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ورة من دون ال جيوز إعادة إنتاج أو استخدام هذا البحث غري املنشور يف أي شكل أو ص  
  : إذن مكتوب من الباحث إال يف احلاالت اآلتية

 .ميكن االقتباس من هذا البحث بشرط العزو إليه .1
حيق جلامعة املدينة العاملية مباليزيا اإلفادة من هذا البحث بشىت الوسائل وذلك ألغراض  .2

 . وليس ألغراض جتارية أو تسويقية،تعليمية
مباليزيا استخراج نسخ من هذا البحث غري املنشور إذا حيق ملكتبة جامعة املدينة العاملية  .3

 . ومراكز البحوث األخرى،طلبتها مكتبات اجلامعات
  

  .……………………:  أكد هذا اإلقرار
  

  …………………….  
  

      :   التاريخ              :التوقيع
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 العلوم، أصول من أصلًا صار قد املقارنة منهج أن جند وفنوا أنواعها بشىت العلوم استعرضنا فإذا
 وعلم املقارن، األدب وعلم األديان، مقارنة كعلم والفنون العلوم من كثري يف املنهج هذا ودخول
 بأمره والقيام به، واالهتمام التفسري علم إىل هجاملن هذا إدخال أوىل باب من فكان املقارن، الفقه
 املنهج هذا إن إذ ،الكثري منه فُقد أن بعد التفسريي التراث إحياء يف بدوره ويقوم ويتسع ينمو حىت
اإلسالمية الدعوة خيْدم والعلم ومعرفة الدخيل من األصيل معرفةُ حيث من جليلةً خدمةً الشرعي 
. احلياة أمور شىت يف أو املعامالت جانب يف أو الشرعية األحكام جانب يف سواء املردود من املقبول
 بني مقارنة تفسريية دراسة (الكرمي القرآن يف النصر أسباب األطروحة هذه خالل من درست وقد

 تلك على للوقوف) السعود أليب السليم العقل وإرشاد كثري البن العظيم القرآن تفسريي
  . القريب باألمس فقدته نصرا بذلك فتستعيد لتحقيقها هدةًجا األمةُ فتسعى األسباب،
 املوضوع هذا أمهية املقدمة يف فتناولت فصوٍل، وثالثِة ومتهيٍد مقدمٍة من البحثَ جعلت ولقد
 القرآن من النصر أسباب آياِت فجمعت الدراسة مدخل فيه تناولت بتمهيد، ذلك معقبا ومكانته
  .موجزة ترمجةً لإلمامني وترمجة املقارنة، التفسريية لدراسةا ماهية عن وتكلمت  الكرمي
 ويف واالصطالح اللغة يف النصر معىن فوضحت النصر، تعريف تناولت األول الفصل ويف
  . الكرمي القرآن
 عن فتكلمت كثري، ابن اإلمام عن السعود أيب اإلمام تفردات عن حتدثت الثاين الفصل ويف
 معقبا القرآن، وعلوم القراءات يف والتفردات والصرفية، النحوية اتوالتفرد البالغية، التفردات
  . والفقهية العقدية بالتفردات ذلك

 النصر أسباب آيات يف وخمالفتهما اإلمامني بني املوافقات عن حتدثت الثالث الفصل ويف
  . والتوصيات النتائج أهم فيها بينت اليت وهى اخلامتة إىل وصوالً

 التوفيق ويل واهللا
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ABSTRACT  

Praise be to Allah، and peace and blessings be upon our Prophet Muhammad and upon 

his family and companions and followed them in truth until the Day of Judgment and after: 

If we review the science of various kinds and arts، we find that the approach of the 

comparison has become originally from the origins of science، and the entry of this approach 

in many of the science and art as a science of comparative religion، and science of 

comparative literature، and science of comparative jurisprudence، was a fortiori the 

introduction of this approach to the science of interpretation and interest، and do his command 

even grow and expand and play its role in the revival of heritage interpretative after he lost a 

lot from him، as this approach serves the Islamic Dawa and forensic science a great service in 

terms of knowledge inherent of the intruder and knowledge of acceptable yield، both in the 

legal provisions or on the side of transactions or in the various things in life. Having 

examined through this thesis reasons victory in the Koran (the study of explanatory 

explanatory comparison between the Koran to the son of many great and guidance of a sound 

mind to Abu Saoud) to stand on those grounds، seeks the nation strives to achieve Vtstaid so 

lost victory yesterday. 

