر في القائلين أنهم أهُ ، والدنو يتعدى بـ"من"، اسمً ا

وهو كون القائلين ؛ م الشتمال التأخير على اإلخالل ببيان المعنى المقصودفقد ؟ ال
هذا اإلخالل بالتأخير قال تعالى في موضع آخر من هذه  نَ وحين أمِ  ،من قومه

��m: السورة ������������������������� ����� � � � � �����l)بتأخير المجرور عن ، )١
  .)٢(صفة المرفوع

��{��~m: قوله تعالى �|��{�� � � � � �z��yl ،؛ فقدم المجرور على الوصف
، وأنت تعلم أن تمام الوصف بتمام ما يدخل عليه الموصوف- ألنه لو أخبر عنه

��mوتمامه  ��� ��� ��l)واشتبه  ،الحتمل أن يكون من نعيم الدنيا -)٣
�: : بخالف قوله في موضع آخر منها؟ م من قومه أم الاألمر في القائلين أهُ 

m����������������������������������������l)٥(فإنه جاء على األصل، )٤(.  
�m�m�m�m��¥���¤���£��¢��¡�����!��"���#��$��%��¥���¤���£��¢��¡�����!��"���#��$��%��¥���¤���£��¢��¡�����!��"���#��$��%��¥���¤���£��¢��¡�����!��"���#��$��%llll   

�"��!m: تعالى قوله � �#� �$� �%�l ، ّالثانية البدل "أنّ "ر في فمن قد ،

أيعدكم إرادة أنكم إذا : والتقدير، البدل فيصحّ ، ليتم الكالم ار محذوفً فينبغي أن يقدّ 
الثانية البدل لم يحتج إلى ر في ومن قدّ  ،عن الحدث اليكون اسم الزمان خبرً ، متم
  .)٦(ذلك

mmmm����������«��ª������©�� �̈�§��«��ª������©�� �̈�§��«��ª������©�� �̈�§��«��ª������©�� �̈�§llll   

                                                            
  .٢٤سورة المؤمنون:  )١(
  .٣/١٥٠أسباب التقديم والتأخير  –البرهان: أساليب القرآن وفنون البليغة  )٢(
  .٣٣سورة المؤمنون:  )٣(
  .٢٤سورة المؤمنون:  )٤(
  .٣/١٨١ما قدم في آية وأخر في أخرى  –البرهان: أساليب القرآن وفنون البليغة  )٥(
  .٤/١٠٦وعد  –المصدر السابق: أساليب القرآن وفنون البليغة  )٦(

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٩٥ 

 

��©������mmmm���������ª: ومنه، لتبعيد الشيء" هيهاتتأتي ": /قال  �̈�§�ª������©�� �̈�§�ª������©�� �̈�§�ª������©�� �̈�§llll  قال
 الز وهذا غلط من : وقيل ،)١(البعد لما توعدون: اجج الز فإن ، أوقعه فيه الالم اجج

  .)٢(ألجله: أي، د األمر لما توعدونعُ بَ : تقديره
mmmm���+��,���-����.��/��0���+��,���-����.��/��0���+��,���-����.��/��0���+��,���-����.��/��0llll   

  .)٣(m,���-����.��/��0l: نحو "بعد" تأتي "عن" بمعنى: /قال 
mmmm��x��w��v��u���t��s��r��q��x��w��v��u���t��s��r��q��x��w��v��u���t��s��r��q��x��w��v��u���t��s��r��qllll   

  .)٤(ال نؤمن: أي، �m�w��v��u���t��s��r��ql: قوله تعالى
mmmm�������������������� ��!��"��#��$��%���&�������������������� ��!��"��#��$��%���&�������������������� ��!��"��#��$��%���&�������������������� ��!��"��#��$��%���&llll   

�: قوله تعالى m�"� �#� �$� � %� � �&l ،وقال ، وعيسى مريم: يعني

m"l� �� �� �� ألنها قضية واحدة وهي والدتها له من غير ؛ ولم يقل آيتين وهما آيتان�

�#��"�m: /وقال  ،)٥(ذكر �$� �%� � �&l إنما  مريمألن ، صيرناه: معناه

 عند ذلك آيةً  افصار ، لق من جسدها ال من أبلما خُ  ÷صارت مع ولدها 

بل ؛ لم تخلق في حين خلق ولدها مريمألن  "خلقناهما"يريد  ومحال أنه ،للعالمين
  .)٦(في حال بقائه اومحال تعلق القدرة بجعل الموجود موجودً ، كانت موجودة قبله

mmmm� �'����
��� � ��������������������������	��'����
��� � ��������������������������	��'����
��� � ��������������������������	��'����
��� � ��������������������������	����...������ �´�����´�����´�����´

��º��¹�� �̧��¶��º��¹�� �̧��¶��º��¹�� �̧��¶��º��¹�� �̧��¶llll   

                                                            
  .٤/١٢معاني القرآن وٕاعرابه، للزجاج  )١(
  .٤/٢٦٤هيهات  –البرهان: الكالم على المفردات من األدوات  )٢(
  .٤/١٧٨عن   –المصدر السابق: الكالم على المفردات من األدوات  )٣(
  .٢/٢٠٤استفهام اإلنكار  –المصدر السابق: أقسام معنى الكالم  )٤(
  .١/١١٥المصدر السابق: علم المبهمات  )٥(
  .٤/٨٤لفظ جعل  –المصدر السابق: أساليب القرآن وفنون البليغة  )٦(

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٩٦ 

 

���l	����������������������m: قوله تعالى ´���m: إلى قوله��

¹��¸���¶���l  ١(إذ ال نبي معه قبله وال بعده؛ وحده جهذا خطاب للنبي(.  
إذ ال نبي معه وال  ؛وحده جهذا خطاب للنبي : )٢(أبو بكر الصيرفيقال و 

  .)٣(بعده
�m�m�m�m��§��¦���¥��¤��£���¢��¡��0��1��§��¦���¥��¤��£���¢��¡��0��1��§��¦���¥��¤��£���¢��¡��0��1��§��¦���¥��¤��£���¢��¡��0��1llll   

�¢���£��¤��¥���¦m: قوله تعالى �¡��0��1l ، أي وألني ربكم
  .)٤(فوضع الجملة من المبتدأ والخبر موضع المفعول له، فاتقون

mmmm����������������������������������������������������������������llll    
��m: قوله تعالى ��� � � �� � ��l ،القرآن أو المسجد : يعني

  .)٥(الحرام
mmmm��Y���X��W��V��U������� � � �T��S��R��QP��O��N��M��L������� �K��J��I����H��G��Y���X��W��V��U������� � � �T��S��R��QP��O��N��M��L������� �K��J��I����H��G��Y���X��W��V��U������� � � �T��S��R��QP��O��N��M��L������� �K��J��I����H��G��Y���X��W��V��U������� � � �T��S��R��QP��O��N��M��L������� �K��J��I����H��G

��a�� �̀�_�� �̂�]��\[��Z��a�� �̀�_�� �̂�]��\[��Z��a�� �̀�_�� �̂�]��\[��Z��a�� �̀�_�� �̂�]��\[��Zllll   
����m��V��U: قوله تعالى � � � � � �T��S��R��QP��O��N��M��L��� � � � � �K��J��I��� �H��G

�\[��Z��Y���X��Wl ،٦(لو كان معه إله لذهب كل إله بما خلق: تقديره(.  

                                                            
  .٢/١٤٧البرهان: وجوه المخاطبات والخطاب في القرآن الكريم  )١(
، رة عن فضلهسفِ أحد أصحاب الوجوه المُ ي، اإلمام الجليل األصول، يمحمد بن عبد اهللا أبو بكر الصيرفهو  )٢(

تفقه على ابن ، بعد الشافعى، إنه أعلم خلق اهللا تعالى باألصول :وكان يقال، الدالة على جاللة قدره والمقاالتِ 
شرح "ومن تصانيفه ي، روى عنه على بن محمد الحلب، مادىوسمع الحديث من أحمد بن منصور الر ، جريسُ 

، ٣/١٨٦(طبقات الشافعية . توفى سنة ثالثين وثالثمائة"، كتاب فى الشروط"و "كتاب فى اإلجماع"و "الرسالة
  ).١٥٢رقم الترجمة (

  .٣/٧الخروج على خالف األصل وأسبابه  –البرهان: أساليب القرآن وفنون البليغة  )٣(
  .٣/٢٢٠وضع النداء موضع التعجب  –المصدر السابق: أساليب القرآن وفنون البليغة  )٤(
  .٤/٢٠قاعدة في الضمائر  –المصدر السابق: أساليب القرآن وفنون البليغة  )٥(
، الكالم على المفردات من األدوات ٣/١٣٧حذف الحرف  –المصدر السابق: أساليب القرآن وفنون البليغة  )٦(
  .٤/٢٢٧لو  –

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٩٧ 

 

فكان ، كل منهما بخلقه أنه لو كان خالقان الستبدّ : وهذه حجة عقلية تقديرها
وذلك ، مقدوراتهما ويؤدي إلى تناهى، الذي يقدر عليه أحدهما ال يقدر عليه اآلخر

m��Y���X: جاج فقالثم زاد في الحِ  ،افوجب أن يكون اإلله واحدً ، يبطل اإللهية
[� �Zl ،ولو أراد أحدهما إحياء جسم ، ا في المرادولغلب بعضهم بعضً : أي

وال وقوعهما ، ألن رفع النقيضين محال؛ واآلخر إماتته لم يصح ارتفاع مرادهما
، داللة التمانع: وهذه تسمى، اآلخر وهو المغلوب فنفى وقوع أحدها دون، للتضاد

  .)١(��my���x��w��v��u��tl: وهي كثيرة في القرآن كقوله تعالى
 mmmmh��g��f��e��d���c���bh��g��f��e��d���c���bh��g��f��e��d���c���bh��g��f��e��d���c���bllll   

�md���c: في قوله تعالى )٢(ابن عبد السالمقال  � �bl� ، إنما قدم
وعلم البيان ، والتمدح به أعظم، الغيب مع أن علم المغيبات أشرف من المشاهدات

  .يقتضي تأخير األمدح
؛ والعلم يشرف بكثرة متعلقاته، من الغائب عنا وأجاب بأن المشاهدات له أكثرُ 

  .فكان تأخير الشهادة أولى
�: بل في غيبه ما اليحصى؛ فيه نظر، إن المشاهدات له أكثر: وقول الشيخ

mZ��Y��X��Wl)٣( ، هنا–فالمقصود ، وٕانما الجواب أن االنتقال لألمدح ترق - 

في  فنزل الترقي في اللفظ منزلة ترقّ ، بيان أن الغيب والشهادة في علمه سواء

�����m: ويوضحه قوله تعالى ،إلفادة استوائهما في علمه تعالى، المعنى � � � �����

���������������	l)٤(  ح باالستواءفصر)٥(.  

                                                            
  .٣/٢٨٦إلجام الخصم  –البرهان: أساليب القرآن وفنون البليغة  .٤٢سورة اإلسراء:  )١(
  لم أقف على قوله في تفسيره. )٢(
  .٨حل: سورة الن )٣(
  . ١٠سورة الرعد:  )٤(
  . ٣/٢٥٠قواعد في النفي  –البرهان: أساليب القرآن وفنون البليغة  )٥(

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٩٨ 

 

 mmmm��¡����%���&��'��(��)��*���+��,��¡����%���&��'��(��)��*���+��,��¡����%���&��'��(��)��*���+��,��¡����%���&��'��(��)��*���+��,llll  
�%�m: قوله تعالى � �&� �'l ارجعني: أي ، م وٕانما خاطب الواحد المعظ

وقيل  ،فعلى هذا االبتداء خوطبوا بما في الجواب، نحن فعلنا: ألنه يقول؛ بذلك
m&l� لتكرار  اأو جمعً  افيكون التفاتً ، لمالئكةلخطاب  �m�%lو، استغاثة�

  .)١("... نبك "قفا: كما قال، القول
فاختلط وال ، من حضرته الشياطين وزبانية العذاب هو قولُ : )٢(السهيليوقال 

من رد األمر إلى ، يقوله في الحياة اوقد اعتاد أمرً ، يدري ما يقول من الشطط
  .)٣(المخلوقين
�m�m�m�m��-���� �́�³��²����±��°��3®��¬�����«��ª��© �̈�§¦���¥��¤��£��¢��-���� �́�³��²����±��°��3®��¬�����«��ª��© �̈�§¦���¥��¤��£��¢��-���� �́�³��²����±��°��3®��¬�����«��ª��© �̈�§¦���¥��¤��£��¢��-���� �́�³��²����±��°��3®��¬�����«��ª��© �̈�§¦���¥��¤��£��¢
��¶��¶��¶��¶llll  

��¬��®�m:قوله تعالى � � �«��ª��©¨l� واختار قوم جعلها ، "أال"على معنى ، �
  .)٤(بعدها ولم يقرأ به أحد "إن"ألنه يلزم فتح ؛ وهو بعيد "احقً ": بمعنى
 mmmm���Â���Á����À����¿����¾��½��¼��»��º���¹��¸���Â���Á����À����¿����¾��½��¼��»��º���¹��¸���Â���Á����À����¿����¾��½��¼��»��º���¹��¸���Â���Á����À����¿����¾��½��¼��»��º���¹��¸llll  

فإذا نفخ في : المعنى����m¿����¾��½��¼��»��º���¹��¸�l: قوله تعالى

  .)٥(m�½��¼l: ودل عليه قوله، تقاطعواالصور 

 mmmm�����������������������������������	��
������������������������������������������	��
������������������������������������������	��
������������������������������������������	��
�������llll   

                                                            
من قول امرئ القيس في أول معلقته: (ِقفا نبِك من ذكرى حبيٍب ومنزل ...)، انظر: ديوان امرئ القيس،  )١(

  .١١٠م، ص/٢٠٠٤- هـ١٤٢٥، ت/٥دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ط/
- هـ١٤١٠، القاهرة، ت/، مكتبة ابن تيميةانظر قوله في: الروض األنف، للمحدث عبدالرحمن السهيلي )٢(

  .٣٤ص/ ٥م، ج/١٩٩٠
  .٢/١٤٧خطاب الواحد بلفظ الجمع  –البرهان: وجوه المخاطبات والخطاب في القرآن الكريم  )٣(
  .٤/١٩٥من معاني كال  –لمصدر السابق: الكالم على المفردات من األدوات ا )٤(
  .٤/١٢٦إذا  –المصدر السابق: الكالم على المفردات من األدوات  )٥(

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

١٩٩ 

 

������������m: تعالى قوله �� �� �����������������	��
�������l ،آلمنتم": تقديره" 
  .)١("لتأهبتم للقائنا"أو  "لزهدتم في الدنيا"أو  "لما كفرتم"أو 

 mmmm��������� � � � � � �Æ��ÅÄ��Ã��Â��Á��À��� � �¿��¾��½��¼���»��º��¹�� �̧ �¶��������� � � � � � �Æ��ÅÄ��Ã��Â��Á��À��� � �¿��¾��½��¼���»��º��¹�� �̧ �¶��������� � � � � � �Æ��ÅÄ��Ã��Â��Á��À��� � �¿��¾��½��¼���»��º��¹�� �̧ �¶��������� � � � � � �Æ��ÅÄ��Ã��Â��Á��À��� � �¿��¾��½��¼���»��º��¹�� �̧ �¶
������ ������ ������ ������ llll   

�¿�m: تعالى قوله �¾��½l ،وأنه ال يكون إال عن ، وصف لهذا الدعاء هي
  .)٢(غير برهان

  
    

                                                            
  .٣/١٢٠حذف األجوبة  –البرهان: أساليب القرآن وفنون البليغة  )١(
  .٣/٢٤٤قواعد في النفي  –المصدر السابق: أساليب القرآن وفنونه البليغة  )٢(

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

٢٠٠ 

 

        : : : : املطلب الثانياملطلب الثانياملطلب الثانياملطلب الثاني
        (النور) و(الفرقان)(النور) و(الفرقان)(النور) و(الفرقان)(النور) و(الفرقان)من سورتي من سورتي من سورتي من سورتي     الزركشيالزركشيالزركشيالزركشيما فسره اإلمام ما فسره اإلمام ما فسره اإلمام ما فسره اإلمام 

        
  
  

�m�m�m�m��J���I���H��G��F�������E��D��C��B��A��J���I���H��G��F�������E��D��C��B��A��J���I���H��G��F�������E��D��C��B��A��J���I���H��G��F�������E��D��C��B��Allll  
��m�B: تعالى قوله �Al ، ُهذه "أو  "فيما أوحينا إليك سورة"قدر إما أن ي

  .)١("سورة
�m�m�m�m�\���[��Z��Y��X���W��V���U���T��SR����Q��P����O�������N��M��L��K�\���[��Z��Y��X���W��V���U���T��SR����Q��P����O�������N��M��L��K�\���[��Z��Y��X���W��V���U���T��SR����Q��P����O�������N��M��L��K�\���[��Z��Y��X���W��V���U���T��SR����Q��P����O�������N��M��L��K������� �� �� � � �� � � �� �� � � �� � � �� �� � � �� � � �� ���]��]��]��]

��o��n���m��l��k��j��i���h��g��f��e��d��c���b��a �̀�_��^��o��n���m��l��k��j��i���h��g��f��e��d��c���b��a �̀�_��^��o��n���m��l��k��j��i���h��g��f��e��d��c���b��a �̀�_��^��o��n���m��l��k��j��i���h��g��f��e��d��c���b��a �̀�_��^
��{��z���y��x��w��vu���t��s���r��q����p��{��z���y��x��w��vu���t��s���r��q����p��{��z���y��x��w��vu���t��s���r��q����p��{��z���y��x��w��vu���t��s���r��q����pllll   

�mL: تعالى قوله �K�l� : ثم خصه بقوله، في الحرائر واإلماء عامٌ �
m¤��£��¢��¡� ��� � � ��� ��l)ألن  ؛"المرأة"وقدم في الزنى  )٢

  .)٣(الزنى فيهن أكثر
: التعذيب إال قوله عز وجل: كل عذاب في القرآن فهو: ابن فارسقال 

mc���b�l٤(فإنه يريد الضرب���(.  
�m: سيقت اآلية: )٥(الزمخشريقال  �M��L��K...�l  على ما لعقوبتهما

ع الرجل [ولم طمِ ألنها لو لم تُ ؛ والمرأة هي المادة التي نشأت منها الخيانة، جنيا

                                                            
  .٣/٩٤حذف الفاعل  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )١(
  . ٢٥سورة النساء: )٢(

  .٢/١٤١خطاب العام والمراد الخاص  –وجوه المخاطبات والخطاب في القرآن البرهان: 
  . ٣/١٦٦التقديم والتأخير  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٣(
  . ١/٨٨جمع الوجوه والنظائر . البرهان: ١٣أفراد كلمات القرآن العزيز، ألحمد بن فارس ص/ )٤(
  .٤/٢٦٧الكشاف  )٥(

 سورة النورسورة النورسورة النورسورة النور

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

٢٠١ 

 

، في ذلك بدأ بذكرها الً وأو  الً فلما كانت أص، نه لم يطمع ولم يتمكنمك ض له] وتُ تومِ 
��m: اآليةوأما  �n�� �m� �l� �k� �j� �i� � �h...�l والرجل ؛ فمسوقة لذكر النكاح
  .)١(والخاطب يبدأ الطلب الراغب[فيه] ألنه هو  أصلٌ 

 m��=��>��?��@��A��B����C���D���� �E��F��G���H��� ��~��}��|
��L��M���N��O��PQl   

، جاءت آيات في مواضع اتفقوا على تعديتها إلى غير أسبابها لقد: /قال 

ونزول ، هالل بن أميةوآية اللعان في شأن ، كنزول آية الظهار في سلمة بن صخر
وٕان كان قد قال سبحانه ، ثم تعدى إلى غيرهم، ك عائشةحد القذف في رماة 

m~��}��|l� � � ، لها إذ أنها أم المؤمنين اإما تعظيمً ؛ فجمعها مع غيرها�

 ولكن الرماة لها كانوا ، وٕاما لإلشارة إلى التعميم، قوم فقد رماهم ومن رمى أم
فمن يقول بمراعاة حكم اللفظ كان االتفاق ، معلومين فتعدى الحكم إلى من سواهم

خرج عن األصل في ومن قال بالقصر على األصل ، هاهنا هو مقتضى األصل
  .)٢(هذه اآلية بدليل

mmmm��R���®��¬«��ª��©��� �̈ �§���¦���� � �¥��¤��£��¢��¡�� �̀�a��b��R���®��¬«��ª��©��� �̈ �§���¦���� � �¥��¤��£��¢��¡�� �̀�a��b��R���®��¬«��ª��©��� �̈ �§���¦���� � �¥��¤��£��¢��¡�� �̀�a��b��R���®��¬«��ª��©��� �̈ �§���¦���� � �¥��¤��£��¢��¡�� �̀�a��b
���±���°���±���°���±���°���±���°llll   

�¤��¥m: قوله تعالى �£� �¢� �¡� �`��a� �b�� � �¦�l� ،ت "إال"لو كان 
ألن الشهداء ؛ على الزنا األن أنفسهم ليس شهودً ؛ ستثناء لكان من غير الجنسلال

  .على الزنا يعتبر فيهم العدد وال يسقط الزنا المشهود به بيمين المشهود عليه

                                                            
  .٣/١٦٦التقديم والتأخير  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )١(
  .١/٣٥معرفة أسباب النزول المصدر السابق:  )٢(

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

٢٠٢ 

 

ال  "غير"فـ "إال" هي بمنزلة ، فقد أمن فيه مخالفة الجنس ال وصفً عِ وٕاذا جُ 
، أو من غير جنسه، ألن االستثناء إما من جنس المستثنى منه؛ ءبمعنى االستثنا

  .)١(من األمرين فقد أبطل اومن توهم في صفة اهللا واحدً 
�m�m�m�m�e��f���g��h��i���j��k��l��m��n�e��f���g��h��i���j��k��l��m��n�e��f���g��h��i���j��k��l��m��n�e��f���g��h��i���j��k��l��m��nllll  

��m: قوله تعالى �k� �l� �m� �nf�� �g� �h� �i� � �jl  فإن الذي
ألن الرحمة مناسبة للتوبة ؛ "تواب رحيم"يظهر في أول النظر أن الفاصلة 

: ولكن هاهنا معنى دقيق من أجله قال، من هذا الذنب العظيم اوخصوصً 
mfl  ُنَ وهو أن ي ه على فائدة مشروعية اللعان وهىب : تر عن هذه الس

في هذا  ابليغً  mflفلهذا كان  ،الفاحشة العظيمة وذلك من عظيم الحكم
  .)٢("رحيم"المقام دون 

وكل ما ، ألنه معلوم المعنى؛ محذوف و"ل"جواب : )٣(الفراءقال : الواحديقال و 
: أال ترى أن الرجل يشتم الرجل فيقول المشتوم، م فإن العرب تكتفي بترك جوابهلِ عُ 

  .لشتمتك: علم أنك تريدفيُ  ... أما واهللا لوال أبوك
أو لم يصلح ، أو لم يبق لكم باقية، لهلكتم –واهللا أعلم- تأويله: دالمبر وقال 

  .شكلفحذف ألنه ال يُ ، ونحوه من الوعيد الموجع، أمركم
ره وهذا أجود مما قدّ  ،المعنى لنال الكاذب منكم أمر عظيم: )٤(اجج الز وقال 

 ٥(دالمبر(.  

                                                            
  .٤/١٥١معاني إال  –األدوات الكالم على المفردات من البرهان:  )١(
  . ١/٧٦عرفة الفواصل ورؤوس اآلي المصدر السابق: م )٢(
 ٢م، ج/١٩٨٣- هـ١٤٠٣ت/ ٣، عالم الكتب، بيروت، لبنان، ط/انظر قوله في: معاني القرآن للفّراء )٣(

  .٢٤٧ص/
اج  )٤( ج٤/٣٣انظر قوله في: معاني القرآن وٕاعرابه، للز.  
  .٣/١٢١حذف األجوبة   –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٥(

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

٢٠٣ 

 

�m�m�m�m� ts��r��q��p�� �o� ts��r��q��p�� �o� ts��r��q��p�� �o� ts��r��q��p�� �o������}��|� �{� �z� � �y��x��w��v� �u��}��|� �{� �z� � �y��x��w��v� �u��}��|� �{� �z� � �y��x��w��v� �u��}��|� �{� �z� � �y��x��w��v� �u
~~~~llll  

�m���o: فتختص بالماضي نحو، التوبيخ والتنديم: معاني "لوال" من: /قال 
s��r��q��pl�t)١(.  

�m�m�m�m����������������� ��������������������� � �������������� ����������������� ��������������������� � �������������� ����������������� ��������������������� � �������������� ����������������� ��������������������� � �������������� 
��!��"��!��"��!��"��!��"llll   

  .)٢(في حكمه تعالى: أي ��m�"����������l :قوله تعالى
 �m�m�m�m��°���$��®��¬��«��ª��©�� �̈����§��¦��¥�����¤���£��¢��¡��°���$��®��¬��«��ª��©�� �̈����§��¦��¥�����¤���£��¢��¡��°���$��®��¬��«��ª��©�� �̈����§��¦��¥�����¤���£��¢��¡��°���$��®��¬��«��ª��©�� �̈����§��¦��¥�����¤���£��¢��¡llll  

���¨��©��m�ª: كقوله، ينبغي: "كان" من معاني: /قال  � �§� �¦��¥�l أي :
  .)٣(لم ينبغ لنا

 mmmm�2��3��4��5��6��7��8��9��:���;�2��3��4��5��6��7��8��9��:���;�2��3��4��5��6��7��8��9��:���;�2��3��4��5��6��7��8��9��:���;llll   
�m��5: في قوله تعالى "لوال": /قال  �6� �7��8��9� �:�� �;

3� �4l ،وسوغ ، لعجل عذاب فاعل ذلك: جوابها محذوف وقدره بعضهم

  .)٤(داع للحذفوالطول ، الحذف طول الكالم بالمعطوف

�m�m�m�m�����t� �s��r��q��p��o��n� �m�� �l��k��j��i��h�����t� �s��r��q��p��o��n� �m�� �l��k��j��i��h�����t� �s��r��q��p��o��n� �m�� �l��k��j��i��h�����t� �s��r��q��p��o��n� �m�� �l��k��j��i��h
����������������������~��}��|��{��zy��x��wv��u����������������������~��}��|��{��zy��x��wv��u����������������������~��}��|��{��zy��x��wv��u����������������������~��}��|��{��zy��x��wv��ullll  

��m: تعالى قوله �q��p��o��n��m���l��k��j��i��h...l  خاطب

                                                            
  .٤/٢٣٠لوال  –الكالم على المفردات من األدوات البرهان:  )١(
  .٤/١٨١عند  –الكالم على المفردات من األدوات المصدر السابق:  )٢(
  .٤/١٩٢كان  –الكالم على المفردات من األدوات : المصدر السابق )٣(
  .٣/١٢١حذف األجوبة   –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٤(

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

٢٠٤ 

 

  .)٣(رفده حين تكلم في حديث اإلفك )٢(مسطًحام رَ لما حَ ؛ )١(الصديق أبا بكربذلك 
  .)٤(أحبوا: أي����m��������~��}��|��{�l: وقوله

  .)٥(العرض وهو الطلب بلين: وقد يكون معنى "أال" 

�m��i: تعظيمه بالوصف الكامل دون االسم كقوله: من أسباب اإلبهام �h
l��k��j�l٦(الصديق: والمراد�����(.  

mmmm�²��±���°#��®��¬��«�²��±���°#��®��¬��«�²��±���°#��®��¬��«�²��±���°#��®��¬��«������¶��( �́�³��¶��( �́�³��¶��( �́�³��¶��( �́�³
À��¿��¾��������½��¼��»º��¹���¸À��¿��¾��������½��¼��»º��¹���¸À��¿��¾��������½��¼��»º��¹���¸À��¿��¾��������½��¼��»º��¹���¸llll  

  .)٧(يريد الزناة����m¬��«�l: قوله تعالى

�m�º: تعالى قوله �¹� � �¸� �¶� � (´�l عائشة: يعني)م )٨ 

                                                            
أبو بكر الصديق عبد اهللا بن أبي قحافة عثمان بن عامر بن كعب التيمي القرشي، أبو بكر: أول هو  )١(

ولد بمكة، ونشأ سيًدا من  ،من الرجال، وأحد أعاظم العرب عالخلفاء الراشدين، وأول من آمن برسول اهللا 
 ا من كبار موسريهم، وعالًما بأنساب القبائل وأخبارها وسياستها، وكانت العرب تلقبه بعالم سادات قريش، وغني

ثم كانت له في عصر النبوة مواقف كبيرة، فشهد  ،وحرم على نفسه الخمر في الجاهلية، فلم يشربها ،قريش
هـ فحارب المرتدين ١١سنة  عوبويع بالخالفة يوم وفاة النبي  ،ب، واحتمل الشدائد، وبذل األموالالحرو 

مدة خالفته سنتان وثالثة أشهر  ،والممتنعين من دفع الزكاة، وافتتحت في أيامه بالد الشام وقسم كبير من العراق
  ).٤/١٠٢للزركلي  ،األعالم(هـ. ١٣ونصف شهر، وتوفي في المدينة سنة 

هو مسطح بن ُأثاثة بن عباد بن عبدالمطلب بن عبدمناف بن قصي، المطلبي المهاجري البدري، المذكور  )٢(
تهذيب سير أعالم النبالء . (تفي قصة اإلفك، كان فقيًرا ينفق عليه أبو بكر، توفي سنة أربع وثالثين، 

  .)٢٣رقم الترجمة ( ١/٢٢
  .٢/١٤٧خطاب الواحد بلفظ الجمع  –آن الكريم وجوه المخاطبات والخطاب في القر البرهان:  )٣(
  .٢/٢١٠ستفهام بمعنى اإلنشاء اال –أقسام معنى الكالم المصدر السابق:  )٤(
  .٤/١٤٨أال بالفتح والتخفيف من معانيها  –الكالم على المفردات من األدوات المصدر السابق:  )٥(
  .١/١١٧أسباب اإلبهام  -علم المبهمات المصدر السابق:   )٦(
  .٢/١٩٠أسباب الكناية  –الكنايات والتعريض في القرآن المصدر السابق:  )٧(
، أبي بكر عبد اهللا بن أبي قحافة ع، خليفة رسول اهللا األكبرالصديق  اإلمامأم المؤمنين بنت  عائشة )٨(

عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة، بن كعب بن لؤي؛ القرشية التيمية، المكية، 
هاجر بعائشة أبواها، وتزوجها نبي اهللا اإلطالق، على  األمة، أفقه نساء عالنبوية، أم المؤمنين، زوجة النبي 

= 

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

٢٠٥ 

 

�m�¶lوقد أوقع  )١(وصفوان ألن ؛ وصفوان بن المعطل عائشةعلى  "جمع"وهو �
  .)٢(االثنين جمع في المعنى

�m�m�m�m��}��|��{���z��yx��w��v���ut��s��r��q��p���o��n��}��|��{���z��yx��w��v���ut��s��r��q��p���o��n��}��|��{���z��yx��w��v���ut��s��r��q��p���o��n��}��|��{���z��yx��w��v���ut��s��r��q��p���o��n
�����~�����~�����~�����~llll  

��mr��q: قوله تعالى �p�� �o��nl ، عن  ابن فارسحكى
 )٣(م النظر إليهحرُ ألنهم أمروا بالغض عما يَ ؛ للتبعيض: جماعة أن "من" هنا

�: تقدم األمر بغض األبصار على حفظ الفروج في قوله تعالىوقد  m� �n
� � ut� �s� �r� �q� �p� � �ol ألن البصر داعية إلى ؛

قال و  )٤(»والفرج يصدق ذلك أو يكذبه العينان تزنيان ..«: جلقوله ، الفرج

                                                            
ودخل ، جة بنت خويلد، وذلك قبل الهجرة ببضعة عشر شهًرا، وقيل: بعامينقبل مهاجره بعد وفاة الصديقة خدي

  بها في شوال سنة اثنتين، وهي ابنة تسع. 
يبلغ ألفين ومئتين وعشرة أحاديث، اتفق  مسند عائشة، ا فيه، وعن أبيهاا مباركً ا طيبً علًما كثيرً  عالنبي  روت عن

 ، بأربعة وخمسين، وانفرد مسلم بتسعة وستين ا، وانفرد البخاريومسلم على مئة وأربعة وسبعين حديثً  لها البخاري
كانت تقول: لم أعقل أبوي إال وهما يدينان  ،سالم، وهي أصغر من فاطمة بثماني سنينوعائشة ممن ولد في اإل

(تهذيب  توفيت سنة سبع وخمسين وُدِفنت بالبقيع. ،ا غيرها، وال أحب امرأة حبهابكرً  عتزوج النبي ولم ي، الدين
  ).١١٩رقم الترجمة ( ١/٥٤سير أعالم النبالء 

، فكلمي، ثم الذكواني، المذكور بالبراءة من اإلأبو عمرو الس ، ل بن رحضة بن المؤملطّ عَ صفوان بن المُ  )١(
قال ابن سعد: أسلم صفوان بن المعطل قبل ، وقد روي له حديثان، »اإال خيرً  متُ لِ ما عَ «: عقال فيه النبي 

وقال ابن إسحاق: قتل في غزوة أرمينية ، قال الواقدي: مات صفوان بن المعطل سنة ستين بسميساط، المريسيع
 فالظاهر أنهما اثنان.قلت: فهذا تباين كثير في تاريخ موته، ، مراء يومئذسنة تسع عشرة، قال: وكان أحد األ

  . )٢٢٢رقم الترجمة ( ١/٧٨تهذيب سير أعالم النبالء (
م، ٢٠١٣-هـ١٤٣٤، ت/١، مؤسسة الرسالة، دمشق/سوريا، ط/انظر: الجامع ألحكام القرآن لإلمام القرطبي

  .١٨٥ص/ ١٥ج/
  .٢/١٤٩حد بلفظ الجمع خطاب الوا –وجوه المخاطبات والخطاب في القرآن البرهان: 

  .٤/٢٤قاعدة في الضمائر  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٢(
  .٢/١٦٥إطالق اسم الجزء على الكل  - بيان حقيقته مجازه  المصدر السابق:  )٣(
  . )٨٧٥٢رقم الحديث ( ٤/٣٥٠رواه أحمد من حديث أبي هريرة  )٤(

= 

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

٢٠٦ 

 

والبلوى به ، ريد الزنى ورائد الفجوربألن النظر ؛ قدم غض البصر: )١(الزمخشري
  .)٢(قدر على االحتراس منهوال يكاد يُ ، أشد وأكثر
 كقوله )٤(في اإلثبات ة "ِمْن"زياد )٣(األخفشز وجو :�m��q� �p�� �o��n

rl ألن النظر قد يكون  ؛بل هي للتبعيض، وهذا ضعيف ،أبصارهم: أي

: عن تعمد وغير تعمد والنهي إنما يقع على نظر العمد فقط ولهذا عطف عليه قوله

m�t��sl  وألنه ، االفروج واجب مطلقً  ألن حفظ؛ "نْ مِ "من غير إعادة

وقد يباح للخطبة ، الجواز وقوعه اتفاقً ؛ وال يمكن في النظر، يمكن التحرز منه
  .)٥(وللتعليم ونحوهما

 �m�m�m�m������ ����������� ���������������������������������� ����������� ���������������������������������� ����������� ���������������������������������� ����������� ����������������������������
�� ��!��"��#��$���%��&��� '(��)��*��+��,-��.�� ��!��"��#��$���%��&��� '(��)��*��+��,-��.�� ��!��"��#��$���%��&��� '(��)��*��+��,-��.�� ��!��"��#��$���%��&��� '(��)��*��+��,-��.
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���_�� �̀�a��b��c��d��e����f���_�� �̀�a��b��c��d��e����f���_�� �̀�a��b��c��d��e����f���_�� �̀�a��b��c��d��e����fllll  

                                                            
  .٣/١٦١ما قدم والمعنى عليه من مقتضياته  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان: 

  .٤/٢٨٩الكشاف  )١(
  .٣/١٦١ما قدم والمعنى عليه من مقتضياته  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٢(
، كان معتزليا، حّدث عن الكلبي األوسط، قرأ النحو على سيبويه األخفش هو سعيد بن مسعدة أبو الحسن )٣(

، األخفش : أحفظ من أخذ عن سيبويهدالسجستاني، قال المبر  بن عروة، وروى عنه أبو حاتم والنخمي وهشام
وكان أعلم الناس بالكالم وأحذقهم بالجدل، صّنف: األوساط في النحو، معاني القرآن، المقاييس في النحو، 

 ١/٥٩٠ومائتين، (بغية الوعاة  –وقيل: إحدى وعشرين  –وقيل: سنة خمس عشرة  –وغيرها، مات سنة عشر 
  ).١٢٤٤رقم الترجمة (

  باب زيادة "ِمْن". ١٠٥م، ص/١٩٩٠- هـ١٤١١ت/ ١معاني القرآن لألخفش، مكتبة الخانجي، القاهرة، ط/ )٤(
  .٤/٢٥٨معاني من  –الكالم على المفردات من األدوات البرهان:  )٥(

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

٢٠٧ 

 

��m: تعالى قوله �"��#��$���%��&...l ،لم يذكر األعمام  فإنه
عن  )١(الشعبيوقد سئل  ،ي في اآليةم واألخوال وهم من المحارم وحكمهم حكم من سُ 

إلى  فضيَ فيُ ، وكذا الخال، العم عند ابنه وهو ليس بمحرم لها الئال يضعه: ذلك فقال
 ،والمعنى فيه أن كل من استثني مشترك بابنه في المحرمية إال العم والخال )٢(الفتنة

  .وهذا من الدالئل البليغة على وجوب االحتياط في سترهن
الحتمال أن يذرها ، هذه المفسدة محتملة في أبناء بعولتهن: ولقائل أن يقول

إن من : وأبو البعل ينقض قولهم، لها وهو ليس بمحرمٍ ، أبو البعل عند ابنه اآلخر
  .)٣(استثنى اشترك هو وابنه في المحرمية

الخطاب بذلك  دُ رِ يَ : قيل m��b��c��d��e����f���Nl: قوله تعالى

كما ، فإنهم كانوا يتظاهرون باإليمان، وهم المنافقون؛ باعتبار الظاهر عند المخاطب

  .)٤(m������������������l: قال سبحانه

�m�d: تعالى قوله �e� � � �f� � �Nl� ، يدل على أنهم كل المؤمنين على

  .)٥(العموم واالستغراق فيهم

  .)٦(القوم المؤمنون: أي m�b��cl: تعالى وقوله

                                                            
اإلمام، عالمة العصر، أبو عمرو  –وذو كبار: ِقيٌل من أقيال اليمن– هو عامر بن شراحيل بن ذي كبار )١(

لِسِت سنين خلت  ت ، ويقال هو عامر بن عبداهللا، مولده في إمرة عمر بن الخطابالهمداني ثم الشعبي
وصّلى خلفه، وسمع من عدة  تمنها، وقيل: وِلد سنة إحدى وعشرين، وقيل: سنة ثماٍن وعشرين، رأي علًيا 

من كبراء الصحابة منهم سعد بن أبي وقاص، وأبي هريرة، وعائشة، وغيرهم، قال ابن عيينة: علماء الناس 
نه، والشعبي في زمانه، والثوري في زمانه، قال الواقدي: مات سنة خمس ومائة، عن في زما ثالثة: ابن عباس

  ).٤٩٤، رقم الترجمة (١/١٤٨سبع وسبعين سنة. (تهذيب سير أعالم النبالء 
  .٤/٢٩٣الكشاف  )٢(
  .٢/١١٧معرفة تفسيره  وتأويله البرهان:  )٣(
  .٢/١٤٤خطاب المدح  –في القرآن الكريم وجوه المخاطبات والخطاب البرهان: . ٤١سورة المائدة:  )٤(
  .١/٢٧٥علم مرسوم الخط البرهان:  )٥(
  .٣/١٠١حذف الموصوف  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٦(

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

٢٠٨ 

 

�m�m�m�m��c��b��a�� �̀ � � _ �̂ �]� �\��[��Z��Y��X��W��V��U��c��b��a�� �̀ � � _ �̂ �]� �\��[��Z��Y��X��W��V��U��c��b��a�� �̀ � � _ �̂ �]� �\��[��Z��Y��X��W��V��U��c��b��a�� �̀ � � _ �̂ �]� �\��[��Z��Y��X��W��V��U
��t���s��rq��p��o��n��m��l��kj��i��h��� �g��f��e��d��t���s��rq��p��o��n��m��l��kj��i��h��� �g��f��e��d��t���s��rq��p��o��n��m��l��kj��i��h��� �g��f��e��d��t���s��rq��p��o��n��m��l��kj��i��h��� �g��f��e��d
���"��#��$��%��&��'��(��)~���� �� � � �}��|���� ��{��z��y��x��w��v��u���"��#��$��%��&��'��(��)~���� �� � � �}��|���� ��{��z��y��x��w��v��u���"��#��$��%��&��'��(��)~���� �� � � �}��|���� ��{��z��y��x��w��v��u���"��#��$��%��&��'��(��)~���� �� � � �}��|���� ��{��z��y��x��w��v��u

��4���5��6��4���5��6��4���5��6��4���5��6llll  
��mY��X��W: قوله تعالى �V��U�l  الشيء  -واهللا أعلم-إنما أراد

  .)١(وما ال بد للمتزوج منه ةٍ ونفق ح به من مهرٍ نكَ الذي يُ 
�m�z��y��x�l: وقوله ولم يقل ، جيء بلفظ الماضي، من الزنا اامتناعً : أي�

  .)٢(في إرادتهن التحصين لتوفير رضا اهللا ورغبةً  اإظهارً  "يردن"
معلوم أنه ال إكراه على ، �m��z��y��x��w��v��u��t���sl: وقوله

  .)٣(ألنها نزلت فيمن يفعل ذلك االفاحشة لمن ال يريد تحصنً 
 mmmm����������©���¨§��¦��¥��¤£��¢���������¡��@��A��BC���D��E��F��©���¨§��¦��¥��¤£��¢���������¡��@��A��BC���D��E��F��©���¨§��¦��¥��¤£��¢���������¡��@��A��BC���D��E��F��©���¨§��¦��¥��¤£��¢���������¡��@��A��BC���D��E��F

���¼� � �»��º��¹�� �̧ �¶�� �M�� �́ �³� � �²��±��°��S��®�� �¬�� �«��ª���¼� � �»��º��¹�� �̧ �¶�� �M�� �́ �³� � �²��±��°��S��®�� �¬�� �«��ª���¼� � �»��º��¹�� �̧ �¶�� �M�� �́ �³� � �²��±��°��S��®�� �¬�� �«��ª���¼� � �»��º��¹�� �̧ �¶�� �M�� �́ �³� � �²��±��°��S��®�� �¬�� �«��ª
��X��Y��Z��[\���� �]�� �̂ �_��`a��b��Æ��Å��Ä��ÃÂ��Á��À��� ¿¾��½��X��Y��Z��[\���� �]�� �̂ �_��`a��b��Æ��Å��Ä��ÃÂ��Á��À��� ¿¾��½��X��Y��Z��[\���� �]�� �̂ �_��`a��b��Æ��Å��Ä��ÃÂ��Á��À��� ¿¾��½��X��Y��Z��[\���� �]�� �̂ �_��`a��b��Æ��Å��Ä��ÃÂ��Á��À��� ¿¾��½

��m��n��m��n��m��n��m��nllll  
؛ صاتاآلية فإن فيها خمس تخل�m��BC���D��E��F...l  : قوله تعالى

ثم ، ص منه إلى ذكر الزجاجة وصفاتهال ثم تخَ ، النور وتمثيله وذلك أنه جاء بصفة
ص ل ثم تخَ ، ص منه إلى ذكر الشجرةل ثم تخَ ، د منهمِ تَ سْ يَ  رجع إلى ذكر النور والزيتُ 
، ص من صفة الزيت إلى صفة النور وتضاعفهل ثم تخَ ، من ذكرها إلى صفة الزيت

  .)٤(يشاءص منه إلى نعم اهللا بالهدى على من ل ثم تخَ 

                                                            
  .٢/١٦١المجاز اإلفرادي  –بيان حقيقته ومجازه البرهان:  )١(
  ٢/٢٢١همزة اإلستفهام أحكام اختصت بها  –أقسام معنى الكالم المصدر السابق:  )٢(
  .٣/٢٤٧نفي الشيء رأًسا  –قواعد في النفي –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٣(
  .١/٤٦معرفة المناسبات في اآلياتالمصدر السابق:  )٤(

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

٢٠٩ 

 

�m�¡��@��Al: تعالى قوله � � � لقيه في فإنه سبحانه أراد تشبيه نوره الذي يُ �
اجتمعت فيه  بل بمصباحٍ ، مصباح ثم لم يقنع بكل ، ثم مثله بمصباح، المؤمن قلبِ 

؛ وكونها ال تنفذ؛ وهي الطاقة غير النافذة؛ بوضعه في مشكاة؛ أسباب اإلضاءة
فيه الكوكب الدري ؛ فيها مصباح في داخل زجاجةوقد جعل ، رلتكون أجمع للتبصّ 

ألنه من زيت شجر  ؛اهن المصباح من أصفى األدهان وأقواها وقودً دُ و ، هائفي صفا
فال تصيبها الشمس في أحد طرفي النهار بل ، ال شرقية وال غربيةالزجاج في أوسط 

في  المشبه بهيمكن أن يكون و  )١(وهذا مثل ضربه اهللا للمؤمن ،تصيبها أعدل إصابة
  .)٢(إذ اإلحاطة به أتم، لكونه في الذهن أوضح؛ أقوى m�¡��@��Alقوله 

إال الذي في سورة ، الكوكب: في القرآن فهو "مصباح"كل : ابن فارسقال 
  .)٣(فإنه السراج نفسه ¨���m�§��¦��¥lالنور 

�¶�m: قوله تعالى: )٤(الراغبقال  � �M� �´� �³l ،أنها شرقية : قيل معناه
  .)٥(وغربية

  .)٦(مصونة عن اإلفراط والتفريط: وقيل معناه
�m�º��¹: وأما قوله تعالى �¸l� وٕانما أثبت له ، فلم يثبت للزيت الضوء�

��m�Â��Á��Àl: ثم أثبت النور بقوله، ه النارالمقاربة من الضوء قبل أن تمسّ  � � فيؤخذ �

  .النور دون الضوء ال نفسه منه أن

                                                            
  .٣/٢٦٠التشبيه  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )١(
  .٣/٢٦٢قواعد تتعلق بالتشبيه  –وفنونه البليغة أساليب القرآن المصدر السابق:  )٢(
  .١/٨٨جمع الوجوه والنظائر  . البرهان:١٤أفراد كلمات القرآن العزيز، ألحمد بن فارس، ص/ )٣(
هو أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل األصبهاني، الملقب بالراغب، العالمة الماهر المحقق الباهر،  )٤(

أذكياء المتكلمين، لم أظفر له بوفاة وال بترجمة، وكان إن شاء اهللا في هذا الوقت صاحب التصانيف، كان من 
  ). ٤١٦٨رقم الترجمة ( ٢/٣٦٢حيا، يسأل عنه.أ.ه (تهذيب سير أعالم النبالء 

  .٢/٥٩١باب الالم  –المفردات في غريب القرآن للراغب األصفهاني، مكتبة نزار مصطفى الباز  )٥(
  .٤/٢١٥ال  –على المفردات من األدوات  الكالمالبرهان:  )٦(

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

٢١٠ 

 

عطى ذلك فيُ ، هته النار أو لم تمسّ مسّ ؛ يكاد يضيء: ظاهرة أن المراد: فإن قلت
لكن الواقع أنه عند ، ولكن يقارب اإلضاءة، أنه مع أن مساس النار ال يضيء

  !االمساس يضيء قطعً 
أي يكاد يضيء والحال أنه ، وٕانما هي للحال، بأن الواو ليست عاطفة: أجيب
  .)١(افيفهم منه أنها لو مسته ألضاء قطعً ، لم تمسه نار

�m���Å: وأما"المشكوة" فقاعدة الهداية ومفتاح الوالية قال اهللا تعالى �Ä� � ÃÂ

a��b��Æl)٢(.  

mmmm���o��p����q��r����s��t��u��v��w���x��y��z��{��|��}���o��p����q��r����s��t��u��v��w���x��y��z��{��|��}���o��p����q��r����s��t��u��v��w���x��y��z��{��|��}���o��p����q��r����s��t��u��v��w���x��y��z��{��|��}llll  
{��|��}���m���x��y��z: ل االتصال واالنقطاع قوله تعالىمِ مما يحتَ : /قال 

� �u� �v� �wl بقوله الً يحتمل أن يكون متص :� m£��¢l)أي، )٣ :
��m: ويكون تمامه على قوله، المصباح في بيوت �u��v��wl و�m�����s��t
p����q��rl لقوله اخبرً  اويحتمل أن يكون منقطعً ، صفة للبيوت :�m��B��A
Cl)٤(.  

����p ُيَسبح�m: قوله تعالى �q��r�� � �s�o�� �Al ببناء الفعل للمفعول ،

ومنها جعل  ،اإلخبار بالفعل مرتين: منها: وفيه فوائد ،حه رجالسب يُ : فإن التقدير
  .الفضلة عمدة

                                                            
  .٤/٨٩كاد  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )١(

  .١/٢٨٣ما كتبت األلف فيه واوا على لفظ التفخم  –علم مرسوم الخط المصدر السابق:  )٢(

  .٣٥سورة النور:  )٣(

  .١/٥١ى خالف اتصال اللفظ والمعنى عل –معرفة المناسبات بين اآليات البرهان:  )٤(

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

٢١١ 

 

أن ويصح ، إلياسمنه كضالة وجدها بعد  إلياسر بعد س أن الفاعل فُ : ومنها
���m�r����slو )١(�m����������l: يكون "ُيَسبح" بدل من "ُيْذَكر"على طريقة خبر �

  .)٢(مبتدأ هو "رجال"
 mmmm��r��q��p��� �o� �n��m��l��k��� � � � �j�� � � � � � �i���h��g��f��r��q��p��� �o� �n��m��l��k��� � � � �j�� � � � � � �i���h��g��f��r��q��p��� �o� �n��m��l��k��� � � � �j�� � � � � � �i���h��g��f��r��q��p��� �o� �n��m��l��k��� � � � �j�� � � � � � �i���h��g��f

���}��|��{��z��yx��w��v��u��t���s���}��|��{��z��yx��w��v��u��t���s���}��|��{��z��yx��w��v��u��t���s���}��|��{��z��yx��w��v��u��t���sllll  

�m�i���h��g��fl: قوله تعالى � �� � �� � �� � وهو اإليمان  - ّس حَ أخرج ما ال يُ �

والمعنى الجامع بطالن التوهم بين شدة الحاجة  -وهو السراب- ّس حَ إلى ما يُ  -
  .)٣(م الفاقةظَ وعِ 

�m: أحدهما: للكافر مثلين اهللا ضرب �k�������j��������i���h.. l ،والثاني :

�m���������� �� � � � � � � ����~l�)ر اإليمان المعتبر ن ال يقدّ ه في األول ما يعلمه مَ شبّ  )٤

وقد غلبه ، الكافر بالساهرةبسراب يراه ، هثم يخيب أملُ ، باألعمال التي يحسبها بقيعة
فيأخذونه فيلقونه ، ويجد زبانية اهللا عنده، فيجيئه فال يجده ماء، عطش يوم القيامة

  .)٦(مما ظنه وقدره: أي������������m�s��r��q��p����o��n�l: قولهو  ،)٥(إلى جهنم

�m�m�m�m ����~ ����~ ����~ ����~��� �� � � �� � � �� � � �������"��#��$%��&���'��(��)��*��+��,�����������"��#��$%��&���'��(��)��*��+��,�����������"��#��$%��&���'��(��)��*��+��,�����������"��#��$%��&���'��(��)��*��+��,���������
-���.��/��01��2������3���4��5����6��7��8-���.��/��01��2������3���4��5����6��7��8-���.��/��01��2������3���4��5����6��7��8-���.��/��01��2������3���4��5����6��7��8��������¢�����¡���;���<��=��>���?��@¢�����¡���;���<��=��>���?��@¢�����¡���;���<��=��>���?��@¢�����¡���;���<��=��>���?��@llll  

                                                            
  .١سورة األعلى:  )١(
  .٣/١٢٩ أسباب الحذف –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٢(
  .٣/٢٥٩التشبيه  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٣(
  .٤٠سورة النور:  )٤(
  .٣/٢٦٠التشبيه  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٥(
  .٢/١٦٩إطالق اسم العام وٕارادة الخاص  –بيان حقيقته ومجازه المصدر السابق:  )٦(
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٢١٢ 

 

���,��+��*��(��)��'���&��%$���m: قوله تعالى��������� �� ����~
7��8��"��#l ،وظلمة السحاب ، وظلمة الموج فوقه، ظلمة البحر: وهي

  .)١(فوق الموج
، التوسع في ترادف الصفات: ومنه، التوسع: أساليب القرآن وفنونه البليغةومن 
��m: كقوله تعالى ��� ��� ��� � � � � �� � �~... 1l ،فإنه لو أريد اختصاره لكان :

m������������ ����~l٢(مظلم���(.  
فنفي ، التفصيل في النفي بين المضارع والماضي: من معاني "كاد": /قال 

 )٣(�ml��k��j��il: قوله بدليل، ونفي الماضي إثبات، المضارع نفي

�m�1وقوله  �2� � �3l�� َشرح "في  )٤(ابن أبي الربيعوهذا حكاه  ،اشيئً  مع أنه لم ير

  .وقال إنه الصحيح )٥("الجمل
وذلك ؛ كغيرها من األفعال، ونفيها نفيٌ ، إثباتها إثبات: "كاد" أنوالمختار هو 
لم  "ما كاد يفعل"ومعنى ، قارب الفعل "كاد يفعل"فمعنى ، ألن معناها المقاربة

  .ادائمً  فخبرها منفي ، يقاربه

                                                            
  .٣/٣٦المبالغة  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )١(
  .٣/٢٥٤التوسع   –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٢(
  .٧١سورة البقرة:  )٣(
بن محمد أبي الربيع بن عبيداهللا بن أبي الربيع أبو عمر القرشي العثماني األندلسي  هو محمد بن علي )٤(

اإلشبيلي النحوي، ولد ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان سنة سبع عشرة وستمائة بإشبيلية، وقدم مصر 
محمد الدمياطي والقطب وسمع الكثير بدمشق وغيرها، وكان إماًما عالًما، ونحويا فاضًال، كتب عنه أبو 

  ).٣١٩، رقم الترجمة (١/١٩٠عبدالكريم، ولم تذكر وفات. (بغية الوعاة 
/ ١البسيط في شرح جمل الزجاجي، البن أبي الربيع، دار الغرب اإلسالمي، بيروت/ لبنان، ط/ )٥(

  م، لم أقف على قوله.١٩٨٦ -هـ ١٤٠٧ت/
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٢١٣ 

 

عدم  الً ألنه إذا انتفت مقاربة الفعل اقتضى عق ؛أما إذا كانت منفية فواضح
ولهذا كان أبلغ من قوله ���m�01��2������3���4��5����6�lويدل له قوله تعالى ، حصوله

  .)١(قد يقارب الرؤية رَ ن لم يَ ألن مَ  "لم يرها"
�m�m�m�m��A��B���C��D��E��F��G��H��I�����J��K��L��M���N��O�����P���Q��Æ��A��B���C��D��E��F��G��H��I�����J��K��L��M���N��O�����P���Q��Æ��A��B���C��D��E��F��G��H��I�����J��K��L��M���N��O�����P���Q��Æ��A��B���C��D��E��F��G��H��I�����J��K��L��M���N��O�����P���Q��Æ

��S��T���U��V��W��XY��Z��[��\������]�� �̂����_�� �̀��a��b��c��d��e��f��g��S��T���U��V��W��XY��Z��[��\������]�� �̂����_�� �̀��a��b��c��d��e��f��g��S��T���U��V��W��XY��Z��[��\������]�� �̂����_�� �̀��a��b��c��d��e��f��g��S��T���U��V��W��XY��Z��[��\������]�� �̂����_�� �̀��a��b��c��d��e��f��g
�h�h�h�hllll  

��m�a��b��c��d��e��f��g��A�l: قوله تعالى � ، فـ "من" األولى البتداء الغاية�
: والثالثة، بعض جبال منها: أي، للتبعيض: والثانية، ابتداء اإلنزال من السماء: أي

  .)٢(ا وغير بردألن الجبال تكون بردً  ؛لبيان الجنس
�m�m�m�mO��N��MO��N��MO��N��MO��N��M����������������������� �̀�_�� �̂�]��\����[���Z��Y��X��W������V��U��T��SR��Q��P������� �̀�_�� �̂�]��\����[���Z��Y��X��W������V��U��T��SR��Q��P������� �̀�_�� �̂�]��\����[���Z��Y��X��W������V��U��T��SR��Q��P������� �̀�_�� �̂�]��\����[���Z��Y��X��W������V��U��T��SR��Q��P

��o��n���m��l��k��j����i���hg��f��e��d��cb��a��o��n���m��l��k��j����i���hg��f��e��d��cb��a��o��n���m��l��k��j����i���hg��f��e��d��cb��a��o��n���m��l��k��j����i���hg��f��e��d��cb��allll  
��m: قوله تعالى �X��W����� �V��U��T��SR��Q��P����O��N��M... l ، فيها لطيفة

، أعجب من الذي بعدهوهو ، فإنها سيقت لبيان القدرة، حيث بدأ بالماشي على بطنه
  .)٣(وكذا ما يمشي على رجلين أعجب ممن يمشي على أربع

  .)٤(كون من باب تقديم األعجب ألن خلقها أغربتويجوز أن 
��m: قوله تعالى SR��Q��P����O��N��Ml ،والمراد بها عموم ، لما تقدم لفظ الدابة

  .�����m�V��U��T�l: ب من يعقل فقالال يعقل غلّ  نْ مَ يعقل و  نْ مَ 
�m�T�lهذا صحيح في : فإن قيل ، وهو راجع إلى الجميع؛ ألنه لمن يعقل�

  ؟بل خاص بالعاقل، وهو ال يقع على العام "نْ "مَ : قال مَ لِ فَ 

                                                            
  .٨٨- ٤/٨٧كاد  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )١(
  .٤/٢٥٣ –معاني "من"  –الكالم على المفردات من األدوات المصدر السابق:  )٢(
  .٢/١١٩ همعرفة تفسيره وتأويلالمصدر السابق:  )٣(
  .٣/١٦٥التقديم والتأخير  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٤(

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

٢١٤ 

 

  .وهو ضمير من يعقل" ُهمْ "هنا بعض  "نْ "مَ : قلت
  ؟فكيف يقع على بعضه لفظ ما ال يعقل: فإن قلت

فهو ، من غير عموم لفظ متقدم إنه تغليبٌ : )١(أبو عثمانمن هنا قال : قلت
  .اوحمارً  اوعمرً  ابمنزله من يقول رأيت ثالثة زيدً 

فلما أعاد الضمير على كل ، يعقل نْ مَ ال تقع إال على  "ُهمْ ": ابن الضائعوقال 
فلزم أن ، وهو للعاقل؛ هذا الضمير بعُض  "نْ "مَ و، "ُهمْ ": فقال، يعقل نْ مَ ب دابة غلّ 
 كمَ صار ما يقع عليه حكمه حُ ، فلما قال بوقوع التغليب في الضمير "نْ "مَ يقول 

  .)٢("نْ "مَ فتمم ذلك بأن أوقع ؛ العاقلين
��m: قوله تعالى SR� �Q� �P�� � �O� �N��Ml ، فإنه سبحانه إنما اقتصر على ذكر

 ةوليس في العناصر األربع، االستغراقألنه أتى بصيغة ؛ العناصر ةالماء دون بقي
  .)٣(ليدخل الحيوان البحري فيها، ما يعم جميع المخلوقات إال الماء

��m: قوله تعالى �X��W������V��U��T��SR��Q��P����O��N��M ...l ، ّنْ بـ"مَ ر فعب" 

، وعمن يمشي على أربع وهم البهائم، عمن يمشي على بطنه وهم الحيات
ألن عموم اآلية يشمل العقالء وغيرهم ؛ في صدر اآلية الختالطهم مع من يعقل

  .)٤(ب على الجميع حكم العاقلفغلّ 

 �m�m�m�m��%��&��'��(��)��*������+���,��-���.��/��0��%��&��'��(��)��*������+���,��-���.��/��0��%��&��'��(��)��*������+���,��-���.��/��0��%��&��'��(��)��*������+���,��-���.��/��0llll  

                                                            
 المازني، روى عن أبي عبيدة بن حبيب اإلمام أبو عثمان –وقيل: ابن عدي  –هو بكر بن محمد بن بقية  )١(

 والفضل بن محمد اليزيدي وجماعة، كان إماًما في العربية متسًعا في الرواية،  دواألصمعي وأبي زيد، وعنه المبر
 نحو، أعلم بالنحو من أبي عثمان، من تصانيفه: "كتاب في القرآن، علل ال : لم يكن بعد سيبويهدقال عنه المبر

، رقم ١/٤٦٣وأربعين ومائتين. (بغية الوعاة  –أو ثمان–، وغير ذلك"، مات سنة تسع تفاسير كتاب سيبويه
  ).٩٥٣الترجمة (

  .٣/١٩٢التغليب  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٢(
  .٣/٢٣٤مشاكلة اللفظ المعنى  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٣(
  .٤/٢٥١ من معاني َمْن: التغليب – الكالم على المفردات من األدواتالمصدر السابق:  )٤(
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٢١٥ 

 

�����*�m: ه تعالىقول �+���,��-���.��/��0�l�� والمعنى ، اتعظيمً فذكر اهللا �
  .)١( ج تام بذكر رسوله

 mmmm����g��f���e��d��c��b���a��� �̀�_���� �̂�]��\����g��f���e��d��c��b���a��� �̀�_���� �̂�]��\����g��f���e��d��c��b���a��� �̀�_���� �̂�]��\����g��f���e��d��c��b���a��� �̀�_���� �̂�]��\
�����x���w��vu��t��s��r��q���p��o�����n��m��l��k��j��i��h�����x���w��vu��t��s��r��q���p��o�����n��m��l��k��j��i��h�����x���w��vu��t��s��r��q���p��o�����n��m��l��k��j��i��h�����x���w��vu��t��s��r��q���p��o�����n��m��l��k��j��i��h

���� ��!��"��#���$��~��}��|{������z��y���� ��!��"��#���$��~��}��|{������z��y���� ��!��"��#���$��~��}��|{������z��y���� ��!��"��#���$��~��}��|{������z��yllll  
، m\��e��d��c��b���a���`��_����^��]l: قوله تعالى

��mو، الفعل فيها إال إلى واحد د عَ لم يُ  �c�l�� كقوله ، تفسير للوعد ومبين له��

�����m: تعالى ��� � ��� � ������ � �	� �
 l)فالجملة الثانية  )٢

  .)٣(تبيين للوصية ال مفعول ثان

�[��m: قوله تعالى"ِمْن" تأتي لعدة معاٍن، منها: بيان الجنس، ومن ذلك و �\
b���a�� �`� �_�� � �^l� ،ألن الخطاب للمؤمنين؛ الذين هم أنتم: أي ،

  .)٤(التبعيض "ِمْن" فلهذا لم يتصور في
mmmm��¥��¤���£��¢��¡��0���1����2��3��¥��¤���£��¢��¡��0���1����2��3��¥��¤���£��¢��¡��0���1����2��3��¥��¤���£��¢��¡��0���1����2��3���¬��«ª���©��� �̈�§��¦���¬��«ª���©��� �̈�§��¦���¬��«ª���©��� �̈�§��¦���¬��«ª���©��� �̈�§��¦

���À��¿¾��½��¼��»º��¹�� �̧�¶����� �� �E����´���³��²��±���� �°��K����®���À��¿¾��½��¼��»º��¹�� �̧�¶����� �� �E����´���³��²��±���� �°��K����®���À��¿¾��½��¼��»º��¹�� �̧�¶����� �� �E����´���³��²��±���� �°��K����®���À��¿¾��½��¼��»º��¹�� �̧�¶����� �� �E����´���³��²��±���� �°��K����®
��MN��O��P����Q���� �� � �R��ST���U��V��W��X��ÆÅ��Ä��Ã���Â���Á��MN��O��P����Q���� �� � �R��ST���U��V��W��X��ÆÅ��Ä��Ã���Â���Á��MN��O��P����Q���� �� � �R��ST���U��V��W��X��ÆÅ��Ä��Ã���Â���Á��MN��O��P����Q���� �� � �R��ST���U��V��W��X��ÆÅ��Ä��Ã���Â���Á

���_�� �̀�a��b���_�� �̀�a��b���_�� �̀�a��b���_�� �̀�a��bllll  

��m: قوله تعالى ��£��¢��¡��0���1����2��3... ��P����Q��������R
� �`� �a� �b� � MN� �Ol ثم قال :mE��D� �C� �B� �A...����T

                                                            
  .٤/٢٣قواعد في الضمائر  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )١(
  .١١سورة النساء:  )٢(
  .٤/١٠٦وعد  - ٣/١١٣حذف المفعول  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٣(
  .٤/٢٥٣ نْ مِ  –الكالم على المفردات من األدوات المصدر السابق:  )٤(
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٢١٦ 

 

Ul)بمصالح  "عليم": في األولى: )٢(في تفسيره ابن عبد السالمقال ، )١
ببيان  "حكيم"، بمصالح األنام "عليم": وقال في الثانية ،في بيان مراده "حكيم"، عباده

  .)٣(ولم يتعرض للجواب عن حكمة التكرار ،األحكام
ل د ألن الغالب تب ؛خص هذه األوقات الثالثة باالستئذان، m�ª���©l: قولهو 

  .)٤(وٕان كان في غير هذه األوقات ما يوجب االستئذان فيجب، البدن فيهن
�m�m�m�m��	��~���}��|������{��z����y��x���w��v��u��t����s��r��q��	��~���}��|������{��z����y��x���w��v��u��t����s��r��q��	��~���}��|������{��z����y��x���w��v��u��t����s��r��q��	��~���}��|������{��z����y��x���w��v��u��t����s��r��q

������������������������������������������������������������...�����������Ã���Ã���Ã���Ãllll   
�������m: قوله تعالى � � ������ �	��~���}�...l ؛ لم يذكر األوالد

  .)٥(m���l: قيل لدخولهم في قوله

 mmmmo��n� �m� �lo� �n� �m� �lo� �n� �m� �lo� �n� �m� �l�������x� �w� �v� �u� � ts� �r�q� �p���x� �w� �v� �u� � ts� �r�q� �p���x� �w� �v� �u� � ts� �r�q� �p���x� �w� �v� �u� � ts� �r�q� �p
���������������������������������������~��}��|{��z��y���������������������������������������~��}��|{��z��y���������������������������������������~��}��|{��z��y���������������������������������������~��}��|{��z��y

������������llll  
: نحو، لفعل يكون في حالهاعلى المضارع فذلك  "قد" دخلتإذا : /قال 

mz��y���x��w��v��u�l٦(قد يتسللون فيما علم اهللا: أي���(.  

                                                            
  .٥٩سورة النور:  )١(
أشار د. يوسف المرعشلي، بأن "تفسير القرآن العظيم للعز بن عبدالسالم، مخطوط توجد منه نسخ خطية  )٢(

، وقد حصلت ١/١٧٨في استنبول ومكتبة قطر، انظر: البرهان في علوم القرآن تحقيق د. يوسف المرعشلي 
جامعة اإلمام محمد بن  على نسخة مطبوعة بمكتبة الشيخ عبدالعزيز بن خالد آل ثاني في قطر، من إصدارات

  الوهيبي، ولم أقف على قوله في الكتاب المطبوع. سعود اإلسالمية، تحقيق د.عبداهللا بن إبراهيم
  .١/٧٥س اآلي و معرفة الفواصل ورؤ البرهان:  )٣(
  .٢/١٦معرفة أحكامه المصدر السابق:  )٤(
  .٢/١١٧قد يستنبط الحكم من السكوت عن الشيء  –معرفة تفسيره وتأويله المصدر السابق:  )٥(
  .٤/١٩١معاني قد  –الكالم على المفردات من األدوات المصدر السابق:  )٦(
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٢١٧ 

 

{��~����m: قوله تعالىكتقتضي مجاوزة ما أضيف إليه : "عن": /وقال 
��������l١(ألنهم إذا خالفوا أمره بعدوا عنه وتجاوزوه���(.  

�m�m�m�m���� � �!���"��#��$��%� �&��'�� ()��*��+� �,� � �-� �.� �/���� ��!���"��#��$��%� �&��'�� ()��*��+� �,� � �-� �.� �/���� ��!���"��#��$��%� �&��'�� ()��*��+� �,� � �-� �.� �/���� ��!���"��#��$��%� �&��'�� ()��*��+� �,� � �-� �.� �/
���£��¢��¡������3��4��56��7��8���£��¢��¡������3��4��56��7��8���£��¢��¡������3��4��56��7��8���£��¢��¡������3��4��56��7��8llll  

فاألولى ، التعليل في وقوعه أو متعلقهمع المستقبل  "قد"تفيد : )٢(ابن أبانقال 
'��&���m: والثاني كقوله تعالى، وليس ذلك منه بالكثير، زيد قد يفعل كذا: كقولك

��#��$��%l  ٣(أقل معلوماته ما أنتم عليه: -واهللا أعلم-المعنى(.  
��m: في قوله تعالى )٤(الزمخشريوقال  �#��$��%��&��'l :"للتأكيد "قد ،

في  "ربما"فوافقت ، "ربما"إن" قد" إن دخلت على المضارع كانت بمعنى : وقال
 ابه خلقً  اإن جميع السموات واألرض مختصً : والمعنى، خروجها إلى معنى التكثير

  .)٥(فكيف يخفى عليه أحوال المنافقين، اوعلمً  اوملكً 
  

          

                                                            
  .٤/١٧٨معاني عن  –الكالم على المفردات من األدوات البرهان:  )١(
 عالًما بالده، كان علماء من وغيره القالي علي أبي عن أخذ األندلسي، اللغوي سيد بن أبان بن هو أحمد )٢(

في تاريخه في سنة اثنتين  خلف بن عبدالملك بن بشكوال القرطبي -القاسم أبو ذكره فيما-  حاذًقا أديًبا، مات
 يعرف من باب في "كتابه آخر في الحميدي نصر أبو وثمانين وثالثمائة، وكان ُيعرف بصاحب الشرطة، قال

 في "العالم كتاب مصنف المستنصر، وهو الحكم أيام والعربية، وكان في اللغة في إمام سيد ابن آبائه": بأحد
 والمتعلم كتاب "العالم العربية في بالذرة، وله األجناس، بدأ بالفلك، وختم على مجلد، مرتب مائة نحو في اللغة"
ذلك. (معجم األدباء، لياقوت الحموي، دار  غير "، ولهكتاب األخفش شرح "والجواب"، وكتاب المسألة على

  ).٤٥( رقم الترجمة ١٦٤ص/ ١م، ج/١٩٩٣ت/ ١الغرب اإلسالمي، بيروت/لبنان، ط/
  .٤/١٩٠معاني قد ، ٢/٢٥٨مؤكدات الجملة الفعلية  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٣(
  .٣٢٩-٤/٣٢٨الكشاف  )٤(
  .٤/١٩٠معاني قد  –الكالم على المفردات من األدوات البرهان:  )٥(

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

٢١٨ 

 

        
  

�m�m�m�m��®���¬��«��ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤��®���¬��«��ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤��®���¬��«��ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤��®���¬��«��ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤llll  
  –أي القرآن- اهسمّ و : / أبو المعالي عزيزي بن عبدالملكقال القاضي 

  .)١(�m��©��¨��§��¦��¥��¤...l: فقال افرقانً 
�m�m�m�m��g���f��e��dc��b��a�� �̀�_���� � � � �̂ � � � � � � �]��\��[���Z����Y��X��g���f��e��dc��b��a�� �̀�_���� � � � �̂ � � � � � � �]��\��[���Z����Y��X��g���f��e��dc��b��a�� �̀�_���� � � � �̂ � � � � � � �]��\��[���Z����Y��X��g���f��e��dc��b��a�� �̀�_���� � � � �̂ � � � � � � �]��\��[���Z����Y��X

��i���h��i���h��i���h��i���hllll  
�m�h: قوله تعالى � g� � � fl ، فإن هذا المجيء ليس على وجهه

  .)٢(الصحيح
�m�m�m�m����� � � ������� � ���� � ����������� ������������� �� �!����� � � ������� � ���� � ����������� ������������� �� �!����� � � ������� � ���� � ����������� ������������� �� �!����� � � ������� � ���� � ����������� ������������� �� �!

��"��#��$��%��"��#��$��%��"��#��$��%��"��#��$��%llll  
��m: قوله تعالى � ������������� �� �!l ، فقطعوا وصل الرسالة

فقطع الالم ، فقطعوا قولهم هذا ليزول عن اعتقادهم أنه رسول، ألكل الطعام فأنكروا
  .)٣(لذلك عالمةٌ 

�m�m�m�m��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��J��I��H��G��F��E��D��C��B��A��J��I��H��G��F��E��D��C��B��Allll  
  .)٤(اوا لها زفيرً وشمّ : أي m��I��H��G��Fl: قوله تعالى

m�������� �� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��

��������������������� ��!l  

                                                            
  .١/١٩٢معرفة أسمائه واشتقاقاتها البرهان:  )١(
  .١/٢٦٦زيادة األلف  - الخطعلم مرسوم المصدر السابق:  )٢(
  .١/٢٩٠الفصل والوصل  - علم مرسوم الخطالمصدر السابق:  )٣(
  .٣/٨١أقسام الحذف  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٤(

 سورة الفرقانسورة الفرقانسورة الفرقانسورة الفرقان
 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

٢١٩ 

 

����m: قوله تعالى ��� ��l هو بمعنى : )١(الرمانيقال ، الفاسد: والبور
  .)٢(إال أنه ترك جمعه في اللفظ ألنه مصدر وصف، الجمع

�m�m�m�m��¾� �½���¼��� �»�� � �º�� � � �¹� � �̧ �¶� �*�� �́ �³��¾� �½���¼��� �»�� � �º�� � � �¹� � �̧ �¶� �*�� �́ �³��¾� �½���¼��� �»�� � �º�� � � �¹� � �̧ �¶� �*�� �́ �³��¾� �½���¼��� �»�� � �º�� � � �¹� � �̧ �¶� �*�� �́ �³

���-��.��/��0��ÆÅ��Ä����Ã���Â��Á��À¿���-��.��/��0��ÆÅ��Ä����Ã���Â��Á��À¿���-��.��/��0��ÆÅ��Ä����Ã���Â��Á��À¿���-��.��/��0��ÆÅ��Ä����Ã���Â��Á��À¿llll  
��¼����m: قوله تعالى � �»�� � �º� � � � �¹� �¸��¶� �*��´��³

¿��¾��½�l�À ،وفي هذه اآلية : )٣(ابن هبيرةقال الوزير ، هو على حقيقته

والطبيب ، فإن النبي كالطبيب، الزاهد المنقطعفضل العالم المتصدي للخلق على 
  .)٤(فلو انقطع عنهم هلكوا، يكون عند المرضى

المعنى : )٦(والزمخشري )٥(ابن عطيةقال �m�Ål: وقوله تعالى

                                                            
النحوي المعروف بالرماني، حّدث عن أبي بكر بن  بن عبداهللا أبو الحسن بن علي بن عيسى هو علي )١(

جريح وأبي بكر بن السراج، روى عنه التنوخي والجوهري وهالل بن المحسن الكاتب، كان من أهل المعرفة، 
هب المعتزلة، له تصانيف مشهورة في وتفنن في علوم كثيرة من الفقه والقرآن والنحو واللغة والكالم على مذ

في ليلة الحادي عشر من  /النحو واللغة، منها "إعجاز القرآن"، كان مولده سنة ست وتسعين ومائتين، ومات 
  ).٤٧٦رقم الترجمة ( ١/٢٩٤جمادى األولى سنة أربع وثمانين وثالثمائة. (إنباه الرواة على أنباء النحاة 

  .٢/٢٧٨وصف الجمع بالمفرد  –وفنونه البليغة أساليب القرآن البرهان:  )٢(
الوزير الكامل، اإلمام العالم العادل، عون الدين، يمين الخالفة، أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة بن  )٣(

دخل بغداد هـ، ٤٩٩ولد سنة  ،بن جهم، الشيباني الدوري العراقي الحنبلي، صاحب التصانيف سعيد بن الحسن
في صباه، وطلب العلم، وجالس الفقهاء، وتفقه بأبي الحسين بن القاضي أبي يعلى واألدباء، سمع الحديث وتال 

ًنا ، كان دي هـ٥٤٤بالسبع، ومهر في اللغة، وكان يعرف المذهب والعربية والعروض، سلفًيا أثرًيا، وزر له سنة
 تهذيب سير هـ. ٥٦٠مسموًما ليلة ثالث عشر جمادى األولى سنة  ًرا متعبًدا عاقًال وقوًرا متواضًعا، ماتخي)

  ).٥٠٩٩، رقم الترجمة (٣/٥٧أعالم النبالء 
 - هـ١٤٢٨، ط/الخزيم عبد العزيز بن صالح بن سليمانفي التفسير ل انظر: أقوال الوزير ابن هبيرة )٤(

  .٢/١٨٩الكنايات والتعريض في القرآن . البرهان: ٤٤، ص/هـ١٤٢٩
  .١٣٧٩المحرر الوجيز البن عطية ص/  )٥(
  ، بالمعنى.٤/٣٤٠الكشاف  )٦(

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

٢٢٠ 

 

لنعلم : مضاف أيعلى حذف " النظم"في  )١(والجرجاني؟ أتصبرون أم ال تصبرون
  .)٢(أتصبرون
mmmm��Q� �P��O�� NM��L�� �K� � � �J��I��H��G��F��E���D� �C��B��Q��P��O�� NM��L�� �K� � � �J��I��H��G��F��E���D� �C��B��Q��P��O�� NM��L�� �K� � � �J��I��H��G��F��E���D� �C��B��Q��P��O�� NM��L�� �K� � � �J��I��H��G��F��E���D� �C��B

��V���������������U��T��S��R��V���������������U��T��S��R��V���������������U��T��S��R��V���������������U��T��S��Rllll  
لذلك وصفه بالكبر فهو ، على اهللا هذا عتوٌ ، m��U��T��Sl: قوله تعالى
  .)٣(باطل في الوجود

 mmmm��k��j��i���h��g��f��e��d������c��b��k��j��i���h��g��f��e��d������c��b��k��j��i���h��g��f��e��d������c��b��k��j��i���h��g��f��e��d������c��bllll  
  .)٤(من صالة وصدقة وجهاد: أي����mg��f��e��d������c��b�l: قوله تعالى
���m�j��i���h��g��f��e��d: قوله تعالى � � � �c��blألن حقيقته  ؛

ألنه ؛ ألنه يدل على أنه عاملهم معاملة القادم من سفره؛ أبلغ }َقِدْمَنا{ لكن" عملنا"
كما يفعل الغائب عنهم إذا قدم فرآهم على خالف ؛ من أجل إمهالهم السابق عاملهم

  .)٥(وفي هذا تحذير من االغترار باإلمهال ،ما أمر به
 mmmm�{��z�����y���x��w��v��u��t�{��z�����y���x��w��v��u��t�{��z�����y���x��w��v��u��t�{��z�����y���x��w��v��u��tllll  

  .)٦(عن الغمام: أي����mw��v��u��t�l: قوله تعالى
mmmm)��*��+�����,����-���.��/)��*��+�����,����-���.��/)��*��+�����,����-���.��/)��*��+�����,����-���.��/llll  

                                                            
هو عبدالقاهر بن عبدالرحمن الجرجاني أبو بكر النحوي، عالم بالنحو والبالغة، أخذ النحو بجرجان عن  )١(

، وقرأ في تصانيف النحاة واألدباء، بن محمد بن عبدالوارث الفارسي الشيخ أبي الحسين محمد بن الحسن
وتصدر بجرجان، وُحثت  إليه الرحال، من تصانيفه: "المقتصد" في شرح "اإليضاح" وكتاب "الجمل" و"إعجاز 

  ).٤٠٢رقم الترجمة ( ٢/١٨٨نباه الرواة هـ. (إ٤٧١القرآن" وغير ذلك، توفي بجرجان سنة 
  .٢/٢١٠بمعنى اإلنشاء  االستفهام –أقسام معنى الكالم البرهان:  )٢(
  .١/٢٦٧علم مرسوم الخط المصدر السابق:  )٣(
  .٤/٨٣لفظ جعل  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٤(
  .٣/٢٧٠ستعارة اال –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٥(
  .٤/١٦١حرف الباء  –الكالم على المفردات من األدوات المصدر السابق:  )٦(

 



  الفصل الرابع: من أول سورة (الكھف) وحتى آخر سورة (الفرقان) 

٢٢١ 

 

والفائدة فيه أن  ،)٢(نداء مضاف m/l: في قوله تعالى )١(اسح الن قال 
  .)٣(هذا وقت حضور الويل: معناه

 �m�m�m�m¢¡����2��3������4��5����6��7¢¡����2��3������4��5����6��7¢¡����2��3������4��5����6��7¢¡����2��3������4��5����6��7�������������§��¦���¥��¤��£�§��¦���¥��¤��£�§��¦���¥��¤��£�§��¦���¥��¤��£llll  
ألنه انقضاء كالم الظالم ؛ هو التمام m�¡����2��3������4��5l: قوله تعالى

وهو  m�¦���¥��¤��£l: ثم قال تعالى، الذي هو أبي بن خلف
  .)٤(رأس آية
�m�m�m�mÃ��Â��ÁÃ��Â��ÁÃ��Â��ÁÃ��Â��Á������� ��@��Æ��Å��Ä�@��Æ��Å��Ä�@��Æ��Å��Ä�@��Æ��Å��Ä������D��EF��G��H��I��JK����L��D��EF��G��H��I��JK����L��D��EF��G��H��I��JK����L��D��EF��G��H��I��JK����L
M��NM��NM��NM��Nllll  

���mK: قوله تعالى �L��@��Æ��Å� �Ä��Ã��Â��Ál ،كما : يعنون
�m�Il: أنزل على من قبله من الرسل فأجابهم اهللا بقوله أي أنزلناه كذلك �

�m�F��G امفرقً  �Hl� � Eفإن الوحي إذا كان يتجدد في كل ، لنقوي به قلبك: أي
ويستلزم ذلك كثرة نزول الملك إليه ، بالمرسل إليهحادثة كان أقوى للقلب وأشد عناية 

فحدث له من ، وتجديد العهد به وبما معه من الرسالة الواردة من ذلك الجانب العزيز
ولهذا كان أجود ما يكون في رمضان لكثرة نزول ، السرور ما تقصر عنه العبارة

  .÷ جبريل

                                                            
أبو جعفر المعروف بابن الُمرادي المصري النحوي، رحل إلى  هو أحمد بن محمد بن إسماعيل بن يونس )١(

 العراق وسمع من الز اشتغل بالتصنيف في علوم القرآن واألدب، ، وأخذ عنه النحو، وقرأ عليه كتاب سيبويهاجج ،
زادت تصانيفه على خمسين مصنًفا منها: "إعراب القرآن" و"معاني القرآن" و"الناسخ والمنسوخ" و"الكافي في علم 

بيدي: كان واسع ال توفي بمصر لخمس خلون من ذي الحجة سنة  ،علم غزير الروايةالعربية" وغير ذلك، قال الز
  ).٦٣رقم الترجمة ( ١/٦٨ للداوودي طبقات المفسرين(سبع وثالثين وثالثمائة. 

  والنقل بالمعنى. ٦٦٥م، ص/٢٠٠٨-هـ١٤٢٩ت/ ٢إعراب القرآن للنحاس، دار المعرفة، بيروت/لبنان، ط/ )٢(
  .٢/٢٠٢ –أقسام معنى الكالم البرهان:  )٣(
  .١/٢٤٧أقسام الوقف  –بتداء معرفة الوقف واالالمصدر السابق:  )٤(
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٢٢٢ 

 

�m�Fمعنى : وقيل �G� �Hl� � E كان أُ  ÷فإنه ، لنحفظه ال يقرأ وال  ايً م
 اقارئً  اففرق عليه لييسر عليه حفظه بخالف غيره من األنبياء فإنه كان كاتبً ، يكتب

  .فيمكنه حفظ الجميع إذا نزل جملة
  !دفعة جأن يحفظه النبي  كان في القدرة إذا نزل جملةً : فإن قلت

فهو ، ن أجوبة عن أسئلةفي القرآ اوأيضً ، ليس كل ممكن الزم الوقوع: قلتُ 
وألن بعضه منسوخ وبعضه ناسخ وال يتأتى ذلك إال ، سبب من أسباب تفرق النزول

  .افيما أنزل مفرقً 
ألنها نزلت على نبي يقرأ ويكتب  ؛قيل أنزلت التوراة جملة: )١(ابن فوركوقال 

وقيل مما لم ، ألنه أنزل غير مكتوب على نبي أمي ؛االقرآن مفرقً وأنزل ، موسىوهو 
ومنه ما هو جواب لمن يسأل عن ، ينزل ألجله جملة واحدة أن منه الناسخ والمنسوخ

  .)٢(انتهى. ومنه ما هو إنكار لما كان، أمور

�: قيل في سورة أخرىو  m� � Q�P� � ON� �M� �LRl)ثم قال )٣�

mIl٤(كذلك فعلنا ونفعله من التنزيل وهو كثير: أي��(.  
�m�m�m�mI��H��G��F��E�����D���C��B��AI��H��G��F��E�����D���C��B��AI��H��G��F��E�����D���C��B��AI��H��G��F��E�����D���C��B��Allll  

  .)٦(الً تفصيأي  m�H��Gl: في قوله تعالى )٥(ابن عباسقال 

                                                            
بن ُفْوَرك األصبهاني المتكلم، صاحب التصانيف  هو اإلمام أبو بكر بن ُفْوَرك، األستاذ محمد بن الحسن )١(

 ،سع في األدب والكالم والوعظ والنحوفتاء بنيسابور، وكان ذا زهٍد وعبادة، وتو تصدر لال ،في األصول والعلم
  ).٥/٤٢شذرات الذهب (هـ. ٤٠٦بلغت مصنفاته أكثر من مائِة تصنيف، مات سنة 

  .١/١٦٥كيفية إنزاله البرهان:  )٢(
تقسيم القرآن إلى ما هو بين بنفسه وٕالى ما ليس ببين فيحتاج إلى  –معرفة تفسيره وتأويله المصدر السابق:  )٣(

  .٢/١٢٣بيان 
  .٤/١٩٤كال  –الكالم على المفردات من األدوات المصدر السابق:  )٤(
  .١٧/٤٤٨ تفسير الطبري )٥(
  .٢/٩٦معرفة تفسيره وتأويله البرهان:  )٦(
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mmmmi��h��g��f��e��d���c������b���a��`i��h��g��f��e��d���c������b���a��`i��h��g��f��e��d���c������b���a��`i��h��g��f��e��d���c������b���a��`llll   
����mg��f: قوله تعالى � � � � � �e��d���c��� � � �b�� �a��`�l� : تقديره، �

العاطفة على الجواب المحذوف هي المسماة والفاء ، "فذهبا إليهم فكذبوهما فدمرناهم"
  .)١("الفاء الفصيحةـ "عندهم ب

�m: قوله تعالى �h��g��f��� � � � � � � �e��d���c��� � � �b�� �a��`l  ،
  .)٢(ألن المعنى يرشد إلى ذلك؛ فكذبا فدمرناهمفذهبا فبلغا : التقدير واهللا أعلم

mmmm��ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤�����£������¢��¡����� ��ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤�����£������¢��¡����� ��ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤�����£������¢��¡����� ��ª��©�� �̈�§��¦��¥��¤�����£������¢��¡����� llll  
�¨���mكقوله ، قد يتجوز بحذف الضمير للعلم به: /قال  �§��¦� �¥

©l ٣(وهو كثير، بعثه: أي(.  
�m�m�m�m�Z�� �Y�� � � �X�� � � �W��V��U��T��S�Z�� �Y�� � � �X�� � � �W��V��U��T��S�Z�� �Y�� � � �X�� � � �W��V��U��T��S�Z�� �Y�� � � �X�� � � �W��V��U��T��S�� �� � �� � �� � �����b��a�� �̀ �_�� �̂ �]��\��[����b��a�� �̀ �_�� �̂ �]��\��[����b��a�� �̀ �_�� �̂ �]��\��[����b��a�� �̀ �_�� �̂ �]��\��[

ccccllll  
���mY�����X: قوله تعالى ��W��V��U��T��Sl ،كأنه قيل، دخلها معنى التعجب 

، "إلى" بمعنى التعجب ودخلت، ألم تنظر: فتعدت بـ "إلى" كأنه! كذاألم تعجب إلى "
ألن الحرف ال ؛ "الرب تعالى"وليست ببدل من ؛ ق الفعل على جملة االستفهاموعلّ 

  .)٤(يعلق

 �m�m�m�m����������������� � ����~}��|��{��z��y��x��w��v����������������� � ����~}��|��{��z��y��x��w��v����������������� � ����~}��|��{��z��y��x��w��v����������������� � ����~}��|��{��z��y��x��w��v

��"��#��$��%��&���'���(��)��*��+��,��"��#��$��%��&���'���(��)��*��+��,��"��#��$��%��&���'���(��)��*��+��,��"��#��$��%��&���'���(��)��*��+��,llll  

                                                            
  .٣/١١٨حذف جواب الشرط  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )١(
  .٣/١٢٣حذف جواب الشرط  –وفنونه البليغة أساليب القرآن المصدر السابق:  )٢(
  .٤/٢٩قاعدة في الضمائر  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٣(
  .٤/٩٧رأى  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٤(
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��m: تعالى قوله ��������������� � � �����'� � �(��)��*��+� �,

��"� �#��$��%� �&l)ألنه سبب إحياء األنعام ؛ قدم إحياء األرض، )١
ألنه مما يحيا به الناس بأكل لحومها وشرب ؛ وقدم إحياء األنعام، واألناسي

  .)٢(ألبانها
�m�m�m�m���-��.��/��0�������1��2��34�����5����6��7��8���9��:��;��<���-��.��/��0�������1��2��34�����5����6��7��8���9��:��;��<���-��.��/��0�������1��2��34�����5����6��7��8���9��:��;��<���-��.��/��0�������1��2��34�����5����6��7��8���9��:��;��<llll  

  .)٣(ا فيهمظهورً : أي m�.��/��0�1��2l: تعالى قوله
�m�m�m�m^]��\��[��Z� � �Y�� �X��W� � �V^]��\��[��Z� � �Y�� �X��W� � �V^]��\��[��Z� � �Y�� �X��W� � �V^]��\��[��Z� � �Y�� �X��W� � �V��� �� �� ���c�� �b�� � � � � �a�� �̀ �_��c�� �b�� � � � � �a�� �̀ �_��c�� �b�� � � � � �a�� �̀ �_��c�� �b�� � � � � �a�� �̀ �_

ddddllll 

، هي بمعنى اإلضافة واإلسناد، �m[��Z���Y���X��W���Vl: تعالى قوله
  .)٤(فإنها ال تفيده هاهنا؛ أضفت توكلي وأسندته إلى اهللا تعالى ال إلى االستعالء: أي

�m�m�m�m��s��rq��p��o��n��m��l��k�� � � �j��i�� �h��g��f��e��s��rq��p��o��n��m��l��k�� � � �j��i�� �h��g��f��e��s��rq��p��o��n��m��l��k�� � � �j��i�� �h��g��f��e��s��rq��p��o��n��m��l��k�� � � �j��i�� �h��g��f��e

w��v���u��tw��v���u��tw��v���u��tw��v���u��tllll  
مع أن األيام ، mm��l��k�����j��i���h��g��f��el: تعالى قوله

وٕانما اإلشارة إلى أيام ، الحقيقية ال توجد إال بوجود السموات واألرض والشمس والقمر
  .)٥(تقديرية
 �m�m�m�m��$��%��&��'��(��)��*�����+��~��}��|��{��z����y��x��$��%��&��'��(��)��*�����+��~��}��|��{��z����y��x��$��%��&��'��(��)��*�����+��~��}��|��{��z����y��x��$��%��&��'��(��)��*�����+��~��}��|��{��z����y��xllll  

                                                            
  .٤٩- ٤٨سورة الفرقان:  )١(
  .٣/١٥٨ر التقديم والتأخي –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٢(
  .٢/١٧٧إقامة صيغة مقام أخرى  –بيان حقيقته ومجازه المصدر السابق:  )٣(
  .٤/١٧٧على  –الكالم على المفردات من األدوات المصدر السابق:  )٤(
  .٤/٨٠لفظ كان  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٥(
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��m�+��~��}��|��{��z����y��xl: تعالى قوله � � �m��h��g: بيانه�

�j��il)وأما قوله )١ :m�+��~�l� � � � إنما جهلوا الصفة : )٢(فقال ابن العربي�

  .ولذلك لم يقولوا "ومن الرحمن"، دون الموصوف
حيث جعلوه بمعنى  "الرحمن"أنهم غلطوا في تفسير  )٣(الُبْرَزاباذانيوذكر 

  .المتصف بالرحمة
 )٤(mO��~��}��|l: دليلب، وٕانما معناه الملك العظيم العادل: قال

: وقوله تعالى ،ال أنه يتوقف عليها، إذ الملك يستدعي العظمة والقدرة والرحمة لخلقه

                                                            
 ...تقسيم القرآن إلى ما هو بين بنفسه وٕالى ما ليس  –معرفة تفسيره وتأويله البرهان:  .٢-١سورة الرحمن:  )١(
٢/١٢٣.  
هو محمد بن عبداهللا بن محمد بن عبداهللا بن أحمد اإلمام أبو بكر بن العربي المعافري األندلسي األشبيلي،  )٢(

ن من شعبان سنة ثمان وستين الحافظ، ختام علماء األندلس، وآخر أئمتها وحفاظها، ولد ليلة الخميس لثمان بقي
وأربعمائة، وأبوه أبو محمد من فقهاء بلدة إشبيلية ورؤسائها، كان من أهل التفنن في العلوم واالستبحار فيها، 
والجمع لها، متقدًما في المعارف كلها، متكلًما في أنواعها، أحد من بلغ مرتبة االجتهاد، وأحد من انفرد باألندلس 

يفه كثيرة منها: "أحكام القرآن" و"كتاب المسالك في شرح موطأ اإلمام مالك" و"عرضة بعلو اإلسناد، تصان
األحوذي على كتاب الترمذي" و"القواصم والعواصم" وغيرها، توفي في ربيع اآلخر سنة ثالث وأربعين 

 طبي). انظر قوله في: تفسير القر ٥١١رقم الترجمة ( ١٦٩-٢/١٦٨وخمسمائة. (طبقات المفسرين للداوودي 
١/١٦٠.  
 - اباذانيزَ رْ القرشي البُ  الفضل بن أحمد اللؤلؤي، وفي "األنساب" للسمعاني: الفضل بن أحمد، أبو العباس )٣(

عمرو البجلي، روى عنه أبو بكر عبد العزيز بن محمد يروي عن إسماعيل بن  -وهي قرية من قرى أصبهان 
وقال أبو الشيخ:  ،ا، قال أبو بكر بن مردويه: ضعيف جد الخفاف، ومحمد بن أحمد بن يعقوب بن إبراهيم

الواسطي، وبكر  حضرت مع أصحابنا مجلسه، فأخرج عن إسماعيل بن عمرو، ثم ادعى عن سعيد بن سليمان
بن خلف .. إلى أن قال ثم حدث عن إسماعيل بن عمرو بأحاديث كثيرة، كان يشتريها ويضعها على إسماعيل، 

وأبو أحمد ومشايخنا على ترك حديثه وانه كذاب، وقال أبو نعيم: خّلط في آخر عمره فُترك  فاتفق أبو إسحاق
 ٦م، ج/٢٠٠٢-هـ١٤٢٣، ت/١البن حجر العسقالني، مكتبة المطبوعات اإلسالمية، ط/ لسان الميزان(حديثه. 

  ).٦٠٣٨رقم الترجمة ( ٣٣٤/ص
  .٢٦البرهان: سورة الفرقان:  )٤(
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�m|��{��z����y��x�l و؛ وٕانما يصلح السجود لمن له العظمة والقدرة�m��{
��}��|l)٢(وال يعاذ إال بالعظيم القادر على الحفظ والذبّ ، )١(.  

 �m�m�m�m� � �§���¦��¥��¤���£��¢���§���¦��¥��¤���£��¢���§���¦��¥��¤���£��¢���§���¦��¥��¤���£��¢����� �� ���®��¬��«��ª��©��¨��®��¬��«��ª��©��¨��®��¬��«��ª��©��¨��®��¬��«��ª��©��¨

????llll  
������������m: وقال �m¨�����§���¦��¥��¤���£��¢l: قوله تعالى

����l)وما قال ، )٣m��§���¦l ا وصف العباد بيّ وذلك لمّ ؛ نوا ن أنهم لم يوط
، ونهاه عن فعل التبخترولما أرشده  ،رونوقِ ستَ وٕانما هم عليها مُ ؛ أنفسهم في الدنيا

  .)٤(ابل امش عليها هونً ، اال تمش فيها مرحً و : قال
�m�m�m�m��Ã���Â������Á��À��¿��Ã���Â������Á��À��¿��Ã���Â������Á��À��¿��Ã���Â������Á��À��¿��E��F��Æ��Å��Ä��E��F��Æ��Å��Ä��E��F��Æ��Å��Ä��E��F��Æ��Å��Ällll   

��mF��Æ��Å��Ä��Ã: قوله تعالى � �Â�� � � � �Á� �À��¿l)٥( ،

أي ، أن سؤالهم لصرف العذاب معلل بأنه غرام: فيها وجهان ألهل المعاني أحدهما
  .)٦(تعليل لكونه غراما" ساءت"أن : الثاني ،اا ومقامً وبأنها ساءت مستقر ، مالزم الغريم

�m�m�m�m���J��K��L��M��N��O��P��Q��R���S�����T��U���J��K��L��M��N��O��P��Q��R���S�����T��U���J��K��L��M��N��O��P��Q��R���S�����T��U���J��K��L��M��N��O��P��Q��R���S�����T��Ullll  
  .)٧(أرادوا اإلنفاق: أي��m��S��������T��Ul: قوله تعالى

�m�m�m�m��o��nm��l��k����j��i���h��g��f��e��d��c��b��o��nm��l��k����j��i���h��g��f��e��d��c��b��o��nm��l��k����j��i���h��g��f��e��d��c��b��o��nm��l��k����j��i���h��g��f��e��d��c��b

��s��r���q��p��s��r���q��p��s��r���q��p��s��r���q��pllll  

                                                            
  .١٨: سورة مريم )١(
  .٢/٣٠٩ما جاء على فعالن  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٢(
    .١٨سورة لقمان:  )٣(
  .٤/١١٣ –الكالم على المفردات من األدوات البرهان:  )٤(
  .٦٦- ٦٥سورة الفرقان:  )٥(
  .٣/٦٤التعليل  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٦(
  .٢/١٨٣ بيان حقيقته ومجازهالمصدر السابق:  )٧(
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، فيحتاج إلى تأويل، وقد يتحدان، االشرط والجزاء البد أن يتغايرا لفظً : /قال 
�me��d��c��bl: كقوله تعالى ثم ، )١(�mw��v����u��cl: وقوله بعدها�

���}���|�m: قال � � �z��y��xl)من أراد التوبة فإن : أي، قيل على حذف الفعل، )٢
����m: ومثله قوله سبحانه، ال يحول بينه بينها حائل، التوبة معرضة له ��

�l)٤(ويدل لهذا تأكيد التوبة بالمصدر، أي أردتَ ، )٣(.  
 mmmm���������������� ��!���"����#��$��~���������������� ��!���"����#��$��~���������������� ��!���"����#��$��~���������������� ��!���"����#��$��~llll  

��m: قوله تعالى����� � � � ���� ��!l ولم يوردوه ، وا عن لفظهنَ كَ : أي
  .)٥(على صيغته

 mmmm����&���'��(��)��*��+��,��-��.�����/��0��1����&���'��(��)��*��+��,��-��.�����/��0��1����&���'��(��)��*��+��,��-��.�����/��0��1����&���'��(��)��*��+��,��-��.�����/��0��1

��¡��3��¡��3��¡��3��¡��3llll  
�&�m�3: قوله تعالى � �'l ، فيه تقديرين )٦(الفارسيز جو :

، والمفعول األول جمع، )جعلـ(الثاني لألنه المفعول ؛ هنا جمع "إمام"أن : أحدهما
، هألنه قد سمع هذا في واحد "آمّ "وواحده ، افوجب أن يكون جمعً ، والثاني هو األول

���¦�m: قال تعالى �¥��¤��� �£l)وقياسه على حد قيام  امً " مسلّ فهذا جمع "آمّ  )٧

، ةوسنان وأسنّ ، هعلى حد عنان وأعنّ ، الذي هو مقدر "إمام"فأما أئمة فجمع ، وقائم
  .فقلبت الفاء، ةواألصل أيمّ 

                                                            
  .٧١سورة الفرقان:  )١(
  .٧١سورة الفرقان:  )٢(
  .٩٨سورة النحل:  )٣(
  .٢/٢٢٧قواعد في الشرط   -أقسام معنى الكالم البرهان:  )٤(
  .٢/١٨٨أسباب الكناية  -الكنايات والتعريض في القرآن المصدر السابق:  )٥(
  .٢٢ص/ ١٢، ج/١بيروت، ط/ - انظر: لسان العرب البن منظور، دار صادر )٦(
  .٢سورة المائدة:  )٧(
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، اعلى هذا واحدً  "إمام""أئمة" فيكون : ألن المعنى، مامإلأنه جمع : والثاني
  .وجمعه أئمة وٕامام

أن : فيه احتمالين غير هذين )١(الشلوبينقيدت عن شيخنا : ابن الضائعوقال 
وأن يكون من الصفات المجراة مجرى المصادر في ترك ، كاإلمام ايكون مصدرً 

دخلنا على : كقولهم، على المعنى الً ويحتمل أن يكون محمو  ،التثنية والجمع كحسب
منا  واحدٍ  واجعل كل "وكذلك هو ، ةكل واحد منا حلّ : والمراد، األمير وكسانا حلة

  .)٢("اإمامً 

                                                            
اإلشبيلي األزدي المعروف بالَشَلْوِبين، ومعناه بلغة  عمر بن محمد بن عمر بن عبداهللا األستاذ أبو علي )١(

األندلس "األبيض األشقر"، قال ابن الزبير: كان إمام عصره في العربية بال مدافع، آخر أئمة هذا الشأن 
بالمشرق والمغرب، ذا معرفة بنقد الشعر وغيره، بارًعا في التعليم، ناصًحا، أقرأ نحو ستين سنة، وعال صيته، 

، وشرحين على الجزولية، وله كتاب في النحو سماه "التوطئة"، ذكره، صّنف تعليًقا على كتاب سيبويهواشتهر 
مولده سنة ثنتين وستين وخمسمائة، ومات في العشر األخير صفر سنة خمس وأربعين وستمائة. (بغية الوعاة 

  ).١٨٥٥رقم الترجمة ( ٢/٢٢٤
  .٢/٤٩خطاب الواحد بلفظ الجمع  –وجوه المخاطبات والخطاب في القرآن البرهان:  )٢(

 



 

  

    اخلامساخلامساخلامساخلامسالفصل الفصل الفصل الفصل 

 (احلجرات)(احلجرات)(احلجرات)(احلجرات)سورة سورة سورة سورة     آخرآخرآخرآخروحىت وحىت وحىت وحىت     (الشعراء)(الشعراء)(الشعراء)(الشعراء)سورة سورة سورة سورة     من أول من أول من أول من أول 

 وفيه أربعة مباحث:
سورة  آخروحتى  )الشعراء(سورة  من أول المبحث األول:

 .)العنكبوت(
سورة  آخروحتى  )الروم( من أول سورة المبحث الثاني:

 .)يس(
سورة  آخروحتى  )ص(سورة  من أول المبحث الثالث:

 .)الشورى(
سورة  آخروحتى  )الزخرف(سورة  من أول المبحث الرابع:

 .)الحجرات(
    

 



 

  

  
  
  

      

    
    املبحث األول: املبحث األول: املبحث األول: املبحث األول: 

 ))))العنكبوتالعنكبوتالعنكبوتالعنكبوت((((وحىت آخر سورة وحىت آخر سورة وحىت آخر سورة وحىت آخر سورة ) ) ) ) الشعراءالشعراءالشعراءالشعراء((((من أول سورة من أول سورة من أول سورة من أول سورة 

 وفيه مطلبان:
 تياإلمام الزركشي من سور  رهما فس  المطلب األول:

 .)النمل(و )الشعراء(
ره اإلمام الزركشي من سورتي ما فس  المطلب الثاني:

 .)العنكبوت(و )القصص(

    

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٢٣١ 

 

        ::::املطلب األولاملطلب األولاملطلب األولاملطلب األول
 (الشعراء) و(النمل)(الشعراء) و(النمل)(الشعراء) و(النمل)(الشعراء) و(النمل)من سورتي من سورتي من سورتي من سورتي     الزركشيالزركشيالزركشيالزركشيما فسره اإلمام ما فسره اإلمام ما فسره اإلمام ما فسره اإلمام     

        

            

 �m�m�m�m��Z��Y��X��W���V��U��T��S��R��Q��P��O��Z��Y��X��W���V��U��T��S��R��Q��P��O��Z��Y��X��W���V��U��T��S��R��Q��P��O��Z��Y��X��W���V��U��T��S��R��Q��P��Ollll  
�m�Y��X: قوله تعالى �W�� �Vl ، فاستغنى عن خبر األعناق بخبر

فاستغنى ، ن رحمة اهللا قريب وهو قريب من المحسنينأ -هنا–واألصل ، أصحابها
  .)١(ظهور ذلك المعنىبخبر المحذوف عن خبر الموجود وسوغ 

����mmmm||||�� ��}}}}�� ��~~~~�� ������������ �������� ������� ����� ���� � ����� ���������� �������� ������������������������������������������������������������������������������������������llll  
��������~�{�|�m: قوله تعالى � � � ��������� ����� ����l  

. ةألجل الوعظ فإنه قد يتأثر بالتكرار من ال يتأثر بالمرة الواحد؛ ثمانية مواضع في
والعجب من ، فذلك لظهور آيات األنبياء عليهم السالم m�|�}�~���l: وأما قوله

فإنه تعالى نفى   m����l: وأما مناسبة قوله ،تخلف من ال يتأملها مع ظهورها
، فكانت العزة على من لم يؤمن، فدل بالمفهوم على إيمان األقل، اإليمان عن األكثر
  .)٢(وهما مرتبتان كترتيب الفريقين، والرحمة لمن آمن

mmmm�������� ��!"��#��$��%�����&����'��(��)��*��+��,�������� ��!"��#��$��%�����&����'��(��)��*��+��,�������� ��!"��#��$��%�����&����'��(��)��*��+��,�������� ��!"��#��$��%�����&����'��(��)��*��+��,llll  
�: قوله تعالى ������� �� !"��#��$��%��� � �&�� � �'��(l ائتهم : المعنى

  .)٣(تقاءوأمرهم باال
mmmm��¢��¡��/����0���1��2��3��¢��¡��/����0���1��2��3��¢��¡��/����0���1��2��3��¢��¡��/����0���1��2��3llll  

                                                            
  .٣/٢٢٥تذكير المؤنث  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )١(
  .٣/١٦ فوائد التكرار –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٢(
  .٢/٢١٢اإلنشاء ستفهام بمعنى اال –قسام معنى الكالم المصدر السابق: أ )٣(

 سورة الشعراءسورة الشعراءسورة الشعراءسورة الشعراء

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٢٣٢ 

 

بوه فيما جاءهم أن يكذ  ÷  موسىخاف ، m�¡��/����0���1l: قوله تعالى
، البيان فإنه كان عاليَ ، من جهة إفهامه لهم بالوحي، وأن يكون سببه من قبله، به

ه العالي عند فيصير إفصاحُ ، همفبالغته ال تصل إليها أفهامُ ، ألنه كليم الرحمن
يقع بعده تكذيب فإن ؛ يحتاج إلى ترجمان، ة عليهم في اللسانقدَ فهمهم النازل عُ 

�.)١(وبه تتم الحجة عليهم، ل أنفسهمبَ فيكون من قِ  �

mmmm��³��²��±��°��8��®��¬��³��²��±��°��8��®��¬��³��²��±��°��8��®��¬��³��²��±��°��8��®��¬llll  
���m:قوله تعالى �²��±��°��8��®��¬l  "عند نحو: بمعنىتأتي "على :

�m�8��®��¬l� ،٢(أي عندي(.  
�m�m�m�m��G��F��E��D��C��B��A��G��F��E��D��C��B��A��G��F��E��D��C��B��A��G��F��E��D��C��B��Allll  

وأنه ، يحمل على أنه لجواب مقدر، �mF��E��D��C��B��Al: قوله تعالى

، أي بأنعمنا )٣( m�;�<�=�>�?�@�A�l: أجاب بذلك قوله

كزة بل فعلتها وأنا غير عارف بأن الوَ ، للنعمة كما زعمت اأفعل ذلك كفرً لم : فأجاب
  .)٤("وأنا من الجاهلين"بدليل قراءة بعضهم ، قضيتَ 

mmmm��\��[��Z��Y��X��W���V��U��T��\��[��Z��Y��X��W���V��U��T��\��[��Z��Y��X��W���V��U��T��\��[��Z��Y��X��W���V��U��Tllll  
  .)٥(!أو تلك نعمة: أي����mW���V��U��T�l: قوله
  .)٦(ولم تعبدني: أي، m��[��Z��Y��Xl: تعالى قوله

 mmmm�� ��]]]]�� ��̂̂̂̂�� ��____�� ��̀̀̀̀�� ��aaaa������������ ������������bbbb�� ��cccc�� ��dddd�� ��eeee�� ��ffff�� ��gggg�� ��ihihihih�� ��jjjj���������� ����������kkkk�� ���� ��� ���� ���� ��� ���� ���� ��� ���� ���� ��� ��llll������ ������mmmm�� ��llll  

                                                            
  .١/٢٧٨ حذف الياء –علم مرسوم الخط البرهان:  )١(
  .٤/١٧٧على  –الكالم على المفردات من األدوات المصدر السابق:  )٢(
  .١٩سورة الشعراء:  )٣(
  .٤/١٢١إًذا  –الكالم على المفردات من األدوات البرهان:  )٤(
  .٣/١٣٧ذف الحرف ح –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٥(
  .٣/٨٠أقسام الحذف  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٦(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٢٣٣ 

 

�%�$�#�m: إلى قوله m�]�^�_�`�a�l: قوله تعالى � � � � � � � � � �&�l )حذف ، )١
واهللا رب  ،واهللا ربكم هو رب السموات: أي، قبل ذكر الرب: المبتدأ في ثالثة مواضع

 اوتفخيمً  ابً وٕاقدامه على السؤال تهي  فرعوناستعظم حال  ÷ موسىألن ؛ المشرق
ليعرفه أنه ليس كمثله شيء وهو ؛ فاقتصر على ما يستدل به من أفعاله الخاصة به

  .)٢(السميع البصير
�m�_�`�a فرعونحيث قال ، لفرعون ÷  موسىأجوبة  قال تعالى في � ��� �

b�c�d�e�f�g�ih�l)عن الماهية أو عن  ألن "ما" سؤالٌ ، )٣

وال ، بينألن المسئول عنه ليس ترى ماهيته فتُ ؛ ا كان هذا السؤال خطأولمّ ، الجنس
ل الكليم عن مقصود السائل إلى الجواب بما يعرف الصواب دَ عَ ، ذكرجنس له فيُ 

عن الظن  هفأجابه بالوصف المنبّ ، وال يستحق الجريان معه، عند كيفية الخطاب
واعتقد الجواب خطأ ، لجهله فرعونلكنه لما لم يطابق السؤال عنه ، لمعرفته المؤدي

m�n�o� � � � � �p�q�rl )ويتضمن اإلبطال ، الجميع فأجابه الكليم بجواب يعمّ ، )٤

�m�v�w: لهم بقوله فرعونلعين ما يعتقدونه من ربوبية  �x�l )فأجاب ، )٥

 موسىولما لم يرهم  ،اباألغلظ وهو ذكر الربوبية لكل ما هو من عالمهم نص  ÷

�%�$�#�m: بقوله ظ عليهم في الثالثةنوا غلّ تفطّ  � � � � � � � � � �&�l)فكأنه شك في حصول ، )٦

  .)٧(عقلهم

                                                            
  .٢٨-٢٣سورة الشعراء:  )١(
  .٣/٧٠ أسباب الحذف –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٢(
  .٢٤-٢٣سورة الشعراء:  )٣(
  .٢٥سورة الشعراء:  )٤(
  .٢٦سورة الشعراء:  )٥(
  .٢٨سورة الشعراء:  )٦(
  .٤/٣١قاعدة فيما يتعلق بالسؤال والجواب  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٧(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٢٣٤ 

 

��m�_�`�a�l قوله تعالى: / وقال � � � � ألن  ؛إنما هو سؤال عن الصفة�
سؤال  "ما"ويحتمل أّن ، بالصفات موسىوالملك صفة ولهذا أجابه ، الرب هو المالك
 على  اتنبيهً  موسىفأجابه ، في حق اهللا تعالى وال يمكن ذلك، يءعن ماهية الش
  .)١(صواب السؤال

mmmm�� ��RRRR�� ��SSSS�� ��TTTT�� ��UUUU�� ��VVVV�� ������ ���� �� ������ ����WWWW�� ��YXYXYXYX�� ��ZZZZ�� ��[[[[�� ��\\\\�� ����� ��� �� ����� ���]]]]�� ��̂̂̂̂���� ��� ������� ��� ������� ��� ������� ��� ���____� ����� ���� � ����� ����̀̀̀̀���� ����llll   
�m�U�V: تعالى قوله � � � � �W�YX�Z�l ،فحذف ، فضرب فانفلق: التقدير

: فصار "انفلق" بـ وحرف العطف وهو الفاء المتصلة، "ضرب"وهو ، المعطوف عليه
mZl  وأما  "ضرب" هي الفاء التي كانت متصلة بـ "انفلق"فالفاء الداخلة على

  .فمحذوفة "انفلق"المتصلة بـ
على ذلك أن حرف العطف  والذي دل : قالوا، )٢(واألبِذي ابن عصفوركذا زعم 

أعنى لفظ المعطوف أو -فإذا حذف أحد اللفظين ؛ إنما نوى به مشاركة األول للثاني
  .ينبغي أال يؤتى به ليزول ما أتى به من أجله -المعطوف عليه

بل من إقامة المعطوف مقام ، ليس هذا من الحذف: ابن الضائعوقال 
 اوليس ما بعدها معطوفً ، مقام مسببه اويقام السبب كثيرً ، ألنه سببه؛ المعطوف عليه

  .)٤(هو جواب األمر، )٣(m�R�l: بل صار هو الجواب بدليل، على الجواب
mmmm�� �������� ���������� ���������� �������� ����� ��� �� ����� ��������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ��    �� ��llll    

                                                            
  .٤/٢٤٥ما  –الكالم على المفردات من األدوات البرهان:  )١(
، قال في تاريخ غرناطة: كان أبو الحسن بن محمد بن محمد بن عبد الرحيم الخشني األبذي عليهو  )٢(

والواقفين على  من أهل المعرفة بكتاب سيبويه ،نحوًيا ذاكًرا للخالف في النحو، من أحفظ أهل وقته لخالفهم
فما دونه،  النضار: كان أحفظ من رأيناه بعلم العربية، وكان يقرئ كتاب سيبويهفي  غوامضه؛ وقال أبو حيان

ولي إمامة جامع القيسارية، فارتفق بمعلومه، مات في رجب سنة  ،وكان في غاية الفقر على إماماته في العلم
  ).١٧٨٣رقم الترجمة ( ٢/١٩٩بغية الوعاة (ثمانين وستمائة. 

  .١٦٠سورة األعراف:  )٣(
  .٣/١٠٣حذف المعطوف عليه  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٤(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٢٣٥ 

 

�����mقوله تعالى  ����� � � � ���������������l  إلى قوله
m¨�©�ª�«� �¬�®���l)وقومه إلى قوله  إبراهيمفهذا تخلص من قصة ، )١

ص وهذا تخل ، وتمني الكفار في الدار اآلخرة الرجوع إلى الدنيا ليؤمنوا بالرسل، هكذا
  .)٢(عجيب
mmmm!!!!���� ����""""�� ��####�� ��$$$$�� ��%%%%�� ��&&&&�� ��''''�� ��llll  

�!�m: تعالى قوله �"�#�$�%�&l ، نه إظهار االبتهاج وحس
  .)٣(ليزداد غيظ السائل، بعبادتها واالستمرار على مواظبتها

mmmm((((�� ��))))�� ��****�� ��++++������ ������,,,,�� ��----�� ��llll� �� �� �� �

�+�*�(�)m: قوله تعالى � �,�l بدليل ؟ هل يسمعون دعاءكم: أي
���m اآلية اآلخرى ������� ���l)٤(.  

 mmmm�� ��°°°°�� ��±±±±�� ��²²²²�� ��³³³³��� ������ ��� ��� ������ ���́́́́�� ��3333�� ����� ��� �� ����� ���¶¶¶¶�� ��llll  
�m�°�±�²�³: تعالى قوله � � � � �´�3� � � � �l فأنا عدو آلهتهم وأصنامهم : أي

  .)٥(وكل معبود يعبدونه من دون اهللا
�m°�±�²�³: تعالى قوله � � � � �´�3l ،وٕانما ، إن األصنام ال تعادي

وهذا ال يكون ، ه وخلفتهإذا جاوزتَ  "عدوت الشيء"مشتق من ، المعنى فإني عدو لهم
  .)٦(ال يكون إال من اثنين لهفمفاع "عاديته"وأما ، إال فيمن له إرادة

                                                            
  .١٠٢سورة الشعراء:  )١(
  .١/٤٧معرفة المناسبات بين اآليات البرهان:  )٢(
  .٤/٣٢قاعدة فيما يتعلق بالسؤال والجواب  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٣(
  . ١٤سورة فاطر:  )٤(

  .٣/٩٦حذف المضاف وٕاقامة المضاف إليه مقامه  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان: 
  .٣/١٨٠ما قدم النية به التأخير  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٥(
  .٣/١٨٥القلب  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٦(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٢٣٦ 

 

 mmmm�� ��̧̧̧̧�� ��¹¹¹¹�� ��ºººº�� ��»»»»�� ��¼¼¼¼�� ��½½½½�� ��¾¾¾¾�� ��¿¿¿¿�� ��ÀÀÀÀ� � �� � �� � �� � �ÁÁÁÁ�� ��ÂÂÂÂ�� ��ÃÃÃÃ�� ��ÄÄÄÄ�� ��ÅÅÅÅ�� ��
ÆÆÆÆllll  

ألن خلقه ؛ "خلق"أتى بالماضي في  m�¸�¹�º�»�l: تعالى قوله
قادر على أن  ر المنيإذ من صوّ ؛ ألنه كالجواب، وأتى بالفاء دون الواو، مفروغ منه

ثم قال ، ألنهم كانوا يزعمون أن آلهتهم تهديهم ؛وهو للحصر، ره ذا هدىي صَ يُ 
m½�¾�¿�Àl� وجاءت الواو ، قيالبيان تجدد اإلطعام والسُ فأتى بالمضارع  ��

ويعلمون أنهما من مكان ، م والساقيألنهم كانوا ال يفرقون بين المطعِ ؛ دون الفاء
�m�Äودخلت الفاء في ، لرفع ذلك "هو"ــوأتى ب، وٕان كانوا يعلمون أنه من إله، واحد
Ål; موضوع هو  إذ يفوت ما "إذا مرضت فهو يشفين": لولم يق، ألنه جواب

ولم يكونوا منكرين الموت ، ويذهب الضمير المعطى معنى الحصر، إلفادة التعقيب
قوله و  ،)١(لتراخي ما بين اإلماتة واإلحياء "ثم"فدخلت ، وٕانما أنكروا البعث، من اهللا

: قوله حكاية عن خليله في معنى )٢(!إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقين«: ع
m½�¾�¿�Àl بما يفتح اهللا لخاصته من خلقه الذين ال : والمعنى

  .)٣(إنما غذاؤهم التسبيح والتهليل والتحميد، يطعمون
 mmmm�� ��AAAA�� ��BBBB�� ��CCCC�� ��DDDD�� ��EEEE�� ��FFFF�� ��GGGG�� ��llll  

أطلق اللسان  ،احسنً  اذكرً : أي m�A�B�C�D�E�Fl: قوله تعالى
  .)٤(لذكرا ألن اللسان آية؛ عن الذكرر به وعبّ 

 mmmm������ ���������� ���������� �������� �������� ��llll  

                                                            
  .٤/٤٥الفرق بين الخطاب باالسم والفعل  –القرآن وفنونه البليغة  أساليبالبرهان:  )١(
ت/  ١المدينة المنورة، ط/ –، مكتبة العلوم والجكم ، مسند البزارتمن حديث أنس بن مالك  رواه البزار )٢(

  ).٧٢٩٢برقم ( ٤٨٦ص/ ١٣م  ج/٢٠٠٣ -هـ ١٤٢٤
  .٢/٩٣- معاضدة السنة للقرآن البرهان:  )٣(
  .٢/١٧٥بيان حقيقته ومجازه المصدر السابق:  )٤(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٢٣٧ 

 

��m�����l: قوله تعالى والكبكبة : )١(الزمخشريقال ، "وكبوا": ولم يقل�
 يإذا ألقكأنه ، على التكرير في المعنى الً جعل التكرير في اللفظ دلي، "تكرير الكب"

اللهم أجرنا منها خير  -حتى يستقر في قعرها ، كبة مرة بعد أخرى "ينكب"في جهنم 
  .)٢(!مستجار

mmmm�� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ������������ ���������������������� ������������������ �������� ��llll  
واألخرى رد على ، متواليات األولى رد على المشبهةثالث آيات : /قال 

رد على  m���������l: تعالى قوله، واألخرى رد على المرجئة، المجبرة
�����m، المشبهة � ��� � � � � ���l )٣( ،رد على المجبرة :،m��� �¡�¢�l)رد ، )٤

  .)٥(على المرجئة
mmmm�� �������� ��    �� ��¡¡¡¡�� ��¢¢¢¢�� ��££££�� ��¤¤¤¤�������� ��������¥¥¥¥�� ��¦¦¦¦���� ����§§§§���� ����llll  

�¤�£�¢�¡� ��m: قوله تعالى � � �¥�¦l وجمع  "الصديق" أفرد
أال : )٦(الزمخشريقال  ،وقلة الصديق، كثرة الشفعاء في العادة والحكمة، "الشافعين"

نهضت جماعة وافرة من أهل بلده بشفاعته ، ن بإرهاق ظالمحِ ن الرجل إذا امتُ أترى 
 ،من بيض األنوق وأما الصديق فأعز ! وٕان لم يسبق له بأكثرهم معرفة، رحمة له

ويجوز أن يريد  ،اسم ال معنى له: فقال، وعن بعض الحكماء أنه سئل عن الصديق
  .)٧(الجمعبالصديق 
mmmm�� ��ÂÂÂÂ������������ ������������ÃÃÃÃ�� ��ÄÄÄÄ�� ��ÅÅÅÅ�� ��ÆÆÆÆ�� ��llll  

                                                            
  .٤/٤٠٠الكشاف  )١(
  .٣/٢٥الزيادة في بنية الكلمة  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٢(
  .٩٩سورة الشعراء:  )٣(
  .١٠٠سورة الشعراء:  )٤(
  .١/١٨١وترتيب السور واآليات وعددها معرفة تقسيمه بحسب سور البرهان:  )٥(
  .٤٠٢-٤/٤٠١الكشاف  )٦(
  . ٤/١٦فيما ورد في القرآن مفردا ومجموعا والحكم في ذلك  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٧(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٢٣٨ 

 

�m�Â: قوله تعالى � � � � �Ã�Ä�Ål  عليه السالم نوحوالمراد بالمرسلين ،
  )١(الزمخشريقاله ، درْ وماله إال دابة وبُ ، فالن يركب الدواب ويلبس البرود: كقولك

mmmm�� ��----�� ��....�� ��////�� ��0000�� ��1111�� ��2222���� ����llll  
�m�.�/�0: حذف "قد" في قوله تعالى: حذف الحرف من: /قال 

1�l ،ألن الماضي ال يقع موقع الحال إال و"قد" معه ظاهرة  ؛أي وقد اتبعك

  .)٢(أو مقدرة

mmmm�� ��AAAA�� ��BBBB�� ��CCCC�� ��DDDD�� ��EEEE� � ������ � ������ � ������ � �����FFFF�� ��GGGG�� ��llll  
�m�B�C�D�E: زائدة كقوله تعالى "كان" تكون: /قال  � � � � � �Fl  أي بما

  .)٣(ما علموه من إيمانهم به األنه قد كان عالمً  ؛يعملون
mmmm�� ��¼¼¼¼�� ��½½½½�� ��¾¾¾¾�� ��¿¿¿¿�� ��ÀÀÀÀ���� ����llll  

في غير واحد في ، لكي: فهو بمعنى "لعلكم"كل شيء في القرآن : /قال 
في  )٥(البغوي وحكى ،)٤(كأنكم: أي، فإنه للتشبيه m�¾�¿l: قوله تعالى

                                                            
  . ٤/٤٠٣الكشاف  )١(

  .٢/١٤٩وجوه المخاطبات والخطاب في القرآن الكريم خطاب الواحد بلفظ الجمع البرهان: 
  .٣/١٣٨حذف الحرف  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٢(
  .٤/١٩٢كان  –الكالم على المفردات من األدوات المصدر السابق:  )٣(
  .١/٨٩جمع الوجوه والنظائر المصدر السابق:  )٤(
عود بن سالم، محيي السنة، أبو محمد الحسين بن مسالشيخ االمام، العالمة القدوة الحافظ، شيخ اإلهو  )٥(

و"الجمع بين  ،ر، صاحب التصانيف، كـ "شرح السنة" و"معالم التنزيل"المفس  الشافعي البغوي اءمحمد بن الفرّ 
وِذي، وسمع منه، ومن أبي عمر تفقه على شيخ الشافعية القاضي حسين بن محمد ، الصحيحين" وأشياء الَمْرور

يلقب بمحيي السنة وبُركن الدين، وكان سيًدا إماًما، عالًما  وكان البغوي، عبد الواحد بن أحمد المليحي، وعدة
 وذ مدينة من تو  ،مة، زاهًدا قانًعا باليسير، وله القدم الراسخ في التفسير، والباع المديد في الفقهعال في بمرو الر

(تهذيب سير أعالم النبالء  مدائن خراسان في شوال سنة ست عشرة وخمس مائة، وعاش بضًعا وسبعين سنة.
  لم أقف عليها في تفسيره. )، وعبارة البغوي٤٦٩٧رقم الترجمة ( ٢/٥٠٦

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٢٣٩ 

 

: فإنها للتعليل إال قوله "لعل"أن جميع ما في القرآن من : )١(الواحديعن  تفسيره
m¾�¿l وكونها للتشبيه غريب لم يذكره النحاة، فإنها للتشبيه.  

  ،)٣(أن "لعل" للتشبيه m¾�¿l:في قوله )٢(البخاريووقع في صحيح 

  .)٤(وذكر غيره أنها للرجاء المحض وهو بالنسبة إليهم

mmmm�� ��¬¬¬¬�� ��®®®®���� �������������� ������°°°°�� ��±±±±�� ��²²²²�� ��³³³³���� ����́́́́�� ��



�� ������ ���� �� ������ ����¶¶¶¶�� ��̧̧̧̧�� ��¹¹¹¹�� ��llll  

�®�¬�m: في قصة ثمود تعالى قوله ��� � �°�±l  عليه  شعيبوفي قصة
جرى على انقطاع الكالم عند : والفرق أن األولى، بالواو )٥(m�M�Nl: السالم

                                                            
، وذكر الدكتور/ يوسف المرعشلي في تحقيق ٣/٣٥٩انظر: الوسيط في تفسير القرآن المجيد للواحدي  )١(

البرهان أن العبارة تصحفت إلى "الواقدي" والتصويب من عبارة "فتح الباري"، انظر: "البرهان" تحقيق د. 
  .٤/٣٣٩المرعشلي 

، بن المغيرة بن َبْرِدْزَبه البخاري  إسماعيل بن إبراهيماإلمام، حبر اإلسالم، أبو عبد اهللا محمد بن هو  )٢(
النبيل، وأحمد بن حنبل، وخالئق عدتهم  عاصم ي، وأبصاحب "الصحيح" والتصانيف، سمع من مكي بن إبراهيم

كان يقول: صنفت "كتاب  وعن أبي اسحق الريحاني، أن البخاري ،ألف شيخ، وكان من أوعية العلم، يتوقد ذكاءً 
وقال محمد  ، الصحيح" بست عشرة سنة خرجته من ستمائة ألف حديث وجعلته حجًة فيما بيني وبين اهللا تعالى

كأني واقف بين يديه  ع يقول: رأيت النبي ن بن فارس: سمعت أبا عبد اهللا محمد بن إسماعيل البخاريبن ُسليما
وبيدي مروحة َأُذب عنه، فسألت بعض الُمعبرين فقال: إنك تذب عنه الكذب، فهو الذي حملني على إخراج 

: سمعت أبي يقول: ما أخرجت خراسان مثل محمد بن إسماعيل وقال عبد اهللا بن أحمد بن حنبل ،"الصحيح"
يوم الجمعة بعد صالة الجمعة لثالث عشرة ليلة خلت من شوال، سنة أربع وتسعين  ولد البخاري ،البخاري

ومائة، وتوفي ليلة السبت عند صالة العشاء ليلة الفطر، ودفن يوم الفطر بعد صالة الظهر لغرة شوال سنة ست 
  ).٢٥٣- ٣/٢٥٠شذرات الذهب (ين وستين سنة إال ثالثة عشر يوًما. توخمسين ومائتين، وعاش اثن

في تفسيره عن  كأنكم ... وحكى البغوي m¿�¾lفي الفتح: قال بن عباس  قال ابن حجر )٣(
ألنه  ؛كذا قال وفي الحصر نظر ،قال: كل ما في القرآن "لعل" فهو للتعليل إال هذا الحرف فإنه للتشبيه الواحدي

  .٨/٣٦٦البن حجر  ،فتح الباري ،٣ الشعراء:  mJ�I�Hlقد قيل مثل ذلك في قوله 
  .٤/٢٤٠معاني لعل  –الكالم على المفردات من األدوات البرهان:  )٤(
  .١٨٦سورة الشعراء:  )٥(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٢٤٠ 

 

وفي  ،فاستغنى عن الواو لما تقرر من االبتداء، m�M�Nlواستئناف ، النحويين
  .)١(��m�¬�®lعلى  امعطوفً  m�M�Nl: جرى في العطف وأن يكون قوله: الثانية

mmmm�� �������� �������� �������� �������� �������� ��llll  
تنزيال  –أي القرآن- اهسمّ و : / أبو المعالي عزيزي بن عبدالملكقال القاضي 

  .m���������l: فقال
ل من عند اهللا على ألنه منزّ  ؛لتهفألنه مصدر نزّ  "الً تنزي"وأما تسميته : /قال 

مه إياه كما شاء من غير كالمه وفهّ  جبريلألن اهللا تعالى أسمع ، جبريللسان 
  .)٢(مهفأداه هو كما فهمه وعلّ ، وصف وال كيفية نزل به على نبيه

 mmmm�� ��				�� ��



�������� �������������� �������� ��llll  

�	�m: قوله تعالى� � � ���l, وهذا من باب، األلسن على اللغات أطلق :

  .)٣(إطالق اسم المحل على الحال

 mmmm¼¼¼¼�� ��½½½½�� ��¾¾¾¾������ ������¿¿¿¿�� ��ÀÀÀÀ�� ��ÁÁÁÁ�������� ��������ÂÂÂÂ�� ��ÃÃÃÃ�� ��llll  
�¾�½�¼m: قوله تعالى � �¿�À�Á� � � �Âl حتى يشارفوا الرؤية : أي

يرونه فال : ويحتمل أن تحمل الرؤية على حقيقتها وذلك على أن يكون،ويقاربوها

�m�¨�©�ª: نحو، ايظنونه عذابً  �«�¬�®���°�±�l)وال يظنونه ، )٤

  .)٥(وحينئذ فيكون أخذه لهم بغتة بعد رؤيته، بهم اواقعً 

 mmmm££££�� ��¤¤¤¤������ ������¥¥¥¥�� ��¦¦¦¦�� ������� ����� �� ������� �����§§§§���� ����llll  

                                                            
  .٣/١٤٠ حذف في آية وٕاثبات في أخرى –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )١(
  .١٩٧ – ١/١٩٣معرفة أسمائه واشتقاقاتها المصدر السابق:  )٢(
  .٢/١٧٤بيان حقيقته ومجازه المصدر السابق:  )٣(
  .٤٤سورة الطور:  )٤(
  .٢/١٨٢إطالق الفعل والمراد مقاربته ومشارفته ال حقيقته  -بيان حقيقته ومجازه البرهان:  )٥(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٢٤١ 

 

�¤�£m: قوله تعالى      � �¥�¦l وال ، يسمعون: بمعنى
  .)١(ألقيت سمعي: يقول أحد اآلن

 mmmm�� ��̈̈̈̈�� ��©©©©�� ��«ª«ª«ª«ª�� ��llll  
 وهذا من باب، ولم يعن كل الشعراء m�¨�©�ªl: قوله تعالى

  .)٢(إطالق اسم العام وٕارادة الخاص
 mmmm�� ��¬¬¬¬�� ��®®®®�� ���� ��°°°°�� ��±±±±�� ��²²²²������ ������³³³³�� ��́́́́�� ��llll  

�°�±�²�®�¬m: قوله تعالى� � �³l مستعار وكذلك : الوادي
  .)٣(وهو على غاية اإليضاح، "الهيمان"

mmmm�� ��¼¼¼¼�� ��½½½½�� ��� � �� ��� �¾¾¾¾�� ��¿¿¿¿�� ��ÀÀÀÀ�� ��ÁÁÁÁ�� ��ÂÂÂÂ�� ��ÃÃÃÃ���� ����ÄÄÄÄ�� ��ÅÅÅÅ���� ����ÆÆÆÆ�� �������� ��� � � � �� ��!!!!�� ��""""�� ��
####�� ��$$$$�� ��%%%%�� ��&&&&�� ��''''���� ����llll  

�"�!�m: كقوله تعالى، الوعيد: من معاني "الخبر وسوف": /قال 
#�$�%�&l)٤(.  

  

        
  

�m�m�m�m��H��G��F��E��D��C��BA��H��G��F��E��D��C��BA��H��G��F��E��D��C��BA��H��G��F��E��D��C��BAllll  
 اجاء تابعً  "الكتاب"هذا ، �mG��F��E��D��C��BAl: قوله تعالى

�mC�D�E: كما جاء في الحجر، للكتاب اوالقرآن جاء تابعً ، للقرآن

                                                            
  .٢/١٣٤ا وأسبابهاإلجمال ظاهرً  –معرفة تفسيره وتأويله البرهان:  )١(
  .٢/١٦٩إطالق اسم العام وٕارادة الخاص  –بيان حقيقته ومجازه المصدر السابق:  )٢(
  .٣/٢٧٢ستعارة اال –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٣(
  .٤/١٧٦سوف  -٢/١٩٩ معاني الخبر -أقسام معنى الكالم المصدر السابق:  )٤(

 سورة النملسورة النملسورة النملسورة النمل

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٢٤٢ 

 

F�Gl)فهو تفصيل ، فما في النمل له خصوص تنزيل مع الكتاب الكلي، )١
  .)٢(للكتاب الكلى بجوامع كليته

mmmmL��K������J��IL��K������J��IL��K������J��IL��K������J��Illll  
 –أي القرآن- اهسمّ و : / أبو المعالي عزيزي بن عبدالملكقال القاضي 

  .)٣(��mJ��Il: فقال، بشرى
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�³��²�³��²�³��²�³��²llll  
�¦m: التولية واإلدبار في قوله تعالى: /قال  �¥l�� إنهما بمعنيين ف�

 فليس كل مولٍ ، أن يهرب منه: واإلدبار، أن يولي الشيء ظهره: فالتولية؛ مختلفين

�`�_�^�[�\�]�mY�Z: ونظيره قوله تعالى، اموليً  وال كل مدبرٍ  امدبرً  � � � �a�

b�cl)له من  ظهره كان أبعدَ  ىفإذا ول، لم يسمع مقبالً  فلو كان أصمّ ، )٤

ومن الدليل على أن التولي  ،فإذا أدبر مع ذلك كان أشد لبعده عن السماع، السماع

���������m: اإلدبار قولهال يتضمن  ��l)فإنه بمعنى ، )٥

�¨�m: وقوله. اإلقبال �§l� � : يقال، إشارة إلى استمراره في الهروب وعدم رجوعه©

  .)٦(لم يقف ولم يلتفت: وأهل التفسير يقولون، وكل راجع معقب، ى إذا رجعفالن ولّ 

                                                            
  .١ سورة الحجر: )١(
  .١/٢٧١حذف األلف  –علم مرسوم الخط البرهان:  )٢(
  .١/١٩٤معرفة أسمائه واشتقاقاتها المصدر السابق:  )٣(
  .٨٠سورة النمل:  )٤(
  .١٤٤سورة البقرة:  )٥(
  .٢/٢٤٩الحال المؤكدة  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٦(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٢٤٣ 

 

��m ��!l: وقوله � � وٕان  "ألق"فـ  m�$�%lمعطوف على قوله  "وألق"فقوله �
، فلما جاءها قيل بورك من في النار: والمعنى ،لكنه خبر معنى الفظً  اكان إنشاءً 

  .ألق: وقيل
 هذه مفسرة ال تأتي إال بعد فعل في معنى "نْ أَ "والموجب لهذا قول النحاة إن 

: وقال لي، قلت له: بمنزلةكله ، وناداني أن قم، كتبت إليه أن ارجع: وٕاذا قيل، القول
؛ ومعنى ممنوع اخبرية لفظً  "بورك"وما ذكره من أن  ،)١(قم كذا قاله صاحب المفتاح

فتكون ، )٢(أبو البقاءو  الفارسيوقد ذكر هذا التقدير ؛ لجواز أن يكون دعاء وهو إنشاء
  .)٣(m�¬�®���°lفتكون مثل ، متفقتين في معنى اإلنشاءالجملتان 

�¬�m: لموسى وقوله تعالى �«�l�� � ال يكون عندك من ضعف نفسك ما : أي�
  .)٤(فرعونتخاف منه من 

�m�m�m�m��À��¿��¾��½��¼���»��º��¹��¸��¶��0��´��À��¿��¾��½��¼���»��º��¹��¸��¶��0��´��À��¿��¾��½��¼���»��º��¹��¸��¶��0��´��À��¿��¾��½��¼���»��º��¹��¸��¶��0��´llll  

�®�m: تعالى قوله � � � ���°�±�²�³�´�0�¶�l )تأولها ، ومن ظلم: أي، )٥
  .)٦(الجمهور على االستثناء المنقطع

�m�m�m�m��2��� �� � �3��4��56��7��8��9��:��;��<=��>��?���� �Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��2����� ��3��4��56��7��8��9��:��;��<=��>��?���� �Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��2����� ��3��4��56��7��8��9��:��;��<=��>��?���� �Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á��2����� ��3��4��56��7��8��9��:��;��<=��>��?���� �Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á
��F���G��F���G��F���G��F���Gllll   

��?��<��=m: قوله تعالى � � �Æ��Å��Ä��Ã��Â��Á�l ،أدخل يدك : تقديره
 يفلذلك بق، بالطباق قد عرض في هذه المادة تناسبٌ إال أنه ، تدخل وأخرجها تخرج

                                                            
 ٣٦٨ي، انظر قوله في: مفتاح العلوم ص/السّكاك أبو يعقوب هو يوسف بن أبي بكر بن محمد بن علي )١(

  .عند تفسير اآلية
  عند تفسير اآلية من سورة النمل. ٢/١٧١انظر قولهما في: إمالء ما من به الرحمن  )٢(
  .٣/٢١٨وضع الطلب موضع الخبر  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان: . ٨٣سورة البقرة:  )٣(
  .٤/٥٢ألفاظ يراد منها الترادف وليست منه  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٤(
  .١١- ١٠سورة النمل:  )٥(
  .٤/١٥٠إال بالفتح والتشديد  –الكالم على المفردات من األدوات البرهان:  )٦(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٢٤٤ 

 

حالة  ونسبة الثاني إلى الرابع على، الذي هو نسبة األول إلى الثالث، القانون فيه
وبين ، ولم يجعل بالنسبة التي بين األول والثاني، فلم يتغير عن موضعه، األكثرية

 ظير كقولهالثالث والرابع وهي نسبة الن:  
ـــــــــــــــ ـــــــــــــــوٕان ـــــــــــــــي ِل ـــــــــــــــزةٌ ذِ ي لتعرون   كراِك ِه

  
ــــتفَض    ــــة الَقْطــــرُ  العصــــفورُ  كمــــا ان   )١(َبلَل

كذا قاله  ،ثم اهتز، كما انتفض العصفور بلله القطر، أي هزة بعد انتفاضة  
  .جماعة

وٕانما ؛ افً لْ حتاج إليه ولو يكون لكان خُ هذا التقدير ال يُ : وقال ابن الصائغوأنكره 
مجزوم على  "يخرج"و، إليه أنهم رأوا أنه ال يلزم من إدخالها خروجهاأحوجهم 

؛ حذفا ألنهما نظير ما ثبت؛ املزومً  اوشرطً ، االزمً  افاحتاج أن تقدر جوابً ، الجواب
 اره تقديرً دّ قَ لكنه قد يُ ، ألنه معلوم أنه إن أدخلها تدخل؛ لكن وقع في تقدير ما ال يفيد

، وهو بعد ذلك ضعيف، وأخرجها تخرج بيضاء، كما هيلها تدخل أدخِ : وهو، ابعيدً 
فإذا ، بالفعل اال يلزم في الشرط وجوابه أن يكون اللزوم بينهما ضروريً : فيقال له

واإلكرام الزم ، وليس بالضرورة، فهذا الالزم بالوضع؛ أكرمته إن جاءني زيد: قيل
أن اإلدخال سبب في خروجها بيضاء  - هنا–بل لوضع المتكلم فالموضوع ، للمجيء

إال  اضروريً  اأال ترى أنه ال يلزم من إخراجها أن تخرج بيضاء لزومً ، بقدرة اهللا تعالى
 ،لم أرد هذا وٕانما أردت أنها ال تخرج إال حتى تخرج: فإن قال؛ بضرورة صدق الوعد

  .)٢(قيل هذا من المعلوم الذي ال معنى للتنصيص عليه
  .)٣( m�;�:�9�lنحو  "مع"بمعنى  "في" وتجيء

 �m�m�m�mM��L��K���������J��������������I��H��GF��E��D��C��B��AM��L��K���������J��������������I��H��GF��E��D��C��B��AM��L��K���������J��������������I��H��GF��E��D��C��B��AM��L��K���������J��������������I��H��GF��E��D��C��B��Allll   

                                                            
القالي البغدادي، دار الكتب العلمية،  البيت ألبي صخر الهذلي، انظر: كتاب األمالي، ألبي علي )١(

  .١٤٩بيروت/لبنان، ص/
  .٣/٨٥أقسام الحذف  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٢(
  .٤/١٨٨ معاني في –الكالم على المفردات من األدوات المصدر السابق:  )٣(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٢٤٥ 

 

وهم يعلمون أنها : أي �mF��E��D��C��B��Al: قوله تعالى
  .)١(عند اهللا من

 mmmmU��T��� SR��Q��P��O��NU��T��� SR��Q��P��O��NU��T��� SR��Q��P��O��NU��T��� SR��Q��P��O��N���� � �� � �� � ���]��\��[��Z��Y��X���W��V��]��\��[��Z��Y��X���W��V��]��\��[��Z��Y��X���W��V��]��\��[��Z��Y��X���W��V
^̂̂̂llll  

�m��T: في قوله تعالى )٢(قال صاحب الكشاف � � SR� �Q��P� �O� �N
Z� �Y� �X� � �W� �V� � �Ul ،فعمال به وعلماه وعرفا حق النعمة فيه : تقديره

  .m��V���U��Tlوالفضيلة 
نحن : حتى كأنه قيل، هو إخبار عما صنع بهما وعما قااله: )٣(السكاكيوقال 

الستثارة الحمد على إيتاء العلم إلى فهم  اتعريضً ، وهما فعال الحمد، فعلنا إيتاء العلم
  .)٤("قم فإنه يدعوك"بدل  "يدعوك قم"مثله ، السامع

�m���U: في قوله تعالى )٥(الزمخشريوقال  �T� � � SR� �Q��P� �O� �N
Vl� ،وٕانما عطف ، ومنعته فصبر، أعطيته فشكر: كما يقال، هذا موضع الفاء

ثم فأضمر ذلك ، بالواو لإلشعار بأن ما قااله بعض ما أحدث فيهما إيتاء العلم
، وعرفا حق النعمة فيه والفضيلة، ماهفعمال به وعلّ : كأنه قال، عطف عليه بالتحميد

  .وقاال الحمد هللا
، وعما قاال، يحتمل عندي أنه تعالى أخبر عما صنع بهما: )٦(السكاكيوقال 

 اترتبه عليه اعتمادً من غير بيان ، وهما فعال الحمد، نحن فعلنا إيتاء العلم: كأنه قال

                                                            
  .٢/٢٣٢النفي  –أقسام معنى الكالم البرهان:  )١(
  عند تفسير اآلية. ٤/٤٣٥انظر قوله في: الكشاف  )٢(
  .٣٨٩ي، ص/مفتاح العلوم للسّكاك )٣(
  .٣/١١٨حذف جواب الشرط  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٤(
  عند تفسير اآلية. ٤/٤٣٥الكشاف  )٥(
  .٣٨٩مفتاح العلوم للسكاكي، ص/ )٦(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٢٤٦ 

 

  .)١("قم فإنه يدعوك"بدل  "قم يدعوك"كقولك ، على فهم السامع
 mmmm���}��|��{���z��y�����x��w��v��u���t���}��|��{���z��y�����x��w��v��u���t���}��|��{���z��y�����x��w��v��u���t���}��|��{���z��y�����x��w��v��u���tllll  

���m��y: قدم الجن في قوله تعالى: /قال  � � �x� �w� �v��u�� �t
z�l��� ولهذا قُ  اوأعظم أقدامً  اأجسامً ألنهم أقوى ٢(مواد(.  

mmmm��*���� �+��,���� � � �-��.��/��0��1��2��3��4��5�� � � � �6��~��*���� �+��,���� � � �-��.��/��0��1��2��3��4��5�� � � � �6��~��*���� �+��,���� � � �-��.��/��0��1��2��3��4��5�� � � � �6��~��*���� �+��,���� � � �-��.��/��0��1��2��3��4��5�� � � � �6��~
��8����9�����:��;��<��=��8����9�����:��;��<��=��8����9�����:��;��<��=��8����9�����:��;��<��=llll  

هو موضع البتداء سماع الخطاب من أخفض ، m2��3l: تعالىقوله 
ومن ظاهر الناس وباطن ، وهو الهدهد والطير -إلى أعالهم-  وهي النملة، الخلق

إلى ما وراء ذلك من ، إلى قول الذي عنده علم من الكتاب، الجن إلى قول العفريت
  .)٣(إلى مقام اإلسالم هللا رب العالمين، هداية الكتاب

�:تعالى قولهو  �m9� � :� �;l احتراس ، بي وفضله  سليمانمن عدل  ن أن
إنما : وقد قيل ،ال يشعروا بهاأوفضل جنوده أنهم ال يحطمون نملة فما فوقها إال ب

يقولون ألنهم ؛ ولذلك أكد التبسم بالضحك، بهذه الكلمة منها اسرورً  سليمانكان تبسم 
  .)٤(تبسم كتبسم الغضبان لينبه على أن تبسمه تبسم سرور

���,m: قوله تعالى عن النملةو  � � � �-� �.��/l�� جمع في هذه
، وأمرت، عتوسمّ ، ونبهت، توكنّ ، نادت، من الكالم االلفظة أحد عشر جنسً 

، "والكناية "أيّ ، فالنداء "يا"؛ ترَ دَ وغَ ، وأشارت، توعمّ ، وخصت، وحذرت، وقضت
والتحذير "ال ، والقصص "مساكنكم"، واألمر "ادخلوا"، والتسمية النمل، والتنبيه "ها"

ال "رذوالغ، واإلشارة "وهم"، والتعميم جنوده، سليمانوالتخصيص ، يحطمنكم"

                                                            
  .٤/٩١قاعدة فعل المطاوعة  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )١(
  . ٣/١٦٥أسباب التقديم والتأخير  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٢(
  .١/٢٨١ياء حذف ال –علم مرسوم الخط المصدر السابق:  )٣(
  .٣/٤٤حتراس اال –القرآن وفنونه البليغة  المصدر السابق )٤(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٢٤٧ 

 

وحق ، وحق رعيتها، وحقها، وحق رسوله، حق اهللا: فأدت خمس حقوق "،يشعرون
: سليمانوحق ، أنها استرعيت على النمل فقامت بحقهم: فحق اهللا ،سليمانجنود 

وحق ، إسقاطها حق اهللا عن الجنود في نصحهم: وحقها، أنها نبهته على النمل
إعالمها إياهم وجميع الخلق : وحق الجنود، بنصحها لهم ليدخلوا مساكنهم: الجنود

وهو داخل في الخبر ، فوجب عليه حفظها والذب عنهاأن من استرعاه رعية 
  .)١(متفق عليه ،!ُكلُكْم َراٍع َوُكلُكْم َمْسُئوٌل َعْن َرِعيِتهِ «: المشهور

وأخرى حين أشرف ، في عمره إال مرة واحدة لم يضحك÷  سليمانإن : ويقال
ادخلوا : فقال رئيسهم، لها خراطيم وأنياب، على وادي النمل فرآها على كبر الثعالب

فأراه ، هاله سليمانفلما نظر إليه ، فخرج كبير النمل في عظم الجواميس، مساكنكم
إنها ثالثة ، إن النمل لكبير: فقال؟ نملأهذه كلها : ثم قال، فخضع له، الخاتم

فقال سلميان . وصنف في المدن، وصنف في القرى، صنف في الجبال: أصناف
 اعليه السالم تسعين يومً  سليمانفبقى . قف: فقال له، علياعرضها : عليه السالم

لو وقفت إلى : فقال ملك النمل، هل انقطعت عساكركم: فقال، يمر عليه النمل اواقفً 
لم قلت : قال لعظيم النمل÷  سليمانفذكر الجنيد أن . يوم القيامة ما انقطعت

ولكن خفت أن يفتتنوا بما ، ال: قال؟ فت عليهم من ظلمناأخِ ؟ ادخلوا مساكنكم: للنمل
  .)٢(طاعة اهللافيشغلهم ذلك عن ، رأوا من ملكك

 mmmm��>��?��@��A��>��?��@��A��>��?��@��A��>��?��@��A ...���«���«���«���«llll 
  .)٣(اضحك مسرورً : معنى تبسم، m��>��?��@��Al: قوله تعالى 

mmmm��Ä��Ã��Â��Á���À�����¿���¾��½��¼��»��Ä��Ã��Â��Á���À�����¿���¾��½��¼��»��Ä��Ã��Â��Á���À�����¿���¾��½��¼��»��Ä��Ã��Â��Á���À�����¿���¾��½��¼��»llll   

                                                            
)، ومسلم ٨٩٣، رقم الحديث (٢١٦باب الجمعة في القرى والمدن، ص/ –في كتاب الجمعة  رواه البخاري )١(

  .ب )، من حديث ابن عمر١٨٢٩رقم الحديث ( ٨٨٦باب فضيلة اإلمام العادل، ص/، –في كتاب اإلمارة 
  .٣/١٤٦اإليجاز  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٢(
  .٢/٢٤٨الحال المؤكدة  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٣(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٢٤٨ 

 

�: قوله تعالى m½��¼� �»l ،ثم قال ،فهما الما قسم :m����À
Ál� فلم يكن ليقسم على الهدهد أن ، للهدهدر ألنه عذ ؛فليس ذا موضع قسم�

: وقوله ،)١(لكنه لما جاء به على أثر ما يجوز فيه القسم أجراه مجراه، يأتي بعذر
m¿l� � � � على أن المؤخر أشد في الوجود من المقدم عليه  اتنبيهً زيدت األلف �
  .)٢(فالذبح أشد من العذاب، الفظً 

�m�m�m�m��L��K��J���I��H��G��F��E��D����C��B����A��L��K��J���I��H��G��F��E��D����C��B����A��L��K��J���I��H��G��F��E��D����C��B����A��L��K��J���I��H��G��F��E��D����C��B����Allll  
�m�H: تعالى قوله �G��F� �El ، ًلكن ، امع أنها لم تؤت لحية وال ذكر

  .)٣(هذا من باب إطالق اسم العام وٕارادة الخاص
mmmm�� ��____���� ����̀̀̀̀�� ��� ��� ����� ��� ��� ����� ��� ��� ����� ��� ��� ���aaaa�� ��bbbb�� ��cccc�� ��dddd���������� ����������eeee�� ��ffff�� ��gggg�� ��hhhh�� ��iiii�� ��jjjj�� ��kkkk�� ��llll�� ��mmmm�� ��llll  

�`�_�^�m: قوله تعالى �l)فإن األرض تلقي ما فيها من  )٤
تخرج اَألْرض «: ع قال، الذهب والفضة حتى يكون آخر ما تلقي األموات أحياء

في  - اأيضً – ومصداقه، )٦(!ويحسر الفرات عن جبل من ذهب« ،)٥(!أفالذ َكِبدَها
�mc�d: تعالى عموم قوله �e�f�gl  فتوجه القرآن إلى اإلخبار عن

  .)٧(األموات أحياء وتوجه الحديث إلى اإلخبار عن إخراجها كنوزها ومعادنها إخراجها
mmmm�� ��yyyy�� ��zzzz���� ����{{{{�� ��||||�� ��}}}}� �� ����� �� ����� �� ����� �� ����~~~~�� ��''''�� ��((((�� ��llll  

                                                            
  .٣/٢٤٢المحاذاة   –وفنونه البليغة  أساليب القرآنالبرهان:  )١(
  .١/٢٦٥زيادة األلف  –علم مرسوم الخط المصدر السابق:  )٢(
  .٢/١٦٩إطالق اسم العام وٕارادة الخاص  –بيان حقيقته ومجازه المصدر السابق:  )٣(
  .٢سورة الزلزلة:  )٤(
رقم الحديث  ٤٥٠ص/، من حديث أبي هريرة، كتاب الزكاة، » تقيئ األرض ...«رواه مسلم بلفظ:  )٥(
)١٠١٣.(  
، رقم الحديث ١٧٦٠باب خروج النار، ص/–، كتاب الفتنتمن حديث أبي هريرة  رواه البخاري )٦(
، رقم ١٣٢٣باب ال تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب، ص/ –)، ومسلم  كتاب الفتن ٧١١٩(

  ).٢٨٩٤الحديث (
  .٢/٩٢معاضدة القرآن للسنة البرهان:  )٧(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٢٤٩ 

 

�m�z: في قوله تعالى )١(أبو محمد المرجانيقال الشيخ  �{�|�}� � � � � � �~�

'l ،ألنه متى أمكن حمل  ؛ولم يقدم الكذب، خاطبه بمقدمة الصدق مواجهة

لم ثم ، ومتى كان يحتمل ويحتمل قدم الصدق، الخبر على الصدق ال يعدل عنه
  .)٢(في الخطاب ابل أدمجه في جملة الكذابين أدبً ، يواجهه بالكذب

 mmmm))))�� ��****������ ������++++�������� ��������,,,,�� ��----���������� ����������....�� ��////�� ��0000�� ��1111�� ��2222�� ��3333�� ��4444�� ��llll  
�*�(m: قوله تعالى � �+� � � �,�-...l ،فأعقب بقوله حكاية عنها :

m5�6� � � � � �7�8� � � � �9�:� � �;� � � � � � � � �<� � � � �l)بلقيسفأخذ الكتاب فألقاه إليهم فرأته : تقديره، )٣ 
���m5�6وقرأته و ��� �7l�)٤(.  

�-�,m: تعالىقوله  �.�/�0�1�2�3l ،فانظر ماذا : حقيقته

 ،مع توليه عنهم نظره ما يرجعون من القول غير متأت  ألن ؛يرجعون ثم تول عنهم
منها الكتاب مجاز والحقيقة  لقىَ ة التي أُ وما يفسر به التولي من أنه يتوارى في الكوّ 

  .)٥(راجحة عليه

mmmm�� ��ÂÂÂÂ�� ��ÃÃÃÃ�������� ��������ÄÄÄÄ�� ��ÅÅÅÅ�� ��ÆÆÆÆ�� ��BBBB������ ������CCCC�� ��DDDD�� ��EEEE�� ��FFFF���� ����GHGHGHGH�� ��IIII�� ��JJJJ�� ��KKKK���� ����llll   

                                                            
عيدي ثم المكي الشافعي نجم الدين محمد بن أبي بكر بن عليهو  )١( بن يوسف الّذروي األصل الص ،

ولد سنة ستين وسبعمائة بمكة، وُأسمع على العز بن جماعة وغيره، وقرأ في الفقه والعربية  ،المعروف بالمرجاني
وتوفي في  ،حدث قليًال فسمع منه ابن حجر ،وتصدى للتدريس واإلفادة، ورحل في طلب الحديث إلى دمشق

  ).٩/٢٦٤شذرات الذهب (هـ. ٨٢٧رجب سنة 
  .٤/٤٢التهكم  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٢(
  .٢٩سورة النمل:  )٣(
  .٣/١٢٦حذف الجملة  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٤(
  .٣/١٨٥قلب المعطوف  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٥(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٢٥٠ 

 

�m�Ã: بلقيسعن  اقوله تعالى ذاكرً  � � �Ä�Å�Æ�B� � �C�D�E�F� �
GH�I�J�l ١(هو من قول اهللا ال من قول المرأة(.  

 mmmm�� ��LLLL�� ��MMMM�� ��NNNN���� ����OOOO������ ������������������ ������������������ ������������ �������� ��PPPP���� ����llll  
���m: قوله تعالى � � ��� � ����l بدليل قوله، المراد به واحد :mR�

Sl فإن العادة جارية ، من جهة أنه يحتمل أن يكون الخطاب لرئيسهم، وفيه نظر
أراد الرسول  )٣("إليهمارجعوا " :)٢(ابن مسعودوقرأ  ،االسيما من الملوك أال يرسلوا واحدً 

  .)٤(هعَ ومن مَ 
وفيه  ,mR�Sl: بدليل قوله تعالى االرسول كان واحدً : )٥(ابن فارسقال 

نظر من جهة أنه يحتمل مخاطبة رئيسهم فإن العادة جارية السيما من الملوك أال 
  .)٦(ايرسلوا واحدً 

 mmmm�� ��AAAA�� ��BBBB�� ��CCCC�� ��...QQQQ�� ��llll  
  .)٧(سليمان فلما جاء الرسولُ : تقديره، m�A�B�C�l: قوله تعالى

                                                            
أنه من قول اهللا تبارك  mJ�Ilعن عبداهللا بن عباس في قول اهللا تعالى:  روى ابن عطية )١(

  ). ١٤٢٠وأمته ومخبًرا به. (المحرر الوجيز ص عوتعالى معرًفا لمحمد 
  .٣/١٨٧المدرج  –أساليب القرآن وفنونه البليغة  البرهان:

هو عبداهللا بن مسعود بن غافل بن حبيب، اإلمام الحبر، فقيه األمة، أبو عبدالرحمن الُهذلي المكي  )٢(
المهاجري البدري، حليف بني زهرة، كان من السابقين األولين ومن النجباء العاملين، شهد بدًرا، وهاجر 

بإخراج  بعة وستين، وانفرد له البخاريالهجرتين، مناقبه غزيرة، روى علًما كثيًرا، اتفقا له في الصحيحين على أر 
من أحب أن يقرأ القرآن غًضا «  :عأحد وعشرين حديثًا، ومسلم بإخراج خمسة وثالثين حديثًا، قال عنه النبي 

النبالء  هـ. (تهديب سير أعالم٣٢، مات بالمدينة وُدفن بالبقيع سنة »كما أنزل فليقرأ على قراءة ابن أم عبد
  ).٩٣رقم الترجمة ( ٤٥/،١
  .٧/٧١البحر المحيط ألبي حيان األندلسي  )٣(
  .٢/١٤٨خطاب الواحد بلفظ الجمع  –وجوه المخاطبات والخطاب في القرآن البرهان:  )٤(
  .١٨١الصاحبي في فقه اللغة البن فارس، ص/ )٥(
  .٣/٧وٕارادة الواحد إطالق الجمع  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٦(
  .٣/٩٤حذف الفاعل  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٧(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٢٥١ 

 

 mmmm�� ��AAAA�� ��BBBB�� ��CCCC���� ����DDDD�� ��EEEE�� ��FFFF�� ��GGGG�� ��HHHH�� ��IIII�� ��JJJJ���� ����KKKK�� ��LLLL�� ��MMMM�� ��NNNN�� ��llll  
�m�A�B�C: تعالىقوله  �D�E�F�G�H�I�J� �K�L�

Ml ،تفسير هذا االختصام ما قال في سورة أخرى :m�\�]� � � �^�

_�`� �a�b�c�d�e�f�g� �h�i�j�k�

ml�n...�l�)١(  
mmmm�� ��OOOO�� ��PPPP� �� �� �� �QQQQ�� ��RRRR� �� �� �� �SSSS�� ��TTTT�� ��VUVUVUVU�� ��WWWW�� ��XXXX�� ��YYYY�� ��ZZZZ� � �� � �� � �� � �[[[[�� ��

\\\\�� ��llll  
�mW: فتختص بالمضارع نحو، التحضيض: من معاني "لوال": /قال 

X�Yl )٢(.  

mmmm�� ��xxxx� �� �� �� �yyyy�� ��zzzz�� ��{{{{�� ��||||�� ��}}}}�� ��~~~~�� ��%%%%�� ��&&&&�� ��''''� � �� � �� � �� � �((((�� ��))))�� ��****�� ��

++++�� ��,,,,�� ��llll  
�'�&m: تعالى قوله � �(�)l� ،ما شهدنا مهلك أهله ومهلكه: أي ،
، أنهم كانوا عزموا على قتله وقتل أهله يو وما رُ ، �m{�|l: بدليل قوله

هم أنهم قتلوه وأوهموا قومَ ، كذب في اإلخبار m*�+�l: وعلى هذا فقولهم
وهم ، وقالوا تلك المقالة يوهمون أنهم صادقون، ولم يشعر بهم أحد اوأهله سرً 

ما شهدنا مهلكه ومهلك : أي، يكون من حذف المعطوف عليهويحتمل أن  ،كاذبون
ثم عدل عنه ؛ ك أهلك بالخطابأصله ما شهدنا مهلِ : وقال بعض المتأخرين ،أهله

  .)٣(فال حذف، إلى الغيبة

                                                            
  . ٧٥سورة األعراف:  )١(

  .٢/١٢٣تقسيم القرآن إلى ما هو بين بنفسه وٕالى ما ليس ببين في نفسه  –معرفة تفسيره وتأويله البرهان: 
  .٤/٢٣٠ي لوال معان –الكالم على المفردات من األدوات البرهان:  )٢(
  .٣/١٠٢حذف المعطوف  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٣(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٢٥٢ 

 

mmmm�� ��----�� ��....������ ������////�� ��0000�� ��1111�� ��2222�� ��3333�� ��4444�� ��5555�������� ��������6666l�� ��  
�.�-�m: للتحذير كقولهتأتي "كيف" : /قال  � � � � � � � � � � � � � � � �/�0�

1l)١(.  
mmmm�� ��qqqq�� ��rrrr�� ��ssss�� ��tttt�� ��uuuu�� ��vvvv�� ��wwww�� ��xxxx� � � � � �� � � � � �� � � � � �� � � � � �yyyy�� ��zzzz�� ��{{{{�� ��||||�� ��}}}}�� ��
~~~~�� �������� �������� ���������� ���������� �������� ������������ �������� �������� ������������ �������� �������� ���������������� ���������������� ���������� ����llll  

�m�q: كقوله تعالى، من غير استفهام "بل"بمعنى  "أم" قد تكون: /قال 
r�s�t�l.  
أن تكون عاطفة  "بل"وال يمتنع عندي إذا كانت بمعنى : )٢(ابن طاهرال ق

�¸�¶�m�M: وقوله، )٣( m�������l: كقوله تعالى �¹l )٤(.  