And I have made a search of the introduction and pave three seasons، Vtnolt the fore the 

importance of this topic and stature commenting that boot، dealt with the entrance of the study 

were collected verses of the reasons for victory from the Koran، and talked about what the 

study explanatory comparison، a translation of the Imams translation brief. 

In the first chapter dealt with the definition of victory، Fodan the meaning of victory in 

the language and terminology in the Koran. 

In the second chapter talked about Tafrdat Imam Abu Saud Imam Ibn many، Vtkelmt 

the about rhetorical Altafrdat، and grammatical Altafrdat and morphological، Altafrdat in 

Science Koran readings، commenting Baltafrdat the ideological and jurisprudence. 

In the third chapter talked about the clearances between the Imams and their violation of the 

revelations of the reasons for the victory. To reach a conclusion that showed the most 

important findings and recommendations. 
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 حتصى، ال اليت نعمه مزيد على وأشكره ات،الصاحل تتم بنعمته الذي وجل عز اهللا أمحد.. 

  . العاملني رب هللا فاحلمد حتد، وال تعد، وال

 من أكتب أو حرف من أضع مل أين خلقه، ومجيع ومالئكته، عرشه، ومحلة اهللا، أُشهد فإىن
  .علي ورمحته وجودِه وكرمه ومنه اهللا بفضل وإمنا وقويت، حبويل سطر، من أسطر أو كلمة

﴿u t s r q  | { z y xw v ﴾)1(.  

  : قال حيث  اهللا رسول حلديث وامتثاالً واإلحسان بالفضل واعترافًا.. 

  .)2(»الناس يشكُر لَا من اللَّه يشكُر لَا«

 ..املشرف مزروعة منصور حممد حامت/ الدكتور فضيلة إىل وتقديري شكري خبالص أتقدم 
 من عليه يفيض أن اهللا فأسأل أخالقه ينابيع من اغترفتو علمه، معني من لت فقد الرسالة، على
 الصحة نعمة والديه وعلى عليه يدمي وأن اجلزاء خري العلم طالب وعن عين جيزيه وأن الواسع علمه

  .جميب قريب مسيع إنه أمجعني، اخلامتة حبسن ولنا هلما خيتم وأن والعافية

 وأسألُ - مجيعا اهللا حفظهم-  املوقرة اقشةاملن جلنة أعضاء إىل اجلزيل بالشكر أتوجه كما.. 
 زاليت إىل وتنبيهي موضوعيا، تقوميا وتقوميها علميا نقدا األطروحة هذه لنقد التام التوفيق هلم اهللا

  .اجلزاء خري تعاىل اهللا فجزاهم والبحثية واملوضوعية العلمية وأخطائي

 وشيخي أخي إىل واحملبة قديروالت الشكر عظيم أسدي أن علي وواجبا حتما أرى.. 
 واملستشار الشريعة، بكلية األستاذ -  القرشي جبل أبو فضل حممد/الدكتور العالمة فضيلة وأستاذي
 كان أن منذ البحث هذا رعاية من نفسه على آل ملا -  ورعاه اهللا حفظه املكرمة، مبكة العلمي
 الدكتور كان لقد. علمية طروحةأُ النور إىل خرج مث أكادميية خطة أصبح أن إىل هامشية فكرة

                                                            

 . 32: اآلية البقرة، سورة) 1(
 األلباين، للشيخ داوود أيب وصحيح ؛4177 احلديث رقم ،5/157 املعروف، شكر يف باب األدب، كتاب داوود، أبو) 2(

 . عنه اهللا رضي هريرة أبو رواه ،4027 مرق احلديث ،3/913
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 والنصح بالتوجيه يبادرين أكرب، وأخا أكادمييا، وأستاذًا عطوفًا، أبا إيلَّ بالنسبة جبل أبو حممد
 على البحث استوى حىت وأوالده، وقته على ذلك مؤثرا متابعة أو جبهد علي يضن وال واإلرشاد
  .بالشهادة وله لنا اهللا وختم اجلزاء، خري اهللا فجزاه سوقه،

 - ورعاه اهللا حفظه- زغلول أمحد احلبيب وصديقي أخي إيل اجلزيل بالشكر أتوجه كما..
 أعماله كل جيعل أن تعاىل اهللا وأسأل خريا، اهللا فجزاه مال، وال وقت وال علي، جهد من خبل فما
 واالتباع الصاإلخ وإياه يرزقين وأن ووالديه وأبنائه أهله يف له يبارك وأن حسناته ميزان يف

  .ظله إال ظل ال يوم عرشه ظل حتت احلب ذا وإياه وجيمعين فيه، متحابني جيعلنا وأن والقبول،

 الكرميني والدي: إليهما واإلحسان وطاعتهما بربمها ريب أمرين من إىل بالشكر أتوجه كما.. 
 الدنيا يف هلما عني رةقُ وإخويت وجعلين والعافية بالصحة ومتعهما عملهما وأصلح بقاءمها اهللا أطال

  .واآلخرة

 تكبدته ملا -ورعاها اهللا حفظها- أمحد أم الغالية الفاضلة زوجي إىل بالشكر أتوجه كما.. 
  .اجلزاء خري عين اهللا فجزاها وسهر وحرمان وعناء ومشقة جهد من معي

 معةجبا البالغة أستاذ-  جالل أمحد حممد أمحد/ الدكتور فضيلة إىل بالشكر أتوجه كما.. 
  . خريا اهللا فجزاه وعناء ومشقة، جهد، من معي بذله ملا - األزهر
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  . أمجعني عنهم اهللا رضي بيته وآل ، حممد النيب إىل... 

  . الدين يوم إىل بإحسان اتبعوهم والذين الصاحل، السلف إىل... 

  .الئم لومة اهللا يف خيافون ال الذين العاملني العلماء إىل... 

  . وجل عز اهللا سبيل يف ااهدين إىل... 

  . األرض يف املسلمني شهداء إىل... 

  .-  أسرهم اهللا فك - األرض يف املسلمني أسارى إىل... 

  . الدين إلقامة العاملني واجلماعة السنة أهل املوحدين املسلمني إىل... 

 وحفظهم ستقيمامل صراطه إىل وهداهم فيهم اهللا بارك وأزواجهم األحباء إخويت إىل... 
  . عليم مسيع إنه خطاهم وسدد

 وإياه يرزقنا أن اهللا أسأل عبدالعزيز بن عبداهللا/ الشيخ احلبيب وشيخي األكرب أخي إىل... 
  .والقبول واالتباع اإلخالص

 ونور العلم نور وإياه يرزقنا أن تعاىل اهللا أسأل نور أبو أمحد أمين/ الغايل احلبيب أخي إىل... 
  . البصرية

 على حبثه يتم وأن فيه يبارك أن تعاىل اهللا أسأل عنتر حممد/ الفاضل احلبيب أخي إىل.. .
  .والقبول اإلخالص فيه يرزقه وأن خري،

 واالتباع اإلخالص وإياه يرزقنا أن اهللا أسأل عباس حممد حسن/ األصغر أخي إىل... 
  .والقبول

 أن تعاىل اهللا أسأل ،)ورقية موتسني أمحد (أبنائي قليب، ورياحني كبدي، فلذات إىل... 
  . نبيه وسنة الكرمي، كتابه خلدمة العاملني العلماء من يكونوا وأن العمل هذا بربكة فيهم يبارك
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 أعمالنا، سيئات ومن أنفسنا شرور من باهللا ونعوذ ونستغفره، ونستعينه حنمده هللا احلمد إن