�������m: كقوله "القدرة"تأتي بمعنى " كان"و �������l   أي ما

  .)٥(قدرتم

mmmm�� ��WWWW�� ��XXXX���� ����YYYY������ ������ZZZZ�� ��[[[[�� ��\\\\�� ��]]]]�� ��̂̂̂̂�� ��____���� ����a`aà`a`�� ��bbbb�� ��cccc� ����� ���� � ����� ����dddd�� ��eeee�� ��ffff�� ��llll  
�m�W�X: تعالى قوله �Y� � �Z�[�\�]�^�_� �`�l ، لما كان المراد نفي

 ولم ، ن هو في واحدة واحدة من السموات أتى بها مجموعةمَ  علم الغيب عن كل

                                                            
  .٤/٢٠٣كيف  –الكالم على المفردات من األدوات البرهان:  )١(
هو محمد بن أحمد بن طاهر األنصاري اإلشبيلي أبو بكر المعروف بالِخَدّب، والِخَدّب: الرجل الطويل، قال  )٢(

ابن الزبير: نحوٌي مشهور حافظ بارع، اشتهر بتدريس الكتاب فما دونه، وله على الكتاب ُطرر مدّونة مشهورة، 
غير ذلك، كان ُيرحل إليه في العربية، اعتمدها تلميذه ابن خروف في شرحه، وله تعليق على اإليضاح، و 

موصوًفا فيها بالِحذق والّنبل، صاحب اختيارات وآراء، أخذ الكتاب عن ابن الّرماك، وغيره، وكان ُيقرئ بفاس، 
  ).٤٤رقم الترجمة ( ،١/٢٨بغية الوعاة مات في عشر الثمانين وخمسمائة. (

  .٣٠سورة الطور:  )٣(
  .٤/١١٦أم  –الم على المفردات من األدوات الكالبرهان: . ٢٠سورة النمل: )٤(
  .٤/١٩٢كان  –الكالم على المفردات من األدوات البرهان:  )٥(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٢٥٣ 

 

ا لم يكن المراد لمّ ، يجئ في سياق اإلخبار بنزول الماء منها إال مفردة حيث وقعت
  .)١(الوصفبل المراد ؛ نزوله من ذاتها

mmmm������ ������������ ������������ �������� �������� �������� �������� ������������ ������������ ������� �� ����� �� ����� �� ����� �� ���������� �������� ���������� ����llll  
�����m: قوله تعالى � �����������l ،"وقال في سورة "المؤمنون :

m��������������l )فإن ما قبل األولى، )٢ :m�{�|� � � � � �}�~�l)٣( 

�	�m: وما قبل الثانية������l )فالجهة المنظور فيها هناك كون ، )٤

وال شبهة أن ، اوعظامً  اوالجهة المنظور فيها هنا كونهم ترابً ، ابائهم ترابً آأنفسهم و 
  .)٥(عندهم في تبعيد البعث لُ خَ األولى أدْ 

 mmmm�� ��####�� ��$$$$�� ��%%%%�� ��&&&&���������� ����������''''�� ��((((� �� � � �� �))))�� ��¡¡¡¡�� ��¢¢¢¢�� ��££££���� ����llll  
�	���������������m: قوله تعالى في سورة النحل


l)وفي سورة النمل )٦ :m�&� � � � �'�(� �)�l أن : وحكمته، بإثبات النون

بخالفه في سورة ؛ القصة لما طالت في سورة النحل ناسب التخفيف بحذف النون
  .)٧(النمل فإن الواو استئنافية وال تعلق لها بما قبلها

 mmmm�� ��¬¬¬¬�� ��®®®®�������� ��������////�� ��°°°°�� ��±±±±�� ��²²²²�� ��³³³³���� ����́́́́�� ��5555�� ��¶¶¶¶�� ��llll  

                                                            
  .٤/٨ا ا ومفردً ما رود في القرآن مجموعً  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )١(
  .٨٣سورة المؤمنون:  )٢(
  .٦٧سورة النمل:  )٣(
  .٨٢سورة المؤمنون:  )٤(
  .٣/١٨١ما قدم النية به التاخير  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٥(
  .١٢٧سورة النحل:  )٦(
  .٣/١٤٠فيما حذف في آية وأثبت في أخرى  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٧(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٢٥٤ 

 

�®�¬�m: كقوله تعالى، للقرب والدنو "عسى" وتأتي: )١(ابن فارسقال  � � �/�°�

±�²�l)قوله تعالىفي  زائدة "الالم" المبردجعل و  )٢ :m�±�²l ، واألكثرون
��m�A�B: كقوله، اقترب: معنى" ردف" على أنه ضمن �Cl )٣(.  

mmmm�� ��YYYY�� ��ZZZZ�� ��[[[[�� ��\\\\�� ��]]]]�� ��̂̂̂̂�� ��____�� ��̀̀̀̀���������� ����������aaaa�� ��bbbb�� ��cccc�� ��dddd�� ��llll   
�`�_�^�[�\�]�m�Y�Z: قوله تعالى � � � �a�b�c�l  فإن المعنى قد

�ma�b: ثم أراد أن يعلم تمام الكالم بالفاصلة فقال m]�^�_�`l: تم بقوله
c�l.  

: قلت ال يغني عنها؟ m�b�l: وقد أغنى عنها mcl: ما معنى: فإن قيل
mbl بدليل قوله، قد يكون بجانب دون جانب فإن التوليَ ؛ :m�̈�©�ªl)وٕان كان  )٤

ال يسمعون أراد تتميم  وال شك أنه سبحانه لما أخبر عنهم أنهم صم  ،امجازً  - هنا–ذكر الجانب 
 فإن األصمّ ؛ لينفى عنهم الفهم الذي يحصل من اإلشارة، المعنى بذكر توليهم في حال الخطاب
؛ حاظه بالجانب اآلخرمع لَ ، قد يكون بجانب يَ ثم إن التول  ،يفهم باإلشارة ما يفهم السميع بالعبارة

كان بجميع  يَ التول  علم أنليُ  mcl: فجعل الفاصلة؛ إدراك بعض اإلشارة بهفيحصل 
أو صار ، بفاحتجب المخاطب عن المخاطِ ، ارً مستدبَ  الً بحيث صار ما كان مستقب؛ الجوانب

فحصلت المبالغة من عدم ؛ كما صم أذناه عن العبارة، فخفيت عن عينه اإلشارة، من ورائه
الذي ؛ االحتياطفهو من إيغال ؛ وهذا الكالم وٕان بولغ فيه بنفي اإلسماع البتة ،اإلسماع بالكلية

  .)٥(أدمجت فيه المبالغة في نفي اإلسماع
mmmm�� ��««««���� ����¬¬¬¬�� ��®®®®�� �������� ��°°°°�� ��±±±±�� ��²²²²�� ��³³³³�� ���´��́´�´�� ��¶¶¶¶�� ��̧̧̧̧������ ������¹¹¹¹�� ��ºººº�� ��»»»»� �� ���� �� ���� �� ���� �� ���¼¼¼¼�� ��½½½½llll  

                                                            
  .١٢٧الصاحبي في فقه اللغة البن فارس، ص/ )١(
  .٤/١٧٩عسى  –األدوات الكالم على المفردات من البرهان:  )٢(
  .٣/٥٧زيادة الالم  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان: . ١سورة األنبياء:  )٣(
  .٨٣سورة اإلسراء:  )٤(
  .١/٨٠اإليغال  –معرفة الفواصل ورؤوس اآلي البرهان:  )٥(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٢٥٥ 

 

�»�m: قوله تعالى �¬�®���°�±�²�³��́�¶�̧� � �¹�º�»� ���
¼l فإنه لم يدع التقابل في قوله :m�±�²�³�́l;  ألن القياس يقتضى

ألن ؛ من جهة المعنى ال من جهة اللفظ ىً وٕانما هو مراع، "والنهار لتبصروا فيه" أن يكون
  .)١(تبصرون فيه طرق التقلب في الحاجات m´lمعنى 

mmmm�� ��¾¾¾¾�� ��¿¿¿¿�� ��ÀÀÀÀ�� ��ÁÁÁÁ� � � �� � � �� � � �� � � �ÂÂÂÂ� �� �� �� �ÃÃÃÃ�� ��ÄÄÄÄ�� ��ÅÅÅÅ�� ��ÆÆÆÆ�� ��((((�� ��))))�� ��****�� ��++++�� ��,,,,�� ��-.-.-.-.�� ��////�� ��0000� � �� � �� � �� � �1111�� ��
2222llll  

�m�¾�¿�À: كقوله، "من المستقبل إلى الماضي لتفاتومن االلتفات "اال: /قال 
Á� � � �Â� �Ã�Ä�Ål ،ر به عن المستقبل خبِ والفائدة في الفعل الماضي إذا أُ : قالوا

ر به عن خبِ والفائدة في المستقبل إذا أُ ، لتنزيله منزلة الواقع؛ االذي لم يوجد أنه أبلغ وأعظم موقعً 
وٕانما عبر في ، ليكون السامع كأنه شاهد؛ الماضي لتتبين هيئة الفعل باستحضار صورته

وأنه كائن ال ، لإلشعار بتحقيق الوقوع وثبوته�m�¿l: األمر بالتوبيخ بالماضي بعد قوله
  .)٢( mW�X�Yl: محالة كقوله

�m/�0: وأما قوله تعالى � �1l ،وهو ، كل واحد: أي، فالتنوين بدل من المضاف
منوية عند  وٕاضافته، اأو نعتً  اإال إذا وقع تأكيدً  اوال يلزم إضافته لفظً ، الزم لإلضافة معنىً 

  . )٣(تجرده منها

mmmm�� ��3333�� ��4444�� ��5555�� ��6666� � �� � �� � �� � �7777�� ��8888� � � � � � � � �� � � � � � � � �� � � � � � � � �� � � � � � � � �9999� � �� � �� � �� � �:;:;:;:;� �� �� �� �<<<<�� ��====�� ��>>>>� � � �� � � �� � � �� � � �????�� ��@@@@� � � � � � � � �� � � � � � � � �� � � � � � � � �� � � � � � � � �ABABABAB�� ��CCCC�� ��DDDD�� ��EEEE�� ��
FFFF�� ��GGGG���� ����llll   

  .)٤(مصنوعة: أي m�<�=l: قوله تعالى

                                                            
  .٣/٢٨٣المقابلة  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )١(
  . ٢١: سورة إبراهيم )٢(

  .٣/٢٣١التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي  - ٣/٢١٠لتفات اال –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان: 
  .١٩٩ - ٤/١٩٦كل  –الكالم على المفردات من األدوات البرهان:  )٣(
  .٢/١٧٨صيغة مقام أخرىإقامة  –بيان حقيقته ومجازه المصدر السابق:  )٤(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٢٥٦ 

 

        : : : : الثانيالثانيالثانيالثانياملطلب املطلب املطلب املطلب 
 بوت)بوت)بوت)بوت)العنكالعنكالعنكالعنك) و() و() و() و(القصصالقصصالقصصالقصص((((من سورتي من سورتي من سورتي من سورتي     الزركشيالزركشيالزركشيالزركشيما فسره اإلمام ما فسره اإلمام ما فسره اإلمام ما فسره اإلمام 

        

        

mmmm����� �� �� �� ������� ��¡¡¡¡�� ��¢¢¢¢�� ��££££�� ��¤¤¤¤�� ��¥¥¥¥�� ��¦¦¦¦�� ��§§§§� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �¨̈̈̈�� ��©©©©�� ��ªªªª�� ��««««�� ��

¬¬¬¬�� ���®�®�®�®�� ��°°°°�� ��±±±±� ��� ��� ����� ��� ��� ����� ��� ��� ����� ��� ��� ����²²²²�� ��³³³³�� ��́́́́�� ��llll   
لكونه اآلمر  ؛ونسب الفعل إليه، غيره: الفاعل، �m�ª�«l: تعالىقوله 

  .)١(به

mmmm�� ��gggg�� ��hhhh�� ��iiii�� ��jjjj���� ����kkkk�� ��llll�� ��nmnmnmnm�� ��oooo��� �� ����� �� ����� �� ����� �� ��pppp�� ��qqqq�� ��rrrr�� ��ssss�� ��
tttt�� ��uuuu���� ����llll  
�m�g: الم العاقبة إنما تكون في حق من يجهل العاقبة كقوله: /قال 
h�i�j� �k�l�ml�n وقوله :m�j� �k�l�ml� ، هو

، فإن التقاطهم له إنما كان بقضائه وقدره، تعليل لقضاء اهللا بالتقاطه وتقديره لهم
  .)٢(لهم وحسرًة عليهم األنه أبلغ في كونه َحزنً  ؛وذكر فعلهم دون قضائه

�mg: فأما قوله تعالى: في النحو"في كتاب "المبتدأ  )٣(ابن خالويهوقال 
h�i�jl�� ، و"الم الصيرورة" عند البصريين، فهي "الم كي" عند الكوفيين�

  .األنهم لم يلتقطوه لكي يكون عدوً ؛ فصار عاقبة أمرهم إلى ذلك: والتقدير

                                                            
  .٢/١٥٩بيان حقيقته ومجازه البرهان:  )١(
  .٣/٦١التعليل  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٢(
الحسين بن أحمد بن خالويه بن َحمدان أبو عبد اهللا  الهَمذاني النحوي، إمام اللغة والعربية وغيرهما من هو  )٣(

، والنحو واألدب على ابن ُدَريد وِنفطويه وغيرهما، وسمع الحديث من على ابن مجاهدالعلوم األدبية، قرأ القرآن 
كان أحد  ،محمد بن مخلد العطار وغيره، وأملى الحديث بجامع المدينة، وروى عنه المعافى بن زكريا وآخرون

أفراد الدهر في كل قسم من أقسام العلم واألدب؛ وكانت الرحلة إليه من اآلفاق، وقال له رجل: أريد أن أتعلم من 
= 

 سورة القصصسورة القصصسورة القصصسورة القصص

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٢٥٧ 

 

أي فالتقط آُل ، والتأخيرعلى التقديم : اغريبً  افي اآلية وجهً  )١(ابن الدهانوجّوز 

�m�j: حال من الهاء في������m�l�mlو، فرعون �k�l ،قال ،أي ليتملكوه :

  .)٢(اوحزنً  الكراهة أن يكون لهم عدوً ؛ فرعونفالتقطه آل : ويجوز أن يكون التقدير

mmmm�� ������� �� �� �� ������� �������� �������� ������������ ������� � �� � �� � �� � ������� �������� �������� ������� �� �� �� ������ �� �� �� ������� �������� �������� ��    � ���� ��� � ���� ���
!!!!�� ��""""�� ��####�� ��llll  

���m: في قوله تعالى )٣(ةأبو عبيدقال  ����������l  ًمن  اقال "فارغ
  .)٤(َقَوَد فيه وال دية"دم ِفرٌغ" أي" ال : ومنه، لعلمها أنه لم يغرق ؛الحزن"

ــــــال بعــــــض األدبــــــاء ــــــدأخطــــــأ : )٥(وق لــــــو كــــــان قلُبهــــــا ، فــــــي المعنــــــى ةأبــــــو عبي
�����m: مـــــن الحـــــزن عليـــــه لمـــــا قـــــال افارًغـــــ�������l  ـــــدي ألنهـــــا كـــــادت تب

                                                            
من مصنفاته:  ،العربية ما أقيم به لساني، فقال : أنا منذ خمسين سنة أتعلم النحو، ما تعلمت ما أقيم به لساني

بغية (الممدود" وغير ذلك، توفي بحلب سنة سبعين وثالثمائة. شتقاق" و"المقصور و "الجمل في النحو" و"اال
، ١/٣٦٠إنباه الرواة  :كتابه "المبتديء في النحو" ذكره القفطي فيو  ،)١٠٩٩رقم الترجمة ( ،١/٥٢٩الوعاة 

  .)١١٦ترجمة رقم (
بن عبد اهللا اإلمام  ناصح الدين بن الّدهان النحوي، كان من أعيان النحاة  سعيد بن المبارك بن عليهو  )١(

سمع الحديث من أبي القاسم هبة اهللا محمد بن الحصين وأبي غالب أحمد  ،المشهورين بالفضل ومعرفة العربية
ولد ليلة الجمعة  ،"الدروس في النحو" وغير ذلكووصنف: "شرح اإليضاح" و"شرح الّلمع"   ،بن البناء وجماعة

وتسعين وأربعمائة، وتوفي بالموصل ليلة عيد الفطر سنة  -وقيل ثالث  -حادي عشر شهر رجب سنة أربع 
  )).١٢٣٥رقم الترجمة ( ١/٥٨٧بغية الوعاة (تسع وستين وخمسمائة. 

  .٤/٢١٢الالم العاملة  نصًبا  –الكالم على المفردات من األدوات البرهان:  )٢(
أخذ  ،بكر الصديق يرهط أب ،تيم قريش ،، مولى بني تيمبن المثنى اللغوي البصري أبو عبيدة َمْعَمرهو  )٣(

من مصنفاته: "المجاز في غريب القرآن" و"األمثال  ،وهو أول من صّنف غريب الحديث ،وأبي عمرو عن يونس
وقيل ثمان، وقيل عشر، وقيل إحدى  -ولد سنة اثنتي عشرة ومائة، ومات سنة تسع  ،في غريب الحديث" وغيرها

  ).)٢٠١٠رقم الترجمة ( ٢/٢٩٤بغية الوعاة (ومائتين.  –عشر 
  .٢/٩٨مجاز القرآن ألبي عبيدة  )٤(

كيف يكون فؤادها من الحزن  ،: وهذا من أعجب التفسير- أيًضا–في مجاز القرآن حيث قال  هو ابن قتيبة )٥(

����mفارًغا في وقتها ذاك، واهللا سبحانه يقول ��� � �� ��l ؟! وهل يربط إال على قلب الجازع
= 

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٢٥٨ 

 

 m���lوقـــــــــــد ضـــــــــــّمن  ،)٢(ألبـــــــــــدت: أي m���lومعنـــــــــــى  ،)١(بـــــــــــه
ألن الخبــــــر قــــــد ؛ ليفيــــــد "اإلظهــــــار" معنــــــى اإلخبــــــار، تخبــــــر بــــــه"  أو"لــــــُتعِلم"معنــــــى "
 ٣(غير ظاهر ايقع سر(.  
 mmmm�� ��$$$$���� ����%%%%�� ��¡'¡'¡'¡'�� ��¢¢¢¢�� ��££££������ ������¤¤¤¤�� ��¥¥¥¥�� ��¦¦¦¦�� ��§§§§�� ��̈̈̈̈���������� ����������©©©©�� ��llll  

أبلغ في الذم للبعد عن الفهم  m¦�§�¨l: قوله تعالى في صفة الكفار

فكأنهم ، البهيمة قد تشعر بحيث كانت تحسفإن ؛ من وصفهم بأنهم ال يعلمون
  .)٤(وصفوا بنهاية الذهاب عن الفهم

 mmmm�� ��««««�� ��¬¬¬¬�� ��®®®®�� ��3333�� ��°°°°�� ��±±±±�� ��²²²²�� ��³³³³� � � � � � � �� � � � � � � �� � � � � � � �� � � � � � � �´́́́�� ��9999�� ��¶¶¶¶�� ��̧̧̧̧� �� �� �� �¹¹¹¹�� ��ºººº�� ��»»»»�� ��
¼¼¼¼�� ��½½½½���� ����llll  

ومعلوم أن التحريم ال يقع إال  m�«�¬�®�3�°�l: وقوله تعالى

ووجه تحريم إرضاعه ، وحرمنا على المراضع أن ترضعه: فالمعنى، على المكّلف

  .)٥(عليهن أال يقبل إرضاعهّن حتى يرد إلى أمه

فاعُتِرض كيف عدى  ،بأنه ضمن "حرم" المعنى اللغوي وهو المنع: وقد يقال

                                                            
، كأنها كل شيء إال من أمر موسىوالمحزون؟! ... وقد خالفه المفسرون إلى الصواب، فقالوا: أصبح فارًغا من 

، دار الكتب البن قتيبة ،القرآن انظر: تفسير غريبإال أمر ولدها. أ.هـ  –مما يهتم به الحي–لم تهتم بشيء 

  .٣٢٩-٣٢٨ص/م، ١٩٨٧-هـ١٣٩٨العلمية، بيروت/لبنان، ت/

  .١/٢٠٧معرفة غريبه البرهان:  )١(

  .٣/١٢١حذف األجوبة  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٢(

  .٣/٢١٣التضمين  المصدر السابق: )٣(

  .٤/١٠١لفظ "شعر"  –أحكام أللفاظ يكثر دورانها في القرآن  المصدر السابق: )٤(

  .٣/١٨٥القلب  المصدر السابق: )٥(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٢٥٩ 

 

  .)١(فأجيب بأنه روعي صورة اللفظ؟ يتعدى به" والمنع ال عليبـ"

�m�²�³: ÷ موسىقوله تعالى حكاية عن أخت  � � � � � � �´�9�¶�¸� �¹�
º�»�¼l  وأن يكون ، لموسىفإن الضمير في "له" يحتمل أن يكون

  .لفرعون
: فقالت، "إنك عرفته": من قولهم موسىوبهذا تخلصت أخت : )٢(ابن جريجقال 

واعترض عليه بأن هذا في لغة العرب ال في كالمها ، أردت "ناصحون للملك"
  .)٣(وٕان كانت بلغة أخرى، فإن الحكاية مطابقة لما قالته، وهذا مردود، المحكي
mmmm�� �������� �������� ���������� ���������� �������� �������� �������������� ��������				�� ��



���� ���������� ��llll  

: ومنه قوله تعالى، لذلك "ال"للدعاء كما أتت  "لن" وقد تأتي: قيل: /قال 
m��������������� �� �	�
� �l ،ألن فعل الدعاء ال ؛ ومنعه آخرون

ال : ونحوه، ايا رب ال عذبت فالنً : نحو، يسند إلى المتكلم بل إلى المخاطب والغائب
  .)٤(اعذب اهللا عمرً 

mmmm�� �������� ���� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ������� ���� ��� � ���� ��������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ��

������ ���������� ����llll  
���mنحو ، إرادة الوحدة: التنكيرمن أسباب : /قال �������

�l)٥(.  

mmmmMMMM�� ��NNNN�� ��OOOO�� ��PPPP�� ��QQQQ�� ��RRRR�� ��SSSS�� ��TTTT� � � �� � � �� � � �� � � �UUUU� �� �� �� �VVVV�� ��WWWW�� ��XXXX�� ��YYYY�� ��ZZZZ�� ��

                                                            
  .٣/٢١٤التضمين مواضع  البرهان: )١(
ومي ثم المكي، أخذ عن عطاء وطبقته، هو إمام الحجاز أبو الوليد عب )٢( دالملك بن عبدالعزيز بن جريج الر

شذرات الذهب (هـ. ١٥٠مات سنة  ،وهو أول من صّنف الكتب بالحجاز، قال أحمد: كان من أوعية العلم
٢/٢٢٦.(  
  .٢/١٩٥التوجيه  –الكنايات والتعريض في القرآن الكريم البرهان:  )٣(
  .٤/٣٣٧لن  –على المفردات من األدوات الكالم المصدر السابق:  )٤(
  .٤/٥٩أسباب التنكير  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٥(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٢٦٠ 

 

\[\[\[\[���� ����]]]]�� ��̂^̂̂�� ��`_`_`_`_�� ��aaaa�� ��bbbb�� ��cccc�� ��dddd�� ��eeee�� ��gfgfgfgf�� ��hhhh� �� � � �� �iiii�� ��jjjj�� ��kkkk�� ��llll�� ��mmmm�� ��nnnn�� ��oooo�� ��
pppp������ ������qqqq�� ��rrrr������ ������ssss�� ��tttt��� ������ ��� ��� ������ ���uuuu� ���� ��� � ���� ���vvvv�� ��wwww������ ������xxxx���� ����yyyy������ ������zzzz�� ��{{{{�� ��llll   

: إال في في قوله سبحانه، الدخول: "الورود" في القرآن: )١(ابن فارسقال 
mM�N�O�Pl ٢(هجم عليه ولم يدخله: يعنى(.  

  .)٣(الجماعة: بمعنى mQ�R�S�l: وقوله تعالى
�mM�N�O�P�Q�R�S�T: وقوله � � �U� �...l ، حذف منها المفعول

�mVl: وهو قوله؛ ألنه غير مراد؛ خمس مرات �\�m[l: وقوله�� : وقوله�
mb�c�d�e�fl�gمواشيهم� ،ml�mlغنمهما��.  

والمراد ، لو ذكر المفعول فيها نقص المعنى: قيل )٤(mH�Il: وقوله

 موسىوأن ، إلههم ليس له سمع وال بصروأن ؛ أن اهللا تعالى له اإلحياء واإلماتة
وأخبرتاه أنا ال نستطيع ، وامرأتين تعانيان الّذْود، يعانون السقي اوجد قومً ÷ 

 ،ووجد من أبيهما مكافأة على السقي، لهما السقي÷  موسىفوجدا من ؛ السقي

وأن القصد اإلعالم بأنه كان من الناس في تلك ، وهذا مما حذف لظهور المراد
، وأنهما قالتا ال يكون منا سقى حتى ُيصدر الرعاء، ومن المرأتين َذْود، الحالة َسقي

فأما أن المسقي غنٌم أو إبل أو غيره فخارج عن ؛ سقى بعد ذلك موسىوأن 
 موسىز أن يكون اإلنكار لم يتوجه من يذودان غنمهما لجا: ألنه لو قيل، المقصود

حتى لو كان ذوَد إبل لم ، بل من حيث هو َذْوُد غنم، على الذْود من حيث هو َذْود
  .ينكره

                                                            
  .١٤ص/البن فارس،  أفراد كلمات القرآن )١(
  .١/٨٨جمع الوجوه والنظائر البرهان:  )٢(
  .٢/١٣٢ا وأسبابه معرفة تفسيره وتأويله اإلجمال ظاهرً المصدر السابق:  )٣(
  .٨٨ األعراف:سورة  )٤(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٢٦١ 

 

 االذي هو أال يكون المفعول مقصودً  – واعلم أنا جعلنا هذا من الضرب الثاني
ألن الغرض هو الفعل ال  ؛ُتِرك المفعول: فإنه قال؛ )١(للزمخشري موافقةً   -الً أص

ولم ، أال ترى أنه إنما رحمهما ألنهما كانتا على الذياد وهم على السقي، المفعول
�mb�c�d�e: وكذلك قولهما، يرحمهما ألن مذودهما غنم ومسقّيهم إبل

fl المقصود منه السقي ال المسقى.  
أعني مما حذف فيه لالختصار مع ؛ من الضرب األول )٢(السكاكيوجعله 

  .اإلرادة
فإن ، أنه لالختصار السكاكيقول  )٣(الحريريورجح ، الزمخشريواألقرب قوُل 

والمرأتان ، عن المزاحمة افإن فيها ضعفً ، ساقطة عن االعتبار باألصالةالغنم ليست 
كان ذلك أدعى ، فإذا انضّم إلى ضعف المسقي ضعُف الساقي، فيهما ضعف

  .)٤(للرحمة واإلعانة

��m�t: وقوله تعالى ��� �u� � ��v�w���x��y�� �z�l ٥(سائل: ضمن معنى(.  

mmmm<<<<�� ��====��� ������� ���� ��� ������� ����>>>>�� ��?@?@?@?@�� ��AAAA���� ����BBBB�� ��¡¡¡¡�� ��¢¢¢¢�� ��££££�� ��¤¤¤¤�� ������ ���� �� ������ ����¥¥¥¥�� ��llll  

��{�|�m: قوله تعالى �� �� ��~�K�L�l )بعد قوله، )٦ :m�<�=l�� � ��� ��

                                                            
  .٤/٤٩١الكشاف  )١(
  .اعتبارات الفعل وما يتعلق به (ترك مفعوله) :، فصل٣٣٤ص/، يلسّكاكل مفتاح العلوم )٢(
يوسف عبدالرحمن المرعشلي أنها تصحفت في المخطوطة إلى "الجزري" وأن الصحيح هو  د.ذكر  )٣(

  . )٣/٢٤٨ن ييوسف المرعشلي وآخر  د. :بتحقيق ،البرهان( .""الحريري
، ولد سنة ست وأربعين بن محمد بن عثمان البصري اإلمام أبو محمد الحريري هو القاسم بن علي والحريري

وكان غاية في الذكاء والفطنة والفصاحة والبالغة، وتصانيفه تشهد  وأربعمائة، وقرأ على الفضل القصباني،
مات بالبصرة في سادس  ،وكفاه شاهًدا المقامات التي أبّر بها على األوائل، وأعجز األواخر ،بفضله، وتُقر بنبله

  ).١٩٢٧رققم الترجمة ( ٢/٢٥٧بغية الوعاة (رجب سنة ست عشرة وخمسمائة. 
  .١١٥ - ٣/١١٤حذف المفعول  –القرآن وفنونه البليغة أساليب البرهان:  )٤(
  .٣/٢١٤التضمين  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٥(
  .٢٥سورة القصص:  )٦(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٢٦٢ 

 

  .)١(فيحتمل أن تكون األولى هي الثانية وأال تكون
mmmm�� ��¦¦¦¦�� ��§§§§� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �¨̈̈̈�� ��©©©©�� ��ªªªª�� ��««««� � � �� � � �� � � �� � � �¬¬¬¬� � �� � �� � �� � �®®®®�� ��UUUU�� ��°°°°� � � �� � � �� � � �� � � �±±±±�� ��²²²²�� ��´³´³´³´³�� ��[[[[�� ��¶¶¶¶�� ��̧̧̧̧�� ��

¹¹¹¹�� ��»º»º»º»º���� ����¼¼¼¼�� ��½½½½�� ��¾¾¾¾�� ��¿¿¿¿�� ��ÁÀÁÀÁÀÁÀ�� ��ÂÂÂÂ�� ��ÃÃÃÃ���� ����ÄÄÄÄ�� ��ÅÅÅÅ�� ��ÆÆÆÆ���� ����llll�� ��mmmm�� ��llll  
�°�m�U: قوله تعالى � � �±l تأجرني : أي، أنه متعٍد حذف مفعوله: الظاهر

  .)٢(نفسك
  .)٣(من فضلك وٕاحسانك: أي m�[�¶��̧¹�º�l: وقوله تعالى

mmmmrrrr�� ��ssss�� ��utututut�� ��vvvv�� ��wwww�� ��xxxx���� ����yyyy�� ��� ������� ��� ������� ��� ������� ��� �����zzzz�� ��{{{{�� ��||||�� ��}}}}�� ���~�~�~�~�� �������� �������� �������� ������������ ������� �� ������ �� ������ �� ������ �� �����
������ �������� �������� ��llll  

�m�x: قوله تعالى �y� � � � � � � � � �z�l ،الكبير : والثعبان، الصغير من الحيات: والجان

واهتزازها وحركاتها وخفتها كاهتزاز ، وذلك ألن خلقها خلق الثعبان العظيم، منها
  .)٤(الجان وخفته

mmmm������ �������� �������� �������� �������� �������� ������� � �� � �� � �� � �    �� ��!!!!�� ��""""�� ��####�� ��$$$$�� ��%%%%�� ��&'&'&'&'�� ��((((���� ����
))))�� ��****�� ��++++�� ��,,,,� ���� ��� � ���� ���----�� ��././././�� ��¡¡¡¡� �� � � �� �¢¢¢¢�������� ��������££££�� ��¤¤¤¤�� ��¥¥¥¥�� ��llll  

�������m: قوله تعالى������� � � �!�l ، فاحترس سبحانه

  .)٥(عن إمكان أن يدخل في ذلك البهق والبرص ��� �!�l�m: بقوله

mmmm�� ��ÂÂÂÂ�� ��ÃÃÃÃ�� ��ÄÄÄÄ�� ��ÅÅÅÅ�� ��ÆÆÆÆ�� ��::::�� ��;;;;�� ��<<<<� �� �� �� �====�� ��>?>?>?>?�� ��@@@@�� ��AAAA�� ��BBBB�� ��
CCCC�� ��DDDD�� ��EEEE���� ����llll  

                                                            
  .٤/٦٢قاعدة إذا ذكر االسم مرتين  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )١(
  .٣/١٠٧حذف المفعول  – أساليب القرآن وفنونه البليغةالمصدر السابق:  )٢(
  .٢/٣٦ختالف األسباب الموهمة لال –معرفة موهم المختلف المصدر السابق:  )٣(
  .٤/١٨١عند  –الكالم على المفردات من األدوات المصدر السابق:  )٤(
  .٣/٤٤حتراساال –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٥(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٢٦٣ 

 

�>m: تعالى قوله �=�>?�@l ، األحسن : )١(الشيخ عز الدينقال

أولى من إضافة عدم  ألن إضافة الغلبة إلى اآليات؛ �m?l: الوقف على

ولم تمنع ، وقد غلبوا بها السحرة، ألن المراد باآليات العصا وصفاتها، الوصول إليها
  .)٢(فرعونعنهم 

mmmm�� ��AAAA�� ��BBBB�� ��� ��� ������ ��� ��� ������ ��� ��� ������ ��� ��� ����CCCC�������� ��������DDDD�� ��EEEE�� ��FFFF�� ��GGGG���� ����HHHH�� ��IIII�������� ��������JJJJ�� ��KKKK� � ���� ��� ��� ����� � ���� ��� ��� ����� � ���� ��� ��� ����� � ���� ��� ��� ����LLLL�� ��MMMM�� ��NNNN�� ��llll  
�mA: ÷أعجب احتراس وقع في القرآن قوله تعالى مخاطبا لنبيه : /قال 

B� � � � � � � � � � � �C� � � �D�E�F�G� �H�I� � � �...�l ، موسىوقال حكاية عن :m�A�B� �

C�D� � � � � � � � � � �E�l)فلما نفى سبحانه عن رسوله أن يكون بالمكان الذي قضى ، )٣
كما  mElولم يقل في هذا الموضع ، فيه األمر عّرف المكان بالغربي لموسى

�m�A�B: قال �C�D� � � � � � � � � � �E�l)أن ينفي عنه كونه بالجانب  عمع النبي  اأدبً  )٤
ولما أخبر عن ، لمادته اأو مشاركً ، من الُيمن امشتقً  اأو يسلب عنه لفظً ، األيمن
فراعى في المقامين حسن األدب ، لموسى اَذَكر الجانب األيمن تشريفً ÷  موسى
  .)٥(وهو أصل عظيم في األدب في الخطاب، لألمة اتعليمً ، معهما

 mmmm�� ��xxxx�� ��yyyy�� ��zzzz�� ��{{{{�� ��||||�� ��}}}}�� ��~~~~�� ������� � � �� � � �� � � �� � � ������� �������� �������� ������� � �� � �� � �� � ������� ��

������ �������� ������������ ������    �� ��!!!!�� ��""""�� ��llll  
���~�{�|�}�m�x�y�z: وقوله تعالى � � �������

�� � ������l لوال احتجاجهم بترك اإلرسال إليهم : أي، جوابها محذوف

                                                            
  .٢٠٧ل القرآن، ص/انظر قوله في كتابه: فوائد في مشك )١(
  .١/٢٤٣معرفة الوقف واإلبتداء البرهان:  )٢(
  .٥٢ :مريمسورة  )٣(
  .٥٢ :مريمسورة  )٤(
  .٣/٤٥ حتراساال –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٥(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٢٦٤ 

 

لوال ذلك : )١(اجج الز وقال  ،ألصابتهم مصيبة: تقديره: مقاتلوقال  ،لعاجلناهم بالعقوبة
  .)٢(لم يحتج إلى إرسال الرسول ومواترة االحتجاج

 mmmm�� ��¹¹¹¹�� ��ºººº� � � �� � � �� � � �� � � �»»»»�� ��¼¼¼¼�� ��½½½½� �� �� �� �¾¾¾¾�� ��¿¿¿¿�� ��ÁÀÁÀÁÀÁÀ�� ��ÂÂÂÂ�� ��ÃÃÃÃ�� ��ÄÄÄÄ�� ��ÅÅÅÅ� �� �� �� �ÆÆÆÆ�� ��1111� � � � � � � �� � � � � � � �� � � � � � � �� � � � � � � �2222�� ��

3333�� ��45454545�� ��6666�������� ��������7777�� ��8888�� ��9999�� ��::::�� ��;;;;�� ��<<<<���� ����llll  
�m�¹�º: قوله تعالى � � �»�¼�l  َوفي هود، في القصص ثابت النون دٌ رْ ف :

m�U�V�Wl )أظهر حرف الشرط في األول ألن جوابه ؛ بغير نون دٌ رْ فَ  ،)٣
���m½l: هو، المترتب عليه بالفاء وهو ؛ سفلي، متعلق بشيء ملكوتي ظاهر��

وأخفي في الثاني ألن جوابه المترتب عليه بالفاء هو علٌم متعلق  ،اتباُعهم أهواءهم
  .)٤(علوي وهو إنزال القرآن بالعلم والتوحيد، بشيء ملكوتي خفي
�m�Â�Ã�Ä�Å: وقوله تعالى �Æ�1� � � � � � � �2�3�5l��  واتباع الهوى ال

  .)٥(من هذا النوعبل يكون الهوى في الحق فال يكون : وقيل، يكون إال كذلك

 mmmm�� ��BBBB�� ��CCCC�� ��DDDD�� ��EEEE�� ��FFFF�� ��GGGG�� ��HHHH�� ��llll  
، الً قو  –أي القرآن-وسماه : / أبو المعالي عزيزي بن عبدالملكقال القاضي 

  .)٦(�m�B�C�Dl: فقال

mmmm�� ��IIII���� ����JJJJ�� ��KKKK�� ��LLLL�� ��MMMM�� ��NNNN�� ��OOOO������ ������PPPP�� ��QQQQ�� ��llll  
�mI: سورة القصص مكية غير قوله سبحانه: /قال  �J�Kl�

�m�L�M�N�O، اإلنجيل: يعني � �Pl من  الً نزلت في أربعين رج، الفرقان: يعني

                                                            
  .٤/١٤٧معاني القرآن وٕاعرابه انظر قوله في:  )١(
  .٣/١٢١حذف األجوبة  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٢(
  .١٤ هود:سورة  )٣(
  .١/٢٩٢في بعض حروف اإلدغام  –علم مرسوم الخط البرهان:  )٤(
  .٢/٢٦٦فوائد تتعلق بالصفة  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٥(
  .١/١٩٣معرفة أسمائه واشتقاقاتها المصدر السابق:  )٦(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٢٦٥ 

 

فأسلموا ولهم  )١(طالبأبي جعفر بن مؤمني أهل الكتاب قدموا من الحبشة مع 
  .)٢(قصة

mmmm�� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ������ ���� �� ������ ���������� �������� �������� ������������ �������� �������� �������� ��    �� ��llll  
وتلكأ عن الشهادة فقال ، الوفاةُ  أبا طالبلما حضرت : ورد في الصحيحين

�m�S�Tفأنزل اهللا ، !واهللا ألستغفرن لك ما لم ُأْنه«: عرسول اهللا  � � � � �U�V�

W�X� �Y�Z�[� � � �\�]�^l 

 أبي طالبوأنزل اهللا في  ،)٣(
m����������l فاقأبي وموت ، وهذه اآلية نزلت في آخر األمر باالت

  .ءةآفي بر  اوجعلت أخيرً ، فيمكن أنها نزلت مرًة بعد أخرى، كان بمكة طالب
 والحكمة في هذا كله أنه قد يحدث سبٌب من سؤال أو حادثة تقتضى نزول

لهم  اتذكيرً  عفتؤدى تلك اآلية بعينها إلى النبي ، وقد نزل قبل ذلك ما يتضمُنها، آية

                                                            
 بن عبد عابن عم رسول اهللا  السيد الشهيد، الكبير الشأن، علم المجاهدين، أبوعبداهللا، جعفر بن أبي طالب )١(

على جيش  عمناف بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبدمناف بن قصي الهاشمي، هاجر الهجرتين، أّمره الرسول 
 رأيت جعفر بن أبي طالب«: علقدومه وحزن لوفاته، قال رسول اهللا  عغزوة مؤتة فاستشهد، وقد ُسّر رسول اهللا 

تهذيب سير أعالم (هـ. ٨ة سنة تاستشهد في مؤ  ،»َمَلًكا في الجنة، مضرجًة قوادمه بالدماء، يطير في الجنة
  ).٣٧رقم الترجمة ( ١/٢٥النبالء 

عشرون رجال وهو بمكة أو قريب من ذلك، من النصارى حين  ععن ابن إسحاق قال : قدم على النبي  )٢(
ظهر خبره من الحبشة، فوجدوه في المسجد فكلموه وسألوه، ورجال من قريش في أنديتهم حول الكعبة فلما فرغوا 

إلى اهللا عز وجل، وتال عليهم القرآن، فلما سمعوه  ععما أرادوا، دعاهم رسول اهللا  عمن مسألته رسول اهللا 
فاضت أعينهم من الدمع، ثم استجابوا له وآمنوا به وصدقوه، وعرفوا منه ما كان يوصف لهم في كتابهم من 

بعثكم من وراءكم أمره، فلما قاموا من عنده اعترضهم أبو جهل في نفر من قريش فقالوا: خيبكم اهللا من ركب! 
من أهل دينكم ترتادون لهم فتأتونهم بخبر الرجل، فلم تظهر مجالستكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه بما 

ا أحمق منكم! فقالوا : سالم عليكم ال نجاهلكم؛ لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ال نألوا أنفسنا قال لكم، ما نعلم ركبً 
��m�Pآليات فيقال: إن فيهم نزلت هؤالء ا ،خيرا � �O�N�M�L�K�J��Il  :إلى قولهm��|�{

}l .)١٦/٢٩٤ للقرطبي الجامع ألحكام القرآن.(  
  .١/١٤٤اآليات المدنية في السور المكية  –معرفة المكي والمدني وما نزل بمكة والمدينة  البرهان:

رقم  ،١١٥٣ص/ ،من حديث سعيد بن المسيب عن أبيه، كتاب التفسير رواه البخاري ،١١٣التوبة:سورة  )٣(
  .)٢٤رقم الحديث ( ٣٣ص/ ،باب أول اإليمان: قول ال إله إال اهللا –)، ومسلم، كتاب اإليمان ٤٦٧٥الحديث (

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٢٦٦ 

 

والعاِلم قد يحدث له حوادث فيتذكر أحاديث وآيات تتضمن ، وبأنها تتضمن هذه، بها
مع حفظه لذلك ، الحكم في تلك الواقعة وٕان لم تكن خطرت له تلك الحادثة قبل

  .)١(النص
نزلت  m����������...l: في قول اهللا تعالى ل عائشةوقالت 

  .)٢(اونزل عليه أكثر القرآن نهارً ، وأنا معه في اللحاف عهذه اآلية على رسول اهللا 

mmmm$$$$�� ��%%%%� � � �� � � �� � � �� � � �&&&&�� ��''''�� ��((((�� ��))))�� ��****�� ��+,+,+,+,�� ��----�� ��....�� ��////�� ��� � �� ��� �0000�� ��1111�� ��2222�� ��3333�� ��4444�� ��
5555��� ��� ������ ��� ������ ��� ������ ��� ���¡¡¡¡�� ��¢¢¢¢�� ��££££������ ������¤¤¤¤�� ��¥¥¥¥������ ������¦¦¦¦�� ��§§§§������ ������̈̈̈̈�� ��©©©©�� ��llll  

��%�m: قال سبحانه، من معاني الهدى "التوحيد": /قال  ��&�'�(l�)٣(.  
mmmm�� ��ªªªª�� ��««««�� ��¬¬¬¬�� ��®®®®� �� �� �� �CCCC�� ��±°±°±°±°�� ��²²²²�� ��³³³³�� ��́́́́� � �� � �� � �� � �IIII�� ��¶¶¶¶�� ��̧̧̧̧� � � �� � � �� � � �� � � �¹¹¹¹� � �� � �� � �� � �»º»º»º»º�� ��
¼¼¼¼�� ��½½½½�� ��¾¾¾¾�� ��¿¿¿¿�� ��llll  

، فان اإلرث إنما يكون بعد موت الموِرث m¼�½�¾l: قوله تعالى

  .)٤(واهللا سبحانه مالك كل شيء على الحقيقة من قبل ومن بعد

mmmm�� ��ÀÀÀÀ�� ��ÁÁÁÁ� � � � � � � � �� � � � � � � � �� � � � � � � � �� � � � � � � � �ÂÂÂÂ�� ��ÃÃÃÃ� �� �� �� �ÄÄÄÄ�� ��ÅÅÅÅ�� ��ÆÆÆÆ�� ��ZZZZ�� ��[[[[�� ��\\\\�� ��]]]]�� ��̂̂̂̂�� ��_`__̀`_`�� ��aaaa� � �� � �� � �� � �bbbb�� ��cccc�� ��
dddd�������� ��������eeee���� ����ffff�� ��gggg�� ��hhhh���� ����llll  

                                                            
  .١/٣٩معرفة أسباب النزول البرهان:  )١(

، ومن ل من قول عائشة / الزركشيما ذكره  نجدلم قال د. يوسف المرعشلي في تحقيق "البرهان":  )٢(

كان قبل الهجرة، أما  ، وموت أبي طالبععم النبي  المقرر عند المفسرين أن اآلية نزلت في شأن أبي طالب

بعائشة فكان بعد الهجرة كما هو مقرر في كتب السير والتراجم. انظر: "البرهان في علوم القرآن"  عدخول النبي 

   . ١/٥٣٦تحقيق د. يوسف المرعشلي 

  .١/١٤٢ما نزل ليًال  –معرفة المكي والمدني وما نزل بمكة والمدينة البرهان: 

  .١/٨٥معاني الهدى  –جمع الوجوه والنظائر البرهان:  )٣(

  .٤/٨٠لفظ كان  –أساليب القرآن وفنونه البليغة در السابق: المص )٤(
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�m�a: قوله تعالى � �b�c�d� � � �e� �f�g�l ، فإن اإلهالك
ال كالضالل ، عالين وسافلين، به على الكل مع أن جنسه مقتضي، نوع اقتدار بين

  .)١(الذي جرى مجرى العصيان
 mmmm�� �������� �������� �������� ������������ �������������� ���������������� �������������� ��				�� ��
�
�
�
��� ���������������� ������������ ���������� ��������� ����� ���� ��������� ����������� ������llll  

���������m: قوله سبحانه � ��� ��� � � ���	�
���� � � � ���� ��� ��� ��

��l ،٢(أو لما اتبعوهم، يهتدون في الدنيا لما رأوا العذاب في اآلخرة: أي(.  
 mmmm������ �������� ������� ����� ���� � ����� ������������������ ���������������� �������� �������� ��¡¡¡¡�� ��llll  

��m: إال قوله تعالى، األخبار: النبأ واألنباء في القرآن: )٣(ابن فارسقال 

���l�������   .)٤(الحجج: فإنه بمعنى�
mmmm¢¢¢¢�� ��££££�� ��¤¤¤¤���� ����¥¥¥¥�� ��¦¦¦¦���� ����§§§§�� ��̈̈̈̈�� ��©©©©�� ��ªªªª�� ��««««�� ��¬¬¬¬�� ��®®®®�� ��llll  

�¤�£�¢m: قوله تعالى �¥�¦� �§�¨�©�ª�«�¬�l ، ولم
وأقل أقسامها ، يذكر القسم اآلخر الذي تقتضيه "أما" إذ وْضعها لتفصيل كالم مجمل

: والتقدير، وال ينفك عنهما في جميع القرآن إال في موضعين هذا أحدهما، قسمان
والثاني في آل  ،ا فال يكون من المفلحينصالحً  وأما من لم يتب وال يؤمن ولم يعمل

والقسم ، هذا أحد القسمين )٥(m�§�¨l: إلى قوله m����������l: عمران
  .)٦(وأما الراسخون في العلم فيقولون: وتقديره، الثاني ما بعده

�¦�m: وقوله �§l ٧(اصالحً  الً عم: أي(.  

                                                            
  .٤/٤٥سم والفعل الفرق بين الخطاب باال –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )١(
  .٣/١٢٠حذف األجوبة  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٢(
  .١٤ص/البن فارس  أفراد كلمات القرآن )٣(
  .١/٨٨جمع الوجوه والنظائر البرهان:  )٤(
  .٧ آل عمران:سورة  )٥(
  .٣/٨٠كتفاء أقسام الحذف اال –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٦(
  .٣/١٠١حذف الموصوف  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٧(
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mmmm�� ��AAAA�� ��BBBB�� ��CCCC� � �� � �� � �� � �DDDD�� ��EEEE�� ��FFFF�� ��GGGG� �� � � �� �HHHH�� ��IIII� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �JJJJ� � � �� � � �� � � �� � � �KKKK� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �LLLL�� ��MMMM�� ��NNNN� �� � � �� �OOOO�� ��PPPP�� ��RQRQRQRQ�� ��SSSS�� ��
TTTT�� ��UUUU����� �� �� �� �VVVV�� ��WWWW�� ��XXXX� �� �� �� �YYYY�� ��ZZZZ�� ��[[[[�� ��\\\\� � � � � �� � � � � �� � � � � �� � � � � �]]]]�� ��̂̂̂̂� �� �� �� �____� �� �� �� �`̀̀̀�� ��aaaa�� ��bbbb�� ��cccc� � �� � �� � �� � �dddd�� ��
eeee�� ��ffff�� ��gggg� �� � � �� �ihihihih�� ��jjjj�� ��kkkk�� ��llll�� ��llll   

�m�A�B�C: قوله تعالى � �D�E�F�G� �H�I� � � � �J� � � �K� � � � �L�M�N� �O�
P�RQ�S�Tl ،لما كان سبحانه هو الجاعل األشياء على الحقيقة ،

إلى يوم القيامة صار الليل كأنه سرمٌد بهذا  اوأضاف إلى نفسه َجْعل الليل سرمدً 
السيما وقد أضاف اإلتيان ، وظرف الليل ظرٌف مظلم ال ينفذ فيه البصر، التقدير

فصار ، وغيُره ليس بفاعل على الحقيقة، تنفُذ فيه األبصار إلى غيرهبالضياء الذي 
إذ ؛ والليل كأنه ال موجود سواه، إذ نسب وجوده إلى غير موجد ؛النهاُر كأنه معدوم

 mS�Tlفاقتضت البالغة أن يقول ، إليه سبحانه امنسوبً  اجعل سرمدً 
  .وال يصلح لإلبصار ،لمناسبة ما بين السماع والظرف الليلي الذي يصلح لالستماع

�mV�W�X: وكذلك قال في اآلية التي تليها �Y�Z�[�\� � � � � �]�

^� �_� �`�a�b�c� � �d�e�f�g� �ih�j�k�l ألنه لما ؛

وهو ظرف مضيء تنور ، إليه صار النهار كأنه سرمد اأضاف َجْعل النهار سرمدً 
، الحقيقةوغيُره ليس بفاعل على ، وأضاف اإلتيان بالليل إلى غيره، فيه األبصار

والنهار كأنه ال موجوَد ، إذ ُنِسب وجوده إلى غير موجد؛ فصار الليل كأنه معدوم

�mjفاقتضت البالغة أن يقول ، إليه امنسوبً  اإذ َجَعل وجوده سرمدً ؛ سواه

kl وهذا من دقيق المناسبة ، إذ الظرف مضيء صالح لإلبصار

  .)١(المعنوية

mmmm�� ��mmmm�� ��nnnn�� ��oooo�� ��pppp�� ��qqqq�������� ��������rrrr�� ��ssss�� ��tttt�� ��uuuu�� ��vvvv������ ������wwww���� ����xxxx���� ����yyyy�������� ��������zzzz�� ��llll    

                                                            
  .١/٧١معرفة الفواصل ورؤوس اآلي البرهان:  )١(
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�m�m�n�o�p�q: قوله تعالى � � �r�s�t�u�v� � �w�l� � ،
على ، ثم قابلهما بضدين وهما الحركة والسكون، فذكر الليل والنهار وهما ضدان

من المحاسن  ا"اإلرداف" فاستلزم الكالم ضربً ثم عبر عن الحركة بلفظ ، الترتيب
وعدل عن لفظ الحركة إلى لفظ "ابتغاء الفضل" لكون الحركة ، زائدة على المبالغة

وهي تسير إلى اإلعانة بالقوة وحسن االختيار الدال ؛ تكون للمصلحة دون المفسدة
المخصوصة وٕاضافُة الظرف إلى تلك الحركة ، وسالمة الحس، على رجاحة العقل

ك إلى بلوغ المأرب، واقعة فيه ١(ليهتدي المتحر(.  
mmmm�� ��<<<<� �� �� �� �====�� ��>>>>�� ��????�� ��@@@@� � � � � � �� � � � � � �� � � � � � �� � � � � � �AAAA�� ��BBBB� � �� � �� � �� � �CDCDCDCD�� ��¡¡¡¡�� ��¢¢¢¢�� ��££££� � �� � �� � �� � �¤¤¤¤�� ��¥¥¥¥� �� �� �� �¦¦¦¦�� ��§§§§� �� �� �� �̈̈̈̈� ��� �� � ��� ��

©©©©�� ��ªªªª�� ��««««�� ��¬¬¬¬�� ��®®®®���� ����RRRR���� ����°°°°�� ��²±²±²±²±�� ��³³³³�� ��́́́́�� ��XXXX���� ����¶¶¶¶�� ��̧̧̧̧� ���� ��� � ���� ���¹¹¹¹�� ��llll  
: وقوله )٢( m�¢�£�¤�¥�l: زيدت األلف بعد الهمزة في حرفين: /قال 

m¤�¥� �¦�§�l� �� ، فإنه يبوء بإثمين من فعل واحد، على تفصيل المعنى اتنبيهً �

، فمالت وأمالتهم ألنها بثقلها أثقلتهم، فهو نوءان للمفاتح، وتنوء المفاتح بالعصبة
ه به من مفاتح كنوز مال الدنيا المحسوس إلى مفاتح ، وفيه تذكير بالمناسبة ُيتوج

إلى ما عند اهللا في الدار ، كنوز العلم الذي ينوء بالعصبة أولي القوة في يقينهم
  .)٣(اآلخرة

وهو أن يشمل ، قلب اإلسناد: من أساليب القرآن وفنونه البليغة: /وقال 
�¥�¤m: لى شيء والمراد غيره كقوله تعالىاإلسناد إ �¦�§� �¨l ، إن لم

أن العصبة تنوء : ومعناه، ألن ظاهره أن المفاتح تنوء بالعصبة ؛تجعل الباء للتعدية
ألن الباء ؛ والمراد إسناده إلى العصبة، فأسند "لتنوء" إلى "المفاتح"، بالمفاتح لثقلها

                                                            
  .٣/٢٧٩الطباق  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )١(
  .٢٩ المائدة:سورة  )٢(
  .١/٢٦٧زيادة األلف  –علم مرسوم الخط البرهان:  )٣(
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وفائدته المبالغة بجعل  ،تستصحبها المفاتيحال ، للحال والُعصبة مستصحبة المفاتح
  .المفاتح كأنها مستتبعة للعصبة القوية بثقلها

أي ُتميلها ، أن المفاتح تنوء بالعصبة -واهللا أعلم-والمراد ، ال َقْلب فيه: وقيل
  .وغيره )١(الفراءوقد ذكر هذا ، من ثقلها

، أنها بالنقل وال قلب الفارسيوالصحيح ما ذهب إليه : ابن عصفوروقال 
 أي ، ناء النجم: يقال، ألن "ناء" غير متعد، فصار متعديا بالباء، والفعل غير متعد

أي ، نؤت به: فإذا نقلت الفعل بالباء قلت، أي مال للسقوط، ناء: ويقال، نهض
�§m: فقوله، أنهضته وأملته للسقوط �¨l تميلها المفاتح للسقوط : أي

  .لثقلها
ألن نقل الفعل غير المتعدي بالباء  ؛أصح الفارسيوٕانما كان مذهب : قال

  .)٢(فحمل اآلية على ما هو مقيس أولى، والقلب غيُر مقيس، َمقيس
mmmm������ ������� �� � � �� ������ �� � � �� ������� �������� �������� �������� ��¡¡¡¡�� ��¢¢¢¢�� ��££££� � �� � �� � �� � �¤¤¤¤� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �¥¥¥¥�� ��¦¦¦¦�� ��§§§§�� ��

©¨©©̈¨©¨�� ��ªªªª���� ����««««�� ��¬¬¬¬�� ��®®®®�� �������� ��°°°°�� ��²±²±²±²±���� ����³³³³���� ����́´́́���� ���������� ��¶¶¶¶�� ��̧̧̧̧�� ��llll    
�¢�¡��m: قال تعالى، "ويكأن" كلمة تندم وتعجب: )٣(الكسائيقال 

£l ،ويحتمل أنه اسم فعل ، به اإلخبار عن التندمإنه صوت ال يقصد : وقيل

قال المفسرون معناه "ألم تر" فإن أرادوا : )٤(الصفاروقال  ،ندمت أو تعجبت: مسماه
  .وٕان أرادوا تفسير اإلعراب فلم يثبت ذلك، به تفسير المعنى فمسّلم

                                                            
  .٢/٣١٠معاني القرآن للفراء  )١(
  .١٨٤ – ٣/١٨٣القلب  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٢(
  .٢١٠ص/للكسائي،  معاني القرآن )٣(
وابن  األنصاري الَبَطْلَيوسي الشهير بالّصفار، َصِحب الشلوبين بن محمد بن سليمان ن عليهو قاسم ب )٤(

بغية الوعاة (مات بعد الثالثين وستمائة.  ،ا حسًنا، يقال: إنه أحسن شروحهشرحً  عصفور، وشرح كتاب سيبويه
  ).١٩٢٦رقم الترجمة ( ٢/٢٥٦

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٢٧١ 

 

و"كأن" ، "وي" تنبيه: وقيل ،فكان ينبغي كسر "إن"، بمعنى "ويلك": وقيل
  .)١(سيبويهوهو الذي نص عليه ، للتشبيه

فلم يبق إال أنها ، ولم يثبت، ... اومنهم من جعل "كأن" زائدة ال تفيد تشبيهً 
  .بل هو كذا، األمر يشبه هذا، للتشبيه

المعنى على أن القوم انتبهوا فتكلموا على : فقال، سيبويهعن هذا اعتذر : قلتُ 
  .)٢(أما يشبه أن يكون هذا عندكم هكذا: فقيل لهم، أو ُنبهوا، قدر علمهم

 فقالوا، فلم يكن عندهم إال ظن، ا كأنهم لم يحققوا هذا األمروهذا بديع جد :
وجه يشبه أن يكون األمر هكذا على : ثم قيل لهم ،ونهوا، نشبه أن يكون األمر كذا

  .)٣(انتهى ،التقرير
mmmm�� ��AAAA���� ����BBBB�� ��CCCC�� ��DDDD�� ��EEEE�� ��FFFF�� ��GGGG���� ����IHIHIHIH�� ��JJJJ�� ��KKKK� � �� � �� � �� � �LLLL�� ��MMMM�� ��NNNN�� ��OOOO�� ��PPPP�� ��QQQQ� � � �� � � �� � � �� � � �RRRR�� ��SSSS�� ��
TTTT�� ��UUUU�� ��llll   

�m�A: قوله تعالى �B�C�D�E...�l واآلية نزلت  ،)٤(أي أنزل
  .)٥(مهاجر عبالجحفة والنبي 

 mmmm�� ��zzzz�� ��{{{{�� ��||||�� ��}}}}�� ��~~~~�� ������������ ������� �� �� �� ������� ��    � � � � �� � � � �� � � � �� � � � �!"!"!"!"�� ��####� � �� � �� � �� � �$$$$�� ��%%%%�� ��&&&&�� ��'('('('(�� ��))))� � �� � �� � �� � �****� � � �� � � �� � � �� � � �++++�� ��,,,,�� ��
----llll  

�#�m: قوله تعالى � �$�%�&�(l�' من باب إطالق اسم الجزء ، ذاته: أي
  .)٦(على الكل

  

                                                            
  .٢/١٥٤الكتاب لسيبويه  )١(
  .٢/١٥٤ المصدر السابق )٢(
  .٤/٢٦٩ويكأن  –الكالم على المفردات من األدوات البرهان:  )٣(
  .٣/٢١٣التضمين  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٤(
  .١/١٤١ما نزل بالجحفة  –معرفة المكي والمدني وما نزل بمكة والمدينة المصدر السابق:  )٥(
  .٢/١٦٤إطالق اسم الجزء على الكل  –بيان حقيقته ومجازه المصدر السابق:  )٦(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٢٧٢ 

 

  

        

 mmmm�� ��....�� ��////�� ��¡¡¡¡�� ��¢¢¢¢�� ��¤£¤£¤£¤£�� ��¥¥¥¥�� ��¦¦¦¦�� ��§§§§���������� ����������̈̈̈̈�� ��©©©©�� ��ªªªª�� ��««««�� ��llll           
�§�¦�¥m: تعالى قوله � � � �¨�©�ªl خبرهم تعلم ال: التقدير 

  .)١(المنافقين نفاق اهللا وليعلمن، صدقوا الذين صدق اهللا فليعلمنّ ، خبرهم نعلم نحن
 mmmm�� ��ffff�� ��gggg�� ��hhhh�� ��iiii�� ��jjjj�� ��kkkk�� ��llll�������� ��������mmmm�� ��llll  

 هاهنا، m�f�g�h�i�j�k�ll: تعالى قوله
 يكن لم" الصالحين جملة في جعلته صالحا عمل من": قال لو الً قائ ألن ؛إضمار

  .)٢(الصالحين زمرة في لندخلنهم: المعنى وٕانما! فائدة
 mmmm�� ��



�� ������� �� � � �� ������� ���� �������� �������� ������� � �� � �� � �� � ������� �������� �������� ��¡¡¡¡�� ��¢¢¢¢�� ��££££�� ��

¤¤¤¤�� ��¥¥¥¥���� ����§¦§¦§¦§¦�� ��̈̈̈̈� ���� ��� � ���� ���©©©©�� ��ªªªª�� ��llll  
�����m: قوله تعالى � ����l قوله بدليل، حاملون ونحن أي :

m�¨� � ��©�l ٣(الخبر على يرد إنما والكذب(.  
mmmm�� ��ºººº�� ��»»»»�� ��¼¼¼¼�� ��½½½½� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �¾¾¾¾�� ��¿¿¿¿�� ��ÀÀÀÀ� �� �� �� �ÁÁÁÁ�� ��ÂÂÂÂ� �� �� �� �ÃÃÃÃ� � � � � � �� � � � � � �� � � � � � �� � � � � � �ÄÄÄÄ�� ��ÅÅÅÅ�� ��ÆÆÆÆ�� ��++++�� ��,,,,�� ��

----�� ��....���� ����llll  
�m¿�À: تعالى قوله �Á�Â� �Ã� � � � � � �Ä�Ål� ،المدة عن اإلخبار في إن 

  .قومه على الدعاء في ÷  نوح عذر ليشهد؛ السامع على الً تهوي الصيغة بهذه
 يباشر ما أول ليكون للمدة تعظيم: الصيغة بهذه المدة عن اإلخبار وحكمة

 وخمسين تسعمائة" من أخصر القرآن لفظ فإن؛ اللفظ واختصار، "األلف" ذكر السمع

                                                            
  .٤/٩٩ العرفانية َعِلم - البليغة وفنونه القرآن البرهان: أساليب )١(
  .٣/٩٨ مقامه إليه المضاف وٕاقامة المضاف حذف – البليغة وفنونه القرآن المصدر السابق: أساليب )٢(
  .٣/٢١٩ الخبر موضع الطلب وضع – البليغة وفنونه القرآن المصدر السابق: أساليب )٣(

 سورة العنكبوتسورة العنكبوتسورة العنكبوتسورة العنكبوت

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٢٧٣ 

 

 وال عليه الزيادة يحتمل وال المذكور العدد حصر يفيد القرآن لفظ وألن، "اعامً 
 أنه إلى لإلشارة؛ "العام" االنفصال وفي، "السنة" اللبث مدة في ذكر وقد ،)١(النقص

 السنة فإن، والغوث الفرج جاءه قد اعامً  خمسين إال كلها مدته في شدائد في كان
  ."سنة" القحط شدة سموا ولهذا، الجدب موضع في اغالبً  تستعمل

 أن إال، األفً  كان عمره أن علم قد سبحانه اهللا يكون أن ويجوز: )٢(السهيلي قال
 السنين بين ما منها ينقص سنة ألف عمره فيكون، اأعوامً  كانت منها الخمسين
 من أقل األهلة بحسب اعامً  الخمسين ألن؛ خاصة الخمسين في والقمرية الشمسية
  .ونصف عام بنحو شمسية سنة خمسين

�m�º: قوله المعنى هذا على واْبنِ  �»� � �¼� � � � � �½� �¾�¿�À�l )وقوله )٣ :
m�������l )اليوم ذلك بمدة والتتميم التكثير موضع في ورد كالم نهإف )٤ ،

  .)٥(العام من أطول والسنة

mmmm�� ��HHHH�� ��IIII�� ��JJJJ�� ��KKKK�� ��LLLL�� ��MMMM�� ��ONONONON�� ��PPPP� �� � � �� �QQQQ�� ��RRRR�� ��SSSS�� ��TTTT�� ��UUUU�� ��VVVVllll  
 تسلية اعترض ثم m�L�M�NlO: قوله إبراهيم عن اذاكرً  تعالى قال اهللا

�m�u�v: بقوله ع النبي لقلب � � � � �w�x�y�z�|{�}�~��� � ��� ��� � ��� ��
��l)٦( قال أن إلى آيات وذكر :m�A�B�C�D�l)قوم يعنى )٧ 
  .)٨(األول إلى فرجع إبراهيم

                                                            
  .٣/٣٤ واالستدراك االستثناء – البليغة وفنونه القرآن البرهان: أساليب )١(
  .١٧٧-٣/١٧٦الروض األنف للسهيلي  )٢(
  .٤سورة المعارج:  )٣(
  .٥سورة السجدة:  )٤(
  .٣/٢٣٩ للمعنى اللفظ مشاكلة – البليغة وفنونه القرآن البرهان: أساليب )٥(
  .١٨ :سورة العنكبوت )٦(
  .٢٤ :سورة العنكبوت )٧(
  .٣/٤٣ االعتراض – البليغة وفنونه القرآن البرهان: أساليب )٨(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٢٧٤ 

 

 mmmm�� ��WWWW�� ��XXXX�� ��YYYY� � � � � �� � � � � �� � � � � �� � � � � �ZZZZ�� ��[[[[�� ��\\\\�� ��]]]]�� ��_^__̂^_^�� ��̀̀̀̀�� ��aaaa�� ��bbbb�� ��cccc� � � �� � � �� � � �� � � �dddd�� ��eeee�� ��ffff�� ��
gggg�� ��hhhh�� ��iiii�� ��jjjj�� ��kkkk�� ��llll�� ��mmmm��� ������ ��� ��� ������ ���nnnn�� ��oooo�� ��qpqpqpqp�� ��rrrr���� ����ssss�� ��tttt�� ��llll  
 واآلثار القرآن أي تعارض يجوز ال: )٢("التقريب" في )١(القاضي أبو بكر قال

��m: تعالى قوله يجعل لم فلذلك؛ العقل أدلة توجبه وما ������l)٣( 

�m�p�q: وقوله )٤(m]�^l: لقوله امعارضً  �r�sl)وقوله )٥ :

m§�¨�©�ªl)تعالى اهللا غير خالق ال أنه العقلي الدليل لقيام )٦ ،

 نوع اإلفك ألن؛ تكذبون بمعنى m]l: قوله فيؤول عارضه ما تأويل فيتعين

  .)٨(تصور: أي )٧(m�p�q��r�sl: وقوله، الكذب من

mmmm�� ��ªªªª�� ��««««���� ����¬¬¬¬�� ����� ��� �� ����� ���®®®®���� ����AAAA�� ��±°±°±°±°�� ��²²²²�� ��³³³³�� ��́́́́�� ��llll    

                                                            
محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر المشهور بابن الباقالني، البصري المالكي  هو القاضي أبو بكر )١(

األصولي، المتكلم صاحب المصنفات، روى عن أبي بكر القطيعي، وأخذ علم النظر عن أبي عبد اهللا بن 
قال الخطيب: كان ورده في الليل  ،وكانت له بجامع المنصور حلقة عظيمة الطائي صاحب األشعري مجاهد

كان ورًعا لم تحفظ  ،عشرين ترويحة في الحضر والسفر، فإذا فرغ منها كتب خمًسا وثالثين ورقة من تصنيفه
محمد بن  : القاضي أبو بكرقال ابن تيمية، عنه زلة وال نقيصة، وكان باطنه معموًرا بالعبادة والديانة والصيانة

مات  ،ليس فيهم مثله ال قبله وال بعده الخطيب الباقالني المتكلم، وهو أفضل المتكلمين المنتسبين إلى األشعري
  ).٥/٢٠ البن العماد شذرات الذهب(ورضي عنه.  /هـ. ٤٠٣عام 

-٢٦٠ص/ ٣م، ج/١٩٩٨-هـ١٤١٨ت/ ٢التقريب واإلرشاد، للباقالني، مؤسسة الرسالة، بيروت/لبنان، ط/ )٢(
  "بتصرف في العبارة". ٢٦١

  .٦٢ :سورة الزمر )٣(
  .١٧ :سورة العنكبوت )٤(
  .١١٠ :سورة المائدة )٥(
  .١٤ :سورة المؤمنون )٦(
  .١١٠سورة المائدة:  )٧(
  .٢/٣٤ واآلثار القرآن أي تعارض عند القول -  المختلف موهم البرهان: معرفة )٨(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٢٧٥ 

 

�»�m�ª: قوله تعالى �¬� � � ��®��A�±°�²�³�l  ،في  الحكمة اقتضت
 إبراهيم إنذار حكاية سياق في ألنها؛ اوزجرً  اترهيبً  العذاب ذكر تقديم هذه اآلية

  .)١(لقاعدة البدء بذكر الرحمة اوذلك خالفً ، لقومه
mmmm�� ��AAAA�� ��BBBB�� ��CCCC�� ��DDDD�������� ��������EEEE�� ��FFFF�� ��GGGG�� ��HHHH�� ���� �� �� ���� ��IIII�� ��JJJJ�� ��LKLKLKLK�� ��MMMM�� ��NNNN�� ��OOOO�� ��

PPPP�� ��QQQQ���� ����llll  
�m�G�H: وقوله تعالى � � �I�J�LK�M�N�O�Pl ، فإنه

 التي القرية بذكر الموضعين في صّرح؛ القرى إهالك لوط مدائن في المراد كان لّما
 تأثير للبقاع إذ، معهم الهالك واستحقت معهم الظلم اكتسبت كأنها؛ الهالك بها يحل
  .)٢(الطباع في

 mmmm�� �������� ��				�� ��



�� �������� �������� �������� ������������ �������� ������������ �������� ������������ ������������ �������� ��llll  

�	���m: تعالى قوله في )٣(الخليل قال������ � �������l 

  .)٤(؟اهللا دون من تدعون شيء أي: أي، استفهام: "ما"

 mmmm�� ��ªªªª�� ��««««�� ��¬¬¬¬�� ��®®®®�� �������� ��°°°°� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �±±±±�� ��³²³²³²³²�� ��́́́́�� �������� ��¶¶¶¶�� ��̧̧̧̧�� ��¹¹¹¹� ���� ��� � ���� ���
»º»º»º»º�� ��¼¼¼¼���� ����½½½½�� ��¿¾¿¾¿¾¿¾�� ��ÀÀÀÀ�� ��ÁÁÁÁ���� ����ÂÂÂÂ�� ��ÃÃÃÃ�� ��ÄÄÄÄ���� ����llll  

�¼�m: تعالى قوله �½�¾�l�¿ ٥(شيء كل من: أي(.  
 mmmm�� ��BBBB� � �� � �� � �� � �CCCC�� ��DDDD�� ��EEEE�� ��FFFF�� ��GGGG�� ��HHHH�� ��IIII�� ��JJJJ� � � �� � � �� � � �� � � �KKKK� � �� � �� � �� � �LLLL�� ��NMNMNMNM�� ��OOOO�� ��PPPP�� ��QQQQ�� ��

RRRR�� ��SSSS�� ��TTTT������ ������UUUU�� ��VVVV�� ��WWWW�� ��XXXX�� ��YYYY�� ��ZZZZ���� ����[[[[�� ��\\\\���� ����llll� �� �� �� �

                                                            
  .٤/٤٣ القرآن في والعذاب الرحمة – البليغة وفنونه القرآن البرهان: أساليب )١(
  .٢/٣٠٧ وأسبابه األصل خالف على الخروج – البليغة وفنونه القرآن المصدر السابق: أساليب )٢(
  كتاب الميم. ٢/٦١٩المفردات في غريب القرآن، للراغب األصفهاني  )٣(
  .٤/٢٤٥ االستفهامية ما – األدوات من المفردات على البرهان: الكالم )٤(
  .٣/١٠٠ والمجرور الجار حذف -البليغة وفنونه القرآن المصدر السابق: أساليب )٥(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٢٧٦ 

 

�m�P�Q�R�S�T: قوله تعالى � �Ul ألن؛ إليكم أنزل والذي: أي 
 في "ما" بعد "ما" أعيدت ولذلك قبلنا" من إلى "أنزل الذي هو ليس ِإَلْيَنا} ُأْنِزلَ  الِذي{

�m�S�T�U�V: قوله �W�X�Y�Z�[�\� �l )قوله نظير وهو ،)١ :mn�

o�p�q�r�s��t�u�v�w�x�y�{z�l )٢(.  

 mmmmtttt�� ��uuuu���� ����vvvv�� ��wwww�� ��xxxx�� ��yyyy�� ��zzzz������ ������{{{{�� ��||||�� ��~}~}~}~}�� ��((((�� ��))))�� ��****���� ����++++llll  
�mt�u: قوله تعالى �v�w�x�y�z� �{�|�~}�(�)�

*�l ،وخططت يكون ولو: أو ،)٣(المبطلون الرتاب كذلك كان لو: معناه 
  .)٤(الرتاب إذن

 mmmm¦¦¦¦�� ��§§§§�� ��̈̈̈̈�� ��©©©©�� ��ªªªª�� ��««««� �� �� �� �¬¬¬¬�� ��3®3®3®3®�� ��°°°°�� ��±±±±�� ��²²²²�� ��³³³³�� ��

´́́́�� ��::::���� ����¶¶¶¶�� ��̧̧̧̧�� ��llll  
�»�m¦�§�¨�©�ª: تعالى قوله �¬�®l ، ّفأخبر أن 

 من سواه وآيات غيره معجزات مقام قائم، الداللة في كافٍ  وأنه، آياته من آيةٌ  الكتاب
  .)٥(األنبياء

 mmmm�� ��AAAA�� ��BBBB�� ��CCCC�� ��DDDD� �� �� �� �EEEE�� ��FFFF�� ��HGHGHGHG�� ��IIII�� ��JJJJ�� ��KKKK� � � �� � � �� � � �� � � �LLLL�� ��NMNMNMNM�� ��OOOO� �� �� �� �PPPP�� ��
QQQQ�� ��RRRR�� ��llll  

�mA�B�C�Dقوله سبحانه  �E�F�Gl ،واللعب اللهو بذكر المراد 
�mI�J�K، البقاء قليل االنقضاء سريع وأنه، الدنيا زمان � � �L�M�l�N أي :

                                                            
  .١٣٦سورة البقرة:  )١(
  ٣/١٠٤ الموصول حذف -البليغة وفنونه القرآن أساليب . البرهان:١٣٦سورة النساء:  )٢(
  .٣/١٣٨ الحرف حذف - البليغة وفنونه القرآن البرهان: أساليب )٣(
  .٤/٢٢٨ لو – األدوات من المفردات على المصدر السابق: الكالم )٤(
  .٢/٥٩ إعجازه المصدر السابق: معرفة )٥(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٢٧٧ 

 

 وهو، الشباب زمان في ألنه ؛اللهو بذكر فبدأ؛ ألبدها نهاية وال لها أبدَ  ال التي الحياة
  .)١(الصبا زمان وهو؛ اللعب زمان من أكثر

mmmm�� ��llll�� ��mmmm�� ��nnnn�� ��oooo�� ��pppp�� ��qqqq�� ��rrrr� �� �� �� �ssss�� ��tttt�� ��vuvuvuvu�� ��wwww�� ��xxxx�� ��yyyy�� ��zzzz�� ��
{{{{������ ������||||�� ��llll  

  .)٢(مأمونا: أي m�n�o�p�q�l: قوله تعالى
  

                                                            
  .١/٩٦ األفراد باعتبار المتشابه – المتشابه البرهان: علم )١(
  .٣/١٧٧ أخرى مقام صيغة إقامة – ومجازه حقيقته المصدر السابق: بيان )٢(

 



 

        
      

    
    املبحث الثاني: املبحث الثاني: املبحث الثاني: املبحث الثاني: 

    ))))يسيسيسيس((((وحىت آخر سورة وحىت آخر سورة وحىت آخر سورة وحىت آخر سورة     ))))الرومالرومالرومالروم((((من أول سورة من أول سورة من أول سورة من أول سورة 
 

 مطلبان:وفيه 
سورة  أولره اإلمام الزركشي من ما فس  المطلب األول:

 .)األحزاب( سورة آخرحتى  )الروم(
سورة  أولما فسره اإلمام الزركشي من المطلب الثاني: 

 .)يس( سورة آخرحتى  )سبأ(
  

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٢٧٩ 

 

        ::::املطلب األولاملطلب األولاملطلب األولاملطلب األول
     

َّ
 ما فس
َّ
 ما فس
َّ
 ما فس
َّ
        ))))األحزاباألحزاباألحزاباألحزاب((((حىت نهاية سورة حىت نهاية سورة حىت نهاية سورة حىت نهاية سورة     ))))الرومالرومالرومالروم((((من بداية سورة من بداية سورة من بداية سورة من بداية سورة     الزركشيالزركشيالزركشيالزركشيره اإلمام ره اإلمام ره اإلمام ره اإلمام ما فس

        

        

mmmm�� ��%%%%�� ��&&&&�� ��''''�� ��¡¡¡¡�� ��¢¢¢¢�� ��££££�� ��¤¤¤¤�� ��¥¥¥¥�� ��¦¦¦¦���� ����§§§§�� ��̈̈̈̈�� ��©©©©�� ��llll  
: قال ثم، غيرهم من بهم واقعة فالغلبة  m�1�2�%�&�'�l: تعالى قوله

m¤�¥�¦� �§�¨l ألن؛ كذلك كان وٕانما، إليهم الغلب فأضاف 
  .)١(بهم لوقوعه بهم متصل فهو لغيرهم كان وٕان الغلب

 mmmm�� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ��llll  
 كانوا الذين األرض عمروا: أي m��������l: قوله تعالى

  .)٢(قريش عمرتها مما أكثر قريش قبل
mmmm�� ��]]]]�� ��̂̂̂̂�� ��____�� ��̀̀̀̀�� ��aaaa� �� �� �� �bbbb�� ��cccc�� ��dddd�� ��eeee�� ��ffff�� ��gggg�� ��ihihihih�� ��jjjj�� ��kkkk� �� � � �� �

llllllll  
�m�]�^�_�`�a: تعالى قوله �b�c�dl فخر الدين اإلمام قال 

، بالمضارع أتى أشد كان لما الميت من الحي إخراج بشأن االعتناء ألن: )٣(الرازي

  .)٤(m�¾�¿�À�l تعالى قوله في كما، التجدد على ليدل

                                                            
  .٢/١٨١ الحقيقة في له بفاعل ليس ما إلى الفعل إضافة - ومجازه حقيقته البرهان: بيان )١(
  .٤/٢٦ الضمائر في قواعد – البليغة وفنونه القرآن المصدر السابق: أساليب )٢(
  ) من سورة األنعام بتصرف في العبارة. ٩٥عند تفسير اآلية رقم ( ١٣/٩٨ تفسير الفخر الرازي )٣(
  . ١٥سورة البقرة:  )٤(

  .٤/٤٧ والفعل باالسم الخطاب بين الفرق في قاعدة – البليغة وفنونه القرآن البرهان: أساليب

 سورة الرومسورة الرومسورة الرومسورة الروم

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 
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mmmm�� ��°°°°�� ��±±±±�� ��²²²²�� ��³³³³� � � �� � � �� � � �� � � �´́́́�� �������� ��¶¶¶¶�� ��̧̧̧̧�� ��¹¹¹¹�� ��ºººº�� ��»»»»�� ��¼¼¼¼�� ��½½½½� � �� � �� � �� � �¾¾¾¾�� ��

À¿À¿À¿À¿�� ��ÁÁÁÁ�� ��ÂÂÂÂ�� ��ÃÃÃÃ�� ��ÄÄÄÄ�� ��ÅÅÅÅ�� ��ÆÆÆÆ�� ��((((���� ����llll    
�m�°�±�²�³: تعالى قوله �� �´���l ،١(يريكم أن: المعنى(.  
mmmm�� ��AAAA�� ��BBBB�� ��CCCC�� ��DDDD�� ��EEEE�� ��FFFF�� ��HGHGHGHG�� ��IIII�� ��JJJJ�� ��KKKK� �� �� �� �LLLL�� ��MMMM�� ��NNNN�� ��OOOO�� ��PPPP� � � � � � �� � � � � � �� � � � � � �� � � � � � �QQQQ�� ��
RRRR�� ��llll  

�m�J�K: قوله تعالى �L�M�N�O�P� �Ql ،إذا" في فالعامل" 
�m�O�Pعليه  دل ما األولى � � � � � �Ql فيه يعمل أن يجوز وال، خرجتم: والتقدير 

 حكم ذلك في، وحكمها قبلها فيما المكانية "إذا" بعد ما يعمل أن المتناع؛ "تخرجون"
  .)٢(الفاء

mmmm�� ��SSSS�� ��TTTT�� ��UUUU�� ��VVVV���� ����XWXWXWXW�� ��YYYY�� ��ZZZZ�� ��[[[[�� ��\\\\�� ��llll    
�mY البقرة في وجل عز قوله لكن، المطيعون: القانتون: )٣(ابن فارسقال 
Z�[l)الروم سورة في وكذلك، ُمِقّرون معناه )٤ mS�T�U�V� �XW�
Y�Z�[�l  ٥(بالعبودية ُمِقّرون: يعنى(.  

 mmmm�� ��]]]]� �� �� �� �̂^̂̂�� ��____�� ��̀̀̀̀� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �aaaa�� ��bbbb�� ��cccc�� ��dddd�� ��fefefefe�� ��gggg�� ��hhhh�� ��iiii�� ��jjjj�� ��kkkk� �� �� �� �mlmlmlml�� ��
nnnn���� ����oooo�� ������� ����� �� ������� �����pppp�� ��qqqq�� ��llll  

�[�m: تعالى قوله �^�_�`� � � � �a�b�c�d�el�f� ،بالنسبة أي 
 أهون ألنه ؛البداءة من أهون عندهم اإلعادة إن في المخلوقون يعتاده ما إلى

  .اإلنشاء من عندكم عليه أهون البعث فيكون، سبحانه إليه بالنسبة

                                                            
  .٣/١٣٨ الحرف حذف – البليغة وفنونه القرآن البرهان: أساليب )١(
  .٤/١٢٦ إذا – األدوات من المفردات على المصدر السابق: الكالم )٢(
  .١٣أفراد كلمات القرآن، البن فارس ص/ )٣(
  .١١٦سورة البقرة:  )٤(
  .١/٨٨ والنظائر الوجوه . البرهان: جمع١٤- ١٣أفراد كلمات القرآن، البن فارس ص/ )٥(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٢٨١ 

 

؛ عندكم" العبرة "في اآلية معنى: " قالالشافعي "مناقب في اإلمام الرازي وحكى
، ومفاصله وبصره وسمعه وأذنيه بعينيه الً كام اتام  فخرج" كن": للعدم قال لما ألنه
 من فالمراد، عليه" كنت ما إلى "عد: كان قد لشيء يقول نأ من أشد العبرة في فهذا
 شيء من أهون اهللا على يكون شيئا أن ال ِعبرتكم بحسب عليه أهون وهو اآلية
  .)١(آخر

، فيقومون صيحة بهم ُيصاح ألنه ؛للخلق يعود mel في الضمير: وقيل
  .)٢(ونساءً  الً رجا يصيروا أن إلى اُمَضغً  ثم اَعَلقً  ثم اُنَطفً  يكونوا أن من أهون وهو

: لقوله امعارضً  )٣(m�h�i�j�kl: قوله جعل يجوز ال: /وقال 
mc�d�el األهون أن: والمعنى ،)٤("هين" على أهون تأويل يجب بل 

 بدء من اإلمكان في أدخل فاإلعادة، هو أمكن وقد، غيره من اإلمكان في أدخل
  .)٥(الخلق

mmmm�� ��3333�� ��4444�� ��5555�� ��6666�� ��7777�� ��8888� � �� � �� � �� � �9:9:9:9:�� ��;;;;�� ��<<<<� �� �� �� �====� �� �� �� �>>>>�� ��?@?@?@?@�� ��AAAA�� ��BBBB�� ��¡¡¡¡�� ��¢¢¢¢�� ��
££££�� ��llll  

�>�;m: تعالى قوله �=� �>�?@�A�B�¡�¢l ٦(يهدي ال: أي(.  
 mmmm�� ��\\\\�� ��]]]]�� ��̂̂̂̂���� ����____�� ��̀̀̀̀���� ����aaaa�� ��bbbb�� ��cccc��� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� �����dddd�� ��eeee�� ��ffff�� ��llll  

�^�[�\m: تعالى قوله �_...l ،أي، "البرهان" هو -هنا– والسلطان :
 وسمي، والموعظة والعبرة المخبرة كالدالئل اناطقً  اصامتً  فيكون به يستدلون برهان

                                                            
  باب معرفته بالتفسير. ٢٠٨القاهرة، ص/ –، مكتبة دار التراث لإلمام البيهقي مناقب اإلمام الشافعي )١(
  .٤/٣٨ البليغة وفنونه القرآن البرهان: أساليب )٢(
  .٣٨سورة ق:  )٣(
  .٢/٣٥ القرآن آي تعارض عند القول – المختلف موهم البرهان: معرفة )٤(
  .٣/٢٨٦ بالحجة الخصم إلجام – البليغة وفنونه القرآن المصدر السابق: أساليب )٥(
  .٢/٢٠٤ اإلنكار استفهام – الكالم معنى المصدر السابق: أقسام )٦(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٢٨٢ 

 

  .)١(الكالم لوازم من ألنها اكالمً  "الداللة"
mmmmgggg�� ��hhhh���� ����iiii�� ��jjjj�� ��kkkk�� ��mlmlmlml�� ��nnnn�� ��oooo�� ��pppp�� ��qqqq�� ��rrrr�� ��ssss���� ����tttt������ ������uuuu�� ��vvvv�� ��wwwwllll  

�mg�h: تعالى قوله �i�j�k�ml�n�o�p�q�r�s� �t� � �u�
vl رت أنه إال، "إن" مع والمضارع، "إذا" مع الماضي لفظليطابق الرحمة ُنك 
  .)٢(اأيضً  النوع بقصد والسيئة، منها نوع بقصد اإلذاقة معنى

mmmm�� �������� ������� � � � � � �� � � � � � �� � � � � � �� � � � � � �    �� ��!!!!� � �� � �� � �� � �""""�� ��####�� ��$$$$� � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � �%%%%�� ��&&&&� �� � � �� �''''� � � � � �� � � � � �� � � � � �� � � � � �((((�� ��))))� �� �� �� �****�� ��++++�� ��,,,,�� ��
----llll  

: بالبحر يراد فإنه والبحر البر ذكر من القرآن في كل ما: )٣(ابن فارسقال 
��m: قوله تعالى غير، اليابس التراب: وبالبر، الماء��� � � � � � � �!� � �"l فإنه 
 وفى، أخاه آدم ابنُ  قتل: البر في: علمائنا بعض وقال ،والعمران البرّية: يعني
  .)٤(اغصبً  سفينةٍ  كل  الملك َأْخذ: البحر
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�¦�¥�¤�£�¢�m تعالى قوله �§�l " ألنها  ؛الرياح"  مجموعةجاءت
  .)٥(الرحمة سياق في ذكرت

: الروم سورة في، واحد غير السماء من اجانبً : يعني القرآن في "كسف" وكل
m�®���� ��� �l ٦(اقطعً  السحاب يعني(.  

                                                            
  .١٦٧- ٢/١٦١ اإلفرادي المجاز – ومجازه حقيقته البرهان: بيان )١(
  .٢/٢٢٤ إذا – الكالم معنى المصدر السابق: أقسام )٢(
  .١٠أفراد كلمات القرآن البن فارس ص/ )٣(
  .١/٨٦ والنظائر الوجوه البرهان: جمع )٤(
  .٤/٩ ذلك وحكم ومفرًدا مجموًعا القرآن في ورد ما – البليغة وفنونه القرآن المصدر السابق: أساليب )٥(
  .١/٨٩ والنظائر الوجوه المصدر السابق: جمع )٦(
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�mW�X�Y: قوله تعالى � �Zl ،التفصيل على الكلية هي الهداية هذه 

 ذلك ليس، العيان يدركه ما إلى األرباب من هدايته في العبد ترّقى التي بالتوالي
�"�!� �m: قبلها قوله ذلك على ويدل ،العيان إلى بالنسبة÷  للرسول �#�
$�%�&�'�(� � �)*�l )إلى النظر في اذاهبً  الملك عالم من النظر فهذا )١ 

  .)٢(اوتسليمً  اإيمانً  إال يدرك ال ما إلى الملكوت عالم
mmmm�� ���� ��hhhh�� ��iiii�� ��jjjj� �� �� �� �kkkk�� ��llll�� ��mmmm�� ��nnnn�� ��oooo�� ��pppp�� ��qqqq�� ��rrrr�� ��ssss� �� �� �� �tttt�� ��uuuu�� ��vvvv� �� �� �� �wwww� � �� � �� � �� � �xxxx�� ��
zyzyzyzy�� ��{{{{�� ��||||�� ��~}~}~}~}�� ��))))�� ��****���� ������� ��� ���� ������� ���++++���� ����,,,,���� ����llll  

�m��h�i�j: قوله تعالى �k�l�m�n�o�p�q�r�s� �t�u�v� �

w� � �xl� ،الطفل أو الجنين في الوجود: والثاني، التراب أو النطفة: فاألول ،

 للطفل تجعل التي األولى والقوة؛ العمر أرذل وهو الشيخوخة بعد الذي: والثالث
 الغيرية ويؤيد )٣(ابن الحاجب قاله، البلوغ بعد والثانية، للثدي واالهتداء التحرك
  .)٤(التنكير

                                                            
  .٥٠سورة النمل:  )١(
  .١/٢٨١ الياء حذف – الخط مرسوم البرهان: علم )٢(
، العالمة جمال الدين أبو عمرو بن الحاجب الكردي، المقرئ هو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس )٣(

 –أو إحدى وسبعين  -النحوي المالكي األصولي الفقيه، صاحب التصانيف المنّقحة، ولد بعد سنة سبعين 
بعض القراءات عن "الشاطبي" وسمع منه اليسير، وقرأ بالسبع على أبي الجود، وسمع من وخمسمائة، أخذ 

البوصيري وجماعة، وتفقه على أبي منصور اإلبياري وغيره، وتأّدب على الشاطبي وابن البناء؛ وكان من أذكياء 
، وكان األغلب عليه قدم دمشق، ودّرس بجامعها في زواية المالكية، وأكّب الفضالء على األخذ عنه ،العالم
من مصنفاته: "الكافية وشرحها ونظمها" و"الوافية وشرحها" و"الشافية وشرحها" و"شرح المفصل بشرح ، النحو

بغية الوعاة (مات باإلسكندرية سادس عشر شهر شوال سنة ست وأربعين وستمائة.  ،سماه اإليضاح" وغير ذلك
  ).١٦٣٢رقم الترجمة ( ٢/١٣٤
  .٢/٣٠٠ المراد غير أنه يوهم الضمير يكون حيث اللبس إزالة – البليغة وفنونه القرآن البرهان: أساليب )٤(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٢٨٤ 

 

�m��h�i�j تعالى وقوله �k�ll ، ّاآلخر غير المذكور من الً ك فإن ،
، والجنين الطفل في الموجود الضعف: والثاني، التراب أو النطفة: األول فالضعف

 الستدعاء وهداية حركة للطفل تجعل التي: األولى والقوة، الشيخوخة في: والثالث
  .)١(البلوغ بعد: والثانية، بالبكاء نفسه عن والدفع اللبن

mmmm----�� ��....�� ��////�� ��0000�� ��1111� �� �� �� �2222�� ��3333�� ��4444�� ��5555� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �6666�� ��7777�� ��8888�� ��9:9:9:9:�� ��;;;;�� ��¡¡¡¡�� ��¢¢¢¢���� ����
££££�� ��¤¤¤¤���� ��� ������� ��� ������� ��� ������� ��� ���¥¥¥¥�� ��¦¦¦¦�� ��§§§§�� ��llll  

�m�-�.�/�0�1: قوله تعالى �2�3�4�5� � � � �6�7�8�9:�;�
¡�¢� �£�¤� � � � � � � � � �¥�¦�l ،أي، البعث يوم فهذا منكرين كنتم إن: تقديره :
  .)٢(إنكاركم بطالن تبين فقد

  
  

        
  

mmmm�� ��HHHH�� ��IIII���� ����JJJJ�� ��KKKK�� ��llll  

  –أي القرآن- سماهو : / أبو المعالي عزيزي بن عبدالملكقال القاضي 
�mH�I: فقال، هدىً  �J�l)٣(.  

 وبين بينه اوتفريقً ، الحق إلى بينة داللة فيه فألن؛ هدىً  تسميته وأما: /قال 
  .)٤(الباطل

                                                            
  .٤/٦٤مرتين  اإلسم ذكر إذا فيما – البليغة وفنونه القرآن البرهان: أساليب )١(
  .٣/١١٦ الشرط حذف – البليغة وفنونه القرآن المصدر السابق: أساليب )٢(
  .١/١٩٢ واشتقاقاتها أسمائه المصدر السابق: معرفة )٣(
  . ١/١٩٦ واشتقاقاتها أسمائه المصدر السابق: معرفة )٤(

 لقمانلقمانلقمانلقمانسورة سورة سورة سورة 

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٢٨٥ 

 

mmmm�� ��ffff�� ��gggg�� ��hhhh�� ��iiii�� ��jjjj� � �� � �� � �� � �kkkk�� ��llll�� ��mmmm�� ��nnnn�� ��oooo�� ��pppp�� ��qqqq�� ��rrrr� � � �� � � �� � � �� � � �ssss�� ��
tttt���� ����uuuu�� ��vvvv�� ��wwww�� ��llll  

�m�f�g�h�i�j: تعالى قوله � �k�l�m...�l ،فاعترض 
�m�i�j: بقوله � �k�l�m�n�o�p�l به الموّصى وبين "ووصينا" بين ،
 الحمل فِذْكرُ ، وفصاله حمله في المشقة من أمه كابدته بما الولد إذكار: ذلك وفائدة

 الولد حمل في والمتاعب المشاق من لتحملها، باألم التوصية زيادة يفيد والفصال
: وقوله ،)١(مرة وباألب اثالثً  باألم التوصية الحديث في جاء ولهذا، الوالد يتكلفه ماال
m�n�o�p�l ٢(عامين بعد أي(.  

mmmm�� ��xxxx�� ��yyyy�� ��zzzz�� ��{{{{�� ��||||�� ��}}}}�� ��~~~~�� ��!!!!� �� �� �� �""""�� ��####�� ��$$$$�� ��%%%%�� ��&'&'&'&'�� ��((((�� ��))))�� ��****�� ��
+,+,+,+,���� ����----�� ��....�� ��////�� ��0000�� ��12121212�� ��3333�� ��4444�������� ��������5555�� ��6666���� ����7777�� ��8888� � ��� ��� ������ � ��� ��� ������ � ��� ��� ������ � ��� ��� �����9999�� ��::::llll  

َسْعِد ْبِن َأِبي الوالدين عن  بر في )٣(المفرد" "األدب كتاب في البخاري روى
َكاَنْت ُأمي َحَلَفْت َأْن ال : ِكَتاِب اللِه َتَعاَلىَنَزَلْت ِفي َأْرَبُع آَياٍت ِمْن ": َقالَ   )٤(َوقاصٍ 

ًدا  ى ُأَفاِرَق ُمَحمعَتْأُكَل َوال َتْشَرَب َحت ، َوَجل ُه َعزَفَأْنَزَل الل :mx�y�z�{�

                                                            
  .٣/٤٠االعتراض – البليغة وفنونه القرآن البرهان: أساليب )١(
  .٤/١٨٨ في معاني – األدوات من المفردات على المصدر السابق: الكالم )٢(
هـ، باب بر الوالد المشرك ١٣٧٥القاهرة، ت/ –في األدب المفرد، المطبعة السلفية ومكتبتها  رواه البخاري )٣(

  ).٢٤، رقم  (١٧ص/
واسم أبي وقاص: مالك بن ُأهيب بن عبدمناف بن زهرة بن كالب بن مرة  - ،تهو سعد بن أبي وقاص  )٤(

القرشي الزهري المكي، أحد العشرة وأحد السابقين األولين، وأحد من شهد  األمير أبو إسحاق –بن كعب بن لؤي 
بدًرا والحديبية، وأحد الستة أهل الشورى، روى جملة صالحة من الحديث، له في الصحيحين خمسة عشر حديثًا، 

قيس قال: قال سعد بن مالك: ما جمع بخمسة أحاديث، ومسلم بثمانية عشر حديثًا، عن  وانفرد له البخاري
أبويه ألحد قبلي، ولقد رأيته ليقول لي: يا سعد ارِم فداك أبي وأمي!، من مناقبه أن فتح العراق كان  عرسول اهللا 

رقم  ١/١٥على يديه وكان قائًدا لمعركة القادسية، توفي سنة خمس وخمسين. (تهذيب سير أعالم النبالء 
  ).٥الترجمة (

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٢٨٦ 

 

|�}�~�!� �"�#�$�%�&'�(�)�*�,l)اِنَيةُ ، )١ي : َوالثَأن
�m�A�B: َفَنَزَلتْ ، َهْب ِلي َهَذا، َيا َرُسوَل اللهِ : َفُقْلتُ ، ُكْنُت َأَخْذُت َسْيًفا َأْعَجَبِني

Cl)اِلَثةُ ، )٢ِه : َوالثي َمِرْضُت َفَأَتاِني َرُسوُل اللهِ َيا : َفُقْلتُ ، عَأني ، َرُسوَل اللِإن
َفَكاَن الثُلُث ، َفَسَكتَ ؟ الثُلثُ : َفُقْلتُ ، ال: َفَقالَ ؟ َأَفُأوِصي ِبالنْصفِ ، ُأِريُد َأْن َأْقِسَم َماِلي

َفَضَرَب َرُجٌل ِمْنُهْم ، ني َشِرْبُت اْلَخْمَر َمَع َقْوٍم ِمَن اَألْنَصارِ أ: َوالراِبَعةُ ، َبْعَدُه َجاِئًزا
  .)٣("ز َوَجل َتْحِريَم اْلَخْمرَفَأْنَزَل عَ  عَفَأَتْيُت النِبي ، َأْنِفي ِبَلْحَيْي َجَملٍ 

�!�~�{�|�}�mx�y�z: وقوله �"�#�$l ،وال ذاك ال فالمراد 
  .)٤(ثابت غير كالهما أي، به علمك

 mmmm�� ��yyyy�� ��zzzz� � �� � �� � �� � �{{{{�� ��||||�� ��}}}}�� ��~~~~�� �������� �������� �������� �������� ����������� �� �� �� ������� �������� �������� ��

������ �������� ��llll  
   –أي القرآن- اهسمّ و : / أبو المعالي عزيزي بن عبدالملكقال القاضي 

  .)٥( m����������l: فقال الوثقى بالعروة
mmmmÅÅÅÅ�� ��ÆÆÆÆ�� �������� ������� � � � �� � � � �� � � � �� � � � ������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ������� �� �� �� �    �� ��!!!!�� ��

""""��� ������ ��� ��� ������ ���#$#$#$#$�� ��%%%%�� ��&&&&�� ��''''���� ����((((�� ��))))�� ��llll  
�����m�Å�Æ: قوله تعالى � � � ������l ،لتكسرت هذا كان لو: معناه 

��    �m: وقوله، المداد وفني األشجار ��!!!!l���� ، العطف حرف حذف على أو مستأنف��

  .)٦(الجواب محذوفة وذلك إذا اعتبرنا "لو" ،نفدت وما: أي

                                                            
   ١٥ :لقمانسورة  )١(
  .١ :سورة األنفال )٢(
  .١/٤٠ الحكم على اآلية نزول تقدم– النزول أسباب البرهان: معرفة )٣(
  .٣/٢٤٧ رأًسا الشيء نفي – البليغة وفنونه القرآن المصدر السابق: أساليب )٤(
  .١/١٩٣ واشتقاقاتها أسمائه المصدر السابق: معرفة )٥(
  .٤/٢٢٤ لو – األدوات من المفردات على المصدر السابق: الكالم )٦(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٢٨٧ 

 

 نفدت وما األشياء هذه لنفدت: والتقدير، امحذوفً  "لو" جواب يكون أن ويحتمل
���m� �!l يكون وأن، اهللا كلمات  كان إذا ألنه ؛النفاد نفي في مبالغة الجواب هو ��

 كان امدادً  والبحر اأقالمً  شجرة من األرض في ما كون تقدير على االزمً  النفاد نفي
  .)١(أولى عدمها تقدير على لزومه

����m: وقوله������l�� �� �� ��  ما .. اهللا كلمات بذلك يكتب: أي�
  .)٢(أبو الفتح قاله ،نفدت

��m: وقوله��l�� �� �� ��  نظم لتناسب "بحور": يقل ولم القلة بجمع أتى�
  .)٣(الكالم

�"�!� �m: تعالى قوله �$l ،نفدت وما األشياء هذه "لنفدت: التقدير 
 ألنه؛ النفاد نفي في مبالغة الجواب هو m� �!l يكون أن ويحتمل ،اهللا" كلمات

 والبحر اأقالمً  شجرة من األرض في ما كون تقدير على االزمً  النفاد نفي كان إذا
  .)٤(أولى عدمها تقدير على لزومها لكان امدادً 
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^̂̂̂�� ��____�� ��llll  

                                                            
  .٤/٢٢٧ لو – األدوات من المفردات على البرهان: الكالم )١(
  . ٢/١٦٩النحوي، انظر قوله في: المحتسب  هو عثمان بن جني، أبو الفتح )٢(

  .٣/١٣٢ الفعل حذف – البليغة وفنونه القرآن البرهان: أساليب
  .٤/١٨ ذلك وحكم ومفرًدا مجموًعا القرآن في ورد ما – البليغة وفنونه القرآن البرهان: أساليب )٣(
  .٣/١١٩ األجوبة حذف – البليغة وفنونه القرآن المصدر السابق: أساليب )٤(

 سورة السجدةسورة السجدةسورة السجدةسورة السجدة

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٢٨٨ 

 

�mL�M: قوله تعالى �Nl ،"سيبويه جعلها كذا؟ أيقولون بل تقديره 
؟ هذا قولهم عن اهللا يستفهم كيف: اعتراضا وجه ثم )١(الخبر بعد ألنها ؛منقطعة
 للشيء امحققً  المستفهم يكون كالمهم في أن يريد؛ العرب كالم في جاء بأنه وأجيب

�#�$�m: كقوله، المخاطب إلى بالنظر يورده لكن � � � �"�!� � ��� � � ��� � � � � ��l)وقد )٢ 
  .)٣(رجائكما" في ذلك يفعل "لعله أراد لكنه؛ يخشى وال يتذكر ال أنه اهللا علم

 mmmm������ ���������� ���������� �������� ������������ ��    ���������� ����������!!!!�� ��""""�������� ��������####�� ��$$$$�� ��%%%%�� ��llll  
����m: تعالى قوله لنفسه المؤكد المصدر من )٤(سيبويه جعل: /قال  �
�����lفيكون، احسنً  اخلقً  خلقه فقد شيء كل أحسن إذا ألنه ؛ m�l 

؛ اشتمال بدل يكون أن ويجوز، تعالى" "اهللا هو والضمير، اخلقً  خلقه: معنى على
  .شيء كل خلق أحسن: أي

 إلى المصدر إضافة هذا في أن: ألمرين أولى سيبويه قاله والذي: الصفار قال
، االمتنان في أبلغ إليه صار الذي المعنى وأن، أكثر الفاعل إلى وٕاضافته المفعول

���m: قال إذا أنه وذلك ����l ؛ "شيء كل خلق أحسن": قولك من أبلغ فهو

: قال وٕاذا، احسنً  نفسه في الشيء يكون وال، المحاولة وهو الخلق يحسن قد ألنه
 شيء كل وضع أنه بمعنى، َحَسن َخَلقه شيء كل  أن اقتضى، شيء كل أحسن

  .)٥(االمتنان في أبلغ فهو، موضعه
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  .١٧٣-٣/١٧٢الكتاب لسيبويه  )١(
  .٤٤سورة طه:  )٢(
  .٤/١١٦ أم – األدوات من المفردات على البرهان: الكالم )٣(
  .١/٣٨١الكتاب لسيبويه  )٤(
  .٢/٢٤٧ الصناعي بالتأكيد يلتحق ما – البليغة وفنونه القرآن البرهان: أساليب )٥(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٢٨٩ 

 

�m�A: تعالى قوله � � �B�C� �D�E�F�G�H�l ،إنه: فقيل 
 ع للنبي الخطاب: وقال قوم ومنعه، باب خطاب الخاص والمراد به العموم من

�¤m في كالترجي، ع اهللا لرسول للتمني و"لو" �¥l)من تجرع ألنه ؛)١ 
 من، الفظيعة الحالة تلك على يراهم أن تمنى كأنه اهللا فجعله، الغصص عداوتهم

  .بهم ليشمت اعميً  اصم  الرؤوس نكس
  .)٢(يرى حال أسوأ لرأيت أي؛ محذوف وجوابها امتناعية" لو": تكون أن ويجوز
�m�I: وقوله ��J�K�l ٣(ربنا يقولون: أي(.  
mmmmRRRR�� ��SSSS�� ��TTTT�� ��UUUU� � � �� � � �� � � �� � � �VVVV�� ��WWWW�� ��XXXX� �� � � �� �YYYY�� ��ZZZZ� �� � � �� �[[[[� � �� � �� � �� � �\\\\� �� � � �� �]]]]�� ��̂̂̂̂�� ��____� �� � � �� �̀̀̀̀�� ��

aaaa�� ��bbbb���� ����llll  
�mR�S�T�U: قوله تعالى � � � �V�W�l� ،يفعل أن اهللا شاء لو: التقدير 

  .)٤(لفعل ذلك

�mR�S�T�U: تعالى قوله � � � �V�W�l عبد  قاله كما التقدير فإن

  .)٥(آلتيناها هداها نفس كل  نؤتي أن شئنا ولو: القاهر الجرجاني

 mmmm�� ��cccc�� ��dddd�� ��eeee�� ��ffff�� ��gggg�� ��hhhh�� ��iiii� � �� � �� � �� � �kjkjkjkj� �� �� �� �llll�� ��mmmm�� ��nnnn�� ��oooo�� ��pppp� ����� ���� � ����� ����
qqqq�� ��rrrr�� ��llll  

  .)٦(العذاب فذوقوا: أي m�c�d�e�f�g�h�l: وقوله
mmmm4444�� ��5555�� ��6666�� ��7777�� ��8888�� ��9999�� ��::::�� ��;;;;�� ��<<<<���������� ����������====���� ����>>>>�� ��????� ��� ��� ����� ��� ��� ����� ��� ��� ����� ��� ��� ����@@@@�� ��AAAA�� ��llll  

                                                            
  .٣١سورة األنبياء:  )١(
  .٢/١٣٨ العموم به والمراد الخاص خطاب – القرآن في والخطاب المخاطبات البرهان: وجوه )٢(
  .٣/١٢٧القول  حذف – البليغة وفنونه القرآن المصدر السابق: أساليب )٣(
  .٣/١٠٩ المفعول حذف المصدر السابق: )٤(
  .٣/١١٠المصدر السابق:  )٥(
  .٣/١٠٧ المفعول حذف – البليغة وفنونه القرآن المصدر السابق: أساليب )٦(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٢٩٠ 

 

َما َال َعْيٌن « : فقال الجنة في ألوليائه تعالى اهللا أعد ما ذكر حين: /قال 
: قال ثم ،َأْطَلَعُكْم اهللا عليه َما َبْلهَ  َرَأْت َوَال ُأُذٌن َسِمَعْت َوَال َخَطَر َعَلى َقْلِب َبَشرٍ 

����>�;�:�m4�5�6�7�8�9: شئتم إن اقرءوا" �llll!)١(.  

mmmm�� ��̧̧̧̧�� ��¹¹¹¹�� ��ºººº� �� �� �� �»»»»�� ��½¼½¼½¼½¼�� ��¾¾¾¾�� ��¿¿¿¿�� ��ÀÀÀÀ�� ��ÁÁÁÁ�� ��ÂÂÂÂ� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �ÃÃÃÃ�� ��ÄÄÄÄ�� ��ÅÅÅÅ� �� �� �� �ÆÆÆÆ�� ��QQQQ�� ��RRRR�� ��
SSSS���� ����TTTT�� ��UUUU�� ��� ��� ����� ��� ��� ����� ��� ��� ����� ��� ��� ���VVVV�� ��WWWW�� ��XXXX���� ����llll  

�m�R�S: تعالى قوله �T�U� � � � �V�Wl بلفظ m�Tlعلى� 
�m�h سبأ وفي، العذاب وصف �i� �j� � �l )وفيه، النار وصف على "التي" بلفظ )٢ 
  :أوجه أربعة

 ال الذي الضمير موقع "النار" لوقوع السجدة في العذاب وصف أنه: أحدها

�m¸�¹�º: قوله مع إضمارها لتقدم الضمير موقع وقعت وٕانما، يوصف �

»�½¼�¾�¿�À�Á�Â� � � � �Ã�Äl)ذوقوا لهم "وقيل: الكالم فحق )٣ 

 وصف إلى عدل الوصف يقبل ال الذي المضمر موضع وضعها فلما، عذابها"
  .وصفها من المانع لعدم فوَصَفها سبأ في وأما، العذاب

 معنى على الً حم وُذكر، أيًضا النار وصف السجدة في الذي أن: الثاني
  .والحريق الجحيم

 سبأ وفي، العذاب ويجحد بالنار يقر من حق في السجدة في الذي أن: الثالث
  .النار أصل يجحد من حق في

                                                            
رقم  ٨٠١باب ما جاء في صفة الجنة، ص/ –من حديث أبي هريرة، كتاب بدء الخلق  رواه البخاري )١(

 معاضدة )،٢٨٢٤رقم الحديث ( ١٢٩٨)، ومسلم، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها، ص/٣٢٤٤الحديث (
  .٢/٨٦ للقرآن السنة

  .٤٢سورة سبأ:  )٢(
  .٢٠سورة السجدة:  )٣(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٢٩١ 

 

 امضمرً  النار ذكر تقدم لما ألنه السجدة في العذابَ  وصف إنما أنه: الرابع
 بمنزلة للسامع أنشطَ  فيكون، للخطاب اتلوينً  ليكون، العذاب وصف إلى َعَدل اومظهرً 
  .)١(الخطاب إلى الغيبة من العدول

mmmm�� ��KKKK�� ��LLLL�� ��MMMM�� ��NNNN���������� ����������OOOO�� ��PPPP���� ����QQQQ���� ����RRRR�� ��TSTSTSTS�� ��UUUU�� ��VVVV�� ��WWWW������ ������XXXX�� ��YYYY�� ��llll  
�m�v: قاعدة في قوله تعالى �w�x�y�z�{�|l)قد  ونحوها، )٢

���������m :يكون نحو هذا اللفظ في القرآن كقوله تعالى ��� ��|l)٣( 

m�B�C�D�E�F�G�l)٤(m�K�L�M�N� � � � �O�P� �Q� �R�S�l)٥( 

mc�d�e�f�g� �h�l )إلى غير ذلك )٦ ..  
وٕاذا كان ، فهو خبر على أن هذا االستفهام معناه النفي فحينئذ )٧(والمفسرون

، م بعض الناس أنه إذا أخذت هذه اآليات على ظواهرها أدى إلى التناقضخبر فتوهّ 
وال أحد أظلم ممن افترى عل اهللا ، ال أحد أظلم ممن منع مساجد اهللا: ألنه يقال

  .هاوال أحد أظلم ممن ذكر بآيات اهللا فأعرض عن، اكذبً 
  :واختلف المفسرون في الجواب عن هذا السؤال على طرق

ال : فكأنه قال، تخصيص كل واحد في هذه المواضع بمعنى صلته: أحدها
وال أحد من المفترين أظلم ممن افترى ، أحد من المانعين أظلم ممن منع مساجد اهللا

  .الت زال عنه التناقضوٕاذا تخصص بالص ، وكذلك باقيها، كذبا على

                                                            
  .٤٢- ٢/٤١ االختالف الموهمة األسباب – المختلف موهم البرهان: معرفة )١(
  .١٤٤سورة األنعام:  )٢(
  .٩٣سورة األنعام:  )٣(
  .٣٢سورة الزمر:  )٤(
  .٢٢سورة السجدة:  )٥(
  .١١٤سورة البقرة:  )٦(
  ، مع تصرف في العبارة.١/٣٧٥انظر: تفسير البحر المحيط ألبي حيان  )٧(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٢٩٢ 

 

 ُحْكمٌ ، مثله إلى أحدٌ  َيْسِبقْ  لم لما السبق إلى بالنسبة التخصيص أن: الثاني
 في السبق إلى معناه يؤول وهذا، طريقتهم اسالكً  بعدهم جاء ممن أظلم بأنهم عليهم

  .)١(واالفترائية المانعية
 نفي يستدعي ال األظلمية ونفى -الصواب )٢(أبو حيان الشيخ وادعى-: الثالث

 رجل الدار في ما: قلت فلو، المطلق نفي على يدل  ال المقيد نفيَ  ألن ؛الظالمية
 يلزم لم الظالمية نفي على يدل لم وٕاذا، رجل مطلق نفي على ذلك يدل لم، ظريف

 لم األظلمية في التسوية ثبتت وٕاذا، األظلمية في التسوية إثبات فيها ألن التناقض
 وصار، األظلمية في يتساوون ألنهم، اآلخر على يزيد بذلك وصف ممن أحد يكن

 هؤالء تساوي في إشكال وال، ونحوها كذب وممن افترى ممن أظلمُ  أحد ال: المعنى
 أحد ال: قلت إذا أنك كما، اآلخر من أظلم هؤالء أحد أن على يدل وال، األظلمية في
 يكون أن نفي بل، اآلخر من أفقه أحدهم أن على يدل ال، وخالد وعمر زيد من أفقه

  .منهم أفقه أحدهم
 ولم خرابها في وسعى اسمه فيها ُيذكر أن اهللا مساجد منع َمن إن: يقال ال

 ألنا! األظلمية في مساويا يكون فال، بينهما جمع ممن اظلمً  أقل  اكذبً  اهللا على يفتر
 اختلفت وٕان، األظلمية في متساوون فهم، الكفار في هي إنما كلها اآليات هذه: نقول

                                                            
بعد أن أورد هذين الوجهين: وهذا كله بعد عن مدلول الكالم ووضعه العربي، وعجمة في  قال أبو حيان )١(

  اللسان يتبعها استعجام المعنى.
األندلسي الغرناطي  النفزي،  أبو حيان بن يوسف بن حيان اإلمام أثير الدين محمد بن يوسف بن عليهو  )٢(

نسبة إلى قبيلة من البربر، نحوي عصره ولغويه، ومفسره ومحدثه ومقرئه ومؤرخه وأديبه، ولد في آخر شوال سنة 
وأبي جعفر  األبذي أربع وخمسين وستمائة، وأخذ القراءات عن أبي جعفر بن الطباع والعربية عن أبي الحسن

وتقدم في النحو، وأقرأ في حياة شيوخه بالمغرب، وسمع الحديث  ،بن الزبير وابن أبي األحوص وجماعة
باألندلس وٕافريقية واإلسكندرية ومصر والحجاز من نحو أربعمائة وخمسين شيًخا؛ وأكب على طلب الحديث 

والقراءات، واألدب، والتاريخ؛ واشتهر اسمه، وطار صيته، وأخذ عنه وأتقنه وبرع فيه، وفي التفسير، والعربية، 
، وابن قاسم، وابن عقيل، ، وولديه، والجمال اإلسنويأكابر عصره، وتقدموا في حياته كالشيخ تقي الدين السبكي

وله من التصانيف: "البحر المحيط في التفسير"، ، مكتوم، وخالئق والسمين وناظر الجيش، والسفاقسي، وابن
مات في ثامن  ،"إتحاف األريب بما في القرآن من الغريب"، "التذييل والتكميل في شرح التسهيل" وغير ذلك كثير

  .)٥١٦رقم الترجمة ( ١/٢٨٠بغية الوعاة (عشرين صفر سنة خمس وأربعين وسبعمائة. 
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٢٩٣ 

 

 الزيادة فيه يمكن ال، واحد شيء وهو، الكفر إلى صائرة كلها فهي، األظلمية طرق
 وللعصاة، لهم بالنسبة الظلم في الزيادة تكمن وٕانما، به اتصف من إلفراد بالنسبة

، المؤمن من أظلمُ  الكافر: فتقول، المخالفة من فيه اشتركوا ما بجامع، المؤمنين
  .انتهى. غيره ظلم على يزيد الكافر ظلم أن ومعناه؛ الكافر من أظلم أحد ال: ونقول

 على الدليلَ  الشيخُ  فيقيمَ ، الظالمية نفي القائل عِ د يَ  لم: مشايخنا بعُض  وقال
 لغير ثابتة األظلمية أن والغرُض ، "الً مث منع ممن أظلم "ومن أن دعواه وٕانما، ثبوتها

 ،بينهما الجمع من بد وال، التعارض حصل كذلك كان وٕاذا، الوصف بهذا اتصف ما
  .به القول فيتعين، التخصيص وطريقه

 لم ولكن، صحيح ذكر" وممن منع ممن أظلم أحد "ال المعنى إن: الشيخ وقول
، آية في األظلمية عنها المنفي األفراد ألن ؛التخصيص جهة من إال ذلك يستفد

 اآليات بقية إلى بالنسبة وهكذا، أخرى آية في -اأيضً – األظلمية لبعضها وأثبتت
  .ذلك فيها الوارد

 أن بطريق بل، التخصيص بطريق ال استفيد ذلك أن يقتضي الشيخ وكالم
 آية كل أن علمت، ذلك تقرر وٕاذا، واحدة آية في الحكم لهذا المتضمنة اآليات
  .بالسبق وال بالصالت بالتخصيص القول إلى حاجة وال، بأخرى ُخّصت

 أحد لِزم، أظلم" أحد "ال: قّدرنا متى: فقال، المتأخرين بعض طريقة: الرابع
، المذكور غير من األظلمية نفي المقصود وأن، الظلم في الكل  استواءُ  إما: األمرين

 في أظلم واحد كل أن وٕاما، الذهن إلى المتبادر خالف وهو، له األظلمية إثبات ال
، حقيقة للمذكور األظلمية إثبات مدلولها جعل من لِزم إنما األمرين وكال ،النوع ذلك
  .غيره من نفيها أو

 الوقوف وهو، االعتراض عن وسالم المعنى في أْمكنُ  وهو، ثالث معنى وهنا
 قصدنا، فظيع عظيم األمر هذا أن به والمقصود، االستفهام من اللفظ مدلول مع

 امتالءً  ِبعظمته عنه المستفهم قلب المتالء، فوقه شيء ال أنه تخييل عنه باالستفهام
 داللته وتكون؛ أظلم أحد ال: يقول أن إلى مضطر فكأنه، غيره ترجيح من يمنعه
 ما اوكثيرً  ،فرض إن منه أظلم غيره كون يردُ  فال، حقيقة ال استعارة ذلك على
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٢٩٤ 

 

 إذا هذا من أعظم شيء أي: فيقال، التهويل به قصد إذا الكالم في هذا يستعمل
 ألبى، األشياء أعظم إنه: قلت أنت: بذلك للمتكلم قيل ولو؟ عظمته إفراط قصد
  .)١(عليه والمعنى معه ينتظم الكالم فإن، المعنى هذا فليفهم ،ذلك

mmmm�� �������� �������� �������� ������� � � � � � � �� � � � � � � �� � � � � � � �� � � � � � � ������� �������� �������� �������� ������� � �� � �� � �� � ������� �������� ������������ �������� �������� ��    �� ��!"!"!"!"�� ��
####�� ��$$$$���� ����%%%%�� ��&&&&�� ��''''�� ��((((�� ��))))�� ��****�� ��++++���� ����,,,,�� ��----�� � � ��� � � ��� � � ��� � � �....���� ����¡¡¡¡�� ��� � �� ��� �¢¢¢¢�� ��££££�� ��¤¤¤¤�� ��¥¥¥¥�� ��
§¦§¦§¦§¦�� ��̈̈̈̈�� ��©©©©�� ��ªªªª���� ����llll� �� �� �� �

���������m تعالى قوله � � � � � � ����������� � ����������
�� �!"�#�$� �%�&�'�(�)�*�+� �,�-� � � � �.� �¡� � �¢�

£�¤�¥�§¦�¨�©l)التي اآلية صدر في قوله إلى فانظر، )٢ 
 ذكر بعد وقال، يروا" "أولم: يقل ولم m������l: سمعية فيها الموعظة
�$�#�m: الموعظة �l القرون أخبار أو مسموع وهو الكتاب ذكر تقدم ألنه؛ 

��&&&&m: مرئية موعظتها التي اآلية صدر في قال وكيف ،ُيْسَمع كما وهو ��''''l)٣( ،
  .)٥(مرئي الجرز األرض إلى الماء سوق ألن ؛)٤(m�¨�©l: بعدها وقال

 mmmm�� ��««««�� ��¬¬¬¬�� ��®®®®�� ��<<<<�� ��°°°°������ ������±±±±������ ������²²²²�� ��³³³³���� ����llll   
�±�°�>�®�¬m: قوله تعالى ��²l ٦(القضاء هذا متى: يعني(.  

      

                                                            
 �m�|�{�z�y�x�w��vl : تعالى قوله في قاعدة – البليغة وفنونه القرآن البرهان: أساليب )١(
٥٠ – ٤/٤٩.  
  .٢٧-٢٦ سورة السجدة: )٢(
  .٢٧سورة السجدة:  )٣(
  . ٢٧سورة السجدة: )٤(
  .١/٧٠ الكالم عليه يدل ما مع الفواصل ائتالف – اآلي ورؤوس الفواصل البرهان: معرفة )٥(
  .١/٢٠٥ غريبه المصدر السابق: معرفة )٦(
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mmmm�� ��AAAA�� ��BBBB�� ��CCCC�� ��DDDD�� ��EEEE�� ��FFFF�� ��GGGG�� ��IHIHIHIH�� ��JJJJ�� ��KKKK���� ����LLLL�� ��MMMM�� ��NNNN�� ��OOOOllll  
 عللنبي الخطاب ، m�A�B�C�D�E�F�G�Hl: تعالى قوله

وحاشاه من طاعة الكافرين ، اكان تقي  عألنه ؛ )١(ا"أو الناس جميعً  والمراد المؤمنون
�mP�Q�R�S�T: والدليل على ذلك قوله في سياق اآلية، والمنافقين � � � �VU�W�
X�Y� ��� ����Z�[�\�l )٢(.  

mmmm�� ��̈̈̈̈�� ��©©©©�� ��ªªªª�� ��««««�� ��®¬®¬®¬®¬�� ��$$$$�� ��±°±°±°±°� �� � � �� �²²²²�� ��³³³³�� ��́́́́�� ��****�� ��¶¶¶¶� �� � � �� �̧̧̧̧�� ��

¹¹¹¹�� ��ºººº� �� �� �� �»»»»�� ��¼¼¼¼�� ��½½½½�� ��¾¾¾¾� � � �� � � �� � � �� � � �¿¿¿¿�� ��ÀÀÀÀ�� ��ÁÁÁÁ�� ��ÂÂÂÂ� �� �� �� �ÄÃÄÃÄÃÄÃ�� ��ÅÅÅÅ�� ��ÆÆÆÆ�� ��;;;;�� ��
<<<<�� ��====�� ��>>>>���� ����llll  

�°±�$�m: قول تعالى �l ٣(مثل أمهاتهم: أي(.  
mmmm�� ��̂̂̂̂�� ��____� �� �� �� �`̀̀̀�� ��aaaa�� ��bbbb�� ��cccc�� ��dddd�� ��eeee�� ��ffff� �� �� �� �gggg�� ��hhhh�� ��iiii�� ��jjjj�� ��kkkk�� ��llll�� ��
nmnmnmnm�� ��oooo�� ��pppp���� ����qqqq�� ��rrrr�� ��ssss�� ��tttt�� ��llll  

في  )٤(ابن األنباريوقد جعل  m�h�i�j�k�l�m�l: قوله تعالى

                                                            
  .٢/١٦٨إطالق اسم الخاص وٕارادة العام  –بيان حقيقته ومجازه البرهان:  )١(
   .٢سورة األحزاب:  )٢(

  .٢/١٥١خطاب عين والمراد غيره  - ه المخاطبات والخطاب في القرآن و وجالبرهان: 
  .٣/٩٦حذف المضاف وٕاقامة المضاف إليه مقامه  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٣(
، المقرئ النحوي، ولد سنة نباريمام الحافظ اللغوي ذو الفنون، أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار ابن األاإل )٤(

حمل عن والده، وألف  ،اثنتين وسبعين ومئتين، سمع من إسماعيل القاضي، وأحمد بن الهيثم البزاز، وخلق كثير
الدارقطني،  حدث عنه: أبو عمر بن حيويه، وأبو الحسن ،ار مع الصدق والدين، وسعة الحفظالدواوين الكب

صنف في علوم القرآن والغريب  ،ا من أهل السنةنً ا دي صدوقً  قال أبو بكر الخطيب: كان ابن األنباري ،وآخرون
والُمشكل والوقف واالبتداء، مات في ليلة األضحى ببغداد سنة ثمان وعشرين وثالث مئة عن سبع وخمسين 

  ).٢٩٩٢رقم الترجمة ( ٢/٨٧تهذيب سير أعالم النبالء (سنة. 

 سورة األحزابسورة األحزابسورة األحزابسورة األحزاب
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٢٩٦ 

 

  .ا إلى الجنودراجعً  m�l�m�lضمير  )١("الهاءات"كتاب 
  .)٣(بما سبق -هنا–واألشبه أن يأتي  ،هم المالئكة: قال قتادةعن  )٢(لقِ ونُ 
 mmmmuuuu�� ��vvvv�� ��wwww�� ��xxxx�� ��yyyy�� ��zzzz� �� �� �� �{{{{�� ��||||�� ��}}}}�� ��~~~~� � � �� � � �� � � �� � � �####�� ��$$$$�� ��%%%%���� ����
&&&&�� ��''''�� ��((((�� ��))))�� ��llll  

 "مالوا"فإنه من ، "زغال تُ "و "زاغوا"وكل شيء في القرآن من : )٤(ابن فارسقال 
������m|�}�~�l: قول اهللاغير  "تمل"وال    .)٥(شخصت: بمعنى��

ألن القلب إذا ؛ كادت تبلغ: أي، m#�$�%�l: وقوله تعالى

للخائف وٕان الخوف والروع يوجب ، هو حقيقة: وقيل ،زال عن موضعه مات صاحبه
  .وغيره )٦(الفراءذكره  ،وال يبعد أن ينهض بالقلب نحو الحنجرة، أن تنتفخ رئته

تقدير  ابن األنباري وردّ  ،تصل وجيبها واضطرابها بلغت الحناجراأو أنها لما 
  .)٧(ال تضمر "كاد" فإنّ  "كادت"

mmmm�� ��||||� �� �� �� �~}~}~}~}�� �������� �������� �������� �������� ��				�� ��



�� �������� ������� � �� � �� � �� � ��� �������� �������� �������� ������������ ��
������ �������� �������� ������� �� �� �� ������� �������� �������� �������� ������������ �������� �������� �������� ��    � �� �� �� �!!!!�� ��"#"#"#"#�� ��$$$$�� ��
%%%%�� ��¡¡¡¡�� ��¢¢¢¢�� ��££££�� ��¤¤¤¤�� ��llll  

�����m: تعالى قوله � ����������l ،عين الذي كدوران : أي

                                                            
انظر: البرهان في أشار الدكتور المرعشلي بوجود نسخة مخطوطة من الكتاب بباريس،  "الهاءات"كتاب  )١(

  .٣/١٩٩علوم القرآن تحقيق د. المرعشلي 
  عند تفسير اآلية. ١٩/٢٨ تفسير الطبري )٢(
  .٣/٨٣أقسام الحذف  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٣(
  .١٢أفراد كلمات القرآن العزيز البن فارس ص/ )٤(
  .١/٨٧والنظائر جمع الوجوه البرهان:  )٥(
  .٢/٣٣٦معاني القرآن للفراء  )٦(
  . ٣/٣٦المبالغة  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٧(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٢٩٧ 

 

  .)١(يغشى عليه من الموت
mmmm�� ��ÁÁÁÁ�� ��ÂÂÂÂ��� ������� ���� ��� ������� ����ÃÃÃÃ�� ��ÄÄÄÄ�� ��ÅÅÅÅ�� ��ÆÆÆÆ�� ��0000���� ����1111�� ��2222�������� ��������3333�� ��� ����� ��� ����� ��� ����� ��� ���4444�� ��5555�� ��6666�� ��7777���� ��� ��� ��� ������� ��� ��� ��� ������� ��� ��� ��� ������� ��� ��� ��� ���8888�� ��9999�� ��::::� ��� ������ ��� ������ ��� ������ ��� �����;;;;llll    

��m�2: قوله تعالى ��3� �� ��� ��4�5�6�7�� ��� ��� ��� ��� ��l ،٢(رحمته ويخاف عذابه: أي(.  
mmmm�� ��VVVV� �� �� �� �WWWW�� ��XXXX�� ��YYYY�� ��ZZZZ�� ��[[[[�� ��\\\\�� ��]]]]� �� �� �� �^̂̂̂�� ��____�� ��a`aà`a`�� ��bbbb�� ��cccc�� ��dddd� ���� ����� ���� ����� ���� ����� ���� ����

eeee�� ��ffff�� ��gggg�� ��llll  
�[�\�]�mZ: قوله تعالى �^�_�`la ، قال تقديره كما

عليهم أو يتوب عليهم فال  "ويعذب المنافقين إن شاء فال يتوب: )٣(المفسرون
بمدة  امقيدً  "فال يتوب عليهم أو يتوب عليهم": عند ذلك يكون مطلق قوله، "يعذبهم

  .)٤(الحياة الدنيا

mmmm�� ��hhhh�� ��iiii�� ��jjjj� � �� � �� � �� � �kkkk�� ��llll�� ��mmmm� � �� � �� � �� � �nnnn� �� �� �� �popopopo�� ��qqqq�� ��rrrr�� ��ssss�� ��utututut� �� �� �� �vvvv�� ��wwww�� ��xxxx�� ��yyyy�� ��

zzzz�� ��llll  
�m�h�i�jقوله تعالى  � �k�l�m� � �n� �po�q�r�s�ut� �v�

w�x�y�l ،فإن الكالم لو اقتصر فيه على قوله :m�q�r�s�t�l�u� �

الضعفاء موافقة الكفار في اعتقادهم أن الريح التي حدثت كانت  ألوهم ذلك بعَض 
فأخبر سبحانه في فاصلة ، وأن ذلك أمر اتفاقي، ولم يبلغوا ما أرادوا، رجوعهم سببَ 

 على أنه الغالب  اوٕايمانً  اهم يقينً ويزيدَ ، م المؤمنيناآلية عن نفسه بالقوة والعزة ليعل
بل هي من إرساله ؛ اوأن تلك الريح التي هبت ليست اتفاقً ، كذلكوأن حزبه ، الممتنع

وينصرهم مرة  اع النصر للمؤمنين ليزيدهم إيمانً وأنه ينو ؛ سبحانه على أعدائه كعادته
 اوطورً ، وتارة بالرعب كبني النضير، وتارة بالريح كيوم األحزاب، بالقتال كيوم بدر

                                                            
  .٣/١٠٠حذف المضاف والمضاف إليه  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )١(
  .٣/٩٦إليه مقامه حذف المضاف وٕاقامة المضاف  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٢(
  .٢١/١٧٢عند تفسير اآلية، روح المعاني، لأللوسي  ١٩/٦٨ تفسير الطبري )٣(
  .٣/٨٥أقسام الحذف  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٤(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٢٩٨ 

 

وأن النصر من عنده ، اكثرة ال تغني شيئً لهم أن ال اتعريفً ، ينصر عليهم كيوم أحد
  .)١(كيوم حنين
mmmm�� ��QQQQ�� ��RRRR� � �� � �� � �� � �SSSS�� ��TTTT�� ��UUUU�� ��WVWVWVWV�� ��XXXX�� ��YYYY�� ��ZZZZ�� ��[[[[�� ��\\\\� �� �� �� �]]]]�� ��̂̂̂̂�� ��____�� ��̀̀̀̀�� ��

aaaa�� ��bbbb�� ��cccc�� ��dddd�� ��eeee�� ��llll  
�m�Q�R: قوله تعالى � �S�T�U�Vl ؛ "يا نساء الرسول": لم يقل

�mQ�R: قولهو  ،)٢(قصد اختصاصهن عن بقية األمةلما  � �S�T�U�
Vl ،٣(في النزول ال في العلو: أي(.  

 mmmm�� ��ffff� �� �� �� �gggg�� ��hhhh�� ��iiii�� ��jjjj�� ��kkkk�� ��llll�� ��nmnmnmnm�� ��oooo� �� �� �� �pppp�� ��qqqq�� ��
rrrr�� ��ssss�� ��tttt�� ��vuvuvuvu�� ��wwww��� ����� �� ��� ����� ��xxxx�� ��yyyy�� ��zzzz������ ������{{{{�� ��||||� �� �� �� �� �� �� �� �}}}}�� ��~~~~�� ��0000���� ����1111�� ��
2222�� ��llll  

َهؤَُالِء َأْهُل َبْيِتي َفَأْذِهْب َعْنُهُم الرْجَس َوَطهْرُهْم «: عن أهل الكساء ع قوله

يمكن خروجهن وال ، وفيهن نزلت، وسياق القرآن يدل على إرادة األزواج )٤(!َتْطِهيًرا

�m�w: لكن لما أريد دخول غيرهن قيل بلفظ التذكير، عن اآلية � � � �x�y�z� ��

{�|� � � �}�~�l  ُم أن هذه اإلرادة شاملة لجميع أهل البيت الذكور لِ فع

أحق بهذا  وفاطمة عليا أنّ  على ودل  ،)٥(mQ�Rl: بخالف قوله، واإلناث

  .)٦(الوصف من األزواج

                                                            
  .٧٠ – ١/٦٩التمكين  –معرفة الفواصل ورؤوس اآلي البرهان:  )١(
  .٢/١٤٤خطاب المدح  –ه المخاطبات والخطاب في القرآن و وجالمصدر السابق:  )٢(
  .٣/٢٦٤قواعد تتعلق بالتشبيه  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٣(
رقم  ٥/٢٦٢باب سورة األحزاب  –رواه الترمذي من حديث عمر بن أبي سلمة، كتاب تفسير القرآن  )٤(

  ).٣٢٠٥الحديث (
  .٣٢سورة األحزاب:  )٥(
  .٢/١٢٥معرفة تفسيره وتأويله  )٦(
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¦¦¦¦�� ��§§§§�� ��llll  


�	���m: قوله تعالى���l ١(أحل له: أي(.  

 mmmm¹¹¹¹�� ��ºººº�� ��»»»»�� ��¼¼¼¼�� ��½½½½�� ��¾¾¾¾�� ��¿¿¿¿�� ��ÀÀÀÀ� �� �� �� �ÁÁÁÁ�� ��ÂÂÂÂ�� ��ÃÃÃÃ�� ��ÅÄÅÄÅÄÅÄ�� ��ÆÆÆÆ�� ��))))�� ��****�� ��++++�� ��

,,,,�� ��----llll  

�m¹�º: قوله تعالى ��� �»�¼�½�¾�¿�l ٢(زيد: أي(.  
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������ �������� �������� �������� ������� �� �� �� ������� �������� �������� ��¡¡¡¡�� ��¢¢¢¢� �� �� �� �££££�� ��¤¤¤¤�� ��¥¥¥¥� �� �� �� �¦¦¦¦�� ��§§§§�� ��
¨̈̈̈�� ��©©©©�� ��ªªªª� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �««««�� ��¬¬¬¬�� ��®®®®� �� �� �� �&&&&�� ��°°°°� � �� � �� � �� � �±±±±�� ��²²²²�� ��³³³³�� ��́́́́�� ��¶-¶-¶-¶-�� ��̧̧̧̧�� ��¹¹¹¹�� ��ºººº�� ��»»»»� �� � � �� �
¼¼¼¼�� ��½½½½�� ��¾¾¾¾�� ��¿¿¿¿�� ��ÀÀÀÀ�� ��ÁÁÁÁ�� ��ÂÂÂÂ� � � �� � � �� � � �� � � �ÃÃÃÃ�� ��ÄÄÄÄ�� ��ÆÅÆÅÆÅÆÅ�� ��====�� ��>>>>�� ��????�� ��
@@@@�� ��AAAA���� ����llll   

�����m: قوله تعالى � ��� � � � ���������	�
����� �
����������������� �������¡�¢� �£�
¤�¥� �¦�§�¨�©�ª� � � � �«�¬�®� �&�°� � �±�²�³�´�

                                                            
  .٣/٢١٣التضمين  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )١(
ى بن يزيد بن امرئ القيس ابن عامر بن زيد بن حارثة بن شراحيل أو ُشرحبيل بن كعب بن عبد العز هو  )٢(

مير الشهيد النبوي، المسمى في سورة األحزاب، أبو أسامة الكلبي، ثم المحمدي، سيُد الموالي، األ ،النعمان
ذكره ابن إسحاق وغيره فيمن شهد بدرا، قال الواقدي: عقد رسول  وسلم عوأسبقهم إلى اإلسالم، وِحب رسول اهللا 

لزيد على الناس في غزوة مؤتة، وقدمه على األمراء، فلما التقى الجمعان كان األمراء يقاتلون على  عاهللا 
تهذيب سير أعالم (سنة ثمان.  تأرجلهم، فأخذ زيد اللواء فقاتل وقاتل معه الناس حتى قتل طعًنا بالرماح 

  .٢/١٨٧الكنابات والتعريض في القرآن ).البرهان: ٣٩رقم الترجمة ( ١/٢٦النبالء 
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-l ، فلما قال في الموهوبة، كان ابتداء الخطاب له: أبو بكر الصيرفيقال :
m�±�²l  ُ١( عأن ما قبلها له ولغيره  مَ لِ ع(.  

، وفي الهبة إرادة االستنكاح، ها نفسهافي اإلحالل هبتُ  شرطٌ ": )٢(الزمخشريقال 
ألن إرادته هي ؛ كحهاستنوأنت تريد أن ت، أحللناها لك إن وهبت نفسها لك: كأنه قال

  .)٣("وما به تتم، قبول الهبة

�¥�m: قوله تعالى �¦�§�¨�©�ª�l ألنه لو أتى ؛ "لك": ولم يقل
فعدل عنه إلى  m�����l: كما في قوله تعالى، جوازه لغيره بالضمير ألخذ

  .)٤(للتنبيه على الخصوصية وأنه ليس لغيره ذلك؛ الظاهر

mmmm�� ��AAAA�� ��BBBB�� ��CCCC�� ��DDDD�� ��EEEE�� ��FFFF�� ��GGGG�� ��HHHH�� ��IIII� � � �� � � �� � � �� � � �JJJJ� � �� � �� � �� � �KKKK� �� �� �� �LLLL�� ��MMMM�� ��NNNN�� ��OOOO�� ��PPPP�� ��
QQQQ�� ��RRRR�� ��SSSS�� ��TTTT� �� � � �� �VUVUVUVU�� ��WWWW�� ��YXYXYXYX�� ��ZZZZ�� ��[[[[�� ��\\\\��� �������� ����� ��� �������� �����]]]]�� ��̂̂̂̂��� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� �����____�� ��̀̀̀̀���� ����aaaallll  

فيه وقوع الجناح في إبداء ، m�A�B�C�D�E�F�G�l: تعالى قوله
  .)٥(ولم يكن فيه إبداؤها لقرابة الرضاع، الزينة لمن عدا المذكورين من األجانب

 mmmmbbbb�� ��cccc�� ��dddd�� ��eeee� �� �� �� �ffff�� ��hghghghg�� ��iiii�� ��jjjj� �� �� �� �kkkk�� ��llll�� ��mmmm�� ��nnnn�� ��oooo�� ��
pppp�� ��llll  

�mb�c�d�e: قوله تعالى �f�g�l  فإن الصالة من اهللا مغايرة
: قولهو  ،)٦(وهو االعتناء والتعظيم؛ من القدر المشترك وهذا، للصالة من المالئكة

ml�m�n�o�l ،٧(فإن الصالة أفضل من السالم(.  