 له، شريك ال وحده اهللا إال إله ال أن وأشهد له، هادي فال يضلل ومن له، مضل فال اهللا يهده من
  .ورسوله عبده حممدا أن وأشهد
﴿ _ ^ ] \ [ Z Y X W V U T ﴾)1(.  
﴿ RQ P O N M L K J I H G F E D C B A 

 ^ ] \ [ Z YX W V U T S﴾)2(.  
﴿} | { z y x w v u     ¥¤ £ ¢ ¡ � ~

 ® ¬ « ª © ¨ § ¦﴾)3( .  
 حمدثاا، األمور وشر  حممد هدي اهلدي وخري اهللا، كتاب احلديث خري فإن بعد، أما
  .)4(ضاللة بدعة وكل بدعة حمدثة وكل

  :بعد أما مث

 أخرجت أمٍة خري فكانت اجتباها حيث اإلسالمية األمة على نعمه تعاىل اهللا أسبغ فلقد
 وخصّها - حممد-  نىب خري إليها وأرسل األمم، على شهيدة لتكون وسطًا أمة وجعلها للناس
 l k j i h g ﴿: تعاىل فقال وعد حيث حبفظه وجل عز هلا وتكفل كتاب، بأعظم

                                                            

 .102: عمران،اآلية آل سورة) 1(
 .1: اآلية النساء، سورة) 2(
 .71 ،70:اآلية األحزاب، سورة) 3(
 مسلم اإلمام أخرجها وقد. حاجة كل يدي بني تشرع وهي ، النيب عن مأثورة وهي احلاجة، خطبة تسمى اخلطبة هذه) 4(

 رقم ،1/392 مسنده، يف أمحد واإلمام. 868 احلديث رقم ،،2/593 خطبته يف باب اجلمعة، كتاب» صحيحة «يف
 يف والترمذي. 2118 احلديث رقم ،2/238 النكاح، خطبة يف باب النكاح، كتاب يف وأبوداود. 3720 احلديث
 من باهللا ذونعو«: قوله بعد وزاد ،1105 احلديث رقم ،3/413 النكاح، خطبة يف جاء ما باب النكاح، كتاب سننه،
 أَِبي عن اَألعمش رواه حسن، حِديثٌ اللَِّه عبِد حِديثُ«: الترمذي عنه وقال ،»أعمالنا وسيئات«: قولَه ،»أنفسنا شرور
اقحِإس نِص أَِبي عواَألح نِد عباللَِّه ع نع ِبيالن « . 
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 m﴾)1( .  
 وفخارها شرفها غايةَ وجعله اإلسالمية، األمة على به اهللا امنت جليلة نعمة الكرمي والقرآن

  . )ª© ¨ § ¦ ﴾)2 » ¬ ﴿: تعاىل فقال
  .)3(»كثري ابن اإلمام حكاه كما) شرف(«: أي
 من بينة على به ويعملون.. وصفائه حقيقته على الكرمي القرآن يفهمون ملسلمونا ظل ولقد

 ال كرماء.. الضعف يعرفون ال أقوياء.. الذل يقبلون ال أعزاء ذلك أجل من فكانوا وضيائه، هديه
  . الدول هلم وخضعت الشعوب، هلم دانت حىت الضيم، يرضون
 عليهم وهان وبدعا، بدعا فيه حدثواوأ شيعا، الدين يف تفرقوا خلف بعدهم من خلف مث
 وحجّموا  األمني النىب وسنة الكرمي القرآن فهجروا أنفسهم على هانوا أن بعد رم، كتاب
 اهللا كتاب إىل بالرجوع إال منها خالص ال املظلم، الليل كقطع فنت وكانت حيام، يف مكاما
 اهللا بيد طرفه الذي« الكرمي، بالقرآن مسكبالت إال شرها من جناة وال ، رسوله وسنة تعاىل،
  .)4(»بأيديهم وطرفه تعاىل

 وذلك البشرية عن ونوره اإلسالم مشس حتجب الىت الغيوم بعض املسلمني مساء تلبد واليوم
  . والسعادة اهلداية نور كذلك خبسارم العامل وخسر فخسروا دينهم عن احنرفوا املسلمني ألن

 اإلسالِم مشس أن - اُألفِق يف تلوح وهى الغيوم تلك ؤيتهملر-  املسلمني بعض ويظن
 اهللا بإذن وستزول تنقشع، ما سرعان غيوم فإا هيهات هيهات ولكن املغيب على أوشكت
 جادة عن به احنرفوا الذي مسارهم ويصححوا دينهم إىل املسلمون يعود أن بعد ولكن قريبا،

  . الصواب
 أقاموا ما- والتمكني بالنصر املؤمنني عباده وعد سبحانه نهأل اهللا، نصر من يقني على ولنكن

` d c b a  ﴿: جالله جل فقال دينه يظهر أن سبحانه ووعد - دينه ونصروا شريعته
                                                            

 .9:اآلية احلجر، سورة) 1(
 .44: يةاآل الزخرف، سورة) 2(
 جامع رضوان: حتقيق العظيم، القرآن تفسري الدمشقي، القرشي كثري بن إمساعيل الدين عماد أبوالفداء احلافظ اإلمام) 3(

 .10/5439 للتراث، الشيخ أوالد مكتبة مصر، (،1ط رضوان،
 .1/7 ،) القاهرة وهبة، مكتبة (ط، واملفسرون التفسري الذهىب، حسني حممد) 4(
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 m l k j i h g f e﴾)1(.  
 Ï Î ÍÌ Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â ﴿: سبحانه وقال

Ð ﴾)2(.  
  . والتمكني بالنصر اإلسالمية األمة  الرسول وبشر
 فَمن والتمِكِني والنصِر ِبالسناِء الْأُمةَ هِذِه بشر« :قَالَ  النِبي عن كَعٍب بِن أُبي فعن

  .)3(»نِصيب الْآِخرِة يف لَه يكُن لَم ِللدنيا الْآِخرِة عملَ ِمنهم عِملَ
 مشرقها من الدنيا ملكها يبلغ حىت األمِة ههلذ سيمكِّن سبحانه اهللا بأن أيضا  النىب وبشر

  . مغرا إىل
 مشاِرقَها فَرأَيت اَألرض ِلى زوى اللَّه ِإنَّ«:  اهللا رسول قال: قال أنه ثوبان فعن
 وِإنى واَألبيض مراَألح الْكَنزيِن وأُعِطيت ِمنها ِلي زِوى ما ملْكُها سيبلُغُ أُمِتي وِإنَّ ومغاِربها
أَلْتى سبِتي را الَ أَنْ ُألمِلكَههٍة ينٍة ِبسامأَنْ ِبعلِّطَ الَ وسي ِهملَيا عودع ى ِمنِسو فُِسِهمأَن 
ِبيحتسفَي مهتضيِإنَّ بى وبا: قَالَ ري دمحى مِإذَا ِإن تياًء قَضفَِإ قَضهالَ ن درى يِإنو كتطَيأَع 
ِتكالَ أَنْ ُألم مِلكَهٍة أُهنٍة ِبسامأَنْ ِبعلِّطَ الَ وأُس ِهملَيا عودع ى ِمنِسو فُِسِهمأَن ِبيحتسي مهتضيب 
 بعضا يهِلك بعضهم يكُونَ حتى - أَقْطَاِرها بين من قَالَ أَو- ِبأَقْطَاِرها من علَيِهم اجتمع ولَِو

  . )4(»بعضا بعضهم ويسِبى
 احلقيقة يف هذه فإن ومشاق ومهوم جراٍح مرحلةَ تعيش اليوم اإلسالمية األمة كانت وإذا