                                                            
  .٢/١٣٨خطاب الخاص والمراد به العموم  –ه المخاطبات والخطاب في القرآن و وجالبرهان:  )١(
  .٥/٨٢الكشاف  )٢(
  .٢/٢٢٩قواعد في الشرط  –أقسام معنى الكالم البرهان:  )٣(
  .٢/٣٠٤أسباب الخروج على خالف األصل  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٤(
  .٢/١٥ا بصفة الحكم على الشيء مقيدً  - معرفة أحكامهالمصدر السابق:  )٥(
  .٣/١٤٢اإليجاز  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٦(
  .٣/١٦٤التقديم والتأخير  المصدر السابق: )٧(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٣٠١ 

 

mmmm�� ��2222�� ��3333�� ��4444�� ��5555�� ��6666�� ��7777�� ��8888�� ��9999� � �� � �� � �� � �::::�� ��;;;;�� ��<=<=<=<=�� ��>>>>�� ��????�� ��@@@@�� ��
AAAA�� ��BBBB�� ��CDCDCDCD�� ��¡¡¡¡���� ����¢¢¢¢�� ��££££�� ��¤¤¤¤�� ��¥¥¥¥�� ��llll  

ألن ؛ فإن األزواج أسبق بالزمان، m�2�3�4�5�6l: تعالى قوله
  .)١(عالبنات أفضل منهن لكونهن بضعة منه 

mmmm�� ��ÅÅÅÅ�� ��ÆÆÆÆ�� ��LLLL���� ����MMMM�� ��NNNN�� ��OOOO�� ��PQPQPQPQ�� ��RRRR�� ��SSSS�� ��TTTT������ ������UUUU�� ��VVVV�� ��WWWW���� ����llll  
  .)٢(حكم اهللا وشرعه: أي، m�Å�Æ�L��M�N�O�Ql: قوله تعالى

mmmm�� �������� �������� �������� �������� �������� ������������ ������������ ��				�� ��



�� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ������llll  

�m: قوله تعالى������l  .)٣(من مقولهم وهو اَألْدرة: أي 

  

    

                                                            
  .٣/١٥٣من أسباب التقديم والتأخير السبق  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )١(
  .١/٢٨٥علم مرسوم الخط المصدر السابق:  )٢(
  .٢/١٨٤إطالق اسم المقول على القول  –بيان حقيقته ومجازه المصدر السابق:  )٣(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٣٠٢ 

 

        ::::املطلب الثانياملطلب الثانياملطلب الثانياملطلب الثاني
 ))))يسيسيسيس((((حىت نهاية سورة حىت نهاية سورة حىت نهاية سورة حىت نهاية سورة     ))))سبأسبأسبأسبأ((((من بداية سورة من بداية سورة من بداية سورة من بداية سورة     الزركشيالزركشيالزركشيالزركشيما فسره اإلمام ما فسره اإلمام ما فسره اإلمام ما فسره اإلمام     

        

        

mmmm�� ��TTTT�� ��UUUU�� ��VVVV�� ��WWWW�� ��XXXX� �� � � �� �YYYY�� ��ZZZZ�� ��[[[[�� ��\\\\�� ��]]]]�� ��̂̂̂̂�� ��____�� ��̀̀̀̀�� ��aaaa�� ��cbcbcbcb�� ��dddd� �� � � �� �eeee�� ��ffff�� ��
gggg�� ��llll  

؛ me�fl: اهللا تعالى قولتقدمت الرحمة على المغفرة في : /قال 
: وهو قوله، ألنها منتظمة في سلك تعداد أصناف الخلق من المكلفين وغيرهم

mT�U�V�W�X� �Y�Z�[�\�]�^�_�`�a�cb�d� �e�
fl� ًوالعموم قبل الخصوص ، اوالمغفرة تخص بعضً ، افالرحمة شملتهم جميع
  .)١(بالرتبة

 mmmmhhhh�� ��iiii�� ��jjjj� � � �� � � �� � � �� � � �kkkk�� ��llll�� ��nmnmnmnm� �� �� �� �oooo�� ��pppp�� ��qqqq�� ��rrrr�� ��ssss�� ��utututut�� ��vvvv� �� �� �� �wwww�� ��xxxx�� ��yyyy� ��� �� � ��� ��
zzzz�� ��{{{{�� ��||||�� ��}}}}�� ��~~~~�� ��----�� ��....�� ��////���� ����0000�� ��1111���� ����2222���� ����3333�� ��4444�������� ��������5555�� ��6666�� ��7777�� ��8888�� ��llll  

�ms�ut�v: قوله تعالى �w�x�y� � �z�{�|�}�~�-�l ، فإن
، وأن له ما في السموات وما في األرض، )٢(قبلها ذكر اهللا سبحانه سعة علمه

بمعلومات ملكه وهو السموات كلها فاقتضى السياق أن يذكر سعة علمه وتعلقه 
  .)٣(واألرض

mmmm9999�� ��::::�� ��;;;;�� ��<<<<�� ��====�� ��>>>>���� ����????�� ��@@@@�� ��AAAA�� ��¡¡¡¡���� ����¢¢¢¢�������� ��������££££�� ��llll    

                                                            
  .٣/١٥٩من أسباب التقديم والتأخير .. بالرتبة  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )١(
 �ma�`�_�^�]�\�[�Z�Y��X�W�V�U�T�f�e��d�cblيشير إلى قول اهللا:  )٢(

  .٢سبأ: 
  .٤/٧ا وحكم ذلك ا ومفردً فيما ورد في القرآن مجموعً  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٣(

    سورة سبأسورة سبأسورة سبأسورة سبأ
 

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٣٠٣ 

 

في الباطل ال يصح له  فإنه سعىٌ   m9�:�;�<�=l: قوله تعالى
  .)١(ثبوت في الوجود

  .)٢(عذاب مضاعف: أي، القصد المبالغة  m@�A�¡��¢�l: قوله تعالىو 

 mmmm������ ���������� ���������� �������� �������� ������������ ��				�� ��
�
�
�
��� ������� ���� ��� � ���� ������� ������������ ���������� �������� ��llll  
�����m: تعالى قوله ���l ٣(. دروعا سابغات: أي(  
mmmm������ �������� �������� �������� �������� ����������� �� �� �� ������� �������� �������� ������������ �������� ������� � �� � �� � �� � �¡¡¡¡�� ��¢¢¢¢� � � �� � � �� � � �� � � �££££�� ��
¤¤¤¤������ ������¥¥¥¥������ ������§¦§¦§¦§¦�� ��̈̈̈̈�� ��©©©©�� ��ªªªª� ��� �� � ��� ��««««�� ��¬¬¬¬���� ����®®®®�� ��,,,,������ ������°°°°�� ��±±±±���� ����²²²²���� ����llll  

�m����������l: في قوله تعالى: )٤(ابن الحاجبقال  الفائدة في : �

واأللفاظ التي تأتي ، بمقدار زمن الغدو وزمن الرواحاإلعالم ؛ "شهر"إعادة لفظ 
  .)٥(مبينة للمقادير ال يحسن فيها اإلضمار

 mmmm³³³³�� ��́́́́� �� � � �� �2222�� ��¶¶¶¶� �� � � �� �̧¸̧̧�� ��¹¹¹¹�� ��ºººº� � �� � �� � �� � �»»»»�� ��¼¼¼¼� � � � � �� � � � � �� � � � � �� � � � � �½½½½� � �� � �� � �� � �¿¾¿¾¿¾¿¾�� ��ÀÀÀÀ� � �� � �� � �� � �ÁÁÁÁ�� ��ÂÂÂÂ�� ��
ÄÃÄÃÄÃÄÃ�� ��ÅÅÅÅ�� ��ÆÆÆÆ�� ��CCCC� �� � � �� �DDDD�� ��EEEE�� ��llll  

  .)٦(العبد الشكور: أي mÅ�Æ�C��D�l: تعالى قوله
كل عمل ، خص من الفعلأن العمل أ: "الفعل""العمل" و الفرق بين: /وقال 

والعمل من ، ألنه أعم؛ اة الفعل في مقابلة االسمحولهذا جعل الن، وال ينعكس، فعل

                                                            
  .١/٢٦٥زيادة األلف  –علم مرسوم الخط البرهان:  )١(
  .٣/٢٥صنيعهم عند استثقال تكرار اللفظ  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٢(
  .٣/١٠١حذف الموصوف  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٣(
 ١هـ، ج/١٩٨٩ -هـ ١٤٠٩لبنان، ت/  -األردن، دار الجيل -األمالي البن الحاجب، دار عّمار )٤(

  .٢٧٢ص/
  .٤/٦٤إذا ذكر االسم مرتين  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٥(
  .٣/١٠١حذف الموصوف  –لقرآن وفنونه البليغة أساليب االمصدر السابق:  )٦(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٣٠٤ 

 

وقد اعتبره اهللا تعالى ، لما تكرر "فعل"وباب ، الفعل ما كان مع امتداد ألنه فعل
��������m³�´��2�¶l: فقال   .)١(حيث كان فعلهم بزمان����

 mmmm�� ��AAAA�� ��BBBB� � � � � � �� � � � � � �� � � � � � �� � � � � � �CCCC� �� �� �� �DDDD�� ��EEEE�� ��GFGFGFGF�� ��HHHH�� ��IIII�� ��JJJJ�� ��LKLKLKLK� �� � � �� �MMMM� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �NNNN�� ��OOOO�� ��PPPP�� ��QQQQ�� ��SRSRSRSR�� ��
TTTT�� ��UUUU�� ��VVVV�� ��WWWW���� ����XXXX�� ��llll  

  .)٢(وصفها بالطيب وهو صفة لهوائها، m�T�U�l: تعالى قوله

 mmmmjjjj�� ��kkkk�� ��llll�� ��nmnmnmnm�� ��oooo�� ��pppp�� ��qqqq�� ��rrrr���� ����ssss���� ����llll  
�m�o�p�q: من قائل ثم قال عزm�j�k�l�m�l  : قوله تعالى

r�l ،فإن جعلنا ، الذي يستحقه الكفور إال الكفورهل يجازى ذلك الجزاء : أي
  .)٣(زائدة فائدةً  اكان الثاني مفيدً  االجزاء عامً 

mmmm�� ��AAAA�� ��BBBB� �� �� �� �CCCC�� ��DDDD�� ��EEEE�� ��FFFF�� ��GGGG�� ��IHIHIHIH�� ��JJJJ�� ��KKKK�� ��LLLL�� ��MMMM� �� �� �� �NNNN�� ��OOOO�� ��PPPP�� ��QQQQ�� ��SRSRSRSR�� ��TTTT�� ��
VUVUVUVU�� ��WWWW�� ��XXXX�� ��YYYY���� ����ZZZZ�� ��llll  

�mJ�K�L�M: تعالى قوله �N�l ، ألنه في ؛ "ن"ععداه بـ: )٤(ابن سيدهقال
قال : أي قالوا mP�Q�SR�T�Ul: تعالى قولهو  ،)٥(معنى كشف الفزع

  .)٦(الحق
 mmmm�� ���� ��\\\\�� ��]]]]�� ��̂̂̂̂� �� �� �� �____�� ��̀̀̀̀�� ��babababa�� ��cccc� �� �� �� �edededed� �� �� �� �ffff� � � �� � � �� � � �� � � �gggg�� ��hhhh� �� �� �� �iiii�� ��jjjj�� ��kkkk�� ��llll�� ��mmmm�� ��
nnnn�� ��oooo�� ��llll  

                                                            
  .٤/٥٤ألفاظ يظن بها الترادف وليست منه  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )١(
  .٢/١٧٥إطالق اسم الحال على المحل  –بيان حقيقته ومجازه المصدر السابق:  )٢(
  .٣/٤٦التذييل  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٣(
  .٥/٣٤١٠انظر: لسان العرب البن منظور  )٤(
  .٣/٢١٣التضمين  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٥(
  . ٣/١٢٨حذف القول  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٦(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٣٠٥ 

 

�»�m�ª يونسهل يظهر فرق بين قوله تعالى في سورة : إن قيل: /قال 

¬� � � � �®���°�±�²�³�´�l )وبين قوله في سورة سبأ )١: m��\�
]�^��_�`�ba�c��d�l�e��)؟)٢  

سيقت  يونسفإن اآليات التي في ؛ السياق في كل منهما مرشد إلى الفرق: قيل
من كونه تعالى هو رازقهم ومالك أسماعهم وأبصارهم ، لالحتجاج عليهم بما أقروا به

فلما كانوا مقرين ، ومدبر أمورهم بأن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي
فكيف ، إذ فاعل هذا هو اهللا الذي ال إله غيره؛ االحتجاج به عليهمبهذا كله حسن 

، أي هم يقرون به وال يجحدونه  m�Ã�ÅÄ�l: ولهذا قال بعده، تعبدون معه غيره
والمخاطبون المحتج عليهم بهذه اآلية إنما كانوا مقرين بنزول الرزق من قبل هذه 

عالمين بنزول الرزق من سماء إلى ولم يكونوا مقرين وال ، السماء التي يشاهدونها
  .لذلك -هنا– "السماء"فأفردت لفظة ، سماء حتى ينتهي إليهم

، وأما اآلية التي في سبأ فإنه لم ينتظم لها ذكر إقرارهم بما ينزل من السماء
�[�\��mفقال ، وأن يذكر عنهم أنهم هم المجيبون، ولهذا أمر رسوله بأن يجيب

^� �_�`�ba�c� �d�l  ولم يقلm�Ã�ÅÄ�l  اهللا وحده الذي : أي
  .)٣(ينزل رزقه على اختالف أنواعه ومنافعه من السموات

mmmm�� ��pppp���� ����qqqq�� ��rrrr�� ��ssss�� ��tttt�� ��uuuu���� ����vvvv�� ��wwww�� ��xxxx�� ��yyyy�� ��llll  
�m�p: قوله تعالى �q�r�s�t�u� �v�w�x�l ، فحصل

ال ": لواله أن يقال، الحال من حيث الظاهروكان حق ، المقصود في قالب التلطف
�m�f: وكذا مثله، "تسألون عما عملنا وال نسأل عما تجرمون � � �g�h� �i�j�k�

                                                            
  .٣١: سورة يونس )١(
  .٢٤سورة سبأ:  )٢(
  .٩- ٤/٨ا وحكم ذلك ا ومفردً فيما ورد في القرآن مجموعً  –القرآن وفنونه البليغة أساليب البرهان:  )٣(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٣٠٦ 

 

l�m�n�l )إنا على هدى : والمراد، حيث ردد الضالل بينهم وبين أنفسهم )١
هو أنه خولف في هذا ، لئال تصير هنا نكتة وٕانما لم يصرح به، وأنتم في ضالل

ألن ؛ الخطاب بين "على" و"في" بدخول "على" على الحق و"في" على الباطل
وصاحب الباطل كأنه ، صاحب الحق كأنه على فرس جواد يركض به حيث أراد

  .)٢(منغمس في ظالم ال يدري أين يتوجه
الكالم مخرج الشك  لكنه أخرج، لهدى وأنهم على الضاللاوهو يعلم أنه على 

  .)٣(وال شك عنده وال ارتياب ومسامحةً  اتقاضيً 

 mmmmzzzz���� ����{{{{�� ��||||�� ��}}}}�� ��~~~~�� ��????�� ��@@@@�� ��AAAA�� ��BBBB�� ��CCCC�� ��DDDD������ ������EEEE�� ��llll  
�m�z: قوله تعالى �{�|�}�~�?�@�A�B�C�D� � �l  ختم

وما نحن عليه من الحق وما أنتم ، وأحوالكم إشارة إلى اإلحاطة بأحوالنا؛ بصفة العلم
بذلك فنسأله القضاء علينا وعليكم بما يعلم منا  اوٕاذا كان عالمً ، عليه من الباطل

  .)٤(ومنكم

 mmmm¸̧̧̧�� ��¹¹¹¹�� ��ºººº���� ����»»»»�� ��¼¼¼¼�� ��½½½½�� ��¾¾¾¾�� ��¿¿¿¿� � �� � �� � �� � �ÀÀÀÀ�� ��ÁÁÁÁ�� ��ÃÂÃÂÃÂÃÂ�� ��ÄÄÄÄ�� ��ÅÅÅÅ�� ��ÆÆÆÆ� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �UUUU�� ��
VVVV�� ��WWWW� �� �� �� �XXXX�� ��YYYY�� ��ZZZZ�� ��[[[[�� ��\\\\�� ��]]]]�� ��̂̂̂̂�� ��____� � �� � �� � �� � �`̀̀̀�� ��aaaa�� ��bbbb�� ��
cccc�� ��dddd�� ��eeee�� ��ffff�� ��gggg� �� � � �� �llll  

: أي، والخبر محذوف، مبتدأ "أنتمـ"ف، mc�d�e�f�l: تعالى قوله

  .)٥(وهو الزم الحذف هنا، حاضرون

                                                            
  .٢٤سورة سبأ:  )١(
  .٤/١١٢، ١٩٥-  ٢/١٩٤التعريض والتلويح  –الكنايات والتعريض في القرآن البرهان:  )٢(
  .٣/٢٥٢دون الحقيقة إخراج الكالم مخرج الشك في اللفظ  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٣(
  .١/٧٢–معرفة الفواصل ورؤوس اآلي المصدر السابق:  )٤(
  .٣/٩٢حذف الخبر  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٥(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٣٠٧ 

 

 mmmm�� ��RRRR�� ��SSSS� � �� � �� � �� � �TTTT�� ��UUUU�� ��VVVV�� ��WWWW�� ��XXXX�� ��YYYY�� ��ZZZZ�� ��[[[[� �� �� �� �\\\\�� ��]]]]�� ��̂̂̂̂�� ��____�� ��

`̀̀̀�� ��aaaa�� ��cbcbcbcb�� ��dddd�� ��eeee� � �� � �� � �� � �ffff�� ��gggg�� ��hhhh�� ��iiii�� ��jjjj�� ��kkkk�� ��llll�� ��mmmm�� ��onononon� �� �� �� �pppp�� ��qqqq�� ��

rrrr������ ������ssss�� ��tttt���� ��� ��� �������� ��� ��� �������� ��� ��� �������� ��� ��� ����uuuu�� ��vvvv�� ��llll  
  .)١(في الليل: أي����m�W�X�Y�Z�l: تعالى قوله
mmmm�� ��³³³³�� ��́́́́�� �������� ��¸¶¸¶¸¶¸¶�� ��¹¹¹¹� �� �� �� �ºººº�� ��»»»»�� ��¼¼¼¼�� ��½½½½�� ��¾¾¾¾�� ��À¿À¿À¿À¿�� ��ÁÁÁÁ�� ��ÂÂÂÂ� �� �� �� �ÃÃÃÃ�� ��
ÅÄÅÄÅÄÅÄ�� ��ÆÆÆÆ�������� �������������� �������� �������� �������������� �������������� �������� �������� �������� ��    ���� ����llll  

�m�´���¸¶�¹: قوله تعالى �º�»�¼�½�¾�À¿�Á�

Â�l ،وترك ، أن المعنى حثهم على القيام بالنصيحة هللا؛ فوجه تقديم المثنى

وال شك أن األهم حالة االجتماع ، متفكرينأو منفردين ، الهوى مجتمعين متساويين
  .)٢(فبدأ بها

 mmmm]]]]�� ��̂̂̂̂�� ������� ����� �� ������� �����____���� ����̀̀̀̀�� ��aaaa�� ��bbbb�� ��cccc�� ��dddd���� ����eeee�� ��ffff�� ��gggg�� ��llll  
�^�[m: قوله تعالى � � � � � �_� �`�a�b�l  أخرج في صورة الخطاب لما أريد

وأنها تناهت في الظهور حتى امتنع خفاؤها فال ، يع حالهمفظللقصد إلى ت، العموم
كقوله ، بل كل من يتأتى منه الرؤية داخل في هذا الخطاب، خص بها رؤية راءن

�m¶�¸�¹: تعالى � �º�»�¼�½� � � �l 

ر ب بل عُ ، به مخاطب معين دْ رَ لم يُ ، )٣(
فيما قصد اهللا من وصف ما في  مبالغةً ، مدخلبالخطاب ليحصل لكل واحد فيه 

: ولبناء الكالم في الموضعين على العموم لم يجعل لـ، ذلك المكان من النعيم والملك
  .)٤(ليشيع ويعم اوال مقدرً  اظاهرً  الً "رأيت" مفعو : "ترى" وال لـ

                                                            
  .٢/١٧٥إطالق اسم الحال على المحل  -بيان حقيقته ومجازه البرهان:  )١(
  .٣/١٥٨قديم والتأخير الت –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٢(
  .٢٠سورة اإلنسان:  )٣(
  .٢/١٣٨ - ه المخاطبات والخطاب في القرآن و وجالبرهان:  )٤(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٣٠٨ 

 

�^�[m: وقوله تعالى � � � � � �_� �`�a�bl رأيت ما يعتبر به عبرة : أي
  .)١(عظيمة

ألن الفوت يكون بعد  ؛فزعوا وأخذوا فال فوت: أي، m�a�bl: وقوله
  .)٢(األخذ

 

   
  
  

mmmm�� ��ÃÃÃÃ� �� � � �� �ÄÄÄÄ� � � �� � � �� � � �� � � �ÅÅÅÅ�� ��ÆÆÆÆ�� �������� ������������ �������� �������� �������� �������� �������� ������� � �� � �� � �� � ������� �������� ������������ ������� �� � � �� ������� ��    ���� ����
!"!"!"!"�� ��####�� ��$$$$�� ��%%%%���� ����llll  

لفات ما أفاده  "رازقكم": لو قيل، m�������������l: تعالى قوله
ولهذا جاءت الحال في صورة المضارع مع ، بعد شيء االفعل من تجدد الرزق شيئً 
  .)٣(جاء زيد يضرب: كقولك، أن العامل الذي يفيده ماض

 mmmm�� ��AAAA�� ��BBBB�� ��CCCC�� ��DDDD� �� � � �� �EEEE�� ��FFFF���� ����HGHGHGHG�� ��IIII�� ��JJJJ�� ��KKKK�� ��LLLL���� ����MMMM�� ��llll  
�m�A�B�C�D: تعالى قوله �� ��� ��E�F� �HG�l ،٤(فال تحزن واصبر: أي(.  

�m�C�Dقوله تعالى و  � � � � � � �E�l� ،وذلك ألنه ، رسل عظام ذوو عدد كثير: أي
وهو يدل على عظم األمر وتكاثر ، "فال تحزن وتصبر"عن قوله  اوقع عوضً 

  .)٥(العدد

                                                            
  . ٣/١٢١حذف األجوبة  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )١(
  .٣/١٨٠مما قدم النية به التأخير –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٢(
  ٤/٤٤الفرق بين الخطاب باالسم والفعل  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٣(
  .٣/١٣٤حذف الفعل  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٤(
  .٤/٦٠قاعدة في التعريف والتنكير  المصدر السابق: )٥(

 سورة فاطرسورة فاطرسورة فاطرسورة فاطر

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٣٠٩ 

 

 mmmm�� ��}}}}�� ��~~~~�� �������� �������� �������� �������� ����������� �� �� �� ������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ������������ ��    �� ��!!!!�� ��
""""���� ����####�� ��$%$%$%$%�� ��&&&&�� ����� ��� �� ����� ���''''�� ��((((�� ��))))�� ��****�� ��++++�� ��llll  

كمن هداه اهللا بدليل قوله : أي، m�}�~�����������l: قوله تعالى
������������m: تعالى����l��ذهبت نفسك عليهم : التقدير، �

  .)١( m� �!�"��#�%�l: بدليل، حسرات
  :فإنه يحتمل ثالثة أمور، m�}�~�����������l: قوله تعالى

���������~�{�m: والمعنى، كمن لم يزين له سوء عمله: أحدها
�l لما قيل  عثم كأن النبي !! من الفريقين اللذين تقدم ذكرهما كمن لم يزين له

������������m: فقيل، ال: قال، له ذلك������ �!�"� �#�
$%�l.  

��m: فحذف الخبر لداللة "ذهبت نفسك عليهم حسرات": تقدير: ثانيها�� �
!�"��#�$%�l.  

������������m: فحذف لداللة، "كمن هداه اهللا": تقدير: ثالثها���
��l)٢(.  

mmmm,,,,�� ��----�� ��....���� ����////�� ��0000���� ����1111�� ��¡¡¡¡�� ��¢¢¢¢�� � ��� � ��� � ��� � �££££�� ��¤¤¤¤�� ��¥¥¥¥�� ��¦¦¦¦�� ��§§§§�� ��̈̈̈̈������ ������ª©ª©ª©ª©�� ��««««��� � � ���� � � ���� � � ���� � � �¬¬¬¬�� ��
®®®®�� ��llll  

�.�-�,m: تعالى قوله �/�0� �1�¡�l ،أنه لما كان سوق : فائدته
على القدرة الباهرة واآلية  الً السحاب إلى البلد إحياء لألرض بعد موتها بالمطر دا

                                                            
  .٢/٢١٤ء بمعنى اإلنشا االستفهام –أقسام معنى الكالم البرهان:  )١(
  .٣/٧٤شروط الحذف  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٢(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٣١٠ 

 

ألنه أدخل في  ؛عدل عن لفظ الغيبة إلى التكلم، العظيمة التي ال يقدر عليها غيره
  .)١(االختصاص وأدل عليه وأفخم
أن األقوال المذكورة في هذه اآلية منها ما أخبر به : وفيه معنى آخر وهو

وٕاحياء ، فإنه يسوق الرياح فتسوقه المالئكة بأمره، سبحانه بسببه وهو سوق السحاب
 وعادته ،وسائر األسباب التي يقتضيها حكمه وعلمه، األرض به بواسطة إنزاله

 االتعظيم الدالة على أن له جندً  "نونـ"سبحانه في كل هذه األفعال أن يخبر بها ب
���������m: قد سخرهم في ذلك كقوله تعالى اوخلقً  � � �l)أي إذا قرأه رسولنا  )٢

  .جبريل
بخالف ، اولم يذكر له سببً ، في إرسالهاوأما إرسال السحاب فهو سحاب يأذن 

�������������m: فإنه قد ذكر أسبابه، سوق السحاب وٕانزال المطر
��	� �
l)٣(� � � �m�q�r�s�t�u�v�w�x� � � � � �y�z�{�
|�}�~�l )٤(  

�m�0: قوله تعالىو  �1l ،"مبالغةً ؛ وما قبله وما بعده ماضٍ ، مضارع "تثير 
  .في تحقيق إثارة الرياح الساحب للسامعين وتقدير تصوره في أذهانهم

وقد ذكر بلفظ ، أهم األفعال المذكورة في اآلية إحياء الموتى: فإن قيل
وٕاثارة السحاب ، إذ هو أهم، ذكره بلفظ المضارعوما ذكرته يقتضي أولوية ، الماضي

  .سبب أعيد على قريب
فالمقدمات المذكورة أهمها ؛ ال نسلم بأهمية إحياء األرض بعد موتها: قيل

فكان ؛ وٕاثارة السحاب أعجبها، ها عن قدرة البشرها وأبعدُ وأدلها على القدرة أعجبُ 
، ألن سببها أخفى ؛اب أعجبإن إثارة السح: وٕانما قال، أولى بالتخصيص بالمضارع

                                                            
  .٣/٢٠٦لتفات أسباب اال، ٣/٢٠٠لى التكلم إلتفات من الغيبة االالبرهان:  )١(
  .١٨سورة القيامة:  )٢(
  .٢٧سورة فاطر:  )٣(
  .٣/٢٠٠لى التكلم إلتفات من الغيبة اال –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان: . ٦٠سورة النمل:  )٤(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٣١١ 

 

وٕاثارة السحاب ، من حيث إنا نعلم بالفعل أن نزول الماء سبب في اخضرار األرض
لعدم ؛ إن الرياح سببها: ينا وظاهر العقل لم نقلل فلو خُ  ،وسوقه سبب نزول الماء

  .)١(إحساسنا بمادة السحاب وجهته
mmmm????�� ��°°°°� � � � � � �� � � � � � �� � � � � � �� � � � � � �±±±±�� ��²²²²� � �� � �� � �� � �³³³³�� ��́́́́� � � � � � � � �� � � � � � � � �� � � � � � � � �� � � � � � � � �¶F¶F¶F¶F� �� �� �� �¸̧̧̧�� ��¹¹¹¹�� ��ºººº�� ��»»»»�� ��¼¼¼¼�� ��½½½½�� ��¿¾¿¾¿¾¿¾�� ��ÀÀÀÀ� �� � � �� �
ÁÁÁÁ�� ��ÂÂÂÂ�� ��ÃÃÃÃ�� ��ÄÄÄÄ�� ��ÆÅÆÅÆÅÆÅ�� ��VVVV�� ��WWWW�� ��XXXX���� ����YYYY� � ����� � ����� � ����� � ����ZZZZ�� ��llll  

�°�?m: تعالى قوله � � � � � �±�²� � �³�´� � � � � � � � �¶F� �l ،من : يحتمل أن يكون معناها
�´�m³: لكن قوله تعالى؛ تكون العزة لهكان يريد أن يعز أو  � � � � � � � �¶F� �l  يحتمل أن

  .)٢(من كان يريد أن يعلم لمن العزة فإنها هللا: يكون معناها

فيحتمل أن يكون ، m¸�¹�º�»�¼�½�¾l: قوله تعالى
الطيب  مَ لِ والمعنى أن الكَ ، على العمل اعائدً  m¾lالضمير الفاعلي الذي في 

 ،ألنه ال تصلح األعمال إال مع اإليمان؛ يرفع العمل الصالح -وهو التوحيد-
ويكون معناه أن العمل الصالح هو  ،ملِ على الكَ  اويحتمل أن يكون الضمير عائدً 

ألن اإليمان فعل وعمل ونية ال يصح  ؛وكالهما صحيح؛ الذي يرفع الكلم الطيب
  .)٣(بعضها إال ببعض

وليس كذلك ، ه على اهللام عودُ قد يتوهm¼�½�¾l ، : تعالى قوله
عائد  "يرفعه"وٕانما الفاعل في ، يضربه اوعمرً  قام زيدٌ : كما تقول "العمل"وٕاال لنصب 

  .ملِ والهاء للكَ ، "العمل"إلى 
م لِ لكَ األن  ؛ملِ عائد للكَ  m¾lالمنصوب في : )٤("التذكرة"في  الفارسيقال 

�¡�mفي أنه قد وصف بالمفرد في قوله ، كلم كالشجر: قال، كلمةجمع  � �¢� � ���

                                                            
  .٣/٢٣٣التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي وعكسه  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )١(
  .٢/١٢٧األمور التي تعين على المعنى عند اإلشكال  –معرفة تفسيره وتأويله المصدر السابق:  )٢(
  .٢/١٣٣اإلجمال ظاهًرا وأسبابه  –معرفة تفسيره وتأويله المصدر السابق:  )٣(
  .١/٣٠٩ذكر كتابه صاحب إنباه الرواة  )٤(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٣١٢ 

 

£�l 

ولو كان الضمير المنصوب في ، وكذلك وصف الكلم بالطيب، )١(
m¾l  ًوما جاء التنزيل عليه  ،في هذا الوجه اإلى العمل لكان منصوبً  اعائد

عائد  m¾lوالضمير المرفوع في  ،)٢(m�{�|�}�~���l: من نحو
ويضمر له فعل  m¹l: ولم يحمل على قوله، فلذلك ارتفع العمل، إلى العمل

رفع العمل الصالح الكلم يُ : والمعنى، m{lكما أضمرت لقوله ، ناصب
وليس ، ويثاب عليه، أنه ال يحبط ثوابه فيرفع لصاحبه "يرفع العمل"ومعنى ، الطيب

  .)٣(فال يرفع إلى اهللا سبحانه، كالعمل السيء الذي يقع معه اإلحباط
 mmmm�� ��[[[[�� ��\\\\� �� � � �� �]]]]�� ��̂̂̂̂�� ��____�� ��̀̀̀̀�� ��aaaa�� ��bbbb� �� � � �� �cccc�� ��dededede� �� � � �� �ffff�� ��gggg�� ��hhhh�� ��iiii�� ��jjjj� � �� � �� � �� � �kkkk�� ��llll�� ��mnmnmnmn�� ��
oooo�� ��pppp�������� ��������qqqq�� ��rrrr���� ����ssss�� ��tttt�� ��uuuu�� ��vvvv�� ��wwww���� ����xxxx�� ��yzyzyzyz�� ��{{{{���������� ����������||||�� ��}}}}���� ����~~~~�� �������� ���������� ����llll   

�m�o�p�q�r: قوله تعالى �s�t�u�vl ،غير  عمرمن : أي
، ألن ذكر المعمر يدل عليه لتقابلهما ؛رفأعيد الضمير على غير المعمّ ، رالمعمّ 

  .)٤(فكان يصاحبه االستحضار الذهني
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____llll  
�m�M�N: قوله تعالى � � � � � � �O�P�Q�R� �S�T�l  وٕانما

  .)٥(من باب ذكر المثنى وٕارادة الواحد تخرج الحلية من الملح

                                                            
  .٨٠سورة يس:  )١(
  .٣١سورة اإلنسان:  )٢(
  .٤/٢٥قاعدة في الضمائر  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٣(
  .٤/٢١قاعدة في الضمائر  المصدر السابق: )٤(
  .٣/٥ المثنى وٕارادة الواحدالمصدر السابق:  )٥(
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mmmm�� ���������� ���������� �������� ������� �� � � �� ������� ��&&&&���� ����''''���� ����((((�� ��))))�� ��*+*+*+*+���� ����,,,,�� ��----�� ��....�� ��/0/0/0/0�� ��
1111�� ��2222�� ��3333�� ������ ���� �� ������ ����4444���� ����5555�� ��llll  

�&�m: تعالى قوله �'� ���(�)�l� ،١(لألصنام: الضمير(.  
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ÆÆÆÆ�� ��LLLL�� ��MMMM�� ��NNNN�� ��OOOO�� ��PPPP�� ��QRQRQRQR� �� �� �� �SSSS�� ��TTTT�� ��UUUU�� ��VVVV�� ��WXWXWXWX�� ��YYYY�� ��ZZZZ�� ��[[[[�� ��
\\\\���� ����llll  

التعريض بذم من : المقصود، �m�Å�Æ�L�M�Nl: قوله تعالى
وأن يعرف أنه لفرط عناده كأنه ليس له أذن تسمع وال قلب ، ليست له هذه الخشية

  .)٢(وأنه قد أنذر من له هذه الصفة وليست له،  إنذارَال وأن اإلنذار له كَ ، يعقل
mmmmvvvv�� ��wwww�� ��xxxx�� ��yyyy�� ��{z{z{z{z�� ��||||�� ��}}}}�� ��~~~~�� ������������ ������� �� � � �� �
������ ������ ���� �� ������ ���������� ��llll  

�mv�w�x�y: قوله تعالى � � �z� � �{�|�}�~���
���� ��� � � � � �l إجماع  عنونقله ، هو الزبور: فإن المراد بالكتاب المنير

وهذا يرده ؛ كما تعطف النعوت بعضها على بعض، المفسرين لما تضمنه من النعت
 ألن فائدة تكرار العامل بعد حرف العطف إشعارٌ ، فإنه يشعر بالفصل، تكرار الباء

  .وعدم التجوز في العطف الشيء على نفسه، بقوة الفصل من األول والثاني
  :وجوه من وبيانه، والذي يظهر أنه للتأسيس

 عيعود الضمير فيه على المكذبين للنبي ��m}l: أن قوله تعالى: أحدها
والكتاب ، في المرسلين المذكورين داخالً  عفيكون النبي ، وعلى الذين من قبلهم

                                                            
  .٢/٢٢٣في مقام الجزم ألسباب  )إن(استعمال البرهان:  )١(
  .٢/١٩٥التعريض والتلويح  –الكنايات والتعريض في القرآن المصدر السابق:  )٢(
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���������m:وقوله تعالى، المنير هو القرآن��l)معطوف على قوله ، )١
�m�x�y: تعالى � � �z� � �{�|l كذبوا ثم أخذتهم بقيام الحجة عليهم : أي
m������ ��l ، تقديم قيام الحجة عليهم قبل العطف وجاء

  .وهو من أدق وجوه البالغة، لالهتمام به ااعتراضً 
�����m: ومثله في آية آل عمران قوله تعالى � � � � � �������l )وقوله، )٢ :

m�l جاء هؤالء المذكورون": كأنه قال، انصراف من الخطاب إلى الغيبة" ،
فأقام اإلخبار ، "جئتم بالبينات"وهو في موضع ، في الضمير داخالً  عفيكون النبي 

؛ وفيه وجه من التعجب، )٣(m�f�gl: كقوله تعالى، عن الغائب مقام المخاطب
، كأن المخاطب إذا استعظم األمر رجع إلى الغيبة ليعم اإلخبار به جميع الناس

  .في اآليتين وهذا موجود
يعني  "الكتاب المنير": كأنه قيل؛ أن يكون على حذف مضاف: والثاني

  .)٥(وهذا وجه حسن، )٤( m�W�Xl: فيكون مثل قوله، القرآن
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فلو قدم التابع لكان ذكر ، إذا اجتمع التابع والمتبوع ُقدم المتبوع: /قال 
: قوله تعالىنحو ، إال أن يكون لمعنى أوجب تقديمه، االموصوف بعده عيبً 

m£�¤l  ،وعادت بها ، هي من اآليات التي صدئت فيها األذهان الصقيلة
أراد أن يحتج على مدرس لما  اومن جملة العجائب أن شيخً ، األلسنة مفلولةأسنة 

                                                            
  .٢٦سورة فاطر:  )١(
  .١٨٤سورة آل عمران:  )٢(
  .٢٢: سورة يونس )٣(
  .٦سورة الصف:  )٤(
  .٢/٢٩٢عطف أحد المترادفين على اآلخر  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٥(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٣١٥ 

 

، إنما ذكر السواد ألنه قد يكون في الغربان ما فيه بياض: فقال، ذكر له هذا السؤال
وال قوة إال ، فلم يفهم من اآلية إال أن الغرابيب هو الغراب! وقد رأيته ببالد المشرق

  !باهللا
لموجب لتقديم "الغرابيب" هو تناسب الكلم وجريانها والذي يظهر في ذلك أن ا

دون إتباع كان  وذلك أنه لما تقدم البيض والحمر، على نمط متساوي التركيب
 ولكنه لما كان في ، كذلك "السود"يكون  نسق وترتيب النظام أاألليق بحسن الن

، ذلككان األليق في المعنى أن يتبع بما يقتضي ، زيادة الوصف -هنا– "السود"
فوفى الخطاب وكمل الغرضان ، قابل حظ اللفظ وحظ المعنىفيُ ، وهو الغرابيب

وذلك بتقديم ، فيقع النقص من جهة الطرح، ولم يطرح أحدهما اآلخر، اجميعً 
وفي ، حظ المعنى في زيادة الوصف "الغرابيب"فوقع في لفظ  "السود"على  "الغرابيب"

عن صورة البيض  اإذا جاء مجردً ، اللفظ من اإلتباع حظّ  امفردً  "السود"ذكر 
بواحدة من  لّ خِ ولم يُ ، وتم المعنى كما يجب، فاتسقت األلفاظ كما ينبغي، والحمر
لئال تتنافر ؛ "السود"قتصر على الغرابيب وٕان كانت متضمنة لمعنى ولم يُ ، الوجهين
  :ها في قرن واحدزّ الغرابيب إلى البيض والحمر ولَ  فإن ضم ، األلفاظ

)١(اللبـــــــون إذا مـــــــا لـــــــز فـــــــي قـــــــرنكـــــــابن 
 

وبذكر السود وقع االلتئام واتسق نسق ، غير مناسب لتالؤم األلفاظ وتشاكلها 
 لّ كِ وهذا لعمر اهللا من العجائب التي تَ ، وجاء اللفظ والمعنى في درجة التمام، النظام

  .والحمد هللا! وتعيا بها األلسن ال تدري ما تقول، دونها العقول
أبي حنيفة فنقل عن ، أشار إلى معنى غريب )٢(السهيليثم رأيت أبا القاسم 

ومن هذا يفهم معنى : قال، اسم لنوع من العنب وليس بنعت "الغربيب"أن  )٣(الدينوريّ 

                                                            
  صدر بيت لجرير عجزه : (لْم َيسَتطع َصْوَلَة الُبْزِل القناعيِس).  )١(

  .٢٥٠م، ص/١٩٨٦ - هـ ١٤٠٦بيروت/لبنان، ت/ –انظر: ديوان جرير، دار بيروت 
  .٦/١٤٦الروض األنف للسهيلي  )٢(
الدينوري، كان نحوًيا لغوًيا مع الهندسة والحساب، راوية ثقة ورًعا  بن وتند أبو حنيفة أحمد بن داودهو  )٣(

زاهًدا، أخذ عن البصريين والكوفيين، وأكثر عن ابن السكيت، من مصنفاته: "لحن العامة"، "الشعر والشعراء"، 
= 
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إذا أطلق لفظه ولم يقيد بذكر  "الغربيب"وٕان كان ، عندي بدل ال نعت "سود"و، اآلية
  .)١(ن التقييدسُ حّ  فمن ثم ، ما يفهم منه العنب الذي هو اسمه خاصةشيء موصوف قلّ 

بدل  "سود"فإن ،  m£�¤l: قوله تعالى: في مبحث البدل /وقال 
ونزع ، "سودـ"في األصل صفة ل "غرابيبـ"ف، ألن األصل سود غرابيب؛ "غرابيب"من 

كقوله ، بها اثم أبدل منها الذي كان موصوفً ، وأقيمت مقام الموصوف، الضمير منها
�m_�`�a�b: تعالى � �cl)وقوله )٢ :m	�
��� ���

l)٤(فهذا بدل نكرة موصوفة من أخرى موصوفة فيها بيان األولى )٣(.  

  .ففي الكالم تقديم وتأخير، الشديد السواد: الغربيب: )٥(أبو عبيدقال و 
الذي لونه : الغربيب: )٧(عيسىابن قال : )٦("العجائب والغرائب" وقال صاحب

وعلى هذا ، والغراب يكون أسود وغير أسود: قال ،فصار كأنه غراب، لون الغراب
  .)٨(فال تقديم وال تأخير فيه

 mmmm�� ��SSSS�� ��TTTT�� ��UUUU� �� �� �� �VVVV�� ��WWWW�� ��XXXX� �� �� �� �ZYZYZYZY�� ��[[[[�� ��\\\\�� ��]]]]�� ��̂̂̂̂� �� �� �� �____�� ��

                                                            
يؤلف في معناه مثله، "تفسير القرآن"، وغير ذلك، وكان من نوادر الرجال، ممن جمع بين بيان آداب "النبات" لم 

وقيل سنة تسعين ومائتين.  ،وثمانين - أو اثنتين- مات في جمادى األولى سنة إحدى  ،العرب وحكم الفالسفة
  .)٥٦٥رقم الترجمة ( ١/٣٠٦بغية الوعاة (
  .٢/٢٧٤اجتماع التابع والمتبوع  –البليغة  أساليب القرآن وفنونهالبرهان:  )١(
  .٨٥سورة آل عمران:  )٢(
  .٢٠سورة يوسف: )٣(
  .٢/٢٨١البدل  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٤(
  لم أقف على قوله. )٥(
النبالء، محمود بن حمزة بن نصر الكرماني النحوي، قال ياقوت: هو تاج القّراء، وأحد العلماء الُفهماء هو  )٦(

كان َعَجًبا في دقة الفهم وحسن االستنباط، لم يفارق وطنه وال رحل، وكان في  ،صاحب التصانيف والفضل
"، –اختصره من اإليضاح  -من مصنفاته: "لباب التفسير"، "اإليجاز في النحو  ،حدود الخمسمائة، وتوفي بعدها

  .)١٩٧٢رقم الترجمة ( ،٢/٢٧٧بغية الوعاة (وغير ذلك.  
  ) من سورة الفرقان.١٨النحوي الرماني، تقدم عند تفسير اآلية رقم ( أبو الحسن بن عيسى هو علي )٧(
. البرهان: ٩٤٩ص/ ٢بيروت، ج/ –غرائب التفسير وعجائب التأويل للكرماني، مؤسسة علوم القرآن  )٨(

  .٣/١٧٦مما قدم النية به التأخير  –أساليب القرآن وفنونه البليغة 
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�¼�m: قوله تعالى �\�]�^� �_�`�a�b�c�
dl ، ١(م الظالم لكثرته ثم المقتصد ثم السابققد(.  

mmmm�� �������� �������� ���������� ���������� ������������ ������� � � � �� ��!!!!������ ������""""�� ��####�� ��$$$$���� ����%%%%���� ����llll  
������m: قوله تعالى� ����� � � l ، قدم ذكر السموات ألن
�_�^�[�m: ثم قال ،فكان تقديمها أدل على صفة العالمية، معلوماتها أكثر

`�a�b� �c�d�e�f�g�h�i� � � �j�k�l�m�n�l )؛ فبدأ بذكر األرض )٢
وأمر األرض في ذلك أيسر ، ألنه في سياق تعجيز الشركاء عن الخلق والمشاركة

ألن من عجز عن أيسر  ؛في بيان عجزهم فبدأ باألرض مبالغةً ، من السماء بكثير
���m: ثم قال سبحانه، األمرين كان عن أعظمهما أعجز � ������� �����

���l)ألنه خلقها أكبر من خلق  ؛على عظم قدرته سبحانه افقدم السموات تنبيهً ، )٣
ومن قدر على إمساك األعظم كان على ، )٤(ح به في سور المؤمنكما صر ، األرض

  .إمساك األصغر أقدر
ن الذي ال يشك فيه األرض بهذا التنبيه البيّ فهال اكتفى من ذكر : فإن قلت

  !أحد
فانظر أيها العاقل ؛ نيَ وأبْ  ألنه على كل حال أظهرُ  ؛أراد ذكرها مطابقة: قلتُ 

وتنتظر خير ، تحمد عاقبة النظر، ه من البيان والتبيانعَ ودِ وما أُ ، حكمة القرآن
  .)٥(!منتظر

                                                            
  .٣/١٦٦أسباب التقديم والتأخير  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )١(
  .٤٠سورة فاطر:  )٢(
  .٤١سورة فاطر:  )٣(
��¨��©�m��®���¬�«�ªيشير لقول اهللا تعالى:  )٤( �§�¦�¥�¤�°l 

  ].٥٧[غافر: 
  .١٨٢ -٣/١٨١ما قدم في آية وأخر في أخرى  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٥(
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�m�e�f�g�h�il: قوله تعالى � � لبيان  "من": وقيل، في األرض: أي�
  .)١(الجنس
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©©©©�� ��ªªªª�������� ��������««««�� ��¬¬¬¬�� ��llll  

�§�¦�¥�m: تعالى قوله � � � �¨�©�ª� � � �«�¬�l ،؛فإنما وقع جوابها بالنفي 
  .)٢(أو ازداد نفورهم ازادهم نفورً فلما جاءهم نذير : ألن التقدير
mmmm�� ��®®®®�� ��CCCC�� ��°°°°�� ��±±±±�� ��³²³²³²³²� �� �� �� �´́́́�� ��IIII�� ��¶¶¶¶� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �¸̧̧̧� �� �� �� �¹¹¹¹�� ��»º»º»º»º�� ��¼¼¼¼�� ��½½½½�� ��¾¾¾¾� � � �� � � �� � � �� � � �¿¿¿¿���� ����
ÁÀÁÀÁÀÁÀ�� ��ÂÂÂÂ�� ��ÃÃÃÃ�� ��ÄÄÄÄ�� ��ÅÅÅÅ�� ��YÆYÆYÆYÆ�� ��[[[[���� ����\\\\�� ��]]]]�� ��̂̂̂̂�� ��____���� ����̀̀̀̀�� ��llll  

حيث تكون بمعنى ، مقبوضة إال في خمسة مواضع "السنةلفظ ": /قال 

�¾�½�¼��m«: منها قوله تعالى، اإلهالك واالنتقام الذي في الوجود � � �¿� �ÁÀ�

Â�Ã�Ä�Å�Æl ويدلك على أنها بمعنى االنتقام قوله تعالى قبلها :m�´�I�

¶� ��� ��̧�¹�ºl»�)٤(وسياق ما بعدها )٣(.  

mmmm�� ��AAAA�� ��BBBB�� ��CCCC�� ��DDDD�� ��EEEE�� ��FFFF�� ��GGGG�� ��HHHH�� ��IIII� �� �� �� �JJJJ�� ��KKKK�� ��LLLL�� ��MMMM�� ��

NNNN�� ��OOOO�� ��PPPP�� ��RQRQRQRQ���� ����SSSS�� ��TTTT�� ��UUUU�� ��VVVV�� ��WWWW�� ��XXXX� �� ���� �� ���� �� ���� �� ���YYYY�� ��ZZZZ�� ��[[[[llll  

                                                            
  .٤/٢٥٦من  –الكالم على المفردات من األدوات البرهان:  )١(
  .٤/٢٣٥لما  –الكالم على المفردات من األدوات المصدر السابق:  )٢(
  .٤٣سورة فاطر:  )٣(
  .١/٢٨٥مرسوم الخط علم البرهان:  )٤(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٣١٩ 

 

�m�G�H�I قوله تعالى �J�K�Ll ،ابن مالكوجعل ، األرض: أي 
ذكر لكن تقدم ذكر بعضها والبعض يدل على وٕان لم يقدم لها : وقال، الضمير للدنيا

  .)١(الكل

�m�S�T�U�V�W�X: قوله تعالى � � � � �Y�Z� �l ،اآلية هذه 
أي أحل كل فريق في منزلة ، من أن الناس على ثالثة منازل )٢(تعتبر بآخر الواقعة

  .)٣(واهللا بصير بمنازلهم، له
  
  

  

        

mmmm�� ��~~~~�� �������� �������� ��    �� ��!!!!�� ��""""�� ��####���� ����$$$$�� ��%%%%�� ��&&&&�� ��''''�� ��llll  
��~�m: قوله تعالى��� �!...l ، عفان هذه تسلية للنبي ،

فقد ، فإنا نحن المانعون لهم من اإليمان، ال تظن أنك مقصر في إنذارهم: والمعنى
الصحيح إال عند كما ال تتبين لذة ، للنار ليقوى التذاذ المؤمن بالنعيم اجعلناهم حطبً 
  .)٤(رؤية المريض

��~�m: وأعاد الضمير في قوله سبحانه��� �!�"�#� �$�l 
  .)٥(وأغنى ذكر األغالل عن ذكرها، ألنها تصاحب األعناق في األغالل؛ لأليدي

                                                            
  .٤/٢٠قاعدة في الضمائر  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )١(
�~�����}�|����{���z�y	����������������������mيشير إلى قول اهللا تعالى في سورة الواقعة:  )٢(

�������������������������������������� �!�"�#��$�����%�&l�] 
  . ]٩٤ – ٨٨الواقعة: 

  .١/٣٢مقدمة في علم التفسير البرهان:  )٣(
  .٢/١٨٧أسباب الكناية فطنة المخاطب  –الكنايات والتعريض في القرآن المصدر السابق:  )٤(
  .٤/٢١قاعدة في الضمائر  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٥(

 سورة يسسورة يسسورة يسسورة يس

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٣٢٠ 

 

 mmmm((((���� ����))))�� ��****�� ��++++���� ����,,,,�� ��----�������� ��������....�� ��////�� ��0000�� ��llll  
�)�m: قوله تعالى �)�*�+� �,�-�l� � � سواء عليهم اإلنذار : أي�

  .عنها معنى االستفهام الً مضمح، دة للتسويةمجرّ ، وعدمه
أحد  م أنلِ ألنه قد عُ  ؛ماستواؤهما في علم المستفهَ : ومعنى االستواء فيه

وكالهما معلوم بعلم غير ، نهولكن ال يعيّ ، إما اإلنذار وٕاما عدمه، األمرين كائن
  .معين

م منه لزم لِ مع أنه لو عُ ، ال من الهمزة "سواء" ةمن لفظ علماالستواء يُ : فإن قيل
  .التكرار

وحاصله أنه ، "سواء"هذا االستواء غير ذلك االستواء المستفاد من لفظة : قيل
وال  ،وبقي الحديث عن المستويين، د عن االستفهامكان االستفهام عن مستويين فجرّ 

المعنى أن المستويين في العلم ألن  ؛عليه لتغايرهما "سواء"يكون ضرر في إدخال 
كثير في  - عنى حذف مقدر واستعماله فيما بقيأ-وهذا  ،يستويان في عدم اإليمان

فيحذف قيد ، فإنه لتخصيص المنادى وطلب إقباله، كما في النداء، كالم العرب
فإنه ، "اللهم اغفر لنا أيتها العصابة": ويستعمل في مطلق االختصاص نحو، الطلب

  .)١(ألن معناه مخصوص من بين سائر العصائب؛ نى الكلمةينسلخ عن مع

 mmmm�� ��ffff�� ��gggg�� ��hhhh�� ��iiii���� �������� ���� ���� �������� ����jjjj� ��� �� � ��� ��kkkk�� ��llll�� ��llll  
�m�f�g�h�i: عيسىقوله تعالى عن رسل  � � � � � � �j� � �k�l ، وذلك أن

والثاني ،  m�W�X�Y�Z�[�l: قولهمأحدها ؛ الكفار نفوا رسالتهم بثالثة أشياء
�[�\�m: قولهم �^� �_�`�l  ،والثالث قولهم :m�a�b�c�dl )فقوبلوا ، )٢

ووجه التأكيد فيه أنه في معنى  m�g�hl: على نظيره بثالثة أشياء أحدها قولهم

                                                            
  .٢/٢٠٩استفهام التقرير  -أقسام معنى الكالم البرهان:  )١(
  .١٥ورة يس: س )٢(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٣٢١ 

 

�m�i: والثاني قوله، مسَ قَ  � � � � � � �j� � �k�l، والثالث قوله تعالى :m�m�n�o�p�
q� �l )١(.  
�m�g�h�i: قوله تعالىو  ���� ���j� ��k�l ،٢(ربنا يعلم إنا لصادقون: معناه(.  
 mmmm�� �������� �������� �������� ��    �� ��!!!!������ ������""""�� ��####�� ��$$$$�� ��%%%%�� ��&&&&�� ��''''�� ��llll  

�m: تعالىقوله ����� �!� � �"�l ،؛ قدم المجرور على المرفوع
، وٕاصرارهم على تكذيبهم، لرسللالشتمال ما قبله من سوء معاملة أصحاب القرية 

أكانت : في فكره مخّيالً ويبقى ، تلك القرية، فكان مظنة التتابع على مجرى العبارة
  .)٣(بخالف ما في سورة القصص، على خالف ذلك .. أم كان فيها، كلها كذلك

 mmmm�� ��¡¡¡¡�� ��¢¢¢¢�� ��££££�� ��¤¤¤¤�� ��¥¥¥¥���� ����¦¦¦¦�� ��§§§§�� ��̈̈̈̈�� ��©©©©�� ��llll  
�¥�¤�£�¢�¡�m: قوله تعالى �¦l بدليل ، مالكم ال تعبدون: المراد

  .)٤("وٕاليه أرجع"ولوال التعريض لكان المناسب  m�§�¨l: قوله

�¥�¤�£�¢�¡�m: قوله تعالى �¦�§�¨�l ،وٕاليه أرجع" : األصل"
وفائدته أنه أخرج الكالم في معرض مناصحته ؛ فالتفت من التكلم إلى الخطاب

ثم التفت إليهم لكونه ، أنه يريده لنفسه اوٕاعالمً  اتلطفً ، وهو يريد نصح قومه، لنفسه
  .تخويفهم ودعوتهم إلى اهللا في مقام

، ا فإن قومه لما أنكروا عليه عبادته هللا أخرج الكالم معهم بحسب حالهموأيضً 
�§m: فاحتج عليهم بأنه يقبح منه أنه ال يعبد فاطره ومبدعه ثم حذرهم بقوله

�̈l.  

                                                            
  .٢/٢٤١التوكيد الصناعي  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان: . ١٧سورة يس: )١(
  .٣/٢٧٩الطباق  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٢(
���mيشير لقول اهللا تعالى:  )٣(����������������������������������

�l :٣/١٨٠ما قدم في آية وأخر في أخرى  –وفنونه البليغة أساليب القرآن البرهان:  ]٢٠[القصص.  
  .٢/١٩٤التعريض والتلويح  –الكنايات والتعريض في القرآن البرهان:  )٤(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٣٢٢ 

 

ألنه إنما يكون منه إذا كان القصد اإلخبار ؛ لذا جعلوه من االلتفات وفيه نظر
�§m: لجواز أن يكون أراد بقوله؛ وهاهنا ليس كذلك، في كلتا الجملتينعن نفسه 
¨�l ويؤيده ضمير الجمع ولو أراد نفسه لقال، الخاطبين ولم يرد نفسه :

  ."نرجع"
 كالمٌ  "إليه ترجعون"و "فطرني"ا فشرط االلتفات أن يكون في جملتين ووأيضً 

  .واحد
لما صح االستفهام ، ظاهره "ترجعون": وأجيب بأنه لو كان المراد بقوله

، ألن رجوع العبد إلى مواله ليس بمعنى أن يعبده غير ذلك الراجع ؛اإلنكاري
 m§�¨lإلى  "وٕاليه أرجع"وٕانما ترك ، كيف أعبد من إليه رجوعي: فالمعنى

  .ألنه داخل فيهم
أنه نبههم أنهم مثله في وجوب عبادة من إليه : وهي ومع ذلك أفاد فائدة حسنةً 

  .)١(لعطفل "واو"الوعلى األول ، للحال "الواو"فعلى هذا ، الرجوع
�¥�¤�£�¢�¡�m: تعالى قوله �¦�§�¨l ،وما لكم ": أصل الكالم

ولكنه أبرز الكالم في معرض المناصحة لنفسه وهو يريد ، "ال تعبدون الذي فطركم
انقضى ثم لما ، ليتلطف بهم ويريهم أنه ال يريد لهم إال ما يريد لنفسه؛ مناصحتهم

ليدل على ما كان من أصل الكالم ؛ m§�¨l: غرضه من ذلك قال
�m�Â�Ã: ثم ساقه هذا المساق إلى أن قال، له اومقتضيً  �Ä�
Ål)٢(.  

 mmmm�� ��ªªªª�� ��««««�� ��¬¬¬¬�� ��®®®®�� ��9999� � � � � � �� � � � � � �� � � � � � �� � � � � � �°°°°�� ��±±±±�� ��²²²²�� ��³³³³�� ��́́́́�� ��????�� ��¶¶¶¶�� ��̧̧̧̧�� ��¹¹¹¹������ ������
ºººº�� ��»»»»�� ��llll  

                                                            
  .١٩٨- ٣/١٩٧لتفات أقسام اال –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )١(
  .٣/٢٠٥لتفات أسباب اال –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان: . ٢٥سورة يس:  )٢(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٣٢٣ 

 

�m9؟ أتتخذون من دونه آلهة: والمراد mª�«�¬�®�l: تعالى قوله � ��� ��
°�±�²�³�´�?�¶�¸�¹� � �º�»�¼�½� �¾�¿�Àl)١( 

�m�Ã: ولذلك قيل �Ä�Ål)ووجه  ،"وهعُ مَ اسْ فَ "، "واتبعه"، "ربي"دون  )٢
ألنه يتضمن إعالم السامع على صورة ال تقتضي مواجهته بالخطاب  ؛حسنه ظاهر

وأدعى ، وهو أعلى في محاسن األخالق وأقرب للقبول، هنِ عْ كأنك لم تَ ، المنكر
  .)٣(للذين يعقلون اوتعليمً ، له بلغتهمللتواضع والكالم ممن هو رب العالمين نزّ 

mmmm�� ��JJJJ�� ��KKKK�� ��LLLL�� ��MMMM�� ��NNNN�� ��OOOO�� ��PPPP�� ��QQQQ���� ����llll  
�mR�S: تعالى قوله �T�U�J�K�L�M...�l)٥(فقال المفسرون، )٤( :

بمغفرة "معناه : )٦(الكسائيوقال ، ااستفهامً  "ما"فجعلوا ؟ معناه بأي شيء غفر لي
  .فجعلها مصدرية "ربي

بمعنى االستفهام مع اتصالها بحرف  "ما"إثبات األلف في : )٧(الهرويقال 
  .)٨(الجر لغة

 mmmm�� ��YYYY�� ��ZZZZ�� ��\[\[\[\[�� ��]]]]�� ��̂̂̂̂�� ��____�� ��̀̀̀̀�� ��aaaa�� ��bbbb��� ������� ���� ��� ������� ����cccc� �� � � �� �dddd�� ��eeee�� ��llll  

                                                            
  .٢٤-٢٣سورة يس:  )١(
  .٢٥سورة يس:  )٢(
  .٢/١٩٤التعريض والتلويح  –الكنايات والتعريض في القرآن البرهان:  )٣(
  .٢٧-٢٦سورة يس:  )٤(
  .٥/١٧٣الكشاف  )٥(
  .٢١٧ص/ معاني القرآن للكسائي )٦(
وهو أّول من أدخل  ،قدم مصر واستوطنها روى عن األزهرىّ  ،هراةعلى بن محمد الهروّى النحوّى، من أهل  )٧(

ا وصنف كتابً  ،به وأصلحها، فهذ ونقصً  ووجد فيها خلالً  -فيما قيل -نسخة من كتاب "الصحاح" للجوهرّى مصر
ا فى معانى العوامل سماه "األزهية"، وله مختصر فى النحو سماه كبيًرا فى النحو، عّدة مجلدات، وصنف كتابً 

  ).٤٩٣، رقم الترجمة (٢/٣١١إنباه الرواة (المرشد". "
م، ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣ت/ ٢دمشق، ط/ –كتاب اُألزهية في علم الحروف للهروي، مجمع اللغة العربية  )٨(

  .٤/٢٤٥ستفهامية ما اال –الكالم على المفردات من األدوات البرهان:  .٨٦ص/

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٣٢٤ 

 

كقوله عز وجل ، فهو الندامة "حسرة"كل ما في القرآن : )١(ابن فارسقال 

mY�Z�\[�l ، إال التي في سورة آل عمرانm�n���������

��l  ،٢(احزنً : فإنه يعني به(.  

أنه لو كانت : معناه، mY�Z�\[�l: في قوله تعالى )٣(الفارسيوقال 

  .)٤(الحسرة مما يصح نداه لكان هذا وقتها

، فيالها من حسرة: معناه، mY�Z�\[�l: قوله تعالى: )٥(الفراءقال و 

  .األن القلب يبقى حسيرً  ؛أشد الندم: والحسرة في اللغة
أن هذه : عن البصريين )٦(""المبتدأ: في كتاب أبو الحسين بن خالويهوحكى 

ألن ، األشخاصوٕانما تنادى ، ىألن الحسرة ال تناد؛ من أصعب مسألة في القرآن

��m! يا عجبا لم فعلت: كقوله، ولكن المعنى على التعجب، فائدته التنبيه � � �����

��l)يا ، ا احضريا عجبً : فكأن التقدير: قيل ،العجب: وهو أبلغ من قولك، )٧

  !.احضري حسرةً 

                                                            
  .١١أفراد كلمات القرآن العزيز البن فارس، ص/ )١(

  .١/٨٦جمع الوجوه والنظائر البرهان:  )٢(

 ذكر د. المرعشلي في تحقيق "البرهان" بأن كتاب "التذكرة" مخطوط وكبير في مجلدات لخصه أبو الفتح )٣(

  .٢/٣٩٤عثمان بن جني"، انظر: البرهان في علوم القرآن، تحقيق د. يوسف المرعشلي 

  .٢/٢٠٢الخبر  –أقسام معنى الكالم البرهان:  )٤(

  .٢/٣٧٥معاني القرآن للفراء  )٥(

  .)١١٦، ترجمة رقم (١/٣٦٠كتابه "المبتديء في النحو" ذكره القفطي في إنباه الرواة  )٦(

  .٥٦سورة الزمر:  )٧(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٣٢٥ 

 

ثم اسقطوا  "يا حسرتاه"األصل : ومنهم قال، )٢({َيا َحْسَرَة الِعَباِد} )١(الحسنوقرأ 
�³ َيا َأَسَفاهُ �m عاصمولهذا قرأ ، االهاء تخفيفً  ��́l )٣(.  
معناه أنه لو كانت الحسرة مما يصح نداؤه : "الفسر" في كتاب )٤(ابن جنيوقال 

  .)٥(لكان هذا وقتها
mmmm�� ��rrrr�� ��ssss���� �������� ���� ���� �������� ����tttt�� ��uuuu�� ��vvvv�� ��wwww���� ����xxxx�� ��llll  

���m�r�s: قوله تعالى: )٦(سيبويهقال  �t�ul� ،لغو "ما"و، لجميع: إنما هو.  
ألن بعدها ؛ الً ولم يجعلها موصو  اوالذي دعاه إلى أن يجعلها لغوً : الصفارقال 

�������m: فيكون من باب، مفرد � � ���l )فهال جعلها في : فإن قيل. )٧m�O�

P�Q�l)على آحاد  "ما"منع من ذلك وقوع : قلنا؟ موصولة ألن بعدها الظرف )٨
وكان ينبغي . انتهى .وهذا يمنع في اآليتين من الصلة؟ أال ترى كل نفس، من يعقل

  .)٩(أن يتجنب عبارة اللغو
 mmmm¨̈̈̈�� ��©©©©�� ��ªªªª���� ����««««�� ��¬¬¬¬�� ��®®®®�������� �������������� ��°°°°�� ��±±±±�� ��²²²²�� ��llll  

                                                            
م موالة أل يسار، أبو سعيد، مولى زيد بن ثابت االنصاري، وكانت أم الحسن بن أبي الحسن هو الحسن )١(

رأى عثمان، وطلحة، والكبار، وروى عن ، ا وعمالً سلمة أم المؤمنين المخزومية، وكان سيد أهل زمانه علمً 
صحابة، وروى عن خلق من عمران بن حصين، والمغيرة بن شعبة، وعبد الرحمن بن سمرة، وخلق من ال

رقم  ،١/١٦٦تهذيب سير أعالم النبالء (مات أول رجب سنة عشر ومائة، وكانت جنازته مشهورة.  ،التابعين
  ).٦٠٠الترجمة (

 ١بيروت، ط/ –إتحاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر، للشيخ أحمد بن محمد البنا، عالم الكتب  )٢(
  .٤٠٠ص/ ١م، ج/١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ت/

  في البرهان، وٕاال فجمهور القّراء يقرأون بـ (يا أسفى). هكذا وردت عبارة الزركشي )٣(
  لم أقف على قوله. )٤(
  .٣/٢٢٠وضع النداء موضع التعجب  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٥(
  .٢/١٣٩الكتاب لسيبويه  )٦(
  .١٥٤سورة األنعام:  )٧(
  .٤سورة الطارق:  )٨(
  .٤/٢٤٩ما الحرفية  –الكالم على المفردات من األدوات البرهان:  )٩(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٣٢٦ 

 

�m�¨�©�ª: تعالى قوله �«�¬�®� � � ���°�±�l ، فإنه من كان
وسمع في صدر ، إلى أن مقاطع فواصلها النون المردفة الهذه السورة متيقظً  احافظً 

�m�¨�©�ª: هذه اآلية �«�¬�®�l� � � فإن من  m�±�l: علم أن الفاصلة�
  .)١(أظلم ما دامت تلك الحال هانسلخ النهار عن ليل

�m�ª: تعالى وقوله �«�¬�®l� ألن انسالخ الشيء عن الشيء أن يبرأ  ؛�
واالنسالخ أبلغ من ؛ كذلك انفصال الليل عن النهار، الً فحا الً ويزول عنه حا، منه

  .)٢(االنفصال لما فيه من زيادة البيان

�m¨�©�ª: قوله تعالى �«�¬�®�l ، من المستعار له ظلمة النهار
والجامع عقلي وهو ترتب ، والمستعار منه ظهور المسلوخ عند جلدته، ظلمة الليل

  .)٣(أحدهما على اآلخر
على أن أقل  بناءً ، راجع إلى الليل والنهار "هم"م أن الضمير في وه تَ قد يُ و 

أن كون : والثاني ،اأن النهار ليس مظلمً : أحدهما: وهو فاسد لوجهين، الجمع اثنان
إنما الضمير راجع إلى الكفار الذين يحتج عليهم  ،مذهب مرجوح "اثنان"أقل الجمع 

إذا دخلوا  "ممسون"و "مصبحون": كقولك، الظالم نداخلو : �m�±�lو، باآليات
  .)٤(في هذه األشياء

mmmm¾¾¾¾�� ��¿¿¿¿���� ����ÀÀÀÀ���� ����ÁÁÁÁ���� ����ÂÂÂÂ�� ��ÃÃÃÃ�� ��� ������ ��� ������ ��� ������ ��� ����ÄÄÄÄ�� ��ÅÅÅÅ�� ��llll  
  .)٥(أي قدرنا له���m�¾�¿�l: قوله تعالى

 mmmmÆÆÆÆ�� ��))))���� ����****������ ������++++�� ��,,,,�� ��----���� ����....�������� ��������////�� ��0000�������� ��������1111�� ��23232323�� ��4444�� ��5555�� ��6666�� ��7777�� ��8888���� ����llll  

                                                            
  .١/٧٩معرفة الفواصل ورؤوس اآلي البرهان:  )١(
  .٣/٢٦٨ ستعارةاال –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٢(
  .٣/٢٧١ ستعارةاال –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٣(
  .٤/٢٥قواعد في الضمائر المصدر السابق:  )٤(
  .٣/١٣٨لى المجرور إيصال الفعل إحذف الجار ثم  المصدر السابق: )٥(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٣٢٧ 

 

�(�mÆ :قوله تعالى �*� � �+�,�-� �.� � � �/�0� � � �1�3�l ، استشكل
ق الليلة على بْ باإلجماع على سَ  )١("قواعده"في  أبو محمد بن عبد السالمالشيخ 

أي ال تجيء ، وهو الليل، في سلطانه درك القمرَ تُ : وأجاب بأن المعنى، اليوم
�m/�0: فقوله بعده، الشمس في أثناء الليل � � �1�23�4�5�6�7�l  أي

  .)٢(الجملتين مقابلةوبين ، ال يأتي في بعض سلطان الشمس وهو النهار

mmmmbbbb���� ����cccc������ ������dddd�� ��eeee�� ��ffff�� ��gggg�� ��hhhh�� ��iiii�� ��jjjj�� ��kkkk�� ��llll�� ��mmmm���� ����llll  
�mb: قوله تعالى �c� � �d�e�f�g�h�i�j�k�l�l ، أي

���m�u�v: بدليل قوله بعده؟ أعرضوا ��� �w�x� �l )٣(.  

 mmmm�� ��®®®®�� �������� ��°°°°�� ��±±±±�� ��²²²²�� ��³³³³�� ��́́́́�� ���������� ����¶¶¶¶�� ��̧̧̧̧�� ��llll  

ما : فبالسين، )٤(m�h�i�jlوقوله  m�®���°�l: قوله تعالى

  .)٥(ما تضمنه منه: وبالصاد، عنه ايحصر الشيء خارجً 

mmmm�� ��ºººº�� ��»»»»�� ��¼¼¼¼�� ��½½½½�� ��¾¾¾¾�� ��ÁÀ¿ÁÀ¿ÁÀ¿ÁÀ¿�� ��ÂÂÂÂ�� ��ÃÃÃÃ�� ��ÄÄÄÄ�� ��ÅÅÅÅ���� ����ÆÆÆÆ�� ��))))�� ��****�� ��llll  
ثم ، لتمام الكالم؛ m¼�½�¾�¿l: يستحب الوقف على قوله: /قال 

�mÂ�Ã�Ä�Å: يبتدئ فيقول �l ٦(ألنه قيل إنه من كالم المالئكة؛(.  

                                                            
القواعد الكبرى في فروع الشافعية الموسومة بـ قواعد األحكام في إصالح األنام، للعز بن عبدالسالم، دار  )١(

م، ولم أقف على قوله في الكتاب المشار إليه، انظر: تفسير القرآن ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢١ت/ ١دمشق، ط/ –القلم 
- ٣٩ص/ ٣م، ج/١٩٩٦ -هـ ١٤١٦ت/ ١الوهيبي، ط/ لعز الدين بن عبدالسالم، تحقيق د.عبداهللا بن إبراهيم

  ، عند تفسير اآلية.٤٠
  .٣/١٥٤أنواع التقديم والتأخير  - أساليب القرآن وفنونه البليغةان: البره )٢(
  .٣/١٢٢حذف األجوبة  -أساليب القرآن وفنونه البليغةالبرهان: . ٤٦سورة يس:  )٣(
  .١٣سورة الحديد:  )٤(
  .١/٢٩٤حروف متقاربة تختلف في اللفظ الختالف المعنى  –علم مرسوم الخط  البرهان: )٥(
  .٣/١٨٧المدرج  -  ١/٢٤٣بتداء معرفة الوقف واالالمصدر السابق:  )٦(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٣٢٨ 

 

وهما أمران ، فالرقاد مستعار للموت، m¼�½�¾�ÁÀ¿�Âl: تعالى قوله
واالستعارة تصريحية لكون المشبه ، وهو عقلي؛ والوجه عدم ظهور األفعال، معقوالن

  .)١(به مذكورا
 mmmm�� ��AAAA�� ��BBBB�� ��CCCC�� ��DDDD�� ��EEEE�� ��FFFF���� ����GGGG�� ��HHHH�� ��llll  

�m�A�B�C�D�E�F: قوله تعالى �Gl)إلى قوله، )٢ :m^�

_l)فإن المقام يشتمل على تضمين ، )٣m�A�B�C�Dl  معنى الطلب
�-�,�+m: بدليل ما قبله �.�/l)فإنه كالم وقت الحشر لوروده ، )٤

�m0�1�2: على قوله، بالفاء امعطوفً  �3� �4�5�6�7�8�
9l)وعام لجميع الخلق لعموم قوله، )٥ :m,�-� �.�/l)وٕان ، )٦

�>�;�:�m: وهو قوله، الخطاب الوارد بعده على سبيل االلتفات � � �=�>�
?l)فيكون قوله، خطاب عام ألهل المحشر، )٧ :m�A�B�C�D�E�F� �

Gl)٨( ،إلى قوله :m�`�al)لما  الً بهذا الخطاب لكونه تفصي امقيدً ، )٩
�>�;�:�m: أجمله � � �=�>�?l)أن أصحاب الجنة : وٕان التقدير، )١٠

�m�A�B�C�D�E: ثم جاء في التفسير أن قوله هذا، منكم يا أهل المحشر

                                                            
  .٣/٢٧١ ستعارةمن أقسام اال  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )١(
  .٥٥سورة يس:  )٢(
  .٥٩سورة يس:  )٣(
  .٥٤سورة يس:  )٤(
  .٥٣سورة يس:  )٥(
  .٥٤سورة يس:  )٦(
  .٥٤سورة يس:  )٧(
  .٥٥سورة يس:  )٨(
  .٥٩سورة يس:  )٩(
  .٥٤سورة يس:  )١٠(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٣٢٩ 

 

F� �Gl)بتنزيل ما هو للتكوين منزلة ، يقال لهم حين يساق بهم إلى الجنة، )١
، هم إلى أسعد حاليؤول حالُ ، منكم يا أهل المحشرأي إن أصحاب الجنة ، الكائن

  .)٢("المفتاح" في السكاكيهكذا قرره ، "فامتازوا عنكم إلى الجنة": والتقدير حينئذٍ 
ألنها إذا كانت طلبية ومعناها أمر المؤمنين بالذهاب إلى ؛ وفيه نظر: قيل

  .أهل المحشرفليكن الخطاب معهم ال مع ، الجنة
إن تضمين أصحاب أهل الجنة للطلب ليس المراد منه أن : ولهذا قال بعضهم

�¸m: بخالف قوله، بل معناه أن يقدر جملة إنشائية بعدها، الجملة نفسها طلبية ��

¹�º�l )٣(.  

 mmmm�� ��½½½½�� ��¾¾¾¾�� ��¿¿¿¿���� ����ÀÀÀÀ�� ��ÁÁÁÁ�� ��ÃÂÃÂÃÂÃÂ�� ��ÄÄÄÄ�������� ��������ÅÅÅÅ���� ����ÆÆÆÆ�� �������� �������� ���������� ���������� ��llll  
�¿�¾�½�m: قال تعالى �À�Á�ÃÂ�Ä� � � �Å� �Æ�������l ، فأعلم
ومنبع ، ع الحقألن القرآن مجمَ ؛ ه القرآن عن نظم الشعر والوزنسبحانه أنه نزّ 

واإلفراط ، ل بتصوير الباطل في صورة الحقيصارى أمر الشاعر التحصوقُ ، الصدق
وٕاثبات الصدق منه كان ، والمبالغة في الذم واإليذاء دون إظهار الحق، في اإلطراء

�m�`�a: ولهذا قال تعالى، بالعرض � �b�dc�l )ولم يعن أنه ليس ، أي كاذب، )٤
، فإن وزن الشعر أظهر من أن يشتبه عليهم حتى يحتاج إلى أن ينفي عنه؛ بشعر

الشعر بالكذب سمى المنطقيون القياسات المؤدية في أكثر األمر إلى وألجل شهرة 

                                                            
  .٥٥سورة يس:  )١(
  .٣٦٨- ٣٦٧ي صمفتاح العلوم للسّكاك )٢(
   .٨٣سورة البقرة:  )٣(

  .٣/٢١٧وضع الخبر موضع الطلب في األمر والنهي  – أساليب القرآن وفنونه البليغةالبرهان: 
  .٤٣سورة الحاقة:  )٤(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٣٣٠ 

 

�m�½�¾�¿l: وقوله، )١(البطالن والكذب شعرية بل نفي ، ليس النفي للمبالغة، �
  .)٢(أصل الفعل

 mmmmmmmm�� ��nnnn�� ��popopopo���� ����qqqq�� ��rrrr�� ��ssss�� ��tttt�� ��uuuu�� ��vvvv�� ��wwww�� ��llll  
�m�m�n�po: قوله تعالى �q�r�s�t�u�v�l ، ليس هذا من

السبب في أنه ال يحزنه العلة و وٕانما جيء به لبيان ، ع ن الرسولزِ وٕاال لما حَ ، قولهم
  .)٣(قولهم

mmmm�� �������� ������� �� �� �� ������� ������� �� �� �� ����������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ������� �� �� �� ������� �������� �������� ��    �� ��
!!!!�� ��"#"#"#"#�� ��$$$$�� ��%%%%� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �&&&&�� ��''''� �� � � �� �((((�� ��))))�� ��****�� ��++++�� ��¡¡¡¡� � �� � �� � �� � �¢¢¢¢� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �££££� � � � � � � �� � � � � � � �� � � � � � � �� � � � � � � �¤¤¤¤�� ��¥¥¥¥�� ��¦¦¦¦� �� � � �� �§§§§�� ��̈̈̈̈�� ��

©©©©�� ��llll  
����m: تعالى قوله ����� �����������������������
�� �!�"#...l ، ِ٤(جاجهذا أشد ما يكون من الح(.  

لما جاء بعظام بالية ففتها وذرها في الهواء  ُأبي بن خلفورد أن ": /قال 

�m: فأنزل اهللا تعالى! يا محمد من يحي العظام وهي رميم: وقال����� �

!�"#�$�%���� �&�'�l)٥(.  

فعلم سبحانه كيفية االستدالل برد النشأة األخرى إلى األولى والجمع بينهما 
�¡�+�*�(m: ثم زاد في الحجاج بقوله، بعلة الحدوث � �¢� � � � �£l)٦( ،

                                                            
  .٢/٧٥معرفة إعجازه البرهان:  )١(
  .٣/٢٦الزيادة في بنية الكلمة  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٢(
  .٣/٦٤ التعليل المصدر السابق: )٣(
  .٣/١٤٦اإليجاز  المصدر السابق: )٤(
  .١٩/٤٨٦ تفسير الطبري )٥(
  .٨٠سورة يس:  )٦(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٣٣١ 

 

والجمع بينهما من حيث تبديل ، وهذا في غاية البيان في رد الشيء إلى نظيره
  .)١(األعراض عليهما

�¡m: قوله تعالىو  � �¢� � � � �£l ،وهذا ، كأنه جمع بين األخضر واألحمر
  .)٢(فيه تدبيج بديعي

 mmmm�� ��ªªªª�� ��««««� �� �� �� �¬¬¬¬�� ��®®®®� �� �� �� �6666� � �� � �� � �� � �°°°°� �� �� �� �±±±±�� ��²²²²�� ��³³³³�� ��;´;;́´;´�� ��¶¶¶¶�� ��̧̧̧̧�� ��¹¹¹¹� � � �� � � �� � � �� � � �ºººº�� ��
»»»»���� ����llll  

�»�m�ª قوله تعالى �¬�®� �6� � �°� �±�²�³�;´�¶�¸�
º¹l ، ِلوجهينوهو فاسد ، ل السموات واألرضثْ يظن بعضهم أن معناه م:  
أنهم ما أنكروا إعادة السموات واألرض حتى يدل على إنكارهم : أحدهما

ليتحقق ؛ إليهم افكان الضمير راجعً ، وٕانما أنكروا إعادة أنفسهم، إعادتهما بابتدائهما
  .حصول الجواب لهم والرد عليهم

�����������mلتبين المراد في قوله : الثاني �������	
�l )٣(.  
فال داللة ، إنما أثبت قدرته على إعادة مثلهم ال على إعادتهم أنفسهم: فإن قيل

  .فيه عليهم
�m�Q�R: كما في قوله "هم"المراد بمثلهم : قلنا � � � � � �Sl)وقولهم، )٤ :

  .)٥(وبدليل اآلية األخرى، أي أنا، مثلى ال يفعل كذا

                                                            
  .٢/١٨ –جدله معرفة البرهان:  )١(
  .٣/٢٨٠الطباق  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٢(
  .٣٣سورة األحقاف:  )٣(
  .١١سورة الشورى:  )٤(
  .٤/٢٥قواعد في الضمائر  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٥(

 



 

  
          

    
    املبحث الثالث:املبحث الثالث:املبحث الثالث:املبحث الثالث:

    ))))الشورىالشورىالشورىالشورى((((وحىت آخر سورة وحىت آخر سورة وحىت آخر سورة وحىت آخر سورة     ))))الصافاتالصافاتالصافاتالصافات((((من أول سورة من أول سورة من أول سورة من أول سورة     
 وفيه مطلبان: 

 )ص(سورة  أولره اإلمام الزركشي من ما فس  المطلب األول:
 .)غافر( سورة آخرحتى 

ره اإلمام الزركشي من سورتي ما فس  المطلب الثاني:
 .)الشورى(و )فصلت(
 

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٣٣٣ 

 

        : : : : املطلب األولاملطلب األولاملطلب األولاملطلب األول
 ))))الزمرالزمرالزمرالزمر((((و و و و     ))))صصصص) و() و() و() و(الصافاتالصافاتالصافاتالصافات((((من السور من السور من السور من السور     الزركشيالزركشيالزركشيالزركشيما فسره اإلمام ما فسره اإلمام ما فسره اإلمام ما فسره اإلمام 

        
  

mmmmNNNN�� ��OOOO�� ��PPPP�� ��QQQQ�� ��RRRR�� ��SSSS���� ����TTTT�� ��UUUU�� ��llll  
�m�Q�R�S: تعالى قوله �T�l ،١(والمغارب: أي(.  
 فقد ورد، "المشرق والمغربلفظ " اومفردً  امما ورد في القرآن مجموعً : /قال 

�m�A�B�C: نحو قول اهللا تعالى بالجمع تارةً  � � � �D�E�F�Gl)وأخرى ، )٢
�m�s�t: قال تعالى، وأخرى باإلفراد، )٣(m�A�B�C�Dl: نحو بالتثنية

u�v�w�x��� �y�l)وذلك ، )٤ بما يقتضيه مقامٍ  الختصاص كل.  
 يا كان المراد مشرقيْ ن وحيث ثُ ، المشرق والمغرب كان المراد نفيُ  عَ مِ فحيث جُ 

، ها وارتفاعهاجِ حتى تنتهي إلى غاية أوْ ، فإنها تبتدئ صاعدةً ، صعودها وارتفاعها
فجعل مشرق ، وينشأ منه فصال الخريف والشتاء، شرق صعودها وارتفاعهافهذا مَ 

ومقابلهما  اواحدً  اومشرق هبوطها بجملته مشرقً ، اواحدً  اصعودها بجملته مشرقً 
  .امغربً 

بط ال تنض، متحركة بحركات متداركة، يةكِ لَ هو إخبار عن الحركات الفَ : وقيل
، ألن معنى الحركة انتقال الشيء من مكان إلى آخر؛ ة وال تدخل تحت قياسلخطّ 

�(�m�Æ: قال تعالى، وهذه صفة األفالك �*� � �+�,�-� �.�l)فهذا وجه ، )٥
 يطلعُ  القمرَ  ن أوقد أجرى اهللا العادة ، اختالف هذه األلفاظ باإلفراد والتثنية والجمع

                                                            
  .٣/٧٩أقسام الحذف  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )١(
  .٤٠سورة المعارج:  )٢(
  .١٧سورة الرحمن:  )٣(
  .٩سورة المزمل:  )٤(
  ٤٠سورة يس:  )٥(

ات
َّ
اتسورة الصاف
َّ
اتسورة الصاف
َّ
اتسورة الصاف
َّ
 سورة الصاف

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٣٣٤ 

 

فهي من أول ، وكذلك الغروب، في كل ليلة من مطلع غير الذي طلع فيه باألمس
إلى أن تنتهي إلى مطلع االعتدال ، فصل الصيف في تلك المطالع والمغارب

إلى ، في كل يوم في مطلع ومغرب اثم تأخذ جنوبً ، ومغربه عند أول فصل الخريف
ثم ترجع كذلك ، اهللا لها عند أول فصل الشتاءر ن تنتهي إلى آخر مثلها الذي يقدّ أ

فحيث أفرد اهللا له  ،اوهكذا أبدً ، ن تنتهي إلى مطلع االعتدال الربيعي ومغربهأإلى 
أراد به الجهة نفسها التي تشتمل الواحدة على تلك المطالع  "المشرق والمغرب"لفظ 

جيء بلفظ وحيث ، واألخرى على تلك المغارب من غير نظر إلى تعددها، جميعها
وهي في ، المراد به كل فرد منها بالنسبة إلى تعدد تلك المطالع والمغارب "الجمع"

وحيث كان بلفظ التثنية فالمراد بأحدهما الجهة التي ، اكل جهة مائة وثمانون يومً 
وبهذا ، تأخذ منها الشمس من مطلع االعتدال إلى آخر المطالع والمغارب الجنوبية

  .اناالعتبار مشرقان ومغرب
 المتأخرين  فأبدى فيه بعُض ، موضع بما وقع منه وأما وجه اختصاص كل

  :لطيفة فقال معانيَ 
�mS: فجمع "المشارق" في قوله سبحانه �Tl ، لما جاءت مع جملة

كان األحسن مجيئها ، وهي السموات واألرض وما بينهما، المربوبات المتعددة
  .لتنتظم مع ما تقدم من الجمع والتعدد، مجموعة

فإن ، القتضاء الحال ذلك؛ ثم تأمل كيف اقتصر على المشارق دون المغارب
وتصرفه في معاشه ، وأسباب النتشار الحيوان وحياته، المشارق مظهر األنوار

فكان ، على مبدأ البعث )١([الرد] مه بين يديفقدّ ، فهو إنشاء شهود، وانبساطه
فتأمل ، في غاية المناسبة للغرض المطلوب -هناها-االقتصار على ذكر المشارق 

وتسيل األفهام ، االتي ترقص القلوب لها طربً ، واآليات الفاضلة، هذه المعاني الكاملة
  .)٢(!امنها رهبً 

                                                            
  .٤/١٧العبارة تم إثباتها من البرهان بتحقيق د. يوسف المرعشلي  )١(
  . ٤/١٤ا والحكم في ذلك ا ومفردً فيما ورد في القرآن مجموعً  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٢(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٣٣٥ 

 

 mmmm]]]]���� ����̂̂̂̂�� ��____���� ��������� ����� ���� ��������� �����̀̀̀̀�� ��aaaa� ���� ��� � ���� ���bbbb�� ��llll   

�[�m: قوله تعالى �^�_� ��� ��� ���̀l  ،١(وحفظا فعلنا ذلك: أي(.  

mmmmcccc�� ��dddd�� ��eeee�� ��ffff�� ��gggg�� ��hhhh���� ����iiii�� ��jjjj�� ��� ������� ��� ������� ��� ������� ��� �����kkkk�� ��llll�� ��llll  

  .)٢(ال يصغون: أي، m�c�d�e�f�g�l: تعالى قوله

 mmmmssss�� ��tttt�� ��uuuu���� ����vvvv�� ��wwww�� ��xxxx�� ��yyyy�� ��zzzz�� ��llll  
بينهما  واهللا تعالى فرق، ق األديب بينهماال يفرّ  "التخطف"و "الخطف": /قال 

 "فطَ خَ "و، ويكون من شأن الخاطف الخطف، بالكسر لما تكرر" َخِطفَ ": فتقول
وهو أبعد من ، بالفتح حيث يقع الخطف من غير من يكون من شأنه الخطف بكلفة

ويدل ، ا منهيكن متوقعً ولم ، فإنه يكون لمن اتفق له على تكلف، بالفتح "فطَ خَ "
ل تَ كقَ ، ال يشترط فيه ذلك "لعَ فَ "و، عمِ م وسَ لِ كعَ ، بالكسر ال يتكرر "لعِ فَ "عليه أن 

�ms�t�uقال تعالى ، برَ وضَ  �vl وقال، فإن شغل الشيطان ذلك�

mN�Ol)وقال ،ألن من شانه ذلك، )٣ :m�H� �I�J�Kl)٤( ،
�m�rوقال  ،فإن الناس ال تخطف الناس إال على تكلف �s�t�vu�l )٥( ،

�mo�p�q: وقال �� �sr�l)٧(يوِ ألن البرق يخاف منه خطف البصر إذا قَ ، )٦(.  

 mmmm"#"#"#"#�� ��$$$$�� ��%%%%�� ��&&&&���� ����llll  

                                                            
  .٤/٢٦٨الواو غير عاملة  –الم على المفردات من األدوات الكالبرهان:  )١(
  .٣/٢١٣التضمين  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٢(
  .٣١سورة الحج:  )٣(
  .٢٦سورة األنفال:  )٤(
  .٦٧سورة العنكبوت:  )٥(
  .٢٠سورة البقرة:  )٦(
  .٤/٥٤بها الترادف وليست منه  ألفاظ يظن –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٧(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٣٣٦ 

 

�|�}�m�y�z: وقوله m"#�$�%l: قوله تعالى

}� �~�l)مع قوله، )١ :m������� � �	�
� � �����l )قال ، )٢
والثانية ، فتحمل اآلية األولى على السؤال عن التوحيد وتصديق الرسل: )٣(الحليمي

  .)٤(على ما يستلزم اإلقرار بالنبوات من شرائع الدين وفروعه
فموضع ، ألن في القيامة مواقف كثيرة؛ ه على اختالف األماكنحمله غيرُ و 

خ وهم ف ويوبّ يعنّ  وموضع آخر، به فُ طَ لْ حم ويُ رْ وموضع آخر يُ ، يسأل ويناقش
  .)٥(ف وهم المؤمنونوموضع آخر ال يعنّ ، الكفار

 mmmm�� �������� �������� ��� ����� ��� ����� ��� ����� ��� ��������� �������� ���������� ���������� �������� ��				�� ��



�� �������� �������� ��llll  
�����m: قوله تعالى � � � � � � ������� �����	�
��l ، فأخبر أنهم دخلوا

مفهوم هذا أنهم إذا قالوها ، إله إال اهللا النار من أجل استكبارهم وٕابائهم من قول ال
من قال ال إله إال اهللا حرمه اهللا على «: ع قال، مخلصين بها حرموا على النار

  .)٦(!النار

                                                            
  .٦سورة األعراف:  )١(
  .٣٩سورة الرحمن:  )٢(
بن محمد  هو القاضي العالمة، رئيس المحدثين والمتكلمين بما وراء النهر، أبو عبد اهللا، الحسين بن الحسن )٣(

ا، سيال أحد االذكياء الموصوفين، ومن أصحاب الوجوه في المذهب، كان متفننً  ،الشافعي بن حليم البخاري
أخذ عن: األستاذ أبي بكر القفال، وحدث عن: خلف بن محمد ، ا، طويل الباع في األدب والبيانالذهن، مناظرً 

 حدث عنه: أبو عبد اهللا الحاكم ،نفات نفيسةولد في سنة ثمان وثالثين وثالث مئة، وله مص، الخيام، وجماعة
، توفي في شهر ربيع االول، سنة ثالث وأربع وهو أكبر منه، والحافظ أبو زكريا عبد الرحيم بن أحمد البخاري

  .)٣٧٨٥رقم الترجمة ( ٢/٢٧١تهذيب سير أعالم النبالء (مئة. 
 ١م، ج/١٩٧٩ –ه ١٣٩٩ت/  ١، دار الفكر، ط/المنهاج في شعب اإليمان ألبي عبداهللا الحليمي )٤(

  .٣٨٦-٣٨٥ص/
  .٢/٣٧ختالف األسباب الموهمة اال –معرفة موهم المختلف البرهان:  )٥(
، الحديث ٤٥باب من خص بالعلم قومًا دون قوٍم كراهية أال يفهموا، ص/ –رواه البخاري، كتاب العلم  )٦(

باب من لقي اهللا باإليمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة وحرم على النار،  –)، ومسلم، كتاب اإليمان ١٢٨رقم(
  .٢/٨٧معاضدة السنة للقرآن )، البرهان: ٥٣، الحديث رقم (٣٧ص/ 

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٣٣٧ 

 

 mmmm�� ���� ������������ ������������ ������������ ������������ �������� �������� �������� ��llll  
�`�_m: قوله تعالى �a�b�c� �d�fe�l)فإن اإليمان لما لم يكن ، )١

بد معه من رسله ومالئكته وكتبه واليوم اآلخر  بل ال، في اإليمان باهللا امنحصرً 
بخالف التوكل فإنه ال يكون إال على اهللا ، وغيره مما يتوقف صحة اإليمان عليه

ن ؤذِ م الجار والمجرور فيه ليُ قد ؛ لتفرده بالقدرة والعلم القديمين الباقيين؛ وحده
 اوال نفعً  األن غيره ال يملك ضرً ؛ باختصاص التوكل من العبد على اهللا دون غيره

�m: م الظرف في قولهولذلك قد ، فيتوكل عليه��� � ��l� ليفيد النفي عنها فقط ؛
�m�E: تأخيره فيبخالف ، واختصاصها بذلك �GF�IH�l)ألن نفي الريب ال يختص  ؛)٢

  .)٣(بالقرآن بل سائر الكتب المنزلة كذلك
�m: قوله تعالى��� � ����� � �������l ،ليس في خمر الجنة ما في : أي

  .)٤(لوْ خمرة غيرها من الغَ 

 mmmm������ ���������� �������������� ������������ �������� ��llll  
��������m: قوله تعالى ����l ،٥(حور قاصرات: أي(.  

 mmmm�� �������� �������� ���������� ���������� ��llll  
����m: قوله تعالىl ، فإن العرب كانت عادتهم الكناية عن حرائر

  :قال امرؤ القيس، النساء بالبيض
ـــــــــــــرام ِخباُؤهـــــــــــــا   وَبْيَضـــــــــــــُة ِخـــــــــــــْدٍر ال ُي

  
  )٦(ِمـــــْن َلْهـــــٍو بهـــــا غيـــــر ُمْعَجـــــلِ َتَمتْعـــــُت   

  
                                                            

  .٢٩سورة الملك:  )١(
  .٢سورة البقرة:  )٢(
  .٢/٢٥٥مواضع إفادة الحصر  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٣(
  .٣/١٥٢أسباب التقديم والتأخير  المصدر السابق: )٤(
  .٣/١٠١حذف الموصوف  المصدر السابق: )٥(
  من معلقة: (قفا نبك ...). ١١٤ديوان امرئ القيس، ص/ )٦(

  .٢/١٩١أسباب الكناية  –القرآن الكنايات والتعريض في البرهان: 

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٣٣٨ 

 

 mmmm�� ��____�� ��̀̀̀̀�� ��aaaa���� ����bbbb�� ��cccc�� ��dddd�� ��eeee�� ��llll  
�m�_�`�a: قوله تعالى �b�c�d�l ،مأخوذ من قوله تعالى :

mH��I�J�K�l )١(.  
 mmmm||||�� ��}}}}���� ����~~~~�� �������� ������ ���������� �������� ��llll  

�{�|m: قوله تعالى �~���� ���l ، فإنه ، صهذا من بديع التخل
إلى وصف الظالمين وما أعد ، سبحانه خلص من وصف المخلصين وما أعد لهم

  .)٢(لهم

mmmm������ �������� ��� ��� ����� ��� ��� ����� ��� ��� ����� ��� ��� ��������� ���������� ���������� ��llll  
���m: قوله تعالى �����l ، ا مَ لِ ، ه بما ال نشك أنه منكر قبيحشب

  .)٣(وٕان لم ترها عيانا، حصل في نفوس الناس من بشاعة صور الشياطين

  :ثالثة أوجه m��������l: في قول اهللا تعالى )٤(الفراءقال 
  .الشياطين في القبح رؤوسأنه جعل طلعها : أحدها
  .وهو ذو القرن اأن العرب تسمى بعض الحيات شيطانً : والثاني
  .س الشياطينو أنه شوك قبيح المنظر يسمى رؤ : الثالث

  .)٥(امختصً  اوعلى الثاني يكون تشبيهً ، الً فعلى األول يكون تخيي
 mmmm¤¤¤¤�� ��¥¥¥¥�� ��¦¦¦¦�� ��§§§§�������� ��������̈̈̈̈���� ����©©©©llll  

����m�E: اختلفت المصاحف في حرفين: /قال  � � � �¨l وm���F� �E

                                                            
  .٣/١٨٨اإلقتصاص  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )١(
  .١/٤٧معرفة المناسبات بين اآليات المصدر السابق:  )٢(
  .٣/٢٥٩التشبيه  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٣(
  .٢/٣٨٧معاني القرآن للفراء  )٤(
  .٣/٢٧٠االستعارة  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٥(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٣٣٩ 

 

Gl)فمن رأى أن مرجعهم إلى الجحيم أشد من أكل الزقوم وشرب الحميم، )١ ،
ومن لم  ،أثبت األلف، وأن حشرهم إلى اهللا أشد عليهم من موتهم أو قتلهم في الدنيا

  .)٢(لم يثبته وهو أولى -ألنه غيب عنا فلم يستو القسمان في العلم بهما؛-ير ذلك 
 mmmm�� ���������� ����¶¶¶¶�� ��̧̧̧̧�� ��¹¹¹¹�� ��ºººº�� ��»»»»�� ��llll  

���m: قوله تعالى �¶�¸�¹�º�»�¼�½�¾� � �¿�À�

Á�Â� � � � � �Ã� � � � � � �Ä�Å�l  ،إما بكونهم غلبوا ، وهذا يقتضي أنها عاقبة رديئة
دون غيرها ولم يذكر إهالك قومه  إلياسولهذا ذكر قصة ، كواهلِ وٕاما بكونهم أُ ، وذلوا

وهذا يقتضي عذابهم في ، إلياسروى أن اهللا رفع   m�A�B�C�l: بل قال
وبعد ، من بني إسرائيل موسىالمعروف بعد  وٕالياس، لم يقم بينهم إلياساآلخرة فإن 

  .)٣(لم يهلك المكذبين بعذاب االستئصال موسى

 mmmm������ �������� ���������� ���������� �������� ��llll  
�������m: قوله تعالى ���l ، مال عليهم : معناه: ابن الشجريقال

إرادة  )٤(ابن الشجريز وجو  ،إما اليد أو القوة m���l: وقوله، ابضربهم ضربً 
�&�m: وهي قوله تعالى، لليمين التي حلفها: أي؛ والباء للتعليل، القسم
'l )٥(.  
mmmm������ ������������ ������				������ ������



�� ��llll   

                                                            
  .١٥٨سورة آل عمران:  )١(
  .١/٢٦٦زيادة األلف  –علم مرسوم الخط البرهان:  )٢(
  .٣/٢٣فوائد التكرير  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٣(
  .٢/٤٣٤ أمالي ابن الشجري )٤(
  .٣/١٣١العام  –حذف الفعل  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  .٥٧سورة األنبياء:  )٥(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٣٤٠ 

 

�����m: تعالى قوله � �	� � �l m������� �l )وصفه في حال ، )١
  .)٢(البشارة بما يؤول إليه من العلم والحلم

 mmmm�� ��AAAA�� ��BBBB�� ��CCCC�� ��DDDD� ���� ��� � ���� ���EEEE�� ��llll  
 )٣(ابن عطيةو  ،دا وتلهعِ ما وسُ حِ رُ : أي، m�A�B�C�Dl: تعالى قوله

  .)٤(لشكِ وهو مُ ، سلماأفلما أسلما : يجعل التقدير

  .)٥(أجزل له الثواب وتله: أي، m�A�B�C�Dl: تعالى قوله
�m�A�B�C�D: وقيل في قوله � � �E�F�G�Hl  ،ناديناه: أي، 

�m�R�S�T: عرف صبره وناديناه: والتقدير، والصحيح أنها عاطفة � � � � � � �U�

V�W�X�Y�Zl )٦(.  
 mmmm�� ��¼¼¼¼�� ��½½½½�� ��¾¾¾¾�� ��¿¿¿¿���� ����ÀÀÀÀ�� ��ÁÁÁÁ�� ��llll  

: ما في القرآن من ذكر البعل فهو الزوج كقوله تعالى: )٧(ابن فارسقال 
m������l)في الصافات اواحدً  اإال حرفً ، )٨ :m¼�½l� ، فإنه أراد

  .  )٩(اصنمً 

�¿�¾�½�¼�m: تعالى قوله �À�l ، في تفسيره أن  الرازيذكر
أوهم ، "الخالقينعون أحسن دَ أتدعون بعال وتَ ": لو قيل: قال بالرشيديالكاتب الملقب 

                                                            
  .٢٨سورة الذاريات:  )١(
  .٢/١٧٣تسمية الشئ بما يؤول إليه  –بيان حقيقته ومجازه البرهان:  )٢(
  .١٥٨٣المحرر الوجيز البن عطية ص/ )٣(
  . ٣/١٢٣ف األجوبة حذ –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٤(
  .٤/٢٣٥لما  –الكالم على المفردات من األدوات المصدر السابق:  )٥(
  .٤/٢٦٨الواو الغير عاملة  –الكالم على المفردات من األدوات البرهان: . ٧٥سورة األنعام: )٦(
  .١٠أفراد كلمات القرآن العزيز، البن فارس ص/ )٧(
  .٢٢٨سورة البقرة:  )٨(
  .١/٨٦الوجوه والنظائر جمع البرهان:  )٩(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٣٤١ 

 

ا مع كونه موازنً  -اأيضً – حسينتحصل به رعاية معنى التقد  ألنه كان ؛أنه أحسن
بل ، اليفبأن فصاحة القرآن ليس ألجل رعاية هذه التك: الرازيوأجاب  ،"تذرون"لـ

  .)١(ألجل قوة المعاني وجزالة األلفاظ
" أتدعون"مراعاة المعاني أولى من مراعاة األلفاظ فلو كان : وقال بعضهم

لوقع اإللباس على القارىء فيجعلهما بمعنى واحد ، كما قال هذا القائل "عوندَ وتَ "
ال سيما ؛ الثانية بسكون الدال "عوندْ تَ "إذا قرأ و، وحينئذ ينخرم اللفظ، منه اتصحيفً 

  .)٢(وال نقط "فيه"وخط المصحف اإلمام ال ضبط 
mmmmOOOO�� ��PPPP�� ��QQQQ�� ��RRRR�� ��SSSS�� ��llll  

ابن وفي حرف ، إدريس: وقيل، الناس: أي mO�P�Q�Rl: تعالى قوله
  .)٣(إدراس: مسعود

mmmm�� ��



�� ���������� ������������ ������ �������� �������� ��llll  

�m: قوله تعالى��� ��� ����l ،٤(المصلين: أي(.  

 mmmm�� ��yyyy�� ��zzzz���� ����{{{{��� ������� ���� ��� ������� ����||||�� ��}}}}�� ��~~~~�� �������� ��llll  
���}��m�y�z: تعالى قوله ��� �|�}�~�l ،٥(من له: أي(.  

 mmmm�� ��́́́́�� ��



���� ����¶¶¶¶�� ��̧̧̧̧�� ��llll   
�°�±�²m: قوله تعالى� �³�´�
� �¶l ، قال صاحب

  .لم يبلغني عن المفسرين فيه شيء: )١("الينبوع"

                                                            
  .١٦٢- ٢٦/١٦١ تفسير الرازي )١(
  .٣/٢٧٧التجنيس  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٢(
تصحفت في المطبوع والصحيح هو (إدراِسين)، انظر: كتاب المصاحف البن أبي داوود، دار البشائر  )٣(

  . ٣٣٢ص/ ١م، ج/٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣ت/ ٢بيروت/لبنان، ط/ –اإلسالمية 
  .٢/١٣٥ –ا وأسبابه اإلجمال ظاهرً  –معرفة تفسيره وتأويله البرهان: 

  .٢/١٦٧إطالق اسم الالزم على الملزوم  –بيان حقيقته ومجازه البرهان:  )٤(
  .٣/١٠٤حذف الموصول  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٥(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٣٤٢ 

 

هما في المعنى كاآليتين المتقدمتين فكرر : وقال المفسرون في غريب القرآن
  .للتأكيد وتشديد الوعيد

في هاتين يوم فتح  "الحين"و، في األوليين يوم بدر "الحين"ويحتمل أن يكون 
  .مكة

�m�´�l: في األوليين ىومن فوائد قوله تعال أن  m�lوفي هاتين ��
 يَ ما تضمنت التشف لف، اورعبً  وهزيمةً  اوأسرً  الً األولى بنزول العذاب بهم يوم بدر قت

بتأمينهم  اقترن بالظهور عليهم اإلنعامُ فإنه ، وأما يوم الفتح، m´l: بهم قيل له
وٕاسالمهم ، بل كان في استسالمهم، للتشفي بهم اوالهداية إلى إيمانهم فلم يكن وفقً 

�«�m: فقيل له، ةولقلبه مسرّ ، ةلعينه قرّ  �¼�� �l.  
: أن يكون من فوائد قوله تعالى في هذه -إن شاء اهللا- ويحتمل على هذا 

m´�
��¶l  ّ٢(نا عليهم باإليمانومنّ ، باألمان ك عليهمأي يبصرون من(.  
 mmmm¼¼¼¼�� ��½½½½�� ��¾¾¾¾�� ��¿¿¿¿� �� � � �� �ÀÀÀÀ�� ��ÁÁÁÁ�� ��ÂÂÂÂ�� ��llll  

  .)٣(يعنى العذاب، �m�¼�½�¾l: قوله تعالى

mmmm�� �������� ���������� ���������� �������� ��llll  
�����m: تعالى قوله ��l بدليل قوله، أي أبصرهم :m´l)٤(.  

                                                            
سكن الشام فى الشطر اآلخر من  ،حمد بن أبى محمد بن محمد بن ظفر، المكى األصل، المغربّى المنشأم )١(

وله من التصانيف: كتاب "الينبوع فى تفسير القرآن" كبير، كتاب "سلوان المطاع فى  ،عمره؛ يلقب بالحّجة
رقم  ،٣/٧٤إنباه الرواة ( ومات بحماة فى سنة سبع أو ثمان وستين وخمسمائة. ،عدوان األتباع" وغير ذلك

  .٢/١٦٧وكتابه "الينبوع" مخطوط كما ذكر د. المرعشلي في تحقيق البرهان )، ٦٠٥الترجمة (
  .٣/١٨فوائد التكرير  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٢(
  .٣/٩٤حذف الفاعل المصدر السابق:  )٣(
  .١٧٥سورة الصافات:  )٤(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٣٤٣ 

 

في ذكر المفعول في األول وحذفه في الثاني في  السرّ  ابن ظفروسبق عن 
فلما تضمنت ، أن األولى اقتضت نزول العذاب بهم يوم بدر، هذه اآلية الشريفة

 أبصرهم": قيل يَ التشف".  
واقترن بها مع الظهور عليهم تأمينهم والدعاء ؛ وأما الثاني فالمراد بها يوم الفتح

: والمعنى، m¼l: فقيل له؛ ي بل للبروزللتشفّ  افلم يكن وقتً ، إلى إيمانهم
 ١(ك عليهمفسيبصرون من(.  

  
 

        
  

mmmm�� ��NNNN������������ ������������OOOO�� ��PPPP�� ��QQQQ�� ��RRRR�� ��SSSS�� ��TTTT�� ��UUUU�� ��VVVV�� ��WWWW�� ��XXXX�� ��llll  
  .)٢(ليس حين مهرب: أي، m�U�V�W�l: تعالى ولهق
 mmmm�� ��oooo�� ��pppp���� ���������� ������ ���� ���������� ������qqqq�� ��rrrr�� ��ssss�� ��tttt�� ��uuuu�� ��wvwvwvwv�� ��xxxx�� ��yyyy�� ��zzzz�� ��{{{{�� ��||||���� ����llll  

�m�o�p: تعالى قوله � �q�r�s�t�u�vl ،فقيل لهم في الجواب :
m�t�u�v�w�yx�...�l )٣(.  

�m�o�p: وأما قوله تعالى � �q�r�sl ،ألن االنطالق  ؛رةإنها مفسّ : فقيل
  .ن لمعنى القولمتضمّ 

، أكثرواأي ، وهو امشوا، يريدون أنهم انطلقوا في الكالم بهذا: الخليلوقال 
انطلقوا بالمشي الذي هو : يريدفهو ال ، إذا كثرت ماشيته، أمشى الرجل ومشى: يقال

  .قالوا هذا: إنما يريد؛ انتقال

                                                            
  .٣/١٠٩حذف المفعول  –وفنونه البليغة  أساليب القرآنالبرهان:  )١(
  .٤/٢٢١الت  –الكالم على المفردات من األدوات المصدر السابق:  )٢(
  .٢/١٢٣معرفة تفسيره وتأويله البرهان: . ٢٤سورة فصلت: )٣(

 سورة صسورة صسورة صسورة ص

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٣٤٤ 

 

: وقيل، مفسرة: نْ وأَ ، هعبارة عن األخذ في القول فيكون بمنزلة صريح: وقيل
  .)١(مصدرية

 mmmm�� ���������� ���������� ���������������� ���������������� ��� � � � �� ��!!!!�� ��""""�� ��####�� ��$$$$�� ��%%%%�� ��&'&'&'&'�� ��((((���� ����))))�� ��****�� ��++++���� ����,,,,�� ��llll  

�����m: قوله تعالى���� ����� �l ٢(ما أنزل: أي(.  

�)m: وقوله تعالى �)�*�+l،  أنهم لم يذوقوه إلى اآلن وأن ذوقهم له
  .)٣(متوقع

 mmmm�� ��----�� ��....��� ������� ���� ��� ������� ����////�� ��0000�� ��1111������ ������2222�� ��3333�� ��4444�� ��llll  
�.�-�m: تعالى قوله � � � � � �/�0�1� � �l ، ًوختم ذكرهم ، اوأممً  افألنه ذكر قرون

توهم أن األخبار عن فكان يُ ، لعاد إلى أقرب مذكور، كذبوا كل : فلو قال، تُبعبقوم 
��.�-�m: فلما قال، خاصة تُبعقوم  �� �� �0�/�l ؛علم أنه يريد كل فريق منهم كذب 

  .)٤(حيث وقع إنما يدل على هذا المعنى "كل"ألن إفراد الخبر عن 

 mmmm�� �� �� ��eeee�� ��ffff�� ��gggg�� ��hhhh�� ��iiii�� ��jjjj���� ����kkkk�� ��llll�� ��llll  
�m�i�j: قوله تعالى �k�l ،٥(نزلوا عليه من علو: أي(.  

mmmm�� ��mmmm�� ��nnnn�� ��oooo�� ��pppp�� ��qqqq�� ��srsrsrsr�� ��tttt�� ��uuuu�� ��wvwvwvwv� �� �� �� �xxxx�� ��yyyy�� ��zzzz�� ��{{{{�� ��||||�� ��}}}}�� ��~~~~�� �������� �������� ��
�������� �������������� ������    �� ����� ��� �� ����� ���!!!!�� ��""""� ���� ��� � ���� ���####�� ��llll  

كين لَ خصم على لسان مَ ب داودكنى ، �m�x�y�z�{�|l: قوله تعالى
  .)٦(اتعريضً 

                                                            
  .٤/١٤٣أن المفتوحة الهمزة الساكنة النون  –الكالم على المفردات من األدوات البرهان:  )١(
  .٢/٢٠٤استفهام اإلنكار   -أقسام معنى الكالم بق: المصدر السا )٢(
  ٢٣٣-٤/٢٣٢لما  –الكالم على المفردات من األدوات المصدر السابق:  )٣(
  .٤/١٩٩كل  –الكالم على المفردات من األدوات المصدر السابق:  )٤(
  .١/١٨٦معرفة تقسيمه بحسب سوره وترتيب السور واآليات المصدر السابق:  )٥(
  .٢/١٨٧أسباب الكناية فطنة المخاطب  –الكنايات والتعريض في القرآن المصدر السابق:  )٦(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٣٤٥ 

 

mmmm�� ��$$$$�� ��%%%%�� ��&&&&�� ��''''�� ��((((�� ����� ��� �� ����� ���))))�� ��****������ ������++++�� ��,,,,�������� ��������----�� ��....�� ��////�� ��0000�� ��1111�� ��2222�� ��3333�� ��llll  
�)�'�&�%�$�m: قوله تعالى � � � �)�*� � �+�,� � � �-�l ، فكنى بالمرأة عن

  .)١(كعادة العرب أنها تكني بها عن المرأة، النعجة

mmmm�� ��4444�� ��5555� � � �� � � �� � � �� � � �6666�� ��7777�� ��8888�� ��9999� � �� � �� � �� � �::::�� ��;;;;�� ��<<<<� � � �� � � �� � � �� � � �====�� ��>>>>�� ��????�� ��@@@@�� ��AAAA�� ��BBBB�� ��CCCC�� ��DEDEDEDE�� ��
FFFF�� ��GGGG�� ��HHHH������ ������IIII�� ��JJJJ�� ��KKKK�� ��LLLL�� ��MMMM�� ��NNNN�� ��OOOO�� ��PPPP�� ��QQQQ�� ��RRRR�� ��SSSS���� ����llll  

�m�>�?�@�A�B�C�DE�F�G�H: قوله تعالى � �I�J�K�L�M�
N�l ،والضالل يوجب سوء ، ألن اتباع الهوى يوجب الضالل؛ مقدمتان ونتيجة

  .)٢(الهوى يوجب سوء العذابفأنتج أن اتباع ، العذاب
 mmmm�� ��TTTT�� ��UUUU�� ��VVVV�� ��WWWW�� ��XXXX� �� �� �� �YYYY�� ��ZZZZ�� ��[[[[�� ��\\\\�� ��]]]]� �� �� �� �^̂̂̂�� ��____�� ��̀̀̀̀� �� ��� ��� ������ �� ��� ��� ������ �� ��� ��� ������ �� ��� ��� �����

aaaa�� ��llll  
�[m: تعالى قوله �^�_�`l ،يشبه ، أورد بعضهم أن أصل التشبيه

فلم خولفت  "والفجار كالمتقينأفتجعل المجرمين كالمسلمين ": األدنى باألعلى فيقال
  :فيه وجهان: يقال! القاعدة

، نحن نسود في اآلخرة كما نسود في الدنيا: أن الكفار كانوا يقولون: أحدهما
فجاء الجواب ، فكما أعزنا اهللا في هذه الدار يعزنا في اآلخرة، لنا اويكونون أتباعً 

  .على معتقدهم أنهم أعلى وغيرهم أدنى

�m�A�B�C�D�E�F�HG�I�J�K: قبل اآليةلما قيل : الثاني
Ll)أم لم يظنوا ذلك، وأن ال حشر وال نشر، أي يظنون أن األمر يهمل، )٣ ،

  .)١(والمتقين كالفجار، ولكن يظنون أنا نجعل المؤمنين كالمجرمين

                                                            
  .٢/١٨٨أسباب الكناية فطنة المخاطب  –الكنايات والتعريض في القرآن : البرهان )١(
  .٣/٢٨٧تفصيل ترتيب المقدمات والنتائج  –أساليب القرآن وفنونه البليغة : المصدر السابق )٢(
  .٢٧سورة ص:  )٣(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٣٤٦ 

 

  .)٢(في سوء الحال: أي، m]��^�_�`l: قوله تعالى
�m�T�U�V�W�X: قوله تعالى �Y�Z�[�\l ، فالنقل

أي ال تجعل حال هؤالء مثل حال هؤالء وال تنقلها ، والتصيير راجعان إلى الحال
  .)٣(إليها

 mmmm�� ��bbbb�� ��cccc�� ��dddd�� ��eeee�� ��ffff���� ����gggg�� ��hhhh���� ����iiii���� ����jjjj�� ��kkkk�� ��llll  
  –أي القرآن- سماهو : / أبو المعالي عزيزي بن عبدالملكقال القاضي 

  .)٤(m�b�c�d�e�l: ا فقالمباركً 

 mmmm�� ��llll�� ��mmmm�� ��onononon�� ��pppp�� ��rqrqrqrq�� ��ssss�������� ��������tttt���� ����uuuu�� ��llll   
، المخصوص الممدوحفسليمان هو ، m�l�m�nl: قوله تعالىو 

�m�p�rq�s: قوله تعالىو  ،اوٕانما لم يكرر ألنه تقدم منصوبً  � � �t� �l  ،التقدير :
فإن قدرت نعم العبد ، أيوبألن القصة في ذكر  ؛أو نعم العبد هو، أيوبنعم العبد 

  .)٥(أيوبعلى العبد بل على  اعائدً  "هو"لم يكن ، هو
�m�p�rq�s: فأما تقديمه في قوله تعالى � � �t� �l  بـ"نعم  -هنا–فإن الممدوح

في اآلية اآلخرى والمخصوص  أيوبوكذلك  ،وقد تقدم ذكره÷  سليمانالعبد" هو 
  .)٦(وتقديره نعم العبد هو إنه أواب وأيوب سليمانبالمدح في اآليتين ضمير 

mmmm�� ��}}}}�� ��~~~~�������� ��������2222�� ��3333�� ��4444������ ������5555�� ��6666�� ��7777�� ��8888�� ��9999�� ��::::�� ��;;;;���� ����llll  

                                                            
  .٣/٢٦٣قواعد تتعلق بالتشبيه   –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )١(
  .٣/٢٦٤المصدر السابق:  )٢(
  . ٤/٨٦ "جعل"لفظ المصدر السابق:  )٣(
  .١/١٩٢معرفة أسمائه واشتقاقاتها المصدر السابق:  )٤(
باب نعم إذا علم من سياق الكالم حذف المخصوص في  -أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٥(
٣/١٠٤.  
  .٣/١٧١هتمام عند المخاطب االالمصدر السابق:  )٦(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٣٤٧ 

 

  .)١(الشمس: أي، m�8�9�:l: تعالى قوله

بل سبق ما يدل عليها : وقيل ،يعني الشمس، m�8�9�:lوقوله 
إذ عرض عليه : والمعنى، ما بين زوال الشمس وغروبها: ألن العشي ؛وهو العشي

ضمير  "توارت"فاعل : وقيل ،بعد زوال الشمس حتى توارت الشمس بالحجاب
ويرجحه أن اتفاق  )٢("الفتوحات"في  وابن العربي مالكابن ذكره ، "الصافنات"

  .)٣(الضمائر أولى من تخالفها

�~�m: قوله تعالى نحو، الستعالءمن معاني "عن" ا: /قال  � � �2�3�4� ��
5�6�7l��   .عن ذكر ربي امنصرفً : أي، على بابها: وقيل ،قدمته عليه: أي، ��

إذا برك ، امن أحب البعير إحبابً : "أحببت"أن  )٤(أبي عبيدةعن  انيالرم وحكى 
وعلى ، أي تثبطت عن ذكر ربي، فـ "عن" متعلقة باعتبار معناه التضمين، فلم يقم

  .)٥(هذا فـ "حب الخير" مفعول ألجله

�~�m: في قوله " تذكرته"في  )٦(الفارسيوزعم  � � �2�3�4� � �l ، أنه

كما ، لما يتصل بها من العز والمنعة اوسميت الخيل خيرً ، بمعنى حب الخيل

                                                            
  .٣/٩٤حذف الفاعل البرهان:  )١(

ذكر د. المرعشلي في تحقيق "البرهان" بأن المقصود "أحكام القرآن"؛ ألن كتاب "الفتوحات" في التصوف ال  )٢(

  .٤/٦٧لقرآن ، انظر قوله في أحكام ا٤/٢٤في علوم القرآن 

  .٤/٢٠قاعدة في الضمائر  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٣(

: "إني أحببت" مجازه أحببته حًبا ثم أضاف الحب إلى الخير، أ.هـ. انظر: مجاز القرآن ألبي قال أبو عبيدة )٤(

  .١٨٦ص/ ٢القاهرة، ج/ –عبيدة، الناشر: مكتبة الخانجي 

  .٤/١٧٨عن  –الكالم على المفردات من األدوات البرهان:  )٥(

 ذكر د. يوسف المرعشلي في تحقيق "البرهان" بأن الكتاب مخطوط وكبير في مجلدات لخصه أبو الفتح )٦(

  ".٢/٣٩٤عثمان بن جني" البرهان بتحقيق د. يوسف المرعشلي 

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٣٤٨ 

 

َنَواِصيَها اْلَخْيرُ «: روى َخْيُل َمْعُقوٌد ِب وحينئذ فالمصدر مضاف إلى ، )١(!اْل

  .)٢(المفعول به

 mmmm�� ��<<<<�� ��=>=>=>=>�� ��????�� ��@@@@�� ��AAAA�� ��BBBB�� ��CCCC�� ��llll  
  .)٣(اأي يمسح السوق مسحً ، m�?�@�A�Bl: قوله تعالى

 mmmm�� ��LLLL�� ��MMMM���� ����NNNN�� ��OOOO�� ��PPPP�� ��QQQQ�� ��SRSRSRSR�� ��TTTT������ ������UUUU�� ��WVWVWVWV���� ����XXXX�� ��ZYZYZYZY�� ��[[[[�� ��\\\\�� ��]]]]�� ��llll  
ويحتمل أن يكون ، )٤(زائدة "الواو"فقيل ، mO�P�Q�Rl: تعالى قوله

  .ضرب به وال تحنثابتقدير ، جواب األمر على امجزومً 
  .)٥(أجودواألول : ابن فارسقال  ،امل أن يكون نهيً تحوي

 mmmm�� ��}}}}�� ���~�~�~�~���� ���������� �������� �������� �������� �������� ��llll  
�~��{�m: قوله تعالى ���������l ،فإن هذا القرآن نوع من الذكر ،

آخر وهو ذكر الجنة  الما انتهى ذكر األنبياء وهو نوع من التنزيل أراد أن يذكر نوعً 
تقول أشير عليك ، باسم اإلشارةفأكد تلك اإلخباريات ، m}�~lفقال ، وأهلها

                                                            
من  ، رواه البخاري»اْلَخْيُل َمْعُقوٌد ِفي َنَواِصيَها اْلَخْيُر واْألَْجُر َواْلَمْغَنُم ِإَلى َيْوِم اْلِقَياَمةِ «جزء من حديث  )١(

)، ومسلم ٣١١٩رقم الحديث ( ،٧٦٨باب "أحلت لي الغنائم" ص/ –حديث عروة البارقي، كتاب فرض الخمس 
رقم  ،٩٠٦ص/ ،من حديث جرير بن عبداهللا، كتاب اإلمارة، باب "الخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة

  .) واللفظ للبخاري١٨٧٢الحديث (
  .٣/٢٤٠اإلبدال  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٢(
  .٣/٥٦زيادة الباء البرهان:  )٣(
اليوجد في القرآن الكريم أحرف زائدة من حيث المعنى، أما من حيث اإلعراب فنعم، فعلى سبيل المثال:  )٤(

] الباء من حيث اإلعراب زائدة، ولهذا لو كانت ٤٦[فصلت:  �m��������lقوله تبارك وتعالى: 
المعنى ال؛ ألننا لو قلنا: في الجملة في غير القرآن وقلت: وما ربك ظالمًا للعبيد استقام الكالم، لكن من حيث 
  .القرآن شيء زائد من حيث المعنى، لزم أن يكون في الكالم ما هو لغو ال فائدة منه

 ��mR�Q�P�Ol، وعبارته: "وتكون الواو مقحمًة كقوله جل ثناؤه ٩١الصاحبي في فقه اللغة، ص/ )٥(
      فاضرب به التحنث، جزًما على جواب األمر". –واهللا أعلم  –أراد 

  .٤/٢٦٨الواو الغير عاملة  –الكالم على المفردات من األدوات البرهان: 

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٣٤٩ 

 

، m��������lوقال . هذا الذي عندي واألمر إليك: ثم تقول بعده، بكذا
 ولذلك لما فرغ من ذكر أهل  ،هذا باب يشرع في باب آخر: فكما يقول المصن

�m©¨�ªالجنة قال  �«�¬��®l)١(.  
 mmmm�� ��""""�� ��####�� ��$$$$�� ��%%%%�� ��&&&&���������� ����������''''�� ��((((�� ��))))���� ����llll  

�&�m: تعالى قوله �� ��'�(�l ،بدليل ما قبله، كثير: أي)٢(.  

 mmmm�� ��****�� ��++++�� ��,,,,�� ��----� ���� ��� � ���� ���....�� ��////�� ��llll  
لهم يقال : أي،  m�0�1�2�3�4�*�+�,�l: تعالى قوله

  .)٣(هذا
 mmmm�� ��ÀÀÀÀ�� ��ÁÁÁÁ�� ��ÂÂÂÂ�� ��ÄÃÄÃÄÃÄÃ�� ��ÅÅÅÅ�� ��ÆÆÆÆ�� ��<=<=<=<=�� ��>>>>�� ��????�� ��@@@@�� ��AAAA���� ����llll  

فالظاهر أن ، m�À�Á�Â�ÄÃ�Å�Æ�<=�>�?�@�l: تعالى قوله
  .)٤(واألمر ليس كذلك، الكالم كله من كالم الزبانية

 mmmm�� �������� ��¡¡¡¡�� ��¢¢¢¢���� ����££££�� ��¤¤¤¤�� ��¥¥¥¥�� ��¦¦¦¦���������� ����������llll  
�¢�¡���m: تعالى قوله �£�¤�¥�¦� � � � �l ، من  إبليسعد
وألن حمل ، فيما بينهم اواحدً  الكونه جني  اتغليبً ؛ مع أنه كان من الجنالمالئكة 

ويدل على كونه من غير المالئكة ما رواه  ،االستثناء على االتصال هو األصل
  .)٥(!خلقت المالئكة من نور والجن من النار«: في صحيحه مسلم

                                                            
  .٤/٥٩، ١/٥٠أنواع ارتباط اآلي ببعضها  –معرفة المناسبات بين اآليات البرهان: . ٥٥سورة ص: )١(
  .٣/١٠٢ حذف الصفة - أساليب القرآن وفنونه البليغةالبرهان:  )٢(
  .٣/١٢٧حذف القول المصدر السابق:  )٣(
في تفسيره: وهذا خبر من اهللا عن قيِل الطاغين الذين كانوا قد دخلوا النار قبل هذا الفوج  / قال الطبري )٤(

    . ٢٠/١٣٤ تفسير الطبري انظر: المقتِحم للفوج المقَتحم فيها عليهم.
  .٣/١٨٧المدرج  -أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان: 

رقم الحديث  ،١٣٦٤ص/ أحاديث متفرقة"،، باب "الزهد والرقائق، كتاب ل عائشةمسلم من حديث رواه  )٥(
)٢٩٩٦(.  

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٣٥٠ 

 

بأنه اسم لنوع وأجيب عن كونه من الجن ، كا فسلب الملكيةلَ إنه كان مَ : وقيل
  .من المالئكة
، فحينئذ عمته الدعوة بالخلطة ال بالجنس، بهم اكان مختلطً : )١(الزمخشريقال 

بمعنى  "إال"هذا إن جعلنا االستثناء متصال ولم يجعل  ،فيكون من تغليب األكثر
  .)٢("لكن"

 mmmm¬¬¬¬���� ����®®®®�� �������� ��°°°°�� ��±±±±�� ��²²²²�� ��³³³³�� ��́́́́�� ��¶�¶�¶�¶��� ��̧̧̧̧�� ��¹¹¹¹�� ��ºººº���� ��� ��� �������� ��� ��� �������� ��� ��� �������� ��� ��� ����»»»»�� ��¼¼¼¼�� ��½½½½�� ��llll  
، اليد في األصل كالمصدر: )٣(السهيليقال  m³�´��l: قوله تعالى

انه وتعالى باأليدي مقرونة مع ولذلك مدح سبح، عبارة عن صفة لموصوف

ألن المدح ؛ ولم يمدحهم بالجوارح، )٤(m�c�d�el: بصار في قولهاأل

إن : األشعريوٕاذا ثبت هذا فصح قول : قال، إنما يتعلق بالصفات ال بالجواهر

 ولم يقل إنها في، صفة ورد بها الشرع m³�´��l: اليدين في قوله تعالى

طع بشيء من وال قَ ، وال بمعنى النعمة، معنى القدرة كما قال المتأخرون من أصحابه
عن مذاهب  اوقطع بأنها صفة تحرزً ، منه عن مخالفة السلف االتأويالت تحرزً 

  .المشبهة
، وكيف خوطبوا بما ال يعلمون إذ اليد بمعنى الصفة ال يعرفونه: فإن قيل

وال احتاج ، م التشبيهوال خاف على نفسه توه ، ولذلك لم يسأل أحد منهم عن معناها
قوا بها عقل عندهم إال في الجارحة لتعل لو كان ال يُ ، وكذلك الكفار، إلى شرح وتنبيه

أن اهللا ليس كمثله  زعمتَ : ولقالوا، واحتجوا بها على الرسول، في دعوى التناقض

                                                            
  .٥/٢٨١الكشاف  )١(
األفراد على فرد من غير هذا الجنس أساليب القرآن وفنونه البليغة _ تغليب الجنس الكثير البرهان:  )٢(
٣/١٩٥.  
  لم أقف على قوله. )٣(
  .٤٥سورة ص:  )٤(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٣٥١ 

 

م أن األمر لِ عُ ، ولما لم ينقل ذلك عن مؤمن وال كافر، اثم تخبر أن له يدً ، شيء
 ثم استمر ، األنها صفة سميت الجارحة بها مجازً ، ا ال خفاء بهعندهم كان جلي

، مجاز كثير استعمل حتى نسي أصله وربّ ، المجاز فيها حتى نسيت الحقيقة
والذي يلوح من معنى هذه الصفة أنها قريبة من معنى القدرة إال أنها ، وتركت صفته

ولذا ، فاليد أخص من معنى القدرة، كالمحبة مع اإلرادة والمشيئة، والقدرة أعم، أخص
  .كان فيها تشريف الزم

في تحقيق اهللا : m³�´��l: في تفسير قوله تعالى )١(البغويوقال 
وٕانما هما صفتان من ، التثنية في اليد دليل على أنه ليس بمعنى النعمة والقوة والقدرة

�m³والصلة مجازه ، بمعنى التأكيد -هاهنا–اليد : )٢(مجاهدقال  ،ذاتهصفات 

´l كقوله :m�t� �u�vl)ألنها لو  ؛وهذا تأويل غير قوي: )٤(البغويقال ، )٣
وكذلك في القدرة ، إن كنت خلقته فقد خلقتني: أن يقول إلبليسكانت صلة لكان 
�m�F�G: وأما قوله تعالى ،إبليسعلى  ةٌ في الخلق مزي  آلدموالنعمة ال يكون 

                                                            
تفسير تقدمت ترجمته عند المفسر،  الشافعي البغوي أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء هو )١(

 –المسمى "معالم التنزيل"، دار ابن حزم  تفسير البغوي ) من سورة الشعراء، انظر قوله في:١٢٩اآلية رقم (
  .٣٨٧م، ص/٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣ت/ ١بيروت/لبنان، ط/

الحجاج المكي، األسود، مولى السائب بن أبي ، شيخ القراء والمفسرين، أبو اإلمامبن جبر،  مجاهدهو  )٢(
، فأكثر وأطاب، وعنه أخذ ، ويقال: مولى عبد اهللا بن السائب القارئ. روى عن ابن عباسالسائب المخزومي

تال عليه ، وقاص، وعبد اهللا بن عمرو، وعده القرآن، والتفسير، والفقه، وعن أبي هريرة، وعائشة، وسعد بن أبي
وقال يحيى بن معين،  ،الداري، وحدث عنه عكرمة، وطاووس، وعطاء، وهم من أقرانه جماعة: منهم ابن كثير

 ،١/١٥٨تهذيب سير أعالم النبالء ( .وقيل غير ذلك، مات وهو ساجد سنة ثنتين ومائة ،ثقة وطائفة: مجاهد
ليس في تفسيره المطبوع  ).  ذكر د. يوسف المرعشلي في تحقيق "البرهان" بأن قول مجاهد٥٥٣رقم الترجمة (

٢/٢١٤.  
  .٢٧سورة الرحمن:  )٣(
ذكره الثعلبي في تفسيره  / المشار إليه في تفسيره، لكن ما نقله الزركشي لم أقف على قول البغوي )٤(
٨/٢١٦.  

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٣٥٢ 

 

Hl)كقوله تعالى اجمعً  فإن العرب تسمي االثنين، )١ :m,�-�

.l)٢(.  
والتحقيق أنه ليس ؟ من المالئكة أم ال إبليسقع خالف في أن و : /قال 

اْلَجان ِمْن َماِرٍج ُخِلَقِت اْلَمَالِئَكُة ِمْن ُنوٍر َوُخِلَق «: مسلمففي صحيح ، امنهم عنصرً 
لدخوله في الخطاب باألمر  اوهو منهم حكمً ، )٣(!ِمما ُوِصَف َلُكمْ  آدمَوُخِلَق  ِمْن َنارٍ 

  .)٤(من غيرهم لم يدخل معهم ولو كان، بالسجود معهم
  .)٥(آدم: والمراد، m³�´��l: تعالىقوله 

mmmm�� ��AAAA�� ��BBBB�� ��CCCC�� ��DDDD�� ��EEEE�� ��llll  
: وجوابه، "والحق"فاألول قسم بمنزلة ، m�A�B�C�D�l: قوله تعالى

mF�l ، وقوله :m�C�D�l ،٦(توكيد للقسم(.  
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  .٧١سورة يس:  )١(
  .٢/٥٧حكم اآليات المتشابهات الواردة في الصفات البرهان: . ١٩سورة الحج: )٢(
رقم الحديث  ١٣٦٤ص/ أحاديث متفرقة"،، باب "الزهد والرقائق، كتاب ل عائشةمسلم من حديث رواه  )٣(
)٢٩٩٦(.  
  .٢/٢٣٩للتوكيد الصناعي  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٤(
  .٤/٢٤٣سمية ما اال –الكالم على المفردات من األدوات المصدر السابق:  )٥(
  .٣/٣٢القسم  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٦(

 سورة الزمرسورة الزمرسورة الزمرسورة الزمر

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٣٥٣ 

 

�#�m: قوله تعالى � � �$�%� �&�'�(� �)� � � � � � � � � � � � � � � � �*�l ،ألن ؛ فإن ظاهره مشكل

ال يهدي من كان في : وٕانما المراد، وماتوا مسلمين اكثيرً  ااهللا سبحانه قد هدى كفارً 

�¬�»�m�ª: تعالى في السورةوبيانه بقوله ، علمه أنه قد حقت عليه كلمة العذاب

®� � � � � � � ���°�±� � � �²�³�´l)وقوله في سورة أخرى )١ :m�Ã�Ä�Å�Æ�

������	� �
��� � � �������������l)وقوله ، )٢

��:سبحانه �m������������������l�، ٣(ربةما نعبدهم إال للقُ : أي يقولون(.  

 mmmm�� ��,,,,�� ��----�� ��....�� ��////�� ��0000�� ��1111�� ��¡¡¡¡�� ��¢¢¢¢� �� �� �� �££££�� ��¤¤¤¤�� ��¦¥¦¥¦¥¦¥�� ��¨§¨§¨§¨§�� ��©©©©�� ��ªªªª�� ��««««�� ��¬¬¬¬������ ������
®®®®���� ����llll  

�¢�¡�m�,�-�.�/�0�1: قوله تعالى �£�¤�¦¥�¨§�l ،أراد 
، ليكون أبلغ في الرد؛ بما يطابقه في اللفظ "اتخذ اهللا ولدا": قول الكفار ردّ  سبحانه

 االصطفاءألن ؛ لم يظهر المعنى المراد "لو أراد اهللا الصطفى": ألنه لو حذفه فقال
لم يكن فيه ما في  "لو أراد اهللا التخذ ولدا": ولو قال، قد ال يكون بمعنى التبني

  .)٤(إظهاره من تعظيم جرم قائله
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  .١٩سورة الزمر:  )١(
تقسيم القرآن إلى ما هو بين بنفسه وٕالى ما ليس  –عرفة تفسيره وتأويله البرهان: م. ٩٧-٩٦: سورة يونس )٢(

  .٢/١٢١ببين في نفسه فيحتاج إلى بيان 
  .٣/١٢٧حذف القول  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٣(
  .٣/١١١حذف المفعول  المصدر السابق: )٤(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٣٥٤ 

 

�������m: قولهفي  )١(الشيخ عز الدين قال ��� ������� �� ��� ��� ��� ���

!l وفي أخرى ،m�S�Tl)ثم األمم ، عن أول ما تحاسب أمة النبي إ، )٢

ويكون من باب نسبة الفعل إلى ، على أول المحاسبين "الفاء"فتحمل ، بعدهم

�m�P�Q�R: تعالىكقوله ، الجماعة إذا صدر عن بعضهم � � �Sl)٣( ،

  .على تمام الحساب "ثم"ويحمل 
  ؟حساب األولين متراخ عن البعث فكيف يحسن الفاء: فإن قيل

فدل ، "الفاء"من  اأشد تراخيً  "ثم"على أن  )٤("اإليضاح"في  الفارسينص : قلنا
أنها للتعقيب إال  عِ وكذا ذكر غيره من المتقدمين ولم يد  ،لها تراخ "الفاء"على أن 
  .)٥(المتأخرون
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�(�)�'�m: قوله تعالى � �*l� : السكاكيقال ، "الضر"مع  "إذا"بلفظ ، �

وٕالى ، ليستقيم التوبيخ؛ المفيد للتعليل "الضر"وتنكير ، نظر في ذلك إلى لفظ المّس 
يسير من الضر  رٍ دْ قَ  وللتنبيه على أن مس ، الناس المستحقين أن يلحقهم كل ضرر

  .)٦(هـ. أ حقه أن يكون في حكم المقطوع به، ألمثال هؤالء

                                                            
  .٢٢٢انظر قوله في: فوائد في مشكل القرآن، ص/ )١(
  .٦٠سورة األنعام:  )٢(
  .١٥٥، وسورة النساء: ١٨١سورة آل عمران:  )٣(
، ٢٢٣م، ص/١٩٩٦ - هـ ١٤١٦ت/ ٢بيروت/لبنان، ط/ - ، عالم الكتبالفارسي كتاب اإليضاح ألبي علي )٤(

  باب "حروف العطف".
  .٤/١٨٤الفاء  - الكالم على المفردات من األدوات البرهان:  )٥(
الكالم على المفردات من البرهان:  .بتصرف في بعض العبارات ٣٥٠- ٣٤٩مفتاح العلوم للسكاكي ص/  )٦(

  .٤/١٢٨إذا  -األدوات 

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٣٥٥ 
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]]]]�� ��̂̂̂̂���� ����____���� ����`a`a`a`a�� ��bbbb� ��� �� � ��� ��cccc������������ ������������dddd�� ��eeee�� ��ffff�� ��llll  
�m¸�¹: قوله تعالى �º�»�¼l ،فإنه أومأ إلى ما قبله :m�'�(�

)� � �*� ��+�,�-�.l)؟ أم من هو قانت أهذا الذي هو هكذا خيرٌ : كأنه قال، )١
  .)٢(فأضمر المبتدأ

�m¸�¹: قوله تعالىوقد قيل في  �º�»�¼l ، إنّ : "من"في قراءة تخفيف 

  .)٣(يا صاحب هذه الصفات: أي، الهمزة فيه للنداء

mmmm�� ��gggg�� ��hhhh�� ��iiii� � � �� � � �� � � �� � � �jjjj�� ��kkkk� � �� � �� � �� � �lmlmlmlm�� ��nnnn� �� �� �� �oooo�� ��pppp�� ��qqqq�� ��rrrr� � �� � �� � �� � �stststst� �� �� �� �uuuu�� ��vvvv�� ��wxwxwxwx�� ��yyyy���� ����

zzzz���� ����{{{{�� ��||||�� ��}}}}�� ��~~~~�� ���������� ����llll  

��m: قوله تعالىl)و، )٤mg�hlنه خطاب لرسوله فإل، حذفت الياء��
وغاب العباد كلهم عن علم ، فقد توجه الخطاب إليه في فهمنا، على الخصوص÷ 
  .)٥(فهم غائبون عن شهود هذا الخطاب ال يعلمونه إال بوساطة الرسول، ذلك

 mmmm�� ��[[[[�� ��\\\\�� ��]]]]�� ��̂̂̂̂�� ��____���� ����̀̀̀̀�� ��aaaa�� ��llll  
�_�^�[�\�]�m: قوله سبحانه أعاد: /قال  �`l  قولهبعد :m�A�B� � � �C�

D��E�F�G�H� �I�l)األمر : ألن معنى األول! بل لغرض آخر، ال لتقرير األول، )٦
أنه يخص اهللا : ومعنى الثاني، باإلخبار أنه مأمور بالعبادة هللا واإلخالص له فيها

                                                            
  .٨سورة الزمر:  )١(
  .٢/١١٩تقسيم القرآن إلى ما هو بين بنفسه ...  –معرفة تفسيره وتأويله البرهان:  )٢(
  .٤/٢٧٠يا  - الكالم على المفردات من األدوات المصدر السابق:  )٣(
  .١٧سورة الزمر:  )٤(
  .١/٢٨٠حذف الياء  –علم مرسوم الخط البرهان:  )٥(
  .١١سورة الزمر:  )٦(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٣٥٦ 

 

ولذلك قدم المفعول على فعل العبادة في ، وحده دون غيره بالعبادة واإلخالص
  .)١(فيمن فعل ألجله الفعل افي الفعل وثانيً  الً ألن الكالم أو ؛ ر في األولوأخّ ، الثاني
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�±�°�m: قوله تعالى ���²�³�´� �l ،٢(لست تنقذ من في النار: أي(.  
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، فإنه لم يجئ له جواب في اللفظ، �m�A�B�C�D�El: قوله تعالى

�mL: لكن أومأ إليه قوله �M�N�O�P�RQl ،وتقديره :m�A�B�C�

D�El ٣(كمن قسا قلبه(.  

  .)٤(بتداءوقيل أّن "ِمْن" لال، ذكر اهللا عن: أي، m�O�P�RQlوقوله 
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  –أي القرآن- اهسم و : / أبو المعالي عزيزي بن عبدالملكقال القاضي 

�\�m: فقال، ااه متشابهً وسمّ ، m�X�Y�Z�[l: فقال، أحسن الحديث �� ��� �

]l�)٥(.  

                                                            
  .٣/١٠التكرار على وجه التأكيد  –وفنونه البليغة أساليب القرآن البرهان:  )١(
  .٢/٢٠٥ستفهام اإلنكار ا –أقسام معنى الكالم المصدر السابق:  )٢(
ما هو بين بنفسه وٕالى ما ليس ببين في نفسه تقسيم القرآن إلى  –معرفة تفسيره وتأويله المصدر السابق:  )٣(

  .٣/١٢٦لة حذف الجم، ٣/٩١حذف الخبر ، ٢/١١٩ فيحتاج إلى بيان
  .٤/٢٥٥من  –الكالم على المفردات من األدوات المصدر السابق:  )٤(
  .١/١٩٣معرفة أسمائه واشتقاقاتها المصدر السابق:  )٥(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٣٥٧ 

 

�[�\�]�mW�X�Y�Z: قوله تعالى �^l )وقال في آية ، )١
�������m: أخرى ����� � � � ����l )ألن ، فإنه قد يستشكل اجتماعهما، )٢

ألن االطمئنان إنما يكون عن ثلج ؛ وهذا غفلة عن المراد، الوجل خالف الطمأنينة
القلب وشرح الصدر بمعرفة التوحيد والعلم وما يتبع ذلك من الدرجة الرفيعة والثواب 

وما يستحق به ، يكون عند خوف الزيغ والذهاب عن الهدىوالوجل إنما ، الجزيل
�`�_�m: وقد اجتمعا في قوله تعالى ،الوعيد بتوجيل القلوب كذلك � � �a�b�

c�d�e�f�g�h� �i�j�kl ، ألن هؤالء قد سكنت نفوسهم إلى
فانتفى عنهم الشك واالرتياب الذي يعرض إن كان كالمهم ، ووثقوا به، معتقدهم

فجعل لهم حكمة دون العلم الموجب لثلج الصدور ، اتعوذً فيمن أظهر اإلسالم 
  .)٣(ونظائره كثيرة، وانتفاء الشك

mmmm�� ��}}}}�� ��~~~~���������� ����������@@@@�� ��AAAA���� ����BBBB�� ��CCCC�� ��DEDEDEDE�� ��FFFF�� ��GGGG�� ��HHHH�� ��IIII�� ��JJJJ��� ���� ������ ���� ������ ���� ������ ���� ���KKKK���� ����LLLL�� ��llll   
�~�{m: قوله تعالى � � � �@�A� �B�C�E�l�D في كمن ينعم : أي

  ؟)٤(؟الجنة

 mmmm�� ��́́́́�� ��NNNN���� ����¶¶¶¶�� ��̧̧̧̧�� ��¹¹¹¹�� ��ºººº�� ��»»»»�� ��¼¼¼¼�� ��llll  
 –أي القرآن- سماهو : / أبو المعالي عزيزي بن عبدالملكقال القاضي 

�m�´�N: فقال، اعربيً  �l ، ٥(غير مخلوق: ابن عباسقال(.  

 mmmm�� ��SSSS���� ����TTTT�� ��UUUU�� ��VVVV�� ��XWXWXWXW�� ��YYYY�� ��ZZZZ�� ��[[[[�� ��\\\\���� ����llll  

                                                            
  .٢سورة األنفال:  )١(
  .٢٨سورة الرعد:  )٢(
نفسه فيحتاج ما هو بين بنفسه وٕالى ما ليس ببين في تقسيم القرآن إلى  –معرفة تفسيره وتأويله البرهان:  )٣(

  .٢/١٢٢ إلى بيان
  .٢/٢١٤ستفهام بمعنى اإلنشاء أنواع اال –أقسام معنى الكالم : المصدر السابق )٤(
  .١/١٩٣معرفة أسمائه واشتقاقاتها  -أسماء القرآن البرهان:  .١٣/٢٠٥ تفسير القرطبي )٥(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٣٥٨ 

 

�mS: قوله تعالى �T�U�l ،ع امحمدً : يعني ،m�V�Wl ،
�m�Y�Zولذلك قال ، قصدّ ودخل في اآلية كل مُ ، ا أبا بكر: يعنى

[�l)١(.  

 –أي القرآن- سماهو : / المعالي عزيزي بن عبدالملكأبو قال القاضي 
�mS: فقال، اصدقً  �T�U�l ٢(أي بالقرآن(.  

 mmmm�� �������� ���������� ���������� �������� �������� �������� �������������� ���������� �������� ��������� �������� ����� ��� �������� ����������� �������� �������� ��llll  
كقوله ، عن مستقبلاستفهام اإلنكار  قد يكون: )٣("األقصى القريب"صاحب  قال

���m: تعالى ������l)وقوله تعالى، )٤ :m������� � � � � � � �����l ،قال :
، تعالىوأنكر عليهم سلب العزة عن اهللا ، بغى لحقارتهحكم الجاهلية مما يُ  أنكر أنّ 

  .وهو منكر في الماضي والحال واالستقبال
بل االستفهام في ، وال دليل فيما ذكره، وهذا الذي قاله مخالف إلجماع البيانيين

وال يشهد  ،لعدم اختصاص المنكر بزمان اتغليبً ، اآليتين عن ماض ودخله االستقبال
�§�¦�¥�¤�m: له قوله تعالى �¨�©�«ª�l)ألن االستبدال  ؛)٥ -

�m�k�l�m�n�o: وال، اوقع ماضيً  -وهو طلب البدل �pl)وٕان كانت ، )٦
  .ألنه كالم ملموح به جانب المعنى ؛ص المضارع لالستقبالتخلّ  "أن"

                                                            
  .١/١١٧علم المبهمات البرهان:  )١(
  .١/١٩٣معرفة أسمائه واشتقاقاتها المصدر السابق:  )٢(
هـ، ١٣٢٧كتاب "األقصى القريب في علم البيان" لزين الدين محمد بن محمد التنوخي، طبع في مصر عام  )٣(

هـ. ٨٤٨ومؤلفه هو محمد بن محمد بن منجا زين الدين التنوخي، أديب دمشقي استقر ببغداد، وتوفي سنة 
  .٢/٤٤٨د. يوسف المرعشلي انظر: البرهان بتحقيق 

  .٥٠البرهان: سورة المائدة: )٤(
  .٦١سورة البقرة:  )٥(
  .٢٨سورة غافر:  )٦(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٣٥٩ 

 

أن اإلعراب قد يرد على خالف ما عليه  )١("التنبيه"في  ابن جنيوقد ذكر 
  .)٢(المعنى

mmmm�� �������� �������� �������� �������� ������� � � � �� � � � �� � � � �� � � � ������� �������� ��				�� ��



�� ������������ ���� �������� �������� ��¡¡¡¡� �� � � �� �

¢¢¢¢�� ��££££���� ����¤¤¤¤�� ��¥¥¥¥�� ��¦¦¦¦�� ��llll  
�����������m: تعالى قوله � � � �����	�
��l)٣( ،
�[�m: إلى قوله � �^�_�`� �a�b�cl )وقوله )٤ :m�§�¨� �©� �ª� �� ��

«�l)إلى قوله، )٥ :m�F�G�H�I� � � � � � � � � � �J� �K�l )أثناءاعتراض في ، )٦ 
����������m: وهو قوله ،الكالم � � � �...�l)وذلك ألن قوله، )٧ :

m�M�N�O� � � � �P�l )٨( ،سبب عن قوله :m���������l)٩( 
ويستبشرون بالشرك الذي هو ذكر ، على معنى أنه يشمئزون من توحيد اهللا تعالى

 اشمأزفدعا من ، تناقض في دعواهأو أصابته شدة ٌ  أحدهم ضرٌ  فإذا مّس ، اآللهة
فهو اعتراض بين السبب ، ولجأ إليه دون اآللهة، من ذكره وانقبض من توحيده

�m�°�±�²: وبقوله، بأمره بذلك عد القول بما فيه من دعاء النبي فقيّ ، والمسبب

³l)ولذلك كان ، التأكيد وأعظمه وأبلغه أشدّ ثم عقبه من الوعيد العظيم ، )١٠

                                                            
كتاب "التنبيه على شرح مشكالت الحماسة، البن جني، حققه أ.د حسن محمود هنداوي، كلية التربية  )١(

  م، وزارة األوقاف الكويتية.٢٠٠٩ -هـ ١٤٣٠، ١الكويت، ط –األساسية 
  .٢/٢١٤ستفهام بمعنى اإلنشاء أنواع اال –أقسام معنى الكالم البرهان:  )٢(
  .٤٥سورة الزمر:  )٣(
  .٤٩سورة الزمر:  )٤(
  .٤٦سورة الزمر:  )٥(
  .٤٨سورة الزمر:  )٦(
  .٤٥سورة الزمر:  )٧(
  .٤٩سورة الزمر:  )٨(
  .٤٥سورة الزمر:  )٩(
  .٤٦سورة الزمر:  )١٠(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٣٦٠ 

 

�(�)�'�m: اتصال قوله � �*� � �+�,�l )األول منه  وخلوّ ، للسبب الواقع فيها، )١
ومناسبة أوجبت العطف بالواو الموضوعة لمطلق ، من األمر اشتراك جملة مع جملة

من  اآليةوتسبيب السبب مع ما في ظاهر  ،قام زيد وعمرو: كقولهم، بالجمع
هم عنه من وٕانما يقتضى إعراضَ ، اشمئزازهم ليس يقتضى التجاءهم إلى اهللا تعالى

، زيد يؤمن باهللا تعالى: وذلك أنك تقول؛ جهة أن سياق اآلية يقتضى إثبات التناقض
كافر زيد : وتقول، فإذا مسه الضر لجأ إليه فهذا سبب ظاهر مبنى على اطراد األمر

، كاألول لغرض التزام التناقض -هنا–فتجيء بالفاء ، فإذا مسه ضر لجأ إليه، باهللا
فأنت ؛ ه منزلة اإليمان في فصل سبب االلتجاءحيث أنزل الكافر كفرَ ، أو العكس

  . )٢(بأنك إنما تقصد بهذا الكالم اإلنكار والتعجب من فعله؛ تلزمه العكس

mmmm�� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ������� � �� � �� � �� � �    �� ��!"!"!"!"�� ��¡¡¡¡�� ��¢¢¢¢�� ��££££� � � �� � � �� � � �� � � �¤¤¤¤� � � � � �� � � � � �� � � � � �� � � � � �¦¥¦¥¦¥¦¥�� ��§§§§� ���� ��� � ���� ���

¨̈̈̈���� ����©©©©���� ��������� ����� ���� ��������� �����ªªªª�� ��� ������ ��� ������ ��� ������ ��� ����««««�� ��llll  

������������m: قوله تعالى������� � � �!"�¡�¢�£� � ��
¤� � � � � �¦¥l ،لهم في اإلسالم القلوب العباد وترغيبً  انجده تأليفً ، مقام للترغيب ،

 ونفرٌ ، )٤(والوليد بن الوليد ،)٣(عّياش بن أبي ربيعةسبب نزولها أنه أسلم  وكان: قيل

                                                            
  .٣٩سورة الزمر:  )١(
  .٣/٤١عتراض اال –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٢(
عياش بن أبي ربيعة واسم أبي ربيعة: عمرو بن المغيرة بن عبد اهللا بن عمر بن مخزوم، يكنى أبا عبد  )٣(

دار األرقم، وهاجر إلى  عكان إسالمه قديًما أول اإلسالم قبل أن يدخل رسول اهللا  ،الرحمن، وقيل: أبو عبد اهللا
وقتل  ،أرض الحبشة وولد له بها ابنه عبد اهللا، ثم عاد إلى مكة وهاجر إلى المدينة هو وعمرو بن الخطاب

  .)٤١٤٥رقم الترجمة (، ٤/٣٠٨. أسد الغابة عياش يوم اليرموك وقيل: مات بمكة، قاله الطبري
، أخو خالد بن الوليد، شهد بدًرا مشرًكا فأسره عبد اهللا بن جحش، المخزومي الوليد بن الوليد بن المغيرة )٤(

فافتدى نفسه بمائة دينار، فلما افتدى أسلم فقيل له: هال أسلمت قبل أن تفتدي قال: كرهت أن تظنوا بي أني 
يدعو له فيمن دعا لهم من المستضعفين المؤمنين بمكة، ثم أفلت من  عكان رسول اهللا  ،جزعت من اإلسار

وقيل: إن الوليد لما أفلت من مكة وسار على  ،عمرة الَقِضية عوشهد مع النبي  عإسارهم ولحق برسول اهللا 
= 

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٣٦١ 

 

قوم ال يقبل اهللا : وكنا نقول: )١(-عمرابن : أي–قال ، نوا وعذبوا فافتتنواتِ ثم فُ ، معهما
فكتب ، فنزلت" به قوم أسلموا ثم تركوا دينهم بعذاب عذبوا"، اأبدً  الً وال عد امنهم صرفً 

حين فهم قصد الترغيب فآمنوا وأسلموا  اإليهم  )٢(بن الخطاب عمربها 
  .)٣(وهاجروا

ها على فال يمكن حملُ ، لكونه من الذنوب، ها على مغفرة الكفروال يلزم داللتُ 
  :فضل الترغيب في اإلسالم وتأليف القلوب له لوجوه

                                                            
: قال مصعب ،على ميل من المدينة - ا فطلبوه فلم يدركوه فنكبت إصبعه فمات عند بئر أبي عنبة رجليه ماشيً 

  .)٥٤٧٩رقم الترجمة ( ،٥/٤٢٣أسد الغابة (والصحيح أنه شهد عمرة الَقِضية. 
سالم، أبو مام القدوة شيخ اإلبن نفيل القرشي العدوي المكي، ثم المدني، اإل عبد اهللا بن عمر بن الخطاب )١(

لم يحتلم، واستصغر يوم أحد، فأول غزواته الخندق، وهو و أسلم وهو صغير، ثم هاجر مع أبيه  ،عبد الرحمن
، وعن أبيه، وأبي بكر، وعثمان، وعلي، وبالل، عممن بايع تحت الشجرة، روى علًما كثيًرا نافًعا عن النبي 

اعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذؤيب، وأمية ، وأسلم مولى أبيه، وٕاسمبن علي روى عنه: آدم ،وصهيب، وغيرهم
وله في "مسند بقي" ألفان وستمائة وثالثون حديثًا بالمكرر،  ،موي، وأنس بن سيرين، وغيرهم كثيربن عبد اهللا األ

مات سنة  ،بأحٍد وثالثين بأحد وثمانين حديثًا، ومسلم واتفقا له على مائة وثمانية وستين حديثًا، وانفرد له البخاري
رقم الترجمة  ،١/٩٦تهذيب سير أعالم النبالء (سبًعا وثمانين سنة.  ثالث وسبعين، قال مالك: بلغ ابن عمر

)٢٧٩(.  
بن ُنَفيل القرشي العدوي أبو حفص، ولد بعد الفيل بثالث عشرة سنة، كان من أشرف  عمر بن الخطاب )٢(

كان عمر شديًدا عليه وعلى المسلمين، أسلم في  عقريش، وٕاليه كانت السفارة في الجاهلية، لما بعث اهللا محمًدا 
: كان إسالمه فتًحا، وكانت هجرته نصًرا، وكانت إمارته رحمة، ولقد السنة السادسة من البعثة، قال ابن مسعود

رأيتُنا وما نستطيع أن نصلي في البيت حتى أسلم عمر، فلما أسلم عمر قاتلهم حتى تركونا فصلينا، شهد مع 
ى بدًرا وُأحًدا والخندق وبيعة الرضوان، وخيبر، والفتح، وغيرها من المشاهد، وكان أشد الناس عل عالنبي 

ر األمصار، ففتح العراق والشام ومصر والجزيرة وبالد  الكفار، وأما سيرته في خالفته فإنه فتح الفتوح ومص
اثبت ُأحد فإنما «بالشهادة عندما قال:  عفارس وغيرها، وأدر العطاء على الناس، وَدّون الدواوين، بّشره النبي 

ل بن محمد بن سعد عن أبيه أنه قال: طعن عمر يوم ، روى أبو بكر بن إسماعي»عليك نبٌي وصديٌق وشهيدان
األربعاء ألربع لياٍل بقين من ذي الحجة، سنة ثالث وعشرين، وُدِفن يوم األحد صباح هالل محرم سنة أربع 

أسد الغابة وعشرين، كانت خالفته عشر سنين، وستة أشهر، وخمس ليال، توفي وهو ابن ثالث وستين سنة. (
  .)٣٨٣٠مة (رقم الترج ،١٦٦-٤/١٣٧
  .ب عن ابن عمر نقله، ٣٨٤، ص/للواحدي ،أسباب النزولالبرهان:  )٣(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٣٦٢ 

 

�£�m: منها أن قوله � � �¤� � � � � �¥l� � � �������m: دخله التخصيص بقوله عامٌ �¦�

�� ������� ��l )فيما عداه افيبقى معتبرً ، )١.  
: قال تعالى، إليه في القرآن مخصوص بالمؤمنين امضافً  "العباد"ومنها أن لفظ 

m�A�B�C�D�E�l )٢(.  
بدليل ؛ قلت كانوا مؤمنين قبله! فلم يكونوا مؤمنين حال الترغيب: فإن قلت

  .)٣(في الترغيب من اإلضافة مبالغةً وعوملوا هذه المعاملة ، سبب نزولها
mmmm�� ��....�� ��////�� ��0000������ ������������������ �������������� �������� �������� ��1111�� ��2222�� ��3333�� ��4444�� ��5555��� ��������� ������ ��� ��������� ������6666�� ��7777�� ��8888���� ����llll    

�m�.�/�0: قوله تعالى � ��� � � �������1�2�3l ، وهذا أشد ما
  .)٤(يكون من التحذير من التفريط

�m�.�/�0l: وقوله � ما فرطت في "معناه : قال اللغويونو  ،)٥(لئال: أي�
والجنب المعهود من ذوي الجوارح ، ألن التفريط ال يقع إال في ذلك؛ "طاعة اهللا وأمره

  .)٦(!فكيف يجوز وصف القديم سبحانه بما ال يجوز، ال يقع فيه تفريط البتة
 mmmm�� ��AAAA���� ����BBBB�� ��CCCC���� ����DDDD�� ��EEEE�� ��FFFF�� ��GGGG�� ��HHHH�� ��IIII�� ��JJJJ���� ����llll  

فإن ، لكنه مقدر، الفظً  لم يتقدمها نفيٌ ، )٧(mX�Y�Z�[l: قوله تعالى

�m�C: معنى �D�E�Fl� ،فلذلك أجيب بـ "بلى" التي هي جواب ، ما هداني: أي

                                                            
  .٤٨سورة النساء:  )١(
  .٦سورة اإلنسان:  )٢(
  .٢/٧٨اختالف المقامات ووضع كل شيء في موضع يالئمه  –معرفة إعجازه البرهان:  )٣(
  .٣/١٤٧اإليجاز  –وفنونه البليغة أساليب القرآن المصدر السابق:  )٤(
  .٤/١٤٤َأْن  –الكالم على المفردات من األدوات المصدر السابق:  )٥(
  .٢/٥٥حكم اآليات المتشابهات الواردة في الصفات المصدر السابق:  )٦(
  .٥٩سورة الزمر:  )٧(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٣٦٣ 

 

وهي من أعظم ، m�Y�Z�[l: ولذلك حققه بقوله، النفي المعنوي

  .)١(الهدايات

 mmmm¸̧̧̧�� ��¹¹¹¹�� ��ºººº�� ��»»»»�� ��¼¼¼¼� �� �� �� �½½½½�� ��¾¾¾¾�� ��¿¿¿¿�� ��ÀÀÀÀ�� ��ÁÁÁÁ�� ��ÂÂÂÂ� �� �� �� �ÃÃÃÃ�� ��

ÅÄÅÄÅÄÅÄ�� ��ÆÆÆÆ�� ��####�� ��$$$$�� ��%%%%�� ��&&&&���� ����llll  
، m�½�¾�¿�À�Á�l: قوله تعالىفي  )٢(الزمخشريقال 

: اليمين إلى جهتينال بإنه كناية عن عظمته وجاللته من غير ذهاب بالقبض و 
  .حقيقة ومجاز

، على ذلك بأنها تفتح باب تأويالت الباطنية )٣(فخر الدينوقد اعترض اإلمام 

االستغراق في الخدمة من غير ، )٤(m�À�Ál: المراد من قوله: فلهم أن يقولوا

  .وكذا نظائره انتهى، الذهاب إلى نعل وخلعه
ألن الكناية إنما يصار إليها عند عدم إجراء اللفظ على  ؛هذا مردودو : /قال 

  .)٥(بخالف خلع النعلين ونحوه، ظاهره
�m�½�¾�¿�À: في قولهوقدمت األرض على السماوات 

Á�Â� �Ã�Ä�Ål ألن اآلية في سياق الوعد والوعيد وٕانما هو ؛
����������m:وكذا قوله ،ألهل األرض ����l)٦(.  

mmmm�� ��¤¤¤¤�� ��¥¥¥¥�� ��¦¦¦¦�� ��§§§§�� ��̈¨̈̈� �� �� �� �©©©©�� ��«ª«ª«ª«ª�� ��¬¬¬¬�� ��®®®®�� �������� ��°°°°�� ��±±±±�� ��²²²²�� ��³³³³���� ����
´́́́�� �������� ��¶¶¶¶�� ��̧̧̧̧�� ��¹¹¹¹�� ��ºººº�� ��»»»»���� ����llll  

                                                            
  .٤/٢٢٢لو ، ٤/١٦٤بلى  –الكالم على المفردات من األدوات البرهان:  )١(
  .٥/٣٢٠اف الكش )٢(
  .٢٧/١٦ تفسير الرازي )٣(
  .١٢سورة طه:  )٤(
  .٢/١٩٢أسباب الكناية  –الكنايات والتعريض في القرآن البرهان:  )٥(
  .٣/١٦٧الشرف  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان: . ٤٨: سورة إبراهيم )٦(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٣٦٤ 

 

حتى إذا جاؤوها : تأويله، m¬�®���°�±�l: قوله تعالى
  .)١(جاؤوها وفتحت أبوابها

فإن من دخل ، فيها ادخلوها مقدرين الخلودَ : أي m¹�ºl: قولهو 
م ولو توه ، كان ذلك أتم لسروره ونعيمه ا يخرج منه أبدً أالّ  امقدرً  اكريمً  الً مدخ

  .)٢(انقطاعه لتنغص عليه النعيم الناجز مما يتوهمه من االنقطاع الالحق
حتى إذا جاءوها وقد "أي ، m¬�®���°�±�l: قوله تعالى

مع  الفارسي عليأبو أنه اجتمع  يَ كوفي هذا ما حُ ، والواو واو حال، "فتحت أبوابها
عن  ابن خالويهفسئل ، )٣(سيف الدولةفي مجلس  أبي عبد اهللا الحسين بن خالويه

وفي الجنة ، النار بغير واو في، m¬�®���°�±�l: قوله تعالى
ألن العرب ال تعطف  ؛هذه الواو تسمى واو الثمانية: ابن خالويهفقال ! بالواو

أبو فقال ؟ هذاأحق : وقال عليأبي إلى  سيف الدولةفنظر : قال، الثمانية إال بالواو
 اوكان مجيئهم شرطً ، كت الواو في النار ألنها مغلقةرِ إنما تُ ، ال أقول كما قال: علي

، في الجنة m°l: وأما قوله، فيه معنى الشرط  m}l: فقوله، في فتحها
  .أو هذه حالها؛ األبواب جاءوها وهي مفتحة: كأنه قال، فهذه واو الحال

  :هو الصواب ويشهد له أمران عليأبو وهذا الذي قاله 

                                                            
تقسيم القرآن إلى ما هو بين بنفسه وٕالى ما ليس ببين في نفسه فيحتاج  -معرفة تفسيره وتأويله البرهان:  )١(

  .٢/١١٨إلى بيان 
  .٢/١٧٤ل إليه و تسمية الشيء بما يؤ  –بيان حقيقته ومجازه المصدر السابق:  )٢(
 بُن عبد اهللا بن حمدان، صاحب حلب، مقصد الوفود، وكعبة الجود، وفارس علي  أبو الحسن سيف الدولة )٣(

ويقال: ما اجتمع بباب ملك من الشعراء ما  ،ا مليح النظم، فيه تشيعكان أديبً  ،اإلسالم، وحامل لواء الجهاد
سنة ثالث وثالثين، وقبلها أخذ واسط، وتنقلت به  أخذ حلب من الكالبي نائب اإلخشيذ في ،اجتمع ببابه

مولده في سنة إحدى وثالث  ،حوال، وتملك دمشق مدة، ثم عادت إلى اإلخشيذّية، وهزم العدو مرات كثيرةاأل
 ٢/١٦٧أعالم النبالء تهذيب سير (مات سنة ست وخمسين وثالث مائة، كانت دولته نيًفا وعشرين سنة.  ،مئة

  .)٣٣٥٥رقم الترجمة (

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٣٦٥ 

 

من إغالقها ، أن العادة مطردة شاهدة في إهانة المعذبين بالسجون: أحدهما
  .اوٕاكرام المنعمين بإعداد فتح األبواب لهم مبادرة واهتمامً ، حتى يردوا عليها

  .)١( mE�F�G�H�Il: النظير في قوله: والثاني
  :وللنحويين في اآلية ثالثة أقوال

منهم من جعل : وهؤالء قسمان "فتحت": والجواب قوله، أن الواو زائدة: أحدها
  .ومنهم من لم يثبتها، هذه الواو مع أنها زائدة واو الثمانية

حتى ": كأنه قال m°l: عطف عليه قولهأن الجواب محذوف : والثاني

وفي هذا حذف المعطوف وٕابقاء : وغيره )٢(الزجاجقال  "تحَ تِ وفُ " "جاءوها"إذا جاءوها 
  .المعطوف عليه

أو ، استقروا: كأنه قال بعد الفراغ؛ أن الجواب محذوف آخر الكالم: والثالث
ويحتمل أن يكون  ،وليس فيه حذف معطوف، المقاممما يقتضه ، أواستووا، دواخلّ 

 امباشرً  االمجىء ليس سببً ؛ لهم في دخولها وفتحت أبوابها نَ ذِ أُ إذا جاءوها : التقدير
  .)٣(بل اإلذن في الدخول هو السبب في ذلك؛ للفتح

وقال ، بالواو ألنها ثمانية، m°�±�l: قوله تعالى في صفة الجنة
 اوفعل ذلك فرقً ، بغير الواو ألنها سبعة،  m�}�~�l: تعالى في صفة النار

  .)٤(بينهما
، والصحيح أنها عاطفة، إنها زائدة للتأكيد: m°�±l: في قوله: وقيل

  .)٥(سعدوا وأدخلوا: أي، محذوف "إذا"وجواب 

                                                            
  .٥٠سورة ص: )١(
  .٤/٣٦٤معاني القرآن وٕاعرابه للزجاج  )٢(
  .١٢٣ – ٣/١٢٢حذف األجوبة  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٣(
  .٤/٢٦٦معاني الواو الغير عاملة  –الكالم على المفردات من األدوات المصدر السابق:  )٤(
  .٤/٢٦٨ المصدر السابق: )٥(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٣٦٦ 

 

mmmm�� ��¼¼¼¼�� ��½½½½�� ��¾¾¾¾�� ��¿¿¿¿�� ��ÀÀÀÀ�� ��ÁÁÁÁ�� ��ÂÂÂÂ�� ��ÃÃÃÃ� � � �� � � �� � � �� � � �ÄÄÄÄ� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �ÅÅÅÅ�� ��ÆÆÆÆ� �� � � �� �%%%%�� ��&'&'&'&'�� ��((((�� ��
))))�� ��****�� ��++++���� ����llll  

�mÂ�Ã: قوله تعالى � � �Ä� � � � �Å�Æ� �%�&'l منها": ولم يقل" 
وٕان كان المراد  "الجنة"إلى  "األرض"ولهذا عدل عن ذكر ، بذكر الجّنة ااستلذاذً 

  .)١(باألرض الجنة
  

                                                            
  .٢/٢٩٩أسباب الخروج على خالف األصل  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )١(
  

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٣٦٧ 

 

        : : : : املطلب الثانياملطلب الثانياملطلب الثانياملطلب الثاني
 
َّ
 ما فس
َّ
 ما فس
َّ
 ما فس
َّ
 ))))الشورىالشورىالشورىالشورى) و () و () و () و (فصلتفصلتفصلتفصلت((((و و و و     ))))غافرغافرغافرغافر((((من السور من السور من السور من السور     الزركشيالزركشيالزركشيالزركشيره اإلمام ره اإلمام ره اإلمام ره اإلمام ما فس

        

        

mmmm�� ��]]]]���� ����̂̂̂̂�� ��____�� ��̀̀̀̀�� ��aaaa�� ��bbbb���� ����cccc�� ��edededed�� ��ffff� ��� �� � ��� ��gggg���� ����hhhh�� ������� ����� �� ������� �����jijijiji���� ����kkkk������ ������llll���� ����mmmm�� ��llll  
�[�m: قوله تعالى �^�_�`�a�b� �c�ed�l ، عطف فيه إنما

وهما ، يشعران بحدوث المغفرة والقبول "الً قاب"و "اغافرً "ألن ، اولم يعطف بعضً  ابعضً 
فدخل العطف للمغايرة لتنزلهما ، وفعله في غيره ال في نفسه، من صفات األفعال

�ma�blما أو  ،على أنه سبحانه يفعل هذا ويفعل هذا اتنبيهً ، منزلة الجملتين ��

ويشبه ذلك صفات ، فتدل على القوة؛ بالدوام واالستمراروهي تشعر ، هةفصفة مشبّ 

  .)١(حاد المعنىفترك العطف التّ ، ذاته: المراد به، mc�ed�l: وقوله. الذات

 mmmm�� ��nnnn�� ��oooo�� ��pppp�� ��qqqq�� ��rrrr�� ��ssss�� ��tttt�� ��uuuu���� ��� ��� ������� ��� ��� ������� ��� ��� ������� ��� ��� ���vvvv�� ��wwww�� ��xxxx�� ��yyyy�� ��zzzz�� ��{{{{�� ��llll  
ألمره نبيه  امعارضً ليس  m�n�o�p�q�r�s�t�u�l: قوله تعالى

فيحمل األول على ، )٢(���¡�£¢�l��m: سبحانه وأمته بالجدال في قوله

  .)٣(ذم الجدال الباطل

 mmmm�� ��bbbb� � � �� � � �� � � �� � � �cccc�� ��dddd� � � � � � �� � � � � � �� � � � � � �� � � � � � �eeee�� ��ffff�� ��gggg�� ��hhhh� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �iiii�� ��jjjj� � � � � �� � � � � �� � � � � �� � � � � �kkkk�� ��llll�� ��mmmm�� ��nnnn� � ����� � ����� � ����� � ����
oooo�� ��pppp�� ��qqqq���� ����llll  

                                                            
  .٣/٢٩٠التعديد  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )١(
  .١٢٥سورة النحل:  )٢(
  .٢/٣٥ثار القول عند تعارض آي القرآن واآل –معرفة موهم المختلف البرهان:  )٣(

 سورة غافرسورة غافرسورة غافرسورة غافر

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٣٦٨ 

 

�m�b: تعالى قوله � � �c�d� � � � � � �e�f�g�h� � � � �i�j� � � � � �k�l�
m�n� � � � � �o�p�l ،ىلمقت اهللا إياكم في الدنيا حين دعيتم إل: تقديره 

  .)١(عيتم إلى النارومقته إياكم اليوم أكبر من مقتكم أنفسكم إذ دُ ، اإليمان فكفرتم
 mmmm�� ��¿¿¿¿�� ��ÀÀÀÀ�� ��ÂÁÂÁÂÁÂÁ�� ��ÃÃÃÃ���� ����ÄÄÄÄ�� ����� ��� �� ����� ���ÅÅÅÅ�� ��ÆÆÆÆ�� �������� ������������ �������������� ������������������ ������� � � � �� ��!!!!�� ��""""���� ����####���� ����$$$$���� ����llll   

�mقوله تعالى � � � ��� � �� �!�"� �#� �l ،فحذف ، الملك هللا الواحد: التقدير
  .)٢(ال ملك إال هللا: إذ المعنى، المبتدأ من الجواب

 mmmm�� ��QQQQ�� ��RRRR�� ��SSSS�� ��TTTT� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �UUUU� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �VVVV�� ��WWWW�� ��YXYXYXYX�� ��ZZZZ�� ��[[[[�� ��\\\\�� ��]]]]�� ��̂^̂̂�� ��____���� ����
`̀̀̀�� ��aaaa�� ��llll  

�_�^�[�\�]�mZ: تعالى قوله �`l ، ليس المراد نفي الشفيع
  :وٕانما قيده بذلك لوجوه ابل نفيه مطلقً ، بقيد الطاعة
لكن ، شفع يشفعوٕاذا ، ال يشفع إال بإذنه اأنه تنكيل بالكفار ألن أحدً : أحدها

على حصوله  افكان نفى الشفيع المطاع تنبيهً ، الشفاعة مختصة بالمؤمنين
، انافعً  القد حدثت صديقً : ذا صديق نافع اكقولك لمن يناظر شخصً ، ألضدادهم

  .ا ولم ينفعألن له صديقً ، وٕانما تريد التنويه بما حصل لغيره
بل يدل ، ن للتقييدأن الوصف الالزم للموصوف ليس بالزم أن يكو : الثاني

�!�m: وقوله تعالى، له مال يتمتع به: نحو، ألغراض من تحسينه أو تقبيحه

"�#�$� �� ��� ��� ��� �%&�l )٣(،m���¶�¸�l )٤(.  

                                                            
  .٣/١٨٠مما قدم النية به التأخير  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )١(
  .٤/٣٤قاعدة فيما يتعلق بالسؤال والجواب  –الكالم على المفردات من األدوات المصدر السابق:  )٢(
  .٢٤سورة سبأ:  )٣(
  .١٧٤سورة  البقرة:  )٤(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٣٦٩ 

 

وقد ورد في بعض ، الشفاعاتقد يكون الشفيع غير مطاع في بعض : الثالث
مع والده يوم  الخليلكحديث ، الحديث ما يوهم صورة الشفاعة من غير إجابة

  .)١(وٕانما دل على التالزم دليل الشرع، القيامة

mmmm�� ��cccc�� ��dddd�� ��eeee�� ��ffff�� ��gggg� �� �� �� �hhhh�� ��iiii�� ��jjjj�� ��kkkk�� ��llll�� ��mmmm�� ��nnnn�� ��oooo� �� �� �� �pppp�� ��qqqq�� ��
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��~�{�m: قوله تعالى��� �!� � � � � �"#�l  ، إنه : )٢(ثعلبقال
يصبكم هذا : فقال، وعذاب اآلخرة عذاب الدنيا: هم بشيء من العذابكان وعدَ 

  .من غير نفي عذاب اآلخرة -وهو بعض الوعيد-، العذاب في الدنيا
�!� ���mويحتمل قوله : قلت � � � � �"#�l  ُأن الوعيد مما ال يستنكر 

�����m: ويدل قوله في آخر هذه السورة! فكيف بعضه، جميعه تركُ  �����

����� � �	�
������ �������l  ، ثعلبوفيها تأييد لكالم 

  .)٣(اأيضً 

�m�c�d�e�f�g: قوله تعالى �h�i�j�l ، فإنه لو أخر
�m�f�g: قوله �h�l ،٤(فال يفهم أنه منهم(.  
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�¥m: -لعنه اهللا- فرعونعن  حكايةً قوله تعالى  �¦�§�¨�©l ، رد 

                                                            
  .٣/٢٤٥الشيء رأًسا  حذف –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )١(
  .٤٥٠ص/ ياقوتة الصراط لغالم ثعلب، )٢(
  .٢/١٦٦إطالق اسم الكل على الجزء  –بيان حقيقته ومجازه البرهان:  )٣(
  .٣/١٤٩أسباب التقديم والتأخير  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٤(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٣٧٠ 

 

���������m: عليه في قوله ��l )١(.  

mmmm�� ��IIII�� ��JJJJ�� ����� ��� �� ����� ���KKKK�� ��LLLL�� ��MMMM�� ��NNNN�� ��OOOO�� ��llll  
�mJ: قوله تعالى � � � �K�L�M�N�l ، َفمن شدد فهو ، ومثقلةً  قرئت مخففة

�����m: وهو مقتص من قوله، إذا نفر "َند "من  � ��� ������...l)٢(.  
�m�A�B�C: مقتص من قوله تعالى، ومن خفف فهو تفاعل من النداء

D�E� �l )٣(.  

 mmmm�� ��||||�� ��}}}}���������� ����������~~~~�� �������� �������� �������� �������� ��				�� ��



�� �������� ��llll� �� �� �� �


�	��m: تعالى قولهl ، فبجهله ، مستحيلاطالعه إلى اإلله

  .)٤(ألنه يعتقد في اإلله الجسمية والمكان؛ اعتقد في المستحيل اإلمكان

mmmm�� ������� �� �� �� ��� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ����������� �� �� �� ������� �������� �������� ��
������ �������� �������� �������� �������������� ���������� ��    �� ��!!!!�� ��""""���� ����####�� ��$$$$�� ��%%%%�� ��llll  

�������m: قوله تعالى �l ،ألي علة نسب الظن إلى اهللا : إن قيل

  ؟وهو شك
  :فيه جوابان: قيل

������m: وهو شك ألنه قال قبله لفرعونأن يكون الظن : أحدهما
�l� ،لفرعونفالظن على هذا  "اكاذبً  موسىإني ألظن "و.  

                                                            
  .٢/١٢٤تقسيم القرآن إلى ما هو ...  –معرفة تفسيره وتأويله البرهان: . ٩٧سورة  هود: )١(

  .٣٤سورة عبس:  )٢(

  .٣/١٨٨قتصاص اال –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان: . ٤٤سورة األعراف: )٣(

  .٤/٢٤٠لعل ، ٤/١٠٢عسى ولعل  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٤(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٣٧١ 

 

���m: أن يكون تم الكالم عند قوله: الثاني ���������l ،
، اولم يكن شكً  اويقينً  افإذا كان الظن هللا كان علمً ، اوٕاني ألعلمه كاذبً : على معنى

���������m: كقوله ���l )١(.  
فقد عاد الضمير في ، m��������������lقوله تعالى 

وكأنه لما رأى نفسه قد ، بفرعونوالظن ، موسىقول المحققين للمضاف إليه وهو 
  .)٢(استدرك ذلك بقوله هذا m����lغلط في اإلقرار باإللهية من قوله 

 mmmm�� ��BBBB�� ��CCCC�� ��DDDD�� ��EEEE�� ��FFFF�� ��GGGG�� ��HHHH�� ��IIII� �� ������ �� ������ �� ������ �� �����JJJJ�� ��KKKK�� ��llll  
�m�B�C�D�E�F�G�H�I: قوله تعالى � � � � � � �Jl ، وهم لم

، )٣( mL�M�N�l: بدليل قوله، يدعوه إلى النار إنما دعوه إلى الكفر
  .)٤(لكن لما كانت النار مسببة عنه أطلقها عليه

mmmm�� ��AAAA�� ��BBBB�� ��CCCC�� ��DDDD�� ��EEEE�� ��GFGFGFGF�� ��HHHH� � �� � �� � �� � �JIJIJIJI�� ��KKKK�� ��MLMLMLML�� ��NNNN�� ��OOOO�� ��
PPPP�� ��QQQQ���� ����RRRR�� ��SSSS���� ����TTTT�� ��llll   

جاءتهم الرسل من أقرب ، m�A�B�C�D�El: قوله تعالى
وهم ورقّ  ،إلى الذكر، إلى العقل، من مبدأ فيه وهو الحّس  الذي أقلّ ، شيء في البيان

وهذا  -وهي اليقين-إلى أرفع درجة في العلم  -وهي الجهل-من أخفض رتبة 
�m�A�B�C�D  :بخالف قوله تعالى � �E�l )فإن كون تالوة اآليات قد أكمل ، )٥

  .)٦(كونه وتم

                                                            
  .٢/٥٥اآليات المتشابهات الواردة في الصفات حكم البرهان: . ٢٠سورة الحاقة: )١(
  .٤/٢٩قواعد في الضمائر  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٢(
  .٤٢سورة غافر:  )٣(
  .٢/١٦١إيقاع المسبب موقع السبب  –بيان حقيقته ومجازه البرهان:  )٤(
  .١٠٥سورة المؤمنون:  )٥(
  .١/٢٨٢ حذف النون –علم مرسوم الخط البرهان:  )٦(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٣٧٢ 

 

 mmmm�� ��UUUU�� ��VVVV������ ������WWWW�� ��XXXX�� ��YYYY�� ��ZZZZ�� ��[[[[�� ��\\\\�� ������ ���� �� ������ ����]]]]�� ��̂̂̂̂�� ��____�� ��̀̀̀̀�� ��llll  
إنها مقتصة من أربع آيات ألن : فيقال m]�^�_l: قوله تعالى

  :اإلشهاد أربعة
�m�v�w��x: تعالى قولهل، المالئكة عليهم السالم: األول � �y�z�

{l)١(.  
�mw�x: لقوله تعالى، األنبياء عليهم السالم: الثاني � �y�z�{� � � � � � � � � �|�}� � ���

~�
������l )٢(.  
�^�[�\�]�mZ: تعالى لقوله، عأمة محمد : الثالث ��_�

�̀a�l )٣(.  
�;�:�m�4�5�6�7�8�9: تعالى لقوله، األعضاء: الرابع � ��� ����
<� �l )٤(.  
mmmm�� ��mmmm�� ��nnnn�� ��oooo���� ����pppp�� ��qqqq�� ��rrrr���� ����ssss�� ��tttt�� ��uuuu�� ��llll  

�m�m�n�o: قوله تعالى �pl� ،٦(الزمخشريقال و  ،)٥(التوراة: أي( :

  .)٧(آتاه من الدين والمعجزات والشرائع والهدى واإلرشادجميع ما : "الهدىـ"المراد ب

 mmmm�� ��MMMM�� ��NNNN�� ��OOOO�� ��PPPP�� ��RQRQRQRQ� �� �� �� �SSSS� �� �� �� �TTTT�� ��UUUU�� ��VVVV�� ��WWWW�� ��XXXX�� ��YYYY� ��� �� � ��� ��
ZZZZ�� ��[[[[�� ��llll  

                                                            
  .٢١سورة  ق:  )١(
  .٤١سورة  النساء:  )٢(
  .١٤٣سورة البقرة:  )٣(
  .٣/١٨٨قتصاص اال –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان: . ٢٤سورة النور: )٤(
  .١/٨٥ معاني الهدى -  جمع الوجوه والنظائرالبرهان:  )٥(
  .٥/٣٥٤الكشاف  )٦(
  .٤/٦٥قاعدة فيما إذا ذكر االسم مرتين  – أساليب القرآن وفنونه البليغةالبرهان:  )٧(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٣٧٣ 

 

�m�S: تعالى قوله �T�U�V�W�l١(. دعائي: أي��(  

mmmm�� �������� ���������� ���������� �������� ������������ ������������ ������				�� ��



�� �������� �������� ������ ���������� �������� �������� ���������� ����llll  
��m: قوله تعالى � �	l� ،ألن  ؛الشرط في الخط فيه حرفَ  يخفإنه أُ ف

  .)٢(وهو الرجوع إلى اهللا، عنا الجواب المرتب عليه بالفاء خفيٌ 

mmmm�� ���������� ����°°°°�� ��±±±±�� ��²²²²�� ��³³³³�� ��́́́́�� �������� ��¶¶¶¶�� ��̧̧̧̧�� ��¹¹¹¹�� ��� ������� ��� ������� ��� ������� ��� �����ºººº���� ����»»»»�� ��¼¼¼¼�� ��llll  
���m: تعالى قوله �°�±�²�³�´���¶�¸�¹� � � � � � � � � �º� �»l ،

إال أنهم نفوا اإليمان ، آمنا باهللا دون األصنام وسائر ما يدعى إليه دونها: المعنى
 ولهذا أنه لما ردّ ، اآلخرة واألحكام الشرعية بالمالئكة والرسل والكتب المنزلة والدار

ألنه ضروري ال  ؛بعد إثباته إيمانهم، )٣( m�½�¾�¿�À�Á�Â�ÄÃ�l: بقوله
، دراعي فيها الحصر والتقيييُ  لنفي أمورٍ  اأوجب أال يكون الكالم مسوقً ، اختياري

�`�_m: كقوله �a�b�c� �d�fe�l)حيث لم  "آمنا"فإنه لم يقدم المفعول في ، )٤
يوهم إفراد اإليمان بالرحمن عن سائر ما يلزم من  اب تركيبً فركّ ، يرد ذلك المعنى

  .)٥(اإليمان

 mmmm½½½½�� ��¾¾¾¾�� ��¿¿¿¿�� ��ÀÀÀÀ�� ��ÁÁÁÁ�� ��ÂÂÂÂ�� ��ÄÃÄÃÄÃÄÃ�� ��ÅÅÅÅ� � �� � �� � �� � �ÆÆÆÆ�� ������� �� �� �� ������� �������� �������� ������������ �������� ��    �� ��

!!!!�� ��""""���� ����llll  
، عن إيمانهم مبدأ االنتفاع وأقله ىانتف، m�½�¾�¿�Àl: قوله تعالى

  .)٦(فانتفى أصله
  

                                                            
  .٢/١٠٢ –معرفة تفسيره وتأويله البرهان:  )١(
  .١/٢٩٢دغام علم مرسوم الخط فصل في بعض حروف اإلالمصدر السابق:  )٢(
  .٨٥سورة غافر:  )٣(
  .٢٩سورة الملك:  )٤(
  .٣/٢٤٧نفي الشيء رأًسا  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٥(
  .١/٢٨٢حذف النون  –علم مرسوم الخط المصدر السابق:  )٦(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٣٧٤ 

 

  
  
  
  

mmmm�� ��HHHH�� ��IIII���� ����JJJJ�� ��KKKK�� ��LLLL�� ��MMMM�������� ��������NNNN�� ��OOOO�� ��llll  
فالقرآن أدنى ، التي أحكمت في الكتابالقرآن هو تفصيل اآليات : /قال 

������m: قال اهللا تعالى في هود، وأظهر في التنزيل، إلينا في الفهم من الكتاب � ��� ��� ��
��������	� �
� ��� ���l)وقال في فصلت، )١ :m�H�I� �J�

K�L�M� �� �Nl  ،٢(وحذفت ألف الكتاب، ولذلك ثبت في الخط ألف القرآن(.  

 mmmm�� ��PPPP�� ��QQQQ�� ��RRRR���� ����SSSS�� ��TTTT�� ��UUUU�� ��VVVV�� ��WWWW�� ��llll  
  –أي القرآن- اهسم و : / أبو المعالي عزيزي بن عبدالملكقال القاضي 

ر فألنه بشّ  "اونذيرً  ابشيرً "وأما تسميته  )٣(�mP�Q�Rl: فقال، اونذيرً  ابشيرً 
  .)٤(بالجنة وأنذر من النار

mmmm�� ��XXXX�� ��YYYY�� ��ZZZZ� �� �� �� �[[[[� � � �� � � �� � � �� � � �\\\\�� ��]]]]�� ��̂̂̂̂�� ��____�� ��̀̀̀̀�� ��aaaa�� ��bbbb�� ��cccc�� ��dddd�� ��eeee� � � �� � � �� � � �� � � �ffff�� ��gggg� ��� �� � ��� ��

hhhh�� ��iiii�� ��llll  
فلو ، mb�c�d�el: في قوله تعالى )٥(قال صاحب الكشاف

وٕاذا أتيت بـ" من" أفادت  ،وٕان تباعدت، جاز كون الحجاب في الوسط "نمِ "سقطت 

                                                            
  .١سورة هود:  )١(
  .١/٢٧٠حذف األلف  –علم مرسوم الخط البرهان:  )٢(
  .١/١٩٤معرفة أسمائه واشتقاقاتها المصدر السابق:  )٣(
  .١/١٩٦ المصدر السابق: )٤(
  .٥/٣٦٧الكشاف  )٥(

 سورة فصلتسورة فصلتسورة فصلتسورة فصلت

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٣٧٥ 

 

فكأن الحجاب ، وانتهى إلى غايته، أن الحجاب ابتداء من أول ما ينطلق عليه "من"
  .)١(قد مأل ما بينك وبينه

mmmm�� ��jjjj�� ��kkkk� � �� � �� � �� � �llll�� ��mmmm�� ��nnnn�� ��oooo�� ��pppp� � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � �qqqq�� ��rrrr� �� �� �� �ssss� � � �� � � �� � � �� � � �tttt�� ��uuuu�� ��vvvv�� ��xwxwxwxw�� ��yyyy� ��� �� � ��� ��

zzzz�� ��{{{{�� ��llll   
  .)٢(أنيبوا إليه وارجعوا: أي، m�u�vl: قوله تعالى

mmmm�� ��¡¡¡¡�� ��¢¢¢¢�� ��££££�� ��¤¤¤¤�� ��¥¥¥¥�� ��¦¦¦¦�� ��§§§§�� ��̈̈̈̈�� ��©©©©�� ��ªªªª�� ��««««� �� ���� �� ���� �� ���� �� ���¬¬¬¬�� ��®®®®�� ��PPPP�� ��°°°°�� ��±±±±llll  
�»�m¨�©�ª: تعالى قوله � � � � �¬�®�l ، أي مع اليومين اللذين خلق

: وقوله ،)٣(فال بد من اعتقاد هذا التأويل ليندفع ظاهر التناقض، فيهما األرض
mPl ،كذا قال  استوت استواءً : أي، ومن نصب فعلى المصدر، مستويات: أي

  .)٥(من النكرة الً غيره أن يكون حاوجوز  )٤(سيبويه

mmmm�� ��²²²²�� ��³³³³�� ��́́́́������������ ������������������ ��¶¶¶¶�� ��̧̧̧̧���������� ����������¹¹¹¹�� ��ºººº�� ��»»»»�� ��¼¼¼¼�� ��½½½½�� ��¾¾¾¾���� ����¿¿¿¿�� ������� ����� �� ������� �����ÀÀÀÀ�� ��ÁÁÁÁ�� ��ÂÂÂÂ�� ��ÃÃÃÃ���� ����llll  
، لما كانت ممن يقول: وقيل، طائعة: تقديره m�À�Á�Âl: قوله تعالى

�mÀ�Á: كقوله، عليه mÂlجرى الضمير في ، حالة عقلوهي 

Âl .  
، يقتضي نطقها اأن هذه المقالة حقيقة بأن جعل لها حياة وٕادراكً -وقد اختلف 

على - بمعنى ظهر فيها من اختيار الطاعة والخضوع بمنزلة هذا القول اأو مجازً 
  :قولين

                                                            
  .٤/١١٣ - الكالم على المفردات من األدوات البرهان:  )١(
  .٣/٢١٣التضمين  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٢(
  .٢/٢٩٦اإليضاح بعد اإلبهام  المصدر السابق: )٣(
  .٢/١١٩الكتاب لسيبويه  )٤(
  .٤/١١١لفظ سواء  –الكالم على المفردات من األدوات البرهان:  )٥(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٣٧٦ 

 

والقدرة ، والعبرة فيه أتم، ألنه الشيء يدفعه ؛واألول أحسن: )١(ابن عطيةقال 
  .)٢(فيه أظهر

إنما جمعهما ، m�À�Á�Âl: عن السماء واألرض اقوله تعالى حاكيً  
يا بمن فيكم من تائ: ألنه أراد؛ "طائعات"وال  "نيْ طائعَ "ولم يقل ، جمع السالمة

  .يعقل من الذكور نْ ب مّ وغلّ ، على لفظ الجمعفخرجت الحال ، الخالئق طائعين
لما أخبر عنهما أنهما يقوالن كما يقول اآلدميون أشبهتا : وقال بعض النحويين

أي  "عناطِ "نه من أل؛ "مطيعين": ولم يقل "طائعين": وٕانما قال ،آدمالذكور من بني 
  .)٣(إذا انقادت، االناقة تطوع طوعً طاعت : يقال، ناوليس من أطعْ ، نادْ أنقَ 

mmmm�� ��AAAA�� ��BBBB�� ��CCCC�� ��DDDD�� ��EEEE�� ��FFFF�� ��GGGG�� ��HHHH� �� �� �� �IIII�� ��KJKJKJKJ� �� �� �� �LLLL�� ��MMMM�� ��NNNN�� ��OOOO�� ��
QPQPQPQP�� ��RRRR�� ��SSSS�� ����� ��� �� ����� ���TTTT� �� ���� �� ���� �� ���� �� ���UUUU���� ����VVVV�� ��llll  

�m�A�B�C�D�E�F�G�H: قوله تعالى �I�KJ� �L�M�N�
Ol ، إلى التكلم في قوله "سواهن"و "قضاهن" الغيبة فيعدل عن :

mLl ،لالهتمام بذلك واإلخبار عن نفسه بأنه جعل الكوكب زينة السماء : فقيل
  .لمن أنكر ذلك اتكذيبً ؛ اوحفظً ، الدنيا

  :.لما كانت األفعال المذكورة في هذه اآلية نوعين: وقيل
وهو خلق األرض في ، المذكورةوجه اإلخبار عنه بوقوعه في األيام : أحدهما

وتقدير األقوات في تمام أربعة ، وجعل الرواسي من فوقها وٕالقاء البركة فيها، يومين
فأتى ؛ في يومين اوأنه أتمها وأكملها سبعً ، ثم اإلخبار بأنه استوى إلى السماء؛ أيام

�`�_�^�m: على أول الكالم في قوله افي هذا النوع بضمير الغائب عطفً 

                                                            
  .٧/٤٦٨المحرر الوجيز البن عطية  )١(
  .٢/١٥٤خطاب الجمادات خطاب من يعقل  –وجوه المخاطبات والخطاب في القرآن البرهان:  )٢(
  .٣/١٩٢تغليب العاقل على غيره  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٣(
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a�b� �c�d�e�f�g�hi�j�k�l�m� �¡�¢�£�l )إلى  )١
  . m�A�B�C�...l: قوله

وهو تزيين سماء ، من غير قصد مدة خلقه، اقصد به اإلخبار مطلقً : والثاني
فإن ، بخالف ما قبله، فإنه لم يقصد بيان مدة ذلك؛ االدنيا بمصابيح وجعلها حفظً 

وذلك من ، لهذه المخلوقات العظيمة في هذه المدة اليسيرة انوع األول يتضمن إيجادً 
وأما تزيين السماء الدنيا بالمصابيح فليس المقصود به اإلخبار  ،أعظم آثار قدرته

�»�m: فالتفت من الغيبة إلى التكلم فقال، عن مدة خلق النجوم �l )٢(.  
، mL�M�Nlإلى التكلم في " أوحى"و "قضاهن"عدل عن الغيبة فيو 

فإنه تعالى جعل الكواكب في سماء الدنيا للزينة ، لالهتمام باإلخبار عن نفسه
وذلك ألن طائفة اعتقدت في النجوم أنها ليست في سماء الدنيا وأنها ليست ، والحفظ

من مهمات  الكونه مهمً ؛ عن ذلك فعدل إلى التكلم واإلخبار، اوال رجومً  احفظً 
  .)٣(ولتكذيب الفرقة المعتقدة بطالنه، االعتقاد

mmmm®®®®�� �������� ��°°°°�� ��±±±±�� ��²²²²� �� �� �� �³³³³� �� �� �� �´́́́�� �������� ��¶¶¶¶�� ��̧̧̧̧�� ��¹¹¹¹�� ��ºººº�� ��»»»»� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ���
¼¼¼¼������ ������½½½½�� ��llll  

أوصلنا إليهم أسباب الهداية من : أي، �m°�±�²�l: قوله تعالى

  .)٤(عبعث النبي 

  .)٥(m±�²��³��´�lبدليل ، الدعوة: هنا "الهدايةـ"المراد بو 

 mmmm�� ��AAAA�� ��BBBB�� ��CCCC�� ��DDDD�� ��FEFEFEFE�� ��GGGG�� ��HHHH�� ��IIII�� ��JJJJ� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �KKKK�� ��LLLL� � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � �MMMM�� ��NNNN�� ��OOOO�� ��PPPP�� ��

                                                            
  .١٠- ٩سورة فصلت:  )١(
  .٣/٢٠١لى التكلم إلتفات من الغيبة اال –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٢(
  .٣/٢٠٦لتفات أسباب اال المصدر السابق: )٣(
  .٤/٩٠فعل المطاوعة  المصدر السابق: )٤(
  .٤/٩٢ المصدر السابق: )٥(
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QQQQ���� ����RRRR�� ��SSSS�� ��TTTT���� ����llll  

فكنى عنها ، لفروجهم: أي m�A�B�C�D�El: تعالىوقوله 

  .)١(بالجلود على ما ذكره المفسرون

mmmm�� �������� �������� ���������� ��� ������� ��� ������� ��� ������� ��� ���¡¡¡¡�� ��¢¢¢¢�� ��££££�� ��¤¤¤¤�� ������ ���� �� ������ ����¥¥¥¥�� ��¦¦¦¦������ ������§§§§���� ����̈̈̈̈�� ��©©©©�� ��llll   
ألن السمع  ؛ال تفهموا وال تعقلوا: أي، �m�¡�¢�£�¤�l: تعالى قوله

  .)٢(الطبيعي يحصل للسامع شاء أو أبى

mmmm�� ��¶¶¶¶�� ��̧̧̧̧�������� ��������¹¹¹¹�� ��ºººº�� ��¼»¼»¼»¼»�� ��½½½½�� ��¾¾¾¾�� ��¿¿¿¿������ ������ÁÀÁÀÁÀÁÀ�� ��ÂÂÂÂ�� ��ÃÃÃÃ�������� ��������ÄÄÄÄ� �� ����� �� ����� �� ����� �� ����ÅÅÅÅ�� ��ÆÆÆÆ�� ��� ������ ��� ������ ��� ������ ��� ����8888�� ��llll   
�¿�¾�½m: تعالى قوله � �ÁÀ�l ، ليس المعنى أن الجنة فيها دار خلد وغير
اعتقدت أن الجنة  "في الجنة دار الخلد": فكأنك لما قلت، كلها دار خلدبل ، دار خلد

  :فجردت منها هذا الواحد كقوله، ودار أكل وشرب وخلد، منطوية على دار نعيم
  )٣(عــدلُ  وا حكـمٌ نصـفُ وفـي اهللا إن لـم تُ 

  mmmmUUUU�� ��VVVV�� ��WWWW�� ��XXXX� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �YYYY�� ��ZZZZ�� ��\[\[\[\[�� ��]]]]�� ��̂̂̂̂�� ��____�� ��̀̀̀̀�� ��aaaa� � �� � �� � �� � �bbbb�� ��
cccc�� ��dddd�� ��eeee�� ��ffff�� ��llll  

�m]�^�_�`�a: تعالى قوله � �b�c�d�e�l ، هذه غاية
  .)٤(الترغيب
mmmm�� ��zzzz�� ��{{{{�� ��||||� �� �� �� �}}}}� �� �� �� ��~�~�~�~� �� �� �� ������� ������� � �� � �� � �� � ������� �������� ������� � � � � � � �� � � � � � � �� � � � � � � �� � � � � � � ������� ��    �� ��!!!!�� ��""""�� ��####� � � � � � � � � �� � � � � � � � � �� � � � � � � � � �� � � � � � � � � �$$$$�� ��
%%%%�� ��&&&&�� ��llll  

                                                            
  . ٤/٣٨٤معاني القرآن وٕاعرابه للزجاج  )١(

  .٢/١٨٩أسباب الكناية  -الكنايات والتعريض في القرآن  البرهان: 
  .١/١٩٥معرفة أسمائه واشتقاقاتها البرهان:  )٢(
   .٢/٤٧٥انظر: الخصائص  –البيت ألبي الخطار الكلبي  )٣(

  .٣/٢٧٤التجريد  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان: 
  .٣/١٤٧يجاز اال –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٤(
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�|�}�m�z: قوله تعالى �}� ��~� �l ،"من األفعال التي تطلب  "استوى
دخلت : وقيل ،زائدة "ال"فعلم أن  "اختصم": نحو، أي ال تليق بفاعل واحد، اسمين

: فمن قال المراد ،)١(في السيئة لتحقق أنه التساوي الحسنة السيئة وال السيئة الحسنة
إن جنس الحسنة ال يستوي : ومن قال، "ال" عنده زائدةـالسيئة فـأن الحسنة ال تساوي 

، فليست زائدة -وهو الظاهر من سياق اآلية-، وجنس السيئة ال يستوي إفراده، إفراده
  .)٢(والواو عاطفة جملة على جملة

mmmm�� ��§§§§�� ��̈̈̈̈� � � �� � � �� � � �� � � �©©©©�� ��ªªªª� �� �� �� �««««�� ��®¬®¬®¬®¬�� ��....�� ��°°°°�� ��±±±±� � � �� � � �� � � �� � � �²²²²�� ��³³³³� � � � � �� � � � � �� � � � � �� � � � � �´́́́� ��� ������ ��� ������ ��� ������ ��� �����
4444�� ��¶¶¶¶�� ��̧̧̧̧�� ��¹¹¹¹� ����� ���� � ����� ����ºººº������ ������»»»»������������ ������������¼¼¼¼�� ��½½½½�� ��llll  

�±�°�.�m: تعالى قوله � � �²�³� � � � � �´� � � � � � � � �4�¶�¸�l� ،قيل :
  .الضمير عائد على اآليات المتقدمة في اللفظ

ألنه أجرى على طريق ؛ بالتأنيث، m¸�l: إنما قال: )٣(البغويوقال 
ألنه فيما ال  ؛ولم يجر على طريق التغليب للمذكر على المؤنث، جمع التكسير

  .)٤(يعقل

mmmm�� ��ZZZZ�� ��[[[[�� ��\\\\�� ��]]]]�� ��̂̂̂̂�� ��____�� ��̀̀̀̀�� ��babababa�� ��cccc� �� �� �� �dddd�� ��eeee�� ��ffff� � � �� � � �� � � �� � � �gggg�� ��hhhh�� ��iiii�� ��jjjj� � � �� � � �� � � �� � � �kkkk�� ��llll�� ��nmnmnmnm�� ��
oooo�� ��pppp�� ��rqrqrqrq���� ����ssss�������� ��������tttt�� ��uuuu�� ��vvvv�� ��wwww�� ��llll  

�mc: تعالى قوله �d�e�f� � � �g�h�i�j� � � �k�l�nm�l ، وهذا أشد ما يكون
  .من التبعيد
  .)٥(فهذا أعظم ما يكون من التخيير، mo�p�ql: وقوله

                                                            
  .٣/٥٢زيادة ال  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )١(
  .٤/٢١٨ال  - فردات من األدوات الكالم على المالمصدر السابق:  )٢(
  .١١٥٢ص/ تفسير البغوي، )٣(
  .٣/٢٢٨تأنيث المذكر  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٤(
  .٣/١٤٧يجاز اإل المصدر السابق: )٥(
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 mmmm�� ��xxxx�� ��yyyy�� ��zzzz���� ��� ��������� ��� ��������� ��� ��������� ��� �����{{{{������ ������||||�� ��~}~}~}~}���� ���������� �������� ��



�� ��				�� ��llll  

�m�x�y�z: تعالى قوله � � � � � � � � � � �{� � �|�}�l ،يعذبون: أي، الخبر محذوف ،

�m�Å: ويجوز أن يكون الخبر �Æ�?�@�A�l)١(.  

  –أي القرآن- اهسم و : / أبو المعالي عزيزي بن عبدالملكقال القاضي 

����m: فقال اعزيزً �l)٢(.  

بمثله  على من يروم أن يأتيَ  أي يعجز ويعزّ ، اوأما تسميته عزيزً : /قال 
�mL: لقوله تعالى، فيتعذر ذلك عليه �M�N�O�P�...l )والقديم ال ، )٣

وقيل ، المراد أن يأتوا بمثل هذا اإلخبار والقراءة بالوضع البديعإنما ، يكون له مثل
  .)٤(نفي المهانة عن قارئه إذا عمل به: المراد بالعزيز

mmmm�� ��¦¦¦¦�� ��§§§§� �� �� �� �¨̈̈̈�� ��©©©©�� ��ªªªª�� ��««««�� ��¬¬¬¬�� ��I®I®I®I®�� ��°°°°� �� �� �� �²±²±²±²±�� ��³³³³�� ��́́́́�� ��PPPP�� ��¶¶¶¶�� ��
¸̧̧̧�� ��º¹º¹º¹º¹�� ��»»»»� �� �� �� �¼¼¼¼�� ��½½½½�� ��¾¾¾¾�� ��¿¿¿¿�� ��ÀÀÀÀ� �� �� �� �ÁÁÁÁ�� ��ÂÂÂÂ� �� �� �� �ÄÃÄÃÄÃÄÃ�� ��ÅÅÅÅ� �� �� �� �ÆÆÆÆ�� ��????�� ��
@@@@�� ��AAAA�� ��____�� ��llll  

�§�¦�m: تعالى قوله �¨�©l ،وقوله :m��������� �...l)٥( ،
شاهدة لنبيه  ألن اهللا تعالى جعله معجزةً  ؛غير العربي القرآن يدل على أنه ليس في
ويحاضر ، وليتحدى العرب العرباء به، لصدقه قاطعةً  وداللةً ، عليه الصالة والسالم

، فلو اشتمل على غير لغة العرب لم تكن له فائدة، البلغاء والفصحاء والشعراء بآياته
محمد بن جرير و  ةأبو عبيدوهو قول جمهور العلماء منهم  ،الشافعيهذا مذهب 

                                                            
  .٣/٩٢حذف الخبر  –. أساليب القرآن وفنونه البليغة ٤٤سورة فصلت: )١(
  .١/١٩٤معرفة أسمائه واشتقاقاتها البرهان:  )٢(
  .٨٨سورة اإلسراء:  )٣(
  .١/١٩٦معرفة أسمائه واشتقاقاتها البرهان:  )٤(
  .٢سورة يوسف:  )٥(
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 وأبو الحسين بن فارس، )١("التقريب"في كتاب  والقاضي أبو بكر بن الطيب الطبري
  .اللغوي وغيرهم

وقد تكلم في ": في باب البيان الخامس ما نصه "الرسالة"في  الشافعيوقال 
وأقرب من ، العلم من لو أمسك عن بعض ما تكلم فيه لكان اإلمساك أولى به

والقرآن يدل على أنه ، اوأعجميً  اإن في القرآن عربيً : مفقال قائل منه، السالمة له
ل ذلك منه بِ قَ  نْ القول مَ  ووجد قائل هذا، ليس في كتاب اهللا شيء إال بلسان العرب

 نْ وبالتقليد أغفل مَ ، غيره ممن خالفه للمسألة له عن حجته ومسألةِ  اوتركً ، له اتقليدً 
  .)٢(هذا كالمه "واهللا يغفر لنا ولهم، أغفل منهم
فمن ، أنزل القرآن بلسان عربي مبينإنما : ابن فارسفيما حكاه  ةأبو عبيدوقال 

بالنبطية فقد أكبر  "طه"ومن زعم أن "، زعم أن فيه غير العربية فقد أعظم القول
وذلك أن القرآن لو كان ؛ ومعناه أتى بأمر عظيم: -ابن فارس: أي – قال ،)٣("القول

 العرب إنما عجزت عن اإلتيان بمثله م أن فيه من غير لغة العرب شيء لتوهم متوه
وٕان كان كذلك فال وجه لقول من  ،وفي ذلك ما فيه، ألنه أتى بلغات ال يعرفونها

وٕاذا جاز ذلك لجازت ، ألنها ترجمة غير معجزة؛ جيز القراءة في الصالة بالفارسيةيُ 
  .)٤(انتهي. وهذا ال يقول به أحد، الصالة بكتب التفسير

mmmm`̀̀̀�� ��aaaa�� ��bbbb���� ����cdcdcdcd�� ��eeee�� ��ffff�� ��ghghghgh�� �������� �������� �������� �������� ��iiii���� ����llll  
�m�`�a�b: قوله تعالى �cd�e�f�gh�l ، أي فعمله لنفسه وٕاساءته

  .)٥(عليها

                                                            
  .١/٤٠١التقريب للباقالني  )١(
  .٤٢- ١/٤١بتحقيق أحمد محمد شاكر  الرسالة، لإلمام الشافعي، )٢(
  .١/١٧العبارة بين الحاصرتين من: مجاز القرآن، ألبي عبيدة  )٣(
  .١/٢٠١معرفة ما فيه من غير لغة العرب البرهان: . ٣٠-٣٢٩الصاحبي في فقه اللغة البن فارس ص/ )٤(
  .٣/٨٩حذف المبتدأ  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٥(
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أنه ال يلزم من : تقريرهو ، من المشكل، m�������l: قوله تعالىو 

�mN�O: قال اهللا تعالى، والواقع نفيه، نفي الظلم بصيغة المبالغة نفي أصل الظلم

P�Q�R�Sl)١(،m�f�g�h� �i� �j�k�l)وقد أجيب عنه باثني عشر ، )٢

  :اجوابً 
" وٕان كان يراد به الكثرة لكنه جاء في مقابلة العبيد وهو امً أن "ظال : أحدهما

  .اإذا قوبل بهم الظلم كان كثيرً ، جمع كثرة
��m: ويرشح هذا الجواب أنه سبحانه وتعالى قال في موضع آخر

�l)ال" بالجمع، )٣وقال في موضع آخر، فقابل صيغة "َفع :m
�

�l)الفعل بالواحدفقابل صيغة "فاعل" الدالة على أصل ، )٤.  
�����m: وهذا قريب من الجواب عن قوله تعالى �������

����	�
����l)حيث احتج به المعتزلة على تفضيل المالئكة ، )٥
وليس النزاع في ، بمفرده بمجموع المالئكة عيسىوجوابه أنه قابل  ،على األنبياء

  .تفضيل الجمع على الواحد
ألن الذي يظلم إنما يظلم  ؛فينتفي القليل ضرورةً ، أنه نفى الظلم الكثير: الثاني

فإذا ترك الظلم الكثير مع زيادة ظلمه في حق من يجوز عليه النفع ، النتفاعه بالظلم
  .كان الظلم القليل في المنفعة أكثر

                                                            
  .٤٤: سورة يونس )١(
  .٤٠سورة النساء:  )٢(
  .١١٦سورة المائدة:  )٣(
  .٢٦سورة الجن:  )٤(
  .١٧٢سورة النساء:  )٥(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٣٨٣ 

 

عن  )١("الكافية"وحكاه في شرح ، ابن مالكواختاره  ،أنه على النسب: الثالث
ال ينسب إلي : أي ،بذي نبل: ال" أي"وليس بنب : "ذا ظلم" كقوله: أي، المحققين

  .وعطار، ازالظلم فيكون من باب بزّ 
  :)٢(طرفةقد جاء غير مراد به الكثرة كقول  الً اأن فع : الرابع

ـــــــــــــةً  ـــــــــــــتالع مخاف ـــــــــــــالِل ال   ولســـــــــــــت ِبَح
  

ــــــــــومُ    ــــــــــى َيْســــــــــَتْرِفِد الق ــــــــــدِ  ولكــــــــــن مت   َأْرِف
هذا ، "يسترفد القوم أرفد": ألن ذلك يدفعه قوله ؛الً ال يريد أنه يحل التالع قلي  

 ألن تمام المدح ال يحصل بإيراد الكثرة ؛حال يدل على نفي الحال في كل.  
، الكان كثيرً  -عنه وقد جل -أن أقل القليل لو ورد منه سبحانه : الخامس

وٕاليه : قال، "ةالدرّ "في  الحريريذكره  ،"زلة العالم كبيرة": الستغنائه عنه كما يقال
  :في قوله )٣(المخزوميأشار 

ـــــــَى مـــــــن حقارتهـــــــا   كفوفـــــــة الظفـــــــر تَخْف
  

  )٤(ومثلهـــــــا فـــــــي ســـــــواد العـــــــين مشـــــــهورُ   

ويعين ، ويصدق بنفي كل واحد، المجموع يصدق بنفي واحد أن نفيَ : السادس  
�m�f�g�h: وهو قوله، الثاني في اآلية للدليل الخارجي �i� �j�lk�l )٥(.  

فجعل في مقابلة ذلك  "بظالم ليس، ليس بظالم، ليس بظالم"أنه أراد : السابع
m��������l   

لكالم خاص لم يكن  اوالتكرار إذا ورد جوابً ، مظّال : أنه جواب لمن قال: الثامن
  .له مفهوم كما إذا خرج مخرج الغالب

م ظّال  اشديدً  اب غيره عذابً ظن أن من يعذ ألنه قد يُ ، م""بظال : أنه قال: التاسع
  .قبل الفحص عن جرم الذنب

                                                            
  .١٩٦٣ص/ ٤م، ج/١٩٨٢ -هـ ١٤٠٢ت/ ١شرح الكافية الشافية، البن مالك، دار المأمون للتراث، ط/ )١(
  .٢٤م، ص/٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٣ت/ ٢بيروت/لبنان، ط/ –بن العبد، دار الكتب العلمية  ديوان طرفة )٢(
  البصري. هو طاهر بن الحسين بن يحيى المخزومي )٣(
  .٥٤هـ، ص/١٢٩٩قسطنطينية، ت/ –درة الغواص في أوهام الخواص للحريري، مطبعة الجوائب  )٤(
  .٤٠سورة النساء:  )٥(
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٣٨٤ 

 

صفات اهللا تعالى صيغة المبالغة فيها وغير المبالغة لأنه لما كان : العاشر
  .سواء في اإلثبات جرى النفي على ذلك

  .)١(رللعبيد من والة الجوْ  امً أنه قصد التعريض بأن ثمة ظّال : الحادي عشر

 mmmm�� �������� �������� �������� ��¡¡¡¡� ���� ��� � ���� ���¢¢¢¢�� ��££££�� ��¤¤¤¤���������� ����������¥¥¥¥�� ��¦¦¦¦�� ��§§§§�������� ��������̈̈̈̈�� ��©©©©�� ��ªªªª���� ����««««llll  
�:قوله تعالى � � � �m¥�¦�§�¨�©�ªl ، ِفإنه لق ة صبره وضعف ل

  .)٢(افإذا تحقق وقوعه كان يئوسً ، والحال في الدعاء، احتماله في موقع الشر أعرض
������m: بعد قوله m¥�¦�§�¨�©�ªl: قوله تعالى

¡� � � �¢�£�¤l� ،والذي  ،وذهب بنفسه وتكبر، أي أعرض عن الشكر
ويكون لفظ ، ض المتكبر ال لمطلق اإلنسانتقتضيه البالغة أن يكون الضمير للمعرِ 

  .)٣(اض المتكبر يكون ابتالؤه بالشر مقطوعً للتنبيه على أن مثل هذا المعرِ  "إذا"

 

   

        

mmmm\\\\�� ��]]]]�� ��̂̂̂̂�� ��____�� ��a`aà`a`� �� � � �� �bbbb�� ��cccc�� ��dddd�� ��eeee�� ��ffff�� ��gggg�� ��
hhhh���� ����jijijiji�� ��kkkk������ ������llll�������� ��������mmmm�� ��nnnn�� ��oooo� �� � � �� �pppp�� ��qqqq�� ��llll  

�mf�g�h: قوله تعالى �il ،بدليل قوله في ، للمؤمنين: أي

�»�m: موضع آخر �¬�®�l )زعم أن  )٥(ولما خفي هذا على بعضهم، )٤

                                                            
  .٣١٥ – ٢/٣١٣ "الفعّ " ما جاء على –البليغة  أساليب القرآن وفنونهالبرهان:  )١(
  .٢/٢٢٤أحكام تختص بالهمزة  –أقسام معنى الكالم المصدر السابق:  )٢(
  .٤/١٢٩إذا   –الكالم على المفردات من األدوات البرهان:  )٣(
  .٧سورة غافر:  )٤(
، ٧غافر: �m�®�¬��«lفي تفسيره قال: قال وهب بن منبه: هو منسوخ بقوله :  نقل القرطبي )٥(

  .١٨/٤٤٤ ألنه خبر وهو خاص للمؤمنين. تفسير القرطبي ؛قال المهدوي: والصحيح أنه ليس بمنسوخ

 سورة الشورىسورة الشورىسورة الشورىسورة الشورى
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٣٨٥ 

 

  .)١(األولى منسوخة بالثانية

mmmm�� ��®®®®������ ������������ ��°°°°�� ��±±±±�� ��³²³²³²³²�� ��́́́́�� �������� ��¶¶¶¶�� ��̧̧̧̧�� ��¹¹¹¹�� ��ºººº�� ��»»»»���� ����¼¼¼¼�� ��½½½½��� ������� ���� ��� ������� ����¾¾¾¾�� ��¿¿¿¿�� ��ÀÀÀÀ�� ��llll  

إن أرادوا أولياء فاهللا هو الولي بالحق ال : تقديره، �¶�l��m�´: تعالى قوله

  .)٢(ولي سواه

mmmm�� ��AAAA� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �BBBB�� ��DCDCDCDC�� ��EEEE�� ��FFFF� �� �� �� �GGGG�� ��HHHH�� ��IIII� �� �� �� �JJJJ�� ��KKKK� �� �� �� �MLMLMLML�� ��NNNN�� ��POPOPOPO�� ��
QQQQ�� ��RRRR�� ������� ����� �� ������� �����TSTSTSTS���� ����UUUU� ���� ��� � ���� ���VVVV�� ��WWWW�� ��XXXX�� ��llll  

�m�E�F: قوله �G�H�I� �J�K� �ML�N�Ol ، أي خلق
 امن أنفسها ذكورً  -اأيضً –وخلق األنعام ، اوٕاناثً  الكم أيها الناس من جنسكم ذكورً 

فهو ، لفي هذا التدبير والجعْ ، أي ينبتكم ويكثركم أيها الناس واألنعام؛ يذرؤكم، اوٕاناثً 
ففيه تغليب ، للناس المخاطبين ولألنعام المذكور بلفظ الغيبة؛ خطاب للجميع

بطريق  -أعنى الناس واألنعام- ع وٕاال لما صح ذكر الجمي، المخاطب على الغائب
وٕاال لما صح خطاب ، تغليب العقالء على غيرهم "هوفي"ألن األنعام غيب ؛ الخطاب

ولوال التغليب لكان ، تغليبان "كم"ففي لفظ ، المختص بالعقالء "كم"الجمع بلفظ 
  .)٤(والزمخشري )٣(السكاكيهكذا قرره ، يذرؤكم وٕاياها: القياس أن يقال

ألن ؛ ف ال حاجة إليهلألنعام تكل  الً ل الخطاب شامعْ بأن جَ ؛ ونوزعا فيه
، فالخطاب مختص بهم، الغرض إظهار القدرة وبيان األلطاف في حق الناس

وهيأ لكم ، د والتناسليكثركم أيها الناس في التدبير حيث مكنكم من التوالُ : والمعنى
 اوجعلها أزواجً ، التوالدمن مصالحكم ما تحتاجون إليه في ترتيب المعاش وتدبير 

                                                            
  .١٦٩- ٢/١٦٨إطالق اسم العام وٕارادة الخاص  –بيان حقيقته ومجازه البرهان:  )١(
  .٣/١١٧حذف الشرط  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٢(
  .٣٤٩مفتاح العلوم للسكاكي ص/ )٣(
  .٣٩٧-٥/٣٩٦الكشاف  )٤(
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وهذا أنسب ، انعام أزواجً وجعل لكم من األ: وعلى هذا يكون التقدير، تبقى ببقائكم
  .اوهو جعل األنعام أنفسها أزواجً ، بنظم الكالم مما قرروه

 "به"ولم يقل ، لذلك كأنه محلّ ، أي في هذا التدبير، mN�Ol: وقوله
، إلظهار االقتدار مع الوحدانية ألنه مسوقٌ ؛ )١(m¤�¥�¦�§l: كما قال

�¥�¤m: وهذا وجه من إعجاز قوله تعالى، الظرفية "في"وأثبت ، فأسقط السببية

¦�§l فاختيرت ، ألن الحياة من شأنها االستناد إليه سبحانه ال إلى غيره؛
 والقصاص مسوقٌ ، ألنه مسوق لبيان الترغيب والمعنى مفهوم؛ "الباء"على  "في"

  .)٢( m��������l، للتجويز وحسن المشروعية
�m�Q�R: تعالى قولهو  � � � � � �TS� �l  ،وٕاال لزم إثبات ، أي ليس شيء مثله
  .المثل

ألن زيادة الحرف ، لتوكيد نفي المثل "الكاف" زيدتوٕانما : )٣(ابن جنيقال 
  .ابمنزلة إعادة الجملة ثانيً 

ألنها تفيد  ؛وهو محال، الكاف زائدة لئال يلزم إثبات المثل هللا تعالى: وقال غيره
وهو ، ألنه لوال الحكم بزيادتها ألدى إلى محال آخر ؛ال عنه، نفي المثل عن مثله

  .ألن مثل المثل مثله، اإال يكون شيئً أنه إذا لم يكن مثل شيء لزم 
أي أنا ال ، مثلي ال يفعل كذا: كما يقال، المراد مثل الشيء ذاته وحقيقته: وقيل

  .وعلى هذا ال تكون زائدة، أفعل
وٕاذا نفيت ، والمعنى ليس مثل مثله شيء؛ هي غير زائدة: )٤(ابن فوركوقال 

                                                            
  .١٧٩سورة البقرة:  )١(
  .٣/١٩٣تغليب العاقل على غيره  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  .٢٣٧سورة البقرة:  )٢(
  .٢٩١ص/م، ١٩٩٣ -هـ ١٤١٣ت/ ٣دمشق، ط/ –، دار القلم إلعرابسر صناعة اانظر:  )٣(
  ) من سورة الفرقان.٣٢، تقدمت ترجمته عند اآلية (بن ُفْوَرك األصبهاني المتكلم محمد بن الحسنهو  )٤(
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  .)١(فال مثل هللا على الحقيقةالتماثل عن الفعل 

 mmmm�� ��AAAA�� ��BBBB�� ��CCCC�� ��DDDD�� ��EEEE�� ��FFFF�� ��GGGG�� ��HHHH�� ��IIII�� ��JJJJ� �� �� �� �KKKK�� ��LLLL�� ��MMMM�� ��NNNN�� ��OOOO�� ��
PPPP�� ��QQQQ�� ��RRRR���� ����SSSS�� ��llll  

، فمعناه الباطل "الداحض"و "الدحض"كل شيء في القرآن : )٢(ابن فارسقال 
�m�J: كقوله �K�l)٣(.  

mmmm�� ��TTTT�� ��UUUU�� ��VVVV�� ��WWWW�� ��XXXX�� ��ZYZYZYZY�� ��[[[[�� ��\\\\���� ����]]]]�� ��̂̂̂̂�� ��____�� ��̀̀̀̀�� ��llll  

�\�]m: قوله تعالى �]�^�_l ،ألن ؛ لم يقل قريبة: قال البغوي
  .)٤(إتيانها قريب: الكسائيوقال ، قريب الوقت: تأنيثها غير حقيقي ومجازها

، فإن الساعة مخوفة في حق المؤمنين، m�]�^�_l: قوله تعالى
حيث  )٦(الزمخشريوفي هذا رد على ، )٥( m�h�i�j�k�l: بدليل قوله

  .)٧(أنكر أن تكون هذه اآلية من هذا القبيل
 mmmm�� ��&&&&�� ��''''� � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � �((((�� ��))))�� ��****�� ��++++�� ��,,,,� � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � �----�� ��././././�� ��0000� �� �� �� �1111�� ��2222�� ��3333�� ��4444�� ��5555�� ��6666�� ��7777�� ��
8888�� ��9999�� ��::::�� ��;;;;���� ����<<<<�� ��====�� ��llll  

�'�&�m: تعالى قوله � ��� �� �� �� ��(�)�*�+�,�� �� �� �� ��� �� �� �-�./�0��1�2�3�4�
5�6l ،وال يحصل له منها  احثيثً  انحن نرى من يطلب الدنيا طلبً : فإنه لو قيل

                                                            
هـ، ١٤٣٢بتصرف في العبارات، تحقيق/ محسن بن عويض الحارثي، جامعة أم القرى  تفسير ابن فورك )١(

  .٤/١٩٢الكاف  –الكالم على المفردات من األدوات البرهان: . ١٨٨ص/ 
  .١١أفراد كلمات القرآن العزيز البن فارس ص/ )٢(
  .١/٨٧جمع الوجوه والنظائر البرهان:  )٣(
  .٣/٢٢٥تذكير المؤنت  –أساليب القرآن وفنونه البليغة ، البرهان: ١١٥٧ص/ تفسير البغوي، )٤(
  .١٨سورة الشورى:  )٥(
 ٤م، ج/٢٠٠٢ -هـ ١٤٢٢ت/  ١بيروت/ لبنان، ط/ –، دار الكتب العلمية شرح المفصل للزمخشري )٦(

  جعل اآلية للترجي. ٥٦٩ص/
  .٤/٢٣٩لعل  –الكالم على المفردات من األدوات البرهان:  )٧(
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�m�A�B: قال اهللا تعالى: قلنا! شيء � � � � �C�D�E�F�G�H�I�l )ق ما فعلّ ، )١
  .)٢(يريد بالمشيئة واإلرادة

mmmm�� ��bbbb�� ��cccc�� ��dddd� � �� � �� � �� � �eeee�� ��ffff� �� �� �� �hghghghg�� ��iiii�� ��jjjj�� ��kkkk�� ��llll� � �� � �� � �� � �mmmm�� ��onononon�� ��pppp�� ��qqqq�� ��rrrr� �� �� �� �ssss�� ��tttt� �� �� �� �vuvuvuvu�� ��wwww� ��� �� � ��� ��
xxxx�� ��yyyy������ ������zzzz���� ����{{{{�� ��llll  

على سرعة الحق  عالمةً  "الواو"حذفت منه ، m�p�q�rl: قوله تعالى
 lَيْمحُ mوليس ، )٣(m��������l: بدليل قوله، وقبول الباطل له بسرعة

�m�llعلى  امعطوفً  � الفاعل وعطف على  lَيْمحُ mألنه ظهر مع ؛ الذي قبله��
�m�s�tlوهو ، الفعل ما بعده �.  

 m�¥�¦�§�¨lفي  "الواو"م سِ لم رُ : إن قيل: قلت

: وحذفت في، )٤(
mp�q�rl؟  

وٕان لم ، ألن قبله مجزوم ؛وٕانما حذفت في الثانية، اإلثبات األصل ألن: قلتُ 

�m�s�l: ألنه قد عطف عليه؛ عليه ايكن معطوفً  ولكن قد ، بشرط اوليس مقيدً ، �

واهللا ، وهذا أقرب من عطف الجوار في النحو، يجيء بصورة العطف على المجزوم
  .)٥(أعلم

�mi�j�k�l: قوله تعالى � �m�on�p�q�rl ، فإنm َُيْمحl  استئناف
وهذا صحيح في ، ق على الشرط عدم قبل وجودهألن المعلّ ؛ وليس على الجواب

ml� � �m�nl�� ًفي  اوليس صحيحmp�q�rl ؛ الباطل ثابت ألن محوَ ؛

                                                            
  .١٨سورة اإلسراء:  )١(
  .٢/١٢١معرفة تفسيره وتأويله ، ٢/١٢اإلطالق والتقييد  –معرفة أحكامه البرهان:  )٢(
  .٨١سورة اإلسراء:  )٣(
  .٣٩سورة الرعد:  )٤(
  .١/٢٧٦حذف الواو  –علم مرسوم الخط البرهان:  )٥(
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٣٨٩ 

 

وأما حذفها في الوقف كقوله ، وأما حذف الواو من الخط فللفظ، فلذلك أعيد الظاهر
 )٣(يعقوبويؤكد ذلك وقوف ؛ فللوقف، )٢(�m�À�Á�lو، )١( m����l: تعالى

  .)٤(عليها بالواو

، وفيما ذكره نزاع، )٦(البزَدويّ في كالمه على  )٥(عبد العزيزوهذا ملخص كالم 
–ألن الشرط ؛ بالشرط هو موجود قبل الشرط -هناها-ق م أن المعلّ ا ال نسلّ وهذا أنّ 

مشيئة  -هنا–إن الشرط : فإن قيل؛ قبل المشيئة االمشيئة وليس المحو ثابتً  -هنا
شائع في كثير ، فهو مذكور بالقوة اوهذا وٕان كان محذوفً ، خاصة وهي مشيئة الختم

�����m: كقوله تعالى، من األماكن � ����������l)٧(،m�q�r�s�t�

u� � �l)ولو شاء اهللا جمعهم لجمعهم" و"لو شاء اهللا عدم إيمانهم ما : المعنى، )٨"
  .اهللا عدم قتالهم ما اقتتلوا" أشركوا" و"لو شاء

                                                            
  .٦سورة القمر:  )١(
  .١٨سورة العلق:  )٢(
بن أسحق الحضرمي، أحد األعالم، قرأ على أبي المنذر سّالم الّطويل، وسمع  قارىء أهل البصرة، يعقوب )٣(

من شعبة وأقرانه، تصدر لإلقراء والتحديث، وحمل عنه خلق كثير، وله في القراءة رواية مشهورة ثامنة على 
: كان يعقوب قال أبو حاتم ،قراءة السبعة، رواها عنه روح بن عبدالمؤمن وغيره الحضرمي أعلم من  السجستاني

ختالف في القرآن العظيم وتعليله ومذاهبه ومذاهب النحو بين فيه، وكتابه "الجامع" جمع أدركنا في الحروف واال
الذهب  شذرات( .هـ٢٠٥وفي سنة ت ،فيه بين عامة االختالف ووجوه القراءات ونسب كل حرف إلى من قرأ به

٣/٢٩.(  
  .٢/٤٤إتحاف فضالء البشر في القراءات األربع عشر للبّنا  )٤(
من أهل بخارى، له ، فقيه حنفي من علماء األصول ،عبدالعزيز بن أحمد بن محمد عالء الدين البخاري )٥(

هـ. ٧٣٠وفاته سنة  ،المنتخب الحسامي"تصانيف منها: "شرح أصول البزدوي" سّماه "كشف األسرار" و"شرح 
  ).٤/١٣األعالم للزركلي (
، فخر اإلسالم، البزدوي، فقيه أصولي، من أكابر بن محمد بن الحسين بن عبدالكريم، أبو الحسن علي )٦(

نسف، له تصانيف منها: "المبسوط" و" كنز الوصول"  الحنفية، من سكان سمرقند، نسبته إلى "بزدة" قلعة بقرب
األعالم للزركلي هـ. (٤٨٢في أصول الفقه، ويعرف بأصول البزدوي، و"تفسير القرآن"، وغير ذلك، وفاته في 

٤/٣٢٩.(  
  .٣٥سورة األنعام:  )٧(
  .٢٥٣سورة البقرة:  )٨(
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، ما ادعيناه وٕاذا ثبت هذا صحّ ، اال يكاد يثبت مفعول المشيئة إال نادرً : قيل
  .اهللا ثابت قبل مشيئة اهللا الختم فإن محوَ 

  .لكنها إنما تختص بقرينة الجواب، الشرط مشيئة خاصة منا أن سلّ : فإن قلت
ومحو الباطل يختم على  الختمَ إن يشأ اهللا : فالمعنى؛ هنا شيئان: والجواب

  .وحينئذ ال يتم ما ادعاه، ويمح الباطل، قلبك
 يمحو الباطل"و، الشرط ال بد أن يكون غير ثابت وغير ممتنع وجوابه أن" 

  .اوهذا أحسن جدً  ،فال يصح دخوله في جواب الشرط اكان ثابتً 
، الجملتينبل مجموع ، من الجملتين إن الجواب ليس كال : بقي أن يقال

  .)١(اوٕان كان أحدهما ثابتً ، والمجموع معدوم قبل وجود الشرط

�mi�j�k�lقوله تعالى  � �m�on�p�q�rl ، فإنه علة تامة معطوفة
الباطل  القلب ومحوُ  ولو دخلت كان ختمُ  ،غير داخل تحت الشرط، على ما قبلها

د جِ القلب ووُ وقد عدم ختم ، والمتعلق بالشرط معدوم قبل وجوده، متعلقين بالشرط
واللفظ ليس ، وٕانما سقطت الواو في الخط، فعلمنا أنه خارج عن الشرط، محو الباطل

كسقوطه في ، للفظ اوفي الخط اتباعً ، بل سقوطه من اللفظ اللتقاء الساكنين، للجزم
 يعقوبولهذا وقف عليه ، )٣(mÀ�Álوقوله ، )٢( mj�klقوله تعالى 

  .للخط اوٕان وقف عليه غيره بغير واو اتباعً ؛ لألصل ابالواو نظرً 
ولو كانت ، mp�q�lوالدليل على أنها ابتداء إعادة االسم في قوله 

�(�mومثله  "ويمح الباطل"معطوفة على ما قبلها لقيل  �*+� �,�-�.� �/�
0l )٤(.  

mmmm�� ��||||�� ��}}}}������ ������~~~~�� ��������� ��� ������ ��� ������ ��� ������ ��� ���    �� ��!!!!�� ��""""�� ��####�� ��$$$$�� ��%%%%�� ��&&&&�� ��''''�� ��((((���� ����llll  

                                                            
  .٢/٣٠٥خول الجملة في حكم األولى اإلشارة إلى عدم د –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )١(
  .١١سورة اإلسراء:  )٢(
  .١٨سورة العلق:  )٣(
  .٤/٦٧قواعد تتعلق بالعطف  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان: . ٥سورة الحج:  )٤(
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�{�|�m: تعالى قوله � �~��� � � � � � � � � �!l ،ن التوبة ألنه ضمّ ؛ "ن"عَ فجاء بـ
  .)١(معنى العفو والصفح

  .)٢(من عباده: أي، "من"بمعنى وتأتي "عن" : /وقال 

mmmm�� ��¬¬¬¬�� ��®®®®�� ��++++�� ��°°°°�� ��±±±±�� ��²²²²�� ��³³³³�� ��́́́́���� ����1111�� ��¸¶¸¶¸¶¸¶�� ��¹¹¹¹���� ����ºººº�� ��»»»»�� ��¼¼¼¼�� ��llll  
�´�m¬�®�+�°�±�²�³: تعالى قوله �1�¸¶�¹� �º�
»l ،فقوله :mº�lومعناه الولي لعباده بالرحمة ، هو من أسماء اهللا�
أو ، لعباده المطيعين "حامد"يحتمل أن يكون من  m»l: وقوله، والمغفرة

ويحتمل أن  ،وعلى هذا فالضمير راجع إلى اهللا سبحانه، اءاء والضرّ في السرّ  "محمود"
بمعنى المحمود  "الحميد"و، الربيعوهو مطر ، من أسماء المطر �mº�lيكون 

  .)٣(وعلى هذا فالضمير عائد على الغيث
mmmm�� ��HHHH�� ��IIII�� ��JJJJ�� ��KKKK������ ������LLLL�� ��MMMM�� ��NNNN�� ��POPOPOPO�� ��QQQQ������ ������RRRR�� ��SSSS�� ��TTTT���� ����UUUU�� ��VVVV�� ��WWWW���� ����XXXX�� ��llll  

ذكرت في سياق فحيث ، ومفردة ا"الرياح" في القرآن الكريم جْمعً : /قال 
وقد اطردت ، وحيث جاءت في سياق العذاب أتت مفردة، الرحمة جاءت مجموعة

�m�H�I�J�Kهذه القاعدة إال في مواضع يسيرة منها قوله تعالى  � �L�M�N�

Ol ، على  -االنتصاف من الكشاف- في كتابه ابن المنيروهذا أورده
  .)٤(وسكونها شدة على أصحاب السفن، الريح رحمة ونعمة: قال الزمخشري

mmmm�� ��~~~~�� �������� ���������� ��� ��������� ��� ��������� ��� ��������� ��� ���������� ����� ���� � ����� ���������� �������� ���������� ���������� �������� �������� �������� ��llll  

                                                            
  .٣/٢١٢التضمين  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )١(
  .٤/١٧٩عن  –من األدوات الكالم على المفردات المصدر السابق:  )٢(
  .٣/٢٧٣التورية  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٣(
ا وحكم ا ومفردً فيما ورد في القرآن مجموعً  –أساليب القرآن وفنونه البليغة . البرهان: ٤١٤-٥/٤١٣الكشاف  )٤(

  .٤/١٠ذلك 
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����m: تعالى قوله ������l ،"عنه : قلنا؟ إن قيل لم سقطت "الفاء
  :ثالثة أجوبة
والذين هم : والتقدير: بل لمجرد الزمان، افي اآلية ليست شرطً  "إذا"أن : أحدها

  .ينتصرون زمان إصابة البغي لهم
  .زائدة للتوكيد "م"هأن : والثاني
  .)١(ان حذفها كون الفعل ماضيً حسُ  "الفاء"أن : والثالث

 mmmm�� �������� �������� ��    �� ��¡"¡"¡"¡"�� ��¢¢¢¢�� ��££££���� ����¤¤¤¤�� ��¥¥¥¥�� ��¦¦¦¦�� ��¨§¨§¨§¨§�� ��©©©©���� ����ªªªª������ ������««««�� ��¬¬¬¬�� ��®®®®�� ��llll  
�m: تعالى قوله��� �"l ،٢(كل سيئة: أي(.  

  .)٣(فحمل اللفظ على اللفظ، ومن اهللا حسنة، وهي من المبتدئ سيئة

mmmm�� ��AAAA�� ��BBBB�� ��CCCC�� ��DDDD�� ��EEEE�� ��FFFF�� ��GGGG� �� �� �� �HHHH�� ��IIII�� ��KJKJKJKJ�� ��LLLL�� ��MMMM�� ��NNNN�� ��
OOOO���� ����PPPP�� ��QQQQ���� ����RRRR�� ��SSSS�� ��TTTT�� ��UUUU�� ��WVWVWVWV�� ��XXXX���� ����YYYY�� ��ZZZZ���� ����[[[[�� ��\\\\�� ��]]]]�� ��̂̂̂̂llll  

�mG: نحو "الباء"بمعنى تأتي "من" : /قال  �H�I�Jl ، حكاه

وٕانما نظره ، ألنه ال يصح عنه؛ mH�Il: وقيل إنما قال، )٥(يونسعن  )٤(البغوي

                                                            
  .٤/١٨٦الفاء  –الكالم على المفردات من األدوات البرهان:  )١(
  .٢/١٦٨إطالق اسم الخاص وٕارادة العام  –بيان حقيقته ومجازه المصدر السابق:  )٢(
  .٢/١٧٥إطالق اسم الضدين على اآلخر المصدر السابق: )٣(
، وعبارته: "وقيل "ِمْن" بمعنى الباء، وقيل: إنما قال: "من طرف خفي"؛ ألنه ال ١١٦٢ص/ تفسير البغوي، )٤(

يفتح عينه إنما ينظر ببعضها، وقيل: معناه ينظرون إلى النار بقلوبهم؛ ألنهم ُيحشرون عمًيا والنظر بالقلب 
   خفي.

قال السيرافي : بارع في النحو، من أصحاب  ،بو عبد الرحمنبن حبيب الضبي الوالء البصري، أ يونسهو  )٥(
سمع  ،فأكثر، وله قياس في النحو، ومذاهب يتفرد بها أبي عمرو بن العالء، سمع من العرب، وروى عن سيبويه

مولده سنة تسعين ومات سنة ثنتين وثمانين  ،تسعين سنة ولم يتزوج ولم يتسرّ  قارب يونس ،والفراء منه الكسائي
  ). ٢٢٠٦رقم الترجمة ( ،٢/٣٦٥بغية الوعاة (ومائة.  

فقد أورد  ، أما البغوي١٨/٤٩٨، والقرطبي في تفسيره ٥١٢في معاني القرآن، ص/ األخفش نقل كالم يونس
  القول دون إسناده ليونس.
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  .)١(ببعضها
 mmmm�� ��    �� ��!!!!� �� �� �� �""""�� ��####�� ��$$$$�� ��%&%&%&%&�� ��''''� � �� � �� � �� � �((((�� ��))))�� ��*+*+*+*+�� ��,,,,�� ��----� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �....�� ��////�� ��0000�� ��
1111�� ��2222�� ��34343434�� ��5555�� ��6666�� ��7777���� ����¡¡¡¡�� ��¢¢¢¢�� ��££££�� ��¤¤¤¤�� ��¥¥¥¥�� ��¦¦¦¦���� ��� ���� �������� ��� ���� �������� ��� ���� �������� ��� ���� ����§§§§�� ��llll  

�-�,�m: قوله تعالى � � � �.�/�0�1�2�4l  قالثم :m¤�¥�
¦� �� ��� ��� ��� ���l "٢(مبالغة في إثبات أن هذا الجنس شأنه كفران النعم؛ ولم يقل " فإنه(.  

mmmm�� ��̈̈̈̈�� ��©©©©� �� � � �� �ªªªª�� ��¬«¬«¬«¬«�� ��®®®®�� ��EEEE�� ��±°±°±°±°�� ��²²²²�� ��³³³³�� ��́́́́�� ��KKKK� � �� � �� � �� � �¶¶¶¶�� ��̧̧̧̧� � �� � �� � �� � �¹¹¹¹�� ��ºººº�� ��
»»»»�� ��¼¼¼¼�� ��½½½½�� ��¾¾¾¾�� ��À¿À¿À¿À¿���� ����ÁÁÁÁ�� ��ÂÂÂÂ�� ��ÃÃÃÃ�� ��ÅÄÅÄÅÄÅÄ�� ��ÆÆÆÆ���������� ����������\\\\�� ��]]]]�� ��̂̂̂̂�� ��llll  

�©�¨�m: تعالى قوله �ª�¬«�®�E�±°�²�³�´�K� � �¶�
¸� � �¹�º�»�¼�½�¾�À¿� �Á�Â�Ã�ÅÄ�l ، ّم سبحانه حال قس

فرد العبد بهبة ألنه سبحانه إما أن يُ  ؛إلى أربعة أقسام اشتمل عليها الوجودالزوجين 
  .أو ال يهب شيئا، أو يجمعهما له، أو بهبة الذكور، اإلناث

وهي هبة الذكور ، لينتقل منها إلى أعلى منها اآليةوقد جاءت األقسام في هذه 
أقسام العطية بلفظ وجاءت كل ، اثم انتقل إلى أعلى منها وهي وهبتهما جميعً ، فيه

عن لفظ الهبة  فعدلَ   mÆlوقال فيه ، وأفرد معنى الحرمان بالتأخير، الهبة
������m: كقوله، للتغاير بين المعاني ���������	�
� �����

��� ��l)بلفظ ومعنى الحرمان ، فذكر امتداد وٕانمائه بلفظ الزرع، )٣
  .الجعل

  :ناث لوجوه غير ما سبقإنما بدأ سبحانه باإل: وقيل
  .ألجل استثقال األبوين لمكانهن، لهنّ  اجبرً : أحدها

                                                            
  .٤/٢٥٥من  –الكالم على المفردات من األدوات البرهان:  )١(
  .٢/٣٠٤قصد العموم  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٢(
  .٦٥-٦٣الواقعة  سورة )٣(
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فإن األبوين ، ال ما يشاء األبوان، سياق الكالم أنه فاعل لما يشاء أن : الثاني
ذكر فبدأ ب، وهو سبحانه قد أخبر أنه يخلق ما يشاء اال يريدان إال الذكور غالبً 

  .االصنف الذي يشاؤه وال يريده األبوان غالبً 
كر ما كانت تؤخره الجاهلية من أمر البنات حتى كانوا ه قدم ذِ أنّ : الثالث

  .كرم عندي في الذ أي هذا النوع الحقير عندكم مقدّ ، هنّ نيئدو 
 هلينقل: وقيل ،وعند العجز والضعف تكون العناية أتم، لضعفهنّ  قدمهنّ : الرابع

  .من الغم إلى الفرج
، فجبر نقص األنوثة بالتقديم، ف سبحانه الذكور بعد تنكيروتأمل كيف عرّ 

 الواحديوهذا أحسن مما ذكره  ،فإن التعريف تنويه، وجبر نقص المتأخر بالتعريف
 ف الذكور ألجله الفاصلةأنه عر.  

فأعطى لكل من الجنسين حقه من التقديم ، م الذكورقدّ  ار الصنفين معً ولما ذكَ 
  .واهللا أعلم بما أراد ،والتأخير

ألن  ؛هولعلّ  "أو"والثالث بـ، "الواوـ"وهو أنه عطف الثاني والرابع ب، بقى سؤال آخر
 فكأنه وهب لهذا الصنف وحده أو مع غيره ، من اإلناث والذكور قد ال يقترن بها هبة كل

  !ئف القرآن وبدائعهفتأمل لطا ،"أو" فلذلك تعينت
من  األنه ليس واحدً  ؛ومن هذا التقسيم أخذ بعض العلماء أن الخنثى ال وجود له

أو ألنه ، والمنة بغير الخنثى أحسن وأعظم؛ ألنه مقام امتنان ؛ة فيهوال حجّ ، المذكورين
  .)١(والخنثى ال يخرج عن أحدهما، باعتبار ما في نفس األمر

لجبرهن إذ هن موضع ؛ هنا تقديم اإلناث، m²�³�´�Kl: تعالى هقول
لإلشارة إلى ، ولهذا جبر الذكور بالتعريف، نّ على اإلحسان إليه أو للحث، االنكسار

  .ما فاتهم من فضيلة التقديم

                                                            
  .٣/٢٨٩التقسيم  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )١(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٣٩٥ 

 

، ألن المقصود بيان أن الخلق كله بمشيئة اهللا تعالى ؛تقديم اإلناث ويحتمل أنّ 
  .)١(ال على وفق غرض العباد
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  –أي القرآن- اهسمّ و : / أبو المعالي عزيزي بن عبدالملكقال القاضي 

  .)٢(m�A�B�C��D�E�Fl: فقال، اروحً 

                                                            
  .٣/١٦٩، ٣/١٦١ البرهان: التقديم والتأخير )١(
  .١/١٩٣معرفة أسمائه واشتقاقاتها المصدر السابق:  )٢(

 



 

  
    

    
    املبحث الرابع: املبحث الرابع: املبحث الرابع: املبحث الرابع: 

    (الزخرف) وحىت آخر سورة (احلجرات)(الزخرف) وحىت آخر سورة (احلجرات)(الزخرف) وحىت آخر سورة (احلجرات)(الزخرف) وحىت آخر سورة (احلجرات)من أول سورة من أول سورة من أول سورة من أول سورة 
 مطلبان:وفيه 

سورة  أولره اإلمام الزركشي من ما فس  المطلب األول:
 .)األحقاف(سورة  آخرحتى  )الزخرف(

سورة  أولره اإلمام الزركشي من ما فس  المطلب الثاني:
 .)الحجرات(سورة  آخرحتى  )محمد(

 

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٣٩٧ 

 

        : : : : املطلب األولاملطلب األولاملطلب األولاملطلب األول
 ))))األحقافاألحقافاألحقافاألحقاف((((وحىت نهاية سورة وحىت نهاية سورة وحىت نهاية سورة وحىت نهاية سورة     ))))الزخرفالزخرفالزخرفالزخرف((((من بداية سورة من بداية سورة من بداية سورة من بداية سورة     الزركشيالزركشيالزركشيالزركشيما فسره اإلمام ما فسره اإلمام ما فسره اإلمام ما فسره اإلمام 

        

        

mmmm�� ��uuuu�� ��vvvv�� ��wwww�� ��xxxx� �� � � �� �yyyy�� ��zzzz�� ��{{{{�� ��llll  
�mu�v�w�x: قوله تعالى �l ، ّألن غير  ؛قرأ بلسان عربيرناه يُ أي صي

بدليل قوله ، القرآن في الكتب السالفةوألن معاني ، القرآن ما هو عبري وسرياني
  .)٢( mJ��K�L�M�N�l،)١( m�������lتعالى 

ر األولين من بُ ألنه ليس في زُ : قال، وبهذا احتج من أجاز القراءة بالفارسية
ف هذا فكأنه نقل المعنى من رِ وٕاذا عُ  ،المعنىوالفارسية تؤدي ، القرآن إال المعنى

  .الفظ القرآن فصيره عربيً 
أما  ،ومعنى وهو مردود صناعةً ، )٣(حيث جعله بالخلق الزمخشريوأخطأ 

، ولو كان بمعنى الخلق لم يتعد إال إلى واحد، الصناعة فألنه يتعدى لمفعولين
لكن بجواز إرادة التسمية أو التصيير  -احتمل هذا المعنىوٕان -وتعديته لمفعولين 

ألنه ليس ؛ فباطل "خلقنا التالوة العربية"وأما المعنى فلو كان بمعنى  ،على ما سبق
ه وٕانما الخالف في أن كالم اهللا الذي هو أمرُ ، الخالف في حدوث ما يقوم بألسنتنا

  .فعندنا أنه صفة من صفات ذاته وهو قديم، ونهيه وخبره
فصار عند ، وأحدثه لنفسه، إنه صفة فعل أوجده بعد عدمه: القدرية وقالت

فظهر أن اآلية على تأويله ليس فيها تضمن لعقيدته ، حدوثه متكلما بعد أن لم يكن
  .الباطلة

                                                            
  .١٩٦سورة الشعراء:  )١(
  .١٨سورة األعلى:  )٢(
  .٥/٤٢٥الكشاف  )٣(

 سورة الزخرفسورة الزخرفسورة الزخرفسورة الزخرف

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٣٩٨ 

 

: كقوله تعالى، )٢(الجعل فيه بمعنى التسوية: "أبكار األفكار"في  )١(اآلمدي وقال
m�A�B�C�Dl )٣( ، اونه كذبً أي يسم.  

، والمراد القرآن بمعنى القراءة دون مدلولها، ويحتمل أن الجعل على بابه: قال
ما أذن اهللا لشيء إذنه لنبي «: عومنه قوله ، فإن القرآن قد يطلق بمعنى القراءة

  .أي بالقراءة )٤(!يتغنى في القرآن
؛ وتارة يتعدى الثنين، ل أن يتعدى لواحدعْ قاعدة العرب في الجَ : وقال بعضهم

وأما إذا تعدى الثنين فيجيء بمعنى ، فإن تعدى لواحد لم يكن إال بمعنى الخلق
���m: وبمعنى التسمية، )٥(m�t�u�v�xwlكقوله تعالى ، الخلق
¡� �¢�£�¤�¥�§¦l)٦(،m�A�B�C�Dl)ويجيء ، )٧

�&m: كقوله تعالى، بمعنى التصيير �%�$�#�"l )أي صيرناهما، )٨.  

                                                            
الحنبلي ثم  بن محمد بن سالم التغلبي اآلمدي بن أبي علي الكالم سيف الدين عليالعالمة المصنف فارس  )١(

وتال ببغداد على ابن ، ، ومحمد الصفاروقرأ بآمد القراءات على عمار اآلمدي ،ولد سنة نيف وخمسين ،الشافعي
" في الكالم، و"منتهى السول في األفكاروله كتاب "أبكار ، وحفظ "الهداية" وتفقه على ابن المني، عبيدة

قال سبط الجوزي: لم يكن في زمانه من يجاريه ، " و"طريقة" في الخالف، وله نحو من عشرين تصنيًفااألصول
مات في رابع صفر  ،وعلم الكالم، وكان يظهر منه رقة قلب وسرعة دمعة، أقام بحماة، ثم بدمشق األصلينفي 

  ).٥٧٠٠، رقم الترجمة (٣/٢٣٠تهذيب سير أعالم النبالء ( سنة إحدى وثالثين وستمئة، وله ثمانون سنة.
.." أبكار األفكار في  فإن الجعل قد يطلق بمعنى التسميةهي " ث إن عبارة اآلمديالعبارة فيها تصحيف حي )٢(

 ١م، ج/٢٠٠٤ -هـ ١٤٢٤ت/  ٢القاهرة، ط/ –أصول الدين، لآلمدي، مطبعة دار الكتاب والوثائق القومية 
  .٣٦٣ص/

  .٩١سورة الحجر:  )٣(
، كتاب »َلْم َيْأَذِن اُهللا ِلَشْيٍء َما َأِذَن ِللنِبي َأْن َيَتَغنى ِباْلُقْرآنِ «أبي هريرة بلفظ: من حديث  رواه البخاري )٤(

صالة مسلم، كتاب ورواه )، ٥٠٢٣رقم الحديث ( ،١٢٨٣ص/ ،"من لم يتغن بالقرآنباب " – فضائل القرآن
  .)٧٩٢رقم الحديث ( ،٣٥٦ص/ بالقرآن"،استحباب تحسين الصوت ، باب "المسافر وقصرها

  .١٢سورة اإلسراء:  )٥(
  .١٩سورة الزخرف:  )٦(
  .٩١سورة الحجر:  )٧(
  .٥٠سورة المؤمنون:  )٨(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٣٩٩ 

 

بل ، في الخلق اإذا علمت هذا فإذن ثبت أن الجعل المتعدي الثنين ليس نصً 
 ألن الدليل ال ؛ولم يكن في اآلية تعلق للقدرية على خلق القرآن، يحتمل الخلق وغيره
جعلنا : ويجوز أن يكون بمعنى الخلق على معنى، ال احتمال فيه ابد أن يكون قطعيً 

  .التالوة عربية
، ألنها لم تأت عن السلف ؛وٕان جوزنا حدوث األلفاظ؛ وهذا يمنع إطالقه: لتق

  .)١(القرآن غير مخلوق على اإلطالق: بل نقول
 mmmm�� ��||||�� ��}}}}�� ��~~~~�� ��****�� ��++++���� ����,,,,������ ������----�� ��....�� ��llll  

  –أي القرآن- سماهو : / أبو المعالي عزيزي بن عبدالملكقال القاضي 
�,��+�*�~�{�|�m: فقال، عليا ��-l)٢( .   

، فإن حقيقته أنه في أصل الكتاب، m|�}�~�*l: قوله تعالىو 

 ،ألن األوالد تنشأ من األم كما تنشأ الفروع من األصول؛ لألصل "األم"فاستعير لفظ 
فينتقل السامع من حد السماع ، اتمثيل ما ليس بمرئي حتى يصير مرئيً وحكمة ذلك 

  .)٣(إلى حد العيان وذلك أبلغ في البيان

 mmmm�� ��



�� �������� �������� ���� �������� ���������� ���������� �������� ��llll  

m: قوله تعالى�������l ،ألن الذي قبلها خبر؟ أي بل أتخذ ،

  .)٤(وجرى على كالم العباد، والمراد بها التوبيخ لمن قال ذلك


m: في قوله تعالى أبو البقاءوقال �������l ،بل : تقديره
تعالى - اولو جعلناه همزة وصل لصار إثباتً ، بهمزة مقطوعة على اإلنكار، "!أتخذ"

                                                            
  .٨٥-٤/٨٤لفظ جعل  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )١(
  .١/١٩٢معرفة أسمائه واشتقاقاتها المصدر السابق:  )٢(
  .٣/٢٦٦ستعارة اال –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٣(
  .٤/١١٦أم  –الكالم على المفردات من األدوات المصدر السابق:  )٤(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٤٠٠ 

 

 "بل"وحدها دون الهمزة وما بعد  "بل"المنقطعة بمعنى  "أم"ولو كانت  -اهللا عن ذلك
  .)١(!تعالى اهللا عن ذلك، افيصير ذلك في اآلية متحققً ، متحقق
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�����m: تعالى قوله � �����������l ، بين ذلك بقوله في

�m�a�b: النحل �c�d�l )٢(.  
 mmmm�� �������� ��    �� ��!!!!���� ����""""�� ��####�� ��$$$$�� ��%%%%������ ������&&&&�� ��''''�� ��((((�� ��llll  

�!� ���m: قوله تعالى �"�#�$�%� � �&�'�l ، فإنه سبحانه
ن والتشاغل عن النظر في األمور ن في الترفه والتزيّ نشأْ كنى عن النساء بأنهن يُ 

أعني -والمراد نفي ذلك ، لم يشعر بذلك "النساء"ولو أتى بلفظ ، ودقيق المعاني
  .)٣(تعالى اهللا عن ذلك-  وكونهم بنات اهللا، عن المالئكة - األنوثة
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�¡��m: قوله تعالى �...l ويشهد ، على قول، "سّموا المالئكة": أي
 m�A�B�C�D�E�F�G�H�Il: له قوله تعالى

أو يكون  )٤(
  .)٥(ااعتقدوهم إناثً : المعنى
  .)٦(ما شهدوا ذلك: أي m�¨�ª©l: قوله تعالىو 
mmmm�� ��0000�� ��1111���� ����2222�� ��3333�� ��4444�� ��5555�� ��6666�� ��7777�� ��8888�� ��9999�� ��::::�� ��;;;;���� ����llll  

                                                            
  .٤/١١٨أم  –الكالم على المفردات من األدوات البرهان:  )١(
  .٤٢/١٢١تقسيم القرآن إلى ما هو بين بنفسه ..  –معرفة تفسيره وتأويله البرهان: . ٥٨سورة النحل:  )٢(
  .٢/١٩١أسباب الكناية  –الكنايات والتعريض في القرآن البرهان:  )٣(
  .٤/٨٣لفظ جعل/ أحواله  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان: . ٢٧سورة النجم:  )٤(
  .٤/٨٥لفظ جعل/ أحواله  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٥(
  .٢/٢٠٤استفهام اإلنكار  – أقسام معنى الكالمالمصدر السابق:  )٦(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٤٠١ 

 

  .)١(يندِ على : أي، m�2�3�4�5�6�l: قوله تعالى
�m7�8�9: كقوله سبحانه، نةالس : ومن معاني "الهدى": /قال 
:l)٢(.  
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َل َهَذا اْلُقْرآُن َعَلى َرُجٍل ِمَن اْلَقْرَيَتْيِن َعِظيٍم}: تعالى قوله َلْوال ُنز} ، عليهم  رد
  .)٣({َوَربَك َيْخُلُق َما َيَشاُء َوَيْخَتاُر َما َكاَن َلُهُم اْلِخَيَرُة}: بقوله

�¦�¥�¤�£m: في قوله تعالى )٤(عليأبو وقال  �§�l ، إن ظاهر اللفظ
 دل ، ولما لم يمكن أن يكون منهما، ايقتضي أن يكون من مكة والطائف جميعً 

  .)٥("رجل من إحدى القريتين": المعنى على تقدير
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: فإنه يراد به، "اي خرِ سِ "و "رونخَ يسْ "وكل شيء في القرآن من : )٦(ابن فارسقال 

�¾�½mغير التي في سورة الزخرف ، االستهزاء �¿�ÁÀl ، فإنه أراد

  .)٧(اأعوانا وخدمً 

تفريق األرزاق : بالسين، )٨( m��°�±l ،m�A�Bl: وقوله تعالى

                                                            
  .٢/١٣٢ا وأسبابه اإلجمال ظاهرً  –معرفة تفسيره وتأويله البرهان:  )١(
  .١/٨٥معاني الهدى  –جمع الوجوه والنظائر المصدر السابق:  )٢(
  .٢/١٢٣تقسيم القرآن إلى ما هو بين  –معرفة تفسيره وتأويله البرهان: . ٦٨سورة القصص:  )٣(
م، ١٩٩١ -هـ ١٤١١ت/ ١دمشق/بيروت، ط/ –انظر قوله في: الحجة للقّراء السبعة، دار المأمون للتراث  )٤(

  .١٢-١١ص/ ٤ج/
  .٣/٥المثنى وٕارادة الواحد   –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٥(
  .١٢أفراد كلمات القرآن العزيز البن فارس ص/ )٦(
  .١/٨٧جمع الوجوه والنظائر البرهان:  )٧(
  .١١سورة األنبياء:  )٨(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٤٠٢ 

 

  .)١(تفريق اإلهالك واإلعدام: وبالصاد، واإلنعام
mmmm�� ��HGHGHGHG�� ��IIII���� ����JJJJ�� ��KKKK�� ��LLLL�� ��MMMM�� ��NNNN�� ��POPOPOPO�� ��QQQQ�� ��RRRR�� ��SSSS���� ����TTTT�� ��UUUUllll   

�mI: قوله تعالى �J�K�L�M�N�Ol ،إن"فجعلوا ، ما كل: أي" 
  .)٢(في اإليجاب "إال"والالم بمعنى ، "ما"بمعنى 
 mmmm�� ��VVVV�� ��WWWW�������� ��������XXXX�� ��YYYY�� ��ZZZZ�� ��[[[[�� ��\\\\�������� ��������]]]]���� ����̂̂̂̂���� ����____�� ��̀̀̀̀�� ��aaaa�� ��llll  

�m�V�W: في قوله تعالى )٣(ابن قتيبةقال  � � �X�Y�Z�l ، َت وْ شَ أنه من ع
ألنه لم  ؛وٕانما غلط، ضيعرِ : وٕانما معناه، طوه في ذلكوغل  ،إذا نظرت: اعشوً أعشو 

  .)٤(وعشوت عنه، إلى الشيء يفرق بين عشوتُ 
mmmm�� ��jjjj�� ��kkkk���� ����llll�� ��mmmm�� ��nnnn�� ��oooo���� ����pppp���� ����qqqq�� ��rrrr�� ��ssss�� ��tttt�� ��uuuu�� ��llll  

�mj�k: قوله تعالى �l�m�n�o� �p� �q�rl ، أراد المشرق
  .)٥(ابن الشجريقاله ، ألنه أشهر الجهتين ؛ب المشرقفغل ، والمغرب
mmmm�� ��vvvv�� ��wwww�� ��xxxx�������� ��������yyyy�� ��zzzz�� ��{{{{�� ��||||�� ��}}}}�� ��~~~~�� ��2222�� ��llll  

�m�v�w�x: تعالى قوله � � �y�z�{�|�}�~l ، وذلك

م سبحانه أنه ال ينفعهم لَ فأعْ ، يخفف منها ويسلى عنهاألن االشتراك في المصيبة 
  .)٧(وهذا أعظم ما يكون من التحسير ،)٦(ذلك

                                                            
  .١/٢٩٥حروف متقاربة تختلف في اللفظ الختالف المعنى  –علم مرسوم الخط البرهان:  )١(
  .٤/٢٠٥الالم غير عاملة  –الكالم على المفردات من األدوات المصدر السابق:  )٢(
في  نظر قول أبي عبيدة، وقد عزا هذا القول ألبي عبيدة، ا٣٩٨تفسير غريب القرآن، البن قتيبة، ص/ )٣(

  .٢/٢٠٤"مجاز القرآن" 
  .١/٢٠٦معرفة غريبه البرهان:  )٤(
 –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان: . ، المجلس الثاني في تقاسيم التثنية١/١٩ أمالي ابن الشجري )٥(

  .٣/١٩٦تغليب األشهر 
  .٣/٤٦حتراس اال –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٦(
  .٣/١٤٦اإليجاز  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٧(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٤٠٣ 

 

 mmmm�� ��3333�� ��4444���� ����5555�� ��6666�� ��7777�� ��8888�� ��9999�� ��::::�� ��� ����� ��� ����� ��� ����� ��� ���;;;;�� ��<<<<�� ��====�� ��>>>>���� ����llll  
�m�3�4: قوله تعالى �5�6�7�8�l ،كما ، ليس ذلك إليك: أي

  :وهنا أمران، )١(m�Y�Z�[�\�]��̂_�`l: قال تعالى
، ممتنع عليه ىعب أن ذلك المد قد يجيء لتعريف المخاطَ  اإلنكارَ  أن : أحدهما

�m�3�4: كقوله تعالى، وليس من قدرته �5�6�7�8l ألن إسماع ؛

؛ يألنهم بمنزلة الصم والعم ؛هم ال يمكنبل المعنى أن إسماعَ ، عيه أحدالصم ال يدّ 
ه عن تقدير إلى إنكار موجّ  إشارةً ؟ "أتسمع الصم": ولم يقل، وٕانما قدم االسم في اآلية

وهذا ، وأنه ادعى القدرة على ذلك، مبه صمَ  نْ أنه يختص بإسماع مَ ÷ منه  ظنّ 

  .)٢(من إنكار الفعل أبلغُ 

mmmm�� ��????�� ��°°°°�� ��±±±±�� ��²²²²�� ��³³³³�� ��́́́́�� ��EEEE������ ������¶¶¶¶�� ��̧̧̧̧�� ��¹¹¹¹�� ��ºººº�� ��»»»»�� ��¼¼¼¼�� ��½½½½�� ��llll  
�m�?�°�±�²�³�´�E: قوله تعالى � �¶�¸�¹�º�»�

¼l ،نزل ومعها عشرون ألف ملك وسائر القرآن و  ،)٣(نزلت عليه ليلة أسري به

  .)٤(بال تشييع جبريلنزل به 

 mmmm�� ��AAAA�� ��BBBB�� ��CCCC�� ��DDDD�� ��EEEE�� ��FFFF�� ��GGGG�� ��HHHH�� ��JIJIJIJI�� ��KKKK���� ����LLLL�� ��MMMM�� ��NNNN�� ��OOOO�� ��llll  

ما من آية : معناه، m�A�B�C�D�E�F�G�H�JI�l: قوله تعالى

  .في حالة واحدة، فاضلة ومفضولة، أكبر من كل واحدة منهامن التسع إال وهي 

                                                            
  .٨٠سورة النمل:  )١(
  .٢٠٥ – ٢/٢٠٤استفهام اإلنكار  –أقسام معنى الكالم البرهان:  )٢(
  .١/١٤١ببيت المقدس ما نزل  –معرفة المكي والمدني المصدر السابق:  )٣(
  .١/١٤٣ما نزل مشيًعا  المصدر السابق: )٤(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٤٠٤ 

 

وكذلك ، الغرض وصفهن بالكبر من غير تفاوت فيه بأنّ  )١(الزمخشري وأشار
آراء الناس  أن تختلفَ ، العادة في األشياء التي تتفاوت في الفضل التفاوت اليسير

  :الحماسيوربما اختلف آراء الواحد فيها كقول ، في تفضيلها
  مـــــن تلـــــَق مــــــنهم تُقـــــل القيـــــُت ســــــّيَدهم

  
  )٢(مثــل النجــوم التــي َيســري بهــا الســاري  

وقت ، بأن المراد األعلى أكبر من أختها عندهم )٣(ابن الحاجبوأجاب   
  .)٤(ليس للغائب عنها اعظيمً  المشاهدة اآلية في النفس أثرً ألن ، حصولها

 mmmm�� ��PPPP�� ��QQQQ�� ��RRRR������ ������SSSS�� ��TTTT���� ����UUUU�� ��VVVV�� ��WWWW�� ��XXXX�� ��YYYY�� ��ZZZZ�� ��[[[[�� ��llll  
�mQ�Rl: تعالى قوله � يأيها العالم : أو، )٥(أي يا أيها الرجل الساحر�

 األن السحر عندهم كان عظيمً  ؛منهم له اوتوقيرً  اوٕانما قالوا هذه تعظيمً ، الكامل
خاصمته "كقول العرب ، بنا بسحرهلَ معناه يأيها الذي غَ : وقيل ،وصنعة ممدوحة

ولم ، بالسحر÷  موسىويحتمل أنهم أرادوا تعييب ، أي غلبته بالخصومة "فخصمته

  .)٦(رجاء أن يؤمنوا، ينافسهم في مخاطبتهم به

�mS�T: تعالى قولهو  �U�V�W�Xl إن قوله: قيل :mV�Wl  َمسَ ق ،

  .)٧(إنه سؤال ال قسم: أن يقال واألولى

: سقطت األلف الزائدة لتطويل هاء التنبيه في النداء في ثالثة أحرف: /قال 

                                                            
  .٥/٤٤٧الكشاف  )١(
 - هـ ١٤١١ت/ ١بيروت/لبنان، ط/ –البيت للَعَرْندس، انظر شرح ديوان الحماسة، للمرزوقي، دار الجيل  )٢(

  .١٥٩٣، ص/٢م، ج/١٩٩١
  عند تفسير اآلية. ٢٠٨ص/ أمالي ابن الحاجب، )٣(
  .٤/١٠٨قواعد في أفعل التفضيل  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٤(
  .٣/١٠١حذف الموصوف  المصدر السابق: )٥(
  .٤/٣٨الخطاب بالشيء عن اعتقاد المخاطب دون ما في نفس األمر  المصدر السابق: )٦(
  .٣/٣١القسم  المصدر السابق: )٧(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٤٠٥ 

 

m�c�bl)١( ،وmc�Rl)٢( ،وm���l)والباقي بإثبات ، )٣
اإلشارة إلى معنى االنتهاء إلى غاية : ر في سقوطها في هذه الثالثةوالس ، األلف

وتنبيه على االقتصار واالقتصاد من ، ليس وراءها في الفهم رتبة يمتد النداء إليها
  .)٤(حالهم والرجوع إلى ما ينبغي

mmmm�� ��dddd�� ��eeee�� ��ffff�� ��gggg� �� � � �� �hhhh�� ��iiii�� ��jjjj�� ��kkkk�� ��llll�� ��mmmm�� ��nnnn�� ��oooo� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �pppp�� ��qqqq� �� �� �� �srsrsrsr�� ��tttt�� ��

uuuu�� ��vvvv�� ��llll  

كانوا ، أنت خير: نهم إذا قالوا لهإف، m�t�u�v�w�x�yl: تعالى قوله

  .)٥(؟ون أم أنتم بصراءرُ بصِ أفال تُ : فكأنه قال، عنده بصراء

mmmm�� ��wwww�� ��xxxx�� ��yyyy���� ����zzzz�� ��{{{{�� ��||||�� ��}}}}�� ��~~~~���� ������� ��� ���� ������� ���8888�� ��9999�� ��::::�� ��;;;;�� ��llll  

�m�w�x�y: في قوله البغويقال  �z�{�|�}�~� � � �l ، وليس  "بل"بمعنى

  .على قول أكثر المفسرين، بحرف عطف
، تم الكالم وحينئذٍ ، "أم"الوقف على قوله : وقوم من أهل المعاني الفراءوقال 

�mx: ثم ابتدأ فقال؟ أم تبصرون أفال تنصرون: واألصل، وفي اآلية إضمار

yl)٦(.  

  .وعلى الثاني متصلة، فعلى األول تكون منقطعة: قلت

                                                            
  .١٣سورة النور:  )١(

  .٤٩سورة الزخرف:  )٢(

  .٣١سورة الرحمن:  )٣(

  .١/٢٧٥حذف األلف –علم مرسوم الخط البرهان:  )٤(

  .٤/١١٨ –المصدر السابق: الكالم على المفردات من األدوات  )٥(

  .١١٧٠ص/ تفسير البغوي، )٦(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٤٠٦ 

 

أفال تبصرون أنا خير : وٕان التقدير، إنها زائدة: )١(أبو زيدقال ، وفيها قول ثالث
  !منه

 ؛ألنه ال يسألهم عن استواء علمه في األول والثاني ؛والمشهور أنها منقطعة
وهو مثبت ، ألنه إنما أدركه الشك في تبصرهم بعد ما مضى كالمه على التقرير

�m�w�x�y: قال، فلما أدركه الشك في تبصرهم، "بلى"وجواب السؤال  �l.  
 "أم" سيبويهلم يجعل  مَ لِ : )٣(أبا القاسم بن الرماكه شيخَ  )٢(طاهرابن وسأل 

، احر جوابً فلم يُ ؟ هذين كان منكم أي أيّ ؟ "أفال تبصرون أم تبصرون"أي ! متصلة
  .ر حتى استعطفهال يقرّ  وغضب وبقى جمعة

ثم ، فاستفهم عن ذلك، أحدهما أنه ظن أنهم ال يبصرون: والجواب من وجهين
�mw�x�y: ألنه معنى وقوله، ظن أنهم يبصرون �zl ، فأضرب عن األول

  ؟كذلك أزيد عندك أم ال، واستفهم
فال ، ين لم يكن للبدء بالنفي معنىلَ ادِ عَ تَ أنه لو كان اإلبصار وعدمه مُ : والثاني

كما قال في قوله ، وقد تحتمل المتصلة والمنقطعة ،يصح إال أن تكون منقطعة
  .)٤( m�j�k�l: تعالى

�mW: وهو قوله، عليه دّ إن شئت جعلت قبله استفهاما رُ : الواحديقال 

Xl)افيكون استفهامً ، بها االستفهام اا قبلها مستأنفً مّ وٕان شئت منقطعة عَ ، )٥ 

                                                            
األنصاري، صاحب النحو واللغة، حّدث عن عمرو  سعيد بن أوس بن ثابت بن بشير بن أبي زيد أبو زيد )١(

القاسم بن سالم وغيره، مات سنة أربع عشرة ومائتين، وقيل  بن عبيد وأبي عمرو بن العالء، روى عنه أبو عبيد
  .)٢٦٩رقم الترجمة ( ٢/٣٠إنباه الرواة عشرة ومائتين، وله ثالث وتسعون سنة، بالبصرة. ( سنة خمس

  ) من سورة النمل.٦٠هو محمد بن أحمد بن طاهر األنصاري اإلشبيلي، تقدم عند تفسير اآلية رقم ( )٢(
ّماك،  عبدالرحمن بن محمد بن عبدالرحمن بن عيسى )٣( أبو القاسم األموي اإلشبيلي النحوي المعروف بابن الر

، أخذ عن ابن الطَراوة وابن األخضر، مات كهًال سنة إحدى كان أستاًذا في العربية، مدقًقا قيًما بكتاب سيبويه
  ).١٥٠٥رقم الترجمة ( ٢/٨٦بغية الوعاة وأربعين وخمسمائة. (

  .١٠٨رة البقرة: سو  )٤(
  .١٠٧سورة البقرة:  )٥(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٤٠٧ 

 

ثم ، )١(m�j�k�l�m�l: كقوله تعالى، في المعنى امبتدً ، في اللفظ امتوسطً 
�mw�x�y: قال �l .هـ. أ  

إذ ليس في الكالم همزة ؛ منقطعة -هاهنا–إنها : أبو البقاءوالتحقيق ما قاله 
ليست من أم في ، )٢(mW�Xlوالهمزة في قوله:  "أيهما" "أم"وموقع ، تقع موقعها

  .)٣("أم" من كالم إلى آخرفخرج بـ؟ بل أتريدون أن تسألوا: والتقدير، شيء

 mmmm�� ��<<<<�� ��====���� ����>>>>�� ��????�� ��@@@@�� ��AAAA�� ��BBBB�� ��llll  
كقوله ، الحزن: فمعناه "األسف"كل ما في كتاب اهللا من ذكر : ابن فارسقال 

�m²�³÷  يعقوبتعالى في قصة  �´l)إال قوله تعالى، )٤ :m<�

=l ،موسىوأما قوله في قصة ، أغضبونا: فإن معناه  ÷ mF�

Gl)٦(امغتاظً : ابن عباسفقال ، )٥(.  

mmmm������ ���������� ���������� ������������ ������������ �������� �������� ��				�� ��llll  
����m: تعالى قوله ����� � ������l ، هذا أشد ما

  .)٧(لة إال على التقوىيكون من التنفير عن الخُ 

 mmmm�� ��



�� ���������� ������������ ������ �������� �������� ���������� ���������� �������� ��llll  

�m: تعالى قوله��� ��� �l ،ألنه خطاب لهم في ؛ ثبتت "الياء" فإن

، وثبت حرف النداء، إنه منعم كريم -جعلنا اهللا منهم- غير محجوبين عنه  اآلخرة

                                                            
  .٥١سورة الزخرف:  )١(
  .١٠٧سورة البقرة:  )٢(
  .١١٧-٤/١١٦أم  –الكالم على المفردات من األدوات . البرهان: ٢/١٢٢إمالء ما من به الرحمن  )٣(
  .٨٤سورة يوسف:  )٤(
  .١٥٠سورة األعراف:  )٥(
  .١/٨٦جمع الوجوه والنظائر ، البرهان: ١٠أفراد كلمات القرآن العزيز البن فارس ص/ )٦(
  .٣/١٤٦اإليجاز  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٧(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٤٠٨ 

 

وفي محل ، في يوم ظهورهم بعد موتهم، فإنه أفهمهم نداءه األخروي في موطن الدنيا
  .)١(بعد موتهم وفي محل جزائهم، إلى حضورهم يوم ظهورهم األخروي، أعمالهم

 mmmm¤¤¤¤�� ��¥¥¥¥�� ��¦¦¦¦�� ��§§§§� �� �� �� �¨̈̈̈�� ��©©©©�� ��ªªªª�� ��««««�� ��¬¬¬¬�� ��®®®®�� �������� ��±°±°±°±°� �� � � �� �

²²²²�� ��³³³³�� ��́́́́�� ��####�� ��¶¶¶¶�� ��¹¸¹¹̧¸¹¸�� ��ºººº�� ��»»»»���� ����¼¼¼¼�� ��½½½½�� ��llll� �� �� �� �

�§�¦�¥�¤m: تعالى قوله �¨l ،ثم قال :mª�

«l ،ولو ربط بما قبله لقال، فانتقل عن الخطاب إلى الغيبة :mª�«l ؛
�«�mº: ثم التفت فقال، رب ال مخبَ ألنه مخاطَ  �¼l)٢( ، ر فكر

  .)٣(االلتفات
�«�m²�³�´�#�¶�¹¸�º: تعالى وقوله �¼l ،

هذا أبلغ ما يكون من الوصف بكل ما تميل إليه النفس من الشهوات وتلذ األعين 
  .)٤(احوى معاني كثيرة ال تنحصر عددً  اليعلم أن هذا اللفظ القليل جدً ، من المرئيات

 mmmm�� ��VVVV�� ��WWWW�� ��XXXX������ ������YYYY�� ��[Z[Z[Z[Z�� ��\\\\�� ��]]]]���� ������� ��� ���� ������� ���̂̂̂̂�� ��____�� ��llll  
�mX: نحو، "االبتهال وهو الدعاء": ومن معاني الالم: /قال  � �Y�

[Zl)٥(.  

 mmmm�� ��{{{{�� ��||||�� ��}}}}���������� ����������~~~~�� �������� �������� ���������������� ���������������� �������� ��llll  

����m: في قوله تعالى مكيقال  � � � ���l ومن  ،)٦(يعبد اهللاأول من : أي
د من كذا بِ عَ : دين ألنه إنما يقالبِ ألنه يلزم أن يكون العَ  ؛"األِنفين" فقوله مردود: قال

                                                            
  .١/٢٨٠حذف الياء  –علم مرسوم الخط البرهان:  )١(
  .٧١سورة الزخرف:  )٢(
  .٣/١٩٩ت من الخطاب إلى الغيبة لتفااال –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٣(
  .٣/١٤٧اإليجاز  المصدر السابق: )٤(
  .٤/٢١٣الالم العاملة جزًما  –الكالم على المفردات من األدوات المصدر السابق:  )٥(
  .١٩/٨٩ تفسير القرطبي )٦(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٤٠٩ 

 

  .)١(أي أنف
�{�|�}�m: قوله تعالى � � � �~������� � � � ���l ،ولكن ليس له ولد فال : أي

  .)٢(أعبد سواه
  
 

        
  

mmmm�� ��CCCC�� ��DDDD�� ��EEEE�� ��llll  
اعلم أن اهللا تعالى سمى : / أبو المعالي عزيزي بن عبدالملكقال القاضي 

  .)٣(m�A�B�C�D�l: فقال ااه كتابً سم ، االقرآن بخمسة وخمسين اسمً 
mmmm�� ��FFFF�� ��GGGG�� ��HHHH�� ��IIII��� ������� ���� ��� ������� ����KJKJKJKJ�� ��LLLL�� ��MMMM��� ��� ������ ��� ������ ��� ������ ��� ���NNNN�� ��OOOO�� ��llll  

�m�A�B�C: في سورتي النمل والقصص تعالى قوله �D�E�F�l)ولم ، )٤
�m�H�I: وبينه في سورة الدخان بقوله، في ليل وال نهار يبين � � � � � �Jl�� ، ثم بينها

فالمباركة في الزمان هي ليلة القدر ، ،m�A�B�C�D�E�l: في ليلة القدر بقوله
وبذلك يرد على من زعم أن المباركة ليلة النصف ألن اإلنزال واحد ؛ في هذه السورة

  .وعجب كيف غفل عن ذلك، من شعبان
وهو أنها ليلة سبعة عشر من قوله ، آخر ابيانً  – هنا –وقد استنبط بعضهم 

�m�U�V�W�X�Y�Z: تعالى �[�\� �]l  ، وذلك ليلة سبع عشرة
  .)٥(ذلك كالموفي ، من رمضان

                                                            
  .٢/١٣٣ا وأسبابه اإلجمال ظاهرً  –معرفة تفسيره وتأويله البرهان:  )١(
  .٣/٣٣إبراز الكالم في صورة المستحيل  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق :  )٢(
  .١/١٩٢معرفة أسمائه واشتقاقاتها المصدر السابق:  )٣(
  .٨٤القصص:  - ٨٩سورة: النمل:  )٤(
  .٢/١٢٠تقسيم القرآن إلى ..  –معرفة تفسيره وتأويله البرهان:  )٥(

 سورة الدخانسورة الدخانسورة الدخانسورة الدخان

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٤١٠ 

 

 mmmm�� ��VVVV�� ��WWWW�� ��YXYXYXYX�� ��ZZZZ�� ��[[[[� � ������ � ������ � ������ � �����\\\\�� ��]]]]�� ��llll  
�m�P�Q�R: تعالى قوله � � �S�T�U� �V�W�YX�Z�[� � � � � � �\�]�^�_�

a`�b� � �c� �d� �e�f�l )ولكنه وضع  "إنا مرسلين رحمة منا": الكالم أصل، )١
للقدرة ، لإلنذار بأن الربوبية تقتضي الرحمة للمربوبين؛ الظاهر موضع المضمر

أو اإلشارة إلى أن الكتاب إنما هو إليه دون ، كربالذّ  عأو لتخصيص النبي ، عليهم
للمعنى ، ثم التفت بإعادة الضمير إلى الرب الموضوع موضع المضمر، غيره

  .)٢(لمقصود من تتميم المعنىا

 mmmm�� ��((((�� ��))))�� ��****�� ��++++� ���� ��� � ���� ���,,,,������ ������----�� ��....�� ��llll  
�+�*�(�)�m: قوله تعالى � � �,� � �-�l ،فقيل لهم :m�B�C�

D�E�F�G�H�I�J�K� �L�l)بل نزل بعده: وقيل، )٣ :m�¨�©� ��� ��� ��
ªl)٥(نا العذاب تعودوافْ إن كشَ : والتقدير، )٤(.  

mmmm�� ��2222�� ��3333�� ��4444���� ����5555�� ��6666�� ��7777�� ��8888�� ��9999���� ����llll  
�m�2�3�4: قوله تعالى �5�6�7�8l ،يستبعد ذلك منهم بعد : أي

  .)٦(أن جاءهم الرسول ثم تولوا
mmmm�� ��̈̈̈̈�� ��©©©©��� ��� ������ ��� ������ ��� ������ ��� ���ªªªª�� ��¬«¬«¬«¬«���� ����®®®®������ ������====�� ��°°°°�� ��llll  

                                                            
  .٦- ٤سورة الدخان:  )١(
  .٣/٢٠٦لتفات أسباب اال –أساليب القرآن وفنونه الليغة البرهان:  )٢(
  .٧٥سورة المؤمنون:  )٣(
  .١٥سورة الدخان:  )٤(
  .٢/١٢٣تقسيم القرآن إلى ..  –معرفة تفسيره وتأويله البرهان:  )٥(
  .٢/٢١٣اإلنشاء ستفهام بمعنى ضروب اال –أقسام معنى الكالم المصدر السابق:  )٦(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٤١١ 

 

�©�¨�m: قوله تعالى � � � � � � � �ª�¬«� �®� � �=l ،إنا إنْ : والمعنى، فظاهره خبر 
وفي هذه اآلية الكريمة دليل على أن اهللا تبارك  .)١(شف عنكم العذاب تعودوانكْ 

  وتعالى يعلم مالم يكن إذا كان كيف يكون؟؟
mmmm�� ��LLLL�� ��MMMM���� ����NNNN�� ��OOOO�� ��PPPP�� ��QQQQ�� ��RRRR�� ��llll  

إنما هو ما يرمونه من ، ليس هو الرجم بالحجارة، mP�Ql: قوله تعالى
  .)٢(بهتانهم
mmmm�� ��nnnn��� ������ ��� ��� ������ ���oooo�� ��pppp�� ��qqqq�� ��rrrr�� ��ssss�� ��llll  

�mn: قوله تعالى �o�p�q�r�s�t�u�vl)انٌ وهذا بي، )٣ 
  .)٤(عجيب يوجب التحذير من االغترار باإلمهال

mmmm�� ��\\\\�� ��]]]]�� ��̂̂̂̂�� ������ ���� �� ������ ����____� �� � � �� �llll   
، الفعل الالزمألنها بمعنى ، مفتوحة التاء، m\�]�^l: قوله تعالى

: فهذه صفة فعل كما في، )٥(m�e�fl: بدليل قوله تعالى، مها باألكلوهو تزقّ 

m�G�H� �I� � � � � �J�Kl)وهذا بخالف قوله، )٦ :m�|�}� �~���� ��l)فإن ، )٧

                                                            
  .٢/١٩٩الخبر  البرهان: )١(
  .١/٢٧٨حذف الياء  –علم مرسوم الخط  المصدر السابق: )٢(
  .٢٦-٢٥سورة الدخان:  )٣(
  .٣/١٤٥اإليجاز  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٤(
  .٤٥سورة الدخان:  )٥(
  .٥٢سورة الواقعة:  )٦(
  .٦٢سورة الصافات:  )٧(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٤١٢ 

 

�.�-�mوأنها ، )١( m�+�,l: فها بأنهاصَ هذه وَ  �/�0�1�2l 
  .)٣(تاؤهافلذلك قبضت ، فهو حلية لالسم، )٢(

mmmmyyyy�� ��zzzz�� ������� ����� �� ������� �����{{{{�� ��||||������ ������}}}}�� ��~~~~�� ��llll  
�m�y�z: قوله تعالى � � � � � �{�|� � �}l ، سياقه يدل على أنه الذليل

  .)٤(الحقير
أعز  -يعني مكة أي جبليها-"ما بين أخشبيها : ألنه قال أبي جهلنزلت في 

  .)٧(إنكار وتبكيتوفي اآلية  ،)٦(بل خوطب بذلك استهزاء: وقيل، )٥(مني وال أكرم"
 mmmm�� ��¢¢¢¢�� ��££££�� ��¤¤¤¤�� ��¥¥¥¥�� ����� ��� �� ����� ���¦¦¦¦�� ��§§§§�� ��©¨©©̈¨©¨�� ��ªªªª�������� ��������««««�� ��¬¬¬¬���� ����®®®®�� ��llll  

�¥�¤�£�¢�m: تعالى قوله � � � �¦�§�¨l ، فإن الناس
ومقتضى استثنائها ، ااستشكلوا وجه االستثناء مع أنهم ال يذوقون فيها الموت مطلقً 

  .من النفي أنهم يذوقونها في الجنة وليس كذلك
والموتة األولى ال يذوقونها ، بأنه من التوكيد في الداللة )٨(الزمخشري هووجه

أي إن كانوا يذوقون ، الً يذوقون فيها الموت أص فال، ود ما وقعإذ يستحيل عَ  ؛الً أص
، الً وٕان كان إيقاع الموتة األولى في الجنة مستحي، فال يكون ذلك إال الموتة األولى

  .ض باالستثناء إلى استحالة الموت فيهافعرّ 
لكن الموتة األولى ": فالمعنى افإن كان منقطعً  الً هذا إن جعلنا االستثناء متص

  ."قد ذاقوها

                                                            
  .٦٣سورة الصافات:  )١(
  .٦٤سورة الصافات:  )٢(
  .١/٢٨٦علم مرسوم الخط البرهان:  )٣(
  ٢/١٢٧معرفة األمور التي تعين على المعنى عند اإلشكال  –معرفة تفسيره وتأويله : المصدر السابق )٤(
  .١٩/١٣٥ تفسير القرطبي )٥(
  .٢/١٤٥خطاب التهكم  -  ٢/١٩٥ التعريض والتلويح –في القرآن الكنايات والتعريض البرهان:  )٦(
  .٢/١٩٩الخبر  –أقسام معنى الكالم المصدر السابق:  )٧(
  .٥/٤٧٨الكشاف  )٨(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٤١٣ 

 

ألن الذي يرى  ؛أي في مقدماتها، ويحتمل على االتصال أن يكون المعنى فيها
 بتأويل الذوق على معنى ، ل منزلة من هو فيهامقامه في الجنة عند موته ينز

  .)١(فهذه ثالثة أوجه ،المستحيل

        

        

        

mmmm�� ��JJJJ�� ��KKKK�� ��LLLL��� ������ ��� ��� ������ ���MMMM�� ��NNNN�� ��OOOO�� ��PPPP�� ��llll  
�m�J�K�L: قوله تعالى � � � � �M�N�O�P�Q�R� �S�T�U�V�W� �X� � ��� �

Y�Z�[�\�]�̂�_�`�a�b� � � � � �c�d�e�f�g�h�i�j�k�

l�m� � � � � �n�l)؛ "للمؤمنين"فإن البالغة تقتضي أن تكون فاصلة اآلية األولى ، )٢
�mLألنه سبحانه ذكر العالم بجملته حيث قال  � � � � �Ml ، ومعرفة الصانع من

وٕان دل على وجود صانع ، اآليات الدالة على أن المخترع له قادر عليم حكيم
فال بد أوال من التصديق ، ذاتهمختار لداللتها على صفاته مرتبة على داللتها على 

 اواعتقادً  التقدم الموصوف وجودً ، حتى تكون هذه اآليات دالة على صفاته، بذاته
  .على الصفات

�mm: وكذلك قوله في اآلية الثانية � � �nl ، ّاإلنسان وتدبر خلقة  فإن سر
  .األولده في معتقَ  اوتفكره في ذلك مما يزيده يقينً ، إليه من األول الحيوان أقربُ 

وٕانزال الرزق من ، وكذلك معرفة جزئيات العالم من اختالف الليل والنهار
؛ وتصريف الرياح يقتضي رجاحة العقل ورصانته، وٕاحياء األرض بعد موتها، السماء

                                                            
إبراز الكالم في صورة المستحيل على طريق المبالغة ليدل على  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )١(

  .٣/٣٣بقية الجملة 
  .٥- ٣سورة الجاثية:  )٢(

 سورة اجلاثيةسورة اجلاثيةسورة اجلاثيةسورة اجلاثية

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٤١٤ 

 

لنعلم أن من صنع هذه الجزئيات هو الذي صنع العالم الكلى التي هي أجرامه 
فقد قام البرهان على أن ، اعضً وال يجوز أن يكون بعضها صنع ب ،وعوارض عنه

: فلذلك اقتضت البالغة أن تكون فاصلة اآلية الثالثة امختارً  اللعالم الكلى صانعً 
mm� � � �nl ، أنسب  -هاهنا–وٕان احتيج إلى العقل في الجميع إال أن ذكره

إن بعض هذه اآلثار : بالمعنى األول إذ بعض من يعتقد صانع العالم ربما قال
  .)١(من التدبر بدقيق الفكر وراجح العقل ابد إذً  فال، ايصنع بعضً 

 mmmm�� ��~~~~�� ��((((�� ��))))�� ��****���� ����++++�� ��llll   
�*�(�)�~�m: قوله تعالى �l٢(ألن اإلفك سبب اإلثم ؛(.  

mmmm�� ��,,,,�� ��----�� ��....�� ��////�� ��0000�� ��1111�� ��23232323�� ��4444�� ��5555�� ��6666� �� � � �� �7777�� ��8888�� ��llll  
للضمير إلى  اردً ؛ "اتخذه"ولم يقل ، m�,�-�.�/�0�1l: تعالى قوله

بل كان إذا سمع ، ألنه لم يقتصر على االستهزاء بما يسمع من آيات اهللا ؛"اشيئً "
  .)٣(بمعنى اآلية ألن بعض اآليات آية "اشيئً "وقيل ، بعض آيات اهللا استهزأ بجميعها

 mmmm�� ��AAAA�� ��BBBB�� ��CCCC�� ��DDDD�� ��EEEE�� ��FFFF�� ��GGGG�� ��HHHH�� ��IIII�� ��JJJJ���� ����KKKK�� ��LLLL�� ��MMMM�� ��� ����� ��� ����� ��� ����� ��� ���NNNN�� ��OOOOllll  
�m�P�Q�R�TS: قوله تعالى �U�V�XW�Y�Z�[�\�l )٤( ،

�m�A�B�C�D�E�F�G�H�I�J: أن قبلها -هنا– فاصلةالحكمة  �
K�L�M��Nl ٥(ألن قبله وصفهم بإنكاره؛ فناسب الختام بفاصلة البعث(.  

 mmmm�� ��̈̈̈̈�� ��©©©©�� ��ªªªª�� ��««««�� ��¬¬¬¬�� ��®®®®�� ��$$$$���� ����°°°°�� ��llll  

                                                            
  .٧٢ – ١/٧١إئتالف الفواصل مع ما يدل عليه الكالم  –معرفة الفواصل ورؤوس اآلي البرهان:  )١(
  .٣/١٥٨ما قدم والمعنى عليه  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٢(
  .٤/٢١قاعدة في الضمائر  المصدر السابق: )٣(
  .١٣سورة الجاثية:  )٤(
  .١/٧١إئتالف الفواصل مع ما يدل عليه الكالم  - معرفة الفواصل ورؤوس اآلي رهان: الب )٥(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٤١٥ 

 

  –أي القرآن- اهسم و : / أبو المعالي عزيزي بن عبدالملكقال القاضي 
  .)١(m�¨�©�ª�l: فقال، بصائر

 mmmm�� ��±±±±�� ��²²²²�� ��³³³³�� ��́́́́�� ��****�� ��¶¶¶¶�� ��̧̧̧̧�� ��¹¹¹¹� � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � �ºººº�� ��»»»»�� ��¼¼¼¼�� ��½½½½�� ��
¾¾¾¾�� ��À¿À¿À¿À¿�� ��ÁÁÁÁ���� ����ÂÂÂÂ�� ��ÃÃÃÃ�� ��ÄÄÄÄ�� ��llll  

�½�m: في قوله تعالى، )٢(!ُيْبَعُث ُكل َعْبٍد َعَلى َما َماَت َعَليهِ «: عقوله 
¾�¿l)٣(.  

 mmmm�� ��ÅÅÅÅ�� ��ÆÆÆÆ�� ��;;;;�� ��<<<<�� ��====� �� �� �� �>>>>�� ��????� � � � � � � � �� � � � � � � � �� � � � � � � � �� � � � � � � � �@@@@�� ��AAAA�� ��BBBB�� ��CCCC�� ��DDDD�� ��EEEE�� ��
FFFF���� ����llll   

�=�>�;�m�Å�Æ: قوله تعالى �>l ،ليستدل بها : التقدير
  .)٤(ولتجزىالمكلف على قدرته تعالى 

mmmm�� ��AAAA�� ��BBBB�� ��CCCC� �� �� �� �DDDD� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �EEEE�� ��FFFF�� ��GGGG�� ��HHHH�� ��IIII�� ��JJJJ�� ��KKKK�� ��LLLL� �� �� �� �MMMM�� ��NNNN�� ��OOOO�� ��PPPP�� ��QQQQ�� ��RRRR�� ��
SSSS�� ��TTTT�� ��UUUU�� ��WVWVWVWV�� ��XXXX���� ����YYYY�� ��ZZZZ�� ��llll  

�m�A�B�C: قوله تعالى �D� � � � �El ، كما تقول ، "هواه إلهه"وأصل الكالم
للتنبيه على أن و لكن قدم المفعول الثاني على األول للعناية  "االصنم معبودً اتخذ "

لفضل عنايتك  "ازيدً  اعلمت منطلقً ": كما تقول، ههالهوى أقوى وأوثق عنده من إال
  .)٥(بانطالقه

                                                            
  .١/١٩٣معرفة أسمائه واشتقاقاتها  البرهان:  )١(
األمر بحسن الظن ، باب "الجنة وصفة نعيمها وأهلها، كتاب تجابر بن عبداهللا مسلم من حديث رواه  )٢(

  .)٢٨٧٨رقم الحديث (، ١٣١٦ص/ باهللا عند الموت"،
  .٢/٩٣بيان معاضدة السنة للقرآن البرهان:  )٣(
  .٣/٦٢التعليل  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٤(
  .٣/٢٦٣قواعد في التشبيه  -٣/١٧٦مما قدم النية به التأخير  المصدر السابق: )٥(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٤١٦ 

 

mmmm�� ��[[[[�� ��\\\\�� ��]]]]� �� �� �� �^̂̂̂� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �____�� ��̀̀̀̀� �� �� �� �aaaa�� ��bbbb�� ��cccc�� ��dddd� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �eeee�� ��gfgfgfgf�� ��hhhh�� ��iiii�� ��jjjj�� ��kkkk� �� �� �� �mlmlmlml�� ��nnnn� � � �� � � �� � � �� � � �oooo�� ��pppp� �� �� �� �qqqq�� ��
rrrrllll  

�[�\m: عن منكري البعث امخبرً  قوله تعالى �^� � � � �_�`� �al ، أي نحيا
  .)١(ونموت

 mmmm�� ��¤¤¤¤�� ��¥¥¥¥�� ��� ������� ��� ������� ��� ������� ��� �����¦¦¦¦�� ��¨§¨§¨§¨§�� ��©©©©������ ������ªªªª�� ��««««�� ��¬¬¬¬�� ��®®®®�� ��� ������ ��� ������ ��� ������ ��� ����>>>>�������� ��������°°°°�� ��±±±±�� ��²²²²� � ��� ������ � ��� ������ � ��� ������ � ��� �����³³³³�� ��́́́́�� ��llll  
إال التي في سورة ، اجميعً : هفمعنا، "اجثيً "كل شيء في القرآن : ابن فارسقال 

���¥�¤�m: الشريعة ��� ��� �¦�§l ،٢(تجثو على ركبتيها: فإنه أراد(.  

 mmmm�� ��DDDD�� ��¶¶¶¶�� ������� ����� �� ������� �����̧̧̧̧���� ����¹¹¹¹�� ��»º»º»º»º�� ��¼¼¼¼�� ��½½½½��� ��� ������ ��� ������ ��� ������ ��� ���¾¾¾¾���� ����¿¿¿¿�� ��ÀÀÀÀ� ��� ��� ������ ��� ��� ������ ��� ��� ������ ��� ��� �����ÁÁÁÁ�� ��ÂÂÂÂ�� ��llll  
�¶�m�D: تعالى قوله � � � � � �¸� �¹�»º�l جميع الكتب التي اقتضت : المراد؛

  .)٣(فيها أعمالهم

 mmmm�� ��QQQQ�� ��RRRR� �� �� �� �SSSS� �� �� �� �TTTT�� ��UUUU�� ��VVVV�� ��WWWW�� ��XXXX� �� �� �� �YYYY�� ��ZZZZ�� ��[[[[� �� �� �� �\\\\�� ��]]]]�� ��̂^̂̂�� ��____�� ��̀`̀̀� � �� � �� � �� � �aaaa�� ��bbbb� � �� � �� � �� � �cccc�� ��dddd�� ��eeee�� ��
ffff�� ��gggg���� ����llll  

�`m: قوله تعالى � �a�b� � �c�l ،أي ال يعبأ به ، ألن ذلك دينهم  ؛بعوهوٕاال الت
mQ�R�S�Tl)٤(.  