  . بنيامل والفتح النصر ميالد مبارك ميالد يعقبه مث امليالد، يسبق الذي املَخاض ومشاق مهوم

                                                            

 .9: اآلية والصف، ،33: اآلية ة،التوب سورة) 1(
 .28: اآلية الفتح، سورة) 2(
 احلديث رقم ،4/346 املستدرك، يف واحلاكم. 21223 احلديث رقم ،35/147 املسند، يف أمحد اإلمام أخرجه) 3(

 .الصحيح رجال أمحد ورجال طرق من وابنه أمحد رواه ،10/220 الزوائد، جممع يف اهليثمى قال. وصححه. 786
. 7187 احلديث رقم ،4/2215ببعض، بعضهم األمة هذه هالك باب الساعة، وأشراط الفنت كتاب مسلم، صحيح) 4(

 حسن حديث هذا: وقال. 2175 احلديث رقم ،4/472 والترمذى،. 4252 احلديث رقم ،4/87،98 وأبوداود،
 رقم ،2/1304 ماجه، وابن. 22505،22448 احلديث رقم ،5/284،278 املسند، يف أمحد واإلمام. صحيح
 .3952 احلديث
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 أبنائها، من املخلصني طاقات تتحفز أن ينبغى األمة هذه تاريخ من اخلطرية املرحلة هذه ويف
 العقول تتضافر أن وينبغى األمة، هذه تواجهه الذي للتحدى االستجابة دواعي تربز أن وينبغى
 هلذه تليدا جمدا لتبىن القمة صوب تنطلق مث احملنة، هذه وتتجاوز تتخطى لكى والسواعد والقلوب
  . وحزبه الباطلُ فيه ويذلّ وأهله، احلق فيه يعز عزيزا ونصرا األمة

 هذا مادة ليكون الكرمي القرآن موضوعات من موضوعا واخترت العاملني، رب اهللا شاء ولقد
 القرآن تفسريي بني مقارنة تفسريية دراسة الكرمي القرآن يف النصر أسباب (وهو أال البحث،
) املاجستري (درجة لنيل به أتقدم الذي).. السعود أليب السليم العقل وإرشاد كثري البن العظيم

  .وعلومه الكرمي القرآن قسم يف
  

:א
 اهللا وضعه الذي اإلسالم دستور هو الذي الكرمي كتابه صحبة بشرف عليّ تعاىل اهللا منّ لقد
 العقائد يف أقوم هى للىت ويهديهم والواجبات، قاحلقو هلم ويبني احلياة، شئون هلم ينظم لعباده،

 أسباب على تقف أن إىل ماسٍة حاجة يف اإلسالمية األمة وإن واملعامالت، واألخالق والعبادات،
 قضية عن أتكلم أنين أدركت املوضوع هذا على اختياري وقع إن وما الكرمي، القرآن يف النصر
 التيار، ضد يسبح من معاناة أعاين قد ملوضوعا هذا باختياري وأنين معني، فكري طابع ذات

اآليات خالل من عنه أتكلم أنين خاصة والنظرية، الفكرية الناحية من ممتع النصر قضية عن فالكالم 
 باكورة هو البحث هذا إن وحيث للغاية، صعب فاملوضوع الواقعية الناحية من ولكن القرآنية،
 السبيل، يل ميهد وأن الصعب، يل يذلل أن العاملني رب هللابا فاستعنت العليا، الدراسات يف كتابايت
 أسعى كنت الىت اجلوانب جتلية على وأعانين وفضله، رمحته نسائم من وتعاىل سبحانه عليّ فأفاض
  . منها املراد وتوضيح عنها اإلجابة إىل
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:אא
 - وفق العلمية ةوالدراس البحث يف الوايف حقه يأخذ مل ألنه املوضوع هذا يف كتبت 