    

                                                            
  .٤/٢٦٥عاملة معاني الواو الغير  –الكالم على المفردات من األدوات البرهان:  )١(
  .١/٨٦جمع الوجوه والنظائر . البرهان: ١٠أفراد كلمات القرآن العزيز ص/ )٢(
  .٢/٧ضرورة معرفة المفسر قواعد أصول الفقه  –معرفة أحكامه البرهان:  )٣(
  .٤/٦٠قاعدة في التعريف والتنكير –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  .٢٣سورة النجم:  )٤(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٤١٧ 

 

  

        

mmmm�� �������� �������� ������� �� �� �� ������ �� �� �� ������� �������� �������� ��				�� ��



� � �� � �� � �� � ������� �������� ���� �������� ������� � � �� � � �� � � �� � � �¡¡¡¡�� ��¢¢¢¢�� ��££££�� ��
¥¤¥¤¥¤¥¤���� ����¦¦¦¦������ ������§§§§�� ��̈̈̈̈�� ��©©©©�� ��ªªªª�� ��««««�� ��¬¬¬¬�� ��llll  
���m: تعالى قوله ��� �������	�
� � ���������� � � �¡�¢�£�

¤l ، بدليل قوله عقبه! أفلستم ظالمينأي :m�¦� � �§�¨�©�ª�«l ،

  .)١(ونقله عن أكثر المفسرين؟ من المحق منا ومن المبطل: البغويوقدره 

 mmmm�� ��®®®®�� �������� ��°°°°� �� �� �� �±±±±�� ��²²²²�� ��³³³³�� ��́´́́� � � � � � � � � �� � � � � � � � � �� � � � � � � � � �� � � � � � � � � �####�� ��¶¶¶¶�� ��̧̧̧̧�� ��º¹º¹º¹º¹�� ��»»»»�� ��¼¼¼¼�� ��½½½½�� ��¾¾¾¾� �� �� �� �¿¿¿¿�� ��
ÀÀÀÀ�� ��ÁÁÁÁ���� ����ÂÂÂÂ�� ��ÃÃÃÃ�� ��llll  

��®m: قوله تعالى�°� �±�²�³�´� � � � � � � � � �#�¶�¸�l ، أي عن الذين
: وقيل، الم التعليل: وقيل ،"سبقتمونا": وٕاال لقيل، وليس المعنى خطابهم بذلك، آمنوا

  .)٢(والتفت عن الخطاب إلى الغيبة، للتبليغ
 mmmm1111�� ��2222�� ��3333�� ��4444���� ����5555�� ��6666�� ��7777�� ��8888���� ����9999�� ��::::�� ��;;;;� ���� ��� � ���� ���<<<<�� ��====�� ��>>>>���� ����llll  

�m1�2�3�4: قوله تعالى �5�6�7�l� ،كلمة التراخي : الزمخشري قال
، "جاءني زيد ثم عمرو"في ، دلت على تباين المنزلتين داللتها على تباين الوقتين

ألنها أعلى منها  ؛مباينة لمنزلة الخير نفسهر يأعني أن منزلة االستقامة على الخ
  .)٣(وأفضل

                                                            
حذف جواب  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  .، بتصرف في العبارة١١٨٥ص/ بغوي،تفسير ال )١(

  .٣/١١٨الشرط 
  .٤/٢٠٩الالم العاملة جرا معانيها  –الكالم على المفردات من األدوات البرهان:  )٢(
  .٤/١٦٧ثم  –على المفردات من األدوات الكالم البرهان: .  ) سورة طه٨٢، اآلية (٤/١٠١الكشاف  )٣(

 األحقافاألحقافاألحقافاألحقاف    سورةسورةسورةسورة

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٤١٨ 

 

mmmm�� ��AAAA�� ��BBBB�� ��CCCC�� ��EDEDEDED�� ��FFFF�� ��GGGG�� ��IHIHIHIH� �� �� �� �KJKJKJKJ�� ��LLLL�� ��MMMM�� ��NNNN�� ��POPOPOPO�� ��
QQQQ�� ��RRRR� �� �� �� �SSSS�� ��TTTT� �� �� �� �UUUU� �� �� �� �VVVV�� ��WWWW�� ��XXXX�� ��YYYY�� ��ZZZZ�� ��[[[[�� ��\\\\�� ��]]]]�� ��̂̂̂̂�� ��____� �� �� �� �`̀̀̀�� ��aaaa�� ��bbbb�� ��cccc�� ��
dddd�� ��eeee�� ��ffff�� ��gggg�� ��hhhh�� ��iiii���� ����kjkjkjkj�� ��llll���� ����mmmm�� ��nnnn������ ������oooo�� ��pppp�� ��qqqq�� ��rrrr�� ��llll   

أن أقل الحمل ستة أشهر من قوله  ب ابن عباسو  علياستنبط : /قال 
وعليه جرى ، )١( m�n�o�p�l: مع قوله mL�M�N�O�l: تعالى

ثالثون "على أن أكثر الرضاع سنتان ونصف  )٣(أبو حنيفةبها  واحتجّ ، )٢(الشافعي
  ."اشهرً 

دة بكمالها إلى كل فانصرفت المُ ، واحدة ر لشيئين مدةً ووجهه أن اهللا تعالى قدّ 
ومثل ذلك باألجل ، فلما قام النص في أحدهما بقي الثاني على أصله، واحد منهما

فإنه البد من اعتبار  اوأيضً ، فإنه مضروب بكماله لكل واحد منهما، نيْ للدينَ الواحد 
فاعتبرت مدة يعتاد الصبي فيها غذاء ، مدة يبقى فيها اإلنسان بحيث يتغير الغذاء

  .لينفقدمت الزيادة على الحوْ ، ومدة الحمل قصيرة، غير اللبن اطبيعيً 
وكان المناسب في مقام ، هرالعادة الغالبة في مدة الحمل تسعة أش: فإن قيل

  .ال األقل النادر كما في جانب الفصال، االمتنان ذكر األكثر المعتاد
إذا وضع  اولما كان الولد ال يعيش غالبً ، مدة الحمل ألن هذه المدة أقل : قلنا

ة موجودة ال محالة في حق كل كانت مشقة الحمل في هذه المدّ ، لستة أشهر
بخالف الفصال ألنه ال حد لجانب ، في باب المناسبة فكان ذكره أدخلَ ، مخاطب

                                                            
  .١٤سورة لقمان:  )١(
  .) من سورة مريم٩٣، تقدمت ترجمته عند تفسير اآلية رقم (الشافعي هو أبو عبداهللا محمد بن إدريس )٢(
ا النعمان بن ثابت الكوفي، مولى بني تيم اهللا بن ثعلبة، ومولده سنة ثمانين، رأى أنسً  اإلمام أبو حنيفةهو  )٣(

وكان ال يقبل  ، جمع الفقه والعبادة والورع والسخاء،، وكان من أذكياء بني آدموغيره، تفقه على حماد بن سليمان
روى بشر بن  ،: الناس في الفقه عيال على أبي حنيفةقال الشافعي ،جوائز الدولة بل ينفق ويؤثر من كسبه

ال ينام  هذا أبو حنيفة :الوليد عن أبي يوسف قال: بينما أنا أمشي مع أبي حنيفة إذ سمعت رجًال يقول آلخر
وقد روى أن المنصور  ،الليل، فقال واهللا ال يتحدث عني بما لم أفعل فكان يحيى الليل صالة ودعاء وتضرًعا

  ).٢/٢٢٩شذرات الذهب (هـ.  ١٥٠سنة  /سقاه السم فمات شهيدا 

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٤١٩ 

 

، ولهذا اعتبر فيه األكثر؛ بل يجوز أن يعيش الولد بدون ارتضاع من األم، لة فيهالقِ 
حملته ستة أشهر ال محالة إن لم تحمله : كأنه قيل؛ وألنه اختياري، ألنه الغالب

  .)١(أكثر
�mg�h�i: قوله تعالى �kjl ،اإلصالح له على قصر : معنى الدعاء

  .)٢(بعنايته بهم االذرية إشعارً 

mmmmssss�� ��tttt� �� �� �� �uuuu�� ��vvvv�� ��wwww�� ��xxxx�� ��yyyy�� ��zzzz�� ��{{{{�� ��||||�� ��}}}}�� ��~~~~� � �� � �� � �� � �@A@A@A@A�� ��BBBB�� ��CCCC�� ��

DDDD�� ��EEEE���� ������� ��� ���� ������� ���FFFF�� ��GGGG�� ��llll  

�ms�t: قوله تعالى �u�v�w�x�yl ،بدليل ، منهم: أي
m~�����	�
������ ��l )٣(.  

 mmmmºººº�� ��»»»»�� ��¼¼¼¼�� ��¾½¾½¾½¾½�� ��¿¿¿¿�� ��ÀÀÀÀ�� ��ÁÁÁÁ���� ����ÂÂÂÂ�� ��ÃÃÃÃ���� ����ÄÄÄÄ�� ��llll  
، mº�»l: قوله تعالىك، تغليب اإلسالم: من أنواع التغليب: /قال 

فاستعمل الدرجات في ، والدركات للسفل، للعلوألن الدرجات : )٤(الزمخشري هقال
  .)٥(االقسمين تغليبً 

                                                            
  .٢/٦ –معرفة أحكامه البرهان:  )١(
  .٣/١١٥ يذكر مفعول المشيئة واإلرادةمتى  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٢(
  .٤/١٧٩عن  –الكالم على المفردات من األدوات البرهان: . ٢٧سورة المائدة: )٣(
، أي منازل ومراتب من m½�¼�»l، من الجنسين المذكورين mºlهناك:  ة الزمخشريعبار  )٤(

فإن قلت: كيف قيل: "درجات"، وقد جاء: الجنة  ،ما عملوا منهماجزاء ما عملوا من الخير والشر، ومن أجل 
. انظر: الكشاف درجات والنار دركات؟ قلت: يجوز أن يقال ذلك على وجه التغليب الشتمال كل على الفريقين

٥/٥٠٢.  
  .٣/١٩٦التغليب  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٥(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٤٢٠ 
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¿¿¿¿�� ��llll   
���������m: قوله تعالى � �¡�¢l� ، وقيل نافية، زائدة"إْن" : قيل، �

����������m: بدليل" في الذي ما مكناكم فيه": واألصل � � � ����l)١( ،
  .)٢(لئال تتكرر فيثقل اللفظ "ما"وكأنه إنما عدل عن 

��������m: تعالى قوله � �¡�¢l ، ابن و  )٣(الزمخشريفقال

أحسن في اللفظ لما في  "إنْ " إال أنّ ، "يما ما مكناكم فيه"فأي ، نافية "إنْ ": )٤(الشجري
قاال ويدل على النفي قوله ، تجنبومثله يُ ، مجامعة مثلها من التكرار المستبشع

�	�m: تعالى �
��� �������������������� � � � ����� � �l)وحكى  ،)٥

  .قال واألول أفخم، أنها زائدة الزمخشري
فيختلف  "ما"نافية وقعت مكان  "إنْ "و، "الذي": بمعنى "ما": )٦(ابن عطيةوقال 

، لقد أعطيناهم من القوة والغنى ما لم نعطكم: والمعنى، "ما"ـوال تتصل ما بـ، اللفظ
  .فأنتم أحرى بذلك إذا كفرتم، ونالهم بسبب كفرهم هذا العقاب

: وقال ،أي الذي إن مكناكم فيه طغيتم، والجواب محذوف، إن شرطية: وقيل
  .وهذا مطرح في التأويل

                                                            
  .٦سورة األنعام:  )١(
  .٣/٥١حروف الزيادة  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٢(
  .٥٠٨-٥/٥٠٧الكشاف  )٣(
  .٤٧٧-٢/٤٧٦ أمالي ابن الشجري )٤(
  .٦سورة األنعام:  )٥(
  .١٧١٣ص/ تفسير ابن عطية، )٦(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٤٢١ 

 

ويحتمل النكرة . )٢(ابن الشجريحكاه  ،"قد"أنها بمعنى  )١(قطربوعن 
  .)٣(الموصوفة

m�U�V�W� �X�Y�Z�[�\�]� �^�_�`�a�b�c� �d�
e�f�g� �h�l  

في القرآن حتى إنه وقع  "السبيل"كثر استعمال ، "السبيل والطريق": /قال 

��m: أولها قوله تعالى افي الربع األول منه في بضع وخمسين موضعً 

����������l)به الخير إال  امرادً  "الطريق"ولم يقع ذكر ، )٤

�mcكقوله تعالى ، صه لذلكبوصف أو بإضافة مما يخلّ  امقترنً  �d�e�f�

gl )٥(.  

mmmm�� ��iiii�� ��jjjj�� ��kkkk�� ��llll�� ��mmmm�� ��nnnn���� ����oooo������ ������pppp�� ��qqqq���� ����rrrr�� ��ssss�� ��tttt�� ��uuuu�� ��vvvv�� ��wwwwllll  
�m�i�j�k�l�m�n: قوله تعالى �o� � �p�q� �rl ،"وما  بـ"ِمْن

لئال يسوى بين  -خطاب المؤمنين وخطاب الكافرين– ذاك إال للتفرقة بين الخطابين
واألحقاف وعدهم مغفرة بعض الذنوب  نوحولهذا إنه في سورة ، الفريقين في الوعد

  .)٦(وهو غفران ما بينه وبينهم ال مظالم العباد، ابشرط اإليمان ال مطلقً 

  

                                                            
، وهو الذي سّماه ُقْطُرًبا؛ ألنه كان يبكر في المجيء إليه فقال: ما أنت النحوي صاحب سيبويه قطربهو  )١(

: محمد بن : أبو على، واسمهُرب ليل، وهي دويبة ال تزال تدب وال تهتدي، فغلب عليه، وكنية قطربإال ُقطْ 
شتقاق" و"كتاب القوافي" صنف "معاني القرآن" و"كتاب اال ،المستنير البصري اللغوي، كان من أئمة عصره

  ).٣/٣٣شذرات الذهب (هـ. ٢٠٦و"كتاب العلل في النحو" وغير ذلك، مات سنة 
  .٤٧٧-٢/٤٧٦ أمالي ابن الشجري )٢(
  .٤/١٣٨ِإْن   –الكالم على المفردات من األدوات البرهان:  )٣(
  .٢٧٣سورة البقرة:  )٤(
  . ٤/٥٣ألفاظ يظن بها الترادف وليست منه  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٥(
  .٤/٢٥٩ِمْن   –الكالم على المفردات من األدوات المصدر السابق:  )٦(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٤٢٢ 

 

        ::::الثانيالثانيالثانيالثانياملطلب املطلب املطلب املطلب 
 ))))احلجراتاحلجراتاحلجراتاحلجرات) وحىت نهاية سورة () وحىت نهاية سورة () وحىت نهاية سورة () وحىت نهاية سورة (حممدحممدحممدحممد((((من بداية سورة من بداية سورة من بداية سورة من بداية سورة     الزركشيالزركشيالزركشيالزركشيما فسره اإلمام ما فسره اإلمام ما فسره اإلمام ما فسره اإلمام     
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[[[[�� ��\\\\�� ��]]]]�� ��llll  
�mKJ�L�M�N�O: قوله تعالى �P�Q�Rl ، والقصد

  .)١(إذ ال يتم اإليمان إال به، وما نزل عليه عتفضيل النبي 
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====�� ��>>>>�� ��llll   
، وٕاما أن تفادوا فداءً  افإما تمنوا من : المعنى، m}�~�#�$�%l: تعالى قوله

  .)٢(فهما مصدران منصوبان بفعل مضمر
mmmm�� ��????�� ��¡¡¡¡�� ��¢¢¢¢�� ��££££�� ��¤¤¤¤�� ��llll  

أو يوهم إرادة ، مهم منازلهم فيهاأي علّ ، m�?�¡�¢�£�l: تعالى قوله
  .)٣(يبف الذي هو الط رْ العَ 
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  .٢/٢٨٩ذكر الخاص بعد العام  –البليغة أساليب القرآن وفنونه البرهان:  )١(
  .٣/١٣٣أسباب حذف العام  - ٢/٢٤٧ما يلتحق بالتأكيد الصناعي  المصدر السابق: )٢(
  .٣/٢٧٣التورية المصدر السابق:  )٣(

     �سورة حممد سورة حممد سورة حممد سورة حممد 

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٤٢٣ 

 

�(�)�}�m: قوله تعالى � � �*� �+� � � � � � � � � �¡�¢�£�¤�¥�l ،أكمن هو : أي
  .)١(كمن هو خالد في النار، خالد في الجنة يسقى من هذه األنهار

�����~�{�m: تعالى قوله� ��������� ��� � � ��������� �����
���� ����l ، وكان يكفي أن يقال فيها، صنفأعاد ذكر األنهار مع كل :

لكن لما كانت األنهار من الماء ؛ ومن عسل، ومن خمر، ومن لبن، أنهار من ماء
فلو اقتصر على ذكرها مع الماء وعطف ، للتشبيه اوفيما عدا الماء مجازً ، حقيقة

  .الباقي عليه لجمع بين الحقيقة والمجاز
لو فعل ذلك : قيل؟ واحدة فهال أفرد ذكر الماء وجمع الباقي صيغة: فإن قلت

  .)٢(وهو قريب في المنع، لجمع بين محامل من المجاز مختلفة في صيغة واحدة

اهللا وعد أهل الجنة أن يكون لهم فيها كل نوع من أجناس الثمار  إن: /قال 
، ولم يجعل جميع الذي خلقه اهللا من الثمار عندهم، مقدار ما يحتاجون إليه وزيادة

 وليس المعنى على أن ، منهم من الثمرات ما يكفيه وزيادة على كفايته بل عند كل
ألن في ذلك وصف ما عند اهللا  ؛جميع الجنس عندهم حتى لم تبق معه بقية

  .)٣(بالتناهي

 mmmmnnnn�� ��oooo�� ��pppp�� ��qqqq�� ��rrrr�� ��ssss���� ����tttt�� ��uuuu�� ��vvvv�� ��wwww�� ��xxxx�� ��llll  
�mn�o�p�q�r�s: قوله سبحانه �t�u�v�wl ،

توقع منكم إن توليتم أمور هل يُ : والمعنى، على طريق االستفهام - سبحانه– أورده

�mr: رتم عليهم لما تبين لكم من المشاهد والح منكم في المخايلالناس وتأمّ 

s��t�u�v�wl  ً؟على الدنيا اتهالك  

                                                            
  .٢/٢١٤ستفهام بمعنى اإلنشاء اال –أقسام معنى الكالم البرهان:  )١(
  .٣/٢٤فوائد التكرير  –ة أساليب القرآن وفنونه البليغالمصدر السابق:  )٢(
  .٣/٢٥٨من  –الكالم على المفردات من األدوات المصدر السابق:  )٣(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٤٢٤ 

 

يهم ليؤدّ ، غير المعلوم سياق غيره قِ وْ وٕانما أورد الكالم في اآلية على طريق سَ 
عنه من أولئك  ابً التأمل في التوقع عمن يتصف بذلك إلى ما يجب أن يكون مسبّ 

عليهم من أن  إبقاءً ؛ فيلزمهم به على ألطف وجه، هم اهللا وأعمى أبصارهمالذين أصمّ 
عن  اولذلك التفت عن الخطاب إلى الغيبة تفاديً ، لقلوبهم ايفاجئهم به وتأليفً 

  .)١(مواجهتهم بذلك

 mmmm�� ���� �������� �������� �������� ������� �� � � �� ������� �������� �������� �������� �������� ������������ �������� �������� �������� ������� �� � � �� ������� ��

������ ��llll  
���m: نحو قوله تعالىبمعنى محمد َصلى اللُه َعَلْيِه يأتي "الهدى" : /قال 

���������l���)٢(.  

ل لهم ركوب سهّ ، m���l: في تفسير قوله تعالى )٣(الزمخشريوقال 
 ل وهو االسترخاءوْ المعاصي من الس ، ؤل من ال علم له وقد اشتقه من الس

  .)٤(بابن السكيتض يعر - ابالتصريف واالشتقاق جميعً 
على ما ، َلُهْم} {َوُأْمِليَ : سواء قرئ، كافٍ  m���l:)٥(قال صاحب الكافي

�mأو ، يسم فاعلهلم � ���l، سند ألن اإلمالء في كلتا القراءتين مُ  ؛على اإلخبار

                                                            
إخراج الكالم مخرج الشك في اللفظ دون الحقيقة لضرب من  -أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )١(

  .٣/٢٥٢المسامحة وحسم العناد 
  .١/٨٥الهدى  معاني –جمع الوجوه والنظائر المصدر السابق:  )٢(
  .٥/٥٢٦الكشاف  )٣(
  ١/٢٠٩معرفة التصريف البرهان:  )٤(
تصحف االسم في المطبوعة إلى "الكافي" والصحيح "المكتفى في الوقف واالبتداء للداني". انظر: البرهان  )٥(

بن  عثمان بن سعيد القرطبي هو: أبو عمرو الداني، و ١/٥٠٣في علوم القرآن تحقيق، د/ يوسف المرعشلي 
الصيرفي، الحافظ المقرئ، أحد األعالم، صاحب المصنفات الكثيرة، منها "التيسير" توفي بدانية في شوال سنة 

قال: ابتدأت بطلب العلم سنة ست وثمانين وثلثمائة، ورحلت إلى المشرق سنة ، وله ثالث وسبعون سنة ،هـ٤٤٤
قال ابن بشكوال: كان أحد األئمة في علم القران، روايته، وتفسيره،  ،سبع وتسعين فكتبت بالقيروان ومصر

ومعانيه، وطرقه، وٕاعرابه، وله معرفة بالحديث، وطرقه، ورجاله، وكان جّيد الضبط، من أهل الحفظ والذكاء 
  .)٥/١٩٥شذرات الذهب (وقال غيره: كان مجاب الدعوة، مالكي المذهب.  ،واليقين ديًنا ورًعا ُسنًيا

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٤٢٥ 

 

ه من التسويل الذي فيحسن قطعُ ، )١(m�B�Cl: لقوله، إلى اهللا تعالى
  .)٢(هو مسند إلى الشيطان

ه بعض ولقد نبّ  ،وٕانما يحسن قطعه بالوقف ليفصل بين الحرفين، وهو كما قال
  .)٣(فاعتذر بأن الوصل هو األصل، ه على حسن هذا الوقفلَ من وصَ 

mmmm�� ��PPPP�� ��QQQQ�� ��RRRR���� ����SSSS�� ��TTTT���� ����UUUU�� ��VVVV�� ��WWWW�� ��XXXX�� ��llll   
�m�P�Q�R: قوله تعالى نحو، التعليل: من معاني "حتى": /قال  �

Sl�)٤(.  
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ÀÀÀÀ�� ��ÂÁÂÁÂÁÂÁ�� ��ÃÃÃÃ�� ��ÄÄÄÄ�� ��ÅÅÅÅ�� �� Æ Æ Æ Æ�� ��""""���� ����####�� ��$$$$�� ��%%%%�� ��&&&&�� ��''''�� ��((((�� ��))))�� ��****�� ��++++���� ����llll  
���m: في قوله تعالى )٥(!َوَحتى َتُعوَد َأْرُض اْلَعَرِب ُمُروًجا َوَأْنَهاًرا«: عقوله 

¶�¸�¹� � � � � � � � � � �º�»�¼�½�¾�¿�À� � �Á�Â�Ã�Ä� �Å�

Æ����� � ����� � �����...�l )وذلك يكون عند إتمام كلمة الحق )٦ :
m"� �#�$�%�&l ،وقوله، وقد تولوا:�m�d�e�f�g�ih� �l  

)٧( ،
 امً لَ ويكن ذلك عَ ، وتضع الحرب أوزارها، األمر بجرانه ىلققبة ويُ ايومئذ تظهر الع

  .)٨(وآية على قرب االنقراض، على الساعة

                                                            
  .٤٤سورة الحج:  )١(
 - هـ ١٤٠٧ت/ ٢بيروت/لبنان، ط/–المكتفى في الوقف واالبتداء، ألبي عمرو الداني، مؤسسة الرسالة  )٢(

  .٥٢٥م، ص/١٩٨٧
  .١/٢٤٥بتداء معرفة الوقف واالالبرهان:  )٣(
  .٤/١٧٠حتى  –الكالم على المفردات من األدوات المصدر السابق:  )٤(
 الترغيب على الصدقة قبل أال يوجد من يقبلها"،باب "الزكاة، ، كتاب تأبي هريرة مسلم من حديث رواه  )٥(

  .)٦٠رقم الحديث (، ٤٤٩ص/
  .٢٤: سورة يونس )٦(
  .٣سورة الجمعة:  )٧(
  .٢/٩٢ معاضدة السنة للقرآنالبرهان:  )٨(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٤٢٦ 

 

 

   

        

mmmm�� ��AAAA� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �BBBB�� ��CCCC�� ��DDDD�� ��EEEE�� ��FFFF�� ���� ��GGGG�� ��HHHH�� ��IIII�� ��JJJJ�� ��KKKK�� ��LLLL�� ��MMMM� �� �� �� �NNNN�� ��OOOO�� ��PPPP�� ��QQQQ�� ��RRRR�� ��SSSS�� ��

TTTT�� ��UUUU�� ��VVVV���� ����WWWW�� ��XXXX�� ��YYYY�� ��ZZZZ�� ��[[[[�� ��llll  
�m�A: تعالى قوله � � � �B�C�D�El ،لهذه المغفرة  اتعليقً  "لنغفر لك"ولم يقل

�mW: ق به النصر فقالالتامة باسمه المتضمن لسائر أسمائه الحسنى ولهذا علّ 

X�Y�Z�l)جواب القسم "الالم"أن  )٢(أبي حاتمعن  الهرويحكى وقد ، )١ ،
، "كي"وٕاعمالها إعمال ، فلما حذفت النون كسرت الالم، ليغفرن اهللا لك: والمعنى

  .للمغفرة افلم يكن الفتح سببً ، فتحنا لك لكي يغفر اهللا لك: وليس المعنى
لكي يجتمع لك مع المغفرة : ومعناه، "كي"وقال هي الم ، ثعلبوأنكره : قال

  .)٣("كي"ن معه سُ حَ ، انضم إلى المغفرة شيء حادث واقعفلما ، تمام النعمة

mmmm����� �� �� �� ������� �������� ��    �� ��!!!!�� ��""""� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �####�� ��$$$$�� ��%&%&%&%&�� ��''''�� ��

((((�� ��)*)*)*)*�� ��++++�� ��,,,,�� ��----���� ����....�� ��////�� ��0000� ��� �� � ��� ��12121212�� ��3333�� ��4444�� ��5555�� ��llll  
�"m: قوله تعالى � � � �#�$�%&�'�(�*l ، ألنه ؛ "السوء"كرر

الوزير قاله ، إلى اهللا تعالى ا"عليهم دائرته" اللتبس بأن يكون الضمير عائدً : لو قال

                                                            
  .٣/١٩٨لتفات من التكلم إلى الخطاب اال –البليغة أساليب القرآن وفنونه البرهان: . ٣سورة الفتح: )١(
، سهل بن عثمان، السجستاني، المقرئ النحوي اللغوي، صاحب التصانيف، هو اإلمام العالمة، أبو حاتم )٢(

والحديث والعربية، أخذ عن يزيد بن هارون، واألصمعي، ويعقوب الحضرمي، وقرأ عليه القرآن، وتصدر لإلقراء 
ر في "مسنده"، وعدد كثير، وتخرج به أئمة، وكان ، والنسائي في كتابيهما، وأبو بكر البّزاحدث عنه أبو داود

عراب القرآن"، وغير ذلك، جماعًة للكتب يتِجُر فيها، له باع طويل في اللغات والشعر، والعروض، وله كتاب "إ
تهذيب سير عاش ثالثًا وثمانين سنة، ومات في آخر سنة خمٍس وخمسين ومئتين، وقيل : مات سنة خمسين. (

  .)٢٠٨٩رقم الترجمة ( ،١/٤٦٥أعالم النبالء 
  .٤/٢١٢الالم العاملة نصبا معانيها  –الكالم على المفردات من األدوات البرهان:  )٣(

 سورة الفتحسورة الفتحسورة الفتحسورة الفتح

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٤٢٧ 

 

�m�h�i�j: ونظيره، )١(في تفسيره المغربي �k�l�m�n�o�p�q�r�s� �
t�u�v� �w� � �xl�)والثاني الوجود في ، األول النطفة أو التراب: وتبيينه، )٢

والقوة األولى التي ، والثالث الذي بعد الشيخوخة وهو أرذل العمر، الجنين أو الطفل
ويؤيد  ابن الحاجبقاله ، والثانية بعد البلوغ، تجعل للطفل التحرك واالهتداء للثدي

  .)٣(الغيرية التنكير

 mmmm�� ��²²²²�� ��³³³³�� ��́́́́���� ����9999�� ��¶¶¶¶�� ��̧̧̧̧�� ��¹¹¹¹�� ��ºººº�� ��»»»»���� ����llll  
فالضمير في ، m9�¶�¸�¹�º�l: قوله تعالى

وهو ، عائد إلى اهللا تعالى "التسبيح"وفي ، عراجع إلى النبي ، "التوقير"و "التعزير"
في  )٥(الزمخشريقال  ،)٤(غير األقربفعاد الضمير على ، عمتقدم على ذكر النبي 

ومن فرق ، تعزيز دينه ورسوله: والمراد بتعزيز اهللا، الضمائر هللا عز وجل: اآلية
  .الضمائر فقد أبعد
كما ، لكن قد يقتضي المعنى التخالف، إنها للرسول إال األخير: أي فقد قيل

�&��� mفي قوله تعالى  � �%�$l)ألصحاب  "فيهم"الهاء والميم في ، )٦

  .)٧(دوالمبر  ثعلبقاله ، لليهود "منهم"والهاء والميم في ، الكهف

                                                            
يقال إنه من  ،بن الحسين، أبو القاسم المغربي: وزير، من الدهاة، العلماء، األدباء عليالحسين بن هو  )١(

هـ ثم رحل إلى بغداد، تقلبت ٤٠٠الفاطمي أباه، فهرب إلى الشام سنة  وقتل الحاكم ،ولد بمصر ،أبناء األكاسرة
له كتب منها "السياسة"، و"اختيار  ،استوزره مشرف الدولة البويهي ببغداد، عشرة أشهر وأيامابه األحوال إلى أن 

هـ. ٤١٨مات بديار بكر سنة  ،وغير ذلك شعر أبي تمام" و"اختيار شعر البحتري" و"مختصر إصالح المنطق"
  ).٢/٢٤٥األعالم للزركلي (
  .٥٤سورة الروم:  )٢(
  .٢/٣٠٠أسباب الخروج على خالف األصل  –وفنونه البليغة أساليب القرآن البرهان:  )٣(
  .١/٩٨علم المتشابه المصدر السابق:  )٤(
  .٥/٥٣٧الكشاف  )٥(
  .٢٢سورة الكهف:  )٦(
  .٤/٢٦قواعد في الضمائر  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٧(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٤٢٨ 
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������ ���������� ���������� �������� �������� �������� ��llll   
�����m: تعالى " الخفيفة فهو شك كقولهظن يتصل بعده "إنْ  كل : /قال 

��������l )١(.  
mmmm�� �������� ������� �� �� �� ������� �������� ��¡¡¡¡�� ��¢¢¢¢�� ��££££�� ��¤¤¤¤�� ��¥¥¥¥�� ��¦¦¦¦� �� �� �� �§§§§� �� �� �� �¨̈̈̈�� ��©©©©�� ��

ªªªª�� ��««««�� ��¬¬¬¬�� ��®®®®���� ���������� ��°°°°�� ��llll  
�����m: وقوله تعالى �����¡l� ، ُمنْ فالغنيمة تكون الغ.  

  .على األعيان دون المعاني إنما يقع األخذُ ، م حدث ال يؤخذنْ الغُ : فإن قلت
ر د قَ أو يُ ، كالخلق والمخلوق، ى باسم المصدرم يجوز أن يكون سُ : قلت
  .)٢(أي تمليك مغانم، محذوف
mmmm�� ��VVVV� �� � � �� �WWWW�� ��XXXX� � � � � � �� � � � � � �� � � � � � �� � � � � � �YYYY�� ��ZZZZ�� ��[[[[�� ��\\\\�� ��]]]]� �� � � �� �̂̂̂̂�� ��____�� ��̀̀̀̀�� ��babababa�� ��cccc�� ��dddd�� ��
eeee�� ��ffff�� ��gggg� �� �� �� �hhhh� �� �� �� �iiii�� ��jjjj�� ��kkkk�� ��llll�� ��mmmm�� ��nnnn� � �� � �� � �� � �oooo� �� �� �� �qpqpqpqp� �� �� �� �rrrr� � �� � �� � �� � �ssss�� ��tttt�� ��uuuu�� ��
vvvv�� ��xwxwxwxw�� ��yyyy�� ��zzzz�� ��{{{{�� ��||||���� ����}}}}�� ��~~~~�� ����� ��� �� ����� ���++++�� ��,,,,�� ��----�� ��llll  

�ml�m�n: قوله تعالى � �o� �pl ، التفات إلى أنهم ال يقصدون

  .)٣(مسلمضرر 

mmmm�� ��¡¡¡¡�� ��¢¢¢¢�� ��££££�� ��¤¤¤¤�� ��¥¥¥¥�� ��§¦§¦§¦§¦�� ��̈̈̈̈�� ��©©©©� �� �� �� �ªªªª�� ��««««�� ��¬¬¬¬�� ��®®®®�� ��;;;;�� ��°°°°�� ��
±±±±�� ��²²²²���� ����³³³³���� ����@́@́@́@́�� ��¶¶¶¶�� ��̧̧̧̧�� ��¹¹¹¹�� ��ºººº�� ��»»»»�� ��¼¼¼¼�� ��½½½½�� ��¾¾¾¾���� ����¿¿¿¿�� ��ÀÀÀÀ�� ��ÁÁÁÁ�� ��llll   

�©�¨m: قوله تعالى �ª�«�¬�®�;l ، مع أن مشيئة اهللا
وهم يقولون في كل شيء على جهة ، فجاء على تعليم الناس كيف يقولون، محققة

                                                            
  .٤/١٠٠ظن  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )١(
  .٤/١٠٦ "وعد" المصدر السابق: لفظ )٢(
  .٣/٤٤ االحتراس المصدر السابق: )٣(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٤٢٩ 

 

�,�-�.�m: لقوله تعالى، اإلتباع �+� �*�)�(�'�@�?�>�=�l )١( ،
، أو غير مقطوع امقطوعً ، به رٍ بَ خْ على مُ ، "إن شاء اهللا": شيءفيقول الرجل في كل 

  .وذلك سنة متبعة
ويحتمل أن تكون لإلبهام في  )٢(!َوٕانا إْن َشاَء اُهللا ِبُكْم َالِحُقونَ «: عومثله قوله 

  .)٣(وقت اللحوق متى يكون
�©�¨m: قوله تعالى: /وقال  �ª�«�¬�®�;l� ،

واالستثناء من الداخلين ال ، بأدب اهللا في المشيئة افاالستثناء مع تحقق الدخول تأدبً 
: فكأنه قال، ومات بينهما خلق كثير، ألنه كان بين الرؤيا وتصديقها سنة ؛من الرؤيا

  .)٤("كلكم إن شاء اهللا"

فإن الحلق أفضل من ، m;�°�±�²l: وقوله تعالى
  .)٥(التقصير
  

                

                                                            
  .٢٤- ٢٣سورة الكهف:  )١(
 استحباب إطالة الغرة والتحجيل عند الوضوء"باب "الطهارة، ، كتاب تأبي هريرة مسلم من حديث رواه  )٢(

، ُمْؤِمِنيَن، َوٕانا إْن َشاَء اُهللا ِبُكْم َالِحُقونَ السَالُم َعَلْيُكْم َداَر َقوٍم «، ونص الحديث )٢٤٩رقم الحديث ( ،١٣٢ص/
 ،»َلْم َيأُتوا َبْعدُ أْنُتْم أْصَحاِبي، َوٕاْخَواُنَنا الِذيَن «قالوا: أَوَلْسَنا إْخَواَنَك َيا رسول اهللا؟ َقاَل:  ،»َوِدْدُت أنا َقْد َرَأْيَنا إْخواَنَنا

ِتَك َيا َرسوَل اهللا؟ َفَقاَل:  َلٌة َبْيَن «قالوا: َكْيَف َتْعِرُف َمْن َلْم َيأِت َبْعُد ِمْن ُأم ُمَحج َرُجًال َلُه َخيٌل ُغر أَرأْيَت َلْو أن
ليَن ِمَن الُوُضوِء، «َقاَل: ؟ قالوا: َبَلى َيا رسول اهللا، »َظْهَرْي َخْيٍل ُدْهٍم ُبْهٍم، أال َيْعِرُف َخْيَلهُ  ا ُمَحجُهْم َيأُتوَن ُغرفإن

  .»وأَنا َفَرُطُهْم َعَلى الَحْوضِ 
  .٢/٢٢٤أقسام معنى الكالم البرهان:  )٣(
  .٤/١٣٩ِإْن  –الكالم على المفردات من األدوات المصدر السابق:  )٤(
  .٣/١٦٤الشرف  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٥(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٤٣٠ 
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م أو التقدّ ، من النهي عن التقديم، l��	��������m: قوله تعالى
أو ال تقدموا بالقول بين يدي ، أي ال تقدموا القول، على وجه المبادرة بالرأي والقول

  .)١(أمأل بالمعنى l��	�����m: وعلى هذا يكون المعنى بقوله ،قول اهللا
، في مقام االقتداء بالكتاب والسنة، l��	��������m: تعالى قوله

������m: ثم قال ������l ، معنى النبوة "فكأنه جمع له المقامين
  .)٢(للنعم في الحالين اتعديدً  "والرسالة

mmmm�� ��½½½½�� ��¾¾¾¾���� ����¿¿¿¿�� ��ÀÀÀÀ�� ��ÁÁÁÁ�� ��ÂÂÂÂ�� ��ÃÃÃÃ�� ��ÄÄÄÄ�� ��ÅÅÅÅ�� ��ÆÆÆÆ���� ����llll  
�¾�½m: تعالى قوله �¿�À�Á�Âl ، األقرع هو : )٣(الضحاكقال

  .)٤(بن حابسا

                                                            
  .٤/١٨٠عند  –الكالم على المفردات من األدوات البرهان:  )١(
  .٢/١٤٤خطاب المدح  –وجوه المخاطبات والخطاب في القرآن المصدر السابق:  )٢(
بن مزاحم الهاللي، أبو محمد، وقيل أبو القاسم، صاحب التفسير، كان من أوعية العلم، حّدث  هو الضحاك )٣(

، وأبي سعيد الخدري، وابن عمر، وغيرهم، حّدث عنه ُعمارة بن أبي حفصة، وآخرون، له باع عن ابن عباس
رقم  ،١/١٦٩تهذيب سير أعالم النبالء يل غير ذلك. (كبير في التفسير والقصص، مات سنة اثنتين ومائة، وق

  .)٦١٥الترجمة (
بن عقال بن محمد بن سفيان بن مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن زيد مناة بن  األقرع بن حابسهو  )٤(

وغيرهم من أشراف  مع عطارد بن حاجب بن زرارة والزبرقان بن بدر وقيس بن عاصم عتميم، قدم على النبي 
ال يضرك ما كان «: ع، فقال رسول اهللا »أشهد أن ال إله إال اهللا وأنك رسول اهللا«فقال :  عتميم، دنا إلى النبي 

فتح مكة وحنيًنا والطائف، وشهد مع خالد بن الوليد حرب أهل  عمع النبي  ، وشهد األقرع بن حابس»قبل هذا
قال ابن دريد: اسم األقرع: فراس ولقب  ،العراق وشهد معه فتح األنبار وهو كان على مقدمة خالد بن الوليد

= 

 سورة احلجراتسورة احلجراتسورة احلجراتسورة احلجرات

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٤٣١ 
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���m�R: تعالى قوله �S�T�l ،١(الوليد بن عقبة بن أبي معيط: والمراد(.  
mmmm�� ��aaaa�� ��bbbb�� ��cccc�� ��dddd�� ��fefefefe�� ��gggg�� ��hhhh� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �iiii�� ��jjjj� � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � �kkkk�� ��llll�� ��mmmm� �� �� �� �nnnn�� ��oooo�� ��pppp�� ��qqqq� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �rrrr�� ��
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يتبادر إلى الذهن أن الظرف قبله ، m�a�b�c�d�fe�l: قوله تعالى
، فيهم  عألنه ليس المراد اإلخبار بأن رسول اهللا  ؛دوهو فاسِ ، على التقديم "أنّ "خبر 

، حال mcl: وٕانما، كثير من األمر لعنتم وٕانما الغرض أنه لو أطاعكم في
  .)٢(واعلموا أن رسول اهللا في حال كونه فيكم لو أطاعكم لكان كذا: والمعنى
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�m8�9: قوله تعالى �:�;�<lوقيل ،ألن الطائفة جماعة ؛ :
من عادة العرب إذا ذكرت شيئين مشتركين في المعنى تكتفي بإعادة الضمير على 

  :)٣(حسانكقول ، على فهم السامع الً اتكا اآلخربذكره عن  أحدهما استغناءً 

                                                            
اهللا بن عامر على جيش سيره  األقرع لقرع كان به في رأسه، وكان شريفا في الجاهلية واإلسالم واستعمله عبد

وقد ). ٢٠٨رقم الترجمة ( ١/٢٦٤ُأسد الغابة (هـ. ٣١إلى خراسان فأصيب بالجوزجان هو والجيش وذلك سنة 
وجوه . البرهان: ١٩/٣٦٤ تفسير القرطبيانظر: ذكر غير واحد من المفسرين أن اآلية نزلت في وفد بني تميم، 

  .٢/١٣٩خطاب العام والمراد الخصوص  –المخاطبات والخطاب في القرآن 
  .١/١١٧ –علم المبهمات البرهان: . ١٩/٣٦٧ تفسير القرطبي )١(
  .١/٢١٥معرفة األحكام من جهة أفرادها وتركيبها البرهان:  )٢(
سّيد  ،زيد مناة بن عدي بن عمرو بن مالك بن النجار حّسان بن ثابت بن المنذر بن حرام بن عمرو بنهو  )٣(

أبو الوليد، ويقال أبو الحسام، األنصاري الخزرجي المدني، شاعر رسول  ،الشعراء المؤمنين، المؤيد بروح القدس
هـ، وقيل غير ٥٤وصاحبه، قال ابن سعد: عاش ستين سنة في الجاهلية، وستين في اإلسالم، توفي سنة  عاهللا 
  ).٢١٢رقم الترجمة ( ،١/٧٦يب سير أعالم النبالء تهذ( ذلك.

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٤٣٢ 

 

  ـر األْســـــــــــعَ الشـــــــــــباب والشــــــــــ خإن َشــــــــــرْ 
  

ــــــــ     )١(وًنـــــــانُ كـــــــان جُ  مـــــــا لـــــــم يعـــــــاَص  ودَ ــــــ

  .)٢("يعاصا": ولم يقل  
mmmm�� ��¬¬¬¬�� ��®®®®�� ��\\\\� ������ ����� � ������ �����°°°°�� ��±±±±�� ��³²³²³²³²�� ��́́́́�� ��bbbb���� ����¶¶¶¶�� ��̧̧̧̧�� ��¹¹¹¹�� ��llll  

ويفترقان في ، يطلق على أخي النسب وأخي الصداقة والدين "ألخ"ا: /قال 
�¸�¶�m: قال سبحانهكما ، وفي الصداقة إخوان، فيقال في النسب إخوة، الجمع

¹� �º�l)وقال، )٣ :m���¶� � � � � � �¸�¹� � � �º�»�l )جماعة من أهل  هقال، )٤
ه بأنه يقال لألصدقاء ثم ردّ ، عن أهل البصرة أبو حاتموحكاه  ابن فارساللغة منهم 

  .)٥(لم يعن النسب، m¬�®�\lقال تعالى ، إخوة وٕاخوان: والنسب
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�mO�P�Q: قوله تعالى �SR�T�U�V� �W�X�Y�Z�
\[�]�_^�`� �a�b� �c�l ، ًلما يناله  اوتصويرً  افقد جمعت هذه اآلية أوصاف

وفي ذلك محاسن كاالستفهام الذي ، المغتاب من عرض من يغتابه على أفظع وجه
وٕاسناد ، بالمحبة الً ل ما هو الغاية في الكراهة موصو وجعْ ، معناه التقريع والتوبيخ

ولم يقتصر على  ،ال يحب ذلك اوفيه إشعار بأن أحدً ، �mU�lالفعل إلى 
 "األخ"ولم يقتصر على لحم ، "اأخً "تمثيل االعتبار بأكل لحم اإلنسان حتى جعله 

                                                            
م، ١٩٩٤-هـ١٤١٤ت/ ٢بيروت/لبنان، ط/ –ديوان حّسان بن ثابت األنصاري، دار الكتب العلمية  )١(

  .٢٤٦ص
  .٣/٨٣أقسام الحذف  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٢(
  .٤٧سورة الحجر:  )٣(
  .١١سورة النساء:  )٤(
أساليب القرآن وفنونه البرهان:  ) سورة التوبة.١١عند نفسير اآلية ( ،٨٢٨رر الوجيز، ص/انظر: المح )٥(

  .٤/١٥ما ورد في القرآن مجموعا ومفردا والحكم في ذلك  –البليغة 

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٤٣٣ 

 

ومنها أن المغتاب غائب وهو ال يقدر ، وهذه مبالغات عظيمة، "اميتً "حتى جعله 
  .)١(على الدفع لما قيل فيه فهو كالميت

�mU�V: قوله تعالى �W�X�Y�Zl� ،يحتمل أنه استفهام تقرير ،
التقدير "ال" فإنهم : مجاهد ولهذا قال، قروا بما عندهم تقرير ذلكطلب منهم أن يُ وأنه 

وهو ، لما استفهموا استفهام تقرير بما ال جواب له إال أن يقولوا "ال" جعلوا كأنهم قالوا
  .)٢(والزمخشري الفارسيقول 

ويحتمل أن يكون استفهام إنكار بمعنى التوبيخ على محبتهم ألكل لحم أخيهم 
بمعنى �m[lو ،والمراد محبتهم له غيبته على سبيل المجاز، "ميتة"فيكون 
  .اكرهوه: أي، األمر

أنهم لما كانت حالهم حال ، ويحتمل أن يكون استفهام إنكار بمعنى التكذيب
فيكون ، وكذبوا فيه، سب ذلك إليهملحم أخيه نُ  من يدعي محبة أكل

m[l)٣(.  
�mT�U�V: وقوله �W�X�Y�Z�[l ، الفارسيقال :

"فاكرهوا" إن : عطف على قوله m]�_^l،)٤(المعنى فكما كرهتموه فاكرهوا الغيبة

 ،أي فضرب فانفجرت، )٥(m�t�l: كقوله تعالى، لم يذكر لداللة الكالم عليه

، وٕانما دخلت الفاء لما في الكالم من معنى الجواب، كرهتموه" كالم مستأنف": فقوله

: أي m[l: فقال، ال: كأنهم قالوا في جوابه mT�Ul: ألن قوله

  .فكما كرهتموه فاكرهوا الغيبة

                                                            
  .٢/١٥٥خطاب التنفير  –وجوه المخاطبات والخطاب في القرآن البرهان:  )١(
  .٥/٥٨٤الكشاف  )٢(
  . ٢/٢١٣ستفهام بمعنى اإلنشاء اال –الكالم أقسام معنى البرهان:  )٣(
  وأشار إلى أن قوله في "التذكرة". ١/٢٣١في أماليه  نقل قوله ابن الشجري )٤(
  .٦٠سورة البقرة:  )٥(

 



  الفصل الخامس: من أول سورة (الشعراء) وحتى آخر سورة (الحجرات) 

٤٣٤ 

 

وهو "ما" ، ألنه قدر المحذوف موصوال ؛التقدير بعيدوهذا : ابن الشجريقال 
، فهذا كرهتموه: وٕانما التقدير، وٕابقاء صلته ضعيف، وحذف الموصول، المصدرية

، فهذا كرهتموه والغيبة مثله: والمعنى، والجملة المقدرة المحذوفة ابتدائية ال أمرية
وقوله  ،)١(m]�_^l: وٕانما قدرها أمرية ليعطف عليها الجملة األمرية في قوله

�`mسبحانه  �a�b� �cl ،التنبيه على التوبة من االغتياب وهو : وجه هذا الختام
  .)٢(من الظلم
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  .)٣(وٕانما قاله فريق منهم، m�}�~�)l: تعالى قوله
 "الم "ما في ، m0�1�2�3�45l: في قوله تعالى الزمخشريقال 

  .)٤(على أن هؤالء قد آمنوا فيما بعد من معنى التوقع دالّ 

  .)٥(فكيف يتوهم أنه يقع بعد، على التوقع "الم " داللة أبو حيانوأنكر الشيخ 

وٕانما هي ، تبعد توقعهسْ ليست لنفي المتوقع حيث يُ  "الم "وأجاب بعضهم بأن 
: وهذا معنى قول النحويين، إلثبات الفعل المتوقع "قد"كما أن ، لنفي الفعل المتوقع

ولهذا ، "قد" في اإلثباتبـ ي يجاب بها في النفي حيث يجابأ، إنها موافقة لـ "قد فعل"
  .)٦(قد فعل: فتقول "لما يفعل": يقول القائل، بعد فعل "الم "جاءت  اجر ابن الس قال 

  

                                                            
  .٣/١٢٦حذف الجملة  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  .١٠١-٣/١٠٠أمالي بن الشجري  )١(
  .٤/٩٢قاعدة فعل المطاوعة  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٢(
  .٢/١٦٩إطالق اسم العام وٕارادة الخاص  –بيان حقيقته ومجازه المصدر السابق:  )٣(
  .٥/٥٨٨الكشاف  )٤(
  .٨/١١٦البحر المحيط ألبي حيان  )٥(
الكالم على المفردات من البرهان:  .٢٣٣ص/ ٢األصول في النحو البن الّسراج، مؤسسة الرسالة، ج/ )٦(

  . ٤/٢٣٣لما  –األدوات 

 



 

    

ـــل: (: (: (: (السادسالسادسالسادسالسادسالفصل الفصل الفصل الفصل 
ّ
ـــلطوال املفص
ّ
ـــلطوال املفص
ّ
ـــلطوال املفص
ّ
    ))))طوال املفص

    ))))املرسالتاملرسالتاملرسالتاملرسالت((((سورة سورة سورة سورة     آخرآخرآخرآخروحىت وحىت وحىت وحىت     ))))قققق((((سورة سورة سورة سورة     من أول من أول من أول من أول 
 وفيه مبحثان:
 ة).الجمع(سورة  آخروحتى  )ق(سورة  من أولالمبحث األول: 

سورة  آخروحتى  )المنافقون(سورة  من أولالمبحث الثاني: 
 .)المرسالت(
 

 

 



 

    

    
    املبحث األول: املبحث األول: املبحث األول: املبحث األول: 

 ))))اجلمعةاجلمعةاجلمعةاجلمعة((((وحىت آخر سورة وحىت آخر سورة وحىت آخر سورة وحىت آخر سورة     ))))قققق((((من أول سورة من أول سورة من أول سورة من أول سورة 

 وفيه مطلبان:
 )ق(سورة  أولره اإلمام الزركشي من ما فس  المطلب األول:

 .)الواقعة(سورة  آخرحتى 
سورة  أولره اإلمام الزركشي من ما فس  المطلب الثاني:

 .)الجمعة(سورة  آخرحتى  )الحديد(
 

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٤٣٧ 

 

        : : : : املطلب األولاملطلب األولاملطلب األولاملطلب األول
 
َّ
 ما فس
َّ
 ما فس
َّ
 ما فس
َّ
 ))))الواقعةالواقعةالواقعةالواقعة((((حىت نهاية سورة حىت نهاية سورة حىت نهاية سورة حىت نهاية سورة     ))))قققق((((من بداية سورة من بداية سورة من بداية سورة من بداية سورة     الزركشيالزركشيالزركشيالزركشيره اإلمام ره اإلمام ره اإلمام ره اإلمام ما فس

        

        

mmmm�� ��FFFF�� ��GGGG�� ��HHHH�� ��IIII�� ��JJJJ�� ��KKKK���� ����LLLL�� ��MMMM�� ��NNNN�� ��OOOO�� ��PPPP�� ��QQQQ�� ��llll  
أبو األستاذ وجعل منه ، مما يقرب من االلتفات نقل الكالم إلى غيره: /قال 

  .)٢( m�BA�C�D�E�F�G�H�I�...l: قوله تعالى )١(جعفر بن الزبير
فأعقب ذلك بما ، "ص"نحو الوارد في سورة ، هذا إنكار منهم للبعث واستبعادو 

�mp�q�r�s�t�u: يشبه االلتفات بقوله � � � � � � � � �v�...l )إلى قوله، )٣ :
m¤�¥� � �¦�¨§�©� � �ª�l)فبعد العدول عن مجاوبتهم في قولهم، )٤ :m�W� �
X� �Yl)وذكر اختالفهم المسبب عن تكذيبهم في قوله، )٥ :m�f�g� � � � � � � � �h�i�
j�k�l�m� �n�l)فقال، صرف تعالى الكالم إلى نبيه والمؤمنين، )٦ :mp�

                                                            
بن الحسين الثقفي العاصمي   بن الزبير بن الحسن بن الزبير بن محمد بن إبراهيم أحمد بن إبراهيمهو  )١(

ا جليًال، ناقًدا، في النَضار: كان محدثً  قال تلميذه أبو حيان ،الجّياني المولد، الغرناطي المنشأ، األستاذ أبو جعفر
أقرأ القرآن والنحو والحديث بماَلقة  ،ًها، حسن الخط، مقرًئا مفسًرا مؤرًخانحوًيا، أصولًيا، أديًبا، فصيًحا، مفوّ 

وغرناطة وغيرهما؛ وكان كثير  اإلنصاف، ناصًحا في اإلقراء، ولي الخطابة واإلمامة بالجامع الكبير بغرناطة، 
وكان محدث األندلس  ،وقضاء األنكحة، وتخرج عليه جماعة، وبه أبقى اهللا ما بأيدي الطلبة من العربية وغيرها

اًرا بالمعروف، نّهاًء خيًرا، صالًحا، كثير الصدقة، معظًما عند الخاصة والعامة، متحرًيا أمّ  بل المغرب في زمانه،
ولد سنة سبع وعشرين وستمائة،  ،، والذيل على صلة ابن بشكوالعن المنكر، صّنف تعليًقا على كتاب سيبويه
  .)٥٣٢رقم الترجمة ( ١/٢٩١بغية الوعاة (وسبعمائة. ومات يوم الثالثاء ثامن ربيع األول سنة ثمان 

  .٤١٤بيروت/لبنان، ص/ –مالك التأويل، لإلمام أبي جعفر الغرناطي، دار الكتب العلمية  )٢(
  .٤سورة ق:  )٣(
  .١١سورة ق:  )٤(
  .٣سورة ق:  )٥(
  .٥سورة ق:  )٦(

 سورة قسورة قسورة قسورة ق

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٤٣٨ 

 

q�r�s�t�u� � � � � � � � � �v�...l)إلى قوله، )١ :m�¤�¥� � � �¦�§�l)وذلك ، )٢
فعند ، عنهم إنكارهال يمكنهم التوقف في شيء منه وال حفظ ، درك مشاهدةحكمة تُ 

�©�m: قال تعالى، تكرر هذا ��� ��� ��� ���ª�l )٣(.  
  .)٤(جاءهمإذ  بل عجبوا: أي،  m�F�G�H�Il: وقوله تعالى

 mmmm�� ��¡¡¡¡�� ��£¢£¢£¢£¢�� ��¤¤¤¤�� ��¥¥¥¥�������� ��������¦¦¦¦�� ��¨§¨§¨§¨§�� ��©©©©���� ��� ��� ������� ��� ��� ������� ��� ��� ������� ��� ��� ���ªªªª�� ��««««�� ��llll  

�¥�¤m: تعالى قوله �¦�§l ،وٕاال لقال، على تأويل البلدة بالمكان :

  .)٥("ميتة"

mmmm�� ��ÆÆÆÆ�� ��2222�� ��34343434�� ��5555������ ������6666�� ��7777�� ��8888�� ��9999�� ��::::�� ��;;;;�� ��<<<<���� ����llll  

  .)٦(لم نعي به: أي m�Æ�2�34�l: قوله تعالى

mmmm�� ��QQQQ�� ��RRRR���� ����SSSS��� ��� ������ ��� ������ ��� ������ ��� ���TTTT�� ��UUUU�� ��VVVV������ ������WWWW�� ������� ����� �� ������� �����XXXX���� ����YYYY�� ��llll  

�mT�U�V: قوله تعالى � �W� � � � � � �X� �l ،"ولكن حذف ، المراد "عن اليمين قعيد
يحصيان عليه ، عن يمينه وآخر شماله اواحدً  الكل عبد قعيدً ف )٧(لداللة الثاني عليه

: إبليسعن  اوهذا بخالف قوله تعالى ذاكرً ، بينهمافال معنى للجمع ، الخير والشر
mu�v� �w�x�y�z�{� �|�}�~���������� ��l )فإن ، )٨

                                                            
  .٦سورة ق:  )١(
  .١١سورة ق:  )٢(
  .٣/٢٠٨لتفات نقل الكالم إلى غيره يقرب من اال –القرآن وفنونه البليغة أساليب . البرهان: ١١سورة ق:  )٣(
  . ٤/١٤٤َأْن  –الكالم على المفردات من األدوات البرهان:  )٤(
  .٣/٢٢٣تذكير المؤنت  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٥(
  .٢/٢٠٥ستفهام اإلنكار ا –أقسام معنى الكالم المصدر السابق:  )٦(
  .٢/١٢قاعدة في اإلطالق والتقييد  - معرفة أحكامهالمصدر السابق:  )٧(
  .١٧سورة األعراف:  )٨(

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٤٣٩ 

 

المقتضي مع لمقابلة الجملة بالجملة فجُ ، الجمع هناك يقابله كثير مما يريد إغوائهم
  .)١(لتوزيع األفراد على األفراد

mmmm�� ��ZZZZ�� ��[[[[�� ��\\\\�� ��]]]]�� ��̂̂̂̂������ ������____�� ��̀̀̀̀�� ��aaaa�� ��bbbb�� ��llll  
 ؛لم يجز، ما يقول من لفظ "إنه لو عكس فقيل "، �mZ�[�\�]l :اق في قوله تعالىقال الحذّ 

  .)٢(واللفظ يشمل المهمل الذي ال معنى له، بالمستعملالختصاصه ، "اللفظ"أخص من  "القول"ألن 
mmmm�� ��}}}}���� ����~~~~�� �������� �������� ��    �� ��!!!!�� ��""""�� ��####�� ��$$$$�� ��%%%%�� ��&&&&���� ����''''���� ����((((�� ��llll  

�&�%m: تعالى قوله �'l ، ٣(قطربقال( :m%l علمك ومعرفتك بها قوية: أي ،
: ويدل على ذلك قوله: الفارسيقال ، وليس المراد رؤية العين، ملِ أي عَ  "بصر بكذا وكذا"من قولهم 

m$�#�"l� ، ٤(ةوصف البصر بالحد(.  

�m�v�w: تعالى قوله � � � � � � � � � � � � �x� � �y�z�{�|�}� �~����� �!�"�#�
$�%�&� �'� �l)٦(هذا أبلغ ما يكون من التذكير، )٥(.  

mmmm�� ��****�� ��++++������ ������,,,,�� ��----�� ��� ��� ����� ��� ��� ����� ��� ��� ����� ��� ��� ���....���� ����////���� ����0000�� ��llll  

�+�*m: قوله تعالى � �,l ،قيل هو خطاب للملكو  )٧(مالك خازن النار: المراد، 
أبو وخالفه  ،)٩(فا""قِ  وكذلك القول في ،)٨(ألق ألق: والمعنى، اه على"ألق"ثنّ : دالمبر وقال 

                                                            
  .٤/١٢ا والحكم في ذلك ا ومفردً ما ورد في القرآن مجموعً  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )١(
  .٢/٢٨١البدل  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٢(
  ) من سورة األحقاف.٢٦، تقدم عند تفسير اآلية رقم (محمد بن المستنير البصري اللغوي )٣(
  .٢/٤٠ختالف األسباب الموهمة اال –معرفة موهم المختلف البرهان:  )٤(
  .٢٢-٢١سورة ق:  )٥(
  .٣/١٤٧اإليجاز   –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٦(
  .٢/١٥٠خطاب الواحد والجمع بلفظ االثنين  -ات والخطاب في القرآن  وجوه المخاطبالمصدر السابق:  )٧(
  .٥/٥٩٩في "الكشاف" بتصّرف في العبارة  حكاه الزمخشري )٨(
في الكشاف حيث قال: "أن العرب أكثر ما يرافق الرجل منهم اثنان، فكثر  يشير إلى ما ذكره الزمخشري )٩(

  .٥/٥٩٩على ألسنتهم أن يقولوا: وقفا وأسعدا؛ حتى خاطبوا الواحد خطاب االثنين". انظر: الكشاف 

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٤٤٠ 

 

  .)٢(لكينبل هو مخاطبة للمَ : وقال )١(إسحاق

mmmm�� ��1111�� ��2222�� ��3333�� ��4444�� ��5555�� ��6666�� ��7777�� ��8888�� ��9999�� ��::::�� ��llll  
  .)٣(m7�8�9�l: نحو بمعنى السؤالتأتي "هل" : /قال 

mmmm�� ��____�� ��̀̀̀̀���� ����aaaa�� ��bbbb�� ��cccc�� ��dddd�� ��eeee�� ��ffff�� ��gggg�� ��hhhh�� ��iiii���� ����jjjj�� ��kkkk�� ��llllllll  
�`�_m: قوله تعالى �a�b�c�d�e�f�g...�l 

�m�^�_�`�a�b: وقوله �c�d�e�f�g�hi�j�k�l�m� �

¡�¢�£�¤�¥�¦�§�¨�©�ª�«� � � � � �¬�®�P�...�l  إلى قوله :
mA�B�C�D�El)وذلك يبلغ ثمانية أيام، )٤.  

�m�^�_�`�a�b: أن المراد بقوله: والجواب �c�d�el)٥( ،

�»�m¨�©�ª: إلى قوله � � � � �¬�®l)ولم يرد ذكر ، مع اليومين المتقدمين، )٦

سرت من البصرة إلى بغداد في ": وهذا كما يقول الفصيح، األربعة غير ما تقدم ذكره
بل يريد ، وال يريد سوى العشرة "اسرت إلى الكوفة في ثالثة عشر يومً "و "عشرة أيام

وأراد سوى ، )٧(m�A�B�C�D�El: ثم قال تعالى، مع العشرة ثالثة

  .)٨(ألن المجموع يكون ستة، وذلك ال مخالفة فيه، األربعة

 mmmm�� ��¤¤¤¤�� ��¥¥¥¥�� ��¦¦¦¦�� ��¨§¨§¨§¨§���� ����©©©©�� ��ªªªª�� ��««««�� ��®¬®¬®¬®¬�� �������� ��°°°°�� ��±±±±�� ��²²²²�� ��³³³³�� ��́́́́���� ����llll  

                                                            
  ) من سورة األنبياء.٣٧اج، تقدم عند تفسير اآلية رقم (بن محمد الزج  هو إبراهيم )١(
  .٣/٦المثنى وٕارادة الواحد  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٢(
  .٤/٢٦٣هل  –الكالم على المفردات من األدوات المصدر السابق:  )٣(
  .١٢- ٩سورة فصلت:  )٤(
  .٩سورة فصلت:  )٥(
  .١٠سورة فصلت:  )٦(
  .١٢سورة فصلت:  )٧(
  .٢/٤١ختالف األسباب الموهمة اال –معرفة موهم المختلف البرهان:  )٨(

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٤٤١ 

 

، إال أنه حذف الجار، الموعظة والدعاءالمراد ، �m��°l®: قوله تعالى
  .)١(أي ابعثوهم على حفظه كيال ينسوه، "ذكروا الناس بالقرآن"والمقصود 

  
  

        

mmmm�� ��OOOO�� ��PPPP�� ��QQQQ�� ��llll  
����m�O�Pl m: تعالى قوله �	� �
�l)٢(،m����������l)٣( ،

  .)٤(قهره وغلبه: وقيل ،ألنه بمعنى أبعده اهللا وأذله؛ الفعل في هذه المواضع مجاز
 mmmm�� �������� ��				�� ��



���� ���������� �������� ���� �������� �������� ��¡¡¡¡�� ��¢¢¢¢���� ����££££���� ����¤¤¤¤�� ��¥¥¥¥�� ��¦¦¦¦���� ����§§§§�� ��̈̈̈̈�� ��llll  


�	��m: تعالى قوله� ����l ،وما توعدون، المطر: "الرزق"ـفـ :
ألنها في كل واحدة واحدة من السموات فكان لفظ  ؛وكالهما في هذه الجهة، الجنة

�¢�¡����m: تعالى قولهو  ،اإلفراد أليق �£l� ،أي ، أراد لهذين الجنسين
  .)٥(رب كل ما عال وسفل


�	���m: لما سمع قوله تعالىوعن بعض األعراب أنه � ������

����¡�¢� �£� �l من الذي أغضب الجليل حتى ألجأه إلى : صاح وقال
  .)٦(ثم مات اقالها ثالثً ؟ اليمين

mmmm�� ��±±±±�� ��²²²²�� ��³³³³�� ��́́́́�� ��¶�¶�¶�¶��� ��̧̧̧̧�� ��¹¹¹¹�� ��ºººº�� ��»»»»�� ��¼¼¼¼�� ��llll  

                                                            
  .٣/٢٣٠تأنيث المذكر  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )١(
  .١٧سورة عبس:  )٢(
  .٤سورة المنافقون:  )٣(
  .٢/١٦١أقسامه و المجازي اإلفرادي  –بيان حقيقته ومجازه البرهان:  )٤(
  .٤/٨ا والحكم في ذلك ا ومفردً ما ورد في القرآن مجموعً  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٥(
  . ٣/٢٩القسم  المصدر السابق: )٦(

 سورة الذارياتسورة الذارياتسورة الذارياتسورة الذاريات

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٤٤٢ 

 

فحذف ، عليكم أنتم قوم منكرونسالم : أي، m¸�¹�º�»l: قوله تعالى
  .)١(خبر األولى ومتبدأ الثانية

mmmm�� ��ÄÄÄÄ�� ��ÅÅÅÅ�� ��ÆÆÆÆ�� ��&&&&�� ��''''���� ����((((�� ��llll  
�&�m�Æ: كقوله تعالى ااالستفهام إذا دخل على النفي أفاد تحقيقً : /قال 

'��l ،٢(والتقدير إنهم ليسوا بآكلين(.  
 mmmm�� �������� �������� �������� �������� �������� ���������� �������������� ������				�� ��llll  

�������������m: قوله تعالى ��l ،الريح: فالمستعار له ،
وهو ، المنع من ظهور النتيجة واألثر: والوجه، يانوهما حسّ ، المرأة: والمستعار منه

  .استعارة بالكناية - اأيضً –وهو ، عقلي
ولهذا ، ألن العقيم صفة للمرأة ال اسم لها ؛وفيه نظر: )٣("اإليضاح"قال في 

ما في المرأة من الصفة التي : والحق أن المستعار منه ،اال اسمً ، للريح عل صفةً جُ 
ما في الريح من الصفة التي تمنع من إنشاء مطر : والمستعار له، لمتمنع من الحَ 
  ."ركِ والجامع لهما ما ذُ "، وٕالقاح شجر

المرأة التي عبر عنها  "المستعار منه"ألن المراد من قوله ؛ وهو مندفع بالعناية
  .)٤(بلفظ ما صدق عليه السكاكيذكرها ، بالعقيم

فحيث ذكرت في سياق ، "الرياح" في القرآن جاءت مجموعة ومفردة: /قال 
: عقال ، العذاب جاءت مفردةوحيث ذكرت في سياق ، الرحمة جاءت مجموعة

أن رياح الرحمة مختلفة : والمعنى فيه، )٥(!اللُهم اْجَعْلَها ِرَياًحا َوال َتْجَعْلَها ِريًحا«

                                                            
  .٣/٧٤شروط الحذف  البرهان: )١(
  .٤/١٤٨َأال  –الكالم على المفردات من األدوات المصدر السابق:  )٢(
  .٢٢٥القزويني، ص/ خطيباإليضاح في علوم البالغة، لل )٣(
  .٣/٢٧١ستعارة أقسام اال –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان: . ٤٩٨مفتاح العلوم للسكاكي ص/ )٤(
، وقال محقق الكتاب أبو ١/٣٤٤)، ٥٠٢(، برقم ب في مسنده من حديث ابن عباس رواه الشافعي )٥(

  عمير األثري: إسناد الحديث ضعيف جًدا.

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٤٤٣ 

 

قابلها ما يكسر وٕاذا هاجت منها ريح أثير لها من مُ ، الصفات والماهيات والمنافع
وكانت في الرحمة  ،تنفع الحيوان والنبات، فينشأ من بينهما ريح لطيفة، سورتها

ولهذا ، وال معارض وال دافع، وأما في العذاب فإنها تأتي من وجه واحد، ارياحً 
�������������m: وصفها اهللا بالعقيم فقال ��� �l ، َم ما مرت بهقِ عْ أي ت ،

  .)١(في مواضع يسيرة لحكمةوقد اطردت هذه القاعدة إال 
 mmmm�� ��



�� ���������� ���������������� ���������� �������� �������� �������� ������� ����� �� ������� ����������� �������� ��� ��� ������� ��� ��� ������� ��� ��� ������� ��� ��� ������������� ����llll  


�m: تعالى قوله��� ��� � � �������� � � � � � ����� � � � � � � � � � � � �l ،شيء يحكم عليه : أي
�&�%�$�#�m: بدليل قوله، بالذهاب �'l)وقوله، )٢ :m����l  أي

  .)٣(طت عليهل سُ 
mmmmÂÂÂÂ�� ��ÃÃÃÃ�� ��ÄÄÄÄ�������� ��������ÅÅÅÅ�� ��ÆÆÆÆ�� �������� ��llll  

������m�Â�Ã�Ä�l: قوله تعالى   .)٤(أراد باأليد القوة الخارجة�
�mÄlإنما كتبت : )٥(المراكشي أبو العباسقال و  � �� � �  "األيد"بين  افرقً ؛ بياءين�

وال شك أن القوة التي بنى اهللا بها السماء ، "يد"جمع  "األيدي"وبين ، الذي هو القوة
 بمعنى فزيدت الياء الختصاص اللفظة ، بالثبوت في الوجود من األيدي هي أحق

  .)٦(أظهر في أدراك الملكوتي في الوجود
 mmmm�� ���������� ���������� �������� �������� �������� ��llll  

                                                            
  .٤/٩ا والحكم في ذلك ا ومفردً ما ورد في القرآن مجموعً  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )١(
  .٢/١٦٩إطالق اسم العام وٕارادة الخاص  –بيان حقيقته ومجازه البرهان: . ٢٥سورة األحقاف: )٢(
  ٣/١٠٢حذف الصفة  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٣(
  .٣/٢٧٣التورية  المصدر السابق: )٤(
هو أحمد بن محمد بن عثمان األزدي العدوي أو العباس ابن البناء، كان فاضًال عاقًال نبيًها انتفع به  )٥(

العقلية في مدارك العلوم" وغير ذلك، مات جماعة في التعليم، له من التواليف: "التلخيص في الحساب" و"اللوازم 
  ).٧١٣، رقم الترجمة (١/٢٧٨هـ. (الدرر الكامنة ٧٢١سنة 

م، باب الياء ١٩٩٠ت/ ١عنوان الدليل من مرسوم خط التنزيل البن البناء، دار الغرب اإلسالمي، ط/ )٦(
  .١/٢٦٩زيادة الواو  –علم مرسوم الخط . البرهان: ٩٢- ٩١ص/

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٤٤٤ 

 

�m: قوله تعالى���l ،١(أو هم نحن، أي نحن هم(.  
mmmm�� ��AAAA�� ��BBBB�� ��CCCC�� ��DDDD�� ��EEEE�� ��FFFF�� ��GGGG�� ��HHHH�� ��IIII�� ��JJJJ�� ��KKKK�� ��LLLL� � � � � � �� � � � � � �� � � � � � �� � � � � � �MMMM� � � �� � � �� � � �� � � �NNNN�� ��OOOO�� ��QPQPQPQP�� ��RRRR�� ��SSSS�� ��TTTT� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �UUUU�� ��

VVVV�� ��llll  
: من قوله تعالى، )٢(!لم يأت أحٌد بما جئت به إال عودي«: في الحديث

mA�B�C�D�E�F�G�H�I�J�K�L�� ��� ��M�� ��N�O�QP�R�S�T��� ��U�l)٣(.  
�mA�B�C�D�E�F�G�H�I�J�K�L: وقوله � � � � � �M� � � �N�O�QP�R�S�

T��� ��U�l ،٤(في الباطل يوهذا أشد ما يكون في التقريع على التماد(.  
  
 

   

        

mmmm�� ��¡¡¡¡���� ����¢¢¢¢�� ��££££�� ��¤¤¤¤�� ��¥¥¥¥�� ��llll  
للطور حتى انتهى  علما سمع قراءة النبي ، )٥(ا جبير بن مطعم: /قال 
�¡�m: إلى قوله �¢�£�¤l ،كاد «: وفي لفظ، خشيت أن يدركني العذاب: قال

  .)٦(فأسلم، !قلبي يطير

                                                            
  .٣/١٢٦حذف الجملة  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )١(
وهذا الجزء من )، ٣رقم الحديث ( ٨ص/ – بدء الوحي، كتاب ل عائشةمن حديث  رواه البخاري )٢(

  الحديث هو قول ورقة بن نوفل.
  .٢/٨٨ معاضدة السنة للقرآنالبرهان:  )٣(
  .٣/١٤٧اإليجاز  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٤(
بن عدي بن نوفل بن عبدمناف بن قصي القرشي النوفلي، أبو محمد، ابن عم النبي  هو جبير بن مطعم )٥(

تهذيب سير أعالم هـ.  (٥٩الرأي، مات سنة ، من الطلقاء الذين حُسن إسالمهم، كان موصوًفا بالحلم وُنبل ع
  .)٢٥١رقم الترجمة ( ١/٨٧النبالء 

رقم  ،١٢٢٦، ص/باب سورة الطور – التفسير، كتاب ت جبير بن مطعممن حديث  رواه البخاري )٦(
  .٢/٧٠معرفة إعجازه . البرهان: )٤٨٥٤الحديث (

 سورة الطورسورة الطورسورة الطورسورة الطور

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٤٤٥ 

 

mmmm�� ��uuuu�� ��vvvv�� ��wwww�� ��xxxx�� ��yyyy�� ��zzzz� �� � � �� �{{{{�� ��||||�� ��}}}}�� ��~~~~�� �������� �������� �������� ������������ ������� � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � � � � ������� �������� ��

������� ��� ��� �������� ��� ��� �������� ��� ��� �������� ��� ��� ����������� �������� ��llll  
�m�u�v�w�x�y�z: تعالى قوله �{�|l� ،إنما معناه :

أن كل واحد من الذرية اتبع كل واحد من : معناهوليس ، اتبع كل واحد ذريته
  .)١(اآلباء

mmmm�� ��KKKK�� ��LLLL�� ��NMNMNMNM���� ����OOOO�� ��PPPP� ��� �� � ��� ��QQQQ�� ��RRRR�� ��llll   
�m�v: عليهم بقوله ردّ ، mK�L�NMl: تعالى قوله �w�x�y� � � � � �z� � � �{�

|�}�~�l )٢(.  

mmmm�� �������� �������� �������� �������� �������� ���������� ����llll  
ال : أي، m�����������l: تعالى قولهو ، )٣(!أي أله m���l: وقوله
  .)٤(يكون هذا
mmmm�� �������� �������� �������� �������� �������� ������� ���� ��� � ���� ��������� ��    �� ��llll  

  .)٥(؟أي أتسألهم أجرا، m�������l: قوله تعالى

  
  

        

mmmm�� ��AAAA�� ��BBBB���������� ����������CCCC�� ��DDDD�� ��llll  

                                                            
  .٤/٦مقابلة الجمع بالجمع  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )١(
تقسيم القرآن إلى ما هو بين بنفسه وٕالى ما ليس  –معرفة تفسيره وتأويله البرهان: . ٤٥-٤٤سورة الحاقة:  )٢(

  .٢/١٢٣ببين بنفسه فيحتاج إلى بيان 
  .٤/١١٨أم  –الكالم على المفردات من األدوات البرهان:  )٣(
  .٢٠٤/ ٢استفهام اإلنكار  –أقسام معنى الكالم المصدر السابق:  )٤(
  .٤/١١٨أم  –الكالم على المفردات من األدوات المصدر السابق:  )٥(

 سورة النجمسورة النجمسورة النجمسورة النجم

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٤٤٦ 

 

�m�A�B: للحال كقوله تعالى "إذا" تجئ: /قال  � � � �C�l ،والنجم : والتقدير
والعامل فيه استقرار محذوف في موضع نصب على ، ظرف زمان: فـ"إذا"، اهاويً 

  .)١(المحذوف "قسم"أ اآلية والعامل في، الحال

mmmm�� ��KKKK�� ��LLLL���� ����MMMM�� ��NNNN�� ��OOOO�� ��llll  
�m�K�L: نحو "الباء"بمعنى  "عن" تجئ: /قال  �M�Nl ،هي : وقيل

ألن نطقه متباعد عن ؛ للمجاوزة: وقيل، أي وما يصدر قوله عن هوى، على حقيقتها
  .الهوى متجاوز عنه

 انفي عنه النطق في حال كونه متلبسً  "الباء"ألنها إذا كانت بمعنى  ؛وفيه نظر
عن  اوٕاذا كانت على بابها نفي عنه التعلق حال كونه مجاوزً ، وهو صحيح، بالهوى
  .)٢(وهو فاسد، بالهوى افيلزم أن يكون النطق حال كونه متلبسً ، الهوى

mmmmbbbb�� ��cccc�� ��dddd�� ��eeee���� ����llll  
ي نال الدنو والقرب إلى بالتدلّ ألنه  ؛ى فدناأي تدلّ ، mb�c�dl: تعالى قوله

  .ال إلى المكان، المنزلة الرفيعة وٕالى المكانة
قوله تعالى : البخاريوفي صحيح ، ثم أراد الدنو: والمعنى، ال قلب: وقيل

m��������l )٤("المعنى فإذا استعذت فأقرأ، )٣(.  
 mmmm�� ��¢¢¢¢���� ����££££�� ��¤¤¤¤�� ��¥¥¥¥�� ��llll   

�¢m: تعالى قوله �£�¤l ومعلوم بقوله :m£l  أنها
m¤l ،٥(التأكيد: وفائدته(.  

                                                            
  .٤/١٢١إذا   –الكالم على المفردات من األدوات البرهان:  )١(
  .٤/١٧٩عن   –الكالم على المفردات من األدوات المصدر السابق:  )٢(
  .٩٨سورة النحل:  )٣(
البرهان: . ٢٤٤/ ٨، كتاب التفسير، باب تفسير، تفسير سورة النحل فتح الباري شرح صحيح البخاري )٤(

  .٣/١٨٦قلب المعطوف  –أساليب القرآن وفنونه البليغة 
  .٢/٢٧٢تتعلق بالصفة  دفوائ –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٥(

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٤٤٧ 

 

وقد وصفها ، فقاعدة الضالل ومفتاح الشرك واإلضالل، m¢l: وأما قوله
على يدل : والثاني، يدل على تكثيرهم اإلله من مثنى ومثلث: أحدهما، اهللا بوصفين

  .)١(تعالى اإلله عما يقولون -فمن معطل ومشبه ، االختالف والتغاير
mmmm ...�� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ��llll  

  .)٢(m���������l :نحو، "القرآن"بمعنى ويأتي "الهدى" : /قال 
 mmmm�� ��jjjj�� ��kkkk���� ����llll�� ��nmnmnmnm�� ��oooo� ��� �� � ��� ��pppp�� ��qqqq�� ��rrrr�� ��ssss�� ��tttt�� ��uuuu���� ����vvvv�� ��wwww�� ��xxxx�� ��yyyy�� ��zzzz�� ��{{{{�� ��llll  

  .)٣(من العلوم: أي، m�j�k��l�nml: تعالى قوله
mmmm�� ��||||�� ��}}}}�� ��~~~~�� ��$$$$�� ��%%%%� �� �� �� �&&&&�� ��''''�� ��((((�� ��))))�� ��****�� ��++++�� ��,,,,�� ��----�� ��....�� ��////� �� �� �� �0000�� ��
1111�� ��llll  

�/�.�-�,�+�*�(�)m: تعالى قوله �0l ، مقتضى

لكن ، كما أتى به في عجزها، الصناعة أن يؤتى بالتجنيس لالزدواج في صدر اآلية
وذلك أنه لما كان الضمير الذي في ؛ األدب والتهذيب في نظم الكالم يمنعه توخ

، هوجب أن يعدل عن لفظ المعنى الخاص إلى رديف، على اهللا سبحانه اعائدً  "يجزي"

فعوض ، m+�,�l: فقال في موضع السيئة، حتى ال تنسب السيئة إليه سبحانه

�m: عن تجنيس المزاوجة باإلرداف لما فيه من األدب مع اهللا بخالف قوله�

�� �"l)فجرى الكالم على مقتضى ، فإن هذا المحذور منه مفقود، )٤

  .)٥(الصناعة

                                                            
  .١/٢٨٣فيما كتبت فيه األلف واوا على لفظ التفخيم  –علم مرسوم الخط البرهان:  )١(
  .١/٨٥معاني الهدى. جمع الوجوه والنظائر المصدر السابق:  )٢(
  .٢/١٧٨إقامة صيغة مقام أخرى  –بيان حقيقته ومجازه المصدر السابق:  )٣(
  .٤٠سورة الشورى:  )٤(
  .٣/٢٣٦مشاكلة اللفظ للمعنى  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٥(

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٤٤٨ 

 

 mmmm�� ��2222�� ��3333�� ��4444� � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � � �5555�� ��6666�� ��7777�� ��89898989� �� �� �� �::::�� ��;;;;�� ��<<<<�� ��=>=>=>=>�� ��????�� ��@@@@�� ��AAAA�� ��BBBB�� ��CCCC�� ��
DDDD�� ��¡¡¡¡���� ����¢¢¢¢�� ��££££�� ��¤¤¤¤�� ��¥¥¥¥�� ��¦¦¦¦�� ��¨§¨§¨§¨§�� ��©©©©�� ��ªªªª�� ��¬«¬«¬«¬«�� ��®®®®�� ��RRRR��� ������ ��� ��� ������ ���°°°°�� ��±±±±�� ��²²²²llll  

، يعني كل ذنب عاقبته النار، m2�3�4�5l: قوله تعالى

m6l� ، يعني كل ذنب فيه حد ،m7�89l�� � ين من الذنوبوهو بين الحد ،

واستقرت والقصة مشهورة ، )١(والمرأة التي راودها عن نفسها فأبت َنْبهاننزلت في 
  .)٢(وال غزو والدليل على صحته أنه لم يكن بمكة حدّ ، الرواية بما قلنا

�m?�@�A�B�C�D�¡l: قولهو  بمعنى عالم  -هاهنا–فـ "أعلم" ، �

  .)٣(إذ ال مشارك هللا تعالى في علمه بذلك، بكم

mmmm�� ��ÂÂÂÂ�� ��ÃÃÃÃ�� ��ÄÄÄÄ������ ������ÅÅÅÅ�� ��ÆÆÆÆ�� ��[[[[���� ����\\\\�� ��]]]]�� ��llll  

��m�Â�Ã�Ä: تعالى قوله � �Å�Æ�[� �\�]�^�_�`�l )فإنما ، )٤
، أنه في سياق االحتجاج عليهم بالترك: أحدهما: لوجهين موسىم ذكر قدّ 

                                                            
���_��mفي قوله عز وجل:  عن ابن عباس عن الضحاك روى مقاتل ، التمار أبو ُمْقِبلَنْبهانُ  )١( � � � � �^�]

�g���f�e�d�c�b�a�`...l ، ]:و]١٣٥ آل عمران ،�m�������������

�¦¥�¤�£��¢�¡����� ��...l  ]:التمار، أتته امرأة حسناء جميلة تبتاع  ، قال : يريد َنْبهان]١١٤ هود
فُسِقط في يده، فذهب  ،منه تمًرا، فضرب على عجيزتها، فقالت: واهللا ما حفظَت غيبة أخيَك، وال نلت حاجتك

! فذهب يبكي، فقام ثالثة أيام يصوم »إياكَ أن تكوَن امرأَة غازٍ «: عفأعلمه، فقال رسول اهللا  عإلى رسول اهللا 
�����_�`��m�e�d�c�b�aالنهار ويقوم الليل، فلما كان اليوم الرابع أنزل اهللا تعالى :  � � �^�]

�g�� �f...l ]:إليه فأخبره بما نزل فيه، فحمد اهللا وشكره،  ع، فَأرسل رسول اهللا ]١٣٥ آل عمران
������mحتى يقبل شكري! فأنزل اهللا تعالى : و فقال: يا رسول اهللا، هذه توبتي قِبَلها، فكيف لي

�¦¥�¤�£��¢�¡�� � � � ������� ��l ]:ُأسد الغابة ( :نظراأخرجه ابن منده وأبو نعيم،  ]،١١٤ هود
  ).٥١٩٦رقم الترجمة ( ،٥/٢٩٣
  .١/١٤١ما يشبه تنزيل المدينة في السور المكية  - معرفة المكي والمدني البرهان:  )٢(
  .٤/١٠٩أفعل التفضيل  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٣(
  .٣٧-٣٦سورة النجم:  )٤(

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٤٤٩ 

 

: وثانيهما ،إبراهيممن صحف  امنتشرة أكثر انتشارً  موسىوكانت صحف 
  .)١(ياآل رؤوسمراعاة 
mmmm�� ��AAAA�� ��BBBB�� ��CCCC�� ��DDDD� ����� ���� � ����� ����EEEE������ ������FFFF�� ��llll  

�m�A�B�C�D: قوله تعالى � � � �E� �l ،الفصل بالضمير المرفوع  لم يرد
، وال ادعاءً  اوال مجازً  ال حقيقةً ، ألن ذلك مما ال يتعاطاه أحد ؛وخبرها "إن"بين اسم 

  .)٢(نمروذبخالف اإلحياء واإلماتة فيما حكاه اهللا تعالى عن 
فكأنه ، ألن المراد جنس الزوجين ؛�m�A�B�Cl: المفعول في قولهذكر و 

ليدل على عموم ثبوت ؛ أبلغ -هنا–وكان ذكره ، يخلق كل ذكر وكل أنثى: قال
  .)٣(الخلق له بالتصريح

 mmmm�� ��VVVV�� ��WWWW�� ��XXXX���� ����YYYY������ ������ZZZZ�� ��llll  
�m�V�W�X: قوله تعالى �Yl ،هإن  بالذكر دون  ىر عْ سبحانه خص الش

بابن أبي ألن العرب ظهر فيهم رجل يعرف ؛ وهو رب كل شيء، غيرها من النجوم
  .)٥(إلى عبادتها اقً ودعا خلْ ، عريعبد الش )٤(َكْبشةَ 

 mmmm�� ��rrrr�� ��ssss�� ��tttt�� ��uuuu�� ��llll   

                                                            
  .٣/١٥٣ما قدم والمعنى له  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )١(
��m��n�m�l�k�j�i�h�g�f�eيشير إلى قول اهللا:  )٢( � �d�c� �b�a�`�_�^�]

������������~�}�|�{���z��y�x�w����v�u�ts�r�q�p�o��*�+�,

�-�.l   :فصل الجمل في مقام المدح والذم أبلغ  –أساليب القرآن وفنونه البليغة ]. البرهان: ٢٥٨[البقرة
  .٢/٢٧٧من جعلها نمًطا واحًدا 

  .٣/١١٥متى يذكر مفعول المشيئة واإلرادة  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٣(
في الجامع  للبرهان بأن الصواب "أبو كبشة"؛ لما ذكره القرطبيأشار د. يوسف المرعشلي في تحقيقه  )٤(

من قبل أمهاته ولذلك كان مشركو قريش  عألحكام القرآن حيث قال: "أول من عبده أبو كبشة أحد أجداد النبي 
  .٢٠/٦٢ تفسير القرطبي .ابن أبي كبشة" عيسمون النبي 

  .٣/٢٣٦مشاكلة اللفظ للمعنى  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٥(

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٤٥٠ 

 

  .)١(إياهاها أي غشm�r�s�t�l  ، : قوله تعالى
  
  

        
  

mmmm�� ��¼¼¼¼�� ��¾½¾½¾½¾½�� ��¿¿¿¿�� ��ÀÀÀÀ�� ��ÁÁÁÁ���������� ����������ÂÂÂÂ�� ��llll  
  –أي القرآن- سماهو : / أبو المعالي عزيزي بن عبدالملكقال القاضي 

�m�¼�¾½�¿�À�Á: فقال، حكمة ��� �l)٢(.  
 mmmm�� ��ÃÃÃÃ�� ��ÅÄÅÄÅÄÅÄ�� ��ÆÆÆÆ�� �������� �������� �������� �������� ��    �� ��!!!!� �� � � �� �llll  

لسرعة الدعاء وسرعة ؛ حذف الواو، m�Æ����l: قوله تعالى
  .)٣(اإلجابة
mmmm�� ��____���� ����̀̀̀̀�� ��aaaa�� ��bbbb�� ��cccc�� ��dddd�� ��llll  

�}�m�y�z: َبين في مواضع أخر، ma�b�cl: قوله تعالى ��� �
|�}� ���� ��~�l)٤(.  
 mmmm�� ��uuuu�� ��vvvv�� ��wwww�� ��xxxx�� ��yyyy������ ������zzzz�� ��{{{{�� ��||||�� ��}}}}�� ��~~~~�� ���������������� ����������������� ����� �� ��� ����� �������� ��llll  

��m�u�v�w�x�yl: تعالى قوله   .)٥(سفينة ذات ألواح: أي، �
  .)٦(ا لما كانت العين آلة الرؤيةبمرأى منّ : أي، m�{�|l: تعالىوقوله 

mmmm�� �������� �������� �������� ������� ���� ��� � ���� ���������� ��� ��� ��� ������� ��� ��� ��� ������� ��� ��� ��� ������� ��� ��� ��� ���������� ���������� ���������� ��llll  

                                                            
  .٣/١٠٦حذف المفعول  البرهان: )١(
  .١/١٩٢معرفة أسمائه واشتقاقاتها المصدر السابق:  )٢(
  .١/٢٧٦حذف الواو  –علم مرسوم الخط المصدر السابق:  )٣(
 - ٢/١٢٤ ...تقسيم القرآن إلى ما هو بين بنفسه  –معرفة تفسيره وتأويله البرهان: . ٧٧سورة األنبياء:  )٤(

  .٣/١٣٢حذف الفعل 
  .٣/١٠١حذف الموصوف  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٥(
  .٢/١٧٥إطالق اسم آلة الشيء عليه   - بيان حقيقته ومجازه المصدر السابق:  )٦(

 سورة القمرسورة القمرسورة القمرسورة القمر

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٤٥١ 

 

كار د لناه لالأي سهّ : قال في الكشاف، m�����l: تعالى قوله
  .)١(فنا فيه من الوعد والوعيدوصرّ ، واالتعاظ بأن نسجناه بالمواعظ الشافية

�«�m¹�º: كما قال تعالى، كرألجل الذ : أي، m�l: وقوله � � � �¼�

½�l  )٢(.  
 mmmm�� ��UUUU�� ��VVVV�� ��WWWW���� ����XXXX�� ��YYYY�� ��ZZZZ�� ��[[[[���������� ����������\\\\�� ��]]]]�� ��llll  

المنع : بمعنى، بالظاءحتِظر" المُ أّن " أبو عمرو الدانيذكر : /قال 
�mZ: هو قوله تعالى، ولم يأت بهذا المعنى إال في موضع واحد، والتحويط

[�� ���\l)٣(.  

 mmmm�� �������� �������� �������� �������� ��llll  
ليجدوا عند  تكررت اآلية: الزمخشريقال ، m�������l: قوله تعالى

 وأن ك، اوتنبيهً  انبإ منها اتعاظً  سماع كل يختص  مستحق باعتبارٍ  األنباءمن تلك  ال
  .)٤(هم السرور والغفلةوأن يتنبهوا كيال يغلبَ ، به

mmmm�� ��̈̈̈̈�� ����� ��� �� ����� ���©©©©�� ��ªªªª�� ��� ������� ��� ������� ��� ������� ��� �����««««������ ������¬¬¬¬���� ����®®®®������ ������������ ��°°°°�� ��llll  
�»�m: قوله تعالى � �¬� �®� � ���l ، لداللته على أنه قادرٌ ؛ "قادر"أبلغ من 

  .)٥(ويسمى هذا قوة اللفظ لقوة المعنى، ال يرد شيء عن اقتضاء قدرته، متمكن القدرة

 mmmm�� ��¼¼¼¼�� ��½½½½���� ����¾¾¾¾�� ��¿¿¿¿�� ��ÀÀÀÀ�� ��ÁÁÁÁ�� ��llll  

                                                            
  .٣/٩التكرار على وجه التأكيد  –قرآن وفنونه البليغة أساليب الالبرهان:  .٥/٦٥٨الكشاف  )١(
  .٣/٦٣التعليل  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان: . ٥٨سورة الدخان: )٢(
  .١/٩٠جمع الوجوه والنظائر البرهان:  )٣(
  .٣/١٦فوائد التكرير  –أساليب القرآن وفنونه البليغة بتصرف في العبارة. البرهان:  ٥/٦٦٢الكشاف  )٤(
  .٣/٢٥الزيادة في بنية الكلمة  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٥(

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٤٥٢ 

 

�½�¼m: قوله تعالى �¾�¿�Àl ،فقيل لهم :m�A�B�C�D� � � �l)١( ،
  .)٢(نحن ننتصر اليوم: أبي جهلهو قول  نزول اآليةسبب و 

 mmmm�� ��ÂÂÂÂ�� ��ÃÃÃÃ���� ����ÄÄÄÄ�� ��ÅÅÅÅ�� ��ÆÆÆÆ�� ��llll   
�m�Â�Ã: قوله تعالى �Ä�Ål  ، كنت ال : بن الخطاب عمرقال

�m�Â�Ã: يقول عفلما كان يوم بدر رأيت رسول اهللا  أدري: أي الجمع يهزم؟ �

Ä�Ål)٣(.  

 mmmm�� ��))))�� ��****�� ��++++�� ��,,,,�� ��----������ ������....�� ��llll  
إال ، فهو النار والوقود "السعير"شيء في القرآن من ذكر  كل : ابن فارسقال 

�-�,�+�*�(�m: قوله عز وجل ��l ،٤(فإنه العناد(.  
 mmmm�� ��////�� �������� �������� ������������ ������0000�� ��1111�� ��2222�� ��3333�� ��4444�� ��5555�� ��llll  

�m/������l: قوله تعالى � ، فبالسين من الجر ، )٥( �m�¬�®lو �
 ٦(حبةوبالصاد من الص(.  

 mmmm�� ��̀̀̀̀�� ��aaaa���� ����bbbb�� ��cccc�� ��dddd�� ��eeee�� ��ffff���� ����llll  
�m��̀a: قوله تعالى �b�l ، ٧(إذ ال زوال عنه "جلس"ملم يقل(.  

                                                            
تقسيم القرآن إلى ما هو بين بنفسه وٕالى ما ليس  –معرفة تفسيره وتأويله البرهان: . ٢٥سورة الصافات:  )١(

  .٢/١٢٣ببين بنفسه فيحتاج إلى بيان 
إقامة صيغة مقام أخرى  –بيان حقيقته ومجازه البرهان:  .٢٠/١٠٣ ، تفسير القرطبي٥/٦٦٢الكشاف  )٢(
٢/١٧٩.  
  .١/٤٠تقدم نزول اآلية على الحكم  –معرفة أسباب النزول . البرهان: ٥/٦٦٢الكشاف  )٣(
  .١/٨٧جمع الوجوه والنظائر ، البرهان: ١٢أفراد كلمات القرآن العزيز البن فارس ص/ )٤(
  .٤٣سورة األنبياء:  )٥(
  .١/٢٩٥حروف متقاربة تختلف في اللفظ الختالف المعنى  –علم مرسوم الخط البرهان:  )٦(
  .٤/٥٥ألفاظ يظن بها الترادف وليست منه  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٧(

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٤٥٣ 

 

        

        

mmmm�� ��llll�� ��mmmm�� ��nnnn���� ����oooo�� ��pppp�� ��qqqq�� ��llll  
فإنه جعل تعليم البيان في وزان ، نكتة علمية فيه، mo�pl: قوله تعالى

ه إلى نحوه وكأنّ ، ناطق ألنه حيm�l�ml ، : وكالبدل من قوله، قهلْ خَ 
 وال شك أن هذه الصناعة  ،حيوان ناطق: اإلنسان أشار أهل المنطق بقولهم في حد

، ليتمكن بها من اتباع التصديق به، تفيد قوة اإلفهام على ما يريد اإلنسان ويراد منه
  .)١(وٕاذعان النفس له

 mmmm�� ��vvvv���� ����wwww�� ��xxxx�� ��yyyy�� ��llll  
�mv: قوله تعالى �w�x�l ،النبات الذي ال ساق له: أراد بالنجم ،

  .)٢(ال سيما مع تأكيد اإليهام بذكر الشمس والقمر، يتوهم أنه أراد الكوكبوالسامع 

 mmmm�� �������� �������� �������� �������� �������� ��llll  

  .)٣(أي لئال، m��������l: قوله تعالى
 mmmm�� �������� �������� �������� �������� ��    �� ��llll  

��m: قوله تعالى������l ، واحد منها ن تعددت فكل إ إنها و

د عليهم وعد ، وٕان اهللا تعالى خاطب بها الثقلين من اإلنس والجن، متعلق بما قبله
عم طلب إقرارهم واقتضاهم من فصول النّ  الً فكلما ذكر فص، نعمه التي خلقها لهم

  .وهي أنواع مختلفة وصور شتى، الشكر عليه

                                                            
  .١/٢١٩معرفة كون اللفظ والتركيب أحسن وأفصح البرهان:  )١(
  .٢٧٣/ ٣التورية  –أساليب القرآن وفنونه البليغة لسابق: المصدر ا )٢(
  .٤/٩٥حتمال الفعل للنصب والجزم المصدر السابق: ا )٣(

 سورة الرمحنسورة الرمحنسورة الرمحنسورة الرمحن

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٤٥٤ 

 

فما ، النعم واقتضاء الشكر عليها فإذا كان المعنى في تكريرها عدّ : فإن قيل
���´�m: معنى قوله �¶�¸�¹�º�»�¼l)وٕانما هو ! وأي نعمة هنا، )١

  .وعيد
ر من عقوباته على معاصيه ليحذروها إن نعم اهللا فيما أنذر به وحذّ : قيل

ثوابه على طاعته ليرغبوا فيها  وبشر من، نظير أنعمه على ما وعده، فيرتدعوا عنها
والوعد والوعيد وٕان ، وٕانما تتحقق معرفة الشيء بأن تعتبره بضده، ويحرصوا عليها

، تقابال في ذواتهما فإنهما متقاربان في موضع النعم بالتوقيت على مالك األمر منها
  :وعليه قول بعض حكماء الشعراء

  والحادثــــــــــــــات وٕان أصـــــــــــــــابك بؤســـــــــــــــها
  

ــــــــذي أنبــــــــاك      )٢(كيــــــــف نعيمهــــــــافهــــــــو ال

 اولو كان عائدً ، في كونها زادت على ثالثة علم الحكمةُ وٕانما ذكرنا هذا لتُ   
  .ألن التأكيد ال يقع به أكثر من ثالثة ؛واحد لما زاد على ثالثة لشيءٍ 

بل هي ألفاظ أريد ، فليس ذلك بإطناب، قبله ما فإذا كان المراد بكل : فإن قيل
  .بها غير ما أريد باآلخر

  .فكل واحد أريد به غير ما أريد باآلخر؛ العبرة بعموم اللفظ: إن قلنا: قلت
: الِكرمانيقال ، ة التي جاءت عليها هذه اآلية مكررةف لتوجيه العدّ لِ كُ وقد تُ 

ألن ست عشرة راجعة إلى ؛ وثالثين مرة افً جاءت آية واحدة في هذه السورة كررت نيّ 
فأعظم ، وأربعة عشر منها راجعة إلى النعم والنقم، ألن لها ثمانية أبواب؛ الجنان

وجاءت سبعة في مقابلة تلك األبواب وسبعة عقب ، ولها سبعة أبواب، النقم جهنم
  .)٣(قلينكل نعمة ذكرها للثّ 

                                                            
  .٣٥سورة الرحمن:  )١(
 ٢بيروت/لبنان، ط/ –التبريزي، دار الكتاب العربي  البيت ألبي تّمام، انظر: شرح ديوان أبي تمام للخطيب )٢(

  .١٣٨ص/ ٢م، ج/١٩٩٤ -هـ ١٤١٤ت/
"بتصرف في  ١٨١٨القاهرة، ص/ –البرهان في توجيه متشابه القرآن، للكرماني، مركز الكتاب للنشر  )٣(

  العبارة".

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٤٥٥ 

 

ه في سبع منها على ما خلقه اهللا للعباد من نعم الدنيا المختلفة نبّ : وقال غيره
على عدة أبواب المخوف  اوٕانذارً ، منها للتخويف اوأفرد سبعً ، أمهات النعمة على عدّ 

ى فيها بين الخلق كلهم فيما كتبه ل والسبع الثواني بواحدة سوّ وَ ل بين األُ صِ وفُ ، منه
تبعت ، فكانت خمس، )١(m�o�p�q�rl: حيث اتصلت بقوله، عليهم من الفناء

ر في وصف خَ ثم بثمانية أُ ، في وصف الجنان وأهلها على عدة أبوابها بثمانٍ 
  .)٢(فاستكملت إحدى وثالثين، اأيضً الجنتين اللتين من دون األوليين لذلك 

mmmm�� ��AAAA�� ��BBBB�� ��CCCC�� ��DDDD�� ��EEEE�� ��llll   
 فما، )٣("المشرق والمغربلفظ " اومفردً  امما ورد في القرآن مجموعً : /قال 

فألن سياق السورة سياق  ؛m�A�B�C�D�l: قوله تعالىفي  ورد مثنىً 

  .نيْ المزدوجَ 
ثم ذكر ، وهما الخلق والتعليم، ه سبحانه أوال ذكر نوعي اإليجادفإنّ : الثاني

فإن منه ما ؛ عي النباتوْ ثم ذكر نَ ، وهما الشمس والقمر، نوره ي العالم ومظهرَ سراجَ 
ثم ذكر  ،وهما النجم والشجر، ومنه ما انبسط على وجه األرض، هو على ساق

ط بينهما ووسّ ، ثم أخبر أنه رفع هذه ووضع هذه، عي السماء المرفوعة واألرضوْ نَ 
ثم ، ونهى عن الظلم فأمر بالعدل، ثم ذكر العدل والظلم في الميزان، ذكر الميزان

وهما نوع ، عي المكلفينوْ ثم ذكر نَ ، وهما الجنوب، عي الخارج من األرضوْ ذكر نَ 
ثم ذكر بعد ذلك البحر من الملح ، عي المشرق والمغربوْ ثم ذكر نَ ، إلنسان والجانا

  .)٤(ن تثنية المشرق والمغرب في هذه السورةسُ فلهذا حَ ، بوالعذْ 

 mmmm�� ��YYYY�� ��ZZZZ�� ��[[[[� ����� ���� � ����� ����\\\\�� ��]]]]�� ��llll  

                                                            
  .٢٦سورة الرحمن:  )١(
  .١٥ – ٣/١٤فوائد التكرير  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٢(
  .٥راجع سورة الصافات اآلية:  )٣(
  .١٤-٤/١٢فيما ورد في القرآن مجموًعا ومفرًدا والحكم في ذلك  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٤(

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٤٥٦ 

 

�]�m�Y�Z: قوله تعالى ��� �\�l ،١(وٕانما يخرج من أحدهما: قالوا(.  
 mmmm�� ��cccc�� ��dddd�� ��eeee�� ��ffff�� ��gggg�� ��hhhh���� ��� ��������� ��� ��������� ��� ��������� ��� �����iiii�� ��llll  

البيان : والفائدة، العظم: والجامع فيهما، m�c�d�e�f�g�hl: قوله
  .)٢(تسخير األجسام العظام في أعظم ما يكون من الماءعن القدرة على 

 mmmm�� ��oooo�� ��pppp�� ��qqqq�� ��rrrr�� ��ssss�� ��llll  
ألن عند الفناء ليس ؛ "في األرض"ولم يقل ، mo�p�q�rl: قوله تعالى

  .)٤(عليهاكل شخص مستقر : في أحد الوجهين أيو ، )٣(هناك حال القرار والتمكين

 mmmm�� ��----�� ��....�� �������� �������� ��////�� ��llll  
غ أتفرّ ، الً يأتي بمعنى قطع شغ "فرغ"، m-�.����l: قوله تعالى

  .)٥(م جزاءكمحكِ ونُ ، د لعقوبتكمأي سنقصِ ، واآلية منه، كد قصدَ أي أقصِ ، لك

 mmmm�� ��TTTT�� ��UUUU�� ��VVVV�� ��WWWW�� ��XXXX�� ��YYYY�� ��llll  
�m�M�N�O�P�Q�R: تعالىقوله  � � �S�T�U�V�W�X�l)هذا ، )٦

  .)٧(أشد ما يكون من التقريع
 mmmm�� ��____�� ��̀̀̀̀�� ��aaaa�� ��bbbb�� ��cccc�� ��dddd�� ��llll  

"هذا باب مذهب : الفراءقال ، m_�`�a�b�c�d�l: قوله تعالى

                                                            
  .٤/٢٤قاعدة في الضمائر  - أساليب القرآن وفنونه البليغةالبرهان:  )١(
  .٣/٢٥٩أقسام التشبيه  المصدر السابق: )٢(
  .٤/١١٣الكالم على المفردات من األدوات المصدر السابق:  )٣(
  .٤/٢٥١َمن  –الكالم على المفردات من األدوات المصدر السابق:  )٤(
  .٢/٥٥ –حكم اآليات المتشابهات الواردة في الصفات المصدر السابق:  )٥(
  .٤٤- ٤٣سورة الرحمن:  )٦(
  .٣/١٤٧اإليجاز  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٧(

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٤٥٧ 

 

"بطن : وقوله ،)١(يار لها بالرقمتين""دِ  :العرب في تثنية البقعة الواحدة وجمعها كقوله
  .)٢(المكتين"

وأنك إذا أوصلتها ، أو لإلشعار بأن لها وجهين، وأشير بذلك إلى نواحيها
وصدرك ، رأيت في كلتا الناحيتين ما يمأل عيَنك قرة الً وشما اونظرت إليها يمينً 

رعايًة للتي قبلها والتي بعدها على هذا ، إنما ثّناهما هنا ألجل الفاصلة: قال ،مسرة"
  .)٣(والقوافي تحتمل في الزيادة والنقصان ماال يحتمله سائر الكالم ،الوزن

هاء  وس اآلي زيادةُ ؤ إنما يجوز في ر : عليه وأغلظ وقال ابن قتيبةوأنكر ذلك 
فأما أن يكون اهللا وعد جنتين فنجعلهما ، أو حذف همزة أو حرف، أو األلف، السكت

وكيف هذا وهو يصفها بصفات  ،اآلي فمعاذ اهللا رؤوسمن أجل  واحدةً  جنةً 
قال في خزنة  الً ولو أن قائ، )٥( m�r�lثم قال فيها ، )٤(mj�kl: قال، االثنين
ما كان هذا القول إال ، وٕانما جعلهم اهللا تسعة عشر لرأس اآلية، إنهم عشرون: النار

  .)٦(الفراءكقول 
�m�¼�½�¾�¿�À�Á: إلى ذلك قوله تعالى للفّراءوكأن الملجيء : قلتُ 

Â� � �Ã�Ä� �Å�Æ������l)وعكس ذلك قوله تعالى، )٧ :m�r�s� �t�

                                                            
قمتين كأنها*مراجيع وشم في نواشر معصِم)، ع )١( بارة من بيت لزهير بن أبي سلمى يقول فيه: (دياٌر لها بالر

م، ١٩٨٨ - هـ ١٤٠٨ت/ ١بيروت/لبنان، ط/ –انظر: ديوان زهير بن أبي سلمى، دار الكتب العلمية 
  .١٠٢ص/

 ٢م، ج/١٩٥٤ - هـ ١٣٧٣ت/ ١عبارة من بيت في: "أمالي المرتضى"، دار إحياء الكتب العربية، ط/ )٢(
  والبيت بتمامه: ١٤٨ص/

   (فقوال ألهل الَمكتين: تحاشدوا * وسيروا إلى آطاِم يثرب والنخل)
  "بتصرف في العبارة". ٢/١١٨معاني القرآن للفراء  )٣(
  .٤٨سورة الرحمن:  )٤(
  .٥٠سورة الرحمن:  )٥(
  بتصّرف في العبارة. ٤٤١-٤٣٩تفسير غريب القرآن البن قتيبة ص/  )٦(
  .٤١- ٤٠سورة النازعات:  )٧(

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٤٥٨ 

 

u�vl)اخصوصً ، فإن األلف والالم للعموم؛ للتأويل على أن هذا قابلٌ ، )١ 
  .)٢(mj�kl: قوله الفراءأنه يرد على 

mmmm�� �������� �������� ������������ ������������ �������� ������������ �������� ��    �� ��!!!!�� ��""""�� ��llll   
���m: قوله تعالى��l ،وقد علمنا أن أعلى ما عندنا هو اإلستبرق ،

م أن وجوهها لِ أهل الجنة ذلك فعُ  شِ رُ فإذا كان بطائن فُ ، الذي هو الخشن من الديباج
  .)٣(عقل معناهافي العلو إلى غاية ال يُ 

 mmmm°°°°�� ��±±±±���� ����²²²²�� ��³³³³�� ��́́́́�� ��((((�� ��llll  
�±�°m: قوله تعالى �²�³�´l ، ُس ألنه  ؛ااألول إحسانً  يَ م

!. هل جزاء الطاعة إال الثواب: كأنه قال، واألول طاعة، مقابل لجزائه وهو اإلحسان
  .)٥(الثواب: والثاني، هو العمل: األولف، )٤(

 mmmm�� ��ÅÅÅÅ�� ��ÆÆÆÆ�� ��llll  
  .)٦(من شدة الخضرة نتامسودّ : معناه، m�Å�l: تعالى قوله

  
 

        
  

mmmm�� �������� �������� ��������� ������� ���� ��� ������� ���������� ��llll  
��������m: قوله تعالى ��� �l ٧(تكذيب: أي(.  

                                                            
  .١١٧سورة طه:  )١(
  .١/٦٠عرفة الفواصل ورؤوس اآلي. . البرهان: م٤٨سورة الرحمن:  )٢(
  .٢/١٤األحكام المستنبطة من تنبيه الخطاب  –معرفة أحكامه البرهان:  )٣(
  .٢/١٧٥إطالق اسم الضدين على اآلخر  - بيان حقيقته ومجازه المصدر السابق:  )٤(
  .٤/٦١فيما إذا تكرر االسم مرتين  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٥(
  .٣/١٤٥اإليجاز  المصدر السابق: )٦(
  .٢/١٧٨إقامة صيغة مقام أخرى  –بيان حقيقته ومجازه المصدر السابق:  )٧(

 سورة الواقعةسورة الواقعةسورة الواقعةسورة الواقعة

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٤٥٩ 

 

 mmmm�� �������� �������� �������� ��				�� ��llll  

�	�������m: تعالى قوله� ������������

¡�¢�£� � � �¤�¥�¦�§�l ،هم الظالمون : أصحاب المشأمة
  .)١(هم السابقون بالخيرات: والسابقون، هم المقتصدون: وأصحاب الميمنة، ألنفسهم

 mmmm�� ��AAAA�� ��BBBB�� ��CCCC�� ��DDDD�� ��EEEE�� ��llll  
، والحور العين، ولحم الطير، فالفاكهة، m�A�B�C�Dl: تعالى قوله

  .)٢(تطوف وٕانما يطاف بهاال 
 mmmm�� ��FFFF�� ��GGGG�� ��HHHH�� ��IIII�� ��JJJJ��� ������ ��� ��� ������ ���KKKK�� ��llll  

ألن الكأس إناء فيه ؛ "وكؤوس"لم يقل ، �m�F�G�Hlقوله تعالى 
والقدح إذا جعل فيه الشراب  ،بل قدح، فإن لم يكن فيه شراب فليس بكأس، شراب

ولوال ، والظرف اتخذ لآللة، ألن المقصود هو المشروب ؛ال إلنائه، للشرابفاالعتبار 
 فلو قال ، والقدح مصنوع والشراب جنس، ذاخِ الشراب والحاجة إلى شربه لما ات

وهو ، جمع اعتبر حال الشرابولما لم يُ ، لكان اعتبر حال القدح والقدح تبع "كؤوس"
  .األحسن من األلفاظ فانظر كيف اختار ،واعتبار األصل أولى، أصل

فدعاهم السجع إلى ، ومال الرؤوس، دارت الكؤوس: وكثير من الفصحاء قالوا
والذي يدل على ما ذكرنا ، الفصاحة دّ فلم يدخل كالمهم في حَ ، اختيار غير األحسن

�m�H�I�Jإن اهللا تعالى لما ذكر الكأس واعتبر األصل قال  �� ���l ،فذكر الشراب.  
فقال ، عمَ ولم يكن في اللفظ داللة على الشراب جَ ، وحيث ذكر المصنوع

mF�Gl ،ثم ذكر ما يتخذ منه فقال :m�����l)٣(.  

                                                            
  .٣/٢٨٨التقسيم  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )١(
  .٣/٨١أقسام الحذف  المصدر السابق: )٢(
فيما ورد في القرآن مجموًعا ومفرًدا والحكم في  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان: . ١٥سورة اإلنسان: )٣(

  .٤/١٦ذلك 

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٤٦٠ 

 

mmmm�� ��LLLL�� ��MMMM�� ��NNNN�� ��OOOO�� ��PPPP�� ��QQQQ�� ��llll  
فى بهذين جميع عيوب كيف نَ ، mL�M�N�O�Pl: قوله تعالى

  .)١(ونفاد الشراب، وذهاب المال، عدم العقل mO�Pl: وجمع بقوله، الخمر

mmmm�� ��̂̂̂̂�� ��____���� ��������� ����� ���� ��������� �����̀̀̀̀�� ��aaaa�� ��llll  
على معنى  ابعد الهمزة تنبيهً  األلف زيدت، m�^�_l: تعالى قوله

 : يدل عليه قوله، البياض والصفاء بالنسبة إلى ما ليس بمكنون وعلى تفصيل اإلفراد

m�^l ،وهو على خالف حال :m��� � � � � � ���l  ، فلم تزد األلف لإلجمال وخفاء

ألنه تعين للفهم جهة التماثل وهو  ؛ثابت األلف ،m^�_lو ،)٢(التفصيل

  .)٣(البياض والصفاء

 mmmmgggg�� ��hhhh�� ��iiii�� ��jjjj�� ��kkkk�������� ��������llll�� ��mmmm�� ��llll  
�m�g�h�i�j�k: تعالى قوله � ��l�m�n�o�p�ql)اللغو في الحثيثة ، )٤

والتأثيم منشأ ، واللغو منشأ المنكر ومبدأ درجاته، الحيثية الناكرةوالتأثيم في ، المنكرة
، وال اعتقاد إنكار إال بعد اعتقاد تأثيم، فال نكير إال بعد منكر، التكبر ومبدأ درجاته

  .)٥(ومنشأ اللغو في أول طرف المكروهات وآخره في طرف المحظورات ومبدأ التأثيم

 mmmm�� ��""""�� ��####��� ������� ���� ��� ������� ����$$$$�� ��llll  

                                                            
  .٣/١٤٥بديع اإليجاز  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )١(

  .١/٢٦٧زيادة األلف  –علم مرسوم الخط المصدر السابق:  )٢(

  .١/٢٧٤حذف األلف  المصدر السابق: )٣(

  . ٢٦-٢٥سورة الواقعة:  )٤(

  .٣/٢٨١المقابلة  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٥(

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٤٦١ 

 

�#�"�m: قوله تعالى � � � � � �$�l ،ِة « :الجنة فقال ع وصف النبيِفي اْلَجن ِإن
: اقرءوا إن شئتم«: ثم قال )١(»َلَشَجَرًة َيِسيُر الراِكُب ِفي ِظلَها ِماَئَة َعاٍم َال َيْقَطُعَها

m"�#� �� ��� �l«)٢(.  
 mmmm�� ��%%%%�� ��&&&&�� ��''''�� ��llll  

�*�(��)�m: بدليل قوله، نساؤه: أي m�%�&�l :قوله تعالى ��l )٣(.  
mmmm�� ��§§§§�� ��̈̈̈̈�� ��©©©©�� ��ªªªª� ���� ��� � ���� ���««««�� ��¬¬¬¬�� ��llll  

�m�§�¨�©�ª: قوله تعالى � � �«l ،"ألن المراد  ؛أفرد لفظ "الشمال
، ومصيرهم إلى جهة واحدة هي جهة أهل الشمال مستقر أهل النار، أهل هذه الجهة

  .)٤(فإنها من جهة أهل الشمال فال يحسن مجيئها مجموعة
mmmm�� ��²²²²�� ��³³³³�� ��́́́́�� ��4444�� ��¶¶¶¶�� ��̧̧̧̧� � ����� � ����� � ����� � ����¹¹¹¹�� ��ºººº�� ��»»»»�� ��llll  

�¸�¶�m�²�³�´�4: قوله تعالى � � � � �¹�ºl)وذلك ألن الظل من شأنه ، )٥
  .)٦(وذلك أنهم ال يستأهلون الظل الكريم، هنا يَ فِ فنُ ، االسترواح واللطافة

 mmmm�� ��ÂÂÂÂ�� ��ÃÃÃÃ������ ������ÄÄÄÄ�� ��ÅÅÅÅ�� ��ÆÆÆÆ�� ��????�� ��llll  
��mو، mÂ�Ãl: قوله تعالى�����l)بالصاد من التماديف، )٧ ،

  .)٨(ربالسين من الس و 

                                                            
باب ما جاء في صفة الجنة وأنها  – بدء الخلق، كتاب تأنس بن مالك من حديث  رواه البخاري )١(

إن في الجنة باب "الجنة وصفة نعيمها وأهلها، مسلم، كتاب ، ورواه )٣٢٥١رقم الحديث ( ،٨٠٣، ص/مخلوقة
  . )٢٨٢٦رقم الحديث ( ،١٢٩٨ص/ شجرة، يسير الراكب في ظلها مائة عام، ال يقطعها"

  .٢/٨٦معاضدة السنة للقرآن البرهان:  )٢(
  . ٢/١٧٤إطالق اسم المحل على الحال  –بيان حقيقته ومجازه البرهان: . ٣٥سورة الواقعة: )٣(
  .٤/١١فيما ورد في القرآن مجموًعا ومفرًدا والحكم في ذلك  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٤(
  .٤٤-٤٣سورة الواقعة:  )٥(
  .٢/١٤٦خطاب التهكم –الكريم وجوه المخاطبات والخطاب في القرآن البرهان:  )٦(
  .٥سورة هود:  )٧(
  .١/٢٩٥حروف متقاربة تختلف في اللفظ الختالف المعنى  –علم مرسوم الخط البرهان:  )٨(

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٤٦٢ 

 

 mmmm�� �������� ���� ���������� ���������� �������� ����� ��� �� ����� ��������� �������� ��llll  
���m: قوله سبحانه��� ����� � � � ���l ،وقال سبحانه في الماء :

m�®����°�±l )والفرق بينهما من أربعة أوجه، بغير الم، )١:  
إذ الماء  ؛اوأكثر من جعل الحرث حطامً  أسهلُ  اأن صيرورة الماء ملحً : أحدها
 وهذا كما ، فالتوعد به ال يحتاج إلى تأكيد، اباألرض السبخة فيصير ملحً  العذب يمر

وٕاذا توعد ، أن اإلنسان إذا توعد عبده بالضرب بعصا ونحوه لم يحتج إلى توكيد
  .بالقتل احتاج إلى تأكيد

 ال الماء أجاجً عْ وجَ ، قلب للمادة والصورة -  اجعل الحرث حطامً  إن : والثاني
  .و أسهل وأيسروه، قلب للكيفية فقط

لما كانت داخلة على جملتين معلقة ثانيتهما باألولى تعليق  "لو"أن : الثالث
ألن الشيء ؛ ثم حذف الثاني للعلم بها، على ذلك امً لَ م عَ أتى بالال  "بالشرط"الجزاء 
بإسقاطه عن اللفظ  لم يبالَ  "به اومأنوسً  اشهر موقعه وصار مألوفً "و، إذا علم

مع ما في حذفه من خفة ، ه وٕاثباتهويساوى لشهرته حذفَ ، "السامعاستغناء بمعرفة "
  .ايغنى عن ذكرها ثانيً  -والمسافة قصيرة-ألن تقدم ذكرها  ؛اللفظ ورشاقته

م على أمر للداللة على أنه يقدّ ؛ لت في آية المطعومالالم أدخِ  أن : الرابع
المشروب إنما يحتاج إليه ل أن بَ من قِ ، بفقده أشد وأصعب وأن الوعيدَ ، المشروب

ذكرها والذي قبله ، مت آية المطعوم على آية المشروبد ولهذا قُ ، للمطعوم اعً بَ تَ 
  )٢(الزمخشري

���m: قوله تعالى � � � ��������� �l)إنا لمغرمون أي: أي يقولون، )٣ :
  .)٤(تندمون: وتفكهون، معذبون

                                                            
  .٧٠سورة الواقعة:  )١(
  .٣/٥٩زيادة الالم –أساليب القرآن وفنونه البليغة . البرهان: ٦/٣٤الكشاف  )٢(
  .٦٦-٦٥سورة الواقعة:  )٣(
  .٣/١٢٧حذف القول  –أساليب القرآن وفنونه البليغة : البرهان )٤(

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٤٦٣ 

 

 mmmm�� ��®®®®���� ���������� ��°°°°�� ��±±±±�� ��²²²²�� ��³³³³���� ����́́́́�� ��llll   
���m: قوله تعالى��� ���l� ،أي ، فإنه يفيد التعجيل، بغير الم

  .)١(لوقته اجعلناه أجاجً 
mmmm�� ��AAAA�������� ��������BBBB�� ��CCCC���� ����DDDD�� ��llll  

  –أي القرآن- اهسم و : / أبو المعالي عزيزي بن عبدالملكقال القاضي 
��m�A: فقال، قرآنا ��B�C�l)٢(.  

بل ؛ غير مشتق من شيء فقيل هو اسمٌ ؛ وأما القرآن فقد اختلفوا فيه: /قال 
الماء في  يتُ رَ ومنه قَ ، الجمعوهو ، يرْ وقيل مشتق من القَ ، خاص بكالم اهللا هو اسمٌ 

  .وغيره )٣(الجوهريقاله ، الحوض أي جمعته
ه ولعل مرادَ ؛ )٤(قرآن وال لجمع كل كالم قرآن ال يقال لكل جمعٍ : اغبالر وقال 

  .بذلك في العرف واالستعمال ال أصل اللغة
  .كل شيء جمعته فقد قرأته: الهرويوقال 
  .ع السور بعضها إلى بعضمْ ألنه جَ ؛ اسمي القرآن قرآنً : )٥(أبو عبيدوقال 
  .)٦(ع ثمرات الكتب المنزلة السابقةمَ لكونه جَ  اسمي قرآنً : اغبالر وقال 

�m�p�q�r�s: كما قال تعالى، ها بمعانع أنواع العلوم كل مَ جَ  ألنه: وقيل

t�vul)ع لقوله مَ مادته بمعنى جَ  "قرأ"ال يكون القرآن و: وقال بعض المتأخرين )٧

�	m: تعالى��� ��l)نبمعنى أظهر وبيّ  "قرأ"وٕانما مادته ، فغاير بينهما، )٨ ،

                                                            
  .٤/٢٠٦الالم غير العاملة  –الكالم على المفردات من األدوات البرهان:  )١(
  .١/١٩٢معرفة أسمائه واشتقاقاتها المصدر السابق:  )٢(
  .١/٦٥الصحاح للجوهري  )٣(
  بتصرف في العبارة. ٥٢٠المفردات في غريب القرآن للراغب األصفهاني ص/ )٤(
  لم أقف على قوله. )٥(
  .٥٢٠المفردات في غريب القرآن للراغب األصفهاني، ص/ )٦(
  .٣٨سورة األنعام:  )٧(
  .١٧سورة القيامة:  )٨(

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٤٦٤ 

 

فإن ، الوقت: ءرْ والقُ  ،لظهوره وخروجه، الدم: والقرء، والقارئ يظهر القرآن ويخرجه
  .التوقيت ال يكون إال بما يظهر

  .وقد قرئت بعضها عن بعض، ءة عنه والتالوة منهآألن القر  ؛اسمي قرآنً : وقيل
وقرأت القرآن على : قال الشافعيفي ترجمة  )١(للخطيبوفي تاريخ بغداد 
ولم يؤخذ من ، االقرآن اسم وليس مهموزً : وكان يقول )٢(إسماعيل بن قسطنطين

مثل التوراة ، للقرآنولكنه اسم ، الكان كل ما قرئ قرآنً  "قرأت"ولو أخذ من ، "قرأت"
  .)٣(وال يهمز القرآن، يهمز قرأت، واإلنجيل

 ،اأيضً   الشافعيوهي قراءة ، همز يقرأ بغير )٤(كان ابن كثير :الواحديوقال 
هو اسم لكتاب : ويقول، وال يهمز القرآن، "قرأت"يهمز  الشافعيكان : )٥(البيهقيقال و 

                                                            
بن ثابت بن أحمد بن مهدي البغدادي، الحافظ، أحد األئمة األعالم،  هو أبو بكر الخطيب، أحمد بن علي )١(

وصاحب التآليف المنتشرة في اإلسالم، ولد في جمادى اآلخرة سنة اثنتين وتسعين وثلثمائة، تفقه في  مذهب 
قال ابن ماكوال: كان أحد األعيان  ،المحاملى، وغيرهما بي الحسن، وأعلى القاضي أبي الطيب الطبري الشافعي

، وتفنًنا في علله وأسانيده، وِعلًما بصحيحه عممن شاهدناه، معرفًة، وحفًظا، واثباًتا، وضبًطا لحديث رسول اهللا 
قال  ،ريخ بغداد" الذي لم ُيَصنف مثلهاله "ت ،ثلهوغريبه، وفرده ومنكره، قال: ولم يكن للبغداديين بعد الدارقطني م

مات سنة ، ابن األهدل: تصانيفه قريب من مائة مصنف في اللغة، وبرع فيه، ثم غلب عليه الحديث والتاريخ
هـ، وكان قد تصدق بجميع ماله وهو مائتا دينار على العلماء والفقراء، وأوصى أن يتصدق بثيابه ووقف ٤٦٣

  ).٥/٢٦٢شذرات الذهب (ن ولم يكن له عقب. كتبه على المسلمي
، المعروف بالُقسط، قرأ عليه هو قارئ مكة في زمنه، إسماعيل بن عبداهللا بن ُقْسَطْنِطين المخزومي )٢(

  ).٢/٤١٦هـ، وله تسعون سنة. (شذرات الذهب ١٩٠وجماعة، توفي سنة  الشافعي
  .٦٢ص/ ٢بيروت/ لبنان، ج/ –تاريخ بغداد، دار الكتب العلمية  )٣(
العلم مقرئ مكة، وأحد  اإلمامرمز بن عمرو بن عبد اهللا بن زاذان بن فيروزان، بن هُ  عبد اهللا بن كثيرهو  )٤(

تال عليه أبو عمرو بن ، ودرباس مولى ابن عباس على مجاهد قرأ ،القراء السبعة أبو معبد الكناني الداري المكي
ومات سنة عشرين  ٤٨بمكة سنة  ولد ابن كثير، العالء، ومعروف بن مشكان، وٕاسماعيل بن قسطنطين وعدة

  ).٧٨٠رقم الترجمة ( ١/١٩٧تهذيب سير أعالم النبالء ( ومئة.

نسبة إلى ُخْسَرْوِجْرد، قرية  -الُخْسَرْوِجْردي  : هو األمام العلم، أبو بكر أحمد بن الحسين بن عليالبيهقي )٥(

: كان واحد زمانه، وفرد أقرانه، حفًظا واتقاًنا قال ابن ناصر الدين ،الحافظ صاحب التصانيف الشافعي - ببيهق 

ن الكبرى" و"الصغرى" و"المعارف" و"كتاب األسماء والصفات" وثقًة وعمدًة، وهو شيخ ُخراسان، وله "السن
= 

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٤٦٥ 

 

  .)١(اهللا غير مهموز
يعنى أنه اسم علم غير ، هو اسم لكتاب اهللا الشافعيقول : الواحديقال 

  .كما قاله جماعة من األئمة، مشتق
الشيء بالشيء إذا ضممته إليه  تُ نْ رَ آخرون إلى أنه مشتق من قَ وذهب : وقال

ومنه قيل للجمع بين الحج والعمرة ، فسمي بذلك لقرآن السور واآليات والحروف فيه
  .األشعريقال وٕالى هذا المعنى ذهب ، رانقِ 

ق ألن اآليات منه يصدّ ، بغير همز مأخوذ من القرائنن آالقر : )٢(القرطبيوقال 
  .قرائن فهي حينئذٍ ، اويشابه بعضها بعضً ، ابعضها بعضً 

، والصحيح أن ترك الهمز فيه من باب التخفيف، وهذا القول سهو: اجج الز قال 
، )٣("اتالحلبيّ "في  الفارسيوهذا ما أشار إليه ، ونقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها


�	m: وقوله��� ��l )وعلى لسانك تالوةً ، اه في قلبك حفظً عَ مْ أي جَ ، )٤ ،

                                                            
وقال في "العبر": بلغت تصانيفه ألف جزء، ونفع اهللا بها المسلمين شرًقا وغرًبا ألمانة  ،و"دالئل النبوة" وغير ذلك

َهق، هـ، ونقل تابوته إلى َبيْ ٤٥٨الرجل ودينه وفضله وٕاتقانه، توفي في عاشر جمادى األولى بنيسابور، سنة 

  ).٥/٢٤٨شذرات الذهب (وكان قد عاش أربعا وسبعين سنة. 

  .١/٢٧٧ مناقب الشافعي للبيهقي )١(

، صاحب كتاب هو اإلمام أبو عبد اهللا محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج األنصاري الخزرجي القرطبي )٢(

ا علًما من الغواصين وكان إمامً  ،اآلخرة" و"الجامع ألحكام القرآن" الحاكي مذاهب السلف كلها "التذكرة بأمور

هـ. ٦٧١سنة  ،بني َخِصيب من صعيد مصر بمنيةعلى معاني الحديث، حسن التصنيف، جيد النقل، توفي 

  ).٧/٥٨٥ البن العماد شذرات الذهب(

م، ١٩٨٧ -هـ ١٤٠٧ت/ ١بيروت، ط/ –دمشق، دار المنارة  –المسائل الحلبيات، للفارسي، دار القلم  )٣(

  .٢٩٧ص/

  .١٧سورة القيامة:  )٤(

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٤٦٦ 

 

سمع إن عند قراءة القارئ تُ : ولهذا قال بعض أصحابنا ،اوعلمً  اوفي سمعك فهمً 
�£�¢�¡m: وهذا معنى قوله، منها كالم اهللا القديمويفهم ، قراءته المخلوقة
¤l)ألن السمع الطبيعي يحصل للسامع شاء أو  ؛أي ال تفهموا وال تعقلوا، )١

  .)٢(أبى
mmmm�� ��IIII�� ��JJJJ�� ��KKKK���� ������� ��� ���� ������� ���LLLL�� ��MMMM�� ��llll  

�m�I�J�K: كقوله تعالى "النهيمعاني الخبر"من : /قال  ��� ���L�l)٣(.  
mmmm�� ��XXXX�� ��YYYY�� ��ZZZZ�� ��[[[[�� ��\\\\�� ��llll  

تجعلون : وقيل ،أي شكر رزقكم، m�X�Y�Z�[l: قوله تعالى
  .)٥(بدل شكر رزقكم: أو )٤(شكر رزقكم التكذيب
 mmmm�� ��]]]]� � �� � �� � �� � �^̂̂̂� �� �� �� �____�� ��̀̀̀̀�� ��aaaa�� ��bbbb�� ��cccc�� ��dddd�� ��eeee�� ��ffff�� ��gggg� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �hhhh� �� �� �� �iiii�� ��jjjj�� ��kkkk�� ��llll�� ��
mmmm�� ��nnnn�� ��oooo�� ��pppp��� ��� ������ ��� ������ ��� ������ ��� ���qqqq�� ��rrrr���� ����ssss�� ��tttt�� ��uuuu�������� ��������vvvv���� ���� ������ ���� ������ ���� ������ ���� ��wwww�� ��xxxx�� ��yyyy�� ��zzzz������ ������{{{{�� ���� ��� ���� ���� ��� ���� ���� ��� ���� ���� ��� ��||||�� ��}}}}� ����� ���� � ����� ����~~~~llll.  

�[�mقوله تعالى  � �^� �_�`l ،٦(أضمر النفس لداللة ذكر الحلقوم عليها(، 

وحالتكم أنكم ، فهال ترجعون الروح إذا بلغت الحلقوم إن كنتم مؤمنين: المعنىو 
ولكنكم ال ، ونحن أقرب إلى المحتضر منكم بعلمنا أو بالمالئكة، شاهدون ذلك
  .)٧(ولوال الثانية تكرار لألولى ،تشاهدون ذلك

 mmmm�� ��				�� �������� �������� �������� �������� ��llll  

                                                            
  .٢٦سورة فصلت:  )١(
  .١٩٥- ١/١٩٤معرفة أسمائه واشتقاقاتها البرهان:  )٢(
  .٢/١٩٩أقسام معنى الكالم المصدر السابق:  )٣(
  .٣/٩٧حذف الفاعل  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٤(
  .٣/٩٩حذف المضاف والمضاف إليه  المصدر السابق: )٥(
  .٤/٢٠قاعدة في الضمائر  -أساليب القرآن وفنونه البليغةالمصدر السابق:  )٦(
  .٤/٢٣١ لوال –الكالم على المفردات من األدوات المصدر السابق:  )٧(

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٤٦٧ 

 

م الجنة لكونها بمعنى فعل التنعّ  "تاء" تمدm���l ، : قوله تعالىومنه 
فهذه جنة ، بدليل اقترانها بالروح والريحان وتأخرها عنهما وهما من الجنة، بالنعيم

�m�H�I�J�K: وأما ،بهاخاصة بالمنعم  �L� � � � �l)و، )١ :m����� � �����l)٢( ،
  )٣(فإن هذا بمعنى االسم الكلي

�m�y�z: قوله تعالى � �{� �|�}� � � � �~�	���...l )قد : الفارسيقال ، )٤
، "إنـ"أو ل "اأم ـ "ل افليس يخلو إما أن يكون جوابً ، شرطان وجواب واحد -هنا–اجتمع 

ولو كان هذا ، ألنا لم نر شرطين لهما جواب واحد؛ لهما اوال يجوز أن يكون جوابً 
ا" لم ألن "أم ؛ ا"لـ "إن" دون "أم  اجوابً وال يجوز أن يكون ، لجاز شرط واحد له جوابان

  ."إنـ "ل اا" وما بعدها جوابً فتجعل "أم ، ا""أم ـ ل افجعل جوابً ، تستعمل بغير جواب
وقد سبقهما إليه إمام الصناعة  ،ا""أم ـ في كون الجواب ل ابن مالكوتابعه 

وليس من : قال، هذه اآلية من هذا ونازع بعض المتأخرين في عد ، سيبويه
إن تكلم زيد فإن أجاد فأحسن : نحو، اقرن الثاني بفاء الجواب لفظً االعتراض أن يُ 

كهذه اآلية  اأو يقرن بفاء الجواب تقديرً  ،وجوابه جواب األول، ألن الشرط الثاني ؛إليه
ى من فإن كان المتوف  مهما يكن من شيء": عند النجاة ألن األصلَ ؛ الشريفة

ا فصار "أم ، ا"وأنيب عنها "أم ، وجملة شرطها "مهما"فحذف  "حوْ رَ المقربين فجزاؤه 
الجواب ال يلي أداة الشرط بغير  أن : أحدهما: من ذلك لوجهين افإن كان" مفردً 

وهما ، فحقها أن تقع بين سببين، أن الفاء في األصل للعطف: وثانيهما، فاصل
وهو ، حفظوا عليها المعنى اآلخر، فلما أخرجوها من باب العطف؛ المتعاطفان

فقدمت جملة ، للفظ ازها عليها إصالحً فوجب أن يقدم شيء مما في حي ، طالتوسّ 
�����m: كما قدم المفعول في قوله تعالى، ألنها كالجزاء الواحد ؛الشرط الثاني � � � � � ��� �

                                                            
  .٨٥سورة الشعراء:  )١(
  .٣٨سورة المعارج:  )٢(
  .١/٢٨٦مد التاء وقبضها  –الخط علم مرسوم البرهان:  )٣(
  .٨٩-٨٨سورة الواقعة:  )٤(

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٤٦٨ 

 

�l {ا اْلَيِتيَم َفال َتْقَهْرَفَأم})فصار ، )١m�y�z� � �{� �|�}� � � � �~�	�l�)فحذفت  ،)٢
بل  اا" ليس محذوفً فتخلص أن جواب "أم  ’فاءان لئال يلتقيَ  "إن"الفاء التي في جواب 

  .)٣(بعضه على الفاء فال اعتراض امقدمً 
mmmm�� �������� �������� �������� �������� ��llll   

له قبل  هو الذي يقدم للنازل تكرمةً : ل لغةزُ والنُ  m�������l: تعالى قوله
  .)٤(حضور الضيافة

    

                                                            
  .٩سورة الضحى:  )١(
  .٨٩-٨٨سورة الواقعة:  )٢(
  .٢/٢٢٨أقسام معنى الكالم البرهان:  )٣(
  .٢/١٤٥خطاب التهكم  –وجوه المخاطبات والخطاب في القرآن الكريم المصدر السابق:  )٤(

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٤٦٩ 

 

        : : : : املطلب الثانياملطلب الثانياملطلب الثانياملطلب الثاني
 
َّ
 ما فس
َّ
 ما فس
َّ
 ما فس
َّ
 ))))اجلمعةاجلمعةاجلمعةاجلمعة((((حىت نهاية سورة حىت نهاية سورة حىت نهاية سورة حىت نهاية سورة     ))))احلديداحلديداحلديداحلديد((((من بداية سورة من بداية سورة من بداية سورة من بداية سورة     الزركشيالزركشيالزركشيالزركشيره اإلمام ره اإلمام ره اإلمام ره اإلمام ما فس

        

        

mmmm�� ��««««�� ��¬¬¬¬�� ��®®®®�� ��TTTT�� ��°°°°�� ��²±²±²±²±�� ��³³³³�� ��́́́́�������� ��������ZZZZ������ ������¶¶¶¶�� ��llll  
�¢�¡������m: تعالى قوله �£l� أراد  ألنه مفردةً  "السماء" جاءت

: تعالى وجاءت مجموعة في قوله ،لفُ كل ما عال وسَ  أي ربّ ، لهذين الجنسين
m«�¬�®�T�°�±l لما كان المراد اإلخبار عن تسبيح ؛ في جميع السور

  .)١(من جمع محلهم لم يكن بد ، ن مراتبهموتبايُ ، سكانها على كثرتهم
 mmmm�� ��ÆÆÆÆ������ ������]]]]�� ��̂̂̂̂�� ��____�� ��`a`a`a`a�� ��bbbb�� ��cccc�� ��dddd�� ��eeee�� ��ffff���� ����llll  

�m�Æ: تعالى وٕانما عطف قوله � �]�^�_�a�l ، ؛هناوٕانما عطف 
فوقع الوهم بالعطف عمن يستبعد ذلك ، ألنها أسماء متضادة المعاني في موضوعها

وكان العطف فيه ، من وجه اباطنً  األن الشيء الواحد ال يكون ظاهرً  ؛في ذات واحدة
  .)٢(أحسن

mmmm�� ��AAAA�� ��BBBB�� ��CCCC�� ��DDDD�� ��EEEE�� ��FFFF�� ��GGGG�� ��HHHH�� ��IIII�� ��JJJJ� � �� � �� � �� � �KKKK�� ��MLMLMLML�� ��NNNN�� ��OOOO�� ��PPPP�� ��QQQQ�� ��RRRR�� ��SSSS�� ��
TTTT�� ��UUUU�� ��VVVV�� ��WWWW�� ��XXXX������ ������YYYY�� ��ZZZZ�� ��[[[[�� ��]\]\]\]\�� ��̂̂̂̂�� ��____�� ��̀̀̀̀�� ��aaaa�� ��cbcbcbcb�� ��dddd�� ��eeee������ ������ffff������ ������gggg�� ��hhhh�� ��llll  

إنه يستحيل حمل المعية على القرب ، m^�_�`�a�cbl: قوله تعالى

أو على القدرة والعلم فتعين صرفه عن ذلك وحمله إما على الحفظ والرعاية ، بالذات

�m�J�K�L: كما قال تعالى، والرؤية ��� ���M�N�Ol )٣(.  

                                                            
  .٤/٨فيما ورد في القرآن مجموًعا ومفرًدا والحكم في ذلك  -غة أساليب القرآن وفنونه البليالبرهان:  )١(
  .٣/٢٩٠التعديد  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٢(
  ٢/١٣٠فصل في الظاهر والمؤول  -معرفة تفسيره وتأويله البرهان:   . ١٦سورة ق: )٣(

 سورة احلديدسورة احلديدسورة احلديدسورة احلديد

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٤٧٠ 

 

فكأنه حاضر ، أي عالم بكم ومشاهدكم، m^�_�`�a�cbl: قوله تعالى
أي زمن ، كان زيد مع عمرو: إذا قلت، وهو ظرف زمان عند األكثرين، معهم

  .)١(حذف الزمن والمجيء وقامت "مع" مقامهماثم ، مجيء عمرو
mmmm�� ��ssss�� ��tttt���� ����uuuu�� ��vvvv�� ������ ���� �� ������ ����wwww�� ��xxxx��� ������ ��� ��� ������ ���yyyy�� ��{z{z{z{z�� ��||||�������� ��������}}}}�� ��~~~~������ ������6666�� ��7777�� ��llll    

�m�s�t: قوله تعالى �u�v� � � � � �w�x� � � � � �y�zl  ،المشهور في معنى اآلية :
من  اومن النهار في الصيف مقدارً ، من النهار امقدارً  أن اهللا يزيد في زمن الشتاء

وبعض مقدار النهار في ، يولج بعض مقدار الليل في النهار: وتقدير الكالم، الليل
وعلى غير المشهور يجعل الليل في المكان الذي كان فيه النهار ويجعل ، الليل

ي مكان النهار ويولج يولج الليل ف: والتقدير، النهار في المكان الذي كان فيه الليل
  .)٢(النهار في مكان الليل

 mmmm�� ��¹¹¹¹�� ��ºººº�� ��»»»»�� ��¼¼¼¼�� ��½½½½�� ��¾¾¾¾�� ��¿¿¿¿�� ��ÀÀÀÀ�� ��ÁÁÁÁ� � � �� � � �� � � �� � � �ÂÂÂÂ�� ��ÄÃÄÃÄÃÄÃ�� ��ÅÅÅÅ�� ��ÆÆÆÆ�� ��FFFF�� ��GGGG�� ��HHHH�� ��IIII�� ��JJJJ�� ��
KKKK� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �LMLMLMLM�� ��NNNN�� ��OOOO�� ��PPPP�� ��QQQQ�� ��RRRR�� ��SSSS�� ��TTTT�� ��UUUU�� ��VWVWVWVW� �� �� �� �XXXX�� ��YYYY�� ��ZZZZ�� ��[\[\[\[\�� ��]]]]�� ��̂̂̂̂�� ��____�� ��
`̀̀̀�� ��aaaa�� ��llll  

�m�Å�Æ�F�G�H�I�J�K: تعالى قوله � � � �LMl ، أي ومن أنفق بعده

أال تراه قال ، وحذف المعطوف لداللة الكالم عليه، ألن االستواء يطلب اثنين ؛وقاتل

�m�LM�N�O�P�Q�R�S�T�U�VW: بعده �l)٣(.  

 mmmmbbbb�� ��cccc������ ������dddd�� ��eeee���� ����ffff�� ��gggg�� ��hhhh�� ��iiii�� ��jjjj�� ��kkkk�� ��llll�� ��mmmm�� ��� ��� ��� ����� ��� ��� ��� ����� ��� ��� ��� ����� ��� ��� ��� ���nnnn���� ����llll  
وشاهده قوله ، والعليا هو المعطية، جاء أن اليد السفلى اآلخذة: /قال 

�mb�c: تعالى � �d�e� �f�g�h�l� ، مْن «: حكاية عن اهللا تعالى عوقوله

                                                            
  .٤/٢٦١مع  –الكالم على المفردات من األدوات البرهان:  )١(
  .٣/١٥٤ما قدم والمعنى له  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٢(
  .٣/١٠٨حذف المفعول  –٣/٨٠أقسام الحذف  المصدر السابق: )٣(

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٤٧١ 

 

ووجه ذلك أن العطية من أيدينا مفتقرة إلى من ، )١(»ُيْقِرُض َغْيَر َعُدوٍم، َوَال َظُلومٍ 
ولوال اليد اآلخذة ، ويطهرها بذلك من ذنوبها وأنجاسها، وجب عليها ايضع فيها حقً 

  .)٢(ما قدر صاحب المال على صدقة
mmmm�� ��AAAA�� ��BBBB�� ��CCCC�� ��DDDD�� ��EEEE�� ��FFFF�� ��GGGG�� ��HHHH�� ��IIII� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �JJJJ�� ��KKKK� �� �� �� �LLLL�� ��MMMM�� ��NNNN� � �� � �� � �� � �OOOO�� ��PPPP������ ������
QQQQ�� ��SRSRSRSR�� ��TTTT���� ����UUUU������ ������VVVV� ���� ��� � ���� ���WWWW�� ��XXXX�� ��llll   

ُلوَن َيْوَم اْلِقَياَمةِ «: عقوله  اْلُمَحج في قوله تعالى )٣(»َأْنُتُم اْلُغر :m�A�B�C�
D�E�F�G�Hl�)٤(.  

�mJ�K: قوله تعالى �Ll  بشراكم : التقدير: الفارسي عليأبو قال

فال يخبر بالذات ، والجنات ذات، ألن البشرى مصدر ؛دخول جنات أو خلود جنات
  .)٥(عن المعنى

 mmmm�� ��YYYY�� ��ZZZZ�� ��[[[[�� ��\\\\�� ��]]]]� � � � � �� � � � � �� � � � � �� � � � � �^̂̂̂�� ��____�� ��̀̀̀̀�� ��aaaa�� ��bbbb�� ��cccc� �� �� �� �dddd� �� �� �� �eeee�� ��ffff�� ��gggg� � ���� � ���� � ���� � ���
hhhh�� ��iiii�� ��jjjj�� ������ ���� �� ������ ����kkkk�� ��llll�� ��mmmm�� ��nnnn�� ��oooo���� ����pppp�� ��qqqq�� ��rrrr� � ����� � ����� � ����� � ����ssss���������� ����������tttt�� ��llll  

�[�\�]mh�i�jl m: قوله تعالى � � � �l)فبالسين ما يحصر الشيء ، )٦

  .)٧(وبالصاد ما تضمنه منه، عنه اخارجً 

                                                            
باب الترغيب في الدعاء ، باب "صالة المسافر وقصرها، كتاب تمن حديث أبي هريرة مسلم رواه  )١(

  .)٧٥٨رقم الحديث ( ،٣٤٢ص/ والذكر في آخر الليل واإلجابة فيه"
  .٢/٩٤معاضدة السنة للقرآن البرهان:  )٢(
باب استحباب إطالة الغرة والتحجيل في ، باب "الطهارة، كتاب تمن حديث أبي هريرة مسلم رواه  )٣(

  .)٢٤٦رقم الحديث ( ،١٣٠ص/ الوضوء"
  .٢/٩٠معاضدة السنة للقرآن البرهان:  )٤(
  .٢/١٨٤إطالق اسم البشرى على المبشر به  - ومجازه بيان حقيقته المصدر السابق:  )٥(
  .٩٩سورة الكهف:  )٦(
  . ١/٢٩٥حروف متقاربة تختلف في اللفظ الختالف المعنى  –علم مرسوم الخط البرهان:  )٧(

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٤٧٢ 

 

�md: وقوله تعالى �el ، الفارسيقال :m�el  في موضع فعل
ألن الظروف  ؛افهو تأكيد وليست ظرفً ، ارجعوا تأخروا: والمعنى، أي تأخروا، األمر

  .)١(ال يؤكد بها"
mmmm�� ��uuuu�� ��vvvv�� ��wwww�� ��yxyxyxyx�� ��zzzz�� ��{{{{�� ��||||� � � � � �� � � � � �� � � � � �� � � � � �}}}}� � � � � �� � � � � �� � � � � �� � � � � �~~~~�� ��@@@@�� ��AAAA�� ��BBBB�� ��CCCC� �� �� �� �DDDD�� ��
EEEE�� ��FFFF���� ����GGGG�� ��HHHH�� ��IIII�� ��JJJJ� ���� ��� � ���� ���KKKK�� ��llll  

  .)٢(أي كنتم معنا، �m�u�v�w�yx�z�{l: تعالى قوله
mmmm�� ��LLLL�� ��¡¡¡¡�� ��¢¢¢¢�� ��££££�� ��¤¤¤¤�� ��¥¥¥¥�� ��¦¦¦¦�� ��§§§§� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �¨̈̈̈� �� �� �� �©©©©�� ��ªªªª�� ��««««�� ��¬¬¬¬�� ��®®®®�� ��ZZZZ�� ��°°°°� � � �� � � �� � � �� � � �±±±±�� ��
²²²²�� ��³³³³���� ����́́́́���� ����̀̀̀̀�� ��¶¶¶¶�� ��̧̧̧̧������ ������¹¹¹¹�� ��»º»º»º»º�� ��¼¼¼¼���� ����½½½½�� ��¾¾¾¾�� ��¿¿¿¿���� ����llll  

�§�¦�¥�¤�£�¢�¡�m�L: تعالى قوله � � � �¨l ، ابن مسعودقال :

�¥�¤�£�¢�¡�m�L: َعاَتَبَنا اُهللا ِبَهِذِه اْآلَيةِ َما َكاَن َبْيَن ِإْسَالِمَنا َوَبْيَن َأْن «

¦�§� � � � �¨l،  ََأْرَبُع ِسِنين وما ألطف ما عاتب اهللا به خير خلقه بقوله  ،)٣(»ِإال

تعالى بأدب اهللا  الزمخشريولم يتأدب ، )٤(m�k�l�m�n�o�pl: تعالى

  .)٥(في هذه اآلية

                                                            
  .٣/٢٥صنيعهم عند استثقال اللفظ  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )١(
  .٤/١٦٤بلى  –فردات من األدوات الكالم على المالمصدر السابق:  )٢(
�m�¢�¡�Lباب قول اهللا تعالى: ، باب "التفسير، كتاب تمن حديث عبداهللا بن مسعود مسلم رواه  )٣(

¨�����§�¦�¥�¤�£l" /٣٠٢٧رقم الحديث ( ،١٣٧٧ص(.  
  .٤٣سورة التوبة:  )٤(
يشير لكالم الزمخشري عند تفسيره لهذه اآلية حيث قال: "كانوا مجدبين بمكة، فلما هاجروا أصابوا الرزق  )٥(

استفهام التقرير  –أقسام معنى الكالم . البرهان: ٦/٤٨والنعمة ففتروا عما كانوا عليه، فنزلت"، الكشاف 
٢/٢٠٨.  

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٤٧٣ 

 

 mmmm�� ��XXXX�� ��YYYY�� ��ZZZZ� � � � � �� � � � � �� � � � � �� � � � � �[[[[�� ��\\\\�� ��]]]]�� ��̂̂̂̂�� ��____�� ��̀̀̀̀�� ��aaaa� � �� � �� � �� � �bbbb�� ��cccc� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �edededed�� ��ffff� ��� ��� ��� ����� ��� ��� ��� ����� ��� ��� ��� ����� ��� ��� ��� ����
gggg�� ��hhhh�� ��iiii�� ��jjjj�� ��kkkk�� ��llll�� ��mmmm� � � �� � � �� � � �� � � �nnnn�� ��oooo�� ��pppp�� ��rqrqrqrq�� ��ssss�� ��tttt�� ��uuuu�� ��vvvv�� ��wwww� � � �� � � �� � � �� � � �xxxx�� ��yyyy�� ��
{z{z{z{z�� ��||||�� ��}}}}�� ��~~~~�� ��))))�� ��****�� ��++++�� ��,,,,���� ����llll  

�mX�Y�Z: قوله تعالى � � � � �[�\�l ،أي كلعب الصبيان ،m�]�l���� أي
�ma�l، كتفاخر اإلخوان m_l، كزينة النساء m^l، كلهو الشباب � �

�m�r�s�t�u: وقريب منه في تقديم اللعب على اللهو قوله، كتكاثر السلطان
v�w� �x�y�z� �{�|�}�~�� �����l    )١(.  

mmmm�� ��qqqq�� ��rrrr�� ��ssss�� ��tttt� � �� � �� � �� � �uuuu�� ��vvvv�� ��wwww�� ��xxxx�� ��yyyy�� ��zzzz�� ��{{{{� � � � � �� � � � � �� � � � � �� � � � � �||||�� ��}}}}�� ��

~~~~�� �������� �������� �������� �������� ������� � �� � �� � �� � ������� �������� ������� � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � ������� �������� ������� �� �� �� ������� �������� ���������� ����

������ �������� �� ! ! ! !�� ��""""�� ��####�� ��$$$$�� ��%%%%�� ��&'&'&'&'���� ����((((�� ��))))�� ��****�� ��++++llll  
�������m: الوقف على قوله: /قال  � ��lواالبتداء بقوله���� :

m���� � � ��l� ،أي ، وذلك لإلعالم بأن اهللا تعالى جعل الرهبانية في قلوبهم

، فاهللا تعالى خلقهاكما جعل الرأفة والرحمة في قلوبهم وٕان كانوا قد ابتدعوها ، خلق

وقد نسب ، أهل السنة هذا مذهبُ ، )٢(m�¥�¦�§�¨l: بدليل قوله سبحانه

حين تكلم على هذه اآلية  "اإليضاح"إلى مذهب االعتزال بقوله في  الفارسي عليأبو 

: مع وصفها بقوله  m�lها على أال ترى أن الرهبانية ال يستقيم حملُ : فقال

                                                            
  .١/٩٦فراد ابه باعتبار األالمتش –علم المتشابه البرهان: . ١٧-١٦سورة األنبياء:  )١(
  .٩٦سورة الصافات:  )٢(

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٤٧٤ 

 

m�lفكذلك ينبغي أن يفصل بالوقف  ،)١(ألن ما يجعله اهللا ال يبتدعونه ؛

  .)٢(بين المذهبين

mmmm,,,,�� ��----�� ��....�� ��////�� ��0000� �� �� �� �¡¡¡¡�� ��¢¢¢¢�� ��££££�� ��¤¤¤¤� � � � � �� � � � � �� � � � � �� � � � � �¥¥¥¥�� ��¦¦¦¦�� ��§§§§�� ��̈̈̈̈� �� �� �� �©©©©�� ��

ªªªª�� ��««««���� ����¬¬¬¬��� �������� ����� ��� �������� �����=®=®=®=®�� ��°°°°�� ��±±±±�������� ��������²²²²���� ����³³³³�� ��llll   
�¤�m: قوله تعالى � � � � �¥�¦l ، ضعفين: )٣(ت األشعري موسىقال أبو ،

  .)٤(بلغة الحبشة
mmmm�� ��́́́́� �� �� �� �DDDD� � � � � �� � � � � �� � � � � �� � � � � �¶¶¶¶�� ��̧̧̧̧� � � �� � � �� � � �� � � �¹¹¹¹�� ��ºººº�� ��»»»»�� ��¼¼¼¼�� ��½½½½�� ��¾¾¾¾�� ��À¿À¿À¿À¿�� ��ÁÁÁÁ� � �� � �� � �� � �ÂÂÂÂ� �� �� �� �ÃÃÃÃ� �� �� �� �ÄÄÄÄ�� ��ÅÅÅÅ� �� �� �� �ÆÆÆÆ�� ��UVUVUVUV�� ��

WWWW�� ��XXXX�� ��YYYY�� ��ZZZZ�� ��[[[[���� ����llll  
: قول اهللا تعالىغير ، كيال: كل شيء في القرآن "لئال" فهو بمعنى: /قال 

m�´� �D� � � � � �¶�¸l������ � � : كقوله، المصدرية "أن"بعد  "ال" وتزاد، )٥(يعني لكي يعلم�
m�´� �D� � � � � �¶�¸l ، ولوال تقدير الزيادة النعكس المعنى فزيدت ، ليعلمأي
  .)٦(ابن جنيقاله ، لتوكيد النفي "ال"

                                                            
  .٨٨اإليضاح للفارسي، ص/  )١(
  .١/٢٤٥بتداء معرفة الوقف واالالبرهان:  )٢(
ار بن حرب، اإل )٣( أبو موسى، عصاحب رسول اهللا ، مام الكبيرهو عبد اهللا بن قيس بن ُسَليم بن حض 

، أقرأ أهل البصرة، وفقههم في الدين، عوهو معدود فيمن قرأ على النبي ، التميمي الفقيُه المقرئ شعرياأل
بمكة،  أسلم أبو موسى ،ومعاًذا على زبيد، وعدن، وولي إمرة الكوفة لعمر، وٕامرة البصرة عاستعمله النبي 

كان صّواًما قّواًما ربانًيا زاهًدا عابًدا، ممن جمع العلم والعمل والجهاد ، مشاهده خيبروهاجر إلى الحبشة، وأول 
رقم الترجمة ، ١/٧٠تهذيب سير أعالم النبالء (ثنتين وأربعين، وقيل غير ذلك. امات سنة  ،وسالمة الصدر

)١٨٨((.  
  .١/٢٠٢معرفة ما فيه من غير لغة العرب ، البرهان: ٢٢/٤٣٨ تفسير الطبري )٤(
  .١/٨٩جمع الوجوه والنظائر البرهان:  )٥(
  .١/١١٦المحتسب البن جني  )٦(

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٤٧٥ 

 

ورد  ،بأنه ليس هناك نفي حتى تكون هي مؤكدة له، )١(ابن ملكونواعترضه 
�m¹: وهو ما وقع عليه العلم من قوله، ما معناه النفي -هنا–بأن  )٢(السكونىعليه 

º�»�¼l� ،والمراد ما وقع عليه العلم ، ويكون هذا من وقوع النفي على العلم
ما  "يقول"فأبدلت من الضمير الذي في " اا يقول ذلك إال زيدً ما علمت أحدً ": كقوله
على  اواقعً  - هنا–فكما كان النفي ، وٕان كان البدل ال يكون إال في النفي، "إال"بعد 
على ما  -اأيضً –ا النفي كذلك يكون تأكيدً ، وحكم لما وقع عليه العلم بحكمه، العلم

والمراد ، النفي فيدخل عل العلم توكيدُ ، ويحكم للعلم بحكم النفي، العلم يهوقع عل
  .تأكيد نفي ما دخل عليه العلم

في  لما توجه عليه فعل منفىّ  في الموجب المعنى "ال"وٕاذا كانوا قد زادوا 
�m�B�C�D: كقوله تعالى، المعنى �El)اتأكيدً  "ال"فزاد ، "أن تسجد"المعنى ، )٣ 

للنفي  اب توكيدً في العلم الموجِ  "ال"فكذلك تزاد ؛ "منعك"للنفي المعنوي الذي تضمنه 
  .ه عليهالذي تضمنه الموجّ 

�´�m: في قوله "ال"وأما زيادة : الشلوبينقال  �D� � � � � �¶�¸l ، فشيء

 "ال"وال يمكن أن تحمل اآلية إال على زيادة ، سيبويهوقد نص عليه ، متفق عليه
  .ألن ما قبله من الكالم وما بعده يقتضيه؛ فيها

                                                            
قال ابن الزبير: أستاذ ، بن محمد بن منذر بن سعيد بن ملكون الحضرمي اإلشبيلي أبو إسحاق إبراهيم )١(

شريح وأبي مروان بن محمد، وأجاز له القاسم بن بقي، روى عنه ابن َحْوط  روى عن أبي الحسن ،نحوي جليل
ومات سنة أربع  ،النكت على تبصرة الصيمري، وغير ذلكو وألف شرح الحماسة،  ،اهللا وابن َخُروف والشلْوبين

  ).٨٧٢رقم الترجمة ( ١/٤٣١بغية الوعاة (ائة. وثمانين وخمسم
" أشار د. يوسف المرعشلي في تحقيق "البرهان" بأن عبارة المطبوع "السكوني" والتصويب هو "الشلوبين )٢(

  .٣/١٥٤بحسب ما جاء في المخطوطة، انظر: البرهان في علوم القرآن، بتحقيق د. يوسف المرعشلي 
  .١٢سورة األعراف:  )٣(

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٤٧٦ 

 

وقرأ  ،)٢("ِلَيْعَلَم َأْهُل الِكَتابِ ": )١(والحميدي وعاصم ابن عباسويدل عليه قراءة 
وسبب النزول ، القراءتان تفسير لزيادتهاوهاتان ، )٣("لكي يعلم" وابن جبير ابن مسعود

وكفروا مع ، وهو أن المشركين كانوا يقولون إن األنبياء منا، اأيضً يدل على ذلك 

�m�´��D: فأنزل اهللا تعالى، ذلك بهم �� ���¶�¸l)٤(.  

�´�m: قوله تعالى: في باب "ال" /وقال  �D� � � � � �¶�¸l ، َ؛مْ ئن لَ أي ل 
أي : المعنى: اوقال أيضً ، )٥(زائدة والمعنى عليها ليست: وقيل ،ألن المعنى يتم بذلك

وٕاذا علموا أنهم ال يقدرون على شيء من ؟ فعل اهللا هذا لعدم علمهم هل وقع أم ال
�´�m: فقوله، يبين لهم أنهم ال يعلمون، فضل اهللا �D�l� �� � � باق على معناه ليس فيه �

  .)٦(زيادة
  

        
        

mmmm�� ��AAAA�� ��BBBB�� ��CCCC�� ��DDDD�� ��EEEE�� ��FFFF�� ��GGGG�� ��HHHH�� ��IIII�� ��JJJJ�� ��KKKK� �� �� �� �LLLL�� ��MMMM� �� �� �� �ONONONON�� ��PPPP� � � �� � � �� � � �� � � �QQQQ�� ��RRRR�� ��SSSS�� ��
TTTT�� ��llll  

                                                            
" والتصويب ما ورد في والحميدي أشار د. يوسف المرعشلي في تحقيق "البرهان" بأن عبارة المطبوع "عاصم )١(

بن أبي الصباح العّجاج. انظر: البرهان في علوم القرآن  الجحدري"، والجحدري هو: عاصم المخطوطة "عاصم
  .٣/١٥٥بتحقيق د. يوسف المرعشلي 

  .١٥٣القاهرة، ص/  –انظر: مختصر في شواذ القرآن من كتاب البديع، البن خالويه، مكتبة المتنبي  )٢(
  .١٥٣، ص/ المصدر السابق )٣(
  .٥٣-٣/٥٢زيادة ال  –البليغة أساليب القرآن وفنونه : البرهان )٤(
  .٤/٢١٨ال  –الكالم على المفردات من األدوات المصدر السابق:  )٥(
  .٤/٢١٩ال  –الكالم على المفردات من األدوات المصدر السابق:  )٦(

 سورة اdادلةسورة اdادلةسورة اdادلةسورة اdادلة

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٤٧٧ 

 

، لمتوقع ا"قد" إال أن تكون جوابً إلبتداء بــاعلم أنه ليس من الوجه ا: /قال 

ألنها كانت تتوقع إجابة اهللا  ؛m�A�B�C�D�E�F�G�Hl: تعالى قولهك

  .)١(تعالى لدعائها

mmmm�� ��UUUU�� ��VVVV� � � �� � � �� � � �� � � �WWWW�� ��XXXX�� ��YYYY� �� �� �� �ZZZZ�� ��[[[[�� ��]\]\]\]\�� ��̂̂̂̂�� ��____�� ��̀̀̀̀�� ��aaaa� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �cbcbcbcb�� ��dddd�� ��
eeee�� ��ffff�� ��gggg�� ��hhhh�� ��jijijiji�� ��kkkk������ ������llll�� ��mmmm���� ����nnnn�� ��oooo�� ��llll  

غير ، الشركفهو الكذب ويراد به ، "زور"وكل شيء في القرآن من : /قال 

  .)٢(فإنه كذب غير شرك m�f�g�h�jil: قول اهللا تعالى

mmmm�� ��AAAA�� ��BBBB�� ��CCCC� �� �� �� �DDDD�� ��EEEE�� ��FFFF�� ��GGGG�� ��HHHH�� ��IIII�� ��JJJJ�� ��LKLKLKLK�� ��MMMM�� ��NNNN� � �� � �� � �� � �OOOO�� ��PPPP�� ��QQQQ�� ��RRRR� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �SSSS� �� �� �� �TTTT�� ��UUUU� ��� �� � ��� ��
VVVV�� ��WWWW� � �� � �� � �� � �XXXX�� ��YYYY� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �ZZZZ�� ��[[[[�� ��\\\\�� ��]]]]�� ��̂̂̂̂�� ��____� � � �� � � �� � � �� � � �`̀̀̀� �� �� �� �aaaa� �� � � �� �bbbb� �� � � �� �cccc�� ��dddd�� ��fefefefe�� ��gggg�� ��hhhh� � � �� � � �� � � �� � � �iiii� � � �� � � �� � � �� � � �jjjj�� ��kkkk�� ��mlmlmlml�� ��nnnn� ���� ��� � ���� ���
oooo�� ��pppp���� ����qqqq�� ��rrrr�� ��ssss�� ��llll  

�mM�N: قوله تعالى � �O�P�Q�R� � � � �S� �T�U� � �V�W� � �X�Y�l� � � � � ،
  .أي يصيرهم بعلمه وٕاحاطته أربعة وخمسة

ما يكون من نجوى واحد إال هو ثانيه ":  جاءوهّال ، كيف بدا بالثالث: فإن قيل
، ن بعض عباده كفر بهذا اللفظأم لِ ألنه سبحانه لما عَ : قيل؟ "وال اثنين إال هو ثالثهم
ما يكون من نجوى واحد إال هو ثانيه لثارت : فلو قال، وأدعى أنه ثالث ثالثة

ال اثنين إال و : ولو قال ،وهذا قول اهللا هكذا: وقال، اضاللة من كفر باهللا وجعله ثانيً 
�]�mZثم قال ، فعدل سبحانه عن هذا ألجل ذلك، لتمسك به الكفار، هو ثالثهم
\�]�^�_l ،فدخل تحته ماال ، فذكر هذين المعنيين بالتلويح ال بالتصريح

  .)٣(وهذا من بعض إعجاز القرآن، يتناهى

                                                            
  .٤/١٨٩قد  - الكالم على المفردات من األدوات البرهان:  )١(
  .١/٨٧جمع الوجوه والنظائر المصدر السابق:  )٢(
  ٤/٧٦قواعد في العدد  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٣(

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٤٧٨ 

 

mmmm�� ��tttt�� ��uuuu� �� �� �� �vvvv� �� �� �� �wwww� � � � � �� � � � � �� � � � � �� � � � � �xxxx�� ��yyyy�� ��zzzz�� ��{{{{�� ��||||�� ��}}}}�� ��~~~~�� ��@@@@�� ��AAAA�� ��BBBB� � �� � �� � �� � �CCCC�� ��DDDD�� ��
EEEE�� ��FFFF�� ��GGGG�� ��HHHH�� ��IIII�� ��JJJJ� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �KKKK� �� �� �� �LLLL�� ��MMMM�� ��NNNN�� ��OOOO�� ��PPPP�� ��QQQQ�� ��RRRR�� ��SSSS�� ��TTTT�� ��UVUVUVUV�� ��WWWW� �� �� �� �XXXX�� ��
YZYZYZYZ�� ��[[[[�� ��\\\\�� ��]]]]�� ��llll  

في موضعين في سورة  "التاء" مدت mD�El: قوله تعالى

ونفس هذا ، وال تتناجوا بأن تعصوا الرسول: والتقدير، ألن معناها الفعل؛ المجادلة
  .)١(النجو الواقع منهم في الوجود هو فعل معصية لوقوع النهي عنه

mmmm�� ��̂̂̂̂�� ��____� � � �� � � �� � � �� � � �`̀̀̀�� ��aaaa�� ��bbbb�� ��cccc�� ��dddd�� ��eeee�� ��ffff�� ��gggg�� ��hhhh� � �� � �� � �� � �iiii�� ��jkjkjkjk�� ��llll�� ��mmmm�� ��
nnnn�� ��oooo�� ��pppp�� ��qqqq�� ��rrrr�� ��ssss���� ����tttt�� ��uuuu�� ��vvvv�� ��wwww������ ������xyxyxyxy�� ��zzzz�� ��{{{{�������� ��������||||�� ��}}}}�� ��~~~~���� ����llll  

إشارة إلى أنه يجلس فيه ، �ma�b�c�d�e�fl: قوله تعالى
، ألنه ال كلفة فيه لقصره؛ ب منكم التفسح فافسحوالِ فإذا طُ ، ليس بمقعد ايسيرً  ازمانً 

الملوك يستحب فيها  ةألن مجالس؛ جليسهم: وٕانما يقال، قعيد الملوك: ولهذا ال يقال
  .)٢(ألنها تلبث في مكانها؛ والقعيدة للمرأة، التخفيف
mmmm�� ��AAAA�� ��BBBB�� ��CCCC�� ��DDDD�� ��EEEE�� ��FFFF�� ��GGGG�� ��HHHH�� ��IIII� �� �� �� �JJJJ� �� �� �� �LKLKLKLK�� ��MMMM�� ��NNNN�� ��OOOO�� ��QPQPQPQP�� ��RRRR�� ��SSSS�� ��
TTTT���� ����UUUU�� ��VVVV�� ��WWWW�� ��XXXX���� ����YYYY�� ��llll  

في  الزمخشريقد جوز و ، )٣(أي أردتم مناجاته mD�E�Fl: قوله تعالى
للمنافقين الذين  اأن يكون خطابً ، m�A�B�C�D�E�F�l: قوله تعالى

  .)٤(آمنوا بألسنتهم وأن يكون للمؤمنين

 mmmm�� �������� ��¶¶¶¶��� ������ ��� ��� ������ ���̧¸̧̧�� ��¹¹¹¹�� ��ºººº�� ��»»»»�� ��¼¼¼¼������������ ������������½½½½�� ��¿¾¿¾¿¾¿¾�� ��ÀÀÀÀ�� ��ÁÁÁÁ���� ����ÂÂÂÂ�� ��ÄÃÄÃÄÃÄÃ�� ��ÅÅÅÅ���������� ����������ÆÆÆÆ� ����� ���� � ����� ����,,,,�� ��----�� ��....llll   

                                                            
  .١/٢٨٥علم مرسوم الخط البرهان:  )١(
  . ٤/٥٥ألفاظ يظن بها الترادف وليست منه  –أساليب القرآن وفنونه البليغة  :المصدر السابق )٢(
  .٢/١٨٣ تهإطالق الفعل والمراد مقارب –بيان حقيقته ومجازه المصدر السابق:  )٣(
  .٢/١٤٤خطاب المدح  –وجوه المخاطبات والخطاب في القرآن البرهان:  .٦/٦٣الكشاف  )٤(

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٤٧٩ 

 

�¶���m: تعالى قوله � � � � �¸�¹�º�»l ،وذكر هذا الحلف في قوله :m¡� �

¢�£�¤�� ��� ���¥�l )١(.  
 mmmm�� ��////�� ��0000�� ��1111�� ��2222�� ��34343434�� ��5555���� ����6666�� ��7777�� ��8888�� ��9999� �� � � �� �llll  

  .)٢(أي الكفار، m�/�0�1�2�4l: تعالى قوله
                

                                                            
تقسيم القرآن إلى ما هو بين بنفسه وٕالى ماليس ببين  –معرفة تفسيره وتأويله البرهان: . ٢٣سورة األنعام:  )١(

  .٢/١٢٤في نفسه فيحتاج إلى بيان 
  .٣/١٠٦حذف المفعول  –البليغة  أساليب القرآن وفنونهالبرهان:  )٢(

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٤٨٠ 

 

        

        

mmmm�� �������� ������� � � � � �� � � � � �� � � � � �� � � � � ������� �������� ������� � � � � � �� � � � � � �� � � � � � �� � � � � � ������� �������� ��				�� ��



�� ������� � �� � �� � �� � ������� �������� �������� �������� �������� ������������ �������� ��
������ ������� �� �� �� ������� �������� �������� �������� ��¡¡¡¡�� ��¢¢¢¢� �� � � �� �££££�� ��¤¤¤¤�� ��¦¥¦¥¦¥¦¥�� ��§§§§� �� � � �� �̈¨̈̈�� ��©©©©�� ��«ª«ª«ª«ª�� ��¬¬¬¬�� ��®®®®�� ��
((((�� ��°°°°�� ��±±±±� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �²²²²�� ��³³³³�� ��́́́́�� ��....�� ��¶¶¶¶�� ��̧̧̧̧�� ��¹¹¹¹� � � � � � � � �� � � � � � � � �� � � � � � � � �� � � � � � � � �ºººº�� ��»»»»� �� �� �� �¼¼¼¼�� ��½½½½�� ��¾¾¾¾�� ��
À¿À¿À¿À¿�� ��ÁÁÁÁ�� ��ÂÂÂÂ�� ��ÃÃÃÃ���� ����ÄÄÄÄ�� ��ÅÅÅÅ�� ��ÆÆÆÆ���� ����llll  

�����m: بعد m²lتعالى  قوله � � � � ������� � � � � � �����	�
��l� ��

 و، على أن انتقامه بالخروج من الدار من أعظم الوجوه دل�m���l  على  دل

وكان هذا في بني النضير ثم أهل ، "آخر"ال يكون إال مع  "أول"ألن  ؛أن لها توابع

، عإال بنبأ وأنهم يستقلون عدد من كان مع النبي  m�������l، نجران

m¶�¸�¹� � � � � � � � �º�»� �¼l  فيه دليل على أن اإلخراج مثل العذاب في الشدة

  .)١(ل بدلهعِ إذ جُ 

 mmmm�� ��xxxx�� ��yyyy�� ��zzzz�� ��{{{{�� ��||||�� ��}}}}�� ��~~~~�� ��				�� ��



�� ���������� ���������� ������ ���������� �������� �������� �������� ��
����� � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � ������ � �� � �� � �� � ������ �� �� �� ������� �������� �������� ������������ �������� �������� �������� �������� ������� �� �� �� ������ � �� � �� � �� � �    �� ��!"!"!"!"�� ��####�� ��$%$%$%$%�� ��&&&&� � � �� � � �� � � �� � � �''''�� ��
((((�� ��))))�� ��¡¡¡¡���� ����llll  

أي من أموال كفار أهل ، �l	�mx�y�z�{�|�}�~: تعالى قوله
  .)٢(القرى


m: قوله تعالىو ��� ���� ����������� � � � � � � � � � � ��� � ��� ���

                                                            
  .٣٢-١/٣١مقدمة في علم التفسير البرهان:  )١(
  .٣/١٠٠حذف المضاف والمضاف إليه  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٢(

 سورة احلشرسورة احلشرسورة احلشرسورة احلشر

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٤٨١ 

 

�����l ،ء بين هذه األصناف كيال يتداوله األغنياء يفعلل سبحانه الف
  .)١(الفقراءدون 

 mmmm�� ��̧̧̧̧�� ��¹¹¹¹�� ��ºººº�� ��»»»»�� ��¼¼¼¼�� ��½½½½� � �� � �� � �� � �¾¾¾¾�� ��¿¿¿¿�� ��ÀÀÀÀ�� ��ÁÁÁÁ�� ��ÂÂÂÂ� �� �� �� �ÃÃÃÃ�� ��ÄÄÄÄ�� ��ÅÅÅÅ�� ��
ÆÆÆÆ� �� �� �� �::::�� ��;;;;�� ��<<<<�� ��====�� ��>>>>�� ��????� �� �� �� �@@@@� � � �� � � �� � � �� � � �AAAA� � �� � �� � �� � �BCBCBCBC� �� �� �� �DDDD�� ��EEEE�� ��FFFF�� ��GGGG�� ��HHHH�� ��IIII�� ��

JJJJ�� ��KKKK���� ����llll   
لكن ال على الجهة ، اسكنً اختاروها ، m¹�º�»l: قوله تعالى

بدليل وصفهم ، لمرضاة اهللا اوٕانما اختاروها سكنً ، ألنه سوى بينهما؛ المحسوسة
: قوله تعالىو  ،)٢(هم في محسوسات الدنيافهذا دليل زهدِ ، باإليثار مع الخصاصة

m�̧¹...l ٣(أي واعتقدوا اإليمان(.  
 

        
  

mmmm�� ��IIII������ ������JJJJ���� ����KKKK�� ��tttt�� ��llll  
�m�I: تعالى قوله � �J� �Kl ،تلقون إليهم النصيحة أو ، أي تبذلونها لهم

  .بالمودة
  .معناه تخبرونهم بما يخبر به الرجل أهل مودته: النحاسابن قال 

: يقال، من الرمي بالشيء "ترمون"معنى  m�Ilضمن : السهيليوقال 
فعبر ، وفي اآلية إنما هو إلقاء بكتاب أو برسالة، أي رمى به، ألقى زيد إلي بكذا

  .)٤(ألنه من أفعال أهل المودة فلهذا جيء بالباء؛ عنه بالمودة

                                                            
  .٣/٦٢التعليل  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )١(
  .١/٢٦٧لفزيادة األ –علم مرسوم الخط المصدر السابق:  )٢(
  .٣/٨١أقسام الحذف  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٣(
  .١٥٩ – ٤/١٥٨الباء  -الكالم على المفردات من األدوات البرهان:  .٤/١٥٠الروض األنف للسهيلي  )٤(

 سورة املمتحنةسورة املمتحنةسورة املمتحنةسورة املمتحنة

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٤٨٢ 

 

mmmm�� ��uuuu���������� ����������vvvv�� ��wwww�� ��xxxx�� ��yyyy�� ��zzzz�� ��{{{{���� ����||||�� ��}}}}������ ������~~~~�� �������� ������� ������ ����� � ������ ����������� �������� ��llll  
�m�u: قوله تعالى � � � �v�w�x�y�z�{� �|�}� � �~����� �� ���

�l  ًوهو  افأتى الجواب مضارعmwl ، وما عطف عليه وهو
mTl   ًوأنه قد عطف عليه ، اأيضً  امضارعm�zl   وكان  الماضيُ بلفظ

ولكنه لما لم يحتمل ودادتهم ، ألن المعطوف على الجواب جواب؛ قياسه المضارع
وبسطوا أيديهم ، لكفرهم من الشك فيها ما يحتمله أنهم إذا ثقفوهم صاروا لهم أعداء

ألن ودادتهم في ذلك مقطوع  -أتى فيه بلفظ الماضي-وألسنتهم بالشتم ، إليهم بالقتل
الحتمال أن يعرض ما ؛ وباسطي األيدي واأللسن بالسوء مشكوك وكونهم أعداءً ، بها

  .)١(فلم يتحقق وقوعه، يصدهم عنه
 mmmm�� ��®®®®�� �������� ��°°°°�� ��±±±±�� ��²²²²���������� ����������³³³³�� ��́́́́�� ��¶
¶
¶
¶
�� �������� ��llll   

�m�®���°�±�²: قوله تعالى � � � �³�´�¶
�l ، ال حل بين "أي  الزمخشريره قد

فقد يستدل بها من ، حت بنفي الحل من الجهتينواآلية صر ، )٢("والمشرك ةالمؤمن
  .)٣(إن الكفار مخاطبون بالفروع: قال

  :فائدتان -هنا–وللتكرار 
، أن التحريم قد يكون في الطرفين ولكن يكون المانع من إحداهما: إحداهما

، يحرم النكاح من الطرفين والمانع من جهتهما، قبل الدخولكما لو ارتدت الزوجة 
ليدل على أن التحريم كما هو ثابت في الطرفين كذلك ؛ فذكر اهللا سبحانه الثانية

  .المانع منهما

                                                            
  .٢/٢٢٣أحكام تختص بالهمزة  –أقسام معنى الكالم البرهان:  )١(
  .٦/٩٦الكشاف  )٢(
  .٣/٢٨٦العكس  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٣(

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٤٨٣ 

 

ولهذا أتى فيها ، ت على ثبوت التحريم في الماضيأن األولى دل : والثانية
ولهذا أتى فيها بالفعل ، والثانية في المستقبل، باالسم الدال على الثبوت

  .)١(المستقبل
ووجه التجوز ، وٕانما يحصل باالمتحان في الحكم، m¥�¦�§l: وقوله

 ٢(فتجوز بأحدهما عن اآلخر، وهو الرجحان امشتركً  اوالعلم قدرً  أن بين الظن(.  
mmmm�� �������� ������� � � �� � � �� � � �� � � ������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ������� � �� � �� � �� � ������� �������� �������� ������������ �������� ��
    �� ��!!!!���� ����""""�� ��####�� ��$$$$�� ��%%%%���� ����llll  

��m: إال قوله تعالى، الصدقة: حيث وقع القرآن فهو "اإلنفاق": /قال 
���� � ���������l ،وهو صدقة في األصل ، المهر: فإن المراد به

  .)٣(ق اهللا بها على النساءتصدّ 
mmmm�� ��AAAA�� ��BBBB�� ��CCCC�� ��DDDD�� ��EEEE�� ��FFFF� � �� � �� � �� � �GGGG�� ��HHHH�� ��IIII� �� �� �� �JJJJ� � �� � �� � �� � �KKKK�� ��LLLL�� ��MMMM� �� �� �� �NNNN�� ��OOOO�� ��PPPP�� ��QQQQ�� ��
RRRR�� ��SSSS�� ��TTTT�� ��UUUU� � �� � �� � �� � �VVVV�� ��WWWW�� ��XXXX�� ��YYYY�� ��ZZZZ�� ��[[[[� � � �� � � �� � � �� � � �\\\\� � � �� � � �� � � �� � � �]]]]�� ��_^__̂^_^�� ��̀̀̀̀�� ��

aaaa�� ��bbbb�� ��dcdcdcdc�� ��eeee���� ����ffff�� ��gggg���� ����hhhh�������� ��������iiii�� ��llll  
�mT�U: قوله تعالى � �V�W�X�Y�Zl� ، فإنه كناية عن

ألن بطنها بين يديها ورجليها  ؛أراد طرح الولد على زوجها من غيره: وقيل، الزنا
  .)٤(وقت الحمل

                

                                                            
  .٣/١٨فوائد التكرير البرهان:  )١(
  .٣/٢١٦التضمين  المصدر السابق: )٢(
  .١/٩٠جمع الوجوه والنظائر المصدر السابق:  )٣(
  .٢/١٩٠أسباب الكناية  -الكنايات والتعريض في القرآن المصدر السابق:  )٤(

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٤٨٤ 

 

        

        

mmmm�� ��~~~~�� ��2222�� ��3333�� ��4444�� ��5555�� ��6666�� ��7777�� ��89898989�� ��::::���������� ����������;;;;� ���� ��� � ���� ���<<<<��� ������� ���� ��� ������� ����====�� ��llll  
هذه كلمة استأثر اهللا بها فبدأ  m�~�2l: )١("العجائب"قال صاحب 

في الحديد  m�~�2lثم الماضي ، ألنه األصل؛ بالمصدر منها في بني إسرائيل
ثم باألمر ، ثم المستقبل في الجمعة والتغابن، ألنه أسبق الزمانين؛ والحشر والصف

المصدر : وهى أربع، لهذه الكلمة من جميع جهاتها ااستيعابً ؛ في سورة األعلى
  .)٢(ه. أ. فهذه أعجوبة وبرهان، لمخاطباوالماضي والمستقبل واألمر 

mmmm�� ��««««�� ��¬¬¬¬�� ��®®®®�� ��AAAA�� ��°°°°� � � � � �� � � � � �� � � � � �� � � � � �±±±±� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �²²²²�� ��³³³³�� ��́́́́�� ��GGGG�� ��¶¶¶¶�� ��̧̧̧̧�� ��º¹º¹º¹º¹�� ��»»»»���� ����
¼¼¼¼�� ��½½½½�� ��¾¾¾¾�� ��À¿À¿À¿À¿�� ��ÁÁÁÁ�� ��ÂÂÂÂ�� ��ÃÃÃÃ�� ��ÄÄÄÄ�� ��ÅÅÅÅ�� ��ÆÆÆÆ���� ����llll  

�±m: قوله تعالى � � � �²�³�´�G�¶�¸�º¹l ،"معناها "قد :
  .)٣(يقينا ال شبهة لكم فيه اتعلمون علمً : كأنه قال، التوكيد
 mmmm�� ��AAAA�� ��BBBB�� ��CCCC�� ��DDDD�� ��EEEE�� ��FFFF�� ��GGGG�� ��HHHH�� ��IIII�� ��JJJJ�� ��KKKK� � � � � �� � � � � �� � � � � �� � � � � �LLLL� � �� � �� � �� � �MMMM�� ��NNNN�� ��OOOO�� ��PPPP�� ��QQQQ� � �� � �� � �� � �RRRR�� ��SSSS�� ��TTTT�� ��
UUUU�� ��VVVV�� ��WWWW�� ��YXYXYXYX�� ��ZZZZ���� ����[[[[�� ��\\\\�� ��]]]]�� ��̂̂̂̂�� ��____������ ������̀̀̀̀�� ��aaaa�� ��llll  

ولم يقل ، mR�S�T�U�V�W�Xl: عيسىعن  اقوله تعالى حاكيً 
فلذلك تقدم ، فهأه وشرّ فنبّ ، هحمد ربّ ، حتى كان أحمدَ  األنه لم يكن محمدً ؛ "محمد"

  .)٤(به عيسىعلى محمد فذكره 
 mmmm�� ��tttt�� ��uuuu���������� ����������vvvv���� ����wwww�� ��xxxx������ ������yyyy�� ��zzzz�� ��{{{{�� ��||||� ���� ��� � ���� ���}}}}������ ������~~~~������ ������....�� ��llll  

                                                            
  .١/٦١٩جائب التأويل للكرماني غرائب التفسير وع )١(
  .١/١٢١أسرار فواتح السور البرهان:  )٢(
  .٤/١٩٠قد  - الكالم على المفردات من األدوات المصدر السابق:  )٣(
  .١/١١٨علم المبهمات المصدر السابق:  )٤(

 سورة الصفسورة الصفسورة الصفسورة الصف

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٤٨٥ 

 

�mt�u: )١(الزمخشريقال  � � � �v� �wl ،يطفئوا كما جاء يريدون أن : أصله
  .)٢(ءةآفي سورة بر 
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°°°°�� ��±±±±�� ��²²²²�� ��³³³³�� ��́́́́�� ��GGGG�� ��¶¶¶¶��� ������ ��� ��� ������ ���̧̧̧̧�� ����� ��� �� ����� ���¹¹¹¹�� ��ºººº�� ��»»»»�� ��½¼½¼½¼½¼�� ��¾¾¾¾�� ��¿¿¿¿���������� ����������ÀÀÀÀ�������� ��������ÁÁÁÁ�� ��llll   

ولذلك أجيب ، آمنوا وجاهدوا: معناه،  m/�0�1�2l: تعالى قوله
لالستفهام  اوال يصح أن يكون جوابً ، m®�A�°�±�²l: بالجزم في قوله

، المغفرة وٕادخال الجنان ال يترتبان على مجرد الداللةألن ؛ )٣( m�S�T�l: في قوله
  .)٥(الشيخ عز الدينو  )٤(أبو البقاءقاله 

، لوجودها اأنه جعل الداللة على التجارة سببً : )٦(النبيليوالتحقيق ما قاله 

م أن التجارة من جهة لِ فعُ ، m/l: رها بقولهولذلك فسّ ، هي اإليمان: والتجارة

وسبب السبب ، واإليمان سبب الغفران، فالداللة سبب اإليمان، الداللة هي اإليمان
ه الطلب في تأكده بخبر شبّ ، وهو من مجاز التشبيه، وهذا النوع فيه تأكيد، سبب

  .)٧(بالخبر الماضي كان آكد هوٕاذا شبه، بد من وقوعه الصادق الذي ال

                                                            
   .٦/١٠٥الكشاف  )١(
��mيشير إلى قول اهللا :  )٢( � �M�L� � � � � �K�J� � � � � � � � � � �I�H�G�F�E�D�C�B�A��N

Ol  :٤/٢٠٩الالم العاملة  –الكالم على المفردات من األدوات ]. البرهان: ٣٢[التوبة.  
  .١٠سورة الصف:  )٣(
  .٢/٢٦١إمالء ما من به الرحمن ألبي البقاء  )٤(
  .٢٧-٢٦اإلشارة إلى اإليجاز في بعض أنواع المجاز، للعز بن عبدالسالم ص/ )٥(
بن أبي سارة الرؤاسي النيلي النحوي، أبو جعفر ابن أخي ُمعاذ الهّراء، ُسمي  محمد بن الحسنهو  )٦(

ؤاسيّ  والفراء ألنه كان كبير الرأس؛ وهو أول من وضع من الكوفيين كتاًبا في النحو، وهو أستاذ الكسائي ؛الر، 
بن  كتابه يقال له "الفيصل"، قال الزبيدي: كان أستاذ أهل الكوفة في النحو، أخذ عن عيسى ،وكان رجًال صالًحا

  .)١٣٤رقم الترجمة ( ١/٨٢بغية الوعاة (وله كتاب "اإلفراد والجمع".  ،عمرو
  .٢/١٧٩إقامة صيغة مقام أخرى  –بيان حقيقته ومجازه البرهان:  )٧(

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٤٨٦ 

 

؟ كيف جاء الجزم في جواب الخبر: فإنه يقال m®�A�°l: قوله تعالىو 
  .آمنوا وجاهدوا: إذ المعنى، ا كان في معنى األمر جاز ذلكأنه لمّ : وجوابه

قد  )١(أبو العباسوٕان كان  "هل أدلكم" لـ اجوابً  "يغفر"ال يكون : ابن جنيوقال 
سبب : وقد يقال الداللة، هـ -أ. ةلألن المغفرة تحصل باإليمان ال بالدال ؛قاله

  .)٢(السبب

mmmm�� ��UUUU�� ��VVVV�� ��WWWW�� ��XXXX� � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � � �YYYY� � �� � �� � �� � �ZZZZ�� ��[[[[� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �\\\\�� ��]]]]�� ��̂̂̂̂� � � �� � � �� � � �� � � �____�� ��̀̀̀̀�� ��aaaa�� ��bbbb�� ��cccc� � � � � �� � � � � �� � � � � �� � � � � �dededede� �� �� �� �ffff�� ��gggg�� ��
hhhh�� ��iiii�� ��jkjkjkjk�� ��llll�� ��mmmm�� ��nnnn�� ��oooo�� ��pppp�������� ��������qqqq�� ��rsrsrsrs�� ��tttt�� ��uuuu�� ��vvvv���� ����wwww�� ��xxxx� ���� ��� � ���� ���yyyy�� ��zzzz�� ��{{{{llll  

�m�X: تعالى ولهق � � �Y� � �Z�[� � � � �\�]�^� � � �_...�l كونوا أنصار اهللا : المراد
�m�h�i: وقوله تعالى ،)٣(إذ قالوا عيسىخالصين في االنقياد كشأن مخاطبي 

jkl� ،٤(أنصار دين اهللا: أي(.  
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������� ��� ��� �������� ��� ��� �������� ��� ��� �������� ��� ��� ����������� ������������ �������� ������������ ������������ ������������ ������    ���� ����!!!!���� ����llll  

�~�{�|�}�m�z: تعالى قوله� � � ����� � � � � � � � � � � � � ��� � � ������l ،
فإن الغرض تشبيه حال اليهود في جهلها بما معها من التوراة وآياتها الباهرة بحال 

                                                            
  ) من سورة الكهف.٢٢يزيد بن عبداألكبر األزدي، تقدم عند تفسير اآلية رقم ( هو محمد بن )١(
  .٣/٢١٨وضع الخبر موضع الطلب في األمر والنهي  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٢(
  .٣/٢٦١قواعد تتعلق بالتشبيه  المصدر السابق: )٣(
  .٢/١٧٠النقصان  –بيان حقيقته ومجازه المصدر السابق:  )٤(

 سورة اجلمعةسورة اجلمعةسورة اجلمعةسورة اجلمعة

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٤٨٧ 

 

الثقل والتعب من غير وليس له من حملها إال ، الحمار الذي يحمل أسفار الحكمة
  .)١(فائدة

���m: قولهو  � � � � ��� � � ������lألن حملهم التوراة ليس كالحمل على  ؛
  .)٢(إنما هو القيام بما فيها، العاتق
���m: قوله تعالىو  � � � � ��� � � ������l ، ّب من أحوال فالتشبيه مرك
ثم ال ، وذلك هو حمل األسفار التي هي أوعية العلم وخزائن ثمرة العقول، الحمار

، ق بينها وبين سائر األحمال التي ليست من العلم في شيءيحسن ما فيها وال يفرّ 
  .)٣(فليس له مما يحمل حظ سوى أنه يثقل عليه ويتعبه

 mmmm�� ��§§§§�� ��̈̈̈̈�� ����� ��� �� ����� ���©©©©�� ��ªªªª���� ����««««�� ��®¬®¬®¬®¬�� ��))))�� ��°°°°�� ��±±±±�� ��²²²²�� ��llll  
�¨�§�m: قوله تعالى � � � �©�lفي الموضع الذي اقترن به  "ال"بحرف  جاءت���

متى زعموا : كأنه يقول، فصار من صيغ العموم يعم األزمنة، حرف الشرط بالفعل
  .)٤(فال يتمنونه، تمنوا الموت: وقيل لهم، ذلك لوقت من األوقات

 mmmm�� ��AAAA�� ��BBBB�� ��CCCC�� ��DDDD� � �� � �� � �� � �EEEE�� ��FFFF�� ��GGGG�� ��HHHH�� ��IIII� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �JJJJ�� ��KKKK�� ��LLLL�� ��MMMM�� ��NNNN�� ��POPOPOPO�� ��
QQQQ�� ��RRRR�� ��SSSS�� ��TTTT�� ��UUUU� � ��� ��� ��� ��� ���� � ��� ��� ��� ��� ���� � ��� ��� ��� ��� ���� � ��� ��� ��� ��� ���VVVV�� ��WWWW�� ��llll  

�mD: قوله تعالى ��E�F�G�H�Il� ���   .)٥(أي في يوم الجمعة، �
�:وقوله تعالى � � � �mJ�K�L�M�N�PO�Q�R�S�T�U� � � � � � � � � � � � � � � � �Vl ، أشار

 فإنها تكون في ، راهما الزيارة والرؤية في الجنةأُ ، عظيم في الجمعة وفضلٍ  إلى سر
  .)٦(يوم الجمعة

                                                            
  .١/٣٣٤معرفة األمثال الكائنة فيه البرهان:  )١(
  . ٣/٢٥٨أقسام التشبيه باعتبار طرفيه  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٢(
  .٣/٢٥٩أقسام التشبيه باعتبار مفرد ومركب  المصدر السابق: )٣(
  .٤/٢٣٦لن  –الكالم على المفردات من األدوات المصدر السابق:  )٤(
  ٤/٢٥٦من  –الكالم على المفردات من األدوات المصدر السابق:  )٥(
  .٢/٨٩بيان معاضدة السنة للقرآن المصدر السابق:  )٦(

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٤٨٨ 

 

mmmm�� ��hhhh�� ��iiii�� ��jjjj�� ��kkkk���� ����llll�� ��mmmm�� ��nnnn�� ���� �� �� ���� ��oooo�� ��qpqpqpqp�� ��rrrr������ ������ssss�� ��tttt�� ��uuuu�� ��vvvv�� ��wwww������ ������xxxx�� ����� ��� �� ����� ���yyyy�� ��{z{z{z{z�� ��||||�� ��}}}}� ��� �� � ��� ��
~~~~�� ��5555���� ����llll  

�mh�i�j�k��l�m�n: قوله تعالى �l� إذا رأوا : تقديره: الزمخشريقال  �
  .)١(فحذف أحدهما لداللة المذكور عليه، وا إليهانفضّ  اأو لهوً ، وا إليهاانفضّ  تجارةً 

  ؟وهال أوثر اللهو؟ وثر ذكر التجارةلم أُ : وهو أنه؛ ويبقى عليه سؤال
إن التجارة لما كانت سبب : سورة البقرةفي تفسير  اغبالر وجوابه ما قال 

شغل التجارة عن وألنه قد تُ ، انفضاض الذين نزلت فيهم هذه اآلية أعيد الضمير إليها
  .)٢(العبادة ما ال يشغله اللهو

  .ثم الغالب كونه للثاني، ذكر شيئان ويعاد الضمير على أحدهماقد يُ : /قال 
، ل بالعائد في القرآن كله إال في موضع واحدولم يؤثر األوّ : ابن األنباري قال

�mh�i�j�kوهو قوله تعالى  �l�m�n� �l6  التجارة  فخّص ، "إليهما"معناه
  .بالعائد ألنها كانت سبب االنفضاض عنه وهو يخطب

إن : فتقول، فأما كالم العرب فإنها تارة تؤثر الثاني بالعائد وتارة األول: قال
  .وٕان عبدك وجاريتك عاقل، عبدك وجاريتك عاقلة

�mh�i�j�kليس من هذا قوله تعالى : قلتُ  �l�m�n� �l وقوله :
m��¡�¢�£� �¤� � � �¥�¦�§�¨l )ألن اإلخبار عن أحدهما لوجود لفظه؛ )٣ ،

إال إن يدعى أن ، بصِ فلم يُ فمن جعله نظير هذا ، أو هي إلثبات أحد المذكورين
  .بمعنى الواو "أو"

وهي أن الكالم لما اقتضى إعادة الضمير على ، وفي هاتين اآليتين لطيفة
ألنها أجذب  ؛وٕان كانت أبعد ومؤنثة، أعاده في اآلية األولى على التجارة أحدهما

                                                            
  .٦/١٢١الكشاف  )١(
 ١جامعة طنطا، ط/ –األصفهاني، تحقيق د. محمد عبدالعزيز بسيوني، كلية اآلداب  تفسير الراغب )٢(

  .٣/٨٣أقسام الحذف  –أساليب القرآن وفنونه البليغة . البرهان: ١٧٧م، ص/١٩٩٩-هـ ١٤٢٠ت/
  .١١٢سورة النساء:  )٣(

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٤٨٩ 

 

، اللهوبدليل أن المشتغلين بها أكثر من ، لقلوب العباد عن طاعة اهللا من اللهو
ب بالطبل رِ ألنه ضُ  ؛اواللهو تبعً  الً أو ألنها كانت أص، من اللهو اوألنها أكثر نفعً 

 رعايةً ، وأعاده في اآلية الثانية على اإلثم ،)١(لقدومها على ما عرف من تفسير اآلية
�{m: قوله تعالىو  .)٢(لمرتبة القرب والتذكر � �~l ، أي خير من كل من تسمى

  .)٣(القاسم السعديأبو قاله ، برازق

   

                                                            
  .٤٤٩أسباب النزول للواحدي، ص/ )١(
  ٤/٢٣قاعدة في الضمائر –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٢(
فى بن عوض السعدي المصري، تاج الدين أبو القاسم، ولد سنة عبد الغفار بن محمد بن عبد الكاهو  )٣(

، اعتنى بالحديث وكان ذاكرا لشيوخه وسماعه حسن الخط، ناب فى الحكم عن تقي الدين الحنبلي، وولى ٦٥٠
كتب بخطه ما يزيد على خمسمائة مجلد ما بين فقه  مشيخة الحديث بالصاحبية، كان يقول فى أواخر عمره إنه

 .)٢٤٥٧رقم الترجمة ( )،٢/٣٨٦الدرر الكامنة (هـ. ٧٣٢ما، مات فى شهر ربيع األول سنة وحديث وغيره
  .٤/١٠٧أفعل التفضيل   - أساليب القرآن وفنونه البليغة  البرهان:

 



 

  
    

    
    املبحث الثاني: املبحث الثاني: املبحث الثاني: املبحث الثاني: 

    ))))املرسالتاملرسالتاملرسالتاملرسالت((((وحىت آخر سورة وحىت آخر سورة وحىت آخر سورة وحىت آخر سورة     من أول سورة (املنافقون)من أول سورة (املنافقون)من أول سورة (املنافقون)من أول سورة (املنافقون)

 وفيه مطلبان:

سورة  أولره اإلمام الزركشي من ما فس  األول:المطلب 
 .)الحاقة(سورة  آخرحتى  )المنافقون(

سورة  أولره اإلمام الزركشي من ما فس  المطلب الثاني:
 .)المرسالت(سورة  آخرحتى  )المعارج(

 

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٤٩١ 

 

        : : : : املطلب األولاملطلب األولاملطلب األولاملطلب األول
 
َّ
 ما فس
َّ
 ما فس
َّ
 ما فس
َّ
 ))))احلاقةاحلاقةاحلاقةاحلاقة) حىت نهاية سورة () حىت نهاية سورة () حىت نهاية سورة () حىت نهاية سورة (املنافقوناملنافقوناملنافقوناملنافقون((((من بداية سورة من بداية سورة من بداية سورة من بداية سورة     الزركشيالزركشيالزركشيالزركشيره اإلمام ره اإلمام ره اإلمام ره اإلمام ما فس
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HHHH�� ��IIII���� ����llll  
�m�7: تعالى قوله �8�9�:�;�<� �=�>?�@�A� � � � � �B� � � �C�D�
E�F� � � �G�Hl ،فإنه لو اختصر لترك m@�Al� � � � � ألن سياق اآلية ؛ �

وهم أن التكذيب ن ذكره رفع تَ سّ لكن حَ ، لتكذيبهم في دعاوي اإلخالص في الشهادة
  .)١(في نفس األمرللمشهود به 

ألن الشهادة بمعنى  ؛أي نحلف إنك لرسول اهللا، m:�;l: قوله تعالى
�m�D�E: سبحانه بقوله –شهادتهم– هدمو ، )٢(m�J�Kl: اليمين بدليل قوله

F��� �G�Hl ،٣(أي في دعواهم الشهادة(.  
�m�D�E�F: قوله تعالى � � �G�Hl ، ب فلم يكذ ب ألسنتهم بل كذ

  .)٤(ما انطوى عن ضمائرهم من خالفه
حتى إنهم جعلوا ، عند النحويين رم هو جملة يؤكد بها الخبسَ القَ : /وقال 

�m�D�E�F: قوله تعالى � � �G�Hl  ًإال أنه ، وٕان كان فيه إخبار اقسم

  .)٥(اى قسمً للخبر سمّ  الما جاء توكيدً 

                                                            
  . ٣/٤٥حتراس اال –أساليب القرآن وفنونه البليغة  البرهان: )١(
  . ٣/٣١القسم  –البليغة أساليب القرآن وفنونه البرهان: . ٢سورة المنافقون:  )٢(
  .٣/٤٥الهدم  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٣(
  .٢/٢٦٣الصفة  المصدر السابق: )٤(
  .٣/٢٨القسم  المصدر السابق: )٥(

 سورة املنافقونسورة املنافقونسورة املنافقونسورة املنافقون

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٤٩٢ 
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�m�²�´³: قوله تعالى �l ،١(ألنه لم ير جملتهم ؛وجوههم: المراد(.  
�«�m: وقوله �¼�½l ، ُألنه ال روح فيها ؛بشُ شبههم بالخ ، ؛دةوبالمسن 

  .)٢(ألنه ال انتفاع بالخشب في حال تسنيده

�m¿�À: وقوله ��� ��� ��� ��� ��Á�ÃÂ�Ä�Ål ٣(وهذا أشد ما يكون من الخوف(.  
�mÄ�Å: وقوله � ��� ���Æl٤(األعداء: أي�(.  

ألنه  ؛الفعل في هذه المواضع مجاز،  m��������l: وقوله تعالى
  .)٥(قهره وغلبه: وقيل، هوأذلّ أبعده اهللا : بمعنى
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bbbb�� ��cccc�� ��llll  
�m�P�Q: في قوله تعالى )٦(ابن عبد السالمقال  � � � �R�S�T�U�

V� � � �W�X�Y� � �Z�\[�]� � � � � � �^�_� �`�a�bl ، إن "الفاسقين" يراد بهم

، والتصريح بصفة الفسق سبب لهم، ويكون قد أقام الظاهر مقام المضمر، المنافقون
وكذا ، اأوليً  الً ويدخل فيه المنافقون دخو ، فاسق ويجوز أن يكون المراد العموم لكل

  .)٧(سائر هذه النظائر

                                                            
  .٢/١٦٣من أنواع المجاز اإلفرادي إطالق اسم الكل على الجزء  –بيان حقيقته ومجازه البرهان:  )١(
  .٣/٢٦٢قواعد تتعلق بالتشبيه  –يب القرآن وفنونه البليغة أسالالمصدر السابق:  )٢(
  .٣/٤٥اإليجاز  المصدر السابق: )٣(
  .٢/١٦٨إطالق اسم الخاص وٕارادة العام  –بيان حقيقته ومجازه المصدر السابق:  )٤(
  .٢/١٦١المجاز اإلفرادي  المصدر السابق: )٥(
  لم أقف على قوله في التفسير. )٦(
  .٢/٣٠٧اإلشارة إلى عدم دخول الجملة في حكم األولى  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٧(

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٤٩٣ 

 

mmmm�� ��¡¡¡¡�� ��¢¢¢¢� � �� � �� � �� � �££££� � � � � � �� � � � � � �� � � � � � �� � � � � � �¤¤¤¤� �� �� �� �¥¥¥¥�� ��¦¦¦¦�� ��§§§§�� ��̈̈̈̈�� ��©©©©�� ��ªªªª�� ��««««�� ��¬¬¬¬�� ��®®®®�� ��####� � � �� � � �� � � �� � � �°°°°� �� �� �� �±±±±�� ��²²²²�� ��

³³³³�� ��́́́́�� ��))))�� ��¶¶¶¶�� ��̧̧̧̧�� ��llll  
�m®lتأتي : /قال  � �#�®m: نحوبمعنى "هل" ، لالستفهام�� � � �°� �±�

²l)١(.  
mmmm�� ��¹¹¹¹������ ������ºººº������ ������»»»»�� ��¼¼¼¼�� ��½½½½�������� ��������¾¾¾¾�� ��À¿À¿À¿À¿�� ��ÁÁÁÁ�� ��ÂÂÂÂ�������� ��������ÃÃÃÃ���� ����ÄÄÄÄ�� ��ÅÅÅÅ���� ����llll  

في القرآن علم األولين واآلخرين وما من شيء إال ويمكن استخراجه : /قال 
ثالثا وستين من  عالنبي  عمرحتى إن بعضهم استنبط ، منه لمن فهمه اهللا تعالى

�m�¹: قوله تعالى في سورة المنافقين � �º� � �»�¼�½� � � �¾�À¿�l فإنها رأس ثالث ؛
  .)٣(في فقده )٢(وعقبها بالتغابن ليظهر التغابن، وستين سورة

  

        
        

 mmmm�� ��NNNN�� ��OOOO�� ��PPPP���� ����QQQQ�� ��RRRR� ��� ���� ��� ���� ��� ���� ��� ���SSSS�� ��UTUTUTUT�� ��VVVV�� ��WWWW�� ��XXXX�� ��YYYY�� ��[Z[Z[Z[Z�� ��\\\\�� ��]]]]������ ������̂̂̂̂�� ��____�� ��̀̀̀̀�� ��llll  
 m�a�W�Xl: سترجاع نحو قوله تعالىومن معاني "الهدى" اال: /قال 

  .)٤(لالسترجاع m�Y�Zl: أي في المصيبة أنها من عند اهللا

 mmmm�� ��yyyy� �� �� �� �zzzz�� ��{{{{�� ��||||�� ��}}}}�� ��~~~~�� �������� ������� �� �� �� ������� ������������ ��    �� ��
!!!!�� ��""""�� ��####���� ����$$$$�� ��%%%%�� ��&&&&�� ��''''�� ��((((�� ��llll  

����~�{�|�mقوله تعالى � �...l ، فإن سبب نزولها أن

ثم ، فأنزل اهللا تعالى هذه اآلية، أرادوا الخروج للجهاد فمنعهم أزواجهم وأوالدهم اقومً 

                                                            
  .٤/٢٣١لوال  –الكالم على المفردات من األدوات البرهان:  )١(
  أي: النقص. )٢(
  .٢/١١٦فصل في القرآن علم األولين واآلخرين  -معرفة تفسيره وتأويله البرهان:  )٣(
  .١/٨٥جمع الوجوه والنظائر  -  الهدىمعاني المصدر السابق:  )٤(

 سورة التغابنسورة التغابنسورة التغابنسورة التغابن

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٤٩٤ 

 

�"�!� mأنزل في بقيتها ما يدل على الرحمة وترك المؤاخذة فقال 

#� �$�%�&�'l)١(.  

ألن المقصود اإلخبار أن فيهم  ؛إنما قدم األزواج": في أماليه ابن الحاجبال ق
فكان أقعد في المعنى المراد ، ووقوع ذلك في األزواج أقعد منه في األوالد، أعداء

�+�*�(�m: مت األموال في قولهد ولذلك قُ ، )٢("مد قُ فَ  �,-l)ألن  ؛)٣

�����m: األموال ال تكاد تفارقها الفتنة � �������	�
� � ���l)٤(، mÆ��

���l)٦(وليست األوالد في استلزام الفتنة مثلها وكان تقدمها أولى، )٥(.  

 mmmm�� ��....�� ��////�� ��0000�� ��1111� �� �� �� �2222�� ��3333�� ��4444�� ��5555�� ��¡7¡7¡7¡7�� ��¢¢¢¢� �� �� �� �££££�� ��¤¤¤¤�� ��¥¥¥¥�� ��
¦¦¦¦�� ��§§§§�� ��̈̈̈̈������ ������©©©©�� ��llll  

����m�.�/�0�1l: مع قوله، )٧( m�W�X�Y�Zl: قوله تعالى يحكى �
فحمل اآلية األولى ، أنه جمع بينهما / )٨(أبي الحسن الشاذليعن الشيخ العارف 

                                                            
  . ١/٣٧معرفة أسباب النزول البرهان:  )١(
  .١/٢٥٩ أمالي ابن الحاجب )٢(
  . ١٥سورة التغابن:  )٣(
  .٧- ٦سورة الفلق:  )٤(
  . ١٦سورة اإلسراء:  )٥(
  . ٣/١٦٧التقديم والتأخير الغلبة والكثرة من أسباب  -أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٦(
  .١٠٢سورة آل عمران:  )٧(
بن عبداهللا بن عبدالحميد المغربي الزاهد، شيخ الطائفة الشاذلية، نسبه إلى شاذلة قرية  علي هو أبو الحسن )٨(

بإفريقيه، نشأ ببلده، فاشتغل بالعلوم الشرعية حتى أتقنها، وصار يناظر مع كونه ضريًرا، ثم سلك منهاج 
ثغرها وانتفع الناس أسكندرية من المغرب وصار يالزم  التصوف وجد واجتهد حتى ظهر صالحه وخيره، قدم إلى

تعالى  /مات  ،العيد: ما رأيت أعرف باهللا منه بحديثه، حج مراًرا ومات قاصًدا الحج في طريقه، قال ابن دقيق
  ).٤٨٣-٧/٤٨١شذرات الذهب (هـ.  ٦٥٦بصحراء َعْيَذاب قاصًدا للحج في أواخر ذي القعدة سنة 

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٤٩٥ 

 

: ألنه قال بعد األولى ؛والمقام يقتضي ذلك، والثانية على األعمال، على التوحيد
m[�\�]�^� �_�l )١(.  

�m�W�X�Y: الظاهر أن قوله: )٢(ابن المنيرقال ، بل الثانية ناسخة: وقيل

Zl)عوقد فسر النبي ، ه وأجرهلُ ضْ حكمه ال فَ  خَ سِ إنما نُ ، )٣ m�Y�Zl  بأن
نا أي : فقالوا ،)٤("هو أن يطاع فال يعصى ويذكر فْال ينسى ويشكر فال يكفر": قال

باستيعاب العمر  الً وكان التكليف أو ، m�.�/�0�1lفنزلت ؟ يطيق ذلك
كما كانت الصالة خمسين ثم صارت بحسب االستطاعة ، بالعبادة بال فترة وال نعاس

  .ولم ينحط من درجاته، ل على هذا االعتبارواالقتدار منز ، اخمسً 
َمْلَكانيوقال الشيخ  وقوله، نظر اوفي كون ذلك منسوخً : )٥(كمال الدين الز :

m0�1l  هوm�Y�Zl فإن ، إذ به أمرm�Y�Zl  الوقوف على أمره

  .انتهى ،وقد قال بذلك كثير من العلماء ،ودينه

بل ، الم يثبت مرفوعً  m�Y�Zlفي تفسيره  ابن المنيروالحديث الذي ذكره 
 ،نا يطيق ذلك""أي : وليس فيه قول الصحابة )٦(النسائيرواه  ابن مسعودهو من كالم 

                                                            
  .١٠٢سورة آل عمران:  )١(
) من سورة ١، تقدمت ترجمته عند تفسير اآلية رقم (هو أحمد بن محمد بن منصور المعروف بابن المنّير )٢(

المسمى"البحر الكبير في  " أن كتاب ابن المنير١/١٧٦الكهف، أشار د. يوسف المرعشلي في تحقيق "البرهان 
  " مخطوط.بحث التفسير

  .١٠٢سورة آل عمران:  )٣(
، ذكره غير واحد من -كما سيأتي من كالم الزركشي –ت  األثر روي موقوًفا على ابن مسعود )٤(

  .٢/١٨٦، البرهان بتحقيق د. يوسف المرعشلي ١/٤٣٥ المفسرين، انظر: تفسير ابن كثير
: كان فاضًال عبد الواحد بن عبد الكريم بن خلف كمال الدين أبو المكارم بن خطيب َزَمُلكا، قال السبكيهو  )٥(

ًزا في عدة فنون مات بدمشق في المحرم سنة إحدى وخمسين وستمائة ،خبيًرا بالمعاني والبيان واألدب، مبر. 
  .)١٥٩٠رقم الترجمة ( ٢/١١٩بغية الوعاة (
 –موقوًفا من حديث عبداهللا بن مسعود، انظر: السنن الكبرى للنسائي، مؤسسة الرسالة  رواه النسائي )٦(

  ).١١٨٤٧رقم الحديث (، ٤٠٤ص/ ١٠م، ج/٢٠٠١ -هـ ١٤٢١ت/ ١بيروت/لبنان، ط/

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٤٩٦ 

 

  .)١(m�.�/�0�1l: ونزول قوله تعالى

فإنه يحتمل أن يكون من باب التسهيل ، m�.�/�0�1l: قوله تعالى
بمعنى أنه ما وجدت االستطاعة ؛ من باب التشديد ويحتمل أن يكون، والتخفيف

: وبمعنى التخفيف يرجع إلى أن المعنى ،أي ال تبقى من االستطاعة شيء، فاتقوا
  .أو ما أمكنكم من غير عسر، فاتقوا اهللا ما تيسر عليكم

ِإَذا «: عويصلح معنى التخصيص قوله : )٢(تقي الدين القشيريقال الشيخ 
  .)٣(»َوإَِذا َأَمْرُتُكْم ِبَأْمٍر َفْأُتوا ِمْنُه َما اْسَتَطْعُتمْ  َنَهْيُتُكْم َعْن َشْيٍء َفاْجَتِنُبوهُ 

        

        

mmmm�� ��AAAA�� ��BBBB�� ��CCCC�� ��DDDD�� ��EEEE�� ��FFFF�� ��GGGG�� ��HHHH� �� �� �� �JIJIJIJI�� ��KKKK�� ��LLLL�� ��NMNMNMNM�� ��OOOO�� ��
PPPP�� ��QQQQ�� ��RRRR� �� �� �� �SSSS� � �� � �� � �� � �TTTT�� ��UUUU�� ��VVVV�� ��WWWW�� ��XXXX�� ��ZYZYZYZY�� ��[[[[�� ��\\\\� �� �� �� �^]^]^]^]�� ��____�� ��̀̀̀̀� � ������ � ������ � ������ � �����

aaaa�� ��bbbb�� ��cccc�� ��dddd�� ��fefefefe�� ��gggg�� ��hhhh�� ��iiii���� ����jjjj�� ��kkkk�� ��llll�� ��mmmm�� ��nnnn�� ��oooo�� ��llll  

                                                            
  .٢/٣٨معرفة موهم المختلف البرهان:  )١(
بن وهب بن ُمطيع ابن أبي الطاعة الُقشيري  محمد بن علي شيخ اإلسالم تقي الدين أبو الفتحهو  )٢(

، ولد في شعبان سنة خمس وعشرين وستمائة، وتفقه على والده بُقوص، المالكي المصري المنفلوطي الشافعي
بن عبد السالم، فحقق المذهبين، وأفتى فيهما، وسمع  ثم تفقه على الشيخ عز الدين، وكان والده مالكي المذهب

صنف ، وغيرهما، ودرس بالشافعي ودار الحديث الكامليةالحديث من جماعة، وولي قضاء الديار المصرية، 
وله "االقتراح" في أصول الدين وعلوم ، "اإللمام" في الحديث وشرحه وسماه "اإلمام" :التصانيف المشهورة منها

، األحكام" للحافظ عبد الغني" في فقه المالكية ولم يكمله، وشرح "عمدة الحديث، و"شرح مختصر ابن الحاجب
-١٢- ٨/١١(شذرات الذهب هـ بالقاهرة ودفن بالقرافة. ٧٠٢في صفر سنة  ،تعالى /توفي  ،وله غير ذلك

١٣.(  
، عقتداء بسنن النبي باب اال –عتصام بالكتاب والسنة ، كتاب االتمن حديث أبي هريرة  رواه البخاري )٣(

األمور التي تعين على المعنى عند اإلشكال  –معرفة تفسيره وتأويله  ،)٧٢٨٨رقم الحديث ( ،١٨٠٠ص/
٢/١٣٠.  

 سورة الطالقسورة الطالقسورة الطالقسورة الطالق

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٤٩٧ 

 

والمراد  عافتتح الخطاب بالنبي ، �m�A�B�C�D�El: قوله تعالى
  .)١(سائر من يملك الطالق

: وقد يعبر بالنبي في مقام التشريع العام لكن مع قرينة إرادة التعميم كقوله
mA�B�C�D�El� ،٢(ولم يقل طلقت(.  

 mmmmpppp�� ��qqqq�� ��rrrr�� ��ssss� �� � � �� �tttt� �� �� �� �uuuu�� ��vvvv�� ��wwww�� ��xxxx�� ��yyyy�� ��zzzz�� ��{{{{� �� � � �� �||||�� ��
}}}}�� ��?~?~?~?~�� ��AAAA�� ��BBBB�� ��CCCC�� ��DDDD�� ��EEEE���� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� ����FFFF���� ����GGGG�� ��HHHH�� ��IJIJIJIJ�� ��KKKK�� ��LLLL������ ������MMMM�� ��NNNN�� ��OOOO� ��� �� � ��� ��PPPP�� ��QQQQ�� ��llll  

�mp�q�r�s: قوله تعالى �tl ، يحتمل أن يكون الخيار في
  .)٣(لكنه يحمل على أنه مفارقة األجل، والظاهر األول، األجل أو بعده

�mp�q�r�sl: قوله تعالى أي انقضاء ، قاربن بلوغ األجل: أي�
كقوله ، فيكون بلوغ األجل تمامه، ألن اإلمساك ال يكون بعد انقضاء العدة ؛العدة
 ،ن مراجعة األزواجن العدة وأردْ مْ مَ أتْ : أي، )٤(m�w�x�y�zl: تعالى

ولو كان ، ألنها بيد الزوج؛ ولو كانت مقاربته لم يكن للولي حكم في إزالة الرجعة
ى وال تسمّ ، عليها حكم قبل تمام العدة -اأيضً –الطالق غير رجعي لم يكن للولي 

�m�x�y�z: قوله تعالىو  ،)٥(ة من المراجعةدّ حتى يمنعها تمام العِ  الً عاض
{� �|�}�~l ، ّ٦(قين والثاني للشهودفاألول للمطل(.  

 mmmm�� ��««««�� ��¬¬¬¬� � �� � �� � �� � �®®®®�� ��UUUU�� ��°°°°�� ��±±±±�� ��²²²²�� ��³³³³�� ��́́́́�� ��[[[[�� ��¶¶¶¶� �� �� �� �¸̧̧̧�� ��¹¹¹¹� �� �� �� �»º»º»º»º�� ��
¼¼¼¼�� ��½½½½�� ��¾¾¾¾�� ��¿¿¿¿�� ��ÀÀÀÀ�� ��ÂÁÂÁÂÁÂÁ���� ����ÃÃÃÃ�� ��ÄÄÄÄ������ ������ÅÅÅÅ�� ��ÆÆÆÆ�� ��llll�� ��mmmm�� ��nnnn�� ��oooo�� ��� ��� ��� ������� ��� ��� ��� ������� ��� ��� ��� ������� ��� ��� ��� �����pppp�� ��llll  

                                                            
  .٢/١٣٧خطاب الخاص والمراد به العموم  - وجوه المخاطبات والخطاب في القرآن البرهان:  )١(
  .٢/١٤٤خطاب المدح المصدر السابق:  )٢(
  .٢/١٣١الظاهر والمؤول  –معرفة تفسيره وتأويله المصدر السابق:  )٣(
  .٢٣٢سورة البقرة:  )٤(
  .٢/١٨١إطالق الفعل والمراد مقاربته ومشارفته ال حقيقته  -بيان حقيقته ومجازه البرهان:  )٥(
  .٣/١٩فوائد التكرير  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٦(

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٤٩٨ 

 

�¬�»�mقوله تعالى  � �®�U�°�±�²�³ ...l ، قد أشكل معنى

يا رسول : قالوا اروي أن ناسً ؛ وقد بينه سبب النزول، هذا الشرط على بعض األئمة
 قد عرفنا عدة ذوات األقراء، فما عدة الالئي لم يحضن من الصغار والكبار؟اهللا 

وجهلتم كيف ، نهُ مُ كْ أي إن أشكل عليكم حُ ، �m²�³lن معنى يّ بَ فهذا يُ  ،)١(فنزلت

  .نهُ مُ كْ فهذا حُ ، يعتددن

mmmm�� ��qqqq�� ��rrrr�� ��ssss�� ��tttt���� ����uvuvuvuv�� ��wwww�� ��xxxx�� ��yyyy�� ��zzzz�� ��{{{{� � ����� � ����� � ����� � ����||||�� ��}}}}�� ��~~~~�� �������� ���������� ����llll  
  –أي القرآن- اهسم و : / أبو المعالي عزيزي بن عبدالملكقال القاضي 

  .)٢(�m�q�r�s�l: فقال، اأمرً 
mmmm�� ��ffff�� ��gggg�� ��hhhh� � �� � �� � �� � �iiii�� ��kjkjkjkj� �� �� �� �llll�� ��mmmm�� ��nnnn�� ��oooo�� ��pppp�� ��qqqq�� ��rrrr�� ��tstststs�� ��uuuu�� ��vvvv�� ��wwww�� ��xxxx� �� �� �� �yyyy� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �zzzz�� ��
|{|{|{|{�� ��}}}}�� ��~~~~�� ��EEEE�� ��FFFF�� ��GGGG������ ������HHHH�� ��llll  

�¨�§mكل شيء في القرآن من : ابن فارسقال  �©�ª�«�¬l)٣( ،

�my: قول اهللاإال التي في ، يعني عن العمل � � � �z�{l والالم في  ،)٤(يعنى النفقة

  .)٥(لتكليفل الالم، �m�fl قول اهللا

mmmm�� ��IIII�� ��JJJJ�� ��KKKK���� ����LLLL�� ��MMMM�� ��NNNN�� ��OOOO�� ��PPPP�� ��QQQQ�� ��RRRR�� ��SSSS�� ��TTTT���� ����UUUU�� ��VVVV�� ��WWWWllll  
: قال تعالى، ألنها كناية عن العدد ؛للتكثير "كم"بمعنى تأتي "كأين" : /قال 

m�I�J�K� �L�M�N�O�Pl� ،على وزن قائل وبائع "كائن": وفيها قراءتان ،

                                                            
  .٤٥٨ل للواحدي، ص/أسباب النزو  )١(
  .١/١٩٣معرفة أسمائه واشتقاقاتها البرهان:  )٢(
  .٢٨٦سورة البقرة:  )٣(
  .١/٨٨جمع الوجوه والنظائر البرهان:  .١٤أفراد كلمات القرآن العزيز، البن فارس ص/ )٤(
  .٤/٢١٣الالم العاملة جزًما  –الكالم على المفردات من األدوات البرهان:  )٥(

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٤٩٩ 

 

ما أعلم : سمعت بعض أهل القرية يقول: )١(ابن فارسقال ، بتشديد الياء "نكأيّ "و
  .)٢(غير هذه اط كلمة تثبت فيها النون خَ 

mmmm�� ��XXXX�� ��YYYY� � �� � �� � �� � �ZZZZ� �� �� �� �[[[[�� ��\\\\�� ��]]]]�� ��̂̂̂̂�� ��____�� ��̀̀̀̀�� ��aaaa�� ��bbbb�� ��cccc�� ��dddd� �� �� �� �eeee�� ��ffff�� ��gggg� � � � � � � �� � � � � � � �� � � � � � � �� � � � � � � �hhhh�� ��iiii�� ��
jjjj�� ��kkkk�� ��llll�� ��mmmm�� ��nnnn�������� ��������oooo�� ��pppp�� ��qqqq���� ����llll  

�mZ: كقوله تعالى، في القرآن فإنها مفردة "األرض"حيث ورد ذكر : /قال  �

[�\�]�^�_l ، ُوحكمت ولكن وصف بها ، ل والتحتفْ ه أنها بمنزلة الس

فال معنى لجمعهما كما ال ، ر وضيفوْ فجرت مجرى امرأة زَ ، هذا المكان المحسوس
د المخبر إلى جزء من هذه األرض صَ فإن قَ ، لفْ والعلو الس ، يجمع الفوق والتحت

هو في مقابلة ل الذي فْ ن قطعة محدودة منها خرجت عن معنى الس الموطوءة وعيّ 
َقُه ِمْن َسْبِع « :عومنه قوله ، آخر اى إذا ضممت إليها جزءً ثن فجاز أن تُ ، العلو ُطو

  .)٣(»َأَرِضينَ 

وأثبتها على التفصيل والتعيين ، ا اعتمد الكالم على ذات األرضفجمعها لمّ 
وأما جمع السموات ، بكونها تحت أو سفل في مقابلة علودون الوصف ، آلحادها

ألن العدد ؛ فلهذا جمعت جمع سالمة، فإن المقصود بها ذاتها دون معنى الوصف
ل فْ فإن المقصود بها معنى التحت الس ، بخالف األرض، وجمع القليل أولى به، قليل

  .دون الذات والعدد
�[m: كقوله تعالى، على التعددى بلفظ يدل تِ وحيث أريد بها الذات والعدد أُ 

^�_l ، ًبل هي ، فإن األرض ال نسبة إليها إلى السموات وسعتها اوأيض

                                                            
  باب "كأين". ١٣٢الصاحبي في فقه اللغة البن فارس ص/ )١(
  .٤/١٩٣كأين  –الكالم على المفردات من األدوات البرهان:  )٢(
، إثم من ظلم شيًئا من األرضباب  – المظالم، كتاب ت سعيد بن زيدمن حديث  رواه البخاري )٣(

تحريم الظلم وغصب األرض باب " -المساقاة والمزارعةمسلم، كتاب و )، ٢٤٥٢رقم الحديث ( ،٥٩٣ص/
  .)١٦١٠رقم الحديث ( ،٧٥٦ص/وغيرها، 

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٥٠٠ 

 

فاختير لها اسم ، كالواحد القليل، فهي وٕان تعددت، بالنسبة إليها كحصاة في صحراء
  .الجنس

دخل اإلنسان كما يُ ، ا فاألرض هي دار الدنيا التي بالنسبة إلى اآلخرةوأيضً 
 الً قلّ واهللا تعالى لم يذكر الدنيا إال مُ ، فما يعلق بها هو مثال الدنيا، اليمّ عه في إصبَ 
ٕاذا أريد الوصف الشامل و  ،وأما السموات فليست من الدنيا على أحد القولين ،لها

�m�d�e�f: بدليل قوله تعالى، أفردته كاألرض "العلو والفوق"للسموات وهو معنى 
g�h�i�j�kl)١(،m�p�q�r�s�t�u�v� � �w�yx�l )فأفرد هنا ، )٢

  .)٣(لما كان المراد الوصف الشامل وليس المراد سماء معينة
  
  
 

        

mmmm�� ��̀̀̀̀�� ��aaaa� � � � � � � �� � � � � � � �� � � � � � � �� � � � � � � �bbbb�� ��cccc�� ��dddd�� ��eeee�� ��ffff� �� �� �� �gggg�� ��hhhh�� ��iiii� � �� � �� � �� � �jjjj�� ��kkkk�� ��llll�� ��mmmm�� ��nnnn�� ��oooo� � � � � � �� � � � � � �� � � � � � �� � � � � � �pppp�� ��rqrqrqrq���� ����
ssss�� ��tttt�� ��uuuu�� ��vvvv�� ��wwww�� ��xxxx�� ��zyzyzyzy�� ��{{{{�� ��||||�� ��}}}}������ ������~~~~� �� � � �� �!!!!�� ��llll  

�{�|m: تعالى قوله ��~l؛  ٤(تهألنها استغربت حصول النبأ الذي أسر(.  

mmmm�� ��""""�� ��####� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �$$$$� � � � �� � � � �� � � � �� � � � �%%%%�� ��&&&&�� ��''''�� ��()()()()�� ��****�� ��++++�� ��,,,,� �� �� �� �----�� ��....�� ��////�� ��0000�� ��1111�� ��2222�� ��
34343434�� ��5555���� ����6666�� ��7777�� ��8888�� ��9999�� ��llll  

واالبتداء بقوله  m-�.�/�0l: قوله تعالى الوقف على: /قال 
m1�2�34�5� �6�7�8l ، ُفتكون هذه  عينون له عِ أي م

  .)٥(الجملة مستأنفة

                                                            
  .١٦سورة الملك:  )١(
  .١٧سورة الملك:  )٢(
  .٤/٧ا ا ومفردً قاعدة فيما ورد في القرآن مجموعً  -أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٣(
  .٤/٣٤قاعدة فيما يتعلق بالسؤال والجواب  –وفنونه البليغة أساليب القرآن المصدر السابق:  )٤(
  .١/٢٤٥بتداء معرفة الوقف واالالمصدر السابق:  )٥(

 سورة التحريمسورة التحريمسورة التحريمسورة التحريم

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٥٠١ 

 

، m2�34�l: تعالى قولهمن التأويل المستكره ما ورد في : /وقال 
  .)١(فقط ت" علي"حمله بعضهم على 

 mmmm�� ��::::�� ��;;;;�� ��<<<<� � � �� � � �� � � �� � � �====�� ��>>>>�� ��????� �� � � �� �@@@@� �� �� �� �AAAA�� ��¡¡¡¡�� ��¢¢¢¢�� ��££££�� ��¤¤¤¤�� ��¥¥¥¥�� ��¦¦¦¦�� ��§§§§���� ����
¨̈̈̈�� ��©©©©�� ��ªªªª�� ��llll  

�>�;�:�m: تعالى قوله �=l ،منكن اخيرً  اله أزواجً واجب أن يبدِ : تقديره ،
  .)٢(فال يجب التبديل، ولم يبت طالقهنّ ، طالقكن أي لبتّ 
ألنه ال  ؛m¨lعلى  m©�lعطف ، m¨�©l: تعالى قولهو 

 ٣(واحد بخالف ما قبله يمكن اجتماعهما في محل(.  
mmmm�� ��««««�� ��¬¬¬¬�� ��®®®®�� ��OOOO�� ��°°°°� �� � � �� �±±±±� �� � � �� �²²²²�� ��³³³³�� ��́́́́� �� � � �� �UUUU�� ��¶¶¶¶�� ��̧̧̧̧�� ��¹¹¹¹�� ��ºººº� �� � � �� �
»»»»�� ��¼¼¼¼�� ��½½½½�� ��¾¾¾¾�� ��¿¿¿¿�� ��ÀÀÀÀ�� ��ÁÁÁÁ�� ��ÂÂÂÂ�� ��ÃÃÃÃ�� ��llll  

فلم تكن النار ، ألنها نزلت بمكة قبل آية البقرة؛ بالتنكير، m²l: قوله تعالى
بها  ابالمدينة مشارً  )٤(ثم نزلت آية البقرة، رهافنكّ ، التي وقودها الناس والحجارة معروفة

  .)٥(إلى ما عرفوه أوالً 

                                                            
 جمهور المفسرين على أن المراد بصالح المؤمنين: أبو بكر وعمر، وقيل: عموم المؤمنين، وذكر القرطبي )١(

وأورد الحافظ ابن ،  ٢١/٨٥الجامع ألحكام القرآنانظر: ، ت أن المراد: علي –قيل–وغيره بصيغة التمريض 
m�2 :ِفي َقْوله َتَعاَلى  عّي َقاَل : َقاَل َرُسول الله عن َعلِ  في تفسيره حديثًا رواه ابن أبي حاتم كثير
34l  َاّي ْبن َأِبي طَ "ُهَو َعلِ  :َقال٤/٢٣٧١ ، انظر: تفسير ابن كثيراِلب" ِإْسَناده َضِعيف َوُهَو ُمْنَكر ِجد .

  .٢/١١٥تقسيم التأويل إلى منقاد ومستكره  –معرفة تفسيره وتأويله البرهان: 
  .١٨٠-٤/١٧٩عسى  –الكالم على المفردات من األدوات البرهان:  )٢(
  .٣/٢٩٠التعديد  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٣(
�	������mيشير إلى قول اهللا تعالى:  )٤( �
������������������l 

  .٢٤البقرة:
  .٢/٤٢معرفة موهم المختلف البرهان:  )٥(

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٥٠٢ 

 

mmmm�� ��AAAA�� ��BBBB�� ��CCCC�� ��DDDD�� ��EEEE�� ��FFFF�� ��GGGG�� ��HHHH�� ��IIII�� ��JJJJ� �� �� �� �KKKK�� ��LLLL�� ��MMMM�� ��NNNN�� ��
OOOO�� ��PPPP�� ��QQQQ� �� � � �� �RRRR�� ��SSSS�� ��TTTT� �� �� �� �UUUU�� ��VVVV�� ��WWWW�� ��XXXX�� ��YYYY�� ��ZZZZ�� ��[[[[� �� �� �� �]\]\]\]\�� ��̂̂̂̂�� ��____�� ��
`̀̀̀�� ��aaaa�� ��bbbb�� ��cccc�� ��dddd���� ����eeee�� ��ffff�� ��gggg�� ��hhhh���������� ����������jijijiji�� ��kkkk�� ��llll�� ��mmmm�� ��nnnn�� ��oooo�� ��ppppllll  

إطماع من اهللا ، )٢(mI�Jl: قوله تعالىفي  )١(وقال صاحب الكشاف
به عادة الجبابرة من  أن يكون على ما جرت: أحدهما: وفيه وجهان ،تعالى لعباده

والثاني أن تجيء  ،ووقوع ذلك منهم موقع القطع والبتّ ، "لعل" وعسىـاإلجابة بـ
  .)٣(للعباد وجوب الترجيح بين الخوف والرجاء اتعليمً 

الذين شاركوه في : يعني، mU�V�W�X�Y�Z�[l: قوله تعالى

  .)٤(وهو الذي وقع فيه االجتماع واالشتراك من األحوال والمذاهب، اإليمان

  .)٥(أي وعن أيمانهم، �m`�a�bl: وقوله تعالى
 mmmm�� ��2222�� ��3333�� ��4444�� ��5555�� ��¡¡¡¡�� ��¢¢¢¢�� ��££££�� ��¤¤¤¤� �� �� �� �¥¥¥¥�� ��¦¦¦¦�� ��§§§§�� ��̈¨̈̈�� ��©©©©�� ��ªªªª�� ��««««�� ��
¬¬¬¬�� ��®®®®�� ��CCCC�� ��°°°°���� ����±±±±�� ��²²²²�� ��³³³³�� ��́́́́� � ����� � ����� � ����� � ����IIII������ ������¶¶¶¶�� ��llll  

�¢�m: صحة أنكحة الكفار من قوله تعالى الشافعياستنبط : /قال 
£l�)٦(.  

�»�m�¦�§�¨�©�ª: كقوله، قرب التشريف: تأتي "عند" بمعنى: /وقال 
¬l)٧(.  

                                                            
  .٦/١٦٣الكشاف  )١(
  .٨سورة التحريم:  )٢(
  .١٨٠-٤/١٧٩عسى  –الكالم على المفردات من األدوات البرهان:  )٣(
  .٤/٢٦٠مع  –الكالم على المفردات من األدوات المصدر السابق:  )٤(
  .٤/١٦١ حرف الباء المصدر السابق: )٥(
  .٢/٦معرفة أحكامه المصدر السابق:  )٦(
  .٤/١٨١عند   –الكالم على المفردات من األدوات المصدر السابق:  )٧(

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٥٠٣ 

 

mmmm�� ��̧̧̧̧�� ��¹¹¹¹� �� �� �� �ºººº�� ��»»»»� � � �� � � �� � � �� � � �¼¼¼¼�� ��½½½½�� ��¾¾¾¾�� ��¿¿¿¿�� ��ÀÀÀÀ�� ��ÁÁÁÁ� �� �� �� �ÂÂÂÂ�� ��ÃÃÃÃ�� ��ÄÄÄÄ�� ��
ÅÅÅÅ�� ��ÆÆÆÆ�� ��ZZZZ�� ��[[[[�� ��\\\\���� ����llll  

�m¸�¹: قوله تعالى �ºl� ، على معنى الوالدة  اتنبيهً  "التاء"مدت
إلى والد ووصف به اسم  ضف في القرآن ولدٌ ولم يُ ، والحدوث من النطفة المهينة

ه فنبّ ، ا اعتقد النصارى فيهما أنهما إلهانلمّ ؛ وأمه عليهما السالم عيسىد إال الولَ 
حتى أخبر تعالى في ، وثهما بعد عدمهماسبحانه بإضافتهما الوالدية على جهة حدُ 

�&�m: بصفة اإلضافة دون الموصوف وقال موطنٍ  �%�$�#�"l)ا لمّ ، )١
ر أحوالهما في ه تعالى على حاجتهما وتغيّ كما نب ، هم من أُ  لوا في إالهيته أكثرَ غَ 

  .)٢( m�±�²�³�l: قال اهللا تعالى، لحقهما ما يلحق البشري، الوجود
  
  

  
        

mmmm�� ��AAAA�� ��BBBB�� ��CCCC�������� ��������DDDD�� ��EEEE� ������ ����� � ������ �����FFFF�� ��GGGG�� �������� ������ �� �������� ������HHHH�� ��IIII������ ������JJJJ�� ��llll  
��m�C: تعالى قوله ��Dl� ، ٣(ر باليد عن القدرةعب(.  

 mmmm�� ��mmmm�� ��nnnn������ ������oooo�� ��� ������ ��� ������ ��� ������ ��� ����pppp���� ��� �������� ��� �������� ��� �������� ��� ����qqqq�� ��rrrr������ ������ssss�� ��� ��� ������ ��� ��� ������ ��� ��� ������ ��� ��� ����tttt�� ��uuuu������ ������vvvv�� ��wwww�� ��llll  
�mm�n: قوله تعالى � �o� � � � � � � � �pl ،فإنه وٕان كان لفظه لفظ التثنية فهو جمع ،
المراد المراجعة من غير : قيلو  ،)٤(ر إال بالجمعألن البصر ال يحسُ  ؛والمعنى "كرات"

  .)٥(على أصل الكثرة وهو مجاز اوجيء بلفظ التثنية تنبيهً ، حصر
 mmmm�� �������� ���������� ���������� ������������ ������� ��� ������ ��� ������ ��� ������ ��� ����������� �������� ��¡¡¡¡�� ��¢¢¢¢�� ��££££���� ����¤¤¤¤� �� � � �� �¥¥¥¥�� ����� ��� �� ����� ���¦¦¦¦�� ��§§§§���� ����llll  

                                                            
  .٥٠سورة المؤمنون:  )١(
  .١/٢٨٧علم مرسوم الخط البرهان: . ٧٥سورة المائدة:  )٢(
  .٢/١٧٤إطالق اسم المحل على الحال  -بيان حقيقته ومجازه البرهان:  )٣(
  .٣/٨إطالق لفظ التثنية والمراد الجمع   -أساليب القرآن وفنونه البليغة السابق:  المصدر )٤(
  .٤/٧٨قواعد في العدد  المصدر السابق: )٥(

 سورة امللكسورة امللكسورة امللكسورة امللك

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٥٠٤ 

 

�����m: تعالى قوله �����l ،١(لفظ الغيظ مستعار(.  

mmmm�� ��dddd�� ��eeee�� ��ffff�� ��gggg�� ��hhhh�� ��iiii�� ��jjjj�� ��kkkk�� ��llll�� ��mmmm� �� � � �� �nnnn�� ��oooo�� ��llll  
�m�d�e�f�g�h: كما في قوله تعالى "أوقد تكون"أم" بمعنى ": /قال 

i�j�k�l�m� �n�o�l)٢(.  
m������������ ���� ��� ������� � �!� �"�#$�%� � �&�'�(� �� ���)�l  

�������m: تعالى قوله ��� � � � ��� � � � � ������ � �!� �l ،ويبسطن: أي ،
  .)٣(الفارسيقاله 

mmmm�� ��»»»»�� ��¼¼¼¼�������� ��������½½½½�� ��¾¾¾¾�� ��¿¿¿¿�� ��ÀÀÀÀ�� ��ÁÁÁÁ������ ������ÂÂÂÂ���� ����ÃÃÃÃ���� ����ÄÄÄÄ������ ������ÅÅÅÅ�� ��ÆÆÆÆ�� ��6666�� ��llll    
�¼�«m: قوله تعالى � � �½�¾�¿�À�Á� � �Â� �Ã� �Ä� � �Å�Æ�l  ، ّفيه  فإن

أفمن : وأصل الكالم ،حذف نصف كل واحدة منهما اكتفاء بنصف اآلخرى، جملتين
 يمشي مكب على صراط مستقيم اا على وجهه أهدى ممن يمشي سوي ، ن يمشي أم

ألن  ؛إن أصله هكذا: وٕانما قلنا! اعلى صراط مستقيم أهدى ممن يمشي مكب  اسويً 
  .ل عليهفي معناه من المفضّ  ل التفضيل ال بدّ أفعَ 

هل هذا أهدى من ذلك أم ذاك أهدى : ن في نفس األمروهاهنا وقع السؤال عمّ 
 وليس في اآلية إال نصف إحدى الجملتين، فال بد من مالحظة أربعة أمور؟ من هذا

والذي حذف من تلك مذكور ، والذي حذف من هذه مذكور في تلك، ونصف األخرى
، ض لهثم ترك أمر آخر لم يتعرّ  ،فحصل المقصود مع اإليجاز والفصاحة، في هذه

لم يذكره في اآلية ؟ هدىهما هو األوأيّ ، ستفهاميناالوهو الجواب الصحيح لهذين 

                                                            
  .٣/٢٧٢ستعارة اال البرهان: )١(
  .٤/١١٧أم  - الكالم على المفردات من األدوات المصدر السابق:  )٢(
  .٣/٧٩أقسام الحذف  –البليغة أساليب القرآن وفنونه المصدر السابق:  )٣(

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٥٠٥ 

 

يمشي على صراط مستقيم أهدى ممن الذي : على أن العقل يقول ااعتمادً ، الً أص
 ١(على وجهه ايمشي مكب(.  

  
 

   
        

mmmm�� ���� ���������� ���������� ��llll  
m: قوله تعالى��l ،لهم بالصفة لحصول  اتخصيصً ، كتبت بياءين

بياءين  "أي"فانفصل حرف ، فإنهم هم المفتونون دونه؛ قه في الوجودذلك وتحقُ 
وٕانما جاء اللفظ ، لكنه باطن فهو ملكوتي، الصحة هذا الفرق بينه وبينهم قطعً 

ليقع التدبر والتذكار كما ، لهم واإلمهالِ ، باإلبهام على أسلوب المجاملة في الكالم

�m�f: جاء � � �g�h� �i�j�k�l�m�n�l)٢( ، ا على هدى وهم ومعلوم أن

  .)٣(على ضالل

m: وقوله��l ٤(الفتنة: أي(.  
m: )٥(أبو الحسنوقال l  متعلق باستقرار محذوف مخبر عنه

، الباء ظرفية: وقيل، مصدر بمعنى الفتنة "المفتون": ثم اختلف فقيل، m�lـب
  .)٦(أي في أيكم الجنون

mmmm�� ��¬¬¬¬�� ��®®®®�� �������� ��� ��� ����� ��� ��� ����� ��� ��� ����� ��� ��� ���°°°°�� ��±±±±�� ��²²²²�� ��llll  

                                                            
  .٣/٨٧أقسام الحذف  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )١(
  .٢٤سورة سبأ:  )٢(
  .١/٢٧٠زيادة الياء  –علم مرسوم الخط البرهان:  )٣(
  .٢/١٧٨إقامة صيغة مقام أخرى  –بيان حقيقته ومجازه المصدر السابق:  )٤(
  .٣/١٥٩) انظر: البرهان في علوم القرآن، تحقيق د. يوسف المرعشلي (هو األخفش )٥(
  .٣/٥٦زيادة الباء  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٦(

 سورة القلمسورة القلمسورة القلمسورة القلم

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٥٠٦ 

 

���®�¬�m: قوله تعالى � � � � � � � � � �°�±�²�³�´���l )األخنس إنه ، قيل، )١
  .)٢(بن شريق

 mmmm�� ��³³³³�� ��́́́́�� ���������� ����¶¶¶¶�� ��llll    

وذلك ال يفتقر إلى ، از هو المغتابفإن الهمّ ،  m�³�´���l: قوله تعالى

  .)٣(شيء بخالف النميمة

 mmmm�� ��AAAA�� ��BBBB��� ������� ���� ��� ������� ����CCCC���� ������� ��� ���� ������� ���DDDD�� ��llll  

�m�A�B: تعالى قوله ��� ���C� ��� ��l ، ّ٤(ر باألنف عن الوجهعب(.  

 mmmm�� ��[[[[�� ��\\\\�� ��� ��� ������ ��� ��� ������ ��� ��� ������ ��� ��� ����]]]]�� ��llll  

، معناه كالنهار مبيضة ال شيء فيها: قيل، m�[�\l: قوله تعالى

  .)٥(مظلمة الشيء فيهاكالليل : وقيل

 mmmm�� ��				�� ��



�� �������� �������� ���� �������� �������� �������� �������� ���������� ����llll  

                                                            
  .١١-١٠سورة القلم:  )١(
أُبي بن َشِريق ويعرف باألخنس بن شريق بن عمرو بن وهب بن عالج بن أبي سلمة الثقفي يكنى أبا  )٢(

ا أشار على بني زهرة بالرجوع إلى مكة في وقعة بدر، فقبلوا منه فرجعوا، قيل: خنس بهم فسمي  ،ةثعلب لم
مع المؤلفة قلوبهم، وتوفي في أول خالفة عمر بن  عاألخنس، وكان حليًفا لبني زهرة، وأعطاه رسول اهللا 

  .١/١١٩تنبيهات  –علم المبهمات البرهان:  .)٢٩الترجمة (رقم  ١/١٦٦أسد الغابة (. الخطاب
  .٣/١٥٩ما قدم والمعنى له من أسبابه الرتبة  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٣(
  .٢/١٦٤إطالق اسم الكل على الجزء  –بيان حقيقته ومجازه المصدر السابق:  )٤(
  .٢/١٣٢ا وأسبابه اإلجمال ظاهرً  -معرفة تفسيره وتأويله المصدر السابق:  )٥(

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٥٠٧ 

 


�	�m: قوله تعالى����l ، إبراهيموقال ، عن شدة: قتادةقال 
  .)٢(أي عن أمر عظيم: )١(النخعي

  :قال الشاعر
  )٣(عـــــــــــن ســــــــــــاق وقامـــــــــــت الحـــــــــــرب

ر فيه شم  أن الرجل إذا وقع في أمر عظيم يحتاج إلى معاناة وجد : وأصل هذا  
  .)٤(فاستعيرت الساق في موضع الشدة، عن ساقه

  
 

   
        

mmmm�� ���������� ����¶¶¶¶�� ��̧̧̧̧�� ��¹¹¹¹�� ��ºººº�� ��»»»»�� ��¼¼¼¼�� ��llll  
: كما قال "صرصرة": ولم يقل m¹�ºl: قيل في قوله تعالى: /قال 

m¹�º�»l ألن الصرصر وصف مخصوص بالريح ال يوصف به ؛
فإن غير الريح من األسماء  "عاتية"بخالف ؛ ونحوه "حائض" فأشبه باب، غيرها

  .)٥(المؤنثة يوصف به

                                                            
بن يزيد بن قيس بن األسود بن عمرو بن ربيعة بن  هو اإلمام، الحافظ، فقيه العراق، أبوعمران، إبراهيم )١(

روى ، ذهل بن سعد بن مالك النخعي، اليماني ثم الكوفي، أحد االعالم، وهو ابن مليكة أخت األسود بن يزيد
لماني، وخلق سواهم من كبار التابعين ولم نجد له سماًعا من  ،عن خاله، ومسروق، وعلقمة بن قيس، وعبيدة الس

 واسع الرواية، فقيَه النفس، كبيرَ  كان بصيًرا بعلم ابن مسعود ،أخرين الذين كانوا معه بالكوفةالصحابة المت
وكان مفتي أهل الكوفة هو والشعبي في زمانهما، وكان رجًال صالًحا، فقيًها، ، /الشأن، كثير المحاسن، 

 ف وهو مختٍف متوقيَكلرقم  ١/١٦٤تهذيب سير أعالم النبالء (مان سنة سٍت وتسعين.  ،من الحجاجا، قليل الت
  ).٥٩٠الترجمة (

  .١٨٩- ٢٣/١٨٧ والنخعي في: تفسير الطبري انظر قول قتادة )٢(
  .٨/٣١٠في تفسيره البحر المحيط  صدر البيت: (صبًرا أمام إن شر باق ..) ذكره أبو حيان )٣(
  .٢/٥٥حكم اآليات المتشابهات الواردة في الصفات البرهان:  )٤(
  .٣/٢٢٥ تذكير المؤنث –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٥(

 سورة احلاقةسورة احلاقةسورة احلاقةسورة احلاقة

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٥٠٨ 

 

ألنه شدة فيها ؛ والعتو أبلغ، شديدة "عاتية"ن حقيقة فإ، m»l: قوله تعالى
  .)١(هاهنا مستعاروهو  ،تمرد

mmmm�� ��½½½½�� ��¾¾¾¾� �� �� �� �¿¿¿¿�� ��ÀÀÀÀ�� ��ÁÁÁÁ�� ��ÂÂÂÂ�� ��ÃÃÃÃ�� ��ÄÄÄÄ�� ��ÅÅÅÅ�� ��ÆÆÆÆ�� ������� �� �� �� ������ � � � � �� � � � � �� � � � � �� � � � � ������� �������� ��

������ �������� ��llll  
�¾�½�m: تعالى قوله �¿�À�Á�Âl ، ؛ قبل الليالي -هنا–األيام

  .الليالي قبل األيام كانت األيام مساوية لليالي وأقلإذ لو كانت 
، "سبع ليال وستة أيام أو سبعة أيام"ولو كان على ظاهره لقال : الصفارقال 

  .)٢(وأما ثمانية فال يصح على جعل الواو للترتيب

السبعة عندهم فإن ، بتمام العدد االعرب تدخل الواو بعد السبعة إيذانً : / قال

فيأتون بحرف العطف الدال على المغايرة بين ، هي العقد التام كالعشرة عندنا
فيزيدون الواو إذا بلغوا ، فتقول خمسة ستة سبعة وثمانية، المعطوف والمعطوف عليه

  .)٣(الثمانية

mmmm�� ��OOOO�� ��PPPP�� ��QQQQ�� ��RRRR�� ��SSSS�� ��TTTT�� ��UUUU�������� ��������VVVV�� ��llll  

�m�O�P�Q�R�S�T�U: تعالى قوله �l ،واالستعارة ، عال" طغى" حقيقة
، الماء: والمستعار له، التكبر: المستعار منهو  ،)٤(اعال قاهرً : طغى"ألن ؛ أبلغ

  .)٥(االستعالء المفرط: والجامع
mmmm�� ��̂̂̂̂�� ��____�� ��̀̀̀̀�� ��aaaa������ ������bbbb�������� ��������cccc�� ��dddd�� ��llll  

                                                            
  .٢٧٢- ٣/٢٧٠ستعارة اال البرهان: )١(
  .٤/٢٦٥الواو الغير عاملة  –المفردات من األدوات الكالم على المصدر السابق:  )٢(
الواو الغير عاملة/ معانيها  –الكالم على المفردات من األدوات البرهان:  .٧٧٤ص/ تفسير البغوي )٣(
٤/٢٦٦.  
  .٣/٢٧٠ستعارة اال –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٤(
  .٣/٢٧٢ستعارة الا المصدر السابق: )٥(

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٥٠٩ 

 

m�^�_�̀�a� � �b� � � �cl ، منها التأكيد ظن  مَ هِ لما فُ : )١(ابن عمرونقال
وليس ، ألنها داللة على بعض أحوال الذات؛ وليس بجيد ،بعضهم أنها ليست بصفة

  .افدل على أنها ليست تأكيدً ، داللة على نفخ mclفي 
  :خمسة أقوال mclوفي فائدة 

  .الدابر" "أمسِ : التوكيد مثل قولهم: أحدها
ألنها مصدر والمصدر ال يقوم  ؛ها ليصح أن تقوم مقام الفاعلفَ صَ وَ : الثاني

لقيامها مقام  حٌ بأن تحديدها بتاء التأنيث مصح  دّ ورُ  ،مقام الفاعل إال إذا وصف
  .الفاعل

�mbأن الوحدة لم تعلم من : الثالث � �l�� ًنفخة": ألن قولك ؛اوتبعً  اإال ضمن" 
فلذلك صح ، موضوعة للوحدة "نفخة"فليست ، النفخ والوحدة: يفهم منه أمران

  .وصفها
��m�O��H :كقوله تعالى، وصفه النفخة بواحدة ألجل نفي توهم الكثرة: الرابع

I�J� �K�Ll)فالنعمة في اللفظ ، )٢ هاواحدة وقد علق عدم اإلحصاء بعد.  
، على أن النفخة ال اختالف في حقيقتها أتى بالوحدة ليدل : الخامس

�m�A�B�C: كقوله، فهي واحدة بالنوع � �Dl)ال اختالف في : أي، )٣
  .)٤(حقيقته

mmmm�� �������� �������� �������� ���������� ���������� �������� ��llll  

                                                            
بن أبي سعيد بن عمرون، الشيخ جمال الدين أبو عبد اهللا الحلبي  هو محمد بن محمد بن أبي علي )١(

وتصدر : ولد سنة ست وتسعين وخمسمائة تقريًبا، أخذ النحو عن ابن يعيش وغيره، وبرع به قال الذهبي ،النحوي
، من مصنفاته: "شرح المفصل"، مات ، وأخذ عنه البهاء بن النحاسإلقرائه، وتخرج به جماعة، وجالس ابن مالك

  .)٤١٧رقم الترجمة ( ١/٢٣١بغية الوعاة (في ثالث ربيع األول سنة تسع وأربعين وستمائة. 
  .١٨النحل:  - ٣٤: سورة إبراهيم )٢(
  .٥٠سورة القمر:  )٣(
  .٢/٢٧٢فوائد تتعلق بالصفة  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٤(

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٥١٠ 

 

، ألن الظن فيه طرف من اليقين، بمعنى اليقين "ظّن" قد تستعمل: /قال 
���������m: كقوله تعالى، الً لواله كان جه �...�l ، وللفرق بينهما في القرآن

  :ضابطان
وحيث وجد ، فهو اليقين، عليه امثابً  اأنه حيث وجد الظن محمودً : أحدهما

  .بالعقاب عليه فهو الشك امتوعدً  امذمومً 
���mكقوله ، " الخفيفة فهو شكأن كل ظن يتصل بعده "إنْ : الثاني � � ����� ���

	�
��l)١( ، وقولهm������������l )٢(.  

���������mكقوله ، فالمراد به اليقين، المشددة "إنّ "وكل ظن يتصل به  �

�l ،m�e�f� ��g� � �l )٣(.  

وأن الخفيفة بخالفها ، فدخلت على اليقين، والمعنى فيه أّن المشددة للتأكيد
  .فدخلت في الشك

: وقوله، "بـ" أنّ  هذكر ، )٤(m��������l: قوله سبحانه، األولمثال 
m�2�3����4� ���5� �6� �7�l )٥(.  

�m�A�B: قوله تعالى، ومثال الثاني �C�D�l )والحسبان الشك، )٦.  
�m�O�P�Q�Rيرد على هذا الضابط قوله تعالى : فإن قيل � �S�T�U� ��

Vl)٧(.  

                                                            
  .٢٣٠سورة البقرة:  )١(
  .١٢سورة الفتح:  )٢(
  .٢٨سورة القيامة:  )٣(
  .٦٦سورة األنفال:  )٤(
  .١٩سورة محمد:  )٥(
  .٧١سورة المائدة:  )٦(
  .١١٨سورة التوبة:  )٧(

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٥١١ 

 

  .)١(فتمسك بهذا الضابط فإنه من أسرار القرآن ،ألنها اتصلت بالفعل: قيل
 mmmm�� ��ÀÀÀÀ�� ��ÁÁÁÁ�� ������� ����� �� ������� �����ÂÂÂÂ�� ��ÃÃÃÃ�� ��llll  

�m�À�Á: قوله تعالى ��� ���Â�l ،٢(الموت: يعني(.  

 mmmm�� �������� �������� �������� �������� ��llll  
����m: قوله تعالى���l ،٣(أي زال(.  

 mmmm�� ��̀̀̀̀�� ��aaaa������ ������bbbb�� ��dcdcdcdc�� ��eeee�� ��ffff�� ��gggg�� ��hhhh���� ����llll  
�m�`�a: تعالى قوله � �b�dc�l ،فإن وزن ، أنه ليس بشعر ولم يعنِ ، أي كاذب

وألجل شهرة ، عنه ىالشعر أظهر من أن يشتبه عليهم حتى يحتاج إلى أن ينف
ى المنطقيون القياسات المؤدية في أكثر األمر إلى البطالن الشعر بالكذب سمّ 

  .)٤(والكذب شعرية
  

    

                                                            
  .١٠٠-٤/٩٩ظن  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )١(
  .٢/٢٥٩مؤكدات الجمل الفعلية  المصدر السابق: )٢(
  .٣/٢١٣التضمين  المصدر السابق: )٣(
  .٢/٧٥ا يكون شعرً  تنزيه اهللا القرآن عن أن –معرفة إعجازه المصدر السابق:  )٤(

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٥١٢ 

 

        : : : : املطلب الثانياملطلب الثانياملطلب الثانياملطلب الثاني
 ))))املرسالتاملرسالتاملرسالتاملرسالت((((حىت نهاية سورة حىت نهاية سورة حىت نهاية سورة حىت نهاية سورة     ))))املعارجاملعارجاملعارجاملعارج((((من بداية سورة من بداية سورة من بداية سورة من بداية سورة     الزركشيالزركشيالزركشيالزركشيما فسره اإلمام ما فسره اإلمام ما فسره اإلمام ما فسره اإلمام 

        

        

mmmm�� ��¥¥¥¥�� ��¦¦¦¦�� ��§§§§�� ��̈̈̈̈�� ��� ��� ����� ��� ��� ����� ��� ��� ����� ��� ��� ���©©©©�� ��llll  
�¨�§�¦�¥�m: قوله تعالى � � � � � � � � � �l ، وأن ، عذاب الكفار الً فإنه سبحانه ذكر أو

بوصف   m� �¶�¸�¹l: ص إلى قولهثم تخلّ ، ال دافع له من اهللا
m°� �±�²�³l )١(.  

أو  عسأل سائل النبي : ىفالمعن، m�¥�¦�§�¨�l: وأما قوله تعالى
وسؤالهم عن العذاب إنما هو ، فذكر المفعول األول، المسلمين بعذاب واقع

  .)٢(هم ما يوعدون به منهولردّ ، استعجالهم له كاستبعادهم لوقوعه
 mmmm�� ��    �� ��¶¶¶¶�� ��̧̧̧̧�� ��¹¹¹¹�� ��ºººº���� ����»»»»������ ������¼¼¼¼� ������ ����� � ������ �����½½½½���� ����¾¾¾¾�� ��¿¿¿¿�� ��ÀÀÀÀ�� ��ÁÁÁÁ�� ��llll  

وأجيب بأنه ، )٣(m¿�À�lوفي موضع ، m¾�¿�À�l: تعالى قوله

�mS�T: باعتبار حال المؤمن والكافر بدليل �U��V�l�� ��)٤(.  

 mmmm�� ��))))�� ��****���� ����++++�� ��,,,,�� ��----� �� � � �� �llll  

�*�(�m: قوله تعالى �+�,l ، ٍ٥(لذهوله عنه أي عن حميم(.  

mmmm�� ��BABABABA�� ��CCCC�� ��DDDD�� ��EEEE���� ����FFFF�� ��GGGG�� ��HHHH�� ��IIII�� ��JJJJ� �� � � �� �KKKK���� ����llll  

                                                            
  . ١/٤٦معرفة المناسبات بين اآليات البرهان: . ٤- ٣سورة المعارج:  )١(
  .٤/١٠٥سأل  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٢(
  .٥سورة السجدة:  )٣(
  .٢/٤١معرفة موهم المختلف البرهان: . ٢٦سورة الفرقان:  )٤(
  .٤/١٠٥سأل  – أساليب القرآن وفنونه البليغةالبرهان:  )٥(

 سورة املعارجسورة املعارجسورة املعارجسورة املعارج

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٥١٣ 

 

  .)١(أي االفتداء، m�C�D�E��F�l: قوله تعالى
mmmm�� ��kkkk�� ��llll���������� ����������mmmm�� ��nnnn���� ����oooo�� ��llll  

�m�k�l: تعالى قوله � � � �m�n� �o�p�q�r� � � � � � � � � � �s�t�u�v�w� � � �x�l  ،
  .)٢(الفعل أي خلق على هذه الصفة وهي مقدرة أو بالقوة ثم تخرج إلى

�m�k�l: قوله تعالى: )٣(أبو العاليةقال و  � � � �m�n� �l ،تفسيره :m�p�q�r� � ��� ��� ���

s�t�u�v�w� �� �x�l )٤(.  
  .)٦(ره اهللا تعالىقد فس : فقلت؟ ما الهلع: )٥(محمد بن طاهرسألني : ثعلبوقال 

mmmm�� �������� ��    ������ ������!!!!����� ��������� ���� ����� ��������� ����""""�� ��####���� ����$$$$�� ��llll   

� ���m: قوله تعالى � �!� � � �"�#l  ، جماعات هؤالء الكفار تفرقوا

�&�%�m: كما يدل عليه، مختلفات � � �'�(� �)l)قطعوا وصلهم في قلوبهم ، )٧

                                                            
  .٤/٢٢٨لو المصدرية  –الكالم على المفردات من األدوات البرهان:  )١(
  .٤/٨٠أحكام أللفاظ يكثر دورانها في القرآن  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٢(
كان مولى  ،عالمالرياحي البصري، أحد األ هو ُرَفيع بن ِمهران، اإلمام المقرئ الحافظ المفسر، أبو العالية )٣(

وهو شاب، وأسلم في خالفة أبي بكر  عأدرك زمان النبي  ،المرأة من بني رياح بن يربوع، ثم من بني تميم
، وأبي وسمع من عمر، وعلي، وأبي، وأبي ذر، وابن مسعود، وعائشة، وأبي موسى، الصديق، ودخل عليه

كعب، وتصدر إلفادة العلم، وَبُعد  حفظ القرآن وقرأه على ُأبي بن ،، وابن عباس، وزيد بن ثابت، وعدةأيوب
رقم الترجمة  ،١/١٤٢تهذيب سير أعالم النبالء (مات في شوال سنة تسعين، وقيل: ثالث وتسعين.  ،صيته

)٤٦٦.(  
  .٢١-٢٠سورة المعارج:  )٤(
، نائب بغداد )٥( ًحا عالًما، قوى  ،األمير محمد بن عبد اهللا بن طاهر بن الحسين الُخَزاعيكان جواًدا ُمَمد

  ).٣/٢٤١شذرات الذهب (هـ. ٢٥٣المشاركة، جيد الشعر مات بالخوانيق سنة 
 ١٠، ج/دمشق –انظر: الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ألحمد بن يوسف الحلبي، دار القلم  )٦(

 ناله وٕاذا، الَجَزعِ  ِشدةَ  أظهرَ  شرٌ  ناَله إذا الذي وهو، تفسيِره ِمنْ  َأْبَينَ  يكون : "والوتكملة ما قاله ثعلب ٤٥٩ص/
ليس  تقسيم القرآن إلى ما هو بين بنفسه وٕالى ما –معرفة تفسيره وتأويله الناس". البرهان:  وَمَنَعه به َبِخلَ  خيرٌ 

  .٢/١١٩ببين في نفسه فيحتاج إلى بيان 
  .٣٧سورة المعارج:  )٧(

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٥١٤ 

 

  .)١(ولذلك قطعت الالم عالمة عليه، فقطع اهللا طمعهم في دخول الجنة عبمحمد 
 mmmm�� ��AAAA�� ��BBBB�� ��CCCC�� ����� ��� �� ����� ���DDDD�� ��EEEE�� ��FFFF�� ��GGGG�� ��HHHH�� ��llll  

وٕانما  ،)٢(لفظ "المشرق والمغرب" اومفردً  امما ورد في القرآن مجموعً : /قال 
�m�A�B�C: ُجِمعا في قوله تعالى � � � �D�E�F�G�H�I�J�K� � � � �L� �M� �N�O� �

Pl)والمقسم ، وٕاحاطة قدرته، ربوبيتهألنه لّما كان هذا القسم َسعة مشارق  ؛)٣
لتضمنها انتقال ، واإلتيان بخير منهم ذَكر المشارق والمغارب، عليه إذهاُب هؤالء

وتصريفها كل يوم في ، ونقله سبحانه لها، الشمس التي في أحد آياته العظيمة
 اوينقل إلى أمكنتهم خيرً ، فمن فعل هذا كيف ُيعِجزه إن يبدل هؤالء، مشرق ومغرب

  !هممن
فإن تأثير مشارق الشمس ومغاربها في اختالف أحوال النبات والحيوان  اوأيضً 
لتبدل أجسام النبات وأحوال الحيوانات  اوقد جعله اهللا بحكمته سببً ، أمٌر مشهود

وغير ذلك بسبب ، وصيف وشتاء، ومن َبْرد إلى حر ، وانتقالها من حال إلى حال
 َيْقدر مع ما يشهدونه من ذلك على فكيف ال، اختالف مشارق األرض ومغاربها

�mN�O: وأّكد هذا المعنى بقوله! تبديل من هو خير �Pl)فال يليق بهذا ، )٤
  .)٥(الموضع سوى لفظ الجمع

  

                                                            
  .١/٢٩٠الفصل والوصل  –علم مرسوم الخط البرهان:  )١(
  .٥: الصافات اآليةسورة راجع  )٢(
  .٤١-٤٠المعارج: سورة  )٣(
  .٤١المعارج: سورة  )٤(
  .١٤-٤/١٢مجموًعا ومفرًدا والحكم في ذلك فيما ورد في القرآن  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٥(

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٥١٥ 

 

   

        

mmmm�� �������� �������� �������� �������� ������� �� �� �� ������� �������� ������������ �������� �������� �������� �������� �������� ��    �� ��!"!"!"!"�� ��####� �� �� �� �$$$$� � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � �� � � � � � � � � � �%%%%���� ����
¡¡¡¡llll  

������m: كقوله )١(في اإلثبات ة "ِمْن"زياد األخفشز جو : /قال 
�l� ،والمراد الجميع بدليل :m�¡�¢�£� � � �¤� � � � � �¦¥l)فوجب حمل األول ، )٢

  .للتعارض اعلى الزيادة دفعً 
وليس ، واحد قبيلٍ  وزع في ذلك بأنه إنما يقع التعارض لو كانتا في حقّ وقد نُ 

  .واألخرى لهذه األمة، نوحقوم "ِمْن" لفإن اآلية التي فيها ، كذلك
فال يحصل كمال ، عليه ار للبعض كان البعض اآلخر معاقبً فِ فإذا غُ : فإن قيل

  .الترغيب في اإليمان إال بغفران الجميع
 فيصح قول، ما قبله ب مع أن اإلسالم يجُ ، فكيف يحسن التبعيض فيها: اوأيضً 

  :فالجواب من وجوه، األخفش
عذاب  نوحألن إغراق قوم  ؛أن المراد بغفران بعض الذنوب في الدنيا: أحدها

فلو آمنوا لغفر لهم من ، إلى عذاب اآلخرة اوذلك إنما كان في الدنيا مضافً ، لهم
وأما غفران الذنب باإليمان في اآلخرة ، الذنوب ما استحقوا به اإلغراق في الدنيا

  .فمعلوم
فثبت ، عليه ذنوب وهي مظالم العباد أن الكافر إذا آمن فقد بقيَ : والثاني

  .التبعيض بالنسبة للكافر

                                                            
  .٢٩/٦٩انظر: تفسير األلوسي  )١(
  . ٥٣سورة الزمر:  )٢(

 نوحنوحنوحنوحسورة سورة سورة سورة 

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٥١٦ 

 

 فإن اإلضافة تفيد، يشمل الماضية والمستقبلة m�l: أن قوله: الثالث
وعدم إطماعهم في غفران المستقبل ، الماضي لتفيد أن المغفورَ  "ِمْن": فقيل، العموم

  .بمجرد اإلسالم حتى يجتنبوا المنهيات
��m: ن لقولهسَ إنها البتداء الغاية وهو حَ : وقيل ���������l)١( ،

من ذنوبكم  اأي يغفر لكم بعضً ، امحذوفً  الً ر في نحو ذلك مفعو يقدّ  )٢(وسيبويه
  .محافظة على معنى التبعيض

يغفر لكم من ذنوبكم ما لو كشف لكم ": والتقدير، بل الحذف للتفخيم: وقيل
�m�W�X: كقوله، والشيء إذا أرادوا تفخيمه أبهموه، "ذلك عن كنهه الستعظمتم

Y��Z�[l )أي أمر عظيم، )٣.  
  :تتعدى لمفعولين "غفر"وذلك أن ، للتبعيض على بابها "ِمْن": الصفاروقال 

وهو المفعول  "الذنوب"يجعل المفعول المصرح  فاألخفش، بالالم: أحدهما

 m����lوقامت ، اونحن نجعل المفعول محذوفً ، زائدة "ِمْن"فتكون ، الثاني

وذلك أن المغفور لهم باإلسالم ما اكتسبوه في حال ، أي جملة من ذنوبكم، مقامه
  .)٤(جميعها والذي اكتسبوه في حال الكفر بعض ذنوبهم ال، الكفر ال حال اإلسالم

 mmmm�� ��dddd�� ��eeee��� ��� ������ ��� ������ ��� ������ ��� ���ffff�� ��gggg�� ��hhhh�� ��iiii�������� ��������jjjj�� ��kkkk���� ����llll  
�[�\�]�m: قوله تعالى � � � � � �^�_�`�a� �b�c�d�e� � � � � � � � �f�g�h�

i� � � �jl)أو أن انتفاع أهل السموات به ، مناسبة رءوس اآلي: يحتمل وجهين، )٥
  .أكثر

                                                            
  .٣٨سورة األنفال:  )١(
  .٤/٢٢٥الكتاب لسيبويه  )٢(
  .٧٨سورة طه:  )٣(
  .٢٥٨ – ٤/٢٥٧ِمْن  –الكالم على المفردات من األدوات البرهان:  )٤(
  .١٦- ١٥: سورة نوح )٥(

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٥١٧ 

 

وظهره إلى ، يقال إن القمر وجهه يضيء ألهل الشمس: ابن األنباريقال 
  .)١(لما كان أكثر نوره يضيء إلى أهل السماء m�fl: ولهذا قال تعالى، األرض
 mmmm�� ��rrrr�� ��ssss������ ������tttt�� ��uuuu���� ����vvvv���������� ����������wwww�� ��llll  

�m�l�m�n: تعالى قوله � �o�p�q�r�s� � �t�u� �v� � � �l  ، ففائدة
mvl� لتوهم من يتوهم  ادفعً ، أن المعاد في األرض هو الذي يخرجكم منها بعينه

  .)٢(وأن المبعوث األرواح المجردة، أن المخرج منها أمثالهم
 mmmm�� ������������ ������°°°°�� ��±±±±�� ��²²²²�� ��³³³³�� ��́́́́�� ��%%%%�� ��¶¶¶¶�� ��̧̧̧̧�� ��¹¹¹¹���� ����ºººº�� ��»»»»�� ��¼¼¼¼�� ��llll  

���m: قوله تعالى � �°�±�²�³�l ،الغرق من صفات الماء فإن ،
وهي أخفى مطابقة في : )٣(ابن منقذقال ، الماء في النار والنارفكأنه جمع بين 

  .)٤(القرآن
mmmm�� ��,,,,�� ��----������ ������....�� ��////�� ��0000�� ��1111�� ��2222�� ��3333��� ������� ���� ��� ������� ����4444� �� � � �� �5555�� ��6666�� ��llll  

�m�1�2�3: قوله تعالى ��� ���4� �5�l ، ٥(إلى الفجور والكفر اصائرً أي(.  
  
  
 

   

mmmm�� ��AAAA�� ��BBBB�� ��CCCC�������� ��������DDDD���� ����EEEE�� ��FFFF� ������ ����� � ������ �����GGGG�� ��HHHH�� ��IIII�� ��JJJJ������ ������KKKK�� ��LLLL� �� � � �� �MMMM�� ��NNNN�� ��llll  

                                                            
  .٣/١٦٦ما قدم والمعنى له من أسبابه الشرف  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )١(
  .٢/٢٤٣ما يلتحق بالتأكيد الصناعي  المصدر السابق: )٢(
أبو المظفر، الكناني بن ُمقلد بن نصر بن ُمْنِقذ، األمير الكبير، مؤيد الدولة،  أسامة بن مرشد بن عليهو  )٣(

كان من أكابر بني ُمنقذ أصحاب قلعة َشْيَزر وعلمائهم وشجعانهم، له تصانيف عديدة في فنون األدب  ،الشيرازي
  ).٦/٤٥٩شذرات الذهب (هـ. ٥٨٤مات سنة ، واألخبار والنظم

  .٣/٢٨٠الطباق  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٤(
  .٢/١٧٣تسمية الشيء بما يؤول إليه  - حقيقته ومجازه بيان المصدر السابق:  )٥(

 سورة اجلنسورة اجلنسورة اجلنسورة اجلن

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٥١٨ 

 

  –أي القرآن- اهسم و : / أبو المعالي عزيزي بن عبدالملكقال القاضي 
�m�L: فقال، ابً جَ عَ  �M�l)١(.  

 mmmm�� ��¦¦¦¦�� ��§§§§�� ��̈̈̈̈���� ����©©©©���������� ����������ªªªª���� ����««««� ��� �� � ��� ��¬¬¬¬�� ��®®®®������ ������������ ��°°°°�� ��±±±±�� ��²²²²�� ��³³³³�� ��́́́́�� ��llll  
�¨�§�¦m: قوله تعالى �©� � � � �ª� �«� � �¬�®� � ���°�±�²�³l ، فحذف

  .)٢(وأضافوا إرادة الرشد إليه، مع اهللا اتأدبً ؛ الفاعل في إرادة الشر
�¨�§�¦m: قوله تعالى �©� � � � �ª� �«� � �¬�®� � ���°�±�²�³l ، قابل الشر 

والخير الذي يخرجه ، وضد الشر الخير، الرشد الغيوضد ، وهما خالفيان، بالرشد
نظير الشر  االذي يخرجه لفظ الرشد ضمنً  الغيو ، انظير الرشد قطعً  الفظ الشر ضمنً 

  .انفكان بهما رباعيّ ، طقان وضمناننُ : ألفاظحصل من هذا الشكل أربعة ، اقطعً 
مثل ما ، وهذا الشكل الرباعي يقع في تفسيره على وجوه فقد يرد وبعضه مفّسر

�m�r�s�t: كقوله تعالى، وقد يرد وكله مفّسر، ذكرناه � � � � � �u� �v�w�x� � � � � � � � � �yl)٣( ،
�m�xبــ����m�s�lفقابل  � ��� ��� ��l�� و�m�ul�� ـ:الذي هو أقبل ب�mrl)٤(.  

�m�m�m�m��������� ��!��"��#��������� ��!��"��#��������� ��!��"��#��������� ��!��"��#�$���%��&��'��(�$���%��&��'��(�$���%��&��'��(�$���%��&��'��(����)��*��+��,��-)��*��+��,��-)��*��+��,��-)��*��+��,��-llll   

�-�$�mمثل قوله تعالى: ، النقص: في القرآن "البخس: ")٥(قال ابن فارس

,�+�*l)إال حرًفا واحًدا في سورة يوسف ، )٦m�	�
���l)فإن ، )٧
  .)٨(بخس: حرام: قالواأهل التفسير 

                                                            
  .١/١٩٣معرفة أسمائه واشتقاقاتها البرهان:  )١(
  .٤/٤١تنبيه في التهكم  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٢(
  .٣٢- ٣١القيامة: سورة  )٣(
  ٣/٢٨١المقابلة  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٤(
  .١٠راد كلمات القرآن العزيز البن فارس ص/أف )٥(
  .١٣سورة الجن:  )٦(
  . ٢٠سورة يوسف:  )٧(
  .١/٨٦جمع الوجوه والنظائر البرهان:  )٨(

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٥١٩ 

 

 mmmm�� ��MMMM�� ��NNNN���� ����OOOO�� ��PPPP���������� ����������QQQQ�� ��RRRR���� ����llll  
 سورة في اإال واحدً ، العدل: فهو بمعنى "أقسطوا"كل شيء في القرآن : /قال 

�mM�N: الجن �O�P� � � � �Q�l ،هذا ، يعني العادلين الذين يعدلون به غيره
  .)١(وٕاال فمادة الرباعي تخالف مادة الثالثي، باعتبار صورة اللفظ

mmmm�� ��



�� �������� ���������� ��������� � ������ � ������ � ������ � ����������� �������� ���������� ���������� ��llll  
�m�Á: قزله تعالى � � �Â�Ã�Ä�Å� �Æ�
��l )بدليل ، والشهادةأي ، )٢

  .)٣(التصريح به في موضع آخر
  
 

   

mmmm�� ��DDDD���� ����EEEE���� ����FFFF���� ����GGGG�� ��HHHH�� ��llll  
�m�D: تعالى قوله �E��l ،أي : ٤(ألن القيام بعض الصالة، في الليل صل(.  
mmmm�� ��OOOO�������� ��������PPPP�� ��QQQQ�� ��RRRR�� ��SSSS������ ������TTTT�� ��UUUU�� ��llll  

�mR�S: تعالى ر بعضهم قولهفسّ : /قال  � �Tl ، أي اقرأه على هذا
ولو حلف أن  ،اوجاء النكير على من قرأه معكوسً  ،الترتيب من غير تقديم وال تأخير

واحدة  جملةً ولو نزل القرآن ، زم إال على هذا الترتيبلْ يقرأ القرآن على الترتيب لم يُ 
لحاجة ؛ الً وٕانما تفرقت سوره وآياته نزو ، كما اقترحوا عليه لنزل على هذا الترتيب

وأبلغ ، الً ولم يكن ليجتمعا نزو ، وألن فيه الناسخ والمنسوخ، الناس إليها حالة بعد حالة

                                                            
  .١/٨٩جمع الوجوه والنظائر البرهان:  )١(
  .٢٦- ٢٥سورة الجن:  )٢(

�mقال تعالى:  )٣(���~�}�����|�{l  :البليغة أساليب القرآن وفنونه البرهان: . ]٩[الرعد– 

  .٣/٧٩أقسام الحذف 
  .٢/١٦٥المجاز اإلفرادي  –بيان حقيقته ومجازه البرهان:  )٤(

ل
ِّ
لسورة املزم
ِّ
لسورة املزم
ِّ
لسورة املزم
ِّ
 سورة املزم

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٥٢٠ 

 

�mL�M�N�O�P: م في تفرقه ما قال سبحانهكْ الحُ  � �Q�Rl)وهذا أصلٌ ، )١ 
  .)٢(بني عليه مسائل كثيرة

�mR�S: تعالى قوله � �Tl ، يدل على كثرة القراءة على هيئة التأني
  .)٣(والتدبر
 mmmm�� ��\\\\�� ��]]]]�� ��̂̂̂̂������ ������____�� ��̀̀̀̀�� ��aaaa�� ��bbbb�� ��cccc�� ��dddd�� ��llll  

�m\�]�^l: قوله تعالى قام من ؛ بلغة الحبشة "نشأ": ابن عباسقال ، �
  .)٤(الليل

 mmmm�� ��ssss�� ��tttt�� ��uuuu�� ��vvvv�� ��wwww�� ��xxxx�������� ��������yyyy�� ��zzzz�� ��{{{{�� ��||||�� ��llll   
وٕانما  ،)٥(لفظ "المشرق والمغرب" اومفردً  امما ورد في القرآن مجموعً : /قال 

فإنه سبحانه أمر نبيه بقيام ، الليل والنهارفردا في سورة المزمل لما تقدم من ذكر أ
فلما تقدم ذكر الليل والنهار تّممه ؛ الً طوي اثم أخبر أنه َله في النهار سْبحً ، الليل

فكان ورودهما منفردْين في ، اللذْين هما مظهر الليل والنهار، بذكر المشرق والمغرب
  .)٦(نهار فيهما واحدألن ظهور الليل وال؛ هذا السياق أحسُن من التثنية والجمع

 mmmm�� ��!!!!�� ��""""���� ����####�� ��$$$$�� ��%%%%�� ��&&&&�� ��''''�� ��llll  
وهو ، كون الواو عاطفة )٧(أبو البقاءأجاز ، �m!�"l: قوله تعالى

اتركني : أن يتركه وكأنه قال ÷ألنه يلزم فيه أن يكون اهللا تعالى أمر نبيه ؛ فاسد

                                                            
  .١٠٦سورة اإلسراء:  )١(
  .١/١٨٣معرفة تقسيمه بحسب سوره وترتيب السور واآليات البرهان:  )٢(
  .٣/٢٦الزيادة على بنية الكلمة  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٣(
  .١/٢٠٢معرفة ما فيه من غير لغة العرب البرهان:  .٢٣/٣٦٦ تفسير الطبري )٤(
  .٥: الصافات اآلية سورة راجع )٥(
  .١٤-٤/١٣فيما ورد في القرآن مجموًعا ومفرًدا  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٦(
  .٢/٢٧١إمالء ما من به الرحمن ألبي البقاء  )٧(

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٥٢١ 

 

كقولك لو ، وهو واو "مع"، فتعين أن يكون المراد خل بيني وبينهم، واترك المكذبين
  .)١(تركت الناقة وفصيلها لرضعها

 mmmm�� ��((((�� ��))))�� ��****�� ��++++���� ����,,,,�� ��----�� ��....���������� ����������////�� ��0000�� ��llll  
�+�*�(�)�m: تعالى قوله �,�-�.� � � � �/�l ، فإنما أعيد لفظ

m-l مثل ما ذكرنا في "آلم السجدة" في أحد ، لتقدم ذكرها؛ والقياس اإلضمار

�m¾�¿�À�Á�Â: وهو قوله، القولين � � � �Ã�Ä�Å� �Æ�Q�R�Sl  ،

، فإعادة الظاهر أبلغ، وهو أن اآليتين سيقتا للتخويف والتنبيه على عظم األمر

  .)٢(الحتمل عود الضمير إلى األرض m-lفلو لم يذكر  اوأيضً 

 mmmm�� ��1111�� ��¶¶¶¶�� ��̧̧̧̧���� ����¹¹¹¹� � ��� ����� � ��� ����� � ��� ����� � ��� ����ºººº�� ��»»»»���� ����¼¼¼¼�� ��½½½½�� ��¾¾¾¾�� ��llll  
�«�m�º: قوله تعالى �¼�½�l ،٣(نسب الفعل إلى الظرف لوقوعه فيه(، 

  .)٤(فهو من مجاز الحذف، أي يجعل هوُله: والمعنى
 mmmm�� ��¿¿¿¿�� ��ÀÀÀÀ������ ������ÂÁÂÁÂÁÂÁ�� ��ÃÃÃÃ� ��� ����� ��� ����� ��� ����� ��� ����ÄÄÄÄ�� ��ÅÅÅÅ������ ������ÆÆÆÆ���� ����llll  

  :خمسة أقوال "منفطر"ففي تذكير ، m�¿�À���Ál: قوله تعالى
  .على التذكير "منفطر"أن السماء تذكر وتؤنث فجاء ، )٥(للفّراء: أحدها
، أنه من باب اسم الجنس الذي بينه وبين واحده التاء، )٦(عليبي أل: والثاني
  .)٧(m�«��¬�®l: نحو، واسم الجنس يذكر ويؤنث، مفرده سماءة

                                                            
  .٤/٢٦٥الواو الغير عاملة  –الكالم على المفردات من األدوات البرهان:  )١(
  .٢/٣٠٢الخروج على خالف األصل وأسبابه  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٢(
  .٢/١٦٠كب وأقسامه المجاز في المر  –بيان حقيقته ومجازه المصدر السابق:  )٣(
  .٢/١٨١إضافة الفعل إلى ما ليس بفاعل له في الحقيقة المصدر السابق:  )٤(
  .٣/١٩٩معاني القرآن للفراء  )٥(
  .٨/٣٥٧انظر: البحر المحيط  )٦(
  .٢٠سورة القمر:  )٧(

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٥٢٢ 

 

  .على معنى السقف ر حمالً أنه ذكّ  )١(للكسائي: والثالث
: كقولهم، أي ذات انفطار، على معنى النسب اأيضً ، )٢(عليبي أل: والرابع
  .أي ذات رضاع، امرأة مرضع

  .)٤(أي شيء منفطر، رأنه صفة لخبر محذوف مذكّ   )٣(للزمخشري: والخامس
  
  

            

mmmm�� ��©©©©�������� ��������ªªªª���� ����««««�� ��llll  
كقوله تعالى ، فهو العذاب "رجز"كل حرف في القرآن من : )٥(ابن فارسقال 

���mفي قصة بني إسرائيل  �������l)إال في سورة المدثر ، )٦m�©� � ��

ªl ،٧(الصنم فاجتنبوا عبادته: فإنه يعني(.  

�©�m: تعالى وقوله �ªl ٨(ب عنهاألن العذاب مسبّ  ؛عبادة األصنام: أي(.  

 mmmm�� ��́́́́�� ������������ ������¶¶¶¶�� ��̧̧̧̧������ ������¹¹¹¹�� ��llll  

���´�m: قوله تعالى � �¶�¸� � �¹�º�»�¼�½l)ما دل  "إذا"فالعامل في ، )٩

                                                            
  .٢٩/١١٠تفسير األلوسي  )١(
  .٨/٣٥٧البحر المحيط ألبي حيان  )٢(
  .٦/٢٤٧الكشاف  )٣(
  .٣/٢٢٥ تذكير المؤنث –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٤(
  .١١أفراد كلمات القرآن العزيز بن فارس ص/ )٥(
  .١٣٤سورة األعراف: )٦(
  .١/٨٧جمع الوجوه والنظائر البرهان:  )٧(
  .٢/١٦٢المجاز اإلفرادي  –بيان حقيقته ومجازه المصدر السابق:  )٨(
  .٩-٨سورة المدثر:  )٩(

 سورة املدثرسورة املدثرسورة املدثرسورة املدثر

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٥٢٣ 

 

  .)٢(والتقدير فإذا نقر في الناقور صعب األمر، )١(mº�»�¼�½l: عليه قوله
 mmmm�� ��ÄÄÄÄ�� ��ÅÅÅÅ�� ��ÆÆÆÆ�� �������� �������� ��llll  

الوليد بن إنه ، mÄ�Å�Æ��l: قيل في قوله تعالى: /قال 
  .)٣(المغيرة

 افريدً  افإنه يحتمل أن يكون خلقته وحيدً ، mÄ�Å�Æ��l: قوله تعالى
: أجاز فيها وفي قوله )٤(أبا البقاءوفي اآلية بحث آخر وهو أن ، من ماله وولده

m!�"�l)ألنه يلزم منه أن يكون اهللا ؛ وهو فاسد، أن تكون الواو عاطفة، )٥
وكذلك اتركني ، ااتركني واترك من خلقت وحيدً : وكأنه قال، أن يتركه عقد أمر نبيه 

"لو : كقوله "مع"وهي واو ، خل بيني وبينهم: فيتعين أن يكون المراد، واترك المكذبين
  .)٦(تركت الناقة وفصيلها لرضعها"

 mmmm�� ��EEEE�� ��FFFF��� ������� ���� ��� ������� ����GGGG���������� ����������HHHH�� ��IIII�� ��JJJJ�� ��KKKK��� ������ ��� ��� ������ ���LLLL������ ������MMMM�� ��llll  
�m�E�F: قوله تعالى � � � � � �G� � � � �H�I�J�K� � � � � �L� � �l ، ًمن تقديره وٕاصابته  افأعيد تعجب

الداخلة في تكرير  "ثم"ما معنى : إن قلتف )٧(!على حد قاتله اهللا ما أشجعه، الغرض
  .)٨(الثانية من الدعاء أبلغ من األولىة الداللة على أن الكرّ : قلت؟ الدعاء

mmmm�� ��̀̀̀̀�� ��aaaa�� ��bbbb�������� ��������cccc�� ��dddd��� ��� ������ ��� ������ ��� ������ ��� ���eeee�� ��llll   

                                                            
  . ٩سورة المدثر:  )١(
  .٤/١٢٦إذا  –الكالم على المفردات من األدوات البرهان:  )٢(
  .١/١١٩علم المبهمات المصدر السابق:  )٣(
  .٢/٢٧٣إمالء ما من به الرحمن ألبي البقاء  )٤(
  .١١سورة المزمل:  )٥(
الواوا الغير عاملة  - ٢/١٢٦اإلشكال األمور التي تعين على المعنى عند  –معرفة تفسيره وتأويله البرهان:  )٦(
٤/٢٦٥.  
  .٣/١٤ فوائد التكرير –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٧(
  .٤/١٦٧ثم  –الكالم على المفردات من األدوات المصدر السابق:  )٨(

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٥٢٤ 

 

أنه  -المخزومي الوليد بن المغيرةوهو - قد حكى اهللا عن بعض مردتهم : /قال 
، وضرب له األخماس من رأيه في األسداس، وكثر ضجره منه، لما طال فكره في القرآن

عن الحجة  اوذهابً ، بهوجهال ً  اعنادً ؛ �m���������d�c����b�a�`l: فلم يقدر على أكثر من قوله
  .)١(دونها اوانقطاعً 

كان  -لعنه اهللا -الوليد بن المغيرة: القدر المعجز من القرآن"في مبحث " /وقال 
وقطعت ، وأطفئ بيانه، وبلد جنانه، سيد قريش وأحد فصحائهم لما سمعه أخرس لسانه

جه زَ فد عرفنا الشعر كله هَ : حتى قال، وذهل عقله، وظهر عجزه، م ظهرهوقصِ ، حجته
: قال؟ فساحر: قالت له قريش! فما هو بالشعر، ومقبوضه ومبسوطه، هوقريضَ ، ورجزه

، واهللا إن لقوله لحالوة، فما هو بنفثه وال عقده، حار وسحرهمقد رأينا الس ، وما هو بساحر
 الً سمعت قو ، لو وال يعلىوٕانه ليع، وٕان أعاله لمثمر، وٕان أسفله لمغدق، وٕان عليه لطالوة

قه وال بوسوسته وال نْ وال بخَ ، ال واهللا ما هو بمجنون: قال؟ مجنون: قالوا، يأخذ القلوب
ثم حملته ، قد رأينا الكهان فما هو بزمزمة الكهان وال بسجعهم: قال؟ كاهن: قالوا، رعشته

 ه فقالالحمية فنكص على عقبيه وكابر حس :�m�c� � � �b�a�`�_� � � � � �^� �]� � � � �\�[� �Z
dl)٢(.  

mmmm�� ��zzzz�� ��{{{{�� ��||||������������ ������������}}}}�� ��~~~~� ���� ��� � ���� ������������� ��...¼¼¼¼�� ��llll  
إال ، فهم أهل النار "أصحاب النار"كل ما في القرآن من : )٣(ابن فارسقال 

��|�}�m�z: تعالى قوله ��� �}�~� �� ���l ٤(فإنه يريد خزنتها(.  

mmmm�� ��½½½½���� ����¾¾¾¾���������� ����������¿¿¿¿�� ��llll  
  .)٥(�m�����¾��½l: كقوله، صلة لليمين، اتكون بمعنى حقً "كال" : /قال 

                                                            
  .٢/٦٩معرفة إعجازه البرهان:  )١(
  .٢/٧٣لقدر المعجز من القرآن  ا –معرفة إعجازه البرهان:   . ٢٦- ٢٥سورة المدثر:  )٢(
  .١٣أفراد كلمات القرآن العزيز البن فارس ص/ )٣(
  .١/٨٨جمع الوجوه والنظائر البرهان:  )٤(
  ٤/١٩٤كال  –الكالم على المفردات من األدوات المصدر السابق:  )٥(

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٥٢٥ 

 

mmmm�� ��""""�� ��####�� ��� ��� ����� ��� ��� ����� ��� ��� ����� ��� ��� ���$$$$�� ��llll  
�§m: فهو مثل، بمعنى المنذر m�"lفإن كان ، m�"�#l: قوله تعالى

�̈©�� �l  ،١("سقيا لزيد": فالالم مثلها في، وٕان كان بمعنى اإلنذار(.  
 mmmm�� ��AAAA�� ��BBBB�� ��CCCC�� ��DDDD�� ��EEEE�� ��llll  

، أي ال شافعين لهم فتنفعهم شفاعتهم، m�A�B�C�Dl: قوله تعالى
  :ومنه قول الشاعر

  )٢(لمنــــــــاره ىهتــــــــدال يُ  بٍ علـــــــى الِحــــــــ
 يولم يكن مراده أن يثبت المنار فينتف، فيهتدي به، على طريق ال منار له: أي  

  .)٣(االهتداء به

 mmmm�� ��eeee�� ��ffff��� ������� ���� ��� ������� ����gggg�������� ��������hhhh�� ��llll  
   –أي القرآن- اهسم و : / أبو المعالي عزيزي بن عبدالملكقال القاضي 

�m�f: فقال، تذكرةً  �� ��� �g� ��l )٤(.  
 

   
  
  

mmmm�� ��zzzz�� ��{{{{�� ��||||�� ��}}}}������ ������~~~~�� ��llll  

: ابن كثيربدليل قراءة ، أقسم: المعنى، m�z�{�|�}l: قوله تعالى
ألن المراد بأقسم  ؛وهي قراء قويمة ال يضعفها عدم نون التوكيد مع الالم، )٥(ْقِسُم}{الُ 

  .وال تلزم النون مع الالم، فعل الحال

                                                            
  .٣/٥٧زيادة الالم  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )١(
  .٦٤البيت المرئ القيس وتمامه: (إذا ساقه العود النباطي جرجرا)، نظر: ديوانه، ص/ )٢(
  .٣/٢٤٣قواعد في النفي  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٣(
  .١/١٩٣معرفة أسمائه واشتقاقاتها المصدر السابق:  )٤(
  .٢/١٠٥انظر: إتحاف فضالء البشر في القراءات األربع عشر للبّنا  )٥(

 سورة القيامةسورة القيامةسورة القيامةسورة القيامة

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٥٢٦ 

 

  .إنها غير زائدة بل هي نافية: وقيل
ليس األمر كما قلتم : كأنه قال، تقدم منهم اونفى بها كالمً ، على بابها: وقيل

: كما كان قوله، من جحدهم البعث ى"ال أقسم" جواب لما حكـفـ، من إنكار القيامة

m������ � ����l)لقوله اجوابً ، )١ :m�l�m�n�o� �p�q�

rl)ألن القرآن يجري مجرى السورة الواحدة ؛)٢.  

وكونها صدر الكالم ، ألنها تقتضي اإللغاء، وهذا أولى من دعوى الزيادة
  .وهما متنافيان، يقتضي االعتناء بها

�"�!�m: وليست "ال" في قوله: ابن الشجريقال  � � � � �#�$� �l)٣( ،

�m�A�B�C: وقوله � � � �Dl)ونحوه بمنزلتها في قوله، )٤ :m�z�{�|�}l ، كما

والفاء عاطفة كلمة ، بعد الفاء ألنها ليست في أول السورة لمجيئها؛ زعم بعضهم

فهي إذن زائدة ، m�z�{�|�}l: على كلمة تخرجها عن كونها بمنزلتها في

  .)٥(للتوكيد

، فيه بمعنى االستثناء "ال"كون ، m�z�{�|�}l: في )٦(الخارزنجيوأجاز 

                                                            
  .٢سورة القلم:  )١(

  .٦سورة الحجر:  )٢(

  .٧٥سورة الواقعة:  )٣(

  .٤٠سورة المعارج:  )٤(

  .٢/٥٢٧ أمالي ابن الشجري )٥(
أحمد بن محمد أبو حامد الخارزنجّى البشتّى، ذكره الحافظ أبو عبد اهللا بن البيع فى تاريخ نيسابور، هو  )٦(

إمام أهل األدب بخراسان فى عصره بال مدافعة، ولما حّج بعد الثالثين والثالثمائة شهد له أبو عمر «فقال: 
= 

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٥٢٧ 

 

  .)١("ال"فحذفت الهمزة وبقيت 
 mmmm�� ���������� ���������� �������� �������� ���������� ���������� �������� �������� ��    �� ��!!!!�� ��""""�� ��####�� ����� ��� �� ����� ���$$$$�� ��llll  

���m، )٢( m�i�j�k�l�l: إال حرفان، كله مفصول "لنْ  أنْ ": /قال 

���l)على أن ما زعموا وحسبوا هو  اتنبيهً ؛ منهما في الخط "النون"سقطت ، )٣
فأدغم حرف توكيدهم ، باطل في الوجود وحكم ما ليس بمعلوم نسبوه إلى الحي القيوم


��m: بخالف قوله، الكاذب في حرف النفي السالب هو� � �¡� � � � � � �¢�£�¥¤l)٤( ،
قام وأقيموا فيه مُ ، فاعله سم الفعل لما لم يُ ب إذ ركّ ، فهؤالء لم ينسبوا ذلك لفاعل

فهو كاذب من ، اوحكموا به عليها توهمً ، روه من أنفسهمفعدم بعثهم تصوّ ، الفاعل
بالنسبة إلى دار الدنيا الظاهرة ثبت  اولكونه حقً ، حيث حكموا به على مستقبل اآلخرة

الذي هو فيه م في حرف النفي من حيث الفعل المستقبل وأدغِ  االتوكيد ظاهرً 
  .)٥(كاذب

�m: قوله تعالى��l ،ألن  ؛التقدير بل نحييها قادرين: قال الجمهور
، إثبات فعل النفي "بلى"و، الحساب إنما يقع من اإلنسان على نفي جمع العظام

  .على سبيل اإليجاب افينبغي أن يكون الجمع بعدها مذكورً 
؛ وهو ضعيف، عليه "أيحسب"لداللة ؛ فلنحيها قادرين: التقدير: )٦(الفراءوقال 

  .)٧(ألنه عدول عن مجيء الجواب على نمط السؤال

                                                            
إنباه (هـ. ٣٤٨مات سنة  ،وكتابه المعروف بـ"التكملة" البرهان فى تقّدمه وفضله ،الزاهد ومشايخ العراق بالّتقدمة

  .)٥٧رقم الترجمة ( ١/١٤٢الرواة 
  .٥٣-  ٣/٥٠ – ٤/٢١٩ال  –مفردات من األدوات الكالم على الالبرهان:  )١(
  .٤٨سورة الكهف:  )٢(
  .٣سورة القيامة:  )٣(
  .٧سورة التغابن:  )٤(
  .١/٢٩٣بعض حروف اإلدغام  –علم مرسوم الخط البرهان:  )٥(
  .٣/٢٠٨معاني القرآن للفراء  )٦(
  .٤/١٦٤بلى  –الكالم على المفردات من األدوات البرهان:  )٧(

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٥٢٨ 

 

�m: قوله تعالى��l ، فإنه سبق نفي وهوm������l ، فجاءت اآلية
: فرد عليهم بقوله، على جهة التوبيخ لهم في اعتقادهم أن اهللا ال يجمع عظامهم

m���l ، وهذا ، )١(رأن تجيء بعد نفي عليه تقري "بلى"حق : ابن عطيةوقال
  .وأطلق النحويون أنها جواب النفي، القيد الذي ذكره في النفي لم يذكره غيره

ثم حمل التقرير على  ،حقها أن تدخل على النفي: )٢(أثير الدينوقال الشيخ 
  .هـ. أ )٣(وأجابه بنعم، ولذلك لم يحمله عليه بعض العرب، النفي

���m: كما قال تعالى، على باقيه الً قد يكتفي بذكر بعض الجواب داو l ، أي
  .)٤(عنها وكافٍ ، فذكر الجملة بمثابة ذكر الجزاء من الجملة، بلى نجمعها قادرين

���� �!�"�#m: قيل في قوله تعالى: /وقال l نجعلها صفحةً : أي 

كالكتابة والخياطة ، فيعدم االرتفاق باألعمال اللطيفة، مستوية ال شقوق فيها كخف البعير
نان ألنه قد ذكرت وذكرت البَ : قالوا، ستعان فيها باألصابعونحوها من األعمال التي يُ 

  .)٥(منها ألطفها فاختّص ، اليدان

                                                            
  .١٩٢٣ص/ تفسير ابن عطية )١(
األندلسي الغرناطي  النفزي،  أبو حيان بن يوسف بن حيان اإلمام أثير الدين محمد بن يوسف بن عليهو  )٢(

نسبة إلى قبيلة من البربر، نحوي عصره ولغويه، ومفسره ومحدثه ومقرئه ومؤرخه وأديبه، ولد في آخر شوال سنة 
وأبي جعفر  األبذي أربع وخمسين وستمائة، وأخذ القراءات عن أبي جعفر بن الطباع والعربية عن أبي الحسن

وتقدم في النحو، وأقرأ في حياة شيوخه بالمغرب، وسمع الحديث  ،بن الزبير وابن أبي األحوص وجماعة
باألندلس وٕافريقية واإلسكندرية ومصر والحجاز من نحو أربعمائة وخمسين شيًخا؛ وأكب على طلب الحديث 

قراءات، واألدب، والتاريخ؛ واشتهر اسمه، وطار صيته، وأخذ عنه وأتقنه وبرع فيه، وفي التفسير، والعربية، وال
، وابن قاسم، وابن عقيل، ، وولديه، والجمال اإلسنويأكابر عصره، وتقدموا في حياته كالشيخ تقي الدين السبكي

وله من التصانيف: "البحر المحيط في التفسير"،  ،توم، وخالئقوالسمين وناظر الجيش، والسفاقسي، وابن مك
مات في ثامن  ،"إتحاف األريب بما في القرآن من الغريب"، "التذييل والتكميل في شرح التسهيل" وغير ذلك كثير

  .)٥١٦رقم الترجمة ( ١/٢٨٠بغية الوعاة (عشرين صفر سنة خمس وأربعين وسبعمائة. 
  .٨/٣٧٦البحر المحيط ألبي حيان  )٣(
  .٤/١٦٥بلى  –الكالم على المفردات من األدوات البرهان:  )٤(
  .٢/١٦٥المجاز اإلفرادي  –بيان حقيقته ومجازه المصدر السابق:  )٥(

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٥٢٩ 

 

���m: تعالىفي قوله  )١(الفراءر قول نكِ وأُ  ��������� ������� �!�

"�#l)والحساب المذكور بمعنى الظن، بلى حسبنا قادرين: أن التقدير، )٢ ،
  .به اإذ التردد في اإلعادة كفر فال يكون مأمورً  ؛والمحذوف بمعنى العلم

وتقديره ، ال بمعنى الظن، ويجاب بأن الحساب المقدر بمعنى الجزم واالعتقاد
  .)٣(الملفوظبذلك أولى لموافقته 

�m: كقوله تعالى، قد يشتبه في تعيين المحذوف لقيام قرينتين: /قال �

�l ، وحذف الفعل ، حال )قادرينـ(ف، "بلى نجمعها قادرين"ـبـ )٤(سيبويهقدره
  .عليه�����m���l: لداللة

���mنحسب" لداللة " )٥(الفراءوقدره  ���l ،أي بلى نحسبنا قادرين، 
�����m���lـإنما هو جواب لـ، ليس جوابا لـ"يحسب" "بلى"ألن ؛ أولى سيبويهوتقدير 

  .بلى نقدر قادرين: وقدره بعضهم
ألنه ليس من نواصب االسم ؛ وهو باطل، لوقوعه موقع الفعل، منصوب: وقيل

  .)٦(ه موقع الفعلوقوعُ 

 mmmm�� ��¤¤¤¤�� ��¥¥¥¥���������� ����������¦¦¦¦���� ������ �� ���� ������ ��§§§§�� ��llll  

�¥�¤�m: قوله تعالى � � � �¦� � � � � �l ، ّألن لفظ  ؛جامعة "الواو"ب المذكر ألن غل
  .)٧(ولو أردت العطف امتنع، ضالفعل مقت

mmmm�� ��ÀÀÀÀ�� ��ÁÁÁÁ�� ����� ��� �� ����� ���ÂÂÂÂ�� ��ÃÃÃÃ������ ������ÄÄÄÄ�� ��ÅÅÅÅ�� ��llll  

                                                            
  .٣/٢٠٨معاني القرآن للفراء  )١(
  .٤-٣سورة القيامة:  )٢(
  .٣/٧٤حذف شروط ال –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٣(
  .١/٣٤٦الكتاب لسيبويه  )٤(
  . ٣/٢٠٨ معاني القرآن للفّراء )٥(
  .٣/١٣٤حذف الفعل  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٦(
  .٣/١٩٠تغليب المذكر  المصدر السابق: )٧(

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٥٣٠ 

 

�m�À�Á: قوله تعالى � � � �Â�Ã� � �Ä�l ،بل اإلنسان بصير على نفسه في : أي
  .)١(شهود جوارحه عليه

 mmmm�� ��////���� ����0000�� ��1111�� ��2222�� ��3333� ���� ��� � ���� ���4444�� ��5555�� ��llll  
���m4قوله تعالى  � �3�2�1�0� �/l ، وقد اكتنفه من جانبيه قوله�m�À

6��7�Æ�Å�Ä�� �Ã�Â� � � � �Ál)وقوله ، )٢�m�F�E� � � � � �D�C�B� � � � � � � �A

Gl)فهذا من باب قولك للرجل وأنت تحدثه بحديث فينتقل عنك ويقبل على ، )٣
 لُ ثم تصِ ، ونحو هذا الكالم، وافهم عني، واسمع ما أقولعلي  أقبل: شيء آخر

 اوٕانما يكون به مشوقً ، له اقاطعً ، عن الكالم األول احديثك فال يكون بذلك خارجً 
وكان إذا نزل عليه الوحي وسمع ، ال يقرأ وال يكتب اأميً  عوكان رسول اهللا ، للكالم

فإنما ، وال تتلقفه بلسانك، يوحى إليكر ما تدب : فقيل له، ك لسانه بذكر اهللالقرآن حرّ 
  .)٤(نجمعه لك ونحفظه عليك

 mmmm�� ��				�� ��



�� ���������� ���������� ��9999�� ��llll  

�������m: تعالى قوله�	l ، ًوعلى لسانك تالوةً ، اأي جمعه في قلبك حفظ ،

إن عند قراءة القارئ تسمع قراءته : بعض أصحابناولهذا قال ، اوعلمً  اوفي سمعك فهمً 
أي ال ، )٥(m¤�£�¢�¡l: وهذا معنى قوله، ويفهم منها كالم اهللا القديم، المخلوقة

   .)٦(ألن السمع الطبيعي يحصل للسامع شاء أو أبى ؛تفهموا وال تعقلوا

mmmm�� �������� �������� �������� �������������� ��������::::�� ��llll  

                                                            
  ٣/١٧٩به التأخير مما قدم النية  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )١(
  .١٥- ١٤سورة القيامة:  )٢(
  .٢١- ٢٠سورة القيامة:  )٣(
  .١/٤٩معرفة المناسبات بين اآليات البرهان:  )٤(
  .٢٦سورة فصلت:  )٥(
  .١/١٩٥معرفة أسمائه واشتقاقاتها البرهان:  )٦(

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٥٣١ 

 

���������m: قوله تعالى �� �l ،١(جبريلإذا قرأه رسولنا : أي(.  

mmmm�� ��;;;;�� ��<<<<������ ������====�� ��>>>>���� ����????���� ����llll  

��>�;�m: قوله تعالى �=�>�l ،٢(العلماء من أمتك ةلسانك وألسنعلى : أي(.  

mmmm�� ��IIII�� ��JJJJ������ ������KKKK������ ������LLLL���� ����llll  

�m�I�J: قوله تعالى � �K� � �L� �M� � � � �N�Ol)مة بما تشتهيه بالضاد منعّ ، )٣
  .)٤(بما تلذ األعينمة وبالظاء منعّ ، األنفس

�m�I�J: قوله تعالى � �K� � �L� �M� � � � �N�Ol)فإنه دل على جواز الرؤية، )٥ ،

�mU�V: ر به قوله تعالىويفسّ  �Wl)بين نفي الرؤية  احيث كان مترددً ، )٦

  .)٧(وبين نفي اإلحاطة والحصر دون أصل الرؤية الً أص

�m�I�J: قوله تعالى � �K� �l ، فالوجه المراد به جميع ما تقع به المواجهة ال

  .الوجه وحده
، إلى اهللا في مواضع من القرآن اوقد اختلف في تأويل "الوجه" الذي جاء مضافً 

إذ هو ؛ والعبارة عنه بالوجه مجاز، عن الحذاق أنه راجع إلى الوجود ابن عطيةفنقل 

                                                            
  .٣/٢٠٠لتفات من الغيبة إلى التكلم اال –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )١(
  ٢/٤٦معرفة المحكم والمتشابه المصدر السابق:  )٢(
  . ٢٣- ٢٢سورة القيامة:  )٣(
  .١/٢٩٥ختالف المعنى حروف متقاربة تختلف في اللفظ ال –علم مرسوم الخط البرهان:  )٤(
  .٢٣- ٢٢سورة القيامة:  )٥(
  .١٠٣سورة األنعام:  )٦(
  .٢/١٣٦لإلجمال ما ورد مبينا  –معرفة تفسيره وتأويله البرهان:  )٧(

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٥٣٢ 

 

هي صفة ثابتة : -وهو الصواب-وقيل ، االمشاهدة وأجلها قدرً أظهر األعضاء في 
  .)١(إمام الحرمينوضعفه ، زائدة على ما توجبه العقول من صفات اهللا تعالى، بالسمع


�	���m: وأما قوله تعالىl  ، ُفالمراد الجهة التي و إليها في القبلةهنا ج، 

  .)٢(جالل اهللا وعظمته مّ ثَ أي فَ ، المراد به الجاه: وقيل

mmmm�� ��[[[[�� ��� ������� ��� ������� ��� ������� ��� �����\\\\�������� ��������]]]]���� ����̂̂̂̂�������� ��������____�� ��llll  

كقوله ، إذا ما وجد ما يدل عليه امطلقً  الفاعل حذف الكسائيز جوّ : /قال 

���]�m: تعالى ��� ��� �\��� �]��^� � ��l ٣(أي بلغت الروح(.  

��]�m: قوله تعالى ��� ��� ��\��� �]� �^� �� �l ،٤(أضمر النفس لداللة ذكر التراقي عليها(.  
mmmm�� ��eeee�� ��ffff������ ������gggg�������� ��������hhhh�� ��llll  

�m�e�fكقوله ، فالمراد به اليقين، المشددة "إنّ "يتصل به  "ظن"كل : /قال  ��

g� � � �l ،الخفيفة بخالفها  وأنْ ، على اليقينفدخلت ، والمعنى فيه أّن المشددة للتأكيد

  .)٥(فدخلت في الشك

 mmmm�� ��rrrr�� ��ssss�� ��tttt��� ������� ���� ��� ������� ����uuuu���� ����vvvv�� ��llll  

                                                            
مام أبي محمد عبد اهللا بن ، أبو المعالي، عبد الملك ابن اإلمام الكبير، شيخ الشافعية، إمام الحرمينهو اإل )١(

، صاحب يوسف بن عبد اهللا بن يوسف بن محمد بن حيويه الجويني، ثم النيسابوري، ضياء الدين، الشافعي
روى عنه: أبو  ،وسمع من أبيه، وأبي سعد النصرويي، وعدة، ئةاولد في أول سنة تسع عشرة وأربعم ،التصانيف

ا على طالق، مجمعً ئمة على اإلقال أبو سعد الّسمعاني: كان أبو المعالي، إمام األ ،عبد اهللا الفراوي، وآخرون
توفي  ،ئمةأحضر درسه األكابر والجمُع العظيم من الطلبة، وتفقه به  ،ا، لم تر العيون مثلها وغربً إمامته شرقً 

  ).٤٣٥٠رقم الترجمة ( ،٢/٤١٢تهذيب سير أعالم النبالء (سنة ثمان وسبعين وأربعمائة. 
  .٢/١٦٤إطالق اسم الكل على الجزء  –بيان حقيقته ومجازه البرهان:  )٢(
  ٣/٩٤حذف الفاعل –البليغة أساليب القرآن وفنونه المصدر السابق:  )٣(
  .٤/٢٠قاعدة في الضمائر  المصدر السابق: )٤(
  .٤/٩٩ظّن  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٥(

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٥٣٣ 

 

هذا الشكل الرباعي يقع في تفسيره على وجوه فقد يرد وبعضه : /قال 
�m�r�s�t: كقوله تعالى، وقد يرد وكله مفّسر، مثل ما ذكرناه، مفّسر � � � � � �u� �v�w�

x�� ��� ��� ��y��l)فقابل �،)١��m�s�lبــ����m�x� �� ��� ��� �l�� و�m�ul�� الذي هو أقبل بــ�mrl )٢(.  

�m�r: نحو، ولذلك اختصت بالدخول على الماضي، "لم"بمعنى  وتأتي "ال"

s�t�� ��� ��u� �l ،٣(لم يصدق ولم يصل: أي(.  

 mmmm�� ��!!!!��� ������ ��� ��� ������ ���""""�� ��####�� ��$$$$���� ����%%%%�������� ��������&&&&�� ��''''�� ��llll  
�!�m: قوله تعالى � � � � �"�#l ، على مهانة مبتدأ اإلنسان اتنبيهً  "النون"حذفت ،

�m�E�F، ثم يترقى في أطوار التكوين، من نفسه بحسب ما يدرك هو، وصغر قدره
G� � �Hl)فهو حين كان نطفة كان ناقص الكون، )٤ ، مرتبة ينتهي  كذلك كل

ه ناقص الكون فالوجود الدنيوي كل ، إليها كونه هي ناقصة الكون بالنسبة لما بعدها
��m�I�J�K: كما قال اهللا تعالى، عن كون اآلخرة ��L�NM�l)٥(.  

   
    

mmmm�� ��¬¬¬¬�� ��®®®®�� ��****�� ��°°°°�� ��±±±±�� ��²²²²�� ��³³³³�� ��́́́́�� ��0000�� ��¶¶¶¶�� ��̧̧̧̧�� ��¹¹¹¹���� ����llll  
�m�T�U�V�W: كقوله تعالى "قد"بمعنى  "هل" قد تأتي: /قال  �l ،

، �m�¬�®�*�°l: كقوله تعالى، تأتي للتقرير واإلثبات "هل"وذكر بعضهم أن 
  .)٦(فإنه توبيخ لمن ادعى ذلك، آدمبأن المراد  لعلى القو 

                                                            
  .٣٢- ٣١القيامة: سورة  )١(
  .٣/٢٨١المقابلة  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٢(
  .٤/٢١٦أوجه ال  - دوات الكالم على المفردات من األالمصدر السابق:  )٣(
  .٧٧سورة يس:  )٤(
  .١/٢٨٢حذف النون  -علم مرسوم الخط البرهان: . ٦٤سورة العنكبوت:  )٥(
  .٤/٢٦٣هل  –الكالم على المفردات من األدوات البرهان:  )٦(

 اإلنساناإلنساناإلنساناإلنسانسورة سورة سورة سورة 

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٥٣٤ 

 

mmmm�� ��ºººº������ ������»»»»�� ��¼¼¼¼�� ��½½½½�� ��¾¾¾¾�� ��¿¿¿¿�� ��ÀÀÀÀ�� ��ÁÁÁÁ�� ��ÂÂÂÂ���� ����ÃÃÃÃ�� ��ÄÄÄÄ�� ��llll  
�m�¬�®�*�°�±�²�³�´�0�¶�¸�¹: تعالى قوله �m�º� � �»�

¼�l ١(للتنبيه على عظم خلقه لإلنسان؛ "خلقناه": ولم يقل(.  

 mmmm�� ��ÅÅÅÅ�� ��ÆÆÆÆ�� ��AAAA�� ��BBBB�� ��CCCC�� ��DDDD�� ��EEEE��� ��� ������� ��� ������� ��� ������� ��� ����FFFF���� ����llll  
فقال البصريون ، mB�C�D�El: اختلف في قوله تعالى: /قال 

  .على الحال "اكفورً "و "اشاكرً "فانتصاب ، للتخيير
  .راجع إلى إخبار اهللا بأنه يفعل ما يشاء -هنا-التخيير : وقيل
أو ، فهو عالمة السعادة، أي إما أن تجد عندهما الشكر، دةحال مقيّ : وقيل

  .فعلى هذا تكون للتفصيل، الكفر فهو عالمة الشقاوة
  .أي إن شكر وٕان كفر، شرطية -هناها–تكون  وأجاز الكوفيون أن

ضمر ألن الشرطية ال تدخل على األسماء إال أن تُ  ؛وهذا ممنوع: )٢(مكيقال 
�m�¸�¹: كقوله تعالى، الً فع "إن"بعد  �º�»�¼�l)وال يجب ، )٣

  .)٤(بذلك الفعل "شاكر"ألنه يلزم رفع  ؛إضماره هنا
يفسره  الً الشرطية فع "إن"بأن النحويين يضمرون بعد ، ابن الشجريورد عليه 

: كقوله تعالى، لذلك المضمر الً فيرتفع االسم بعد أن يكون فاع، ما بعده من لفظه

                                                            
  .٢/٣٠٢تعظيم األمر  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )١(
ولد  ،َحّموش بن محمد بن مختار أبو محمد القيسي النحوي المقرئ، صاحب اإلعراب مكي بن أبي طالب )٢(

في شعبان سنة خمس وخمسين وثالثمائة، وأصله من القيروان، وسكن قرطبة، وسمع بمكة ومصر من أبي 
لقرآن والعربية، حسن الفهم الطّيب عبد المنعم بن غلبون، وقرأ عليه القرآن؛ وكان من أهل التبحر في علوم ا

 أقرأ بجامع قرطبة، وخطب به؛ وانتفع به جمع، وعظم  ،دا للقرآنوالُخلق، جيد الدين والعقل، كثير التأليف، مجو
صّنف: "إعراب القرآن"، "الموجز في القراءات"، "التبصرة"، "الهداية في التفسير"، "الوقف على كال"،  اسمه،

رقم الترجمة  ٢/٢٩٨بغية الوعاة ( مات في المحرم سنة سبع وثالثين وأربعمائة. ،وأشياء كثيرة في القراءات
)٢٠١٨.(  
  .٦سورة التوبة:  )٣(
  .٤٣٥ص/ ٢دمشق، ج/ –مشكل إعراب القرآن، لمكي القيسي، دار المأمون للتراث  )٤(

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٥٣٥ 

 

، تنصب االسم الً ضمرون بعده أفعاكذلك يُ ، )٢(َخاَفْت} {َوإِِن اْمَرَأةٌ ، )١({ِإِن اْمُرٌؤ َهَلَك}
  .)٣(أي إن أكرمت، ه نفعكأكرمتَ  اإن زيدً : كقولك، بأنه مفعول به

 mmmm�� ��AAAA�� ��BBBB�� ��CCCC�� ��DDDD�� ��EEEE�� ��FFFF�� ��GGGG������ ������HHHH�� ��llll  
ألنه ال  ؛"يروي" معنى "يشرب"فضمن ، �m�A�B�C�D�El: قوله تعالى

فأريد باللفظ الشرب ، يتعدى بنفسه "يشرب"وٕاال فـ، فلذلك دخلت الباء، يتعدى بالباء
  .فجمع بين الحقيقة والمجاز في لفظ واحد، اوالري معً 

  ."من"فإنها بمعنى ، وهو الباء، ز في الحرفالتجوّ : وقيل
إشارة إلى المكان الذي ينبع منه  -هاهنا–بل العين ، الً ال مجاز أص: وقيل

  .)٤(يشرب به امكانً : فصار كقوله، نحو نزلت بعينٍ ، نفسهال إلى الماء ، الماء

  .)٥(أي يروى بها، �m�A�B�C�D�El: تعالى قوله

  .)٦(أي منها m�A�B�C�D�El: للتبعيض كـ "من" نحووالباء 

 mmmm�� ��QQQQ�� ��RRRR���� ����SSSS�� ��TTTT�� ��UUUU���� ����VVVV�� ��WWWW���� ����XXXX�� ��llll  
�mQ�R: قوله تعالى �S�Tl ، الظاهر مضاف إلى فالحب في

  .)٧(وهو في الحقيقة لصاحبهما، الطعام
�m�Q�R: قوله تعالى �S�T�U� �V�W�l ،التتميم في قوله :mS�

T�l ، ٨(كناية عن الطعام مع اشتهائه"الهاء"جعل(.  

                                                            
  .١٧٦سورة النساء:  )١(
  .١٢٨سورة النساء:  )٢(
  .٤/١٥٤إما  –الكالم على المفردات من األدوات . البرهان: ٣/١٢٩ أمالي ابن الشجري )٣(
  .٣/٢١١التضمين  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٤(
  .٣/٢١٤التضمين المصدر السابق:  )٥(
  .٤/١٦٢الباء –الكالم على المفردات من األدوات المصدر السابق:  )٦(
  .٢/١٨١إضافة الفعل إلى ما ليس بفاعل له في الحقيقة  –حقيقته ومجازه بيان المصدر السابق:  )٧(
  .٣/٤٧التتميم  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٨(

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٥٣٦ 

 

 mmmm�� ��YYYY�� ��ZZZZ�� ��[[[[���� ����\\\\�� ��]]]]�� ��̂̂̂̂�� ��____���� �������� ���� ���� �������� ����̀`̀̀���� ����aaaa�� ������ ���� �� ������ ����bbbb���� ����cccc�� ��llll  
�_�^�[m: تعالى قوله � � � � � � �`� �a� � � � � �b� �l ،بل المراد، فإنه ليس المراد الجمع هنا :

  .وهذا أبلغ في قصد اإلخالص في نفي األنواع، الً ا أصال نريد منكم شكرً 
  .)٢(وليس كذلك لفوات هذا المعنى، )١("شكر"أنه جمع  السهيليوزعم 

 mmmm�� ��((((�� ��))))�� ��****�� ��++++�� ��,,,,�� ��----���� ����....�� ��llll  
  .)٣(أي وجنة دانية، �m�(�)�*�l: تعالى قوله

 mmmm�� ��////�� ��0000�� ��1111�� ��2222�� ��3333�� ��4444���� ����llll  
�m�5: قوله تعالىفي  الفارسيقال  �6�/�0�1�l)أي كأنها في بياضها ، )٤
�mÂ�Ã: بدليل قوله، فهو على التشبيه ال على أن القوارير من فضة، من فضة

Ä� �Å�Æl )٥( ،فقوله :mÆl مثل قوله :m�0�1�l)٦(.  

وال من  الزجاج يعني تلك األواني ليس من، m/�0�1l: تعالى قوله

  .)٧(بل في صفاء القارورة وبياض الفضة، الفضة

 mmmm�� ��««««�� ��¬¬¬¬�� ��®®®®�� ��::::�� ��°°°°������ ������±±±±�� ��²²²²�� ��³³³³�� ��́́́́������ ������@@@@�� ��llll  
، طةرَ طون تجعل في آذانهم القِ رّ قَ أي مُ ، �m«�¬�®�:l: تعالى قوله

  .)٨(والسامع يتوهم أنه من الخلود، دةلَ وخَ  اطً رْ والحلق الذي في األذن يسمى قُ 

                                                            
  ، باب ما يؤكد من األفعال بالمصادر وما ال يؤكد.٢٧٩نتاج الفكر في النحو للسهيلي، ص/ )١(
  ٢/١٧٨يغة مقام أخرى إقامة ص –بيان حقيقته ومجازه البرهان:  )٢(
  .٣/١٠١حذف الموصوف  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٣(
  .١٦-١٥سورة اإلنسان:  )٤(
  .٤٦- ٤٥سورة الصافات:  )٥(
  .٣/٢٥٧أقسام التشبيه  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٦(
  .٣/٢٧٢أقسام التشبيه المصدر السابق:  )٧(
  .٣/٢٧٣التورية  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٨(

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٥٣٧ 

 

mmmm�� ��¶¶¶¶�� ��̧̧̧̧�� ��¹¹¹¹������ ������ºººº�� ��»»»»�� ��¼¼¼¼�� ��½½½½�������� ��������¾¾¾¾�� ��llll    
�m�¶��̧¹: قوله تعالى � �º�»�¼�½� � �l  ، ُبل عُ ، ند به مخاطب معيّ رَ لم ي ر ب

فيما قصد اهللا من وصف ما في  مبالغةً ، بالخطاب ليحصل لكل واحد فيه مدخل
: ولبناء الكالم في الموضعين على العموم لم يجعل لـ، ذلك المكان من النعيم والملك

  .)١(ليشيع ويعم اوال مقدرً  اظاهرً  الً "رأيت" مفعو : "ترى" وال لـ
�m�¶��̧¹: تعالى "قال"ظرف للبعيد بمعنى "ثم" : /قال  ��ºl)٢(.  
�m¶�¸�¹: كقوله تعالى، مضمرة "ما"وقد تجيء : قال بعضهم: فائدة � �ºl ،
  .)٣(أي ما ثم
mmmm�� ��¿¿¿¿�� ��ÀÀÀÀ������ ������ÁÁÁÁ���� ����ÂÂÂÂ�� ��ÄÃÄÃÄÃÄÃ�� ��ÅÅÅÅ�� ��ÆÆÆÆ�� ��HHHH�� ��IIII�� ��JJJJ�� ��KKKK�� ��LLLL���� ����MMMM�� ��NNNNllll  

ومنه ، لما ال كلفة معه في السقيا، بغير همز "سقى"و "أسقى"الفرق بين : /قال 
، فأخبر أن السقيا في اآلخرة ال يقع فيها كلفة، m�M��L�K�Jl: قوله تعالى

بالهمزة فإنه ال بد فيه  "سقى"أبخالف ، ابل جميع ما يقع فيها من المالذ يقع فرصة وعفوً 
�: كقوله تعالى، من الكلفة بالنسبة للمخاطبين mf�e�dl )٤(،� m�X� �W

Yl)٦(األن اإلسقاء في الدنيا ال يخلو من الكلفة أبدً  ؛)٥(.  
 �m�m�m�m�O���������P����Q�R�S��T��U�V�W�X�O���������P����Q�R�S��T��U�V�W�X�O���������P����Q�R�S��T��U�V�W�X�O���������P����Q�R�S��T��U�V�W�Xllll  

                                                            
  .٢/١٣٨خطاب الخاص والمراد به العموم  –وجوه المخاطبات والخطاب في القرآن البرهان:  )١(
  .٤/١٦٩َثّم  –الكالم على المفردات من األدوات المصدر السابق:  )٢(
  .٤/٢٤٦سمية ما اال –وات الكالم على المفردات من األدالمصدر السابق:  )٣(
  .٢٧سورة المرسالت:  )٤(
  .١٦سورة الجن:  )٥(
  .٣/٢٣٨مشاكلة اللفظ المعنى  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٦(

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٥٣٨ 

 

�mU: قوله تعالى �T� �S�R�Q� � � �Pl ،النهي  والطريقة أن يردّ ، اوال كفورً : أي
وعلى هذا معناه في ، أطع أحدهما "أطع هذا أو هذا": فنقول معنى، منه إلى األمر

  .)١(منهما اوال تطع واحدً : النهي
�mU: قوله تعالى �T� �S�R�Q� � � �Pl ، فليس المراد منه النهي عن إطاعة

 "أو"وٕانما ذكرت ، بل النهي عن طاعتهما مفردين أو مجتمعين، أحدهما دون اآلخر
  .لئال يتوهم أن النهي عن طاعة من اجتمع فيه الوصفان

فإنه لو ، في النهي في هذه اآلية "أو"استشكل قوم وقوع : ابن الحاجبوقال 
  !اإال باالنتهاء عنهما جميعً  الً ممتثوال يعد ، متثلانتهى عن أحدهما لم ي

وٕانما جاء التعيين فيها من ، أنها على بابهاواألولى  ،"الواو"إنها بمعنى : فقيل
فإذا جاء ، منهما اأي واحدً ، "اتطيع آثما أو كفورً ": ألن المعنى قبل وجود النهي ؛القرينة

فيجيء ، "منهما اوال تطع واحدً ": فيصير المعنى، في المعنى االنهي ورد على ما كان ثابتً 
ألنه ال يحصل  ؛ها فيما ذكرناهوهي على باب، التعميم فيهما من جهة النهي الداخل

فإنه قد يفعل أحدهما دون ، بخالف اإلثبات، عنهما االنتهاء عن أحدهما حتى ينتهيَ 
  .اآلخر

وأن التعميم لم ، في اآلية على بابها "أو"م منه أن لَ عْ فهذا معنى دقيق يُ : قال
  .انتهى ،)٢(وٕانما جاء من جهة المضموم إليها، يجئ منها

�m�½�¾�¿�À: قوله تعالى -اخبرً وٕان كان -ومن هذا  � �Á�Â�Ãl )؛)٣ 

 اد أحدهما أو وجدا معً جِ وُ ، ينألن الميراث ال يكون إال بعد إنفاذ الوصية والد.  

                                                            
  .٢/١٢٦األمور التي تعين على المعنى عند اإلشكال  -معرفة تفسيره وتأويله البرهان:  )١(
 ٢م، ج/٢٠٠٥ - هـ ١٤٢٥ت/ ١دمشق، ط/ –اإليضاح شرح المفصل البن الحاجب، دار سعد الدين  )٢(

  .٢٠٢-٢٠١ص/
  .١١سورة النساء:  )٣(

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٥٣٩ 

 

األمرين عند إن اتصلت بالنهي وجب اجتناب : "اللباب"في  أبو البقاءوقال 
�m�U: كقوله تعالى، النحويين �T� �S�R�Q� � � �Pl  ، ُعل المنهي ولو جمع بينهما لف

  .)١(ألن كل واحد منهما أحدهما، عنه مرتين
في  "أو"في النهي نقيضية  "أو"أن  )٢(سيبويهمذهب : وقال في موضع آخر

في مجالستهما ومجالسة من شاء  نٌ إذْ ، أو ابن سيرين الحسنجالس : فقولك، اإلباحة
�¦�m: ه في النهيفضدّ ، منهما �T� �S�R�Q� � � �Pl أي ال تطع هذا وال هذا ،

كان  -هناها–فمن ، ومن أطاع منهما كان أحدهما، ال تطع أحدهما: والمعنى
  .ولو جاء بالواو في الموضعين أو أحدهما ألوهم الجمع، واحد منهماعن كل نهيا ً 

باالنتهاء  الً ألنه لو انتهى عن أحدهما لم يعد ممتث ؛بمعنى الواو "أو": وقيل
  .اعنهما جميعً 
وٕانما جاء التعميم فيها من النهي ، لى أنها على بابهاواألوْ : )٣(الخطيبيقال 

: ألن المعنى قبل وجود النهي ؛والنكرة في سياق النفي تعم، فيه معنى النفيالذي 
فإذا جاء النهي ورد على ما ، فالتعميم فيهما، منهما اأي واحدً ، "اأو كفورً  اتطيع آثمً "

وهي ، ى التعميم فيهما من جهة النهيفسمّ ، منهما اال تطع واحدً : فالمعنى، اكان ثابتً 
، عنهما ألنه ال يحصل االنتهاء عن أحدهما حتى ينتهيَ  ؛على بابها فيما ذكرناه

  .)٤(بخالف اإلثبات فإنه قد ينتهي عن أحدهما دون اآلخر

 mmmm�� ��RRRR���� ����SSSS�� ��TTTT�� ��VUVUVUVU�� ��WWWW�� ��XXXX�� ��YYYY�� ��ZZZZ�� ��[[[[���� ����\\\\�� ��llll  

                                                            
م، ١٩٩٥ -هـ ١٤١٦ت/ ١دمشق، ط/ –اللباب في علل البناء واإلعراب، ألبي البقاء العكبري، دار الفكر  )١(

  .٤٢٣ص/ ١ج/
  .٣/١٨٤الكتاب لسيبويه  )٢(
وله التصانيف  ،الخلخالي شمس الدين، كان إماًما في العلوم العقلية والنقلية د بن مظفر الخطيبيهو محم )٣(

المشهورة، كـ"شرح المصابيح"، و"شرح المختصر"، و"شرح المفتاح"، و"شرح التلخيص"، مات سنة خمس وأربعين 
  ). ٤٥٤(رقم الترجمة  ١/٢٤٧بغية الوعاة (وسبعمائة. 

  .١٣٦ – ٤/١٣٥أو  –الكالم على المفردات من األدوات البرهان:  )٤(

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٥٤٠ 

 

على غير  "إذا" فقد أشكل دخول، mW�X�Y�Z�[l: قوله تعالى
  :التبديل محتمل وجهينوأجيب بأن ، الواقع

  .ألنهم أنكروا البعث ؛إعادتهم في اآلخرة: أحدهما
�½�¼�«�m: فيكون كقوله، إهالكهم في الدنيا وتبديل أمثالهم: الثاني

¾�¿�À�Ál)وجب أن يجعل هذا بمعنى ، فإن كان المراد في الدنيا، )١

ألن الشرط يمكن أن يكون  ؛"إن"فهي مكان ، شيء لم يكنألن هذا  ؛الشرطية "إن"

�m�»�¼�½�¾�¿�À: أال ترى إلى ظهورها في قوله تعالى،  يكونوأالّ 

Ál)٢(،m�_�`�a�b� �cl)إن""إذا" أن تقع موقع ـوٕانما أجاز لـ، )٣" 

  .لما بينهما من التداخل والتشابه
 ؛ن والمشكوكالذي أظنه أنه يجوز دخولها على المتيقّ ": )٤(ابن الجويني وقال

وبالنظر إلى ، كـ "إن"، فبالنظر إلى الشرط تدخل على المشكوك، ألنها ظرف وشرط
  ."ن كسائر الظروفالظرف تدخل على المتيقّ 

ألنها تفيد الحث على ؛ فيه اأن يكون مشكوكً  "إن"وٕانما اشترط فيما تدخل عليه 
ث على فعل حَ وٕانما يُ ، ويمتنع فيه المتناع الجزاء، الفعل المشروط الستحقاق الجزاء

 "إذا"وٕانما امتنع دخول ، عليه بد من وقوعه فال يحث  أما ما ال،  يقعما يجوز أالّ 

                                                            
  .١٣٣سورة النساء:  )١(
  .١٣٣سورة النساء:  )٢(
  .٩سورة سبأ:  )٣(
أشار د. يوسف المرعشلي في تحقيق كتاب "البرهان" أن العبارة تصحفت في المخطوطة والمطبوعة إلى  )٤(

ناصر بن أحمد بن بكر ، وابن الخويي هو: ٤/١٧٩" والصحيح هو "ابن الخويي"، انظر البرهان "ابن الجويني
الُخَويي النحوّي، أبو القاسم، قرأ العربية على أبي طاهر الشيرازي، والفقه على الشيخ أبي إسحاق صاحب 

ديار أذربيجان بال  وكان شيخ األدب في، التنبيه، وروى عن أبي الحسين بن النقور وأبي القاسم بن البسري
مات في ربيع اآلخر سنة سبع  ،ولي قضاء بلده مّدة، ورحل إليه الناس، وصّنف شرح اللمع وغيره ،مدافعة

  ).٢٠٥٣رقم الترجمة ( ٢/٣١٠بغية الوعاة (وخمسمائة. 

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٥٤١ 

 

ألن المعنى حينئذ التزام الجزاء في زمان  ؛على المشكوك إذا لحظت فيها الظرفية
  .والتزام الشيء في زمان ال يعلم وجود شرط فيه ليس بالتزام، وجود الشرط

فيغلب لفظ ، به يستعمل فيه ما ينبئ عن تحققه امجزومً  "إن"ولما كان الفعل بعد 
فجيء بـ "إذا" ، )١( �m�J�I�H�GF�E�D�C�B�Al: كقوله، الماضي

ولهذا ، ألن المراد بالحسنة جنس الحسنة ؛وبـ "إن" في جانب السيئة، في جانب الحسنة
 إن" وجيء بـ، "إذا"فاقتضت البالغة التعبير بـ، وحصول الحسنة المطلقة مقطوع به، فتعر"

كالمرض بالنسبة إلى الصحة ، ألنها نادرة بالنسبة إلى الحسنة المطلقة؛ في جانب السيئة
  .)٢(والخوف بالنسبة إلى األمن

mmmm�� ��hhhh�� ��iiii�� ��jjjj���� ����kkkk�� ��llll�� ��nmnmnmnm�� ��oooo�� ��pppp�� ��qqqq���� ��� ��������� ��� ��������� ��� ��������� ��� �����rrrr�� ��ssss�� ��tttt���� ����llll  
: من قوله تعالى، ط بعض المتكلمين أن اهللا خالق ألفعال العباداستنب: /قال 

mm�l�k��j�i�hl مع قوله تعالى :�m³�²�±�°��)l)فإذا ، )٣
أنتج أنه تعالى خالق ، وأن مشيئة العبد ال تحصل إال إذا شاء اهللا، ثبت أنه يخلق ما يشاء

  .)٤(لمشيئة العبد
  
  
  

mmmm�� �������� ��    �������� ��������!!!!�� ��""""�� ��llll  
��� ���%�$�#�m: تعالى قوله �!�l )٦(أي لإلعذار واإلنذار، )٥(.  

 mmmm�� ��̧̧̧̧�� ��¹¹¹¹���� ����ºººº�� ��»»»»�� ��llll  

                                                            
  .١٣١سورة األعراف:  )١(
  .٤/١٢٨إذا  –الكالم على المفردات من األدوات البرهان:  )٢(
  .٦٨سورة القصص:  )٣(
  .٢/٧معرفة أحكامه البرهان:  )٤(
  .٦- ٥سورة المرسالت: )٥(
  .٣/٦٣التعليل  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٦(

 سورة املرسالتسورة املرسالتسورة املرسالتسورة املرسالت

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٥٤٢ 

 

�m�¸�¹: تعالى اهللا قول في سيبويهذكر ": /قال  �ºl ،m�¦�
§l)ألن الكالم بذلك واللفظ ؛ -هناها–ال ينبغي أن تقول إنه دعاء : فقال، )١
، وجاء القرآن على لغتهم وعلى ما يعنون، موا بكالمهمل ولكن العباد إنما كُ ، به قبيح
��m�¸�¹و m�¦�§l: قيل لهم -واهللا أعلم-فكأنه  �ºl ،هؤالء : أي

: فقيل، ألن هذا الكالم إنما يقال لصاحب الشر والهلكة ؛ممن وجب هذا القول لهم
  .انتهى. )٢("ووجب لهم هذا، هؤالء ممن دخل في الهلكة

�m�¸�¹: قوله تعالى �ºl ، ألنه ؛ سالت عشر مراتفي سورة المر
فصار كأنه قال عقب كل ، وأتبع كل قصة بهذا القول، مختلفة اسبحانه ذكر قصصً 

فأثبت الويل لمن ، وكل قصة مخالفة لصحابتها! ويل للمكذبين بهذه القصة: قصة
  .كذب بها

 وجعل للكفار في مقابلة كلّ ، ويحتمل أنه لما كان جزاء الحسنة بعشر أمثالها
  .)٣(مثل من الثواب ويل

 mmmm�� ��¼¼¼¼�� ��½½½½�� ��¾¾¾¾�� ��¿¿¿¿�� ��llll  
: أي، m�¼�½�¾l: كقوله "التحذير" من معاني اإلستفهام: /قال 

  .)٤(قدرنا عليهم فنقدر عليكم
 mmmm�� ��PPPP�� ��QQQQ�� ��RRRR�� ��SSSS�� ��llll  

  .)٥(أي نحن m�P�Q�R�l: قوله تعالى
mmmm�� ��XXXX�� ����� ��� �� ����� ���YYYY�� ��ZZZZ���� ����[[[[��� ��� ��� ������ ��� ��� ������ ��� ��� ������ ��� ��� ���\\\\�� ��llll  

                                                            
  .١سورة المطففين:  )١(
  ٢/١٩٩ –أقسام معنى الكالم . البرهان: ١/٣٣١الكتاب لسيبويه  )٢(
  . ٣/١٥فوائد التكرير  –البليغة أساليب القرآن وفنونه البرهان:  )٣(
  .٢/٢١٠ستفهام بمعنى اإلنشاء اال –أقسام معنى الكالم المصدر السابق:  )٤(
حذف المخصوص في باب نعم إذا علم من سياق الكالم  -أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٥(
٣/١٠٤.  

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٥٤٣ 

 

�mX: قوله تعالى �Y�Z� �[�\�]�^l)الكفات: فإنه قيل، )١ :
: وقيل، وما ال ينبتواألحياء واألموات كناية عما نبت ، "تفْ كَ "ومفردها ، األوعية

، اصفة لكفاتً  m]�^l: فعلى األول، ه وجمعهته إذا ضمّ فَ فات مصدر كَ الكُ 
 ودلّ ، وعلى الثاني فهما مفعوالن لمحذوف؛ أو حاالن، تةأوعية حية وميّ : كأنه قيل

  .)٢(اوأمواتً  أي يجمع أحياءً  �m[lعليه
mmmm�� �������� �������� �������������� ������������� � ��� ������� � ��� ������� � ��� ������� � ��� ������������ ��llll  

�������m: قوله تعالى � � ��l ،فيكون ، أي كل واحدة منها كالقصر

�m�C: من باب قول � �B�A�l )٣( ، والمحوج إلى ذلك أنه ال ، منهم واحد أي كل
ب رَ ضْ كان يُ ، أدمٍ  والقصر هو البيت من، يجوز أن يكون الشرر كله كقصر واحد

�����m: ويؤيده قوله، على المال �l)أي كل ؟ أفال تراه كيف شبهه بالجماعة، )٤
وكذلك ، فرفجماعاته إذن مثل الجماالت الص ، لجماعاتهواحدة من الشرر كالجمل 

  .)٥(أبو الفتح بن جنيقاله  ،شررة منه كالقصر، األول

mmmm�� ���������� �������� ���� ���� �������� ���������� ���������� ���������� ��llll    
���m: قوله تعالى � � � � � � ����� �l  ،وسمي األسود من ، سود قٌ كأنه أينُ : قيل

  .)٦(ألنه سواد تعلوه صفرة، راإلبل أصفَ 

 mmmm�� �������� �������� �������� �������� �������� ��llll  

                                                            
  .٢٦-٢٥سورة المرسالت:  )١(
  .١/٢١٢فرادها وتركيبها إمعرفة األحكام من جهة البرهان:  )٢(
  .٤سورة النور:  )٣(
  .٣٣سورة المرسالت:  )٤(
حذف  –أساليب القرآن وفنونه البليغة والعبارة بالمعنى. البرهان:  ٣٤٧- ٢/٣٤٦المحتسب البن جني  )٥(

  .٤/٥مقابلة الجمع بالجمع  - ٣/٨٩المبتدأ 
  . ٢/٢٦٦قد تأتي الصفة بلفظ والمراد غيره  -بليغة أساليب القرآن وفنونه ال البرهان: )٦(

 



ل: من أول سورة (ق) وحتى آخر سورة (المرس>ت)    الفصل السادس: طوال المفصَّ

٥٤٤ 

 

��m: تعالى قوله��� ��������l 

: وهم قد نطقوا بقولهم، )١(
m����	� �
�����l )٣(ولكنهم لما نطقوا بما لم ينفع فكأنهم لم ينطقوا، )٢(.  

��"�!�m: تعالى قوله��� ��������l)فإن ، )٤m�l 
��"�!�mبدليل قوله ، سيبويهداخل مع األول في النفي عند ��l� ، فإن كان

 امعطوفً  افينبغي أن يكون منفيً ، فاالعتذار نطق، النطق قد نفي عنهم في ذلك اليوم
لجاز ، أي فهم يعتذرون، ولو حمل على إضمار المبتدأ، �m�����l: على قوله

�mعلى أن يكون المعنى في ��lألنه لم  ؛أنهم وٕان نطقوا فمنطقهم كال نطق�
  .)٥(الذي أرادوه كقولهم تكلمت ولم تتكلميقع الموقع 

                                                            
  . ٣٦-٣٥سورة المرسالت:  )١(
  .٢٧سورة األنعام:  )٢(
  .٣/٢٤٣نفي الشيء رأًسا  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٣(
  .٣٦-٣٥سورة المرسالت:  )٤(
  .٤/٩٥والجزم احتمال الفعل للنصب  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٥(

 



 

    

     ::::السابعالسابعالسابعالسابعالفصل الفصل الفصل الفصل 
َّ
 أواسط وقصار املفص
َّ
 أواسط وقصار املفص
َّ
 أواسط وقصار املفص
َّ
    للللأواسط وقصار املفص

    ))))الناسالناسالناسالناس((((سورة سورة سورة سورة     آخرآخرآخرآخروحىت وحىت وحىت وحىت ) ) ) ) النبأالنبأالنبأالنبأ((((سورة سورة سورة سورة     من أول من أول من أول من أول 
 وفيه مبحثان: 

 :أواسط المفصلالمبحث األول: 
 .)الليل(سورة  آخروحتى  )النبأ(سورة  من أول

 :قصار المفصل المبحث الثاني:
 .(الناس) سورة آخروحتى  )الضحى(سورة  من أول

 

 



 

    

    
 ::::املبحث األول: أواسط املفصلاملبحث األول: أواسط املفصلاملبحث األول: أواسط املفصلاملبحث األول: أواسط املفصل

    ))))الليلالليلالليلالليل((((سورة سورة سورة سورة     آخرآخرآخرآخروحىت وحىت وحىت وحىت     ))))النبأالنبأالنبأالنبأ((((سورة سورة سورة سورة     من أولمن أولمن أولمن أول
 

 



  الفصل السابع: أواسط وقصار المفصل من أول سورة (النبأ) وحتى آخر سورة (الناس) 

٥٤٧ 

 

        
        

mmmm�� ��DDDD�� ��EEEE�� ��FFFF������������ ������������GGGG�� ��llll  
نبأ   –أي القرآن- اهسم و : / أبو المعالي عزيزي بن عبدالملكقال القاضي 

�m�A�B: فقال، اعظيمً  ��C�D�E�Fl )١(.  
 mmmm�� �������� �������� �������� �������� ���������� ���������� �������� ��				�� ��



�� �������� �������� ���� �������� ��������� ��� ������ ��� ������ ��� ������ ��� ��������� ���������� ����llll  

���m: قوله تعالى في )٢(الزمخشري قال �����	�
����� ...l 
  .)٣(وضع موضع الضمير لزيادة الذم، وهو ظاهر، المرء هو الكافر: فقال

  
 

   

mmmm�� �������� �������� �������� ��llll  
�����������������m: قوله تعالى �����

��������¡�¢�£�¤�l  ،بدليل إنكارهم ، لتبعثن ولتحاسبن: تقديره

��'�´�m�²�³: للبعث في قولهم ���l)٤(.  

 mmmm�� ��±±±±�� ��²²²²�� ��³³³³�� ��́́́́�� ��''''�� ����� ��� �� ����� ���¶¶¶¶�� ��llll  

  .)٥(أي في الخلق الجديد، m�²�³�´�'�l: قوله تعالى
mmmm�� ��NNNN�� ��OOOO�� ��PPPP�� ��QQQQ������ ������RRRR�� ��SSSS���� ����TTTT�� ��llll   

                                                            
  .١/١٩٣معرفة أسمائه واشتقاقاتها البرهان: . ٢- ١سورة النبأ: )١(
  .٦/٣٠٣الكشاف  )٢(
  .٢/٣٠٧اإلشارة إلى عدم دخول الجملة في حكم األولى  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٣(
  .٣/١٢٤القسم حذف جواب  -أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان: . ١٠سورة النازعات: )٤(
  .٣/٢٦٨ستعارة اال –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٥(

 سورة النبأسورة النبأسورة النبأسورة النبأ

 سورة النازعاتسورة النازعاتسورة النازعاتسورة النازعات

 



  الفصل السابع: أواسط وقصار المفصل من أول سورة (النبأ) وحتى آخر سورة (الناس) 

٥٤٨ 

 

�mO�P�Q: تعالى قوله � �R�Sl ،لكن المعنى ؟ هل لك في كذا: وٕانما يقال
  .)٢(أدعوك: بمعنىو"هل"  ،)١(أدعوك إلى أن تزكى

mmmm�� �������� �������� �������� �������� ���������� ����llll  
فدل بأمرين على جميع ما أخرجه من ، m���������l: تعالى قوله

، والعصف، والتمر، والحب، والشجر، من العشب، لألنام اومتاعً  ااألرض قوتً 
  .)٣(والملح من الماء، ألن النار من العيدان ؛والملح، والنار، واللباس، والحطب
mmmm�� ��¶¶¶¶�� ��̧̧̧̧������ ������¹¹¹¹�� ��ºººº������ ������»»»»�� ��llll  

�¸�¶�m: قوله تعالى � �¹�ºl ،مراد "الالم" ال خالف أن اإلضمار بعد ،
  .)٤(وعند البصريين هي المأوى له، فعند الكوفيين هي مأواه، وٕانما اختلفوا في تقديره

 mmmm�� ��¼¼¼¼�� ��½½½½�� ��¾¾¾¾�� ��¿¿¿¿�� ��ÀÀÀÀ�� ��ÁÁÁÁ�� ��ÂÂÂÂ������ ������ÃÃÃÃ�� ��ÄÄÄÄ���� ����ÅÅÅÅ�� ��llll  
�mÁ�Â: قوله تعالى � �Ã�Äl ،وال يصح ، عما تهواه من المعاصي: أي

أي ، إال على حذف مضاف، ألنه تكليف لما ال يطاق ؛هاوهو ميلُ ، ها عن هواهانهيُ 
  .)٥(نهى النفس عن اتباع الهوى

 mmmm�� ��!!!!���������� ����������""""�� ��####������ ������$$$$�� ��%%%%�� ��&&&&�� ��llll  
�!�m: تعالى قالوا في قوله: /قال  � � � �"�#� � �$�%�l ،منذر ": إن التقدير

ألن فعل  ؛وال حاجة إلى هذا: )٦(الشيخ عز الدينقال ، "من يخشاها انافعً  اإنذارً 
ألن  ؛ال يكون حقيقة هكخوف وعلم وشبه، عليه مطاوعة إذا لم يترتب، وأفعل

                                                            
  .٣/٢١٢التضمين البرهان:  )١(
  .٤/٢٦٣هل  –الكالم على المفردات من األدوات المصدر السابق:  )٢(
  .٣/١٤٥اإليجاز  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٣(
  .٤/٢٠٤معاني الالم الغير عاملة  –على المفردات من األدوات الكالم المصدر السابق:  )٤(
  .٢/١٨٤بيان حقيقته ومجازه المصدر السابق:  )٥(
  لم أقف على قوله في تفسيره. )٦(

 



  الفصل السابع: أواسط وقصار المفصل من أول سورة (النبأ) وحتى آخر سورة (الناس) 

٥٤٩ 

 

�#��mو، اإذا لم يحصل العلم كان مجازً  "علم"و، إذا لم يحصل الخوف "خوف" � �$�

%�l اليس منذرً  افإذً ، فيكون حقيقة لمن يخشاها، وهو الخشية، يترتب عليه أثره 
�!�m: فعلى هذا ،ألنه لم يترتب عليه أثر؛ من لم يخش � � � �"�#l� � فيه جمع بين ، �

  .)١("من لم يخش"دون  "من يخشى"بالنسبة إلى ، لترتب أثره عليه، الحقيقة والمجاز

 mmmm�� ��''''�������� ��������((((�� ��))))�� ��****�� ��++++�� ��,,,,� ����� ���� � ����� ����----�� ��....�������� ��������////�� ��0000���� ����llll  
�,�m تعالى قوله �� ��-�.� � ��/�l ، زء على الكلفدل بالجُ ، "ضحى يومها"أي.  
ألنه لو أطلقها  ؛حى إلى نهار العشيةوٕانما أضاف الض : الشيخ عز الدينقال 

نهار من الظهر إلى  ألن عشية كل  ؛"أو"من غير إضافة لم يحسن الترديد بـ
وهو مقدار نصف العشية ، الً وضحاها مقدار ربعه مث، وهو نصف النهار، الغروب

بث إلفادته الترديد بين اللّ  ؛ن الترديدفحسُ ، م تقاربهمالِ عُ ، إلى نهارها فلما أضافه
، وضحى يوم طويل، توهم عشية نهار قصيرولو أطلقه لجاز أن يُ ، الطويل والقصير

  .فتساوى ذلك الضحى بالعشية فال يحسن الترديد بينهما
�m�.�/�0كيف يجمع بين قوله : فإن قيل � � �1�2�34�l )وهو الجزء ، )٢

  ؟ن الترديدسُ وكيف حَ ؟ وبين الضحى والعشية، اليسير من الزمان
، الً فمنهم من يعتقده طوي، أن هذا الحساب يختلف باختالف الناس: فالجواب

��m�l��m�nقال تعالى ، اومنهم من يحسبه قصيرً  �o�p� �q�l )ثم قال، )٣ :

m�w��x��y�z�{� � ���|�}�~l )٤(.  

، يحتمل أن يكون في الدنيا����m�|lو، وقد يكون بحسب شدة األمر وخفته

                                                            
  .٤/٩٢ �m�%�$���#�"�����!lفائدة في قوله تعالى:  -أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )١(
  .٣٥سورة األحقاف:  )٢(
  .١٠٣سورة طه:  )٣(
  .١٠٤سورة طه:  )٤(

 



  الفصل السابع: أواسط وقصار المفصل من أول سورة (النبأ) وحتى آخر سورة (الناس) 

٥٥٠ 

 

  .)١(واألول أظهر، ويحتمل أن يكون في البرزخ
  
 

   

mmmm�� ��AAAA�� ��BBBB�� ��CCCC�� ��llll  
، عوهو الذي تولى دون النبي ، )٢(أميةإنه : قيل، m�A�Bl: تعالى قوله

  .)٣("عبست": أال ترى أنه لم يقل
 mmmm�� ��ssss���� ����tttt�� ��uuuu�������� ��������vvvv�� ��wwww�� ��xxxx�� ��yyyy�� ��llll  

  –أي القرآن- اهسم و : / أبو المعالي عزيزي بن عبدالملكقال القاضي 
�m�s��t�u: فقال، أربعة أسامي في آية واحدة �� �v�w�x�l)٤(.  

mmmm�� ��}}}}���� ������� ��� ���� ������� ���~~~~�� ��� ����� ��� ����� ��� ����� ��� ��������� ��llll  
كقوله ، "أبرار": قيل، في صفة اآلدميين امجموعً  "البارّ "حيث ورد : /قال 

m����� ����l)وقال في صفة المالئكة ، )٥m~�l�  فخّص ": اغبالر قال ، �
 "بر"و، "بارّ "جمع  "أبرار"و، "برّ "جمع  "أبرار"المالئكة بها من حيث أنه أبلغ من 

                                                            
  .٤/٢٩قواعد في الضمائر  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )١(
بن  وقال آخرون: إنه أمية ،قال ابن العربي في "أحكام القرآن": وأما قول علمائنا: إنه الوليد بن المغيرة )٢(

والوليد كانا بمكة، وابن أم  خلف، فهذا كله باطل وجهل من المفسرين الذين لم يتحققوا الدين؛ وذلك أن أمية
مكتوم كان بالمدينة، ما حضر معهما وال حضرا معه، وكان موتهما كافرين؛ أحدهما قبل الهجرة واآلخر في بدر 

، دار الكتب بن العربيال ،أحكام القرآنانظر:  .ا وال مع أحدالمدينة، وال حضر عنده مفردً  ولم يقصد قط أمية
في الجامع ألحكام  قال القرطبي، و ٢٦٣/ص ٤م، ج/٢٠٠٢ - هـ ١٤٢٤ت/ ٢بيروت/لبنان، ط/ –العلمية

 تفسير القرطبيانظر: ((في إعراضه وتوليه عن عبد اهللا بن أم مكتوم.  ع القرآن: اآلية عتاب من اهللا لنبيه
٢٢/٧٠.((  

  .٢/١٥٢خطاب عين والمراد غيره  –وجوه المخاطبات والخطاب في القرآن البرهان:  )٣(
  .١/١٩٤معرفة أسمائه واشتقاقاتها المصدر السابق:  )٤(
  .١٣سورة اإلنفطار:  )٥(

 سورة عبسسورة عبسسورة عبسسورة عبس

 



  الفصل السابع: أواسط وقصار المفصل من أول سورة (النبأ) وحتى آخر سورة (الناس) 

٥٥١ 

 

وهذا بناء على رواية في تفضيل ، )١("أبلغ من عادل الً ن عدأكما ، "بار"أبلغ من 
  .)٢(المالئكة على البشر

 mmmm�� �������� �������� ����� ��� �� ����� ���				������ ������



������ ������������ ��llll  
�����m: تعالى قوله � � � �	� � �
l ،ألنه بمعنى أبعده اهللا  ؛مجاز -هنا– الفعل

  .)٣(قهره وغلبه: وقيل، وأذله

 mmmm�� �������� �������� �������� �������� �������� ��llll  
��������m: تعالى قولهl ، مهين حقيرٍ  أي من شيءٍ : )٤(الزمخشريقال ،

��mثم بينه بقوله ��� �l)٥(.  
  
 

   

mmmm�� ��]]]]���� ����̂̂̂̂���� ����____�� ��̀̀̀̀�� ��llll  
�[m: قوله تعالى �^� �_l ،إن اهللا ليسألكم عن : بعضهم قال

  .)٦(الموءودات فيما بينكم في الحياة الدنيا

mmmm�� ��uuuu�� ��vvvv�� ��wwww�� ��xxxx�� ��yyyy�� ��llll  
  .)٧(كل نفس: أي، m�u�v�l: تعالى قوله

 mmmm�� ��~~~~������ �������������� ������ ��llll  

                                                            
  .٥٢المفردات في غريب القرآن للراغب ص/ )١(
  .٤/١٤قاعدة فيما ورد في القرآن مجموعا ومفردا  -أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٢(
  .٢/١٦١المجاز اإلفرادي  –بيان حقيقته ومجازه المصدر السابق:  )٣(
  .٦/٣١٦الكشاف  )٤(
  .٤/٦٠قاعدة في التعريف والتنكير  –ه البليغة أساليب القرآن وفنونالبرهان: . ١٩سورة عبس: )٥(
  .٢/٩٩الفرق بين التفسير والتأويل  –معرفة تفسيره وتأويله البرهان:  )٦(
  .٢/١٦٨إطالق اسم الخاص وٕارادة العام  –بيان حقيقته ومجازه المصدر السابق:  )٧(

 سورة التكويرسورة التكويرسورة التكويرسورة التكوير

 



  الفصل السابع: أواسط وقصار المفصل من أول سورة (النبأ) وحتى آخر سورة (الناس) 

٥٥٢ 

 

�~�m: قوله تعالى � ��l ، على أنها تجري من محل  اتنبيهً ، "الياء"حذفت
نه اتصف بالخناس عن أ مفهِ وذلك يُ ، ناسمحل اتصافها بالكِ إلى ، ناساتصافها بالخِ 

وهذا ، يفهم منه وصف بالجوار في الباطن، الظاهر بالجوار حركة تقدمت بالوصف
  .)١(كالنجوم الجارية داخل تحت معنى الكلمة، الظاهر مبدأ لفهمه

mmmm�� �������� �������������� ������������������ ������������ ��llll  
�����m: تعالى قوله �� ��� ��l ،٢(أقبل وأدبر: قيل(.  
mmmm�� �������� �������� �������� ���������� ����llll  

فإن ، أبلغ m�lو، "بدأ انتشاره" وحقيقته، m�����l: قوله تعالى

س فَ إخراج الن بينه وبين ، الً قلي الً ظهور األنوار في المشرق من أشعة الشمس قلي
  .)٣(من أحسن االستعارةهذا و ، مشاركة شديدة

mmmm�� ��££££�� ��¤¤¤¤�� ����� ��� �� ����� ���¥¥¥¥������ ������¦¦¦¦�� ��§§§§������ ������̈̈̈̈�� ��llll  
خل بين البُ  )٤(العسكريوفرق ، والشح هو البخل الشديد، والبخل الشحّ : /قال 

هو : ولهذا يقال، ن يكون بالعواري والبخل بالهيئاتأأصله  نّ بأن الضّ ، نّ والضّ 
ألن الواهب  ؛ة منه بالهيئةألن العلم أشبه بالعاريّ  ؛هو بخيل: وال يقال، ضنين بعلمه

                                                            
  ١/٢٨١حذف الياء –علم مرسوم الخط البرهان:  )١(
  .٢/١٣٢ا وأسبابه اإلجمال ظاهرً  -فة تفسيره وتأويله معر المصدر السابق:  )٢(
  .٣/٢٦٨ستعارة اال –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٣(
موصوًفا بالعلم ، كان بن عبد اهللا بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران أبو هالل العسكري الحسنهو  )٤(

وله من التصانيف: كتاب "صناعتي  ،والفقه، والغالب عليه األدب والشعر، روى عنه أبو سعد الّسمان وغيره
قال ياقوت:   ،النظم والنثر"، "التلخيص في اللغة"، "جمهرة األمثال"، "شرح الحماسة"، "تفسير القرآن"، وغير ذلك

مالء "األوائل" يوم األربعاء لعشر خلت من شعبان سنة خمس ولم يبلغني شيء في وفاته إال أنه فرغ من إ
  ).١٠٤٦رقم الترجمة ( ،١/٥٠٦بغية الوعاة (وتسعين وثالثمائة. 

 



  الفصل السابع: أواسط وقصار المفصل من أول سورة (النبأ) وحتى آخر سورة (الناس) 

٥٥٣ 

 

�¤�£�mولهذا قال تعالى ، ةخرج عن ملكه بخالف العاريّ  اإذا وهب شيئً  � � � �¥� � �¦�

§l ،١("بخيل"ولم يقل بـ(.  

mmmm�� ��°°°°�� ��±±±±�� ��²²²²�� ��llll  
  .)٢(للتنبيه على الضالل، االستفهام عل بعضهمجو ، m°�±l: قوله تعالى

  
   
�m�m�m�m�]����\��[�Z�Y�X�W�]����\��[�Z�Y�X�W�]����\��[�Z�Y�X�W�]����\��[�Z�Y�X�Wllll  

�]�m�Y�Z: قوله تعالى �\� ��l ٣(ال يغرك: أي(.  
�m�m�m�m������������������������~���}��|�����{��z������������������������~���}��|�����{��z������������������������~���}��|�����{��z������������������������~���}��|�����{��zllll   

��m قوله تعالى: � �}��|�����{��zl  ،وقوله:  أي: لبرهم�m�������������� � ��l 
 .)٤(أي: لفجورهم

   

        

mmmm�� ��©©©©�� ��ªªªª�� ��««««������ ������¬¬¬¬�� ��®®®®�� �������� ��°°°°���� ����llll  
��»�m: كقوله تعالى "من"بمعنى "على"  تأتي: /قال  �¬�®l�)٥(.  
mmmm�� ��±±±±�� ��²²²²���� ������� ��� ���� ������� ���³³³³�� ��́́́́�� ��    �� ��¶¶¶¶�� ��llll  

                                                            
هـ، ١٤١٢ت/ ١قم، ط/ –، مؤسسة النشر اإلسالمي معجم الفروق اللغوية، ألبي هالل العسكري )١(

ألفاظ يظن بها الترادف وليست  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  ).١٣٢٣، رقم المصطلح (٣٣٢ص/
  .٤/٥٢منه 

  .٢/٢١٠ستفهام بمعنى اإلنشاء اال –أقسام معنى الكالم البرهان:  )٢(
  .٢/٢١٠ستفهام بمعنى اإلنشاء اال –أقسام معنى الكالم المصدر السابق:  )٣(
  .٢/٨ المصدر السابق: معرفة أحكامه )٤(
  .٤/١٧٧على  –الكالم على المفردات من األدوات المصدر السابق:  )٥(

 سورة االنفطارسورة االنفطارسورة االنفطارسورة االنفطار

 سورة املطففنيسورة املطففنيسورة املطففنيسورة املطففني

 



  الفصل السابع: أواسط وقصار المفصل من أول سورة (النبأ) وحتى آخر سورة (الناس) 

٥٥٤ 

 

�m�±�²: قوله تعالى �³�´� l ،يتعديان إلى  "وزن"و "كالـ "ف
وحذف المفعول الثاني لقصد ، كالوا ووزنوا لهم: والتقدير، أحدهما بالالم: مفعولين
  .التعميم

ابن وقرره ، في الموضع بعد الالم هو الظاهر امنصوبً  "هم"وما ذكرناه من كون
ضمير مرفوع  "هم"وأخطأ بعض المتأولين حيث زعم أن : قال، "أماليه"في  الشجري

على هذا التأويل عائد على  "همـ"ف "خرجوا هم": كالضمير في قولك، أكدت به الواو
  .)١(المطففين

  :ويدل على بطالن هذا القول أمران

ولو كان كما قال ، �m´lو m�²lعدم ثبوت األلف في : أحدهما

�m،)٢(m������l: ألثبتوها في خط المصحف كما أثبتوها في قوله تعالى

M�� �N�l)ونحوه، )٣.  

: فالمعنى، يدل على أن الضمير راجع إليهم "الناس"أن تقدم ذكر : والثاني
mª�«�� �¬�®��� �l ،٤(وٕاذا كالوا للناس أو وزنوا للناس يخسرون(.  

mmmm�� ��̧̧̧̧�� ��¹¹¹¹�� ��ºººº�� ��»»»»���� ����¼¼¼¼�� ��½½½½�� ��llll  
�«�m�̧�¹�º: في قوله )٥(أبو الفتحز جوّ : /قال  �¼�½�¾�
¿l)وهو أقوى في المعنى، وأن تكون على بابها، أن يكون المراد بها اليقين، )٦ ،

يكفيك من ": فهذا أبلغ كقوله، فكيف عند تحقيق األمر، أي فقد يمنع من هذا التوهم

                                                            
  .٢/١٣٠ أمالي ابن الشجري )١(
  .٢٤٣سورة البقرة:  )٢(
  .٢٤٦سورة البقرة:  )٣(
  .٣/١٠٨حذف المفعول  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٤(
  ) من سورة الكهف.٢٨النحوي، تقدم عند تفسير اآلية رقم ( هو عثمان بن جني، أبو الفتح )٥(
  .٥- ٤سورة المطففين:  )٦(

 



  الفصل السابع: أواسط وقصار المفصل من أول سورة (النبأ) وحتى آخر سورة (الناس) 

٥٥٥ 

 

ه" أي لو توهم البعث والنشور وما هناك من عظم األمر وشدته الجتنب شر سماعُ 
  .أبلغوهذا ! فكيف عند تحقق األمر، المعاصي
والفرق بينهما أن ، والباقي بمعنى اليقين، )١(آيتا البقرة بمعنى االعتقاد: وقيل

  .في وجوب الجزم بهما اوٕان اشتركا جميعً ، االعتقاد يقبل التشكيك بخالف اليقين

���������m: وكذلك قوله ���l)ز عن وقد جاء عكسه وهو التجوّ  ،)٢

 اجازمً  اولم يكن ذلك علمً ، )٣(l	����������m:كقوله تعالى، الظن بالعلم

  .)٤(اظني  ابل اعتقادً 

 mmmm�� ��°°°°�� ��²±²±²±²±�� ��³³³³�� ��́́́́�� �������� ��¶¶¶¶���������� ����������̧̧̧̧�� ��llll  
وٕانما يرى من الكأس ، m°�±l: في شراب أهل الجنة تعالى قوله

فليتبين اللبيب ، وهو أدنى شراب أهل الجنة، وأعلى ما عندنا رائحة المسك، الختام
يكون حشو الكأس فيظهر فضل حشو الكأس  شٍ إذا كان الثفل الذي فيك المسك أيْ 

  .)٥(وهذا من التنبيه الخفي، بفضل الختام

إنهم تعبوا في الدنيا فإذا ، �¶l�m: تعالى وقال آخر في قوله

  .)٦(تنعموادخلوا الجنة 

َال َحَسَد ِإال ِفي «: عقال ، �¶l��m³�´: تعالىقوله 

                                                            
]، وقوله سبحانه: ٤٦[البقرة: m³�²�±�°���®�¬�«lيشير إلى قول اهللا تعالى:  )١(
ms�r�q�p���ol  :٢٤٩[البقرة.[  
  .٢٠سورة الحاقة:  )٢(
  .٨١سورة يوسف:  )٣(
  .٣/٢١٦التضمين  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٤(
  .٢/١٤األحكام المستنبطة من تنبيه الخطاب  –معرفة أحكامه المصدر السابق:  )٥(
  .٢/٩٩الفرق بين التفسير والتأويل  –معرفة تفسيره وتأويله المصدر السابق:  )٦(

 



  الفصل السابع: أواسط وقصار المفصل من أول سورة (النبأ) وحتى آخر سورة (الناس) 

٥٥٦ 

 

فإن انضم ، وهي تمني مثل ماله من غير أن يغتم لنيل غيره، وأراد الغبطة )١(»اْثَنَتْينِ 
  .)٢(فهو منافسة، منه والتشمير إلى مثله أو خيرٍ  إلى ذلك الجدّ 

 mmmm�� �������� �������� ������������ ������������ �������� ��llll  
������m: قوله تعالى � ��l ،أي عليهم كما قال :m�q�r�s� ��

tl)٣(.  
  
 

   

mmmm�� ��LLLL�� ��MMMM�� ��NNNN������ ������OOOO�� ��llll  
وتقديره ، حذف الجواب: )٤(الزمخشريقال ، m�L�M�Nl: قوله تعالى

  .)٥(m�u�vl: وهو قوله، ح به في سورتي التكوير واالنفطارمصرّ 

جوابه محذوف أي فيومئذ ، m�L�M�Nl: في قوله تعالى )٦(اءالفر وقال 

  .يالقي حسابه

�m�P�Q: أن جوابه قتادةوعن  � � � �Rl)فيها بمعنى  "الواو"يعني أن  ،)٧

                                                            
َهَلَكِتِه ِفي اْلَحق،  َرُجٌل آَتاُه اُهللا َماًال َفُسلَط َعَلى َال َحَسَد ِإال ِفي اْثَنَتْينِ «: عجزء من حديٍث يقول النبي  )١(

 العلم، كتاب ت عبداهللا بن مسعودمن حديث  رواه البخاري ،»َوَرُجٌل آَتاُه اُهللا اْلِحْكَمَة َفُهَو َيْقِضي ِبَها َوُيَعلُمَها
، تمن حديث عبداهللا بن عمر مسلم و )، ٧٣رقم الحديث ( ،٣١، ص/االغتباط في العلم والحكمةباب  –

  .)٨١٥رقم الحديث ( ،٣٦٥ص/باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه، باب " - صالة المسافرين وقصرهاكتاب 
  .٤/٥٢ألفاظ يظن بها الترادف وليست منه  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٢(
  .٤/١٦٢الباء  –الكالم على المفردات من األدوات  البرهان:. ١٣٧سورة الصافات:  )٣(
  ٦/٣٤١الكشاف  )٤(
[االنفطار:   �m�U��T�S�R�Ql]، ١٤[التكوير: �m�x�w�v�ulيشير إلى قوله تعالى:  )٥(
  .٣/١٢٢حذف جواب الشرط  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان: . ]٥
  .٣/٢٤٩معاني القرآن للفراء  )٦(
  ولم ينسب القول لقتادة. ٢/٢٨٤. انظر: إمالء ما مّن به الرحمن ٢سورة االنشقاق: )٧(

 سورة االنشقاقسورة االنشقاقسورة االنشقاقسورة االنشقاق

 



  الفصل السابع: أواسط وقصار المفصل من أول سورة (النبأ) وحتى آخر سورة (الناس) 

٥٥٧ 

 

: قيلو ، )٢(أي ناديناه، )١(m�A�B�C�ED�Fl: كقوله تعالى، السقوط
: كما قال، انشقت السماء: تقديره، m�L�M�Nl: كقوله، قد تأتي زائدة"إذا" 
m"�#l)٣(،m�x�y�zl)٥(هذا بأن الجواب مضمر دّ ورُ ، )٤(.  

 "إذا"وخبرها ، مبتدأ، m�L�M�Nl: من قوله تعالى" إذا"أن  األخفشوزعم 
انشقاق السماء هو  أن وقت: والمعنى، والواو زائدة، )٦(mT�U�Vl: في قوله

  :لوجهين )٧(أبو البقاءواستبعده ، وقت مد األرض وانشقاقها
في  وقت االنشقاقائدة وال فائدة في إعالمنا بأن أن الخبر محط الف: أحدهما

  .بل الغرض من اآلية عظم األمر يوم القيامة، وقت المد
  .)٨(في القياس واالستعمالبأن زيادة الواو تغلب : والثاني

 mmmm�� �������� ��¡¡¡¡�� ��¢¢¢¢�� ��££££�� ��llll  
  :وأنشد ،)٩(ما جمع: قال ابن عباسعن ، m���¡�¢�l: قوله تعالى

  لنـــــــــــــــــــــــــــا قالئصـــــــــــــــــــــــــــا حقائًقـــــــــــــــــــــــــــا إنّ 
  

  )١٠(مســــــــــــتوثقات لــــــــــــو يجــــــــــــدن ســــــــــــائًقا  

  mmmm�� ��ÆÆÆÆ�� �������� ���������� ������������ ����llll  

                                                            
  .١٠٤-١٠٣سورة الصافات:  )١(
  .٣/١٢٥ القسمحذف جواب  – أساليب القرآن وفنونه البليغةالبرهان:  )٢(
  .١سورة القمر:  )٣(
  .١سورة النحل:  )٤(
  .٤/١٣٠إذا  –الكالم على المفردات من األدوات البرهان:  )٥(
  .٣سورة االنشقاق:  )٦(
  .٢٨٤/ ٢إمالء ما مّن به الرحمن ألبي البقاء  )٧(
  .٤/٢٦٩الواو الغير عاملة  –الكالم على المفردات من األدوات البرهان:  )٨(
  .١٠/١٦١تفسير الثعلبي  )٩(
  .١/٢٠٥معرفة غريبه . البرهان: ٦/٤٨٣٧مادة "وسق"  –البيت للعجاج بن رؤبة كما في لسان العرب  )١٠(

 



  الفصل السابع: أواسط وقصار المفصل من أول سورة (النبأ) وحتى آخر سورة (الناس) 

٥٥٨ 

 

�¾�½�¼�m: قوله تعالى � � � � �¿� �À�Á�Â� �Ã�Ä� � �Å�Æ���

�� �l )٢(يعني كفار مكة، )١(.  
  

  

        

mmmm�� ��AAAA�� ��BBBB�� ��CCCC�� ��DDDD�� ��llll  
كقوله ، فإنها الكواكب "البروج"كل ما في القرآن من ذكر : / ابن فارسقال 

�m�±�²إال التي في سورة النساء ، m�A�B�Clتعالى  �³�´�¶�l)٣( ،
  .)٤(فإنها القصور الطوال المرتفعة في السماء الحصينة

�m�K�L�M: ثم قال، m�A�B�Cl: تعالى قوله � �l)هو : قالوا، )٥
  .)٦(الالم وقد ثم حذف، "لقد قتل": وأصله، جواب القسم

mmmm�� ��££££�������� ��������¤¤¤¤�� ��¥¥¥¥���� ����¦¦¦¦�� ��llll   
�£�m: ومنه قوله تعالى، صاحب: بمعنى"ذو"  تأتي: /قال  � � �¤�¥� �l  ،

  .)٧(وال يضاف إلى صفة وال إلى ضمير، اوال يستعمل إال مضافً 

mmmm�� ��§§§§�� ��̈̈̈̈�� ��©©©©������ ������ªªªª�� ��llll  
�©�¨�§�m: قوله تعالى � �l ،٨(أي يريده(.  

 mmmm�� ��ÀÀÀÀ�� ��ÁÁÁÁ�������� ��������ÂÂÂÂ�� ��ÃÃÃÃ�� ��ÄÄÄÄ�� ��llll  

                                                            
  . ٢٤- ٢٢سورة االنشقاق:  )١(
  .١/١٤٢ما نزل بالطائف  –معرفة المكي والمدني البرهان:  )٢(
  .٧٨سورة النساء:  )٣(
  .١/٨٦جمع الوجوه والنظائر . البرهان: ١٠أفراد كلمات القرآن العزيز البن فارس ص/ )٤(
  .٤سورة البروج:  )٥(
  .٣/٣٢القسم  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٦(
  .٤/١٧٣ذو  –الكالم على المفردات من األدوات المصدر السابق:  )٧(
  .٣/١٠٦حذف المفعول  -البليغة أساليب القرآن وفنونه المصدر السابق:  )٨(

 سورة الربوجسورة الربوجسورة الربوجسورة الربوج

 



  الفصل السابع: أواسط وقصار المفصل من أول سورة (النبأ) وحتى آخر سورة (الناس) 

٥٥٩ 

 

  –أي القرآن- اهسم و : / أبو المعالي عزيزي بن عبدالملكقال القاضي 
�m�À�Á: فقال، امجيدً  �� �Â�Ã�l)١(.  

ظ عن فِ فمن شرفه أنه حُ ، والمجيد الشريف، اوأما تسميته مجيدً : /قال 
  .)٢(في نفسه عن أن يؤتى بمثله اوجعله معجزً ، التغيير والتبديل والزيادة والنقصان

  
   
  

mmmm�� ��LLLL�� ��MMMM��� ��������� ������ ��� ��������� ������NNNN�� ��OOOO�� ��PPPP�� ��QQQQ�� ��RRRR�� ��llll  
�m�L�M: قوله تعالى � � � � � � � �N�O�P�Q�l ، نفس إال عليها  لأي ما ك، "الميم"بتشديد

  .)٤(ها حافظيْ لَ عَ أي أنه كل نفس لَ  "المَ "في قراءة من خفف و  ،)٣(حافظ
 mmmm�� ��XXXX�� ��YYYY�� ��ZZZZ���� ����[[[[���� ����\\\\�� ��llll  

�m�Y�Z: قوله تعالى �[� �l ،٥(مدفوق: أي(.  
 mmmm�� ��{{{{������ ������||||���� ����}}}}�� ��~~~~�� ��llll  

  –أي القرآن- اهسم و : / أبو المعالي عزيزي بن عبدالملكقال القاضي 
�|���}�m: فقال، الً فص �}�l)٦(.  

 mmmm�� �������� ���������� ���������� �������� ���������� ����llll  
  .الً قلي: والمعنى، لهْ وهو المَ  "ودرُ "تصغير " ُرَوْيد"، m�����l: قال تعالى

                                                            
  .١/١٩٤معرفة أسمائه واشتقاقاتها البرهان:  )١(
  .١/١٩٧معرفة أسمائه واشتقاقاتها المصدر السابق:  )٢(
  ، ٤/١٣٨ِإْن  –الكالم على المفردات من األدوات المصدر السابق:  )٣(
  .٤/١٣٩ِإْن  –الكالم على المفردات من األدوات المصدر السابق:  )٤(
  .٢/١٧٦إقامة صيغة مقام أخرى  –بيان حقيقته ومجازه المصدر السابق:  )٥(
  .١/١٩٣معرفة أسمائه واشتقاقاتها المصدر السابق:  )٦(

 سورة الطارقسورة الطارقسورة الطارقسورة الطارق

 



  الفصل السابع: أواسط وقصار المفصل من أول سورة (النبأ) وحتى آخر سورة (الناس) 

٥٦٠ 

 

وال يتكلم بها إال ، الً كانت بمعنى مه، "أمهلهم"وٕاذا لم يتقدمها : ابن قتيبةقال 
  .)١(بها امأمورً  امصغرً 

  
   
mmmm�� �������� �������� �������� �������� �������� ��llll  

  .)٢(أي ربك، m���������l: قوله تعالى

 mmmm�� ��¡¡¡¡�� ��¢¢¢¢�� ��££££�� ��¤¤¤¤�� ��llll  
أنه األسود من : أحدهما، وفيه قوالن متضادان m¢�£l: تعالى قوله

، )٣(mÅl: رفسّ كما ، أنه األسود من شدة الخضرة: والثاني، الجفاف واليبس

ر لتناسب وأخّ ، وعلى الثاني هو حال من المرعى، ثاءفعلى األول هو صفة لغُ 
  .)٤(الفواصل

أي أخضر يميل إلى ، أي أحوى غثاءً ، m¡�¢�£l: تعالى قوله

  .)٥(رعاية الفواصل: لتأخير أحوىوالموجب ، السواد

 mmmm�� ��    �� ��!!!!�� ��""""�� ��####���������� ����������$$$$�� ��llll  
 على الحكم ااعلم أنه قد يكون النزول سابقً ، m� �!�"�#l: قوله تعالى

 البيهقيروى ، فإنه يستدل بها على زكاة الفطر، m� �!�"�#l: قوله تعالىك

                                                            
  .٤/١٧٥ُرَوْيد  –الكالم على المفردات من األدوات البرهان:  .٥٥٩تأويل مشكل القرآن البن قتيبة ص/ )١(
  .٢/١٨٤م البشرى على المبشر به إطالق اس –بيان حقيقته ومجازه البرهان:  )٢(
  .٦٤سورة الرحمن:  )٣(
  .١/٢١٢فرادها وتركيبها إكام من جهة حمعرفة األالبرهان:  )٤(
  .٣/١٧٨ما قدم النية به التأخير  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٥(

 سورة األعلىسورة األعلىسورة األعلىسورة األعلى

 



  الفصل السابع: أواسط وقصار المفصل من أول سورة (النبأ) وحتى آخر سورة (الناس) 

٥٦١ 

 

وقال ، )١(نحوه اثم أسند مرفوعً ، أنها نزلت في زكاة رمضان عمرابن بسنده إلى 
ألن هذه السورة مكية ولم يكن بمكة عيد وال  ؛ال أدري ما وجه هذا التأويل :بعضهم

  .)٢(زكاة
  
   
mmmm�� ��TTTT�� ��UUUU�� ��VVVV�� ��WWWW���� ����XXXX�� ��YYYY�� ��ZZZZ�� ��[[[[�� ��\\\\���� ����]]]]������ ������̂̂̂̂������ ������____�� ��llll  

، mY�Z�[l. يعني القيامة، mT�U�V�Wl: تعالى قوله

�[m: ثم قال ،وذلك يوم القيامة � �^l ،فكأنه ، والنصب والعمل يكونان في الدنيا

والدليل عليه ، وجوه عاملة ناصبة ويوم القيامة خاشعة: معناه، على التقديم والتأخير

  .)٤(وقد تكون "هل" بمعنى "قد" )٣(m�w�x�y�l: قوله

mmmm�� ��iiii�� ��jjjj�� ��kkkk�� ��llll���� ����mmmm���� ����nnnn� �� � � �� �oooo�� ��llll  
�m�i�j�k�l: قوله تعالى �m� �nl ،ألن  ؛الً ال طعام لهم أص: فالمعنى

ليس لفالن ظل إال ": وذلك كقولك، عن اإلنس الً ليس بطعام البهائم فضالضريع 
نبت ذو شوك يسمى : والضريع، ذلك نفي الظل عنه على التوكيدبتريد  "الشمس

ال  اواإلبل ترعاه طريً ، ى الضريعم فإذا يبس سُ ، برق في حال خضرته وطراوتهالشّ 
  .)٥(ايابسً 

 mmmm�� ��wwww�� ��xxxx�� ��yyyy��� ������� ���� ��� ������� ����zzzz�� ��llll  

                                                            
  �m%�&�'���(�$�����#�"�!� lَمَر : َأنُه َكاَن َيُقوُل: ُأْنِزَلْت َهِذِه اآلَيُة َعِن اْبِن عُ  الحديث رواه البيهقي )١(

  .٤/١٥٩ِفى َزَكاِة َرَمَضاَن. السنن الكبرى للبيهقي 
  .١/٣٩تقدم نزول اآلية على الحكم  –معرفة أسباب النزول البرهان:  )٢(
  .٣/١٨٠ما قدم النية به التأخير  –أساليب القرآن وفنونه البليغةالبرهان: . ٨سورة الغاشية:  )٣(
  .٤/٢٦٣هل  –الكالم على المفردات من األدوات البرهان:  )٤(
  .٣/٣٦ستدراك ستثناء واالاال –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٥(

 سورة الغاشيةسورة الغاشيةسورة الغاشيةسورة الغاشية

 



  الفصل السابع: أواسط وقصار المفصل من أول سورة (النبأ) وحتى آخر سورة (الناس) 

٥٦٢ 

 

، ر بالوجوه عن الرجالفيجوز أن يكون عبm�w�x�y�l ، : تعالى قوله
نعم منسوب إلى جميع ألن التّ  ؛ويجوز أن يكون من وصف البعض بصفة الكل

  .)١(الجسد
  .)٢(والسامع يتوهم أنه أراد من النعومة، في نعمة وكرامة: باآليةأراد و 
mmmm�� �������� �������� ��    �� ��!!!!�� ��""""�� ��####�� ��$$$$�� ��%%%%�� ��¡¡¡¡�� ��¢¢¢¢� � � � � � �� � � � � � �� � � � � � �� � � � � � �££££�� ��¤¤¤¤�� ��¥¥¥¥�� ��¦¦¦¦�� ��§§§§� � � � � �� � � � � �� � � � � �� � � � � �¨̈̈̈�� ��

©©©©�� ��ªªªª�� ��««««���� ����¬¬¬¬���� ��� ��� ������� ��� ��� ������� ��� ��� ������� ��� ��� ���®®®®�� ��3333�� ��llll  
��m: تعالى قوله��� �!�"�#�$�%�¡�¢� � � � � � �£l�)فإنه ، )٣

: والجواب؟ والسماء والجبال واألرض في هذه اآليةما وجه الجمع بين اإلبل : يقال
فإن كل انتفاعهم ، أنه جمع بينهما على مجرى اإللف والعادة بالنسبة إلى أهل الوبر

وال يحصل إال بأن ترعى ، فتكون عنايتهم مصروفة إليها، في معايشهم من اإلبل
د لهم من ثم ال ب، وهو سبب تقلب وجوههم في السماء، وتشرب وذلك بنزول المطر

ثم ال غنى لهم ، وال شيء في ذلك كالجبال، مأوى يؤويهم وحصن يتحصنون به
فإذا نظر البدوي في ، لتعذر طول مكثهم في منزل عن التنقل من أرض إلى سواها

  .)٤(خياله وجد صورة هذه األشياء حاضرة فيه على الترتيب المذكور
    

                                                            
  .٢/١٦٤الكل  إطالق اسم الجزء على –بيان حقيقته ومجازه البرهان:  )١(
  .٣/٢٧٣التورية  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٢(
  .١٨- ١٧سورة الغاشية:  )٣(
  .١/٤٨معرفة المناسبات بين اآليات البرهان:  )٤(

 



  الفصل السابع: أواسط وقصار المفصل من أول سورة (النبأ) وحتى آخر سورة (الناس) 

٥٦٣ 

 

        
        

mmmm�� ��MMMM�� ��NNNN�� ��OOOO�� ��PPPP�� ��QQQQ�� ��RRRR� � ���� � ���� � ���� � ���SSSS�� ��llll  
�mM�N�O�P�Q: قال تعالى، بمعنى التمني "هل" قد تأتي: /قال 
Rl)١(.  

mmmm�� ��yyyy���� ����zzzz�� ��{{{{�� ��||||�� ��}}}}�� ��~~~~�� ��llll  
�m�y: قوله تعالى �z�{�|�}l ،يوالسوط ينب، عن الدوام يينب 

  .)٢(امؤلمً  ادائمً  اتعذيبهم عذابً : فيكون المراد واهللا أعلم، عن اإليالم
mmmm�� ���������� ���������� �������� �������� ������������ ������������ �������� �������� �������� �������� ���������� ���������� ��llll  

����m������l ،m: قوله تعالىl )هذا اإلنسان يعتبر منزلته ، )٣
ألن اهللا تعالى  ؛وهذا من اإلنسان خطأ، عند اهللا في الملكوت بما يبتليه في الدنيا

  .)٤(لقيام حجته على خلقهيبتلي الصالح والطالح 
 mmmm�� ��³³³³������ ������́́́́�� �������� ��¶¶¶¶�� ��̧̧̧̧� �� � � �� �¹¹¹¹�� ��ºººº�� ��»»»»�� ��¼¼¼¼�� ��½½½½�� ��¾¾¾¾�� ��¿¿¿¿�� ��ÀÀÀÀ�� ��llll  

: ـ أي من التوكيد الصناعي – منه ابن عصفورو  ابن مالكجعل : /قال 
m¸� �¹l و�m�¾�¿�l)ألنه جاء في التفسير أن معنى ؛ وهو مردود، )٥m�¸� �
¹l : ادك  بعد دك ، كُ  وأن الدك وأن معنى، امنثورً  ر عليها حتى صار هباءً ر :
m¾�¿�l : ًمحدقين ، بعد صف اأنه تنزل مالئكة كل سماء يصطفون صف

وعلى هذا فليس ، اواحدً  اولو اقتصر على الواحد ال يحتمل صف ، باإلنس والجن

                                                            
  . ٤/٢٦٣هل  –الكالم على المفردات من األدوات البرهان:  )١(
  .٣/٢٧٣التورية  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٢(
  .١٦سورة الفجر:  )٣(
  .١/٢٧٨حذف الياء –علم مرسوم الخط البرهان:  )٤(
  .٢٢سورة الفجر:  )٥(

 سورة الفجرسورة الفجرسورة الفجرسورة الفجر

 



  الفصل السابع: أواسط وقصار المفصل من أول سورة (النبأ) وحتى آخر سورة (الناس) 

٥٦٤ 

 

وعلمته ، رجال الً جاء القوم رج: نحو، بل المراد به التكثير، لألول اتكرارً الثاني منهما 
  .)١(ابابً  االحساب بابً 

 ألن العقل دل  ؛أي أمره أو عذابه أو مالئكته، �m»�¼l: قوله تعالىو 
ألن المجيء من سمات  ؛الً عق يوالستحالة مجيء البار ، على أصل الحذف

 الزمخشريوكالم ، وهو األمر ونحوه، على التعيين -ايضً أ-العقل  ودل ، الحدوث
لت حاله سبحانه ث مُ ، هذه اآلية الكريمة تمثيل: فإنه قال، يقتضي أنه ال حذف البتة

  .)٢(وتعالى في ذلك بحال الملك إذا حضر بنفسه
وهو ، للبمالغة؛ عظم األكبرقد يخرج الكالم مخرج اإلخبار عن األ: /وقال 

�¿�¾�½�¼�«m: كقوله تعالى، مجاز �l ، فجعل مجيء جالئل آياته
  .)٣(له سبحانه على المبالغة امجيئً 

؛ "الباء"موضع  "الواو"استعارة : قيل، m»�¼�½l: قوله تعالىو 
 "الواو"و، وهو جمع، موضوعة لإللصاق "الباء"إذ ، لمناسبة بينهما في معنى الجمع

جاء األمير : اوتقول عرفً ، والحروف ينوب بعضها عن بعض، موضوعة للجمع
ك إنما لَ وال شك أن المَ ، إليه بتسليطه أو بأمره اإذا كان مجيئهم مضافً ، بالجيش

�_m: يجيء بأمره على ما قال تعالى �`�a�l )ح فصار كما لو صرّ ، )٤
أي اذهب ، )٥( m���L�Ml: كقولهوهو ، جاء الملك بأمر ربك: وقال ،به

إذ معلوم أنه إنما يقاتل بذلك من حيث صرف  ؛أي بتوفيق ربك وقوته، أنت بربك
  .)٦(الكالم إلى المفهوم في العرف

                                                            
  .٢/٢٤٤ما يلتحق بالتوكيد الصناعي  -٢/٢٣٨التوكيد الصناعي  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )١(
  .٣/٩٧ حذف الفاعل -٣/٧١أدلة الحذف  – أساليب القرآن وفنونه البليغةالبرهان:  .٦/٣٧٣الكشاف  )٢(
  .٣/٣٧المبالغة  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٣(
  .٢٧سورة األنبياء:  )٤(
  .٢٤سورة المائدة:  )٥(
  .٢/٥٤حكم اآليات المتشابهات الواردة في الصفات البرهان:  )٦(

 



  الفصل السابع: أواسط وقصار المفصل من أول سورة (النبأ) وحتى آخر سورة (الناس) 

٥٦٥ 

 

mmmm�� ��ÁÁÁÁ�� ��ÂÂÂÂ������ ������ÄÃÄÃÄÃÄÃ�� ��ÅÅÅÅ�� ��ÆÆÆÆ�� ��0000�� ��1111�� ��2222�� ��3333�� ��4444���� ����llll   
�mÁ�Â: قوله تعالى � �ÄÃl ،على أن هذا المجيء  الً زيدت األلف دلي

وال ، ر عنه بالماضيوقد عب ، هو بصفة من الظهور ينفصل بها عن معهود المجيء
فيستوى في علمنا ملكها وملكوتها في ذلك ، يتصور إال بعالمة من غيره ليس مثله

: وقوله، )١(m�l�m�nl: آخر ويدل عليه قوله تعالى في موضع، المجيء
m�A�B�C�D�E�F�G�H�I�l)هذا بخالف حال؛ )٢ :m�_� � �`�

al)وفي تأوله ، ألنه على المعروف في الدنيا ؛حيث لم تكتب األلف، )٣
  .)٤(ابمعنى البروز في المحشر لتعظيم جناب الحق أثبتت األلف فيه أيضً 

mmmm�� ��AAAA�� ��BBBB���� ����CCCC�� ��DDDD�� ��EEEE�� ��llll  
  .)٥(m�A�B��C�D�l: كقوله، "في" تأتي "الالم" بمعنى: /قال 
mmmm�� ��[[[[�� ��\\\\���� ����]]]]���� ����̂̂̂̂�� ��llll  

�\�]�mبمعنى "مع "نحو  "في" تجيء: /قال  �]� �l)٦(.  
   

  
  

mmmm�� ��bbbb�� ��cccc�� ��dddd�� ��eeee���� ����ffff�� ��gggg�� ��hhhh�� ��iiii�� ��jjjj�� ��kkkk�� ��llll  

                                                            
  .٩١سورة الشعراء:  )١(
  .١٢سورة الفرقان:  )٢(
  .٦٩سورة الزمر:  )٣(
  ١/٢٦٧زيادة األلف  –علم مرسوم الخط البرهان:  )٤(
  .٤/٢٠٨ االالم العاملة جر  –الكالم على المفردات من األدوات المصدر السابق:  )٥(
  .٤/١٨٨في  –الكالم على المفردات من األدوات المصدر السابق:  )٦(

 سورة البلدسورة البلدسورة البلدسورة البلد

 



  الفصل السابع: أواسط وقصار المفصل من أول سورة (النبأ) وحتى آخر سورة (الناس) 

٥٦٦ 

 

�m�b: كما قال، على الحكم انه يجوز أن يكون النزول سابقً أ: )١(البغوي ذكر

c�d�e� �f�g�h�i�j�l ،ل يوم فتح مكةوظهور أثر الحِ ، فالسورة مكية ،
  .)٢(»ُأِحلْت ِلي َساَعًة ِمْن َنَهارٍ «: السالمالصالة و قال عليه  حتى

 )٥(أبي العباس بن ُسَريجيحكي عن  )٤(ابن أبي هريرةسمعت : )٣(الخطابيقال 
ه ال فأخبر أنm�b�c�d�el ، : بعض العلماء عن قوله تعالى رجلٌ  سألَ : قال

�m�G�H: ثم أقسم به في قوله، قسم بهذايُ  �Il)ابن سريجفقال ، )٦ : أي 

                                                            
) من سورة الشعراء،  ١٢٩تقدمت ترجمته عند تفسير اآلية رقم (، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي هو )١(

  استنباًطا من تفسيره لآليات. ١٤٠٩ص/ تفسير البغوي،
، والحشيش في القبراإلذخر باب  – الجنائز، كتاب ب عبداهللا بن عباسمن حديث  رواه البخاري )٢(

رقم  ،٦١٥ص/تحريم مكة وصيدها وخالها، باب  - الحجمسلم، كتاب و )، ١٣٤٩رقم الحديث (، ٣٢٥ص/
  .١/٤٠تقدم نزول اآلية على الحكم  –معرفة أسباب النزول البرهان: ). ١٣٥٣الحديث (

، بن خطاب البستي الخطابي حمد بن محمد بن إبراهيم ،مام العالمة، الحافظ اللغوي، أبو سليمانهو اإل )٣(
عرابي بمكة، ومن إسماعيل بن وسمع من: أبي سعيد بن األ، ئةاولد سنة بضع عشرة وثالثم ،صاحب التصانيف

 ،صم، وعدة بنيسابوروطبقته ببغداد، ومن أبي بكر بن داسة وغيره بالبصرة، ومن أبي العباس األ رمحمد الصّفا
بن أبي  عن أبي بكر القفال الشاشي، وأبي علي وأخذ الفقه على مذهب الشافعي ،وعني بهذا الشأن متًنا وٕاسناًدا

ببست في شهر ربيع  توفي الخطابي ،من مصنفاته: "شرح السنن"، و"غريب الحديث" وغيرهما ،هريرة، ونظرائهما
  ).٣٦٦٠رقم الترجمة ( ٢/٢٣٩تهذيب سير أعالم النبالء (ئة. ااآلخر سنة ثمان وثمانين وثالثم

بن الحسين بن أبي هريرة، البغدادي، القاضي من أصحاب  ي الحسنالشافعية، أـبو علاإلمام شيخ هو  )٤(
تفقه بابن سريج ثم بأبي إسحاق المروزي، وصنف شرًحا لـ "مختصر  ،انتهت إليه رئاسة المذهب ،الوجوه

توفي سنة خمس وأربعين ، ، والدارقطني وغيرهما، واشتهر في اآلفاقالطبري أخذ عنه: أبو علي، المزني"
  .)٣١١٣رقم الترجمة (، ٢/١١٣تهذيب سير أعالم النبالء (ئة. اوثالثم

، ، أحمد بن عمر بن سريج البغدادي، القاضي الشافعيسالم، فقيه العراقين، أبو العباسمام، شيخ اإلاإلهو  )٥(
، ولد سنة بضع وأربعين ومئتين، وسمع في الحداثة، ولحق أصحاب سفيان بن عيينة ،صاحب المصنفات

، ، صاحب المزني، وبه انتشر مذهب الشافعينماطي الشافعيوتفقه بأبي القاسم عثمان بن بشار األ، ووكيع
وحدث عنه: أبو القاسم الطبراني، وأبو الوليد حسان بن محمد الفقيه، وأبو أحمد ، ببغداد، وتخرج به األصحاب

رقم الترجمة  ،٢/١٨تهذيب سير أعالم النبالء (مائة. توفي سنة ست وست ،بن الغطريف الجرجاني، وغيرهم
)٢٦٥٤(.  
  .٣سورة التين:  )٦(

 



  الفصل السابع: أواسط وقصار المفصل من أول سورة (النبأ) وحتى آخر سورة (الناس) 

٥٦٧ 

 

بل اقطعني ثم : فقال؟ ك ثم أجيبكأو أقطعُ ، كأجيبك ثم أقطعُ ؟ األمرين أحب إليك
بحضرة رجال وبين  عم أن هذا القرآن نزل على رسول اهللا لَ اعْ : فقال، أجبني

فلو كان ، اوعليه مطعنً ، اظهراني قوم وكانوا أحرص الخلق على أن يجدوا فيه مغمزً 
فلم ، ولكن القوم علموا وجهلتَ ، قوا به وأسرعوا بالرد عليهمناقضة لتعلّ هذا عندهم 

إن العرب قد تدخل "ال" في أثناء كالمها وتلغي : ثم قال له، ينكروا منه ما أنكرتَ 
  .)١(اوأنشد فيه أبياتً ، معناها

والقاعدة في هذا أشباهه أن األلفاظ إذا اختلفت وكان مرجعها إلى أمر واحد لم 
  .)٢(ااختالفً  يوجب ذلك
�m�b�c: وقوله تعالى )٣(»حرم مكة وأنا حرمت المدينة إن إبراهيم« :ع قال

d�e� �l، ثم قال، يريد مكة :m�g�h�i�j�l ،يمكن أن يريد به المدينة ،
وتكراره البلد مرتين دليل ، حيث أقسم بهما، ويكون في اآلية تعريض بحرمة البلدين

وأن يستعمل ، واحد لمعنىً ل االسمين لمعنيين أولى من أن يكونا وجعْ ، على ذلك
  .)٤(بدليل وجود الحرمة فيهما، الخطاب في البلدين أولى من استعماله في أحدهما

 mmmm�� ��}}}}�� ��~~~~�� �������� �������� �������� ��llll  

  .)٥(الكثير: اللبد، m�~�����l: قوله تعالى

 mmmm�� �������� �������� ������������ �����������l  

                                                            
  .٤٧، بيان إعجاز القرآن للخطابي، ص/٣مصر، ط/ –ثالث رسائل في إعجاز القرآن، دار المعارف  )١(
  .٢/٣١معرفة موهم المختلف البرهان:  )٢(
َم ِإْبَراإن ِإْبَرا«: عجزء من حديث قال فيه النبي  )٣( ْمُت اْلَمِديَنَة َكَما َحر َة َوَدَعا َلَها َوَحرَم َمك َة ِهيَم َحرِهيُم َمك

من حديث عبداهللا بن زيد  رواه البخاري ،»ِهيُم َعَلْيِه السَالم ِلَمكةَ َوَدَعْوُت َلَها ِفي ُمدَها َوَصاِعَها ِمْثَل َما َدَعا ِإْبَرا
 -)، ومسلم، كتاب الحج٢١٢٩رقم الحديث ( ،٥١٢ومده، ص/ عباب بركة صاع النبي  –، كتاب البيوع ت

  .)١٣٦٠رقم الحديث (، ٦١٧فيها، ص/ عباب فضل المدينة ودعاء النبي 
  .٢/٩١معاضدة السنة للقرآن البرهان:  )٤(
  .٢/٣١٦ –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٥(

 



  الفصل السابع: أواسط وقصار المفصل من أول سورة (النبأ) وحتى آخر سورة (الناس) 

٥٦٨ 

 

������m: قوله تعالى� � �l ، ألن ، مكررة في المعنى "ال": الزمخشريقال
  .)١(ر اقتحام العقبة بذلكأال ترى أنه فسّ ، اال فك رقبة وال أطعم مسكينً : المعنى

  .)٢(ادعى عليه بأن يفعل خيرً أي أنه يستحق أن يُ ، إنه دعاء: وقيل

mmmm�� ��±±±±�� ��²²²²�� ��� ������ ��� ������ ��� ������ ��� ����³³³³�� ��́́́́���� ����""""�� ��¶¶¶¶���� ����̧̧̧̧������ ������¹¹¹¹�� ��ºººº� �� � � �� �»»»»�� ��llll  
������m: قوله تعالىl إلى قوله :m�±�²� � � � � � � � �³�´� �"�l� ،ثم" دخلت" 

ض لوصف إال أن فيها زيادة تعرّ ، لبيان تفاوت رتبة الفك واإلطعام من رتبة اإليمان
�¶�m: المؤمنين بقوله �¸� ��¹�º��l)٣(.  

   

        

mmmm�� ��rrrr�� ��ssss�� ��tttt�� ��uuuu���� ����vvvv�� ��wwww�� ��xxxx�� ��yyyy�� ��llll  
إلغراء ا: في مواضع منها ايستعمل النداء في غير معناه مجازً قد : /قال 

أمر معناه : واإلغراء، m�v�w�xl: وقد اجتمعا في قوله تعالى، والتحذير
 أي احذروا ناقة اهللا فال : التحذيرو  ،)٤(وا به المخاطبالترغيب والتحريض ولهذا خص

  .)٥(الزموا ناقة اهللا: إغراء بتقدير "سقياها"و، تقربوها
 mmmm�� ��zzzz�� ��{{{{�� ��||||���� ����}}}}�� ��~~~~�� �������� �������� �������� ��llll  

ثم كذبوه في عقرها وفي أي فعقروها ، m�z�{l: تعالى قوله
  .)٦(إجابتهم

                                                            
  .٦/٣٧٨الكشاف  )١(
  .٤/٢١٦ال  –األدوات الكالم على المفردات من البرهان:  )٢(
  .٤/١٦٧ثم  –الكالم على المفردات من األدوات المصدر السابق:  )٣(
  .٢/٢٠٢أقسام معنى الكالم المصدر السابق:  )٤(
  .٣/٦٩فوائد الحذف  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٥(
  .٣/١٧٩مما قدم النية به التأخير  المصدر السابق: )٦(

 سورة الشمسسورة الشمسسورة الشمسسورة الشمس

 



  الفصل السابع: أواسط وقصار المفصل من أول سورة (النبأ) وحتى آخر سورة (الناس) 

٥٦٩ 

 

  

  

mmmm�� �������� �������������� �������������� �������� �������� ������� ���� ��� � ���� ��������� �������� ��llll  
�����m: كقوله تعالى، للحال "إذا" تجئ: /قال  � � ��������� � � ��l ،

والعامل فيه استقرار ، ظرف زمان: "إذا"فـ، اوالنهار متجليً  اوالليل غاشيً : والتقدير
  .)١(المحذوف "اقسم"والعامل فيها ، محذوف في موضع نصب على الحال

mmmm�� �������� �������� �������� �������� �������� ��llll  
�����m: تعالىقوله �������  ...l ، ًالما جعل التيسير مشترك 

بين أضداد تلك  اجعل ضده وهو التعسير مشتركً ، عطاء والتقى والتصديقبين اإل
  .)٢(وهي المنع واالستغناء والتكذيب، األمور

اعملوا «: فقال؟ العملأال نتكل وندع : يا رسول اهللا: وقد قال بعض الصحابة
������m: ثم قرأ »فكل ميسر لما خلق له������� � � �!� �"�¡�

¢�£�¤�¥�¦�§�¨�©��ª�«�¬l)٣(.  

                                                            
  .٤/١٢١إذا   –الكالم على المفردات من األدوات : البرهان )١(
  .٣/٢٧٩الطباق  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٢(
َما ِمْنُكْم ِمْن «: َفَقالَ ِفي َجَناَزٍة َفَأَخَذ َشْيًئا َفَجَعَل َيْنُكُت ِبِه اْألَْرَض  َقاَل َكاَن النِبي  تي الحديث: َعْن َعلِ  )٣(

 :َقالَ  ؟َيا َرُسوَل اِهللا َأَفَال َنتِكُل َعَلى ِكَتاِبَنا َوَنَدُع اْلَعَملَ  :َقاُلوا »َأَحٍد ِإال َوَقْد ُكِتَب َمْقَعُدُه ِمَن الناِر َوَمْقَعُدُه ِمَن اْلَجنةِ 
ا َمْن َكاَن مِ اْعَمُلوا َفُكل ُمَيسرٌ « َعاَدِة َوَأمُر ِلَعَمِل َأْهِل السَعاَدِة َفُيَيسا َمْن َكاَن ِمْن َأْهِل الس ْن َأْهِل  ِلَما ُخِلَق َلُه َأم

���� �m(الشَقاِء) ثُم َقَرَأ  »الشَقاِء َفُيَيسُر ِلَعَمِل َأْهِل الشَقاَوةِ ��������lمن حديث  البخاري . رواه
 - )، ومسلم، كتاب القدر٤٩٤٩رقم الحديث ( ،١٢٦٠باب فسنيسره لليسرى، ص/ –، كتاب التفسير ت علي

معاضدة السنة للقرآن البرهان:  .)٢٦٤٧رقم الحديث ( ١٢٢٢ص/ ،... باب كيفية الخلق اآلدمي في بطن أمه
  .١٠-٥، واآليات في سورة األعلى/٢/٨٦

 سورة الليلسورة الليلسورة الليلسورة الليل

 



 

    

    
    ::::املبحث الثاني: قصار املفصلاملبحث الثاني: قصار املفصلاملبحث الثاني: قصار املفصلاملبحث الثاني: قصار املفصل

 ))))الناسالناسالناسالناسأول سورة (الضحى) وحىت آخر سورة (أول سورة (الضحى) وحىت آخر سورة (أول سورة (الضحى) وحىت آخر سورة (أول سورة (الضحى) وحىت آخر سورة (من من من من 

 

 



  الفصل السابع: أواسط وقصار المفصل من أول سورة (النبأ) وحتى آخر سورة (الناس) 

٥٧١ 

 

        
        

mmmm�� ��hhhh�� ��iiii�� ��jjjj�� ��kkkk������ ������llll���� ����mmmm���� ����llll  
�m�h�i�j�k: قوله تعالى � �l�l ،ألن فواصل  ؛فحذف المفعول، أي ما قالك
  .)١(اآلي على األلف

 mmmm�� ��tttt�� ��uuuu�� ��vvvv� ���� ��� � ���� ���wwww�� ��xxxx�� ��llll  
�mt�u�v: تعالىقوله  � � �w�l ، معنى الجمع بين حرفي التأكيد

  .)٢(أن العطاء كائن ال محالة وٕان تأخر والتأخير

�mt�u�v: وله تعالىق � � �w�lألنه تعالى بعد ما يرضى النبي  ؛
ال بل حال أمته ، يزيده وينتقل به من كل الرضا إلى أعظم ما كان يرجو منه ع

�������mu�v�l: فقوله، كذلك   .)٣(بشارةفيه ��
    

  
  

mmmm�� ��§§§§�� ��̈̈̈̈�� ��©©©©�� �������� ������ �� �������� ������ªªªª�������������� ��������������««««�� ��¬¬¬¬�������� ��������®®®®�� �������� ��� ������ ��� ������ ��� ������ ��� ����°°°°�������� ��������±±±±�� ��llll  

�©�̈�§�m: تعالى قوله � � � � � � �ª� �� � � � �«�¬� � � �®��� � � � � � � � �°� � � �l ، ٤(»يغلب عسر يسرينلن «ولذلك ورد( ،
بمعنى أن الجنس ، م طبيعة ال ثاني لهاألن لال  ؛ادً جإنما كان مع العسر وا: )٥(التُنوخيقال 

                                                            
  .٣/١٠٩حذف المفعول  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )١(
  .٢/٢٥٨المصدر السابق:  )٢(
  .٤/٥٦قاعدة عن الجويني في الفرق بين اإلتيان واإلعطاء  المصدر السابق: )٣(
، رقم الحديث ٢/٦٢١باب تفسير سورح الشرح  –، كتاب التفسير ت مرسًال عن الحسن أخرجه الحاكم )٤(
)٤٠٠٨.(  
التنوخ بفتح التاء المثناة من فوقها وضم النون المخففة - هو محمد بن محمد بن منجازين الدين التنوخي  )٥(

الدمشقي ثم البغدادي  - ا بالبحريناجتمعوا قديمً سم لعدة قبائل اوبعد الواو خاء معجمة وهذه النسبة إلى تنوخ وهو 
  ).٢/١٥٤هدية العارفين (صنف أقصى القرب في صناعة األدب.  هـ،٧٤٨األديب المتوفى سنة 

 سورة الضحىسورة الضحىسورة الضحىسورة الضحى

 سورة الشرحسورة الشرحسورة الشرحسورة الشرح

 



  الفصل السابع: أواسط وقصار المفصل من أول سورة (النبأ) وحتى آخر سورة (الناس) 

٥٧٢ 

 

  .)١(والكلي ال يوصف بوحدة وال تعدد، هي
، عليه واللعهد الذي كان "اليسر"وتعريف ، للتعميم m°lإن تنكير : وقد قيل

 االثاني مغايرً  "اليسر"ليكون ، أو الجنس الذي يعرفه كل أحد )٢(ده سبب النزوليؤك 
  .بخالف العسر، لألول

وتمكينها ، تأكيد لألولى لتقديرها في النفس - هنا-أن الجملة الثانية : والتحقيق
: كما ال يدل قولنا، اليسروال تدل على تعدد ، وألنها تكرير صريح لها، من القلب

  .)٣(فاألفصح أن هذا تأكيد، على أن معه كتابين، اإن مع زيد كتابً ، اوٕان مع زيد كتابً 

  
 

 mmmm�� ��DDDD�� ��EEEE�� ��FFFF�� ��llll  
�`�_�^�m: لقوله، هو طور سيناء، m�D�E�l: قوله تعالى �a�

b�l )٤(.  

 

   

mmmm�� ��kkkk�� ��llll�� ��mmmm�� ��nnnn�� ��oooo�� ��pppp�� ��llll  
ثم ، جميع مخلوقاته m�o�l: بقوله فعمm�k�l�m�n�o�l ، : تعالى قوله

  .)٥( m�q�r�s�t�l: فقال خّص 

                                                            
  .٤/٦١قاعدة فيما إذا ذكر االسم مرتين  -أساليب القرآن وفنونه البليغة  البرهان:  )١(
مقال مخفا، فعيره المشركون بفقره، حتى قالوا له: نجمع لك  عا "إن اهللا بعث نبيه محمدً : / قال القرطبي )٢(

��m ماال، فاغتم وظن أنهم كذبوه لفقره، فعزاه اهللا، وعدد نعمه عليه، ووعده الغنى بقوله: � � � � � �ª��� � � � � �©�¨�§l  أي ال
  ).٢٢/٣٥٩ (تفسير القرطبي ."ي الدنياا عاجال، أي فيحزنك ما عيروك به من الفقر، فإن مع ذلك العسر يسرً 

  .٤/٦٣قاعدة فيما إذا ذكر االسم مرتين  -أساليب القرآن وفنونه البليغة  البرهان:  )٣(
  .٢/١٣٥اإلجمال ظاهًرا وأسبابه  - ١/٥٩معرفة الفواصل ورؤوس اآلي البرهان: . ٢٠سورة المؤمنون )٤(
  .٢/٢٨٩ذكر الخاص بعد العام  - أساليب القرآن وفنونه البليغة  البرهان: . ٢سورة العلق: )٥(

 سورة التنيسورة التنيسورة التنيسورة التني

 سورة العلقسورة العلقسورة العلقسورة العلق

 



  الفصل السابع: أواسط وقصار المفصل من أول سورة (النبأ) وحتى آخر سورة (الناس) 

٥٧٣ 

 

، m�k�l�mlوللنبوة ، )١( m����l: قيل أول ما نزل للرسالة: /قال 

ألن النبوة  ؛ععلى نبوة محمد  دالm�k�l�ml ،  قوله تعالى: فإن العلماء قالوا

وقوله تعالى ، ك بتكليف خاصلَ على لسان المَ  عبارة عن الوحي إلى الشخص

m���� � � � � ����� �¡� � � � �l)ألنها عبارة عن الوحي إلى  ؛عدليل على رسالته ، )٢

  .)٣(الشخص على لسان الملك بتكليف عام

 mmmm�� �������� ������������ ������������ �������� �������� ��llll  
إن ِمما َأَخاُف َعَلْيُكْم ِمْن َبْعِدي َما ُيْفَتُح َعَلْيُكْم ِمْن «: في مثل الدنيا عقوله 

�����m: في قوله تعالى )٤(»َزْهَرِة الدْنَيا َوِزيَنِتَها � �������	�
� � ��� �l )وقوله، )٥ :
m�,� �-�.�/l )٦(.  

، وهي على هذا حرف، فيستفتح بها الكالم "أال"بمعنى  "كّال" تكون: /قال 
نزل على  أن جبريلواستدل على أنها لالستفتاح أنه روي ، )٧(أبي حاتموهذا مذهب 

��~�m: ولما قال بخمس آيات من سورة العلق عالنبي ����� � �l )طوى ، )٨

                                                            
  .١سورة المدثر:  )١(
  .٢-١سورة المدثر:  )٢(
  .١/١٤٨معرفة أول ما نزل من القرآن وآخر ما نزل البرهان:  )٣(
، ٣٥٦، ص/الصدقة على اليتامىباب  – الزكاة، كتاب ت أبي سعيد الخدريمن حديث  رواه البخاري )٤(

رقم الحديث  ،٤٦٤ص/ تخوف ما يخرج من زهرة الدنيا، - الزكاة)، ومسلم، كتاب ١٤٦٥رقم الحديث (
)١٠٥٢(.  
  .٧- ٦سورة العلق:  )٥(
  .٢/٩٢معاضدة السنة للقرآن البرهان: . ٣٦سورة محمد: )٦(
  .١/٢١٣مغني اللبيب البن هشام  )٧(
  .٥سورة العلق:  )٨(

 



  الفصل السابع: أواسط وقصار المفصل من أول سورة (النبأ) وحتى آخر سورة (الناس) 

٥٧٤ 

 

�����m: ثم لما نزل بعد ذلك، فهو وقف صحيح ،النمط � �����l   فدل على أن
  .)١(عنده "َال أَ "فهي في االبتداء بمعنى ، " من طريق الوحياالبتداء بـ "كّال 

 mmmm�� ��!!!!���� ����""""�� ��####���������� ����������$$$$�� ��llll  

امتنع أن تكون من رؤية البصر أو  "رأيت"على "الهمزة" إذا دخلت : /قال 

ى في المعنى تعدّ ! ما صنع ازيدً  تأرأي: كقولك، أخبرني: وصارت بمعنى، القلب

��&�%�#$�"��!�m: ومنه قوله تعالى، وفي اللفظ تعدى بنفسه، بحرف ��'l)٢(.  

mmmm�� ��±±±±�� ��²²²²���� ����³³³³���� ����́́́́������ ������,,,,�� ��¶¶¶¶�� ��̧̧̧̧�� ��llll   
�m±�²: قوله تعالى �³� �´� � �,�¶l ، وقوله، مؤذنة "لئن"فالالم في :

m ًاَنْسَفعl ،٣(واهللا لنسفعنّ : تقديره، جواب القسم المقدر(.  

 mmmm�� ��¹¹¹¹�� ��ºººº������ ������»»»»�� ��¼¼¼¼�� ��llll  
�m¹�º: قوله تعالى � �»l ،وأما ، فوصف به الناصية، الخطأ صفة الكل

  .)٤(الكاذبة فصفة اللسان
األولى أن ، فائدة الجمع بينهما، )٥( m,�¶�¸�¹�ºl: تعالى وقوله
 ليشمل بذلك ظاهر كل ، والثانية على علة السفع، m¹lعلى  نصيصذكرت للت

  .)٦(ناصية هذه صفتها

 mmmm�� ��ÀÀÀÀ�� ��ÁÁÁÁ�� ����� ��� �� ����� ���ÂÂÂÂ�� ��llll  

                                                            
  ٤/١٩٥كال  –الكالم على المفردات من األدوات البرهان:  )١(
 مسألة في دخول الهمزة على رأيت –الكالم على المفردات من األدوات البرهان: . ١٠-٩سورة العلق:  )٢(
٤/١١٤.  
  .٤/٢٠٧الالم الغير عاملة  –الكالم على المفردات من األدوات البرهان:  )٣(
  .٢/١٦٧إطالق اسم الكل على الجزء  –ومجازه  بيان حقيقتهالمصدر السابق:  )٤(
  .١٦-١٥سورة العلق:  )٥(
  .٢/٢٨٠البدل  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٦(

 



  الفصل السابع: أواسط وقصار المفصل من أول سورة (النبأ) وحتى آخر سورة (الناس) 

٥٧٥ 

 

، وقوة البطش، وٕاجابة الزبانية، فيه سرعة الفعل، m�À�Ál: قوله تعالى
�m�A�B�C: ويدل عليه قوله تعالى، وهو وعيد عظيم ذكر مبدؤه وحذف آخره � ���

D�E� � ��F�l )١(.  

        

        

mmmm�� ��AAAA�� ��BBBB�� ��CCCC�� ��DDDD�� ��EEEE�� ��FFFF�� ��llll  
ألن اإلنزال  ؛ضمر القرآنأ، يعني القرآن، m�A�B�C�D�E�l: قوله تعالى

  :اختلف في كيفية اإلنزال على ثالثة أقوالو  ،)٢(يدل عليه
ثم نزل بعد ذلك ، واحدة أنه نزل إلى سماء الدنيا ليلة القدر جملةً : أحدها

على حسب ، في عشرين سنة أو في ثالث وعشرين أو خمس وعشرين امنجمً 
  .االختالف في مدة إقامته بمكة بعد النبوة

، من عشرين سنة رٍ دْ أنه نزل إلى سماء الدنيا في عشرين ليلة قَ : والقول الثاني
وقيل في خمس وعشرين ، من ثالث وعشرين سنة رٍ دْ وقيل في ثالث وعشرين ليلة قَ 

في كل ليلة ما يقدر اهللا سبحانه إنزاله في كل ، مس وعشرين سنةمن خ رٍ دْ ليلة قَ 
  .عفي جميع السنة على رسول اهللا  اثم ينزل بعد ذلك منجمً ، السنة

في  اثم نزل بعد ذلك منجمً ، أنه ابتدئ إنزاله في ليلة القدر: والقول الثالث
  .أوقات مختلفة من سائر األوقات
في  )٣(الحاكمويؤيده ما رواه ، األكثرونوٕاليه ذهب ، والقول األول أشهر وأصح

ُأْنِزَل اْلُقْرآُن ُجْمَلًة َواِحَدًة ِإَلى َسَماِء الدْنَيا ِفي َلْيَلِة «: قال ابن عباسمستدركه عن 

                                                            
  .١/٢٧٦حذف الواو  –علم مرسوم الخط البرهان: . ٥٠سورة القمر: )١(
  . ٢٠-٤/١٩قاعدة في الضمائر  –أساليب القرآن وفنونه البليغة  البرهان: )٢(
بي النيسابوري الحافظ الكبير أبو عبداهللا هو  )٣( ع الضمحمد بن عبد اهللا بن محمد بن حمُدويه بن ُنعيم بن الَبي

ثمائة، واعتنى به أبوه َفَسمعه في صغره ثم َسِمَع هو بنفسه، وكتب عن ، ولد سنة إحدى وعشرين وثالالحاكم
= 

 سورة القدرسورة القدرسورة القدرسورة القدر

 



  الفصل السابع: أواسط وقصار المفصل من أول سورة (النبأ) وحتى آخر سورة (الناس) 

٥٧٦ 

 

َل َبْعَد َذِلَك ِفي ِعْشِريَن َسَنةً ، اْلَقْدرِ  ُنز صحيح على شرط : الحاكمقال  »ثُم
  .)١(الشيخين

ابن عن  سعيد بن جبيرن ع )٣(حسان من جهة "التفسير"في  )٢(النسائيوأخرج 
َفَجَعَل  ُفِصَل اْلُقْرآُن ِمَن الذْكِر َفُوِضَع ِفي َبْيِت اْلِعزِة ِفي السَماِء الدْنَيا«: قال عباس

وحسان هو ابن أبى األشرس ، وٕاسناده صحيح ،)٤(»عَيْنِزُل َعَلى النِبي  ÷ جبريل

  .وغيره النسائيوثقه 

 )٥("المنهاج"في  الحليميواإلمام أبو عبد اهللا ، مقاتلقال : وبالثاني

                                                            
عن األصم وعثمان بن السماك وطبقتهما، وقرأ القراءات على جماعة، وبرع في معرفة  نحو ألفي شيخ، وحدث

الحديث وفنونه، وصنف التصانيف الكثيرة منها: "المستدرك على الصحيحين، وانتهت إليه رياسة الفن بخراسان 
  ).٥/٣٣ذرات الذهب ش(هـ.  ٤٠٥مات سنة  ،ال بل بالدنيا، وكان فيه َتَشيع وحط على معاوية، وهو ثقة حجة

  ).٤٠١٦، رقم الحديث (٢/٦٢٣كتاب التفسير، باب تفسير سورة القدر  – رواه الحاكم )١(
بن سنان  بن علي ، ناقد الحديث، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيباإلسالمالحافظ الثبت، شيخ  اإلمام هو )٢(

ا في سنة خمس عشرة ومئتين، وطلب العلم في صغره، سَ نَ ولد بِ ، ، صاحب السننبن بحر الخراساني النسائي
، واإلتقانوكان من بحور العلم، مع الفهم، وخلق كثير، بن عمار،  سمع من: إسحاق بن راهويه، وهشام
جال في طلب العلم في خراسان، والحجاز، ومصر، والعراق، والجزيرة، ، والبصر، ونقد الرجال، وحسن التأليف

، ولم يكن أحد في رأس والشام، والثغور، ثم استوطن مصر، ورحل الحفاظ إليه، ولم يبق له نظير في هذا الشأن
، توفي سنة ثالث ا، مليح الوجه، ظاهر الدم، حسن الشيبةكان شيخنا مهيبً و ، الثالثمائة أحفظ من النسائي

  ).٢٦٠٨رقم الترجمة ( ٢/٩تهذيب سير أعالم النبالء وثالثمائة. (
وشريح  سدي موالهم، روى عن سعيد بن جبيرشرس المنذر بن عمار الكاهلي األحسان بن أبي األهو  )٣(

القاضي ومغيث بن سمى وأبي عبيدة بن عبداهللا بن مسعود وعنه األعمش ومنصور بن المعتمر وعبد اهللا بن 
، حديثًا واحًدا: "فصل القرآن من الذكر فوضع في بيت العزة" وقال ثقة روى له النسائي ،حبيب ابن أبي ثابت

يعتق من زكاة ماله ويعطي  ابن عباس في الزكاة: ويذكر عن قات، وقال البخاريقلُت: وذكره ابن حبان في الث
  ).٤٤٨رقم الترجمة ( ٢/٢١٥تهذيب التهذيب (في الحج. 

  .)٧٩٣٧رقم الحديث ( ،٧/٢٤٧للنسائي  ،السنن الكبرى )٤(
  .٢/٣٧٦المنهاج في شعب اإليمان، للحليمي  )٥(

 



  الفصل السابع: أواسط وقصار المفصل من أول سورة (النبأ) وحتى آخر سورة (الناس) 

٥٧٧ 

 

  .)٢(في تفسيره )١("الماوردي"و

  .)٣(وغيره الشعبيقال : وبالثالث

mmmm�� ��̂̂̂̂�� ��____�� ��̀̀̀̀�� ��aaaa�� ��bbbb���� ������� ��� ���� ������� ���cccc� �� � � �� �llll  
�m�`�a�b: نحو، النتهاء الغايةتأتي "حتى" : /قال  �� ��� �l)٤(.  

        
        

mmmm�� ��dddd�� ��eeee�� ��ffff�� ��gggg���� ����hhhh�� ��iiii�� ��jjjj�� ��kkkk�� ��llll� �� � � �� �mmmm�� ��nnnn�� ��oooo������ ������pppp�� ��llll  

وقال ، زائلين من الدنيا: وقيل ،)٥(منتهين: مجاهدقال ، �mll: تعالى قوله
إنما هو من انفكاك الشيء إذا ، "مازال"و "ما انفك"ليس هو من باب : األزهري

  .)٦(انفصل عنه
��m�m�n�o: تعالى قولهو  �l ، تأتيهمأي لم يتعارفوا حتى.  
mmmm�� �������� �������� �������� �������� �������� ��    � �� �� �� �!!!!�� ��""""�� ��####�� ��$$$$�� ��%%%%� �� �� �� �&&&&�� ��'('('('(�� ��))))�� ��****� �� � � �� �
++++�� ��,,,,�� ��llll  

�*�(m: تعالى قوله �+l ،٧(أي األمة القيمة(.  

                                                            
، مصنف "الحاوي" و"اإلقناع" و"أدب بن محمد بن حبيب البصري الشافعي ، عليأقضي القضاة أبو الحسن )١(

واألصول، والتفسير، بصيًرا بالعربية، ولي قضاء بالد كثيرة، ثم سكن بغداد الدنيا والدين"، كان أماًما في الفقه، 
ْيمري بالبصرة، وعلى أبي حامد ببغداد، وجماعة توفي في ، وعاش سًتا وثمانين سنة، تفقه على أبي القاسم الص

  ).٥/٢١٨شذرات الذهب (ربيع األول سنة خمسين وأربعمائة عن ست وثمانين سنة. 
عند تفسير سورة  ٣١١ص/ ٦بيروت/لبنان، ج/ –"النكت والعيون"، دار الكتب العلمية  ماورديتفسير ال )٢(

  القدر.
  .١٦٣/ ١كيفية إنزاله البرهان:    .٦/٣١٢في تفسيره "النكت والعيون"  ذكره الماوردي )٣(
  ٤/١٧٠حتى  –المفردات من األدوات الكالم على البرهان:  )٤(
  : "منتهين حتى يتبين لهم الحق".وتكملة قول مجاهد ٤/٢٥٣٩ تفسير ابن كثير )٥(
  .٣/٢٣٢ التعبير عن المستقبل بلفظ الماضي وعكسه –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٦(
  .٣/١٠١حذف الموصوف  المصدر السابق: )٧(

نة
ِّ
نةسورة البي
ِّ
نةسورة البي
ِّ
نةسورة البي
ِّ
 سورة البي

 



  الفصل السابع: أواسط وقصار المفصل من أول سورة (النبأ) وحتى آخر سورة (الناس) 

٥٧٨ 

 

  

 mmmm�� ��YYYY�� ��ZZZZ�� ��[[[[�� ��\\\\�� ��]]]]�� ��llll  
�m�Y�Z: استنبط الناس زلزلة عام اثنين وسبعمائة من قوله تعالى: /قال 

[l ،١(والذال بسبعمائة، فإن األلف باثنين(.  

 mmmm�� ��̂̂̂̂�� ��____�� ��̀̀̀̀���� ����aaaa�� ��llll  

تخرج األرض «: عومن األمر بمجاهدة المشركين والمنافقين قوله : /قال 

 .)٢(»ويحسر الفرات عن جبل من ذهبأفالذ كبدها 

فإن األرض تلقي ما فيها من ، m�^�_�`l: في قوله تعالى
  .)٣(الذهب والفضة حتى يكون آخر ما تلقي األموات أحياء

وأنها أخرجت ، يحيى به الموتى: وقيل ،أخرجت ما فيها من الكنوز: قيلو 
ألن الحمل يسمى  ؛بالحمل الذين يكون في البطن اتشبيهً  الً فسمى الموتى ثق، موتاها

وذلك معلوم من ، اإلخراج متأخر عن الزلزالو  )٤( m�u�vl: قال تعالى، الً ثق

  .)٥(قضية الوجود

 mmmm�� ��wwww�� ��xxxx�� ��yyyy�� ��zzzz�� ��{{{{���� ����||||�� ��}}}}�� ��llll  

                                                            
  .٢/١١٧في القرآن علم األولين واآلخرين  –معرفة تفسيره وتأويله البرهان:  )١(
باب  – الفتن، كتاب ت أبي هريرةمن حديث  واه البخارير  ،» يوشك الفرات أن يحسر...«حديث:  )٢(

باب ال تقوم الساعة  -الفتن وأشراط الساعة)، ومسلم، كتاب ٧١١٩رقم الحديث ( ،١٧٦٠، ص/خروج النار
  .)٢٨٩٤رقم الحديث ( ،١٣٢٣ص/ حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب،

باب  -الزكاة ، كتاب ت من حديث أبي هريرة مسلمرواه  ،» تقيء األرض أفالذ كبدها...«وأما حديث: 
  . )١٠١٣رقم الحديث (، ٤٥٠ص/ يقبلها،الترغيب في الصدقة قبل أال يوجد من 

  .٢/٩٢بيان معاضدة السنة للقرآن البرهان:  )٣(
  .٣/٢٧٠ستعارة اال –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان: . ١٨٩سورة األعراف: )٤(
  .٤/٢٦٤الواو الغير عاملة  –الكالم على المفردات من األدوات البرهان:  )٥(

 سورة الزلزلةسورة الزلزلةسورة الزلزلةسورة الزلزلة

 



  الفصل السابع: أواسط وقصار المفصل من أول سورة (النبأ) وحتى آخر سورة (الناس) 

٥٧٩ 

 

ومحمد بن داود ، أبي العباس أحمد بن سريججرت مناظرة بين : /قال 
فما تقول في ، تقول بالظاهر وتنكر القياسأنت : له أبو العباسقال ، )١(الظاهري

�}�m�w�x�y�z: قول اهللا تعالى �|�}�~�������

���l)وقال الً فسكت محمد طوي؟ من يعمل مثقال نصف ذرة ما حكمه، )٢ :
أنظرتك : قال، ني ساعةرْ قال أنظِ ، لةجْ قد أبلعتك دِ : أبو العباسقال له ، أبلعني ريقي

  .)٣(ولم يكن بينهما غير ذلك، وافترقا، إلى قيام الساعة

ة ألن الذرّ ؛ ابن داودر وعدم تصوّ  ابن سريجبعضهم وهذا من مغالطات : وقال
: ولهذا قال سبحانه، بالنصف والربع وغير ذلك من األجزاءل ليس لها أبعاض فتمثّ 

m�f�g�h� �i� �j�lk�l)فذكر سبحانه ماال يُ ، )٤ وال يدرك ، ل في الوهم أجزاؤهتخي
  .)٥(تفرقه

ه على أن الرطل والقنطار ال يضيع لك فنبّ ، mj�kl: قوله تعالىو 
  .)٦(عنده

  

 mmmm�� �������� ���������� ���������� �������� ��llll  

                                                            
الظاهري، العالمة، البارع، ذو الفنون، أبو بكر، كان أحد من ُيضرب المثل بذكائه،  بن علي محمد بن داود )١(

حدث عن: أبيه، وعباس  ،وهو مصنف كتاب: "الزهرة " في اآلداب والشعر، وله كتاب في الفرائض، وغير ذلك
وله بصر تاٌم بالحديث، وبأقوال الصحابة، وكان يجتهد وال يقلد ، المدائني، وطبقتهم الدوري، ومحمد بن عيسى

وفي سنة سبع وتسعين ومئتين. ، تحدث عنه: ِنْفطويه، والقاضي أبو عمر محمد بن يوسف، وجماعة، اأحدً 
  ).٢٢٩٥رقم الترجمة ( ١/٥٠٩تهذيب سير أعالم النبالء (
  .٨- ٧سورة الزلزلة:  )٢(
  .٣/٢٤طبقات الشافعية للسبكي  )٣(
  .٤٠سورة النساء:  )٤(
  .١/٣٢٨هل يجوز في التصانيف والرسائل والخطب استعمال بعض آيات القرآن البرهان:  )٥(
  .٢/١٤األحكام المستنبطة من تنبيه الخطاب  –معرفة أحكامه المصدر السابق:  )٦(

 العادياتالعادياتالعادياتالعاديات    سورةسورةسورةسورة

 



  الفصل السابع: أواسط وقصار المفصل من أول سورة (النبأ) وحتى آخر سورة (الناس) 

٥٨٠ 

 

��m: قوله تعالى��� ����� �!� � � �"l)فالهاء األولى كناية عن ، )١
أي ، اإلغارةوالثانية كناية عن ، اأي أثرن بالحوافر نقعً ، وهي موريات، الحوافر

�!� m: االمغيرات صبحً  � � �"l)قيلو  ،)٣(فأغاروا بجمعهم، جمع المشركين، )٢ :
  .)٤(فهذه األفعال إنما تكون لمكان، بداللة والعاديات عليه، الضمير لمكان اإلغارة

mmmm�� ��¡¡¡¡�� ��¢¢¢¢������ ������££££�� ��¤¤¤¤�� ��¥¥¥¥�� ��llll    
�¢�¡�m: قوله تعالى � �£�¤l وقيل ،أي إن حبه للخير لشديد :

  .)٥(أي من أجل حبه للمال يبخل، البخل: والشدة، أنه لحب المال لبخيل: المقصود
  

        

mmmm�� ��ffff�� ��gggg�� ��hhhh�� ��iiii� �� � � �� �jjjj�� ��llll  
 ،رضا ذات: أي، على النسب: قيل، mg�h�il: قوله تعالى

ألن المجاز في لفظ ؛ وكالهما مجاز إفراد ال مجاز إسناد، بمعنى مرضية: وقيل
mil  هعيشتُ  رضيتْ : روا أنهم قالواولكنهم كأنهم قدّ ، "إسنادها"ال في ،

  .)٦(عيشة راضية: فقالوا

 mmmm�� ��pppp�� ��qqqq���� ����rrrr�� ��llll  
كما أن األم : أي، مجاز "األم الهاوية"فاسم ، m�p�ql: تعالى قوله

  .)٧(النار للكافرين كافلة ومأوى ومرجع -اأيضً -كذلك ، كافلة لولدها وملجأ له

                                                            
  .٥-٤سورة العاديات:  )١(
  .٥سورة العاديات:  )٢(
  .٢/١٣٤ا وأسبابه اإلجمال ظاهرً  -معرفة تفسيره وتأويله البرهان:  )٣(
  .٤/٢٠قاعدة في الضمائر –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٤(
  .٤/٢٠٧الالم العاملة جًرا  - ٤/٣٠قاعدة في الضمائر  - ٣/١٨٥قلب اإلسناد  المصدر السابق:  )٥(
  .٢/١٧٧ -  ٢/١٦٠ومجازه بيان حقيقته المصدر السابق:  )٦(
  .٢/١٦١المجاز اإلفرادي  المصدر السابق: )٧(

 سورة القارعةسورة القارعةسورة القارعةسورة القارعة

 



  الفصل السابع: أواسط وقصار المفصل من أول سورة (النبأ) وحتى آخر سورة (الناس) 

٥٨١ 

 

  

 mmmm�� ��



�� ���������� ���������� ���� ��llll  

m: قوله تعالىفي  الزمخشريقال ��� �������� ���

�l)ألنه جعل الثانية أبلغ في اإلنشاء فقال ؛إن الثانية تأسيس ال تأكيد، )١ :
وفيه تنبيه على تكرر ، تنبيه على أن اإلنذار الثاني أبلغ من األول m�lوفي 

بل هو مستمر ، األزمنة ال يتطرق إليه تغييروٕان تعاقبت عليه ، ذلك مرة بعد أخرى
  .)٢(ادائمً 


m: قوله تعالى��� �������� ����l)٣( ، لما قبلها  هي رد
�|�}�m: ألنه لما قال �}�~����l )بأنهم ال يعلمون  اكان إخبارً ، )٤


m: فقال، قون بهاوال يصد ، اآلخرة��� ��l� ، فال يحسن الوقف عليها–
  .)٥(ولو لم يفتقر لما بعدها لجاز الوقف، إال لتبيين ما بعدها -هنا

 mmmm�� �������� ��������� ��� ��� �������� ��� ��� �������� ��� ��� �������� ��� ��� ����������� �������� �������� ��llll  
����m: تعالى قوله � � � � � � � � � � � � �����l ،القول في ألن سياق  ؛أي عاقبة أمركم

  .)٦(التهديد والوعيد
mmmm�� �������� ���������������� ������������������ ���������� �������� �������� ��llll    

                                                            
  .٤- ٣سورة التكاثر:  )١(
  .٣/١٤-٣/١٠فوائد التكرير  -أساليب القرآن وفنونه البليغة بتصرف ... البرهان:  ٦/٤٢٤الكشاف  )٢(
  .٤- ٣سورة التكاثر:  )٣(
  .٢- ١سورة التكاثر:  )٤(
  .٤/١٩٣كال  –ت من األدوات الكالم على المفرداالبرهان:  )٥(
  .٣/١١٦حذف المفعول  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٦(

 سورة التكاثرسورة التكاثرسورة التكاثرسورة التكاثر

 



  الفصل السابع: أواسط وقصار المفصل من أول سورة (النبأ) وحتى آخر سورة (الناس) 

٥٨٢ 

 

����m: تعالى قوله � � � ��� �����l ، ّاتقديره لم :m�{�|l� �

)١( .
أو لتحققتم ، لرجعتم عن كفركم: وقيل ،لشغلكم ذلك عما أنتم فيه: تقديره: وقيل

  .)٢(مصداق ما تحذرونه
   

        

mmmm�� ��RRRR�� ��SSSS�� ��TTTT�� ��UUUU�� ��VVVV�� ��llll  

كان يهمز ، أمية بن خلفإنه : قيل، m�R�S�T�Ul: تعالى قوله
   .)٣(عالنبي 

  

  

mmmm�� �������� ������� ���� ��� � ���� ���				�� ��



���� ����llll  
�����m: قوله تعالى � � �	l ، ّى به عن مصيرهم إلى العذرةكن ،

  .)٤(فإن الورق إذا أكل انتهى حاله إلى ذلك
   

        

mmmm�� ��AAAA�� ��BBBB�� ��CCCC�� ��llll  

في  m�lإنها متعلقة : قيل، m�A�B�l: في الالم: /قال 

                                                            
  .١سورة التكاثر:  )١(
  .٣/١٢٠حذف األجوبة  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٢(
  .١/١١٩علم المبهمات المصدر السابق:  )٣(
  .٢/١٨٩في القرآن الكنايات والتعريض المصدر السابق:  )٤(

 سورة اهلمزةسورة اهلمزةسورة اهلمزةسورة اهلمزة

 سورة قريشسورة قريشسورة قريشسورة قريش

 الفيلالفيلالفيلالفيلسورة سورة سورة سورة 

 



  الفصل السابع: أواسط وقصار المفصل من أول سورة (النبأ) وحتى آخر سورة (الناس) 

٥٨٣ 

 

  .)١(آخر الفيل
اهم سمّ ، اواعلم أنه لم يسم اهللا قبيلة من جميع قبائل العرب باسمها إال قريشً 

، )٢(m�A�Bl: الدهور ذكرهم فقال تعالى ليبقى على مر ؛ بذلك في القرآن
: هي متعلقة بقوله m�A�Bl: تعالى قوله: اأيضً  /وقال 

mIl)٣( ،أو بقوله :m����	l)ولهذا كانتا في مصحف ، )٤
ئهم إنما هو لكفرهم وتجرّ ، ف بأن جعلهم كعصف مأكولعّ وضُ ، سورة واحدة ُأَبيّ 

  .)٥(متعلق بمحذوف أي أعجبوا: وقيل ،على البيت
 mmmm�� ��NNNN�� ��OOOO���� ����PPPP�� ��QQQQ�� ��RRRR�� ��SSSS�� ��TTTT�� ��UUUU� �� � � �� �llll  

�m�N�O: تعالى قوله �P�Q�R�S�T�l ، ٍأي من جوع شديد 
  .)٦(وخوف عظيم

فهم منه العلة بأن الذي  األبذيورده ، أي من أجل الجوع، mP�Ql: وقوله
  .أي ابتداء اإلطعام من أجل الجوع، وٕانما هي لالبتداء، إنما هو ألجل المراد

�mO: تعالى وقوله �P�Ql ، تؤدي  -هنا– "نْ مِ " إلى أنّ  سيبويهأشار
  .)٧("عن"معنى 

فإن الذي فهم ، وليس بشيء ،أي ألجل الجوع، هي بمنزلة الالم للعلة: وقيل
  .)٨("نْ مِ "ال  "أجل"منه العلة إنما هو 

  

                                                            
  .١/٥٧معرفة الفواصل ورؤوس اآلي البرهان:  )١(
  .١/١١٩علم المبهمات المصدر السابق:  )٢(
  .٣سورة قريش:  )٣(
  .٥سورة الفيل:  )٤(
  .٤/٢٠٨ا الالم العاملة جر  –الكالم على المفردات من األدوات البرهان:  )٥(
  .٣/١٠١حذف الموصوف  –البليغة أساليب القرآن وفنونه المصدر السابق:  )٦(
  باب عدة ما يكون عليه الكلم. ٢٢٧-٤/٢٢٦الكتاب لسيبويه  )٧(
  .٢٥٥-٤/٢٥٤ِمْن  –الكالم على المفردات من األدوات البرهان:  )٨(

 



  الفصل السابع: أواسط وقصار المفصل من أول سورة (النبأ) وحتى آخر سورة (الناس) 

٥٨٤ 

 

   

  

mmmm�� ��VVVV�� ��WWWW�� ��XXXX�� ��YYYY�� ��ZZZZ�� ��llll  
  .)١(أخبرني: أي، m�V�W�X�Y�l: تعالىقوله 

 mmmm�� ��iiii�� ��jjjj�� ��kkkk�� ��llll�� ��mmmm���� ����nnnn�� ��llll  
ينبغي العناية بتدبر األلفاظ كي ال يقع الخطأ كما وقع لجماعة من : /قال 

�m�i�j�k: معنى قوله ل عنئِ أنه سُ  أبي العاليةعن  الخطابيفروى ، الكبار

l�m� �l ،هو الذي ينصرف عن صالته وال يدري عن شفع أو وتر: فقال .
بل الذين سهوا عن ميقاتهم حتى ، ليس هكذا! أبا العاليةمه يا : )٢(الحسنقال 

 "في"حرف  أبو العاليةفلما لم يتدبر ؟ m�k�ll: أال ترى قوله ،)٣(تفوتهم
فلما ، "في صالتهم"لقال  أبو العاليةإذ لو كان المراد ما فهم ، الحسنه له تنبّ  "عن"و

  .)٤(على أن المراد به الذهاب عن الوقت دلّ  m�k�ll: قال

                                                            
  .٤/١١٤دخول الهمزة على رأيت  –الكالم على المفردات من األدوات : البرهان )١(
مام السيد، ريحانة رسول اهللا بن عبدالمطلب بن هاشم بن عبد مناف، اإل بن أبي طالب بن علي الحسنهو  )٢(

مولده في شعبان سنة ثالث من ، وسبطه، وسيد شباب أهل الجنة، أبو محمد القرشي الهاشمي المدني الشهيد ع
، وسويد بن غفلة، وأبو بن الحسن حدث عنه: ابنه الحسن، حفظ عن جده أحاديث، وعن أبيه، وأمه ،الهجرة

اللهم إني أحبه فأحبه «للحسن:  ع، قال النبي ت، عن البراء عكان يشبه جده رسول اهللا  ،الحوراء وغيرهم
إن ابني هذا سيد يصلح اهللا به فئتين من «، أنه قال للحسن: ع، وعن جابر، عن النبي »وأحب من يحبه

سيًدا وسيًما جميًال عاقًال رزيًنا جواًدا خيًرا ديًنا ورًعا وحتشًما، قال جرير بن حازم: قتل  تكان ، »المسلمين
 فوليها سبعة أشهر وأحد وقال الكلبي: بويع الحسن ،، وأحبوه أشد من حب أبيهلكوفة الحسن، فبايع أهل اعلي ،

رقم  ،١/٩٧تهذيب سير أعالم النبالء (سنة تسع وأربعين.  /مات  ،عشر يوًما، ثم سلم األمر إلى معاوية
  ).٢٨١الترجمة (

م، ١٩٨٩ -هـ ١٤١٠ت/ ١الرياض، ط/ –تفسير القرآن العظيم، لإلمام عبدالرزاق الصنعاني، مكتبة الرشد  )٣(
  . ٤٠٠ص/ ٢ج/
  .٢/٧٠معرفة إعجازه  -١/٢٠٦معرفة غريبه البرهان:  )٤(

 سورة املاعونسورة املاعونسورة املاعونسورة املاعون

 



  الفصل السابع: أواسط وقصار المفصل من أول سورة (النبأ) وحتى آخر سورة (الناس) 

٥٨٥ 

 

mmmm�� ��ssss�� ��tttt�� ��uuuu���� ����llll  
أو ، العارية: وقيل، الزكاة المفروضة: قيل، ms�t�l: قوله تعالى

 ألن مانع الكلّ ؛ ها صحيحوكل ، أو المغرفة، الرفد أو، أو الكأل، أو النار، الماء
  .)١(آثم

  
   
mmmm�� ��vvvv������ ������wwww�� ��xxxx�� ��yyyy�� ��llll  

ألن السابقة قد  ؛من لطائف سورة الكوثر أنها كالمقابلة للتي قبلها: /قال 
ومنع ، والرياء فيها، وترك الصالة، البخل: وصف اهللا فيها المنافق بأمور أربعة

�m�v: في مقابلة البخل -هنا-فذكر ، الزكاة � �w�xl ،وفى ، الكثير: أي
: أي، �m{l: وفى مقابلة الرياء، دم عليها: أي، mzl: مقابلة ترك الصالة
وأراد به التصدق بلحم ، m|l: مقابلة منع الماعونوفى ، لرضاه ال للناس

  .)٢(فاعتبر هذه المناسبة العجيبة، األضاحي

�m�v: وقال سبحانه � �w�x�l ، ون على دُ رِ وأمته يَ  عألن النبي
واألنهار الجارية في  العز ويرتحلون إلى منازل ، الحوض ورود النازل على الماء

، وأمته عند عطش األكباد قبل الوصول إلى المقام الكريم عوالحوض للنبي ، نانالجِ 
�m�v: فقال فيه � �wlوينتقل إلى ما هو أعظم ، ألنه يترك ذلك عن قرب ؛

  .)٣(منه

 mmmm�� ��zzzz�� ��{{{{�� ��||||�������� ��������}}}}���� ����llll  

                                                            
  .٢/٩٨الفرق بين التفسير والتأويل  –معرفة تفسيره وتأويله البرهان:  )١(
  .١/٤٣المناسبات بين اآليات معرفة المصدر السابق:  )٢(
  .٤/٥٦الفرق بين اإلتيان والعطاء  –أساليب القرآن وفنونه البليغة المصدر السابق:  )٣(

 سورة الكوثرسورة الكوثرسورة الكوثرسورة الكوثر

 



  الفصل السابع: أواسط وقصار المفصل من أول سورة (النبأ) وحتى آخر سورة (الناس) 

٥٨٦ 

 

ألن  ه على أنه أهلٌ بّ نَ ليُ ، "لنا": ولم يقل، mz�{�|l: قوله سبحانه
  .)١(ألنه ربه الذي خلقه وأبدعه ورباه بنعمته ؛يصلى له

على فعل الصالة لحق  اتحريضً  "لنا": لم يقل: وقال في موضع آخر
  .)٢(الربوبية

        
  

mmmm�� ��EEEE�� ��FFFF�� ��GGGG�� ��HHHH�� ��IIII���� ����llll 

�`�_�^�[�\... �m�A�B�C�D: قوله تعالى �l )يحكى ، )٣
إني أجد في : عن هذه اآلية فقال ت الحسن بن عليأن بعض الزنادقة سأل 

نعبد إلهك : إن الكفار قالوا: بما حاصله الحسنفأجابه ، وذكر له ذلك االقرآن تكرارً 
والمقصود أن هذه ليست من  ،إلى ذلك امتوجهً  فجاء النفيُ ، اآلهتنا شهرً  وتعبد اشهرً 

�m�E�F�G: وذلك ألن قوله، بل هي بالحذف واالختصار أليق، التكرار في شيء
H�l ،وقوله، أي ال أعبد في المستقبل ما تعبدون في المستقبل :m�P�Q�R�S�
Tl)أي وال أنا عابد في الحال ما عبدتم في المستقبل، )٤ ،m�V� �W� ���
Xl)في المستقبل دُ في الحال ما أعبُ ، )٥.  

، الحال: عبادته آللهتهم في اآلزمنة الثالثة يُ والحاصل أن القصد نف
وحذف ، والمذكور في اآلية النفي في الحال واالستقبال، واالستقبال، والماضي

  .ف لداللة األولين عليهذِ لكنه حُ ، وال بد من نفيه، الماضي من جهته ومن جهتهم

                                                            
  .٢/٣٠٣التنبيه على علة الحكم  البرهان: )١(
  .٣/١٩٨لتفات االالمصدر السابق:  )٢(
  .٦-١سورة الكافرون:  )٣(
  .٣سورة الكافرون:  )٤(
  .٥سورة الكافرون:  )٥(

 سورة الكافرونسورة الكافرونسورة الكافرونسورة الكافرون

 



  الفصل السابع: أواسط وقصار المفصل من أول سورة (النبأ) وحتى آخر سورة (الناس) 

٥٨٧ 

 

ال ": وقولك، سميةاوالثانية ، وهو أن الجملة األولى فعلية؛ وفيه تقدير آخر
فالجملة الفعلية نفي ؛ "ال أفعله"و، " أفعلهال"أحسن من قولك ، "ال أنا فاعله"و، "أفعله

�m�e�f�g: كما في قوله تعالى، صافهتال نفي واالسمية، إلمكانه � �h� � � �i�
jl)١(،m�\�]�^�_�`�a�l)والمعنى أنه تبرأ من فعله ومن  ،)٢

، بصيغة واحدة إالوأما المشركون فلم ينتف عنهم ، وهو أبلغ في النفي، به االتصاف
�m�V: وهي قوله �W� �� �X�Y�Zl )في الموضعين، )٣.  

، )٤(m�P�Q�R�S�T�l: وهو أنه قال في نفيه الجملة االسمية، وفرق آخر
�m�V: وقال في النفي عنهم �W� � � �X�Y�Z�l )ه بين الجملتينعائد في حقّ ، )٥ ،

، )٦(mP�Q�R�S�Tl: وفي الثاني، بالمضارع  m�E�F�G�H�l: وقال
فأفاد ذلك أن ما ، بخالف الماضي، فإن المضارع يدل على الدوام، بالماضي

، ةا عبدوه ولو مرّ ففيه كمال براءته ودوامها ممّ ، ةة ما أنا عابد له البت عبدتموه ولو مرّ 
وكالهما ، اإلثباتمن جنس  فإن النفيَ ،  mE�F�G�Hl: بخالف قوله

  .)٧(امضارع يظهران جملة ومنفردً 
mmmm�� ��JJJJ�� ��KKKK�������� ��������LLLL�� ��MMMM�� ��NNNN�� ��OOOO�� ��llll� �� �� �� �

�m�J�K: تعالى قوله �� �L�M�N�l ،جالله– اهللا: أي جل.  

                                                            
  .٥٣سورة الروم:  )١(
  .٢٢سورة فاطر:  )٢(
  .٥سورة الكافرون:  )٣(
  .٤سورة الكافرون:  )٤(
  .٥سورة الكافرون:  )٥(
  .٤سورة الكافرون:  )٦(
  .١٧ – ٣/١٦فوائد التكرير  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٧(

 



  الفصل السابع: أواسط وقصار المفصل من أول سورة (النبأ) وحتى آخر سورة (الناس) 

٥٨٨ 

 

على  ÷ألنها واقعة على معبوده  ؛فهي على بابها mM�Nl: قوله تعالى
أنتم : فكأنه قال، ألن الكفار كانوا يظنون أنهم يعبدون اهللا وهم جاهلون به، اإلطالق

  .ال تعبدون معبودي
، من كان معبوده ادون مخالفته كائنً وهو أنهم كانوا يحسدونه ويقصِ ، ووجه آخر

ألن  ؛إلبهامها ومطابقتها لغرض أو الزدواج الكالم "ما"فال يصح في اللفظ إال لفظة 
 إيماءً ، بنية المستقبل حيث أخبر عن نفسه "على"ر الفعل وكرّ ، معبودهم ال يعقل

حين أخبر عنهم بأنهم يعبدون  "بلفظ"ره وكرّ ، إلى عصمة اهللا له عن الزيغ والتبديل
  .)١(اال يعبدون غدً  بفرض أن يعبدوا اليوم ما، ويتبعون شهواتهم، أهواءهم

  
  

mmmm�� ��aaaa�� ��bbbb�� ��cccc�� ��dddd�� ��eeee�� ��ffff�� ��llll  
�ma: نحو، وحق زمانها أن يكون مستقبالً ، ظرف زمان "إذا" تجيء: /قال 
b�c�d�el)٢(.  

  

  

mmmm�� ��xxxx�� ��yyyy�� ��zzzz�� ��{{{{�� ��||||�� ��}}}}�� ��llll  
إما الشتهاره ؛ فعدل عن االسم إلى الكنية، m�x�y�z�{lقوله تعالى 

: أي؛ تنبيه على مصيره وفي اآلية )٣(عبد العزى: اسمهفقد كان ، أو لقبح االسم، بها
  .)٤(جهنمي مصيره إلى اللهب

                                                            
  .٤/٢٤٣سمية ما اال –الكالم على المفردات من األدوات البرهان:  )١(
  .٤/١٢١إذا  –الكالم على المفردات من األدوات المصدر السابق:  )٢(
  .١/١١٨علم المبهمات المصدر السابق:  )٣(
  .٢/١٩١الكنايات والتعريض في القرآن المصدر السابق:  )٤(

 سورة النصرسورة النصرسورة النصرسورة النصر

 سورة املسدسورة املسدسورة املسدسورة املسد

 



  الفصل السابع: أواسط وقصار المفصل من أول سورة (النبأ) وحتى آخر سورة (الناس) 

٥٨٩ 

 

 mmmm�� ��,,,,���� ����----�� ��....�� ��////�� ��llll  
 اومصيرها إلى أن تكون حطبً ، امةنمّ : أي، m-�.l: تعالى قوله

  .)١(لجهنم
  

  
  

mmmm�� ��AAAA�� ��BBBB�� ��CCCC�� ��DDDD�� ��EEEE�� ��llll  
  .المنفرد باألحدية: أي m�A�B�C�D�l: قوله تعالى

و"أحد" خبر ، و"اهللا" مبتدأ ثان، ضمير الشأن "هو": قال جماعة من النحاة
ألن الجملة ؛ ولم يفتقر إلى عائد، والمبتدأ الثاني وخبره خبر األول، المبتدأ الثاني

ألنهم  ؛هو كناية عن اهللا: وقيل، رة لم يجب تقديمها عليهولكونها مفسّ ، تفسير له
  .)٢(سألوه أن يصف ربه فنزلت

  .)٣(الشأن اهللا أحد: أي، m�A�B�C�D�l: تعالىقوله 
الضمير موضع الظاهر معناه ع وضْ  فإنّ ، m�A�B�C�Dl: قوله تعالى
وكان أوقع في النفس من ، رس بها ثم فُ  او أو األمر هللا أحد مكفُ ، البيان أو الحديث
، وتفيد به الجملة المراد ،ولذلك وجب تقديمه، من أول األمر ااإلتيان به مفسرً 

  .)٤(تعظيما له
فإنها ، )٥( m�A�B�C�D�E�F�G�l: ومن بديع اإليجاز قوله تعالى

  .)٦(نهاية التنزيه

                                                            
  .٢/٢٦٩ستعارة اال -٢/١٩٢ البرهان: )١(
  . ٢/٢٥٣سمية مؤكدات الجمل اال –أساليب القرآن وفنونه البليغة  المصدر السابق: )٢(
  .٤/٢٢قاعدة في الضمائر  المصدر السابق: )٣(
  .٢/٢٩٤اإليضاح بعد اإلبهام  المصدر السابق: )٤(
  .٢-١سورة اإلخالص:  )٥(
  .٣/١٤٤اإليجاز  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٦(

 سورة اإلخالصسورة اإلخالصسورة اإلخالصسورة اإلخالص

 



  الفصل السابع: أواسط وقصار المفصل من أول سورة (النبأ) وحتى آخر سورة (الناس) 

٥٩٠ 

 

، )١(»{ُقْل ُهَو اللُه َأَحٌد} تعدل ثلث القرآن«: عقيل في معنى قوله : /قال 
ألن القرآن  ؛المعنىثلثه في : وقيل ،وذلك فضل اهللا يؤتيه من يشاء، يعني في األجر

  .ثالثة أقسام كما ذكرنا وهذه السورة اشتملت على التوحيد
، على ثالثة أشياء -أي القران الكريم–يشتمل : الطبريمحمد بن جرير وقال 

، »تعدل ثلث القرآن{ُقْل ُهَو اللُه َأَحٌد} «: عولهذا قال ، والديانات، واألخبار، التوحيد
أنها جواب ؛ m�A�B�C�Dlرد في و و  ،)٢(وهذه السورة تشمل التوحيد كله

  .)٣(وأنها جواب ألهل الكتاب بالمدينة، للمشركين بمكة

mmmm�� ��FFFF�� ��GGGG�� ��HHHH�� ��llll  

�m�I: تفسيره: )٤(محمد بن كعب القرظيقال ، mF�Gl: قوله تعالى

J��K�L�M�N�O�P�Q�R�l )٥(.  
إرادة  يدل علىو ، )٦(mC�Dl: بعد قوله mF�Gl: تعالى قوله

يا محمد صف لنا : قالت اأن قريشً  ابن عباسل عن قِ وهو ما نُ ، التقدير سبب نزولها

                                                            
�باب فضل قراءة  –الدرداء، كتاب صالة المسافرين وقصرها  رواه مسلم من حديث أبي )١( m�C�B�A

Dl/٨١١، رقم الحديث (٣٦٣، ص.(  
  . ١/٣٠مقدمة في علم التفسير البرهان:  )٢(
  .١/٣٨فيما نزل مكررا  –معرفة أسباب النزول المصدر السابق:  )٣(
بن ُسليم، اإلمام العالمة الصادق أبو محمد بن كعب بن سليم. قال ابُن سعد: محمد بن كعب بن حيان هو  )٤(

وس، وكان أبوه كعب من سبي بني قريظة، سكن حمزة، وقيل: أبو عبد اهللا القرظي المدني، من حلفاء األ
وهو يرسل كثيرا، ويروي عمن لم  ،حدث عن أبي هريرة، ومعاوية، وابن عباس، وطائفة، الكوفة، ثم المدينة

تهذيب سير أعالم النبالء (سنة ثمان ومائة وقيل سبع عشرة وقيل غير ذلك. توفي  ،يلقهم، وكان من أوعية العلم
  ).٦٤٩رقم الترجمة ( ١/١٧٤
 –معرفة تفسيره وتأويله البرهان:  دون أن ينسبه. ٢٢/٥٥٨ انظر: تفسير القرطبي .٤- ٣سورة اإلخالص:  )٥(

  .٢/١١٩ليس ببين في نفسه فيحتاج إلى بيان  ماتقسيم القرآن إلى ما هو بين بنفسه وٕالى 
  .١سورة اإلخالص:  )٦(

 



  الفصل السابع: أواسط وقصار المفصل من أول سورة (النبأ) وحتى آخر سورة (الناس) 

٥٩١ 

 

الذي سألتموني وصفه أن : معناهو  )١(mC�Dl: فنزل، ربَك الذي تدعوننا إليه

  .)٢(أعيد بلفظ الظاهر دون ضميره mClا أريد تقدير كونه ثم لمّ ، هو اهللا

 mmmm�� ��IIII�� ��JJJJ���� ����KKKK�� ��LLLL�� ��MMMM�� ��llll  
�m�I�J: تعالى قوله �K�Ll ، فإنه لما وقع في األول منازعة الكفرة

، به قبل التنزيه عن الوالد اعتناءً ؛ تقديمه في الذكر اقتضت الرتبة بالطبع، وتقولهم
  .)٣(الذي لم ينازع فيه أحد من األمم

  
   

mmmm�� ��dddd�� ��eeee�� ��ffff�� ��gggg���� ����hhhh�� ��iiii�� ��llll  
�md�e�f�g: قوله تعالى �hl ، تخصيص االستعاذة باإلناث

 )٤(أبو عبيدكذا قال ، عسحرن رسول اهللا  لبيدوهو أن بنات ، لخروجه على السبب
  .)٥(كما جاء في الصحيح لبيد بن األعصمهو  عفإن الذي سحر النبي ؛ وفيه نظر

                                                            
، والحديث رواه الترمذي من حديث أبي بن كعب، ٢٢/٥٦٠ . انظر: تفسير القرطبي١سورة اإلخالص:  )١(

  ). ٣٣٦٤، رقم الحديث (٥/٣٨٠باب: ومن سورة اإلخالص  –كتاب التفسير 
القاهرة،  –في "الدر المنثور"، مركز هجر للبحوث والدراسات العربية  ذكرها السيوطي ب ن عباسورواية اب

  .٧٤٤ص/ ١٥م، ج/٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤ت/ ١ط/
  .٢/٢٩٩زيادة التقدير أسباب الخروج عن خالف األصل /  –أساليب القرآن وفنونه البليغة البرهان:  )٢(
  .٣/١٧٣ما قدم والمعنى له/ من مقتضياته التحذير منه والتنفير عنه  المصدر السابق: )٣(
) من سورة ٥، القاسم بن سالم بن عبداهللا، تقدمت ترجمته عند تفسير اآلية رقم (هو اإلمام الحافظ أبو عبيد )٤(

  .١٤٥٠ص/ واحد من المفسرين منسوًبا ألبي عبيدة، انظر: تفسير البغوي،طه، القول ذكره غير 
واه بن األعصم، رجل من بني زريق حليف اليهود، كان منافًقا، والحديث متفق على صحته، ر  هو لبيد )٥(

)، ٦٣٩١رقم الحديث ( ،١٥٩٢، ص/تكرير الدعاءباب  – الدعوات، كتاب ل عائشةمن حديث  البخاري
  .١/٣٥معرفة أسباب النزول . البرهان: )٢١٨٩رقم الحديث ( ،١٠٤٤ص/باب السحر،  -السالمومسلم، كتاب 
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    اخلـاتـمـةاخلـاتـمـةاخلـاتـمـةاخلـاتـمـة
 

 



  الخاتمة 

٥٩٣ 

 

        النتائج والتوصياتالنتائج والتوصياتالنتائج والتوصياتالنتائج والتوصيات
 رحلةٍ وذلك بعد وٕاكماله،  في إتمام هذا البحث علي  به من  ما الحمد هللا على

، وفي ختام هذا البحث يمكن استخالص البرهان في علوم القرآنفي كتاب  ممتعةٍ 
  :والتوصيات اآلتيةالنتائج 

: النتائج
ً
: النتائجأوال
ً
: النتائجأوال
ً
: النتائجأوال
ً
 ::::أوال

من أوسع كتب علوم القرآن وأشهرها، ومن  القرآن علوم في البرهان كتاب -١
 من مادتها الزركشي استقىفي هذا الفن، وقد  مرموقة مكانة لتحت التي الكتب
  الغزير. علمه من إليهاا مضيفً ، السابقين العلماء
إال أنه ترك تراثًا  – تقريباً  عاًما ٤٩ –رغم قصر عمره  الزركشياإلمام  -٢

 في سائدة كانت التي والفكرية العلمية بالحركة ضخًما في سائر الفنون نظًرا لتأثره
  .عصره علماء من كبير عدد علىه تتلمذو  مصر

دوٌر بارٌز في  الزركشيعلم التفسير من هذه العلوم التي كان لإلمام  -٣
ي كتبه ، أو بما ذكره فمريمتدوينه بمؤلٍف مستقٍل مأثوٍر عنه وهو التفسير إلى سورة 

 المادة ؛ حيث إنه تميز بغزارةالبرهان في علوم القرآنوالتي منها كتابه النفيس 
  .والثراء العطاءوكثرة  الفهم وعمق

في أول كتابه عن علم التفسير لم يتجاوز  الزركشيالمبحث الذي عقده  -٤
) صفحة إال ٤٢) صفحات، والنوع الذي عقده بعنوان "معرفة تفسيره" لم يتجاوز (٣(

في كل مباحث علوم القرآن جاء بآراء تفسيرية وَذَكَر أوجًها ولطائف لم  /أنه 
 ن.يتطرق إليها من سبقه من العلماء في هذا الف

لآليات القرآنية بين التفسير بالمأثور  جمع في تفسيره / الزركشياإلمام  -٥
والتفسير بالرأي، وشاع في تفسيره بالمأثور تفسيره للقرآن بالقرآن، وفي تفسيره بالرأي 

 .عنايته بالجانب البالغي في اآليات القرآنية
َأْضَرب صفحًا عن ذكر اإلسرائيليات في كتابه  / الزركشياإلمام  -٦
  ./وهذا مما يحسب له  البرهان،

   

 



  الخاتمة 

٥٩٤ 

 

        ::::ثانيًا: التوصياتثانيًا: التوصياتثانيًا: التوصياتثانيًا: التوصيات
 علوم في البرهان كتابالعناية بالمباحث اللغوية والنحوية والبالغية في  -١
 ؛ لغناء الكتاب بها.القرآن

 .البرهانتخريج األحاديث الواردة في كتاب  -٢
 .البرهاندراسة المسائل العقدية الواردة في كتاب  -٣
ودالالتها، من المواضيع التي  البرهانالقراءات الشاذة والمتواترة الواردة في  -٤

 تحتاج إلى بحث من طالب الدراسات العليا.
ماسٍة إلى مزيد من الدرسات األكاديمية  بحاجة برهانالوعمومًا فإن كتاب 

المتخصصة فيما تم اإلشارة إليه أو فيما لم يتم اإلشارة إليه في هذه التوصيات وذلك 
 حتى تضع الكتاب وصاحبه في المكان الالئق بهما.

كما أرجوه سبحانه أن ، لوجهه الكريم اواهللا أسأل أن يجعل هذا العمل خالصً  
   .ق الخطة التي رسمتها في بداية البحثقت في تحقيف أكون قد وُ 

فمن نفسي  أو تقصيرٍ  من خللٍ  من صواٍب فمن اهللا وحده، وٕان كان وٕان كان
  وأتوب إليه.وأستغفر اهللا ، ومن الشيطان

  ،، والحمدهللا رب العالمين

 



 

  

   

    العامةالعامةالعامةالعامة    الفهارسالفهارسالفهارسالفهارس

 .القرآنية فهرس اآليات�

 .النبوية فهرس األحاديث�

 فهرس األعالم.�

 والمراجع. رالمصادثبت �

 فهرس الموضوعات.�
 

 



  الفھارس العامة 

٥٩٦ 

 

  فهرس اآليات القرآنيةفهرس اآليات القرآنيةفهرس اآليات القرآنيةفهرس اآليات القرآنية
  رقم الصفحة  السورة  هارقم  اآلية

mIHGFEl  ٣٣٧  البقرة  ٢  

m²±°8®¬l  ٢٣٢  البقرة  ١٤  

mÀ¿¾l  ٢٧٩  البقرة  ١٥  

msrqpol  ٣٣٥  البقرة  ٢٠  

mª©¨§¦¥l  ١٣٧  البقرة  ٣٥  

mtl  ٤٣٣  البقرة  ٦٠  

m«ª©¨§¦¥¤l  ٣٥٨  البقرة  ٦١  

mlkjil  ٢١٢  البقرة  ٧١  

m°�®¬l  ٢٤٣  البقرة  ٨٣  

mº¹¸l  ٣٢٩  البقرة  ٨٣  

m���l  ١٣٨  البقرة  ٩١  

mGFEl  ١٤٥  البقرة  ١٠٢  

mXWl  ٤٠٧، ٤٠٦  البقرة  ١٠٧  

mkjl  ٤٠٦  البقرة  ١٠٨  

mhgfedcl  ٢٩١  البقرة  ١١٤  

m
	�l  ٥٣٢  البقرة  ١١٥  

m[ZYl  ٢٨٠  البقرة  ١١٦  

m\[ZYXWVUTSl  ٢٧٦  البقرة  ١٣٦  

m]\[Zl  ٣٧٢  البقرة  ١٤٣  

m�����l  ٢٤٢  البقرة  ١٤٤  

ma`_l  ١٨٨  البقرة  ١٤٨  

m¸¶�l  ٣٦٨  البقرة  ١٧٤  

 



  الفھارس العامة 

٥٩٧ 

 

m§¦¥¤l  ٣٨٦  البقرة  ١٧٩  

m���l  ٣٤٠  البقرة  ٢٢٨  

m
�	����l  ٥١٠  البقرة  ٢٣٠  

mzyxwl  ٤٩٧  البقرة  ٢٣٢  

m����l  ٣٨٦  البقرة  ٢٣٧  

m���l  ٥٥٤  البقرة  ٢٤٣  

mNMl  ٥٥٤  البقرة  ٢٤٦  

mutsrql  ٣٨٩  البقرة  ٢٥٣  

m�����l  ١٥٥  البقرة  ٢٥٥  

m������l  ٤٢١  البقرة  ٢٧٣  

m¬«ª©¨§l  ٤٩٨  البقرة  ٢٨٦  

mcba`_l  ٣١٦  آل عمران  ٨٥  

mZYXWl  ٤٩٤  مرانآل ع  ١٠٢  

m_^]\[l  ٤٩٥  آل عمران  ١٠٢  

mn������l  ٣٢٤  عمرانآل   ١٥٦  

m ��H�IJKLُN O� Pَ	ِ6�l  ٣٣٨  آل عمران  ١٥٨  

mSRQPl  ٣٥٤  آل عمران  ١٨١  

m�����l  ٣١٤  آل عمران  ١٨٤  

m»º¹¸¶�l  ٤٣٢  النساء  ١١  

mÃÂÁÀ¿¾½l  ٥٣٨  النساء  ١١  

m��	
l  ٢١٥  النساء  ١١  

muts...l  ١٩٠  ساءالن  ٢٣  

m¤£¢¡���l  ٢٠٠  النساء  ٢٥  

mWVUl  ١٦٤  النساء  ٢٨  

 



  الفھارس العامة 

٥٩٨ 

 

mkjihgfl  النساء  ٤٠  
٣٨٣، ٣٨٢ ،

٥٧٩  

m}|{zyxwl  ٣٧٢  النساء  ٤١  

m�������l  ٣٦٢  النساء  ٤٨  

mgfl  ١١٢  النساء  ٦٨  

m¶�´³²±l  ٥٥٨  النساء  ٧٨  

m§¦¥¤£¢¡�l  ٤٨٨  النساء  ١١٢  

mÁÀ¿¾½¼»l  ٥٤٠  النساء  ١٣٣  

mponmlkl  ٢٧٦  النساء  ١٣٦  

mSRQPl  ٣٥٤  النساء  ١٥٥  

m��������l  ١٧٢  
  النساء
  

٣٨٢  

m¦¥¤£l  ٢٢٧  المائدة  ٢  

mqponml  ١٣٦  المائدة  ١٥  

m�MLl  ٥٦٤  المائدة  ٢٤  

m��
	��~l  ٤١٩  المائدة  ٢٧  

m¥¤£¢l  ٢٦٩  المائدة  ٢٩  

m������l  ٢٠٧  المائدة  ٤١  

m����l  ٣٥٨  المائدة  ٥٠  

medcl  ١٧١  المائدة  ٩١  

m�����	
�
��l  

  ١٥٤  المائدة  ٩٣

msrqpl  ٢٧٤  المائدة  ١١٠  

m��l  ٣٨٢  المائدة  ١١٦  

 



  الفھارس العامة 

٥٩٩ 

 

m�������
	

�����l  
  ٤٢٠  األنعام  ٦

m¥¤£¢¡l  ٤٧٩  األنعام  ٢٣  

m��
	��l  ٥٤٤  األنعام  ٢٧  

m�������l  ٣٨٩  األنعام  ٣٥  

mvutsrqpl  ٤٦٣  األنعام  ٣٨  

mTSl  ٣٥٤  األنعام  ٦٠  

mWVUTSR

ZYXl  
  ٣٤٠  عاماألن  ٧٥

m������|l  ٢٩١  األنعام  ٩٣  

mkjihgfel  ١٨٧  األنعام  ٩٧  

mWVUl  ٥٣١  األنعام  ١٠٣  

m���	
�l  ٣٨٩  األنعام  ١٠٧  

m|{zyxwvl  ٢٩١  األنعام  ١٤٤  

mZYXl  ١١٩  األنعام  ١٥٢  

m����l  ٣٢٥  األنعام  ١٥٤  

m}|{zyl  ٣٣٦  األعراف  ٦  

mEDCBl  ٤٧٥  األعراف  ١٢  

m|{zyxwvul  ٤٣٨  األعراف  ١٧  

m��l  ١٣٧  األعراف  ١٩  

m��l  ١٣٧  األعراف  ٢٢  

mEDCBAl  ٣٧٠  األعراف  ٤٤  

mcba`_^l  ١٨٧  األعراف  ٥٣  

m_^]\l  ٢٥١  األعراف  ٧٥  

 



  الفھارس العامة 

٦٠٠ 

 

m�����l  ١٧٠  األعراف  ٨٦  

mIHl  ٢٦٠  األعراف  ٨٨  

mFEDCBAl  ٥٤١  األعراف  ١٣١  

m����l  ٥٢٢  األعراف  ١٣٤  

mmlkjihgf

nl  
  ٨٧  األعراف  ١٤٦

mRl  ٢٣٤  األعراف  ١٦٠  

m¶´³²l  ١١٩  األعراف  ١٦٩  

mvul  ٥٧٨  األعراف  ١٨٩  

m¦¥¤£¢¡�l  ١٢٤  األعراف  ١٩٣  

m^]\[ZYXWl  ٣٥٧  األنفال  ٢  

mGFEDCBA

KJIHl  
  ٣٣٥، ١٧٠  األنفال  ٢٦

m�����l  ٥١٦  األنفال  ٣٨  
m�����l  ٥١٠  األنفال  ٦٦  

mDCBAl  ٥١٠  األنفال  ٧١  

mCBAl  ٢٨٦  التوبة  ١  

m¼»º¹¸l  ٥٣٤  التوبة  ٦  

m��l  ١١٦  التوبة  ٤٠  

mponmlkl  ٤٧٢  التوبة  ٤٣  

m¸¶�l  ١١٨  التوبة  ٨٥  

mYXWVUTS

Zl  
  ٢٦٥  التوبة  ١١٣

mVUTSRQPOl  ٥١٠  التوبة  ١١٨  

 



  الفھارس العامة 

٦٠١ 

 

m[ZYXWl  ١٢٩  التوبة  ١١٨  

mgfl  ٣١٤  يونس  ٢٢  

m»º¹¸¶�l  ٤٢٥  يونس  ٢٤  

m³²±°�®¬«ª

´l  
  ٣٠٥  يونس  ٣١

mSRQPONl  ٣٨٢  يونس  ٤٤  

mfedcbal  ١٥٩  يونس  ٩٩  

m	���ÆÅÄÃ
�������
l  

  ٣٥٣  يونس  ٩٧ - ٩٦

m���l  ١٤٨  هود  ٣٧  

mWVUl  ٢٦٤  هود  ١٤  

medcl  ١٧١  هود  ١٤  

m�
	�������l  ٣٧٤  هود  ١  

m��l  ٤٦١  هود  ٥  

m����l  ٣٧٠  هود  ٩٧  

m���l  ١٤٩  هود  ٣٧  

m����...l  ٣٨٠  يوسف  ٢  

��l  ١١٢  يوسف  ٢  

mÂÁÀl  ٣٧٥  يوسف  ٤  

m��
	l  ٥١٨، ٣١٦  يوسف  ٢٠  

m�������l  ١٧١، ٢١  يوسف  ٢٢  

m	����l  ٥٥٥  يوسف  ٨١  

m´³²l  ٤٠٧، ٣٢٥  يوسف  ٨٤  

m����	���l  ١٩٧  الرعد  ١٠  

 



  الفھارس العامة 

٦٠٢ 

 

mLKJIHGFEDCBl  ٨٧  الرعد  ١٩  

m�������l  ٣٥٧  الرعد  ٢٨  

m¨§¦¥l  ٣٨٨  الرعد  ٣٩  

mYXWl  ٢٥٥  إبراهيم  ٢١  

mOLKJIHl  ٥٠٩  إبراهيم  ٣٤  

m������l  ٣٦٣  إبراهيم  ٤٨  

mGFEDCl  ٢٤١  الحجر  ١  

mrqponmll  ٥٢٦  الحجر  ٦  

mº¹¸¶l  ٤٣٢  الحجر  ٤٧  

mDCBAl  ٣٩٨  الحجر  ٩١  

mzyxl  ٥٥٧  النحل  ١  

mZYXWl  ١٩٧  النحل  ٨  

m��ÆÅÄl  ١٤٥  النحل  ٢٦  

m�´³l  ١٦١  النحل  ٠٥١  

mdcbal  ٤٠٠  النحل  ٥٨  

m���l  ٢٢٧  النحل  ٩٨  

m����l  ٤٤٦  النحل  ٠٩٨  

m£¢¡��l  ٣٦٧  النحل  ١٢٥  

m	�������


l  
  ٢٥٣  النحل  ١٢٧

kjl  ٣٩٠  اإلسراء  ١١  

mrqpl  ١٦٣  اإلسراء  ١١  

mxwvutl  ٣٩٨  اإلسراء  ١٢  

m��Æl  ٤٩٤  اإلسراء  ١٦  

 



  الفھارس العامة 

٦٠٣ 

 

mIHGFEDCBAl  ٣٨٨  اإلسراء  ١٨  

myxwvutl  ١٩٧  اإلسراء  ٤٢  

m����l  ٣٨٨  اإلسراء  ٨١  

mª©¨l  ٢٥٤  اإلسراء  ٨٣  

m¸¶	´³l  ١٦٢  اإلسراء  ٨٤  

m������l  ١٣١  اإلسراء  ٨٥  

mPONML...l  ٣٨٠  اإلسراء  ٨٨  

m¹¸¶´³²±l  ١٢٣  اإلسراء  ٩٤  

m¹¸¶´³²±l  ١٢٤  اإلسراء  ٩٤  

mRQPONMLl  ٢٢٢  اإلسراء  ١٠٦  

mRQPONMLl  ٥٢٠  اإلسراء  ١٠٦  

m¸¶�´³l  ١٠٩  الكهف  ١  

m¸¶�´³²±°�®¬«

º¹...l  
  ١٠٨  الكهف  ٢-١

m�¿¾½¼»ºl  ١١٣  الكهف  ٢  

mzyxwvuts
�|{l  

  ١١٣  الكهف  ٩

m������l  ١١٣  الكهف  ١١  

m����� !Æl  ١١٣  الكهف  ١٥  

m
�~}|l  ١١٤  الكهف  ١٨  

m�&'()*l  ١١٤  الكهف  ١٩  

mFl  ١٣٦  الكهف  ٢٠  

m$%&� l  ٤٢٧  الكهف  ٢٢  

m�hgfel  ١١٥  الكهف  ٢٢  

 



  الفھارس العامة 

٦٠٤ 

 

m�()*+,-.l  ٤٢٩، ١٥  الكهف  ٢٣  

m�89:;<=>?@l  ٤٢٩، ١١٦  الكهف  ٢٤  

m\[ZYXWVUTl  ١١٨  الكهف  ٢٨  

mGFEDCBA
�Hl  

  ١١٦  الكهف  ٢٨

m�ihgfedcbl  ١١٩  الكهف  ٢٩  

mIJKLMNOP
�EFGHl  

  ١٢٠  الكهف  ٣٠

mXYZ[\]^_`
�STUVWl  

  ١٢٠  الكهف  ٣١

m¹¸¶x´³²±
¿¾½¼»ºl  

  ١٢٠  الكهف  ٣٢

mÃÂÁl  ١٢١، ١٢٠  الكهف  ٣٣  

mBAl  ١٢٠  الكهف  ٣٥  

m�srqponmll  ١٢١  الكهف  ٣٨  

m�������l  ١٢١  الكهف  ٤٠  

m�¨§¦¥¤l  ١٢١  الكهف  ٤٢  

m789:;<=>l  ١٢١  الكهف  ٤٥  

mlkjil  ٥٢٧  الكهف  ٤٨  

m�_^]\l  ١٢٢  الكهف  ٤٨  

m~}|{zl  ١٥٥  الكهف  ٤٩  

m�tsrqponl  ١٢٢  الكهف  ٤٩  

m�°3®¬«l  ١٢٣  الكهف  ٥١  

m�XWVUTSRQl  ١٢٣  الكهف  ٥٥  

 



  الفھارس العامة 

٦٠٥ 

 

m�� !~}|{zl  ١٢٤  الكهف  ٥٧  

m�¸¶=´³l  ١٢٥، ١٢٤  الكهف  ٥٩  

mFGHIJKl  ١٢٦  الكهف  ٦١  

mVUTl  ١٢٦  الكهف  ٦٣  

mvutsrqpol  ١٢٦  الكهف  ٦٥  

m�������l  ١٢٦  الكهف  ٦٧  

m�#$%&'(l  ١٢٦  الكهف  ٧٤  

mkjihl  ١٢٧  الكهف  ٧٧  

m�ba`_^]\[l  ١٢٧  الكهف  ٧٧  

m$%&'()*l  ١٢٧  الكهف  ٧٨  

m#l  ١٢٨  الكهف  ٧٩  

m©¨§¦¥¤£¢¡
�²±°.®¬«ªl  

  ١٢٨  الكهف  ٨١

m¼»l  ١٢٨  الكهف  ٨٢  

mSRQPONMLl  ١٣٠  الكهف  ٨٥  

m�XWVUTSRQPOl  ١٣٠  الكهف  ٨٦  

m!"#$%&'()*+

� l  
  ١٣٠  الكهف  ٩٥

m]\[l  ٤٧١  الكهف  ٩٩  

mZYXWVUTl   ١٣٠  الكهف  ٩٩  

mmlkjihgl  ١٨٤  الكهف  ١٠١  

m�"#$%&l  ١٣٠  الكهف  ١٠٣  

m�012345l  ١٣٠  الكهف  ١٠٥  

mABCÆÅÄÃl  ١٣١  الكهف  ١٠٩  

 



  الفھارس العامة 

٦٠٦ 

 

m�QRSTUVWXYZ[l  ١٣٢  الكهف  ١١٠  

mTSRQPOl  ١٣٢  مريم  ٤  

m�ponmll  ١٣٢ مريم  ٦  

m�EDCBAl  ١٣٣ مريم  ١٢  

m�PONMLKJl  ١٣٣ مريم  ١٣  

m}|{l  ٢٢٦ مريم  ١٨  

m������l  ١٣٤ مريم  ٢٠  

m�EDCBAl  ١٣٤ مريم  ٢٦  

m�gfedcbal  ١٣٤ مريم  ٢٨  

m�&'()*+l  ١٣٤ مريم  ٣٣  

m�5´³²±°;®¬«l  ١٣٤ مريم  ٣٥  

m�FGHIJKl  ١٣٥ مريم  ٣٨  

m����	
��l  ١٣٦ مريم  ٤٥  

m��������l  ١٣٦ مريم  ٤٦  

m�#$%&l  ١٣٧، ١٣٦ مريم  ٥٠  

mEDCBAl  ٢٦٣، ١٣٧ مريم  ٥٢  

m�TSRQl  ١٣٨ مريم  ٥٤  

mº¹¸¶!´³l  ١٣٨ مريم  ٦١  

mÆÅÄÃÂÁl  ١٣٨ مريم  ٦٢  

m�?@ABCDl  ١٣٩ مريم  ٦٤  

m��	
��l  ١٣٩ مريم  ٧١  

mº¹¸¶�´³²±l  ١٤٠ مريم  ٧٥  

m�12345l  ١٤٠ مريم  ٧٦  

mGFEDCBA١٤٠ مريم  ٧٧  

 



  الفھارس العامة 

٦٠٧ 

 

�Hl  

m£¢¡����¥¤l  ١٤١ مريم  ٨٩  

mÄÃÂÁÀ¿¾½¼»º
�&���ÆÅl  

  ١٤١ مريم  ٩٣- ٩٢

mFEDCBA
�IHGl  

  ١٤٢  مريم  ٩٦

mmlkjihgfe
nl  

  ١٤٢  طه  ٣-١

m�ponml  ١٤٢ طه  ٣  

m�|{zyl  طه  ٥ 
١٤٣، ١٤٢ ،
١٤٥، ١٤٤  

m�� !"#~l  ١٤٤ طه  ٦  

m�&'()*+,l  ١٤٦، ١٤٥ طه  ٧  

m�¡/01l  ١٤٦ طه  ٩  

m�»º¹¸l  ١٤٦ طه  ١١  

mÂÁÀl  ٣٦٣ طه  ١٢  

m�WVUTSl  ١٤٦ طه  ١٥  

monmlkjil  ١٤٧ طه  ١٧  

m�!"#$%&'(l  ١٤٨ طه  ٢١  

mNMLKJIHl  ١٤٩، ١٤٨ طه  ٣٩  

m��l  ١٤٩ طه  ٤١  

m���� !"#$l  ٢٨٨، ١٥٠ طه  ٤٤  

m�&´³²±°,®l  ١٥١ طه  ٤٦  

m�/012l  ١٥١ طه  ٤٩  

 



  الفھارس العامة 

٦٠٨ 

 

m�456789:;<l  ١٥١ طه  ٥٠  

mÆÅÄÃÂÁÀ¿

���l  
  ١٥٢ طه  ٦٣

m�_^]\[l  ١٥٢ طه  ٦٧  

m���������l  ١٥٢ طه  ٧١  

m'()*+,-./012
�&l  

  ١٥٢ طه  ٧٤

m�[ZYXWVUTl  ٥١٦، ١٥٣ طه  ٧٨  

mkjihgfedc
ll  

  ١٥٣ طه  ٨٠

m������ !"#l  ١٥٤ طه  ٨٢  

m������l  ١٥٤ طه  ٩٣  

m�¤£¢¡��l  ١٥٤ طه  ٩٦  

mqponmll  ٥٤٩ طه  ١٠٣  

m~}|{zyxwl  ٥٤٩ طه  ١٠٤  

m�������l  ١٥٤ طه  ١٠٧  

m�ÂÁÀ¿¾l  ١٥٤ طه  ١١١  

m���������
���l  

  ١٥٥ طه  ١١٢

msrqponmlk
�vutl  

  ١٥٥ طه  ١١٧

mvutsrl  ٤٥٧ طه  ١١٧  

m�~}|{zyxl  ١٥٦، ١٥٥ طه  ١١٨  

m������l  ١٥٦ طه  ١١٩  

 



  الفھارس العامة 

٦٠٩ 

 

m�²±°+l  ١٥٦ طه  ١٢٣  

m�tsrqponmll  ١٥٦ طه  ١٢٩  

m��������l  ١٥٧ طه  ١٣١  

mCBAl  ٢٥٤  األنبياء  ١  

m�vutsl  ١٥٧  األنبياء  ٥  

m����������l  ١٥٨  األنبياء  ٦  

m¤£¢¡!"#$
�¥l  

  ١٥٨  األنبياء  ٨

m�º¹¸¶*´³²±l  ١٦٥، ١٥٨  األنبياء  ١٠  

mHGFEDCBA
�JIl  

  ٤٠١، ١٥٩  األنبياء  ١١

m{zyxwvutsr
}|l  

  ٤٧٣  األنبياء  ١٧- ١٦

m�~}|{zyxwv
��l  

  ١٥٩  األنبياء  ١٧

m"#$%&'l  ١٥٩  األنبياء  ١٨  

m®¬«ª©¨§l  ١٥٩  األنبياء  ٢٢  

m¸¶9´³²±°l  ١٦١، ١٦٠  األنبياء  ٢٢  

m�WVUTSRQl  ١٦١  األنبياء  ٢٦  

ma`_l  ٥٦٤  األنبياء  ٢٧  

m��������
����l  

  ١٦٢  األنبياء  ٣٠

m¥¤l  ٢٨٩  األنبياء  ٣١  

m¹¸¶+´³²l  ١٦٢  األنبياء  ٣٣  

 



  الفھارس العامة 

٦١٠ 

 

mZYXWVUTS
�[l  

  ١٦٣  األنبياء  ٣٧

mlkjihgfe
�qponml  

  األنبياء  ٣٩
  
١٦٤  

mxwvl  ١٦٤  األنبياء  ٤٠  

m�'()*+,-l  ١٦٤  األنبياء  ٤٢  

m§¦¥¤£¢¡;<
�®¬«ª©¨l  

  ٤٥٢، ١٦٥  األنبياء  ٤٣

mIHGFEDCBA
�LKJl  

  ١٦٥  األنبياء  ٤٥

m^]\[Z...�l  ١٦٥  األنبياء  ٤٧  

m���������l  ١٦٥  األنبياء  ٥٠  

m�»º¹¸¶$´l  ١٦٦  األنبياء  ٥٥  

m'&l  ٣٣٩  األنبياء  ٥٧  

m�ihgfedl  ١٦٦  األنبياء  ٦٢  

mqponmlk
�srl  

  ١٦٨، ١٦٦  األنبياء  ٦٣

m��������l  ١٦٨  األنبياء  ٦٧  

m�DCBAl  األنبياء  ٧٣  
  
١٦٩  

m~}|{zyl  ٤٥٠، ١٦٩  األنبياء  ٧٧  

m�()*+,-l  ١٧٠  األنبياء  ٧٨  

m�;<l  ١٧٠  األنبياء  ٧٩  

mH®¬«ª©١٧١  األنبياء  ٨٠  

 



  الفھارس العامة 

٦١١ 

 

�´³²±°l  

m�»º¹¸¶l  ١٧١  األنبياء  ٨١  

m�����~l  ١٧٢  األنبياء  ٨٧  

m�CBAl  ١٧٢  األنبياء  ٩١  

mSRQPONM
YXWVUTl  

  ١٧٣  األنبياء  ٩٣- ٩٢

m�\[ZYXWVl  ١٧٣  األنبياء  ٩٣  

mqponmlk
yxwvutsr
�/0~}|{zl  

  ١٧٤  األنبياء  ٩٧- ٩٥

mKLMNOPQ
�GHIJl  

  ١٧٤  األنبياء  ٩٨

mHGFEDCBA

�MLKJIl  
  ١٧٥  األنبياء  ١٠٣- ١٠٢

mrqponmll  ١٧٥  األنبياء  ١٠٥  

m�DCBAl  ١٧٧  الحج  ١  

m�PONMLl  ١٧٧ الحج  ٢  

mÆÅÄÃÂl  ١٧٨ الحج  ٥  

m0/.-,*+)l  ٣٩٠ الحج  ٥  

mEDCBAl  ١٧٨ الحج  ٦  

m�TSRQPOl  ١٧٨ الحج  ٧  

m�ponmlkjl  ١٧٩ الحج  ٩  

m�2345678l  ١٧٩ الحج  ١١  

m¿¾½¼»º¹¸¶N١٧٩ الحج  ١٣  

 



  الفھارس العامة 

٦١٢ 

 

Àl  
m�kjihgfedcl  ١٨٠ الحج  ١٨  

m.-,l  ٣٥٢ الحج  ١٩  

m�EDCBAl  ١٨٠ الحج  ٢٤  

m�QPONMLKl  ١٨١ الحج  ٢٥  

m�jihgfl  ١٨١ الحج  ٢٦  

m�|{zyxwl  ١٨١ الحج  ٢٧  

m�ª©¨§¦l  ١٨٢ الحج  ٣٠  

mONl  ٣٣٥ الحج  ٣١  

m�FEDCBAl  ١٨٢ الحج  ٣١  

m�\[ZYXl  ١٨٣ الحج  ٣٢  

m�¼»º¹¸¶l  ١٨٣ الحج  ٣٧  

m�RQPONMl  ١٨٣ الحج  ٤٠  

mCBl  ٤٢٥ الحج  ٤٤  

m¼»º¹¸¶8l  ١٨٤ الحج  ٤٦  

m���	~}|{zyx
�����
�����l  

  ١٨٥ الحج  ٥٢

m�®¬«ª©¨l  ١٨٥ الحج  ٥٤  

m�����l  ١٨٦ الحج  ٦٢  

"m´³²±°�®¬«
½¼»º¹¸¶�...[

�\l  

  ١٨٦ الحج  ٦٤- ٦٣

m´³²±°�®¬«١٨٦ الحج  ٦٥- ٦٣  

 



  الفھارس العامة 

٦١٣ 

 

À¿¾½¼»º¹¸¶�
&'(ÆÅÄÃÂÁ

2%�IHGFEDCBAl  

mponmll  ١٨٨ الحج  ٧٥  

m�����
���l  

  ١٨٨ الحج  ٧٧

m()*+,l  ١٨٨ الحج  ٧٨  

m�CBAl  ١٨٩  المؤمنين  ١  

m�TSRQl  ١٨٩ المؤمنين  ٤  

m\[ZYXWV
dcba`_^]
�lkjihgfel  

  ١٩٠ المؤمنين  ٧-٥

m�$%&'()*l  ١٩١ المؤمنين  ١٢  

�,-./01l  ١٩١ المؤمنين  ١٣  

mª©¨§l  ٢٧٤ المؤمنين  ١٤  

m5´³²±°;®¬l  ١٩١ المؤمنين  ١٦- ١٥  

medcba`_^

�fl  
  ٥٧٢، ١٩٣ المؤمنين  ٢٠

m�|{zyl  ١٩٣ المؤمنين  ٢٢  

m�����������l  ١٩٤ المؤمنين  ٢٤  

m�	
�~}|{zyl  ١٩٣ المؤمنين  ٣٣  

m£¢¡!"#$%l  ١٩٤ المؤمنين  ٣٥  

m�ª©¨§l  ١٩٤ المؤمنين  ٣٦  

m�,-./0l  ١٩٥ المؤمنين  ٤٠  

 



  الفھارس العامة 

٦١٤ 

 

m�wvutsrql  ١٩٥ المؤمنين  ٤٧  

m�"#$%&l  المؤمنين  ٥٠ 
٣٩٨، ١٩٥، 

٥٠٣  

m��������	l  ١٩٥ المؤمنين  ٥١  

m�£¢¡01l  ١٩٦ المؤمنين  ٥٢  

m¹¸¶�´l  ١٩٥، ل  المؤمنين  ٥٤  

m�����l  ١٩٦ المؤمنين  ٦٧  

mKJIHGFEDCB

Ll  
  ٤١٠ المؤمنين  ٧٥

m��
	l  ٢٥٣ المؤمنين  ٨٢  

m�������l  ٢٥٣ المؤمنين  ٨٣  

mPONMLKJIHGl  ١٩٦ المؤمنين  ٩١  

m\[ZYXl  ١٤٤ المؤمنين  ٩١  

m�gfedcbl  ١٩٧ المؤمنين  ٩٢  

m%&'()*+,l  ١٩٨ المؤمنين  ٩٩  

m�§¦¥¤£¢l  ١٩٨ المؤمنين  ١٠٠  

m�¿¾½¼»º¹¸l  ١٩٨ المؤمنين  ١٠١  

mEDCBAl  ٣٧١ المؤمنين  ١٠٥  

m�������	
��l  ١٩٨ المؤمنين  ١١٤  

mÀ¿¾½¼»º¹¸¶l  ١٩٩ المؤمنين  ١١٧  

m�CBAl  ٢٠٠  النور  ١  

mUTSRQPONMLK
ba`_^]\[ZYXWV
mlkjihgfedc

  ٢٠٠ النور  ٣-٢

 



  الفھارس العامة 

٦١٥ 

 

�nl  
m�DEFGH~}|l  ٢٠١ النور  ٤  

mABCl  ٥٤٣ النور  ٤  

m¦¥¤£¢¡`abl  ٢٠١ النور  ٦  

mghijklmnl  ٢٠٢ النور  ١٠  

mtsrqpol  ٢٠٣ النور  ١٣  

m�������� 
�l  

  ٢٠٣ النور  ١٥

mª©¨§¦¥¤£¢¡
�$®¬«l  

  ٢٠٣ النور  ١٦

m456789:;
�3l  

  ٢٠٣ النور  ٢٠

m�mlkjihl  ٢٠٣ النور  ٢٢  

m;:987654
<l  

  ٣٧٢ النور  ٢٤

m°#®¬«l  ٢٠٤ النور  ٢٦  

msrqpon
tl  

  ٢٠٥ النور  ٣٠

mbcl  ٤٠٥ النور  ٣١  

m�����l  ٢٠٦ النور  ٣١  

mCDEFl  ٢٠٨ النور  ٣٥  

m£¢l  ٢١٠ النور  ٣٥  

muvwxyz{|}l  ٢١٠ النور  ٣٦  

mCBAl  ٢١٠ النور  ٣٧  

 



  الفھارس العامة 

٦١٦ 

 

mkjihgfl  ٢١١ النور  ٣٩  

m+,��� ~l  ٢١١ النور  ٤٠  

mJKLMNOPQÆl  ٢١٣ النور  ٤٣  

mSRQPONMl  ٢١٣، ١٦٢ النور  ٤٥  

m'()*+,-./0
�&l  

  ٢١٤ النور  ٤٨

mba`_^]\
�edcl  

  ٢١٥ النور  ٥٥

m�£¢¡0123l  ٢١٥ النور  ٥٨  

mEDCBA...UTl  ٢١٥ النور  ٥٩  

mxwvutsrql  ٢١٦ النور  ٦١  

mrqponml
�tsl  

  ٢١٦ النور  ٦٣

m%&'()*+,-./
#$l  

  ٢١٧ النور  ٦٤

m«ª©¨§¦¥¤
�¬l  

  ٢١٨  الفرقان  ١

ma`_^]\[ZYX

�hgfedcbl  
  ٢١٨ الفرقان  ٤

m������ !

�#$%������l  
  ٢١٨ الفرقان  ٧

m�IHGFEDCBAl  ٥٦٥، ٢١٨ الفرقان  ١٢  

m�����������

��l  
  ٢١٨ الفرقان  ١٨
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٦١٧ 

 

mº¹¸¶*´³

�¼»l  
  ٢١٩ الفرقان  ٢٠

mJIHGFEDCB
MLKl  

  ٢٢٠ الفرقان  ٢١

m�jihgfedcbl  ٢٢٠ الفرقان  ٢٣  

m�zyxwvutl  ٢٢٠ الفرقان  ٢٥  

mO~}|l  ٢٢٥ الفرقان  ٢٦  

mVUTSl  ٥١٢ الفرقان  ٢٦  

m�*+,-./l  ٢٢٠ الفرقان  ٢٨  

m�¢¡234567l  ٢٢١ الفرقان  ٢٩  

m�JKL@ÆÅÄÃÂÁl  ٢٢١ الفرقان  ٣٢  

m�HGFEDCBAl  ٢٢٢ الفرقان  ٣٣  

mfedcba`

�hgl  
  ٢٢٣ الفرقان  ٣٦

m¦¥¤£¢¡� 

�©¨§l  
  ٢٢٣ الفرقان  ٤١

m]\[ZYXWVUTS

�ba`_^l  
  ٢٢٣ الفرقان  ٤٥

m~}|{zyxwv

������l  
  ٢٢٤، ٢٢٣ الفرقان  ٤٨

$%&'()*+,

�#l  
  ٢٢٤، ٢٢٣ الفرقان  ٤٩

m23456789:;<

�./01l  
  ٢٢٤ الفرقان  ٥٥
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٦١٨ 

 

m^]\[ZYXWV

�cba`_l  
  ٢٢٤ الفرقان  ٥٨

mkjihgfell  ٢٢٤ الفرقان  ٥٩  

m�|{zyxl  ٢٢٤ الفرقان  ٦٠  

m�¨§¦¥¤£¢l  ٢٢٦ الفرقان  ٦٣  

mNOPQRSTU

�KLMl  
  ٢٢٦ الفرقان  ٦٧

m�hgfedcbl  ٢٢٦ الفرقان  ٧٠  

mwvucl  ٢٢٧ الفرقان  ٧١  

m|{zyxl  ٢٢٧ الفرقان  ٧١  

m�� !"#$~

��l  
  ٢٢٧ الفرقان  ٧٢

m+,-./01l  ٢٢٧ الفرقان  ٧٤  

mÆÅÄÃÂÁÀ¿

�Fl  
  ٢٢٦ الفرقان  ٦٦- ٦٥

mXWVUTSRQPO
�Yl  

  ٢٣١  الشعراء  ٤

m�������~}|l  ٢٣١ الشعراء  ٨  

m������l  ٢٣١ الشعراء  ٩  

m#$%&'()*+,
�� !"l  

  ٢٣١ الشعراء  ١١- ١٠

A@?>=<;l  ٢٣٢ الشعراء  ١٩  

m�[ZYXWVUTl  ٢٣٢ الشعراء  ٢٢  

medcba`_^]٢٣٢ الشعراء  ٢٤- ٢٣  
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�lkjihgfl  

mrqponl  ٢٣٣ الشعراء  ٢٥  

mxwvl  ٢٣٣ الشعراء  ٢٦  

m&%$#l  ٢٣٣ الشعراء  ٢٨  

mZYXWVUTSR
�_^]\[l  

  ٢٣٤ الشعراء  ٦٣

m�&%$#"!l  ٢٣٥ الشعراء  ٧١  

m�,+*)(l  ٢٣٥ الشعراء  ٧٢  

m�3´³²±°l  ٢٣٥ الشعراء  ٧٧  

mÀ¿¾½¼»º¹¸
�ÅÄÃÂÁl  

  ٢٣٦ الشعراء  ٨٠- ٧٨

mÅÄÃÂl  ١٢٩ الشعراء  ٨٠  

m�FEDCBAl  ٢٣٦ الشعراء  ٨٤  

mnmll  ٥٦٥ الشعراء  ٩١  

m�����l  ٢٣٦ الشعراء  ٩٤  

mLKJIHl  ٤٦٧ الشعراء  ٩٥  

m�����l  ٢٣٧ الشعراء  ٩٨  

m�����l  ٢٣٧ الشعراء  ٩٩  

m¢¡ �l  ٢٣٧ الشعراء  ١٠٠  

m�¦¥¤l  ٢٣٧ الشعراء  ١٠٠  

m�®¬«ª©¨l  ٢٣٥ الشعراء  ١٠٢  

m�ÅÄÃÂl  ٢٣٧ الشعراء  ١٠٥  

m�10/.-l  ٢٣٨ الشعراء  ١١١  

m�FEDCBAl  ٢٣٨ الشعراء  ١١٢  
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m�¿¾½¼l  ٢٣٨ الشعراء  ١٢٩  

m�����
�������l  

  ٢٣٤ الشعراء  ٧٠ - ٦٩

m¶
´³²±°�®¬

�¸l  
  ٢٣٩ الشعراء  ١٥٤

mNMl  ٢٣٩ الشعراء  ١٨٦  

m�����l  ٢٤٠ الشعراء  ١٩٢  

m��
	l  ٢٤٠ الشعراء  ١٩٥  

m����l  ٣٩٧ الشعراء  ١٩٦  

m�ÂÁÀ¿¾½¼l  ٢٤٠ الشعراء  ٢٠١  

m�¦¥¤£l  ٢٤٠ الشعراء  ٢٢٣  

m�ª©¨l  ٢٤١ الشعراء  ٢٢٤  

m�³²±°®¬l  ٢٤١ الشعراء  ٢٢٥  

mÂÁÀ¿¾½¼l  ٢٤١ الشعراء  ٢٢٧  

m�GFEDCBAl  ٢٤١  النمل  ١  

m�KJIl  ٢٤٢ النمل  ٢  

m�¤£¢¡�� !l  ٢٤٢ النمل  ١٠  

m¶0´³²±°�®l  ٢٤٣ النمل  ١١- ١٠  

m�¿¾½¼»º¹¸¶0´l  ٢٤٣ النمل  ١١  

m�<=>?ÆÅÄÃÂÁl  ٢٤٣ النمل  ١٢  

m9:;l  ٢٤٤ النمل  ١٢  

m�GFEDCBAl  ٢٤٤ النمل  ١٤  

m�SRQPONl  ٢٤٥ النمل  ١٥  

m{zyxwvut٢٤٦ النمل  ١٧  
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�|l  

m0123456~l  ٢٤٦ النمل  ١٨  

m>?@A ...�l  ٢٤٧ النمل  ١٩  

m¹¸¶Ml  ٢٥٢ النمل  ٢٠  

mÁÀ¿¾½¼»
�ÃÂl  

  ٢٤٧ النمل  ٢١

mHGFEDCBA
�KJIl  

  ٢٤٨ النمل  ٢٣

mfedcba`_
�lkjihgl  

  ٢٤٨ النمل  ٢٥

m�'~}|{zyl  ٢٤٩، ٢٤٨ النمل  ٢٧  

m210/.-,+*)
�3l  

  ٢٤٩ النمل  ٢٨

m<;:98765l  ٢٤٩ النمل  ٢٩  

mDCBÆÅÄÃÂ
�JIGHFEl  

  ٢٤٩ النمل  ٣٤

m��ONMLl  ٢٥٠، ل  النمل  ٣٥  

mCBA...�l  ٢٥٠ النمل  ٣٦  

m�VUTSRQPOl  ٢٥١ النمل  ٣٦  

mSRl  ٢٥٠، م  النمل  ٣٧  

"m�FEDCBAl  ٢٥١ النمل  ٤٥  

m|{zyxl  ٢٥١ النمل  ٤٩  

m210/.-

�543l  
  ٢٥٢ النمل  ٥١
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mwvutsrq
yxl  

  ٣١٠، ٢٥٢ النمل  ٦٠

mba`_^]\[ZYXW

�edcl  
  ٢٥٢ النمل  ٦٥

m~}|{l  ٢٥٣ النمل  ٦٧  

m����������

���l  
  ٢٥٣ النمل  ٦٨

m�¢¡)('&%$#l  ٢٥٣ النمل  ٧٠  

m�5´³²±°/®¬l  ٢٥٣ النمل  ٧٢  

mba`_^]\[ZYl  النمل  ٨٠ 
٢٥٤، ٢٤٢، 

٤٠٣  

mjihgfel  ٥٨٧ النمل  ٨١  

m�́ ³²±°�®¬«
�¼»º¹¸¶l  

  ٢٥٥، ٢٥٤ النمل  ٨٦

m(ÆÅÄÃÂÁÀ¿¾
�10/-.,+*)l  

  ٢٥٥ النمل  ٨٧

m=<:;9876543
�FEDCAB@?>l  

  ٢٥٥ النمل  ٨٨

mFEDCBAl  ٤٠٩ النمل  ٨٩  

mIHGFEDCBAl  ١٣٧  القصص  ٤٤  

mIHGFEDCBA
KJl  

  ١١٦ القصص  ٢٢

mÅÄÃÂl  ٢٦٢  القصص  ٣٥  

mJIHGFEDCBA٢٧١ القصص  ٨٥  
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�TSRQPONMLKl  

mFEDCBAl  ٤٠٩ القصص  ٨٤  

m�GFEDCBl  ٢٦٤ القصص  ٥١  

mKJIHGFl  ١١٦ القصص  ٢٢  

mUTSRQPONM
^]\[ZYXWV
ihgfedcba`_
�qponmlkjl  

  ٢٥٩ القصص  ٢٤- ٢٣

m�~}|{zyxl  ٢٦٣ القصص  ٤٧  

mLK~}|l  ٢٦١ القصص  ٢٥  

m�!" ����~}|{zl  ٢٧١ القصص  ٨٨  

m�����������
����l  

  ٢٦٥ القصص  ٥٦

m	�������

����
�l  
  ٢٦٧ القصص  ٦٤

m§¦¥¤£¢¡'%$
¨l  

  ٢٥٨ القصص  ١١

m�������l  ٢٧٠ القصص  ٨٢  

m��������l  ٢٦٧ القصص  ٦٦  

m´³²±°3®¬«
�¼»º¹¸¶9l  

  ٢٥٨ القصص  ١٢

m³²±°)l  ٥٤١ القصص  ٦٨  

m�ÁÀ¿¾½¼»º¹l  ٢٦٤ القصص  ٥٠  

m�£¢¡��l  ٢٥٦ القصص  ٤  
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m«ª©¨§¦¥¤£¢

�¬l  
  ٢٦٧ القصص  ٦٧

m���l  ٢١ القصص  ١٤  

mJKLMNOPQl  ١١٦ القصص  ٢٧  

mIHGFEDCBAl  ٢٦٣ القصص  ٤٤  

mKJIHGFEDCBA
UTSRQPONML
^]\[ZYXWV

�`_l  

  ٢٦٨ القصص  ٧٢- ٧١

m�PONMLKJIl  ٢٦٤ القصص  ٥٢  

m�nmlkjihgl  ٢٥٦ القصص  ٨  

m�tsrqponml  ٢٦٨ القصص  ٧٣  

m�tsrl  ٢٦٢ القصص  ٣١  

m�®¬«ª©¨§¦l  ٢٦٢ القصص  ٢٧  

m�������l  ٢٥٧ القصص  ١٠  

m�! �������l  ٢٦٢ القصص  ٣٢  

m�
	�������l  ٢٥٩ القصص  ١٧  

m�+,*)('&%$l  ٢٦٦ القصص  ٥٧  

m¡BA?@>=<
�¤£¢l  

  ٢٦١ القصص  ٢٦

mCDBA@?>=<l  ٢٦٩ القصص  ٧٦  

m�±°C®¬«ªl  ٢٦٦ القصص  ٥٨  

m�\[ZÆÅÄÃÂÁÀl  ٢٦٦ القصص  ٥٩  

m������l  ٢٥٩ القصص  ٢٠  
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m¤£¢¡/.l  ٢٧٢  العنكبوت  ٣  

mkjihgf

�ll  
  ٢٧٢ العنكبوت  ٩

m������
l  ٢٧٢ العنكبوت  ١٢  

m�¾½¼»ºl  ٢٧٢ العنكبوت  ١٤  

mPONMLKJIH
�UTSRQl  

  ٢٧٣ العنكبوت  ١٦

m�^]\[ZYXWl  ٢٧٤ العنكبوت  ١٧  

m|{zyxwvul  ٢٧٣ العنكبوت  ١٨  

m�³²±°A®¬«ªl  ٢٧٤ العنكبوت  ٢١  

mDCBAl  ٢٧٣ العنكبوت  ٢٤  

m�EDCBAl  ٢٧٥ العنكبوت  ٣١  

m�������
	�
���l  

  ٢٧٥ العنكبوت  ٤٢

m�³²±°�®¬«ªl  ٢٧٥، ١١٦ العنكبوت  ٤٥  

m�IHGFEDCBl  ٢٧٥ العنكبوت  ٤٦  

m|{zyxwvut

�*)(~}l  
  ٢٧٦ العنكبوت  ٤٨

m¬«ª©¨§¦

�3®l  
  ٢٧٦ العنكبوت  ٥١

m�GFEDCBAl  ٢٧٦ العنكبوت  ٦٤  

mNMLKJIl  ٥٣٣ العنكبوت  ٦٤  

mvutsrl  ٣٣٥ العنكبوت  ٦٧  

mtsrqponml٢٧٧ العنكبوت  ٦٧  
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�vul  
m1l  ٢٧٩  الروم  ٢-١  

m¦¥¤£¢¡'&%
�¨§l  

  ٢٧٩ الروم  ٣-٢

m������l  ٢٧٩ الروم  ٩  

mKJIHl  ٣٣٨ الروم  ١٦  

medcba`_^]

�kjihgfl  
  ٢٧٩ الروم  ١٩

m��´³²±°l  ٢٨٠ الروم  ٢٤  

m�HGFEDCBAl  ٢٨٠ الروم  ٢٥  

m�[ZYXWVUTSl  ٢٨٠ الروم  ٢٦  

mfedcba`_^]l  ٢٨٠ الروم  ٢٧  

m�9:876543l  ٢٨١ الروم  ٢٩  

m�edcba`_^]\l  ٢٨١ الروم  ٣٥  

m�mlkjihgl  ٢٨٢ الروم  ٣٦  

m�"! ��l  ٢٨٢ الروم  ٤١  

m�§¦¥¤£¢l  ٢٨٢ الروم  ٤٨  

m('&%$#"! 
)*l  

  ٢٨٣ الروم  ٥٠

mba`_^]\[ZYXW
�edcl  

  ٢٨٣ الروم  ٥٣

mqponmlkjih
rl  

  ٤٢٧، ٢٨٣ الروم  ٥٤

m6543210/.-٢٨٤ الروم  ٥٦  
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�9:87l  

"m�JIHl  ٢٨٤  لقمان  ٣  

mponl  ٤١٨ لقمان  ١٤  

m�mlkjihgfl  ٢٨٥ لقمان  ١٤  

m$#"!~}|{zyx
�&'%l  

  ٢٨٥ لقمان  ١٥

m������l  ٢٢٦ لقمان  ١٨  

m��~}|{zy

�����l  
  ٢٨٦ لقمان  ٢٢

m�����ÆÅl  ١٣١ لقمان  ٢٧  

m������ÆÅl  ٢٨٦ لقمان  ٢٧  

m�TSRQPONMLl  ٢٨٧  السجدة  ٣  

m����l  ٢٧٣ السجدة  ٥  

m#"! ������
�$l  

  ٢٨٨ السجدة  ٧

mGFEDCBA
�Hl  

  ٢٨٨ السجدة  ١٢

m�WVUTSRl  ٢٨٩ السجدة  ١٣  

m�hgfedcl  ٢٨٩ السجدة  ١٤  

m�<;:987654l  ٢٨٩ السجدة  ١٧  

m�½¼»º¹¸l  ٢٩٠ السجدة  ٢٠  

mSRQPONMLKl  ٢٩١ السجدة  ٢٢  

mVUTSRQPONMLK
�XWl  

  ٢٩١ السجدة  ٢٢
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m���������
�����l  

  ٢٩٤ السجدة  ٢٦

�-,+*)('&l  ٢٩٤ السجدة  ٢٧  

m�²±°<®¬«l  ٢٩٤ السجدة  ٢٨  

mJIHGFEDCBA
�NMLKl  

  ٢٩٥  األحزاب  ١

mZYXWVUTSRQP
\[l  

  ٢٩٥ األحزاب  ٢

m�±°$®¬«ª©¨l  ٢٩٥ األحزاب  ٦  

m�cba`_^l  ٢٩٥ األحزاب  ٩  

m{zyxwvul  ٢٩٦ األحزاب  ١٠  

m}|l  ٢٩٦ األحزاب  ١٩  

m�10ÆÅÄÃÂÁl  ٢٩٧ األحزاب  ٢٠  

m�YXWVl  ٢٩٧ األحزاب  ٢٤  

mlkjihl  ٢٩٧ األحزاب  ٢٥  

m�WVUTSRQl  ٢٩٨ األحزاب  ٣٢  

mhgfl  ٢٩٨ األحزاب  ٣٣  

m��
	�������l  ٢٩٩ األحزاب  ٣٨  

m�¿¾½¼»º¹l  ٢٩٩ األحزاب  ٤٠  

m	�������
���
l  

  ٢٩٩ األحزاب  ٥٠

m�GFEDCBAl  ٣٠٠ األحزاب  ٥٥  

mjihgfedcb
�onmlkl  

  ٣٠٠ األحزاب  ٥٦
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m�8765432l  ٣٠١ األحزاب  ٥٩  

mSRPQONMLÆÅ
�VUTl  

  ٣٠١ األحزاب  ٦٢

m�	�������l  ٣٠١ األحزاب  ٦٩  

m^]\[ZYXWVUT
�cba`_l  

  ٣٠٢  سبأ  ٢

m�nmlkjihl  ٣٠٢ سبأ  ٣  

mA@?>=<;:9
�¢¡l  

  ٣٠٢ سبأ  ٥

mcba`_l  ٥٤٠ سبأ  ٩  

m�
�	�������
���l  

  ٣٠٣ سبأ  ١١

m��������l  ٣٠٣ سبأ  ١٢  

m»º¹¸¶2´³
�¿¾½¼l  

  ٣٠٤، ٣٠٣ سبأ  ١٣

mPONMl  ١٢٩ سبأ  ١٥  

m�FEDCBAl  ٣٠٤ سبأ  ١٥  

m�rqponmlkjl  ٣٠٤ سبأ  ١٧  

m½¼»º¹¸¶l  ٣٠٧ سبأ  ٢٠  

m�IHGFEDCBAl  ٣٠٤ سبأ  ٢٣  

mnmlkjihgfl  ٥٠٥، ٣٠٥ سبأ  ٢٤  

m�a`_^]\l  ٣٠٤ سبأ  ٢٤  

m�tsrqpl  ٣٠٥ سبأ  ٢٥  

mBA@?~}|{z٣٠٦ سبأ  ٢٦  
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�DCl  

m¿¾½¼»º¹¸
�ÂÁÀl  

  ٣٠٦ سبأ  ٣١

mjihl  ٢٩٠ سبأ  ٤٢  

m%&$#"!l  ٣٦٨ سبأ  ٤٤  

m�¶�´³l  ٣٠٧ سبأ  ٤٦  

m�ba`_^]l  ٣٠٧ سبأ  ٥١  

m��ÆÅÄÃl  ٣٠٨ فاطر  ٣  

mKJIHGFEDCBA
�Ll  

  ٣٠٨ فاطر  ٤

m������~}l  ٣٠٩ فاطر  ٨  

m�10/.-,l  ٣٠٩ فاطر  ٩  

m�¶F´³²±°?l  ٣١١ فاطر  ١٠  

m�a`_^]\[l  ٣١٢ فاطر  ١١  

mHGFEDCBA
�LKJIl  

  ٣١٢ فاطر  ١٢

m�����l  ٢٣٥  فاطر  ١٤  

m������l  فاطر  ١٤ 
  
٣١٣  

m�´³²±°l  ٣١٣ فاطر  ١٨  

ma`_^]\l  ٥٨٧ فاطر  ٢٢  

m�|{zyxwvl  ٣١٣ فاطر  ٢٥  

m�����l  ٣١٤ فاطر  ٢٦  

m�������! ��  ٣١٤، ٣١٠ فاطر  ٢٧
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mZYXWVUTSl  ٣١٦ فاطر  ٣٢  

m�� �����l  ٣١٧ فاطر  ٣٨  

mfedcba`_^]
nmlkjihgl  

  ٣١٨، ٣١٧ فاطر  ٤٠

m��������l  ٣١٧ فاطر  ٤١  

m0/.-l  ٣١٨ فاطر  ٤٢  

m³²±°C®l  فاطر  ٤٣ "  

mHGFEDCBA

�LKJIl  
  ٣١٨ فاطر  ٤٥

m%$#"! ��~

�&l  
  ٣١٩  يس  ٨

m�/.-,+*)(l  ٣٢٠ يس  ١٠  

m[ZYXWl  ٣٢٠ يس  ١٥  

m`_^]\l  ٣٢٠ يس  ١٥  

mdcbal  ٣٢٠ يس  ١٥  

m�kjihgfl  ٣٢٠ يس  ١٦  

mqponml  ٣٢١ يس  ١٨  

m{l  ١٣٦ يس  ١٨  

m$#"! ���
�&%l  

  ٣٢١ يس  ٢٠

m�¨§¦¥¤£¢¡l  ٣٢١ يس  ٢٢  

m�®¬«ªl  ٣٢٣، ٣٢٢ يس  ٢٣  

m¶?´³²±°9٣٢٣ يس  ٢٤- ٢٣  
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À¿¾½¼»º¹¸l  

mÅÄÃÂl  ٣٢٣، ٣٢٢ يس  ٢٥  

mMLKJUTSR...l  ٣٢٣ يس  ٢٧- ٢٦  

m�PONMLKJl  ٣٢٣ يس  ٢٧  

mcba`_^]\[ZY
�dl  

  ٣٢٣ يس  ٣٠

m�wvutsrl  ٣٢٥ يس  ٣٢  

m°�®¬«ª©¨l  ٣٢٥ يس  ٣٧  

m�ÄÃÂÁÀ¿¾l  ٣٢٦ يس  ٣٩  

m10/.-,+*)Æ
�765423l  

  ٣٣٣، ٣٢٦ يس  ٤٠

mkjihgfedcb
�ll  

  ٣٢٧ يس  ٤٥

mxwvul  ٣٢٧ يس  ٤٦  

m¶�´³²±°�®
¸l  

  ٣٢٧ يس  ٥١

mÅÄÃÂÁÀ¿¾½¼»º
�)Æl  

  ٣٢٧ يس  ٥٢

m876543210
9l  

  ٣٢٨ يس  ٥٣

m=<;:/.-,+
?>l  

  ٣٢٨ يس  ٥٤

m�GFEDCBAl  ٣٢٨ يس  ٥٥  

m_^l  ٣٢٨ يس  ٥٩  

 



  الفھارس العامة 

٦٣٣ 

 

m��ÆÅÄÃÂÁÀ¿¾½

��l  
  ٣٢٩ يس  ٦٩

mHGFl  ٣٥١ يس  ٧١  

m�vutsrqponml  ٣٣٠ يس  ٧٦  

mHGFEl  ٥٣٣ يس  ٧٧  

m�����������
%$"#! �����
£¢¡+*)('&
�¨§¦¥¤l  

  ٣٣٠ يس  ٨٠- ٧٨

m£¢¡l  ٣١١ يس  ٨٠  

m²±°6®¬«ª
�;´³l  

  ٣٣١ يس  ٨١

m�TSRQPONl  ٣٣٣  الصافات  ٥  

m�a`_^]l  ٣٣٥ الصافات  ٧  

m�kjihgfedcl  ٣٣٥ الصافات  ٨  

m�yxwvutsl  ٣٣٥، ١٨٢ الصافات  ١٠  

m�%$"#l  ٣٣٥ الصافات  ٢٤  

mDCBAl  ٤٥٢ الصافات  ٢٥  

m��
	�������l  ٣٣٦ الصافات  ٣٥  

mÆÅÄÃÂl  ٥٣٦ الصافات  ٤٦- ٤٦  

m�������l  ٣٣٧ الصافات  ٤٧  

m�����l  ٣٣٧ الصافات  ٤٨  

m����l  ٣٣٧ الصافات  ٤٩  

m�dcba`_l  ٣٣٨ الصافات  ٥٧  

 



  الفھارس العامة 

٦٣٤ 

 

m���~}|l  ٤١١، ٣٣٨ الصافات  ٦٢  

m,+l  ٤١٢ الصافات  ٦٣  

m210/.-l  ٤١٢ الصافات  ٦٤  

m�����l  ٣٣٨ الصافات  ٦٥  

m�¨§¦¥¤l  ٣٣٨ الصافات  ٦٨  

m�º¹¸¶�l  ٣٣٩ الصافات  ٧١  

m¾½¼»º¹¸¶�

ÅÄÃÂÁÀ¿l  
  ٣٣٩ الصافات  ٧٣- ٧١

m�����l  ٣٣٩ الصافات  ٩٣  

m¨§¦¥l  ٤٧٣ الصافات  ٩٦  

m�	��l  ٣٣٩ الصافات  ١٠١  

mHGFEDCBAl  ٥٥٧، ٣٤٠ الصافات  ١٠٤- ١٠٣  

m�À¿¾½¼l  ٣٤٠ الصافات  ١٢٥  

mCBAl  ٣٣٩ الصافات  ١٢٧  

m�RQPOl  ٣٤١ الصافات  ١٣٠  

mtsrql  ٥٥٦ الصافات  ١٣٧  

m����
l  ٣٤١ الصافات  ١٤٣  

m�~}|{zyl  ٣٤١ الصافات  ١٦٤  

m�¶
´³²±°l  ٣٤١ الصافات  ١٧٤  

m�¶
´l  ٣٤١ الصافات  ١٧٥  

m�ÁÀ¿¾½¼l  ٣٤٢ الصافات  ١٧٧  

m����l  ٣٤٢ الصافات  ١٧٩  

m�WVUTSRQPONl  ٣٤٣  ص  ٣  

myxwvutsrqpo٣٤٣ ص  ٦  

 



  الفھارس العامة 

٦٣٥ 

 

�{zl  

m)(&'%$#"!� ����
�+*l  

  ٣٤٤ ص  ٨

m�3210/.-l  ٣٤٤ ص  ١٤  

m�kjihgfel  ٣٤٤ ص  ٢١  

m�srqponml  ٣٤٤ ص  ٢٢  

m.-,+*)('&%$
�210/l  

  ٣٤٥ ص  ٢٣

m�987654l  ٣٤٥ ص  ٢٦  

mHGFEDCBAl  ٣٤٥ ص  ٢٧  

mZYXWVUT
�\[l  

  ٣٤٥ ص  ٢٨

mihgfedcb
�jl  

  ٣٤٦ ص  ٢٩

m�tsrqponmll  ٣٤٦ ص  ٣٠  

m98765432~}
�:l  

  ٣٤٦ ص  ٣٢

m�BA@?=><l  ٣٤٨ ص  ٣٣  

m�RQPONMLl  ٣٤٨ ص  ٤٤  

medcl  ٣٥٠ ص  ٤٥  

m������~}l  ٣٤٨ ص  ٤٩  

mIHGFEl  ٣٦٥ ص  ٥٠  

m�('&%$#"l  ٣٤٩ ص  ٥١  

m,+*43210l  ٣٤٩ ص  ٥٣- ٥٢  

 



  الفھارس العامة 

٦٣٦ 

 

m�.-,+*l  ٣٤٩ ص  ٥٣  

m®¬«ª©¨l  ٣٤٩ ص  ٥٥  

m�<=ÆÅÄÃÂÁÀl  ٣٤٩ ص  ٥٩  

m�£¢¡�l  ٣٤٩ ص  ٧٣  

m¦¥l  ٣٤٩ ص  ٧٤  

m¶�´³²±°�®¬

�¼»º¹¸l  
  ٣٥٠ ص  ٧٥

m�DCBAl  ٣٥٢ ص  ٨٤  

mFl  ٣٥٢ ص  ٨٥  

m�IHGFEDCBAl  ٣٦٢  الزمر  ٥٧  

m�yxwvl  ٣٥٢ الزمر  ٣  

m¤£¢¡10/.-,
¦¥l  

  ٣٥٣ الزمر  ٤

m�onmlkjl  ٣٥٣ الزمر  ٧  

m�.-,+*)('l  ٣٥٤ الزمر  ٨  

m,+*)('l  ٣٦٠ الزمر  ٨  

m�¾½¼»º¹¸l  ٣٥٥ الزمر  ٩  

m�lmkjihgl  ٣٥٥ الزمر  ١٠  

mIHGFEDCBAl  ٣٥٥ الزمر  ١١  

m�`_^]\[l  ٣٥٥ الزمر  ١٤  

m�l  ٣٥٥ الزمر  ١٧  

m´³²±°�®¬«ªl  ٣٥٣ الزمر  ١٩  

m�´³²±°�®¬«ªl  ٣٥٦ الزمر  ١٩  

mHGFEDCBAl  ٣٥٦ الزمر  ٢٢  

 



  الفھارس العامة 

٦٣٧ 

 

m^]\[ZYXl  ٣٥٦ الزمر  ٢٣  

mDECBA@~}l  ٣٥٧ الزمر  ٢٤  

m�»º¹¸¶N´l  ٣٥٧ الزمر  ٢٨  

mGFEDCBl  ٢٩١ الزمر  ٣٢  

mZYXWVUTS

�[l  
  ٣٥٧ الزمر  ٣٣

m������������

��l  
  ٣٥٨ الزمر  ٣٧

m	�������

��
l  
  ٣٥٩ الزمر  ٤٥

m«ª©¨§l  ٣٥٩ الزمر  ٤٦  

m³²±°l  ٣٥٩ الزمر  ٤٦  

mKJIHGFl  ٣٥٩ الزمر  ٤٨  

mPONMl  ٣٥٩ الزمر  ٤٩  

m[ZYXl  ٣٦٣، ٣٦٢ الزمر  ٤٩  

mcba`_^]l  ٣٥٩ الزمر  ٤٩  

m�������l  ٣٦٠ الزمر  ٥٣  

m¦¥¤£¢¡l  ٥١٥ الزمر  ٥٣  

m321����0/.
�7654l  

  ٣٦٢، ٣٢٤ الزمر  ٥٦

m'����l  ٢٧٤ الزمر  ٦٢  

m�¼»º¹¸l  ٣٦٣ الزمر  ٦٧  

ma`_l  ٥٦٥ الزمر  ٦٩  

m~}l  ٣٦٥، ٣٦٤ الزمر  ٧١  

 



  الفھارس العامة 

٦٣٨ 

 

m�«ª©¨§¦¥¤l  ٣٦٣ الزمر  ٧٣  

mÁÀ¿¾½¼l  ٣٦٦ الزمر  ٧٤  

�jihgfedcl  ٣٦٩  غافر  ٢٨  

mIHGFEDCB

�Jl  
  ٣٧١ غافر  ٤١

mGFEDCBAl  ٣٧١ غافر  ٥٠  

m�QPONMl  ٣٧٢ غافر  ٦٠  

mYXWVUTSRQl  ٣٦٨ غافر  ١٨  

m\[ZYXWVU
�_^]l  

  ٣٧٢ غافر  ٥١

mihgfedcb
onmlkj

�pl  
  ٣٦٧ غافر  ١٠

mponmlkl  ٣٥٨ غافر  ٢٨  

msrqponm
�tl  

  ٣٧٢ غافر  ٥٣

mwvutsrqpon

�zyxl  
  ٣٦٧ غافر  ٤

m����~}|l  ٣٧٠ غافر  ٣٦  

mfedcba`_^]

�lkjihgl  
  ٣٦٧ غافر  ٣

mgfedcba`_^

hl  
  ١٨٦ غافر  ٤٣

m®¬«l  ٣٨٤ غافر  ٧  

 



  الفھارس العامة 

٦٣٩ 

 

mÄÃÂÁÀ¿¾½l  ٣٧٣ غافر  ٨٥  

m�
	�������
����l  

  ٣٦٩ غافر  ٧٧

m� �����ÆÅÄÃÂÁÀ¿
�#"!l  

  ٣٦٨ غافر  ١٦

mNMLl  ٣٧١ غافر  ٤٢  

m43210/.-
�:;98765l  

  ٣٦٩ غافر  ٢٩

m¶�´³²±°�

�»º¹¸l  
  ٣٧٣ غافر  ٨٣

m�NMLKJIl  ٣٧٠ غافر  ٣٢  

m������l  ٣٧٣ غافر  ٧٧  

mNMLKJIHl  ٣٧٤ فصلت  ٣  

m�VUTSRQPl  ٣٧٤ فصلت  ٤  

m�^]\[ZYXl  ٣٧٤ فصلت  ٥  

msrqponmlkj

�zyxwvutl  
  ٣٧٥ فصلت  ٦

medcba`_^

¢¡mlkjhigf

£l  

  ٣٧٦ فصلت  ١٠-٩

medcba`_^

¢¡mlkjhigf

®¬«ª©¨§¦¥¤£

º¹¸¶�´³²±°P

  ٤٤٠ فصلت  ١٢-٩

 



  الفھارس العامة 

٦٤٠ 

 

ÃÂÁÀ¿¾½¼»

KJIHGFEDCBA
TSRQPONML

�Ul  

medcba`_^l  ٤٤٠ فصلت  ٩  

m®¬«ª©¨l  ٤٤٠ فصلت  ١٠  

mª©¨§¦¥¤£¢¡

�°P®¬«l  
  ٣٧٥ فصلت  ١٠

m¸¶�´³²l  ٣٧٥، ١٤٤ فصلت  ١١  

mEDCBAl  فصلت  ١٢ 
٣٧٧، ٣٧٦ ،

٤٤٠  

m´³²±°�®
�¼»º¹¸¶�l  

  ٣٧٧  فصلت  ١٧

mEDCBAl  ٣٧٧، ١٧٣ فصلت  ٢١  

mONMLKJIl  ٥٣١ فصلت  ٢٣- ٢٢  

myxwvut...l  ٣٤٣ فصلت  ٢٤  

m�¦¥¤£¢¡���l  فصلت  ٢٦ 
٤٦٦، ٣٧٨، 

٥٣٠   

mÁÀ¿¾½¼»º¹¸¶l  ٣٧٨ فصلت  ٢٨  

m�\[ZYXWVUl  ٣٧٨ فصلت  ٣١  

m��~}|{zl  ٣٧٨ فصلت  ٣٤  

m�®¬«ª©¨§l  ٣٧٩ فصلت  ٣٧  

m�ba`_^]\[Zl  ٣٧٩ فصلت  ٤٠  

m�
��~}|{zyxl  ٣٨٠ فصلت  ٤١  

m�������	
  ح  فصلت  ٤٢- ��٤١

 



  الفھارس العامة 

٦٤١ 

 

���l  

mI®¬«ª©¨§¦
²±°l  

  ٣٨٠ فصلت  ٤٤

mA@?ÆÅl  ٣٨٠ فصلت  ٤٤  

m ٍمَظال��l  ١٣٩ فصلت  ٤٦  

m�dba`l  ٣٨١ فصلت  ٤٦  

m¦¥¤£¢¡���

�ª©¨§l  
  ٣٨٤ فصلت  ٥١

m`_^]\l  ٣٨٤  الشورى  ٥  

m�³²±°�®l  ٣٨٥ الشورى  ٩  

mTSRQl  ٣٨٦، ٣٣١ الشورى  ١١  

mDCBAl  ٣٨٥ الشورى  ١١  

mIHGFEDCBA
MLKJl  

  ٣٨٧ الشورى  ١٦

m\[ZYXWVUT
�_^]l  

  ٣٨٧ الشورى  ١٧

mkjihl  ٣٨٧ الشورى  ١٨  

m./-,+*)('&l  ٣٨٧ الشورى  ٢٠  

mhgfedcbl  ٣٨٨ الشورى  ٢٤  

m$#"! �~}|
'&%l  

  ٣٩٠ الشورى  ٢٥

m´³²±°+®¬l  ٣٩١  الشورى  ٢٨  

m�PONMLKJIHl  الشورى  ٣٣ 
  
٣٩١  

 



  الفھارس العامة 

٦٤٢ 

 

m�������~

���l  
  ٣٩١ الشورى  ٣٧

m¦¥¤£¢¡" ��

�¬«ª©¨§l  
  ٤٤٧، ٣٩٢ الشورى  ٤٠

mFEDCBA
�KJIHGl  

  ٣٩٢ الشورى  ٤٥

m�%&$#"! l  ٣٩٣ الشورى  ٤٨  

m²±°E®¬«ª©¨
¼»º¹¸¶K´³

¿¾½l  

  ٣٩٣ الشورى  ٥٠- ٤٩

m�GFEDCBAl  ٣٩٥ الشورى  ٥٢  

m�zyxwvul  ٣٩٧  الزخرف  ٣  

m������
l  ٣٩٩ الزخرف  ١٦  

m�'&%$#"! �l  ٤٠٠ الزخرف  ١٨  

m§¦¥¤£¢¡�l  ٤٠٠، ٣٩٨ الزخرف  ١٩  

m9876543210
�:l  

  ٤٠٠ الزخرف  ٢٢

m�§¦¥¤£¢¡���l  ٤٠١ الزخرف  ٣١  

m±°�l  ١٥٩ الزخرف  ٣٢  

m¬«ª©l  ٤٠١ الزخرف  ٣٢  

mPONMLKJIHG
�TSRQl  

  ٤٠٢ الزخرف  ٣٥

m_^]\[ZYXWV
�`l  

  ٤٠٢ الزخرف  ٣٦

 



  الفھارس العامة 

٦٤٣ 

 

mrqponmlkj
�tsl  

  ٤٠٢ الزخرف  ٣٨

m}|{zyxwv
�~l  

  ٤٠٢ الزخرف  ٣٩

m;:9876543
�=<l  

  ٤٠٣ الزخرف  ٤٠

m�-,+*~}|l   ٣٩٩ الزخرف  ٤٤  

m¹¸¶E´³²±°?
�¼»ºl  

  ٤٠٣ الزخرف  ٤٥

mJIHGFEDCBA

�NMLKl  
  ٤٠٣ الزخرف  ٤٨

mYXWVUTSRQP

�Zl  
  ٤٠٤ الزخرف  ٤٩

mgfedl  ٤٠٧ ، ٤٠٥ الزخرف  ٥١  

m�:98~}|{zyxwl  ٤٠٥ الزخرف  ٥٢  

m@?>=<

�Al  
  ٤٠٧ الزخرف  ٥٥

m��������l  ٤٠٧ الزخرف  ٦٧  

m�������
l  ٤٠٧ الزخرف  ٦٨  

mª©¨§¦¥¤

°�®¬«l  
  ٤٠٨ الزخرف  ٧١- ٧٠

m�^]\[ZYXWVl  ٤٠٨ الزخرف  ٧٧  

m�����~}|{l  ٤٠٨ الزخرف  ٨١  

mAl  ٤٠٩  الدخان  ١  

 



  الفھارس العامة 

٦٤٤ 

 

m�DCl  ٤٠٩ الدخان  ٢  

m�KJIHGFl  ٤٠٩ الدخان  ٣  

m[ZYXWVUTSRQP
�edcba`_^]\l  

  ٤١٠ الدخان  ٦-٤

m�\[ZYXWVl  ٤١٠ الدخان  ٥  

m�-,+*)(l  ٤١٠ الدخان  ١٢  

m�8765432l  ٤١٠ الدخان  ١٣  

m�=®¬«ª©¨l  ٤١٠ الدخان  ١٥  

m�QPONMLl  ٤١١ الدخان  ٢٠  

mvutsrqponl  ٤١١ الدخان  ٢٦- ٢٥  

m�^]\l  ٤١١ الدخان  ٤٣  

mfel  ٤١١ الدخان  ٤٥  

m�}|{zyl  ٤١٢ الدخان  ٤٩  

m©¨§¦¥¤£¢

�¬«ªl  
  ٤١٢ الدخان  ٥٦

m½¼»º¹l  ٤٥١ الدخان  ٥٨  

mSRQPONMLKJ

^]\[ZYXWVUT

jihgfedcba`_

nmlkl  

  ٤١٣  الجاثية  ٥-٣

m�ONMLKJl  ٤١٣ الجاثية  ٣  

m�*)(~l  ٤١٤ الجاثية  ٧  

m6542310/.-,

�7l  
  ٤١٤ الجاثية  ٩

 



  الفھارس العامة 

٦٤٥ 

 

mIHGFEDCBA
�NMLKJl  

  ٤١٤ الجاثية  ١٤

mZYXWVUTSRQP
\[l  

  ٤١٤ الجاثية  ١٥

m¬«ª©¨l  ٤١٤ الجاثية  ٢٠  

m¹¸¶*´³²±
ÁÀ¿¾½¼»º

�ÃÂl  

  ٤١٥ الجاثية  ٢١

m?>=<;ÆÅ
�EDCBA@l  

  ٤١٥ الجاثية  ٢٢

mIHGFEDCBAl  ٤١٥ الجاثية  ٢٣  

mgfedcba`_^]\[
�qponmlkjihl  

  ٤١٦ الجاثية  ٢٤

m²±°>®¬«ª©¨§¦¥¤
�³l  

  ٤١٦ الجاثية  ٢٨

mÀ¿¾½¼»º¹¸¶D
�Ál  

  ٤١٦ الجاثية  ٢٩

m]\[ZYXWVUTSRQ
�fedcba`_^l  

  ٤١٦ الجاثية  ٣٨

m��
	�������
¨§¦¥¤£¢¡��

�«ª©l  

  ٤١٧  األحقاف  ١٠

m¸¶#´³²±°�®
�ÂÁÀ¿¾½¼»º¹l  

  ٤١٧ األحقاف  ١١

 



  الفھارس العامة 

٦٤٦ 

 

m:987654321
�=<;l  

  ٤١٧ األحقاف  ١٣

m�EDCBAl  ٤١٨ األحقاف  ١٥  

m�yxwvutsl  ٤١٩ األحقاف  ١٦  

m�À¿¾½¼»ºl  ٤١٩ األحقاف  ١٩  

m'&%$#l  ٤٤٣ األحقاف  ٢٥  

m¢¡��l  ٤٢٠، ١٥٨ األحقاف  ٢٦  

mgfedcl  ٤٢١ األحقاف  ٣٠  

m]\[ZYXWVU
�a`_^l  

  ٤٢١ األحقاف  ٣٠

mqponmlkji
�vutsrl  

  ٤٢١ األحقاف  ٣١

m34210/.l  ٥٤٩ األحقاف  ٣٥  

m�wvutsrl  ٤٢٢ محمد  ٤  

m�£¢¡?l  ٤٢٢ محمد  ٦  

m�{zyxwvl  ٤٢٢ محمد  ١٥  

m765432l  ٥١٠  محمد  ١٩  

mutsrqpon

�wvl  
  ٤٢٣ محمد  ٢٢

m���������

���l  
  ٤٢٤ محمد  ٢٥

mVUTSRQP
�Wl  

  ٤٢٥ محمد  ٣١

m/.-,l  ٥٧٣ محمد  ٣٦  

 



  الفھارس العامة 

٦٤٧ 

 

m�¶�´³²±°l  ٤٢٥ محمد  ٣٨  

mEDCBAl  ٤٢٦  الفتح  ١  

mQPONMLKJIHG

�UTSRl  
  ٤٢٦ الفتح  ٢

mZYXWl  ٤٢٦ الفتح  ٣  

m ���

!l  
  ٤٢٦ الفتح  ٦

m¶9´³²

�º¹¸l  
  ٤٢٧ الفتح  ٩

m������l  ٥١٠، ٤٢٨ الفتح  ١٢  

m¡����l  ٤٢٨  الفتح  ٢٠  

m\[ZYXWV
ba`_^]l  

  ٤٢٨ الفتح  ٢٥

m¦¥¤£¢¡l  ٤٢٨ الفتح  ٢٧  

m�
�	������~
�����������
�����l  

  ٤٣٠  الحجرات  ٢-١

mÄÃÂÁÀ¿¾½
�Ål  

  ٤٣٠ الحجرات  ٤

mWVUTSRQPO
�_^]\[ZYXl  

  ٤٣١ الحجرات  ٦

m�edcbal  ٤٣١، ١٤٥ الحجرات  ٧  

m� !"#l  ١٤٥ الحجرات  ٨  

m�><;:98l  ٤٣١ الحجرات  ٩  

 



  الفھارس العامة 

٦٤٨ 

 

m�³²±°\®¬l  ٤٣٢ الحجرات  ١٠  

mGFEDCBAl  ٤٣٢ الحجرات  ١٢  

m�/.-,+*()~}l  ٤٣٤ الحجرات  ١٤  

mDCBAl  ٤٣٧  ق  ١  

m�KJIHGFl  ٤٣٧ ق  ٢  

mYXWl  ٤٣٧ ق  ٣  

mnmlkjihgfl  ٤٣٧ ق  ٥  

mvutsrqp...l  ٤٣٧ ق  ٦  

m�ª©¨§¦¥¤£¢¡l  ٤٣٨، ٤٣٧ ق  ١١  

m�;:98765342Æl  ٤٣٨ ق  ١٥  

mONMLKJl  ٤٦٩ ق  ١٦  

m�a`_^]\[Zl  ٤٣٩ ق  ١٨  

m{zyxwvl  ٤٣٩، ٣٧٢ ق  ٢١  

m�! ��~}l  ٤٣٩ ق  ٢٢  

m�/.-,+*l  ٤٣٩ ق  ٢٤  

m�987654321l  ٤٤٠ ق  ٣٠  

mXWVUTSRQl  ٤٣٨  ق  ٣٢  

m��l  ١٨٥ ق  ٣٥  

medcba`_
�kjihgfl  

  ٤٤٠ ق  ٣٨

"m�¨§¦¥¤l  ٤٤٠ ق  ٤٥  

m�POl  ٤٤١ الذاريات  ١٠  

m��
	�l  ٤٤١ الذاريات  ٢٢  

m§¦¥¤£¢¡��l  ٤٤١، ٤٦٩ الذاريات  ٢٣  

 



  الفھارس العامة 

٦٤٩ 

 

m�»º¹¸¶�´³²±l  ٤٤١ الذاريات  ٢٥  

m���l  ٣٤٠ الذاريات  ٢٨  

m�'&ÆÅÄl  ٤٤٢ الذاريات  ٣٧  

m��������l  ٤٤٢ الذاريات  ٤١  

m��������
l  ٤٤٣ الذاريات  ٤٢  

m�ÆÅÄÃÂl  ٤٤٣ الذاريات  ٤٧  

m�����l  ٤٤٣ الذاريات  ٤٨  

mLKJIHGFEDCBA

�UTSRQPONMl  
  ٤٤٤  الذاريات  ٥٣- ٥٢

m¤£¢¡l  ٤٤٤  الطور  ٧  

myxwvul  ٤٤٥ الطور  ٢١  

m��l  ٤٦٠ الطور  ٢٤  

mGFEDCBAl  ٤٠٠ الطور  ٢٧  

m���l  ٢٥٢ الطور  ٣٠  

m�nmlkjl  ٤٤٧ الطور  ٣٠  

m�QPONMLKl  ٤٤٥ الطور  ٣٣  

m������l  ٤٤٥ الطور  ٣٩  

m��������l  ٤٤٥ الطور  ٤٠  

m±°�®¬«ª©¨l  ٢٤٠ الطور  ٤٤  

m�CBAl  ٤٤٥،٤٤٦  النجم  ١  

m�NMLKl  ٤٤٦ النجم  ٣  

m�dcbl  ٤٤٦ النجم  ٨  

m�¤£¢l  ٤٤٦ النجم  ٢٠  

m ...������l  ٤٤٧ النجم  ٢٣  

 



  الفھارس العامة 

٦٥٠ 

 

mTSRQl  ٤١٦ النجم  ٢٨  

m�'&%$~}|l  ٤٤٧ النجم  ٣١  

m89765432l  ٤٤٨ النجم  ٣٢  

m�\[ÆÅÄÃÂl  ٤٤٨ النجم  ٣٦  

m`_^l  ٤٤٨ النجم  ٣٧  

m�EDCBAl  ٤٤٩ النجم  ٤٥  

m�YXWVl  ٤٤٩ النجم  ٤٩  

m�tsrl  ٤٤٩ النجم  ٥٤  

m#"l  ٥٥٧  القمر  ١  

m�ÁÀ¿¾½¼l  ٤٥٠ القمر  ٥  

m� ����ÆÅÄÃl  ٤٥٠، ٣٨٩ القمر  ٦  

m�cba`_l  ٤٥٠ القمر  ١٠  

m���~}|{l  ٤٥٠ القمر  ١٣  

m|{l  القمر  ١٤ 
١٤٩، ١٤٨ ،

٤٥٠  

m��������l  ٤٥٠ القمر  ١٧  

m®¬«l  ٥٢١ القمر  ٢٠  

m�\[ZYXWVUl  ٤٥١ القمر  ٣١  

m}|{zl  د  القمر  ٣٥  

m����l  ٤٥١ القمر  ٣٩  

m��®¬«ª©¨l  ٤٥١ القمر  ٤٢  

m�À¿¾½¼l  ٤٥١ القمر  ٤٤  

m�ÅÄÃÂl  ٤٥٢ القمر  ٤٥  

m�-,+*)l  ٤٥٢ القمر  ٤٧  

 



  الفھارس العامة 

٦٥١ 

 

m��43210���/l  ٤٥٠، ٣٨٩ القمر  ٤٨  

mFEDCBAl  ٥٧٥، ٥٠٩ القمر  ٥٠  

m�edcba`l  ٤٥٢ القمر  ٥٥  

m�jihgl  ٢٢٥  الرحمن  ٢-١  

m�ponmll  ٤٥٣ الرحمن  ٤-٣  

m�xwvl  ٤٥٣ الرحمن  ٦  

m�����l  ٤٥٣ الرحمن  ٨  

m�����l  ٤٥٣ الرحمن  ١٣  

mDCBAl  ٤٥٥، ٣٣٣ الرحمن  ١٧  

m�\[ZYl  ٤٥٥ الرحمن  ٢٢  

m�hgfedcl  ٤٥٦ الرحمن  ٢٤  

m�rqpol  ٤٥٦، ٤٥٥ الرحمن  ٢٦  

mvutl  ٣٥١ الرحمن  ٢٧  

m���.-l  ٤٥٦، ٤٠٥ الرحمن  ٣١  

m�¼»º¹¸¶�´l  ٤٥٤ الرحمن  ٣٥  

m��
	���l  ٣٣٦ الرحمن  ٣٩  

mXWVUTl  ٤٥٦ الرحمن  ٤٣  

m�XWVUTl  ٤٥٦ الرحمن  ٤٤  

m�cba`_l  ٤٥٦ الرحمن  ٤٦  

mkjl  ٤٥٨، ٤٥٧ الرحمن  ٤٨  

mrl  ٤٥٧ الرحمن  ٥٠  

m��������l  ٤٥٨ الرحمن  ٥٤  

m�´³²±°l  ٤٥٨ الرحمن  ٦٠  

m�Ål  ٥٦٠، ٤٥٨ الرحمن  ٦٤  

 



  الفھارس العامة 

٦٥٢ 

 

m����l  ٤٥٨  الواقعة  ٢  

m����l  ٤٥٩ الواقعة  ٧  

m�DCBAl  ٤٥٩ الواقعة  ١٧  

 "m�JIHGFl  ٤٥٩ الواقعة  ١٨  

m�PONMLl  ٤٦٠ الواقعة  ١٩  

 "m�`_^l  ٤٦٠ الواقعة  ٢٣  

m�lkjihgl  ٤٦٠ الواقعة  ٢٥  

mqponl  ٤٦٠ الواقعة  ٢٦  

m�#"l  ٤٦٠ الواقعة  ٣٠  

m�&%l  ٤٦١ الواقعة  ٣٤  

m*)(l  ٤٦١ الواقعة  ٣٥  

m�«ª©¨§l  ٤٦١ الواقعة  ٤١  

m�º¹¸¶4´³²l  ٤٦١ الواقعة  ٤٤- ٤٣  

m�ÆÅÄÃÂl  ٤٦١ الواقعة  ٤٦  

mKJIHGl  ٤١١ الواقعة  ٥٢  

m
	�������l  ٣٩٣ الواقعة  ٦٤- ٦٣  

m������l  الواقعة  ٦٥ 
٤٦٢، ٣٩٣، 

٤٦٣  

m�³²±°�®l  ٤٦٣، ٤٦٢ الواقعة  ٧٠  

m$#"!l  ٥٢٦ الواقعة  ٧٥  

m�CBAl  ٤٦٣ الواقعة  ٧٧  

m�LKJIl  ٤٦٦ الواقعة  ٧٩  

m�[ZYXl  ٤٦٦ الواقعة  ٨٢  

medcba`_^]٤٦٦ الواقعة  ٨٨- ٨٣  

 



  الفھارس العامة 

٦٥٣ 

 

ponmlkjihgf
{zyxwvutsrq

�}|l  

m|{zy.l  ٤٦٧ الواقعة  ٨٨  

m����	l  ٤٦٧، ٤٦٦ الواقعة  ٨٩  

m����l  ٤٦٨ الواقعة  ٩٣  

mHGFEDCBAl  ٤٧١  ٥٧  ١٢  

m_^]\[ZYX
edcba`l  

٤٧٣  ٠٥٧  ٢٠  

m_^]\[ZYl  ٤٧١  ٠٥٧  ١٣  

mhgfedcbl  ٤٧٠  ٠٥٧  ١١  

mjihl  ٣٢٧  ٠٥٧  ١٣  

m{zyxwvutsl  ٤٧٠  ٠٥٧  ٦  

m£¢¡0/.-,
¦¥¤l  

٤٧٤  ٠٥٧  ٢٨  

mÂÁÀ¿¾½¼»º¹
ÄÃl  

٤٧٠  ٠٥٧  ١٠  

m`a_^]Æl  ٤٦٩  ٠٥٧  ٣  

mIHGFEDCBA
MLKJl  

٤٦٩  ٠٥٧  ٤  

m]\[ZYXWVU
_^l  

٢٠٨  ٠٣٣ ٠٢٤  ٣٣  

m²±°T®¬«l  ٤٦٩  الحديد  ١  

myxwvul  ٤٧٢  الحديد  ١٤  

 



  الفھارس العامة 

٦٥٤ 

 

mª©¨§¦¥¤£¢¡L
¬«l  

  ٤٧٢  الحديد  ١٦

mutsrql  ٤٧٣  الحديد  ٢٧  

m¸¶D´l  ٤٧٤  الحديد  ٢٩  

mHGFEDCBAl  ٤٧٦  المجادلة  ١  

mYXWVUl  ٤٧٧  المجادلة  ٢  

mLKJIHGFEDCBAl  ٤٧٧  المجادلة  ٧  

mzyxwvutl  ٤٧٨  المجادلة  ٨  

medcba`_^
fl  

  ٤٧٨  المجادلة  ١١

mFEDCBAl  ٤٧٨  المجادلة  ١٢  

m¾½¼»º¹¸¶�l  ٤٧٨  المجادلة  ١٨  

m4210/l  ٤٧٩  المجادلة  ٢١  

m�
	�������
����������
§¦¥¤£¢¡����
±°(®¬«ª©¨
»º¹¸¶.´³²

À¿¾½¼l  

  ٤٨٠  الحشر  ٣-٢

m	~}|{zyxl  ٤٨٠  الحشر  ٧  

mÀ¿¾½¼»º¹¸
Ál  

  ٤٨١  الحشر  ٩

mKJIl  ٤٨١  الممتحنة  ١  

myxwvul  ٤٨٢  الممتحنة  ٢  

 



  الفھارس العامة 

٦٥٥ 

 

m§¦¥l  ٤٨٣  الممتحنة  ١٠  

m¶
´³²±°�®l  ٤٨٢  الممتحنة  ١٠  

m�������l  ٤٨٣  الممتحنة  ١١  

m��FEDCBAl  ٤٨٣  الممتحنة  ١٢  

m9765432~l  ٤٨٤  الصف  ١  

m³²±°A®¬«
¹¸¶G´l  

  الصف  ٥
٤٨٤، ١٢٩  

  

mKJIHGFEDCBA
ONMLl  

  الصف  ٦
٤٨٤، ٣١٤  

  

m{zyxwvutl  ٤٨٤  الصف  ٨  

mTSl  ٤٨٥  الصف  ١٠  

m¥¤£¢¡3210/
°A®¬«ª©¨§¦l  

  ٤٨٥  الصف  ١٢- ١١

mZYXWVUl  ٤٨٦  الصف  ١٤  

mihgfedl  ٤٢٥  الجمعة  ٣  

m�~}|{zl  ٤٨٦  الجمعة  ٥  

m®¬«ª©¨§l  ٤٨٧  الجمعة  ٧  

mHGFEDCBA
Il  

  ٤٨٧  الجمعة  ٩

mqponmlkjihl  ٤٨٨  الجمعة  ١١  

m>?=<;:987l  ٤٩١  المنافقون  ١  

mKJl  ٤٩١  المنافقون  ٢  

m´³²±°l  ٤٩٢، ٤٤١  المنافقون  ٤  

 



  الفھارس العامة 

٦٥٦ 

 

mVUTSRQPl  ٤٩٢  المنافقون  ٦  

m¦¥¤£¢¡l  ٤٩٣  المنافقون  ١٠  

m¿¾½¼»º¹l  ٤٩٣  المنافقون  ١١  

m¥¤£¢¡
�l  ٥٢٧، ١٩٢  التغابن  ٧  

mUTSRQPONl  ٤٩٣  التغابن  ١١  

m~}|{zy
���l  

  ٤٩٣  التغابن  ١٤

m,-+*)l  ٤٩٤  التغابن  ١٥  

m3210/.l  ٤٩٤  التغابن  ١٦  

mGFEDCBAl  ٤٩٦  الطالق  ١  

mvutsrqp
wl  

  ٤٩٧  الطالق  ٢

m³²±°U®¬«
¶[´l  

  ٤٩٧  الطالق  ٤

muvtsrql  ٤٩٨  الطالق  ٥  

mjihgfl  ٤٩٨  الطالق  ٧  

mQPONMLKJI
SRl  

  ٤٩٨  الطالق  ٨

m³²±°�®¬«ª©¨
´l  

  ح   الطالق  ١١- ١٠

m^]\[ZYXl  ٤٩٩  الطالق  ١٢  

mfedcba`l  ٥٠٠  التحريم  ٣  

m()'&%$#"l  ٥٠٠  التحريم  ٤  

m¡A@?>=<;:l  ٥٠١  التحريم  ٥  

 



  الفھارس العامة 

٦٥٧ 

 

m²±°O®¬«l  ٥٠١  التحريم  ٦  

mGFEDCBAl  ٥٠٢  التحريم  ٨  

m£¢¡5432l  ٥٠٢  التحريم  ١١  

m½¼»º¹¸l  ٥٠٣  التحريم  ١٢  

mDCBAl  ٥٠٣  الملك  ١  

mponml  ٥٠٣  الملك  ٤  

m�����l  ٥٠٣  الملك  ٨  

mkjihgfedl  ٥٠٤، ٥٠٠  الملك  ١٦  

mxwvutsrqpl  ٥٠٠  الملك  ١٧  

m�������l  ٥٠٤  الملك  ١٩  

mÀ¿¾½¼»l  ٥٠٤  الملك  ٢٢  

mfedcba`_l  ٣٧٣، ٣٣٧  الملك  ٢٩  

m{zyl  ١٧٢  القلم  ١  

m�����l  ٥٢٦  القلم  ٢  

m�l  ٥٠٥  القلم  ٦  

m�´³²±°�®¬l  ٥٠٦، ٥٠٥  القلم  ١١- ١٠  

mCBAl  ٥٠٦  القلم  ١٦  

m\[l  ٥٠٦  القلم  ٢٠  

m����
	l  ٥٠٦  القلم  ٤٢  

mutsrl  ١٧٢  القلم  ٤٨  

m»º¹¸¶�l  ٥٠٧  الحاقة  ٦  

mÃÂÁÀ¿¾½l  ٥٠٨  الحاقة  ٧  

mUTSRQPOl  ٥٠٨  الحاقة  ١١  

mcba`_^l  ٥٠٨  الحاقة  ١٣  

 



  الفھارس العامة 

٦٥٨ 

 

m�����l  الحاقة  ٢٠  
٥٠٩، ٣٧١، 
٥٥٥، ٥١٠  

mÂÁÀl  ٥١١  الحاقة  ٢٧  

m���l  ٥١١  الحاقة  ٢٩  

m	
�������l  ٣٣١  الحاقة  ٣٣  

mdcba`l  ٥١١، ٣٢٩  الحاقة  ٤١  

m~}|{zyxwvl  ٤٤٥  الحاقة  ٤٥- ٤٤  

m¨§¦¥l  ٥١٢  المعارج  ١  

m³²±°l  ٥١٢  المعارج  ٣  

m¹¸¶ l  ٥١٢، ٢٧٣  المعارج  ٤  

m,+*)l  ٥١٢  المعارج  ١٠  

mFEDCBAl  ٥١٢  المعارج  ١١  

mutsrqponmlk

xwvl  
  ٥١٣  المعارج  ٢١- ١٩- 

m#"! �l  ٥١٣  المعارج  ٣٦  

m)('&%l  ٥١٣  المعارج  ٣٧  

m����l  ٤٦٧  المعارج  ٣٨  

mGFEDCBAl  المعارج  ٤٠  
٥١٤، ٣٣٣ ،

٥٢٦  

mPONMLKJIl  ٥١٤  المعارج  ٤١- ٤٠  

m�������l  ٥١٥  نوح  ٤  

mdcba`_^]\[

jihgfel  
  ٥١٦  نوح  ١٦- ١٥

mtsrqponml٥١٧  نوح  ١٨- ١٧  

 



  الفھارس العامة 

٦٥٩ 

 

vul  

m±°�l  ٥١٧  نوح  ٢٥  

m0/.-,l  ٥١٧  نوح  ٢٧  

mHGFEDCBAl  ٥١٧  الجن  ١  

m®¬«ª©¨§¦l  ٥١٨  الجن  ١٠  

m*+,-$l  ٥١٨  الجن  ١٣  

mQPONMl  ٥١٩  الجن  ١٥  

mYXWl  ٥٣٧  الجن  ١٦  

m¨§¦¥¤£¢¡l  ١٥٤  الجن  ٢٣  

m�
l  ٥١٩، ٣٨٢  الجن  ٢٦  

mGFEDl  ٥١٩  المزمل  ٢  

mTSRQPOl  ٥١٩  المزمل  ٤  

mcba`_^]\l  ٥٢٠  المزمل  ٦  

myxwvutsl  ٥٢٠، ٣٣٣  المزمل  ٩  

m&%$#"!l  ٥٢٠  المزمل  ١١  

m+*)(l  ٥٢٣، ٥٢١  المزمل  ١٤  

mº¹¸¶1l  ٥٢١  المزمل  ١٧  

mÅÄÃÂÁÀ¿l  ٥٢١  المزمل  ١٨  

m��l  ٥٧٣  المدثر  ١  

m¡����l  ٥٧٣  المدثر  ٢-١  

mª©l  ٥٢٢  المدثر  ٥  

m¸¶�´l  ٥٢٢  المدثر  ٨  

m½¼»º¹¸¶�´l  ٥٢٢  المدثر  ٩-٨  

m�ÆÅÄl  ٥٢٣  المدثر  ١١  

 



  الفھارس العامة 

٦٦٠ 

 

mLKJIHGFEl  ٥٢٣  المدثر  ٢٠- ١٩  

mdcba`_^]\[Zl  ٥٢٤  المدثر  ٢٥- ٢٤  

mdcba`l  ٥٢٤، ٥٢٣  المدثر  ٢٥  

m��~}|{z...�l  ٥٢٤  المدثر  ٣١  

m#"l  ٥٢٥  المدثر  ٣٦  

mDCBAl  ٥٢٥  المدثر  ٤٨  

mgfel  ٥٢٥  المدثر  ٥٤  

m}|{zl  ٥٢٥  القيامة  ٠٠١  

m"! ��������

#l  
  ٥٢٧  القيامة  ٤-٣

m���l  ١٢٢  القيامة  ٣  

m¦¥¤l  ٥٢٩  القيامة  ٩  

m67ÆÅÄÃÂÁÀl  ٥٣٠  القيامة  ١٦- ١٤  

mÄÃÂÁÀl  ٥٢٩  القيامة  ١٤  

m43210/l  ٥٣٠  القيامة  ١٦  

m��
	l  القيامة  ١٧  
٤٦٥، ٤٦٣ ،

٥٣٠  

m����l  ٥٣٠، ٣١٠  القيامة  ١٨  

m>=<;l  ٥٣١  القيامة  ١٩  

mGFEDCBAl  ٥٣٠  القيامة  ٢١- ٢١  

mKJIl  ٥٣١  القيامة  ٢٢  

m�
ÆÅÄÃÂÁl  ٥١٩  القيامة  ٢٦- ٢٥  

m�^]\[l  ٥٣٢  القيامة  ٢٦  

mgfel  ٥٣٢، ٥١٠  القيامة  ٢٨  

 



  الفھارس العامة 

٦٦١ 

 

mvutsrl  ٥٣٢  القيامة  ٣١  

myxwvutsrl  ٥٣٣، ٥١٨  القيامة  ٣٢- ٣١  

m'&%$#"!l  ٥٣٣  القيامة  ٣٧  

m³²±°*®¬l  ٥٣٤، ٥٣٣  اإلنسان  ١  

m¿¾½¼»ºl  ٥٣٤  اإلنسان  ٢  

mAÆÅl  ٥٣٤  اإلنسان  ٣  

mEDCBAl  ٥٣٥، ٣٦٢  اإلنسان  ٦  

mTSRQl  ٥٣٥  اإلنسان  ٨  

m\[ZYl  ٥٣٦  اإلنسان  ٩  

m*)(l  ٥٣٦  اإلنسان  ١٤  

m��l  ٤٥٩  اإلنسان  ١٥  

m10/65l  ٥٣٦  اإلنسان  ١٦- ١٥  

m3210/l  ٥٣٦  اإلنسان  ١٦  

m:®¬«l  ٥٣٦  اإلنسان  ١٩  

m½¼»º¹¸¶l  ٥٣٧  اإلنسان  ٢٠  

mÄÃÂÁÀ¿l  ٥٣٧، ١٢٠  اإلنسان  ٢١  

mRSTUVWXl  ٥٣٩، ٥٣٧  اإلنسان  ٢٤  

mUTSRl  ٥٣٩  اإلنسان  ٢٨  

mmlkjihl  ٥٤١  اإلنسان  ٣٠  

m�~}|{l  ٣١٢  اإلنسان  ٣١  

m! �%$#l  ٥٤١  المرسالت  ٦-٥  

m! �l  ٥٤١  المرسالت  ٦  

mº¹¸l  ٥٤١  المرسالت  ١٥  

m¾½¼l  ٥٤٢  المرسالت  ١٦  

 



  الفھارس العامة 

٦٦٢ 

 

mRQPl  ٥٤٢  المرسالت  ٢٣  

m^]\[ZYXl  ٥٤٣  المرسالت  ٢٦- ٢٥  

m[ZYXl  ٥٤٢  المرسالت  ٢٥  

mfedl  ٥٣٧  المرسالت  ٢٧  

m����l  ٥٤٣  المرسالت  ٣٢  

m���l  ٥٤٣  المرسالت  ٣٣  

m��� ��"!l  ٥٤٤  المرسالت  ٣٦- ٣٥  

m����l  ٥٤٣  المرسالت  ٣٦  

mFEDCBAl  ٥٤٧  النبأ  ١  

mGFEDl  ٥٤٧  النبأ  ٢  

m����l  ٥٤٧  النبأ  ٤٠  

m���l  ٥٤٧  النارعات  ١  

m�������

£¢¡�������

¤l  

  ٥٤٧  النارعات  ٦-١

m'´³²±l  ٥٤٧  النارعات  ١٠  

mSRQPONl  ٥٤٧  النارعات  ١٨  

m����l  ٥٤٨  النارعات  ٣١  

mº¹¸¶l  ٥٤٨  النارعات  ٣٩  

mÀ¿¾½¼l  ٥٤٨  النارعات  ٤٠  

m%$#"!l  ٥٤٨  النارعات  ٤٥  

m/.-,+*)('l  ٥٤٩  النارعات  ٤٦  

mBAl  ٥٥٠  عبس  ١  

mxwvutsl  ٥٥٠  عبس  ١٤- ١٣  

 



  الفھارس العامة 

٦٦٣ 

 

m~}l  ٥٥٠  عبس  ١٦  

m
	��l  ٥٥١، ٤٤١  عبس  ١٧  

m�����l  ٥٥١  عبس  ١٨  

m ��l  ٥٥١  عبس  ١٩  

m�����l  ٣٧٠  عبس  ٣٤  

m_^]l  ٥٥١  التكوير  ٨  

mxwvul  ٥٥٦، ٥٥١  التكوير  ١٤  

m�~l  ٥٥١  التكوير  ١٦  

m���l  ٥٥٢  التكوير  ١٧  

m���l  ٥٥٢  التكوير  ١٨  

m§¦¥¤£l  ٥٥٣، ٥٥٢  التكوير  ٢٤  

m±°l  ٥٥٣  التكوير  ٢٦  

mvul  ٥٥٦  االنفطار  ٥  

m\[ZYXWl  ٥٥٣  االنفطار  ٦  

m§¦l  ٥٤٢  المطففين  ١  

m�®¬«ª©l  ٥٥٣  المطففين  ٢  

m ´³²±l  ٥٥٣  المطففين  ٣  

m¾½¼»º¹¸l  ٥٥٤  المطففين  ٥-٤  

m����l  ٥٥٠  المطففين  ٢٢  

m±°l  ٥٥٥  المطففين  ٢٦  

m����l  ٥٥٦  المطففين  ٣٠  

mNMLl  ٥٥٦  االنشقاق  ١  

mRQPl  ٥٥٦  االنشقاق  ٢  

mVUTl  ٥٥٧  االنشقاق  ٣  

 



  الفھارس العامة 

٦٦٤ 

 

m¢¡�l  ٥٥٧  االنشقاق  ١٧  

mÄÃÂÁÀ¿¾½¼

��ÆÅl  
  ٥٥٨  االنشقاق  ٢٤- ٢٢

m��Æl  ٥٥٧  االنشقاق  ٢٤  

mCBAl  ٥٥٨  البروج  ١  

mMLKl  ٥٥٨  البروج  ٤  

m¥¤£l  ٥٥٨  البروج  ١٥  

m©¨§l  ٥٥٨، ٥٢٥  البروج  ١٦  

mÃÂÁÀl  ٥٥٨  البروج  ٢١  

mQPONMLl  ٥٥٩، ٣٢٥  الطارق  ٤  

m£¢¡l  ٥٦٠  الطارق  ٥  

m[ZYXl  ٥٥٩  الطارق  ٦  

m}|{l  ٥٥٩  الطارق  ١٣  

m#"! l  ٥٦٠  الطارق  ١٤  

m����l  ٥٥٩  الطارق  ١٧  

m����l  ٥٦٠، ٢١١  األعلى  ١  

mNMLKJl  ٣٩٧  األعلى  ١٨  

mWVUTl  ٥٣٣  الغاشية  ١  

m[ZYXWVUT

^]\l  
  ٥٦١  الغاشية  ٣-١

mnmlkjil  ٥٦١  الغاشية  ٦  

myxwl  ٥٦١  الغاشية  ٨  

m¡%$#"! ��

«ª©¨§¦¥¤£¢
  ٥٦٢  الغاشية  ٢٠- ١٧

 



  الفھارس العامة 

٦٦٥ 

 

®¬l  

mRQPONMl  ٥٦٣  الفجر  ٥  

m}|{zyl  ٥٦٣  الفجر  ١٣  

m�������l  ٥٦٣  الفجر  ١٥  

m��l  ٥٦٣  الفجر  ١٦  

m½¼»º¹¸¶�´³
¿¾l  

  ٥٦٣  الفجر  ٢٢- ٢١

mÄÃÂÁl  ٥٦٥  الفجر  ٢٣  

mDCBAl  ٥٦٥  الفجر  ٢٤  

m]\[l  ٥٦٥  الفجر  ٢٩  

mjihgfedcbl  البلد  ٢-١  
٥٦٦، ٥٦٥ ،

٥٦٧  

m��~}l  ٥٦٧  البلد  ٦  

m���l  ٥٦٧  البلد  ١١  

m"´³²±l  ٥٦٨  البلد  ١٧  

mxwvutsrl  ٥٦٨  الشمس  ١٣  

m{zl  ٥٦٨  الشمس  ١٤  

m�������l  ٥٦٩  الليل  ٢-١  

m����l  ٥٦٩  الليل  ٥  

m ������l  ٥٦٩  الليل  ٦-٥  

m"! ������

ª©¨§¦¥¤£¢¡

¬«l  

  ٥٦٩  الليل  ١٠-٥

mlkjihl  ٥٧١  الضحى  ٣  

 



  الفھارس العامة 

٦٦٦ 

 

mwvutl  ٥٧١  الضحى  ٥  

m����l  ٤٦٧  الضحى  ٩  

m°�®¬«ª©¨§l  ٥٧١  الشرح  ٦-٥  

mEDl  ٥٧٢  التين  ٢  

mIHGl  ٥٦٦  التين  ٣  

monmlkl  ٥٧٢  العلق  ١  

mtsrql  ٥٧٢  العلق  ٢  

m ���~l  ٥٧٣  العلق  ٥  

m����l  ٥٧٤، ٥٧٣  العلق  ٦  

m�
	�����l  ٥٧٣، ٤٩٤  العلق  ٧-٦  

m$#"!l  ٥٧٤  العلق  ٩  

m'&%$#"!l  ٥٧٤  العلق  ١٠-٩  

m»º¹l  ٥٧٤  العلق  ١٦  

mº¹¸¶,l  ٥٧٤  العلق  ١٦- ١٥  

mÁÀl  العلق  ١٨  
٣٨٩، ٥٧، 

٣٩٠,٥٧٤،  

mEDCBAl  ٥٧٥، ٤٠٩  القدر  ١  

mba`_^l  ٥٧٧  القدر  ٥  

mkjihgfedl  ٥٧٧  البينة  ١  

m"! �����l  ٥٧٧  البينة  ٥  

m\[ZYl  ٥٧٨  الزلزلة  ١  

m`_^l  ٥٧٨، ٢٤٨  الزلزلة  ٢  

m|{zyxwl  ٥٧٨  الزلزلة  ٧  

m~}|{zyxw٥٧٩  الزلزلة  ٨-٧  

 



  الفھارس العامة 

٦٦٧ 

 

����l  

m����l  ٥٧٩  العاديات  ٤  

m"! ����l  ٥٨٠  العاديات  ٥-٤  

m¤£¢¡l  ٥٨٠، ١٣٥  العاديات  ٨  

mihgfl  ٥٨٠  القارعة  ٧  

 "mqpl  ٥٨٠  القارعة  ٩  

m|{l  ٥٨٢  التكاثر  ١  

m��~}|{l  ٥٨١  التكاثر  ٢-١  

m������
l  ٥٨١  التكاثر  ٤-٣  

m����l  ٥٨١  التكاثر  ٤  

m�����l  ٥٨١  التكاثر  ٥  

mUTSRl  ٥٨٢  الهمزة  ١  

m	��l  ٥٨٣  الفيل  ٤  

m	��l  ٥٨٢  الفيل  ٥  

mBAl  ٥٨٣، ٥٨٢  قريش  ١  

mIl  ٥٨٣  قريش  ٣  

mTSRQPONl  ٥٨٣  قريش  ٤  

mYXWVl  ٥٨٤  الماعون  ١  

mmlkjil  ٥٨٤  الماعون  ٥  

mtsl  ٥٨٥  الماعون  ٧  

mxwvl  ٥٨٥  الكوثر  ١  

m|{zl  ٥٨٥  الكوثر  ٢  

mDCBA 
..._^]\l  

  ٥٨٦  الكافرون  ٦-١

 



  الفھارس العامة 

٦٦٨ 

 

mHGFEl  ٥٨٧، ٥٨٦  الكافرون  ٢  

mNMLKJl  ٥٨٧  الكافرون  ٣  

mTSRQPl  ٥٨٧، ٥٨٦  الكافرون  ٤  

mZYXWVl  ٥٨٧، ٥٨٦  الكافرون  ٥  

medcbal  ٥٨٨  النصر  ١  

m|{zyxl  ٥٨٨  المسد  ١  

m.-,l  ٥٨٩  المسد  ٤  

mDCBAl  اإلخالص  ١  
٥٩٠، ٥٨٩ ،

٥٩١  

mGFl  ٥٩٠، ٥٨٩  اإلخالص  ٢  

mLKJIl  ٥٩١  اإلخالص  ٣  

mQPONMLKJI

Rl  
  ٥٩٠  اإلخالص  ٤-٣

mhgfedl  ٥٩١  الفلق  ٤  
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        فهرس األحاديث النبويةفهرس األحاديث النبويةفهرس األحاديث النبويةفهرس األحاديث النبوية
  الصفحة  طرف احلديث

  ٥٦٦  .....................................................  أُحلَّت لي ساعةً من نهارٍ
وهنِبتٍء فَاجيش نع كُمتيه٤٩٦  .................................................  إِذَا ن  
  ٥٦٩  ..................................................  اعملوا فكل ميسر ملا خلق له

  ٥٦٧  ........................................  حرمت املدينةإن إبراهيم حرم مكة وأنا 
  ٥٧٣  .......  صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم خبمس آيات من سورة العلق أن جربيل نزل على النيب

  ٤٦١  .................. إِنَّ في الْجنة لَشجرةً يِسري الراكب في ظلِّها مائَةَ عامٍ لَا يقْطَعها
فْتا يي مدعب نم كُملَيع افا أَخماإنَّ مهتزِينا وينالد ةرهز نم كُملَيع ٥٧٣  ...........  ح  

ةاميالْق مولُونَ يجحالْم رالْغ مت٤٧١  ...............................................  أَن  
  ٥٧٦  .........................  أُنزِلَ الْقُرآنُ جملَةً واحدةً إِلَى سماِء الدنيا في لَيلَة الْقَدرِ

  ٢٣٦  ............................................ إين أبيت عند ريب يطعمين ويسقني
  ٢٤٨  ....................................................  ذ كَبِدهاخترج اَألرض أفال

  ١٣١  .........................................................  التوراة قليل من كثري
  ٣٤٩  ........................................  خلقت املالئكة من نور واجلن من النار

  ٣٥٢  .........................  خلقَت الْمالَئكَةُ من نورٍ وخلق الْجانُّ من مارِجٍ من نارٍ
ريا الْخيهاصوبِن قُودعلُ مي٣٤٨  ..............................................  الْخ  

نيضعِ أَربس نم قَه٤٩٩  ........................................................  طُو  
  ٢٠٥  ...........................  تزنيان .. والفرج يصدق ذلك أو يكذبهالعينان 

  ٥٧٦  ....................  فُصلَ الْقُرآنُ من الذِّكْرِ فَوضع في بيت الْعزة في السماِء الدنيا
  ٤٩٨  .......  قد عرفنا عدة ذوات األقراء، فما عدة الالئي مل حيضن من الصغار والكبار؟

  ٥٩٠  .........................................  قُلْ هو اللَّه أَحد} تعدل ثلث القرآن{
  ٤٤٤  ...............................................................  قليب يطري كاد

هتيعر نئُولٌ عسم كُلُّكُماعٍ ور ٢٤٧  ..........................................كُلُّكُم  
  ٥٥٦  .........................................................  لَا حسد إِلَّا في اثْنتينِ
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٦٧٠ 

 

اسالن كُرال يش اللّه من كُرد   ..................................................  ال يش  
  ٤٤٤  ............................................  مل يأت أحد مبا جئت به إال عودي

  ٥٧١  ..........................................................  لن يغلب عسر يسرين
  ٢٦٥  ....................................................اهللا ألستغفرن لك ما مل أُنه

  ٤٤٢  ...........................................  اللَّهم اجعلْها رِياحا وال تجعلْها رِحيا
  ١٨٥  ................  لَيس الشديد بِالصرعة إِنما الشديد الَّذي يملك نفْسه عند الْغضبِ

  ٣٩٨  ......................................  ما أذن اهللا لشيء إذنه لنيب يتغىن يف القرآن
لَا خو تعملَا أُذُنٌ سو أَتر نيا لَا عرٍمشلَى قَلْبِ بع ٢٩٠  ........................  طَر  

ةنقِ الْجطُر نطَرِيقًا م بِه اللَّه لَكا سلْمع يهف طْلُبطَرِيقًا ي لَكس ن٥٢، ١٠  ..........  م  
  ٣٣٦  .......................................  من قال ال إله إال اهللا حرمه اهللا على النار

  ٤٧١  ...............................................  من يقْرِض غَير عدومٍ، ولَا ظَلُومٍ
اتآي عبأَر يف لَتزالَى نعت ابِ اللَّهتك ن٢٨٥  ......................................  م  

  ٤٩٥  ......................  هو أن يطاع فال يعصى ويذكر فلْا ينسى ويشكر فال يكفر
  ٢٩٨  ..........................  هؤلَاِء أَهلُ بيتي فَأَذْهب عنهم الرجس وطَهرهم تطْهِريا

  ٤٢٩  .................................................  وإنا إنْ شاَء اُهللا بِكُم الَحقُونَ
  ٤٢٥  .......................................  مروجا وأَنهاراوحتى تعود أَرض الْعربِ 

  ٥٩١  .......................................  يا حممد صف لنا ربك الذي تدعوننا إليه
لَيهع اتا ملَى مع دبثُ كُلُّ ععب٤١٥  ..............................................  ي  
  ٥٧٨، ٢٤٨  .......................................  حيسر الفرات عن جبل من ذهب
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         فهرس األعالمفهرس األعالمفهرس األعالمفهرس األعالم
  الصفحة  العلَم

  ٥٨٣، ٥٢٨، ٢٩٢، ٢٣٤  ................................................  األبذي
  ٥٠٧  ..............................................................  إبراهيم النخعي

  ٧٤  ........................................................  إبراهيم بن داود العطار
  ٩٦  ........................................................  إبراهيم عبداهللا الكردي

، ١٦٦، ١٦٣، ١٥٧، ١٣٦، ١٢٩، ١٠٨، ٩٧، ٩٥، ٨٢، ٧٨، ٢١، ل  إبراهيم، ع،
٣٢٧، ٢٧٥، ٢٧٣، ٢٥٥، ٢٣٩، ٢٣٥، ٢٢٥، ٢١٦، ١٩٢، ١٨٩، ١٦٨، ١٦٧ ،
٥٦٧، ٥٦٦، ٥٠٩، ٥٠٧، ٤٧٥، ٤٤٩، ٤٤٠، ٤٣٧، ٣٦٣  
  ٤٣٨، ٣٥٢، ٣٥١، ٣٤٩  ..................................................إبليس

  ٢١٧  .....................................................................  ابن أبان
  ٢١٢  ................................................................  ابن أيب الربيع
  ٦١  .................................................................  ابن أيب الفتح
  ٤٤٩  ................................................................  ابن أيب كَبشةَ
  ٥٦٦  ................................................................  ابن أيب هريرة
  ١٤٣، ١٢٦  ..........................................................  ابن األعرايب

  ١٩  .................................................................  ابن األميوطي
  ٥١٧، ٤٨٨، ٢٩٦، ٢٩٥، ١٦٩  ......................................  ابن األنباري
   ٨٢ ،٧٨، ٧٦  ........................................................ ابن اجلزري
  ٥٤٠  ..................................................................  ابن اجلويين

  ٥٣٨، ٤٩٦، ٤٩٤، ٤٢٧، ٤٠٤، ٣٠٣، ٢٨٣، ٨٢، ٧١، ٦٩، ٦٠  ...  ابن احلاجب
  ٢٥٧  ..................................................................  ابن الدهان

  ٦٦  ....................................................................  الرفعةابن 
  ٤٣٤، ١٢٥، ٧١  ......................................................  ابن السراج

  ٤٢٤، ١٦٣  .........................................................  ابن السكِّيت
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، ٥٣٤، ٥٢٦، ٤٣٤، ٤٣٣، ٤٢١، ٤٢٠، ٤٠٢، ٣٣٩، ١١٨، ١١٧ ابن الشجري
٥٥٤، ٥٣٥  

  ٦١  .................................................................  ابن الشريشي
  ٢٤٤، ٨٣  .............................................................  ابن الصائغ

  ٦٦  .................................................................  ابن الصواف
  ٢٣٤، ٢٢٨، ٢١٤، ١٦١، ١٥٠  .......................................  ابن الضائع
  ٣٤٧  ...................................................................  ابن العريب

  ٢٧  .............................................................  ابن العماد احلنبلي
  ٨٢  ..................................................................  الفوطي ابن

  ٨٢  ...................................................................  ابن املرحل
  ٨٠  ....................................................................  ابن املُلَقِّن
  ٤٩٥، ٣٩١، ١١٢، ١١١، ١١٠  .........................................  ابن املنري

  ٤٨١، ١٧١، ١٠٨، ٨٢  .............................................. ابن النحاس
  ٧٣، ١٣  ..............................................................  ابن النقيب
  ٨٢  .................................................................. ابن الوردي

  ١٦  ..................  ابن أميلة صالح الدين أبو حفص عمر بن حسن بن مزيد املراغي
  ٦٦  .....................................................................  ابن أيبك

  ٤٤  ...................................................................  ابن بطوطة
  ٧٠، ٢٧  .........................................................  ابن تغري بردي

  ٢٧٤، ١٩٨، ٧٠، ٦٧، ٦٣، ٦٢، ٦١  ...................................  ابن تيمية
  ٤٧٦  ....................................................................  ابن جبري

  ٢٥٩  ...................................................................  ابن جريج
  ٨١، ٧١  ...............................................................  ابن مجاعة
  ١٣  .....................................................................  ابن مجلة
  ٤٨٦، ٤٧٤، ٣٨٦، ٣٥٩، ٣٢٥، ١٦٣، ١٣٣، ١١٨  ....................  ابن جين
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  ٧٠  ....................................................................ابن حبيب
، ٢٦، ٢١، ٢٠، ١٨، ١٧، ١٦، ١٥، ١٤، ١٣، ١١، ١٠، ٨، ٧، ٥، ٤ ابن حجر

٢٤٩، ٢٣٩، ٨٦، ٨٤، ٨١، ٨٠، ٧٩، ٧٠، ٥٧  
  ٧٤، ٧٠، ١٨  ..........................................................  ابن حجي
  ٣٦٤، ٢٥٦  ...........................................................  ابن خالويه
  ٧١  ..................................................................  ابن خلدون

  ١٦٢  .................................................................  ابن درستويه
  ٤٩٤، ١١٠، ٦٠  ........................................................  ابن دقيق

  ٧٤، ٦٦  ...............................................................  ابن رجب
  ٥٧٩ ،٥٦٦ ،١٩٦  .....................................................  ابن سريج

  ٨١  ......................  ابن سيد الناس، أبو الفتح فتح الدين حممد بن حممد اليعمري
  ٣٠٤، ١٢٣  ............................................................  ابن سيده
  ٤٠٦، ٢٥٢  ............................................................  ابن طاهر
  ٣٤٣  ....................................................................  ابن ظفر

، ٤٣٠، ٤٠٧، ٣٥٧، ٣٥١، ٢٢٢، ٢٠٧، ١٤٦، ١٤٣، ١٢٨، ١١١ ابن عباس
٥٩١، ٥٩٠، ٥٧٦، ٥٧٥، ٥٥٧، ٥٢٠، ٤٧٦، ٤٦٤، ٤٤٨، ٤٤٢  

  ٤٩٢، ٢١٦، ١٩٧، ١٢٣، ٦٠  ....................................  ابن عبد السالم
  ٦٣  ............................................................... ابن عبد القوي
  ٦٥، ٦٢  ..........................................................  ابن عبد اهلادي

  ٢٧٠، ٢٣٤، ١٢٥  ...................................................  ابن عصفور
  ٥٣١، ٥٢٨، ٤٢٠، ٣٧٦ ،٣٤٠ ،٢٥٠، ٢١٩، ١٥٦، ١٥٥، ١٢٩  ......  ابن عطية

  ٨٣  .....................................  اهللا بن عبد الرمحن بن عقيلابن عقيل، عبد 
  ٥٦١، ٣٦١، ٢٤٧، ٧٥  .................................................  ابن عمر

  ٥٠٩  ..................................................................ابن عمرون
  ٣١٦  ...................................................................  ابن عيسى
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، ٢٠٩، ٢٠٥، ٢٠٠، ١٨٣، ١٥٤، ١٤٧، ١٣٦، ١٣٠، ١٢١، ١١٤، م  ابن فارس
٣٨٧، ٣٨١، ٣٤٨، ٣٤٠، ٣٢٤، ٢٩٦، ٢٨٢، ٢٨٠، ٢٦٧، ٢٦٠، ٢٥٤، ٢٥٠ ،
٥٥٨، ٥٢٤، ٥٢٢، ٥١٨، ٤٩٩، ٤٩٨، ٤٥٢، ٤٣٢، ٤١٦، ٤٠٧، ٤٠١  

  ٣٨٧، ٣٨٦، ٢٢٢  .....................................................  ابن فورك
  ١٠٨، ٢٦  ........................................................  ابن قاضي شهبة

  ٥٦٠، ٤٥٧، ٤٠٢، ٢٥٧، ١٨٤  .........................................  ابن قتيبة
  ١٩  ....................................................................  ابن قوقب

  ٦٦  ...............................................................  ابن قيم اجلوزية
، ٥٢٥، ٥٠١، ٤٩٥، ٤٦٤، ٣٥١، ١٩١، ٧٠، ٦٩، ٦٢، ٦٠، ١١، ٥، ٤ ابن كثري

٥٧٧  
  ٥٦٣، ٥٠٩، ٤٦٧، ٣٨٣، ٣٤٧، ٣١٩، ١٦١، ١٨  .....................  ابن مالك

  ٥٠٧، ٤٩٥، ٤٧٦، ٤٧٢، ٣٦١، ٣٤١، ٢٥٠  .........................  ابن مسعود
  ٨٢  ................................................  ابن مكتوم، أمحد بن عبد القادر

  ٤٧٥  ..................................................................  ابن ملكون
  ٨٣  ............................ ابن منظور، حممد بن مكرم بن علي اإلفريقي املصري

  ٥١٧  ....................................................................  ابن منقذ
  ٨٢، ٨١  ...........................  ابن منري احلليب املصري، عبد الكرمي بن عبد النور

  ٦٠  ......................................................................  ابن منري
  ٤٦٤، ٧٤  .........................................................  ابن ناصر الدين

  ٢١٩  ....................................................................  ابن هبرية
  ٧١  ..........................................................  األنصاريابن هشام 
  ٤٧٥، ٤٤٠، ٢٨٥، ٢٢٥، ١٦٣  .......................................  أبو إسحاق

  ٥٥٧، ٥٣٩ ،٥٢٣ ،٥٢٠، ٤٨٥، ٤٠٧، ٣٩٩ ،٢٤٣ ،١٦٨  .............  أبو البقاء
  ٧٤  ...................................................  احلرم حممد بن القالنسي وأب

  ٤٩٤  ...........................................................  أبو احلسن الشاذيل
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  ٣٢٤  ........................................................  أبو احلسني بن خالويه
  ٥٨٤، ٥١٣  ............................................................  أبو العالية

  ٣٠  ........................  اهللاأبو العباس أمحد بن املسترشد باهللا امللقب باحلاكم بأمر 
  ٥٧٩  ....................................................  أبو العباس أمحد بن سريج

  ٤٤٣  .........................................................  أبو العباس املراكشي
  ٥٦٦  .........................................................  أبو العباس بن سريج

  ٥٧٩، ٥٦٦، ٤٨٦، ٤٤٣، ٢٢٥، ١٣٣، ١١٥، ١١١، ١١٠، ١٥، ١١  ..أبو العباس
  ٥٥٤ ،٥٤٣ ،٤٩٦، ٣٤٧، ٣٢٤، ٢٨٧، ١٣٥، ١٢٥، ١١٨  .....  بن جين أبو الفتح

  ٧٦، ١٤  ...................  الدمشقيأبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري البصروي مث 
  ٧٤  .......................................  أبو الفرج عبد الواحد بن حممد الشريازي

  ٤٨٩  ..........................................................  أبو القاسم السعدي
  ٤٠٦  .........................................................  أبو القاسم بن الرماك

، ٢٦٤، ٢٤٢، ٢٤٠، ٢١٨، ١٧٥، ١٦٥، ١١٣ أبو املعايل عزيزي بن عبدامللك
٤١٥، ٤٠٩، ٣٩٩، ٣٩٥، ٣٨٠، ٣٧٤، ٣٥٨، ٣٥٧، ٣٥٦، ٣٤٦، ٢٨٦، ٢٨٤ ،
٥٥٩، ٥٥٠، ٥٤٧، ٥٢٥، ٥١٨، ٤٩٨، ٤٦٣، ٤٥٠  

  ٧٦  .................................................  أبو املعايل حممد بن أمحد اللبان
  ٣٠٠، ١٩٦، ل ...................................................  أبو بكر الصرييف

  ٧٦  ....................................................  أبو بكر عبداهللا بن اجلندي،
  ٣٥٨، ٢٠٤، ١٢٥  .......................................................  أبو بكر

  ٣٣٠  ................................................................  أبو بن خلف
  ٤٣٧  ...........................................................  أبو جعفر بن الزبري

  ٤٥٢، ٤١٢  .............................................................  أبو جهل
  ٥٧٣، ٥٠١، ٤٣٢، ٤٢٦، ٣٨٩، ٢٠٦  ..................................  أبو حامت

٣١٥  ..........................................................  أبو حنيفة الدينوري  
  ٤١٨، ٣١٥  ............................................................  أبو حنيفة
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  ٥٢٨، ٥٠٧، ٤٣٧، ٤٣٤، ٢٩٢، ٢٣٤، ١٠٨، ٨٢، ٧١، ٦٦  ...........  أبو حيان
  ٤٠٦، ١٣٧  ..............................................................  أبو زيد

  ٨٢  ...............................................  أبو شامة عبد الرمحن بن إمساعيل
  ٥٨٤، ٥٣٤، ٥٠١، ٢٦٦، ٢٦٥، ١٣٣، ٧٨  ............................  أبو طالب

  ٣٦٤  ................................................  أبو عبد اهللا احلسني بن خالويه
  ٧٦  ....................................................  أبو عبداهللا حممد بن الصائغ

  ٥٩١، ٤٦٣، ٤٠٦، ٣١٦، ١٧٩، ١٤٣  ..................................  أبو عبيد
  ٤٠٢ ،٣٨١ ،٣٨٠ ،٣٤٧ ،٢٥٧ ،٢١٤  .................................  أبو عبيدة
  ٢١٤  ...................................................................  أبو عثمان

  ٥٦٦، ٤٧٣، ٤٧١، ٤٠١ ،٣٩٨ ،٣٦٤، ٢٢٨ ،٢١٧ ،١٢٥  ..............  أبو علي
  ٤٥١  .............................................................  أبو عمرو الداين

  ٧٤  ............................................................  أبو عيسى الترمذي
  ٢٤٩  ............................................................  أبو حممد املرجاين

  ٣٢٧  ......................................................  أبو حممد بن عبد السالم
  ٧٦  ................................................  أبو حممد عبدالوهاب بن السالَر

ي٥٨٣  .........................................................................  أُب  
  ٥٢٨، ٢٩٢  ............................................................  أثري الدين

  ٧٦  .......................................................  أمحد بن إبراهيم الطحان
  ٧  .........  أمحد بن إبراهيم بن داود شهاب الدين احلليب املعروف بابن الزركشي احلنفي

  ٩٥  ........................................................  أمحد بن أمحد املقدسي
  ٢٣٩، ١٤١ ،٧٨ ،٦٢  ..............................................  أمحد بن حنبل

  ٧  .........................................................  أمحد بن حممد الزركشي
  ٥٦  ............................................................  أمحد زاده العجمي

  ١٠٢  ..................................................  أمحد سعد عبد الرزاق ناجي
  ١٢  .........................................  ن الزركشيأمحد ويدعى عبد الوهاب ب
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  ٥٥٧ ،٥١٦ ،٥١٥، ٥٠٥، ٣٩٢، ٢١٧، ٢٠٦  ...........................  األخفش
  ٥٠٦  ...........................................................  األخنس بن شريق

  ٤١٨، ٣٤١، ١٩١، ١٤١  .......................................  دراسس = إإدري
  ٥٤٣، ٥٣٣، ٤١٨، ٣٧٦، ٣٦١، ٣٥٢ ،٣٥١ ،٢٨٢، ١٩١، ١٣٧  ...........  آدم

  ٢٧  ....................................................................  األدنروي
  ٨٢، ١٣، ١١  ...........................................................  األذرعي
  ٥٧٧  ....................................................................  األزهري

  ١٤٤  ..............................................................  إمساعيل الضرير
  ٦٦  ............................................................  إمساعيل بن الطبال

  ٤٦٤  ........................................................  قسطنطنيإمساعيل بن 
  ٥٢٨، ٢٩٢، ٢٣ ،١٤، ١٣ ،  ............................................  اإلسنوي

  ٣٥  ...............................................................  األشرف خليل
  ٣٩  .....................................................  األشرف شعبان بن حسني
  ٣٦  ......................................................  األشرف قانصوه الغوري

  ٤٧٤، ٤٦٥، ٣٥٠، ٢٧٤، ١٤٥، ١٤٤  ..................................  األشعري
  ٤٣٠  ............................................................  األقرع بن حابس

  ٣٣٩، ٢١١  ................................................................  إلياس
  ٥٣٢  .................................................................  إمام احلرمني
  ١١٣  ................................................................  اإلمام الرازي

  ٣٩٨  .....................................................................  اآلمدي
  ٥٨٢، ٥٥٠، ٢٠١  ..........................................................  أمية

  ٥٨  ..................................................  الدين صرغمتشاألمري سيف 
  ٥٦  ...........................................................  أوحد الدين الرومي

  ٥١٣، ٣٤٦، ١٠٨، ٣٠  ....................................................  أيوب
  ٨١  ...............................................  الباجي علي بن حممد بن اخلطاب

 



  الفھارس العامة 

٦٧٨ 

 

، ٢٤٧، ٢٣٩، ٢٠٤، ١٨٥، ١١٧، ٨١، ٨٠، ٧٤، ٥٥، ٢٢، ٢١، ١٥ البخاري
٤٤٦، ٤٤٤، ٣٩٨، ٣٨٩، ٣٦١، ٣٤٨، ٣٣٦، ٢٩٠، ٢٨٥، ٢٦٥، ٢٥٠، ٢٤٨ ،
٥٩١، ٥٧٨، ٥٧٦، ٥٧٣، ٥٦٩، ٥٦٧، ٥٦٦، ٥٥٦، ٤٩٩، ٤٩٦، ٤٦١  

  ٨٢  ..........................................  بدر الدين السبكي حممد بن اء الدين
  ٢٢٥  ..................................................................  البرزاباذاين
  ٢٧، ١٨  ................................................................  الربماوي

  ٦٨  ..........................................................  برهان الدين الزرعي
  ٦٩  ..............................................................  الربهان الفَزاري

  ٤٢٦، ٢٣٦، ٦٤، ٦٣، ٦٢  ................................................  البزار
وي٣٨٩  ....................................................................  البزد  
، ٥٠٨، ٤١٧، ٤٠٥، ٣٩٢، ٣٨٧، ٣٧٩، ٣٥١، ٢٣٩، ٢٣٨، ١٠٩، ٧٨ البغوي
٥٩١، ٥٦٦  

  ٥٨  ..............................................................  احلجازيبكتمر 
  ٢٥٠، ٢٤٩  ...............................................................  بلقيس
  ٨٠، ٧٦ ،٢٣ ،١٤ ،١١ ،١٠، ٥  ..........................................  البلقيين

  ٨١  ..............................................  اء الدين أبو البقاء حممد السبكي
اء الدين أبو البقاء حممد بن عبد الرب بن حيي بن علي بن يوسف بن موسى بن متام 

  ١٦  ......................................................................  السبكي
  ٥٦، ٥٤، ٤٦، ٤٤، ٣٧، ٣٣، ٣٢، ٣١، ٣٠  ..............................  بيربس

  ٥٦١، ٥٦٠، ٤٦٤، ٢٨١  ................................................  البيهقي
  ٧١  ................................................................  التاج التربيزي

  ١٩٢  .......................................................  تاج الدين بن الفركاح
  ٧١  ...............................................................  التاج الفاكهاين

  ٧٩  ..................................................................  التاج الندي
  ٣٤٤  .........................................................................  تبع
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  ٦٠  ......................................................  تقي الدين ابن دقيق العيد
  ٤٩٦  ..........................................................  تقي الدين القشريي

  ٦٢  .....................................................  تقي الدين بن تيمية احلراين
  ٥٦  ...........................................................  تقي الدين بن رزين

٦٦  ..............................................................  ايغالتقي بن الص  
  ٥٧١  ..................................................................... التنوخي

  ٣٢  .....................................................................  تورانشاة
  ٧٥  ....................................................................  تيمورلنك

  ٥١٣، ٤٢٧، ٤٢٦، ٣٦٩، ١٧٩، ١٦٣، ١٥٨، ١١٥  .......................  ثعلب
  ٣٦  .....................................................................  جامبالط

  ٥٧٦، ٥٧٣، ٥٣١، ٤٠٣، ٣١٠، ٢٤٠، ٢٢١  .............................  جربيل
  ٤٤٤  ...............................................................  جبري بن مطعم
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        فهرس املصادر واملراجعفهرس املصادر واملراجعفهرس املصادر واملراجعفهرس املصادر واملراجع
  

مطبعة دار الكتاب ، سيف الدين اآلمدي، أصول الدينأبكار األفكار في  -١
 .م٢٠٠٤هـ / ١٤٢٤ ،٢طالقاهرة،  ،والوثائق القومية

لشيخ أحمد بن محمد ا، إتحاف فضالء البشر بالقراءات األربعة عشر -٢
 م.١٩٨٧هـ / ١٤٠٧، ١ط ، لبنان،بيروت ،عالم الكتب، البنا

طبعة مجمع ، السيوطياإلتقان في علوم القرآن، الحافظ جالل الدين  -٣
 .الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة

، الزركشيلإلمام البدر ، اإلجابة إليراد ما استدركته عائشة على الصحابة -٤
 م.١٩٧٠هـ / ١٣٩٠، ٢المكتب اإلسالمي، بيروت، لبنان، ط

بكر بن العربي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، أبو أحكام القرآن،  -٥
 م.٢٠٠٢هـ / ١٤٢٤، ٢ط

 ،األدب العربي وتاريخه في عصر المماليك والعثمانيين والعصر الحديث -٦
 م.١٩٥٧محمود رزق سليم، دار الكتاب العربي، مصر، 

المطبعة السلفية  اإلمام محمد بن إسماعيل البخاري،األدب المفرد،  -٧
 هـ.١٣٧٥رة، ومكتبتها، القاه

 –مجمع اللغة العربية ، علي بن محمد الهروي، هية في علم الحروفاُألزْ  -٨
 .م١٩٩٣هـ/١٤١٣، ٢، سورية، طدمشق

اإلمام أبي الحسن علي بن أحمد الواحدي، دار الكتب أسباب النزول،  -٩
 م.١٩٩١هـ/١٤١١، ١العلمية، بيروت، لبنان، ط

الجزري، دار الكتب ابن األثير أسد الغابة في معرفة الصحابة،  -١٠
 العلمية، بيروت، لبنان.

العز بن عبد السالم، اإلشارة إلى اإليجاز في بعض أنواع المجاز،  -١١
 هـ.١٣١٣المطبعة العامرة، 

، راج النحويبكر محمد بن سهل بن الس  أبو، األصول في النحو -١٢
 مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.
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دار المعرفة،  ، أبو جعفر أحمد بن محمد النحاس،إعراب القرآن -١٣
 م.٢٠٠٨هـ / ١٤٢٩، ٢بيروت، لبنان، ط

الحافظ البزار، دار األعالم العلية في مناقب شيخ اإلسالم ابن تيمية،  -١٤
 م.١٩٧٦هـ / ١٣٩٦الكتاب الجديد، بيروت، لبنان، 

خير الدين الزركلي، دار العلم للماليين، بيروت، لبنان، األعالم،  -١٥
 م.٢٠٠٢، ١٥ط

أحمد بن فارس، دار البشائر، دمشق، عزيز، أفراد كلمات القرآن ال -١٦
 م.٢٠٠٢هـ/١٤٢٣، ١سوريا، ط
عبد العزيز بن صالح الخزيم، أقوال الوزير ابن هبيرة في التفسير،  -١٧

 هـ.١٤٢٩هـ/١٤٢٨
هبة اهللا الحسني العلوي، مطبعة المدني، القاهرة، أمالي ابن الشجري،  -١٨

 م.١٩٩٢هـ/١٤١٣، ١ط
علي بن الحسين الموسوي العلوي، الشريف المرتضى أمالي المرتضى،  -١٩

، ١تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار إحياء الكتب العربية، ط
 م.١٩٥٤هـ/١٣٧٣

 أبو علي القالي البغدادي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.األمالي،  -٢٠
، أبو عمرو عثمان بن الحاجب، دار عمار، األردن، دار األمالي -٢١

 .م١٩٨٩هـ/١٤٠٩الجيل، لبنان، 
إمالء ما من به الرحمن من وجوه اإلعراب والقراءات في جميع  -٢٢
أبو البقاء عبد اهللا بن الحسين العكبري، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي القرآن، 

 م.١٩٧٠هـ / ١٣٨٩الحلبي وأواله، القاهرة، مصر، 
الحافظ ابن حجر العسقالني، اء العمر في التاريخ، ر بأْنبَ مْ الغُ  نباءُ إِ  -٢٣
 م١٩٨٦هـ/١٤٠٦، ٢العلمية، بيروت، لبنان، ط دار الكتب
الوزير جمال الدين الِقفِطي، دار الفكري النحاة،  اهِ الرواة على َأْنب نباهُ إِ  -٢٤

 م.١٩٨٩هـ/١٤٠٦، ١العربي، القاهرة، ط
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ابن الحاجب، دار سعد الدين، دمشق، اإليضاح شرح المفصل،  -٢٥
 م.٢٠٠٥هـ/١٤٢٥، ١سورية، ط
، ٢الم الكتب، بيروت، لبنان، طأبو علي الفارسي، عاإليضاح،  -٢٦

 م.١٩٩٦هـ/١٤١٦
محمد بن عبد اهللا بن بهادر البحر المحيط في أصول الفقه،  -٢٧
 م.٢٠٠٠هـ/١٤٢١، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الزركشي
، ١ابن كثير، دار إحياء التراث العربي، طالبداية والنهاية،  -٢٨

 م.١٩٨٨هـ/١٤٠٨
برهان البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان،  -٢٩

 الدين أبو القاسم محمود بن حمزة الكرماني، مركز الكتاب للنشر، القاهرة.
، الزركشياإلمام محمد بن عبد اهللا بن بهادر البرهان في علوم القرآن،  -٣٠

هـ/ ١٤٣٢، ١، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان، طتحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم
 م.٢٠١١

، الزركشياإلمام محمد بن عبد اهللا بن بهادر البرهان في علوم القرآن،  -٣١
 م.١٩٩٠هـ/١٤١٠، ١تحقيق: د. يوسف المرعشلي، دار المعرفة، بيروت، لبنان، ط

الربيع عبد اهللا بن أحمد ابن أبي البسيط في شرح جمل الزجاجي،  -٣٢
 م.١٩٨٦هـ/١٤٠٧، ١اإلشبيلي، دار الغرب اإلسالمي، بيروت، لبنان، ط

الحافظ جالل الدين بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة،  -٣٣
 م.١٩٧٩هـ/١٣٩٩، ٢، دار الفكر، طالسيوطي
 ة، بيروت، لبنان.الخطيب البغدادي، دار الكتب العلميتاريخ بغداد،  -٣٤
ابن قتيبة، مكتبة دار التراث، القاهرة، مصر، تأويل مشكل القرآن،  -٣٥

 م.١٩٧٣هـ/١٣٩٣، ٢ط
محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، دار الكتب العملية، تذكرة الحفاظ،  -٣٦

 م.١٩٩٨هـ/١٤١٩، ١بيروت، لبنان، ط
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غانم بن عبد اهللا الغانم، دار في علوم القرآن،  الزركشيترجيحات  -٣٧
 م.٢٠٠٩هـ/١٤٣٠، ١كنوز إشبيليا، ط

الحافظ  التعريف واإلعالم بما أبهم في القرآن من األسماء واألعالم، -٣٨
م، ١٩٣٨هـ/١٣٥٦، ١عبد الرحمن السهيلي، مكتبة األزهر الكبرى، القاهرة، ط

 .الناشر مكتبة وورشة تجليد األنوار
ن بن عويض الحارثي، جامعة أم تحقيق: محسك، رَ وْ تفسير ابن فُ  -٣٩

 هـ.١٤٣٢هـ/ ١٤٣١القرى، 
الحافظ ابن كثير، مؤسسة الريان، بيروت، لبنان، تفسير ابن كثير،  -٤٠

 م.٢٠٠٧هـ/١٤٢٨، ٣ط
جمع ودراسة: د. غزيل بنت تفسير اإلمام أبي عبيد القاسم بن سالم،  -٤١

 م.٢٠١٣هـ/١٤٣٤، ١محمد الدوسري، دار الصميعي، ط
أبو حيان األندلسي، دار الكتب العلمية، تفسير البحر المحيط،  -٤٢

 م.١٩٩٣هـ/١٤١٣، ١بيروت، لبنان، ط
أبو محمد الحسين بن مسعود تفسير البغوي المسمى (معالم التنزيل)،  -٤٣

 م.٢٠٠٢هـ/١٤٢٣، ١البغوي، دار ابن حزم، بيروت، لبنان، ط
حاق الثعلبي، اإلمام أبو إستفسير الثعلبي المسمى (الكشف والبيان)،  -٤٤

 م.٢٠٠٢هـ/١٤٢٢، ١دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، ط
تحقيق: د. محمد عبد العزيز بسيوني، كلية تفسير الراغب األصفهاني،  -٤٥

 م.١٩٩٩هـ/١٤٢٠، ١اآلداب، جامعة طنطا، ط
تفسير الفخر الرازي، المشهور بـ(التفسير الكبير ومفاتيح الغيب)،  -٤٦

 م.١٩٨١هـ/١٤٠١، ١، بيروت، لبنان، طالفخر الرازي، دار الفكر
اإلمام عبد الرزاق الصنعاني، مكتبة الرشد، تفسير القرآن العظيم،  -٤٧

 م.١٩٨٩هـ/١٤١٠، ١الرياض، السعودية، ط
عز الدين بن عبد السالم، تحقيق: د. عبد اهللا بن تفسير القرآن،  -٤٨

 م.١٩٩٦/هـ١٤١٦، ١إبراهيم الوهيبي، جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، ط
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ابن قتيبة، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، تفسير غريب القرآن،  -٤٩
 م.١٩٨٧هـ/١٣٩٨

القاضي أبو بكر الباقالني، مؤسسة الرسالة، التقريب واإلرشاد،  -٥٠
 م.١٩٩٨هـ/ ١٤١٨، ٢بيروت، لبنان، ط

الحافظ شمس الدين الذهبي، مؤسسة تهذيب سير أعالم النبالء،  -٥١
 م.١٩٩١هـ/١٤١٢، ١طالرسالة، بيروت، لبنان، 

الرماني، والخطابي، والجرجاني، دار ثالث رسائل في إعجاز القرآن،  -٥٢
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  ٩  ..................................  العلمية الزركشي اإلمام جهود :الثاني المبحث

  ١٠  ....................................  ذلك في ورحلته للعلم طلبه: األول المطلب

  ١٣  .......................................................  شيوخه: الثاني المطلب

  ١٨  ......................................................  تالميذه: الثالث المطلب

  ٢١  .......................................................  مؤلفاته: الرابع المطلب

  ٢٦  ..........................................  عليه العلماء ثناء: الخامس المطلب

  ٢٨  ...................................  / الزركشي اإلمام عصر :الثاني الفصل

  ٢٩  ..............................................  السياسية الحالة :األول المبحث
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٧٠٤ 

 

  ٣٠  ..............................................  البحرية المماليك: األول المطلب

  ٣٥  ..................................  "البرجية" الجراكسة المماليك: الثاني المطلب

  ٣٨  ...................  الزركشي اإلمام على السياسية الحالة تأثير: الثالث المطلب

  ٤٠  ......................  المملوكي العصر في االجتماعية الحالة :الثاني المبحث

  ٤١  المماليك عصر في المصري المجتمع منها تكّون التي الطبقات :األول المطلب

  ٥٢  .......................  االجتماعية بالحياة الزركشي اإلمام تأثر: الثاني المطلب

  ٥٣  ................................................  العلمية الحالة :الثالث المبحث

 في بارز دور لها المماليك وكان زمن في أنشئت التي المدارس أهم :األول المطلب
  ٥٦  .................................................  العلمي والنشاط اإلزدهار هذا

  ٦٠  ....................  العصر هذا في برزوا الذين العلماء بعض: الثاني المطلب

  ٨٤  ...............................  عصره في العلمية بالحالة الزركشي اإلمام تأثر

  ٨٥  ......................  )البرهان( الزركشي اإلمام بكتاب التعريف :الثالث الفصل

  ٨٦  .............................  فيه المؤلف ومنهج الكتاب وصف :األول المبحث

  ٨٩  ..................  )القرآن علوم في البرهان( حواها التي العلوم :الثاني المبحث

  ٩٤  ...................  الباحثين من الكتاب بها حظي التي الخدمة :الثالث المبحث

  ٩٥  .....................  )البرهان( كتاب بها حظي التي التحقيقات :األول المطلب

  ٩٩  .........  )البرهان( بكتاب اعتنت التي العلمية والرسائل البحوث :الثاني المطلب

  ١٠٥  ...............................  مفسًرا الزركشي الدين بدر اإلمام :الثاني الباب

  ١٠٦  .............  )الفرقان( سورة آخر وحتى) الكهف( سورة أول من :الرابع الفصل

  ١٠٧  ...........  )األنبياء( سورة آخر وحتى) الكهف( سورة أول من :األول المبحث

  ١٠٨  ........  )مريم(و) الكهف( سورتي من الزركشي اإلمام فسره ما :األول المطلب

  ١٠٨  ................................................................  الكهف سورة

  ١٣٢  ..................................................................  مريم سورة

  ١٤٢  ........  )األنبياء(و) طه( سورتي من الزركشي اإلمام فسره ما :الثاني المطلب

  ١٤٢  ...................................................................  طه سورة
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  ١٥٧  ................................................................  األنبياء سورة

  ١٧٦  .............  )الفرقان( سورة آخر وحتى) الحج( سورة أول من :الثاني المبحث

  ١٧٧  .....  )المؤمنون(و) الحج( سورتي من الزركشي اإلمام فسره ما :األول المطلب

  ١٧٧  ..................................................................  الحج سورة

  ١٨٩  ..............................................................  المؤمنون سورة

  ٢٠٠  .......  )الفرقان(و) النور( سورتي من الزركشي اإلمام فسره ما :الثاني المطلب

  ٢٠٠  ..................................................................  النور سورة

  ٢١٨  ................................................................  الفرقان سورة

  ٢٢٩  ......  )الحجرات( سورة آخر وحتى) الشعراء( سورة  أول من :الخامس الفصل

  ٢٣٠  .........  )العنكبوت( سورة آخر وحتى) الشعراء( سورة أول من :األول المبحث

  ٢٣١  ......  )النمل(و) الشعراء( سورتي من الزركشي اإلمام فسره ما :األول المطلب

  ٢٣١  ...............................................................  الشعراء سورة

  ٢٤١  .................................................................  النمل سورة

  ٢٥٦  .  )العنكبوت(و) القصص( سورتي من الزركشي اإلمام فسره ما :الثاني المطلب

  ٢٥٦  ..............................................................  القصص سورة

  ٢٧٢  ..............................................................  العنكبوت سورة

  ٢٧٨  ................  )يس( سورة آخر وحتى) الروم( سورة أول من :الثاني المبحث

 سورة نهاية حتى) الروم( سورة بداية من الزركشي اإلمام فسره ما :األول المطلب
  ٢٧٩  ..................................................................  )األحزاب(

  ٢٧٩  ..................................................................الروم سورة

  ٢٨٤  .................................................................  لقمان سورة

  ٢٨٧  ................................................................  السجدة سورة

  ٢٩٥  ...............................................................  األحزاب سورة

 سورة نهاية حتى) سبأ( سورة بداية من الزركشي اإلمام فسره ما :الثاني المطلب
  ٣٠٢  ......................................................................  )يس(
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  ٣٠٢  ...................................................................  سبأ سورة

  ٣٠٨  .................................................................  فاطر سورة

  ٣١٩  ...................................................................  يس سورة

  ٣٣٢  ........  )الشورى( سورة آخر وحتى) الصافات( سورة أول من :الثالث المبحث

)الزمر( و) ص(و) الصافات( السور من الزركشي اإلمام فسره ما :األول المطلب
  ............................................................................  ٣٣٣  

  ٣٣٣  ..............................................................  الصافات سورة

  ٣٤٣  ...................................................................  ص سورة

  ٣٥٢  .................................................................  الزمر سورة

)الشورى( و) فصلت( و) غافر( السور من الزركشي اإلمام فسره ما :الثاني المطلب
  ............................................................................  ٣٦٧  

  ٣٦٧  ..................................................................غافر سورة

  ٣٧٤  ................................................................  فصلت سورة

  ٣٨٤  ...............................................................  الشورى سورة

  ٣٩٦  .........  )الحجرات( سورة آخر وحتى) الزخرف( سورة أول من :الرابع المبحث

 سورة نهاية وحتى) الزخرف( سورة بداية من الزركشي اإلمام فسره ما :األول المطلب
  ٣٩٧  ..................................................................  )األحقاف(

  ٣٩٧  ...............................................................  الزخرف سورة

  ٤٠٩  ................................................................  الدخان سورة

  ٤١٣  ................................................................  الجاثية سورة

  ٤١٧  ..............................................................  األحقاف سورة

 سورة نهاية وحتى) محمد( سورة بداية من الزركشي اإلمام فسره ما :الثاني المطلب
  ٤٢٢  .................................................................  )الحجرات(

  ٤٢٢  .............................................................  � محمد سورة

  ٤٢٦  ..................................................................  الفتح سورة
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  ٤٣٠  ..............................................................  الحجرات سورة

 سورة آخر وحتى) ق( سورة  أول من )المفّصـــل طوال(: السادس الفصل
  ٤٣٥  ................................................................  )المرسالت(

  ٤٣٦  ................  )الجمعة( سورة آخر وحتى) ق( سورة أول من :األول المبحث

 سورة نهاية حتى) ق( سورة بداية من الزركشي اإلمام فسره ما :األول المطلب
  ٤٣٧  ....................................................................  )الواقعة(

  ٤٣٧  ....................................................................  ق سورة

  ٤٤١  ..............................................................  الذاريات سورة

  ٤٤٤  .................................................................الطور سورة

  ٤٤٥  .................................................................  النجم سورة

  ٤٥٠  .................................................................  القمر سورة

  ٤٥٣  ...............................................................  الرحمن سورة

  ٤٥٨  ................................................................  الواقعة سورة

 سورة نهاية حتى) الحديد( سورة بداية من الزركشي اإلمام فسره ما :الثاني المطلب
  ٤٦٩  ...................................................................  )الجمعة(

  ٤٦٩  ................................................................  الحديد سورة

  ٤٧٦  ..............................................................  المجادلة سورة

  ٤٨٠  ................................................................  الحشر سورة

  ٤٨١  ..............................................................  الممتحنة سورة

  ٤٨٤  ................................................................  الصف سورة

  ٤٨٦  ................................................................  الجمعة سورة

  ٤٩٠  ......  )المرسالت( سورة آخر وحتى) المنافقون( سورة أول من :الثاني المبحث

  ٤٩١  .............................................................  :األول المطلب

  ٤٩١  .  )الحاقة( سورة نهاية حتى) المنافقون( سورة بداية من الزركشي اإلمام فسره ما

  ٤٩١  ..............................................................  المنافقون سورة
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  ٤٩٣  ................................................................  التغابن سورة

  ٤٩٦  ...............................................................  الطالق سورة

  ٥٠٠  ................................................................  التحريم سورة

  ٥٠٣  .................................................................  الملك سورة

  ٥٠٥  ..................................................................  القلم سورة

  ٥٠٧  .................................................................  الحاقة سورة

 سورة نهاية حتى) المعارج( سورة بداية من الزركشي اإلمام فسره ما :الثاني المطلب
  ٥١٢  ................................................................  )المرسالت(

  ٥١٢  ...............................................................  المعارج سورة

  ٥١٥  ...................................................................  نوح سورة

  ٥١٧  ..................................................................  الجن سورة

  ٥١٩  ................................................................  المزمل سورة

  ٥٢٢  ................................................................  المدثر سورة

  ٥٢٥  ................................................................  القيامة سورة

  ٥٣٣  ...............................................................  اإلنسان سورة

  ٥٤١  .............................................................  المرسالت سورة

 سورة آخر وحتى) النبأ( سورة  أول من المفصل وقصار أواسط :السابع الفصل
  ٥٤٥  ....................................................................  )الناس(

  ٥٤٦  )الليل( سورة آخر وحتى) النبأ( سورة أول من :المفصل أواسط :األول المبحث

  ٥٤٧  ...................................................................  النبأ سورة

  ٥٤٧  ..............................................................  النازعات سورة

  ٥٥٠  .................................................................  سبع سورة

  ٥٥١  ...............................................................  التكوير سورة

  ٥٥٣  ..............................................................  االنفطار سورة

  ٥٥٣  ..............................................................  المطففين سورة

 



  الفھارس العامة 
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  ٥٥٦  ..............................................................  االنشقاق سورة

  ٥٥٨  ................................................................  البروج سورة

  ٥٥٩  ................................................................  الطارق سورة

  ٥٦٠  ................................................................  األعلى سورة

  ٥٦١  ...............................................................  الغاشية سورة

  ٥٦٣  .................................................................  الفجر سورة

  ٥٦٥  ..................................................................  البلد سورة

  ٥٦٨  ...............................................................  الشمس سورة

  ٥٦٩  ..................................................................  الليل سورة

)الناس( سورة آخر وحتى) الضحى( سورة أول من :المفصل قصار :الثاني المبحث
  ............................................................................  ٥٧٠  

  ٥٧١  ...............................................................  الضحى سورة

  ٥٧١  .................................................................  الشرح سورة

  ٥٧٢  ..................................................................  التين سورة

  ٥٧٢  .................................................................  العلق سورة

  ٥٧٥  ..................................................................  القدر سورة

  ٥٧٧  .................................................................  البينة سورة

  ٥٧٨  ................................................................  الزلزلة سورة

  ٥٧٩  ..............................................................  العاديات سورة

  ٥٨٠  ................................................................  القارعة سورة

  ٥٨١  ................................................................  التكاثر سورة

  ٥٨٢  .................................................................  الهمزة سورة

  ٥٨٢  ..................................................................  الفيل سورة

  ٥٨٢  .................................................................  قريش سورة

  ٥٨٤  ...............................................................  الماعون سورة
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  ٥٨٥  ................................................................  الكوثر سورة

  ٥٨٦  ..............................................................  الكافرون سورة

  ٥٨٨  ................................................................  النصر سورة

  ٥٨٨  .................................................................  المسد سورة

  ٥٨٩  .............................................................  اإلخالص سورة

  ٥٩١  ..................................................................  الفلق سورة

  ٥٩٢  ...................................................................  الخـاتـمـة

  ٥٩٣  ................................................................  :النتائج: أوالً 

  ٥٩٤  ...........................................................  :التوصيات: ثانياً 

  ٥٩٥  ............................................................  العامة الفهارس

  ٥٩٦  .......................................................  القرآنية اآليات فهرس

  ٦٦٩  .....................................................  النبوية األحاديث فهرس

  ٦٧١  ..............................................................  األعالم فهرس

  ٦٩١  ...................................................  والمراجع المصادر فهرس

  ٧٠٣  .........................................................  الموضوعات فهرس

  

 