 علمية زيادة فيه هذا وحبثي علمي، إليه منى ما حسب املقارن التفسري يف املعتمدة املنهجية
 يثرى السعود وأيب كثري كابن التفسري علماء من جليلني عاملني بني باملقارنة ألنه جديدة،
 اتفقوا ام سأظهر بينهما املقارنة خالل من ألنه وذلك -اهللا شاء إن- اإلسالمية املكتبة
 اآلخر على أحدمها به تفرد وما) املخـالفات (فيه اختلفوا وما ،)املوافقات (عليه

 تبعا بالرد أو بالقبول واحلكم والتدقيق، بالتحقيق تعتين نقدية منهجية بنظرة ،)التفردات(
 . التفسري وأصول القرآن علوم لقواعد

 األمة هذه أبناء قلوب يف يسري كاد أو سرى الذي اليأس، واجتثاث اقتالع يف املسامهة - 
 أعدائهم، على هلم والظفر النصر وحصول وعزهم جمدهم سابق إىل املسلمني عودة من

 . والتمكني بالنصر هلم اهللا وعد يف إليهم الثقة وإعادة
 متجاهلني أو وجاهلني اإلسالم متناسني الغرب أو الشرق من النصر يطلبون من على الرد - 

 . يشاء عمن ومينعه يشاء ملن مينحه اهللا عند من النصر أن
 إىل باملسلمني أدى الذي هو اإلسالم أن مدّعيا اإلسالم ثوب خيلع أن يريد من على الرد - 

 بسبب هو إمنا ضعف من اليوم املسلمون عليه ما أن عالمة وال ضعف، من عليه هم ما
 . باإلسالم إال والنصر القوة إىل سبيل وأالَّ اإلسالم، عن بعدهم

 على ِكفتهم ترجيح يف تساهم اليت الشرعية األسباب من املسلمون ميلكه ما قيمِة رازإب - 
 .هلم وتأييدِه اهللا نصر نزول يف وتساهم عدوهم،

 على الضوء إلقاء يف خالله من أساهم موضوعا أختار ألن وفقين أن عليّ اهللا نعمة ومن - 
 العزة إىل الذل من ينقلُنا الذي الطريق نبصر كى الكرمي القرآن يف النصر أسباب

 . والريادة النصر إىل اهلزمية ومن والكرامة،
 اهللا رمحة يف طمعا وجل عز اهللا كتاب خدمة يف املتواضع جبهدي املشاركة يف رغبيت - 

 . ورضوانه ومغفرته
 األدب وعلم األديان، مقارنة كعلم والفنون العلوم من كثري يف املقارنة منهج دخول - 
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 التفسري علم إىل املنهج هذا إدخال أوىل باب من فكان املقارن، لفقها وعلم املقارن،
 بعد التفسريي التراث إحياء يف بدوره ويقوم ويتسع ينمو حىت بأمره والقيام به، واالهتمام

 .الكثري منه فقد أن
 مما وتوضحه التفسريي، منهجهما تربز السعود وأيب كثري ابن اجلليلني اإلمامني بني املقارنة - 

 .فائدته ويرسم قيمته للبحث علجي
 . اجلليلني اإلمامني ذين الشديد إعجايب - 
 . علٍم طالب عنهما يستغين ال اليت القيمة التفاسري من السعود وأيب كثري ابن تفسريا - 
  

א :אא
ومهدت النصر موضوع يف بذلت اليت السابقة والدراسات اجلهود إىل اإلشارة من البد 
  : أبرِزها ومن النصر قضايا حول مهمةً أبعادا وكشفت الطريق،
 الشريعة كلية شعر، أبو محاد طالب: والسنة الكتاب يف واهلزمية النصر أسباب .1

  . م1994 عام ماجستري، رسالة املكرمة، مبكة القرى أم جامعة اإلسالمية، والدراسات
 سالمة فريال: )ضوعيةمو دراسة (وأسبابه املؤمنني نصر يف الواردة القرآنية اآليات .2

 ماجستري، رسالة باألردن، البيت آل جامعة والقانونية، الفقهية الدراسات كلية الربصان،
  . م2001 عام

 الدراسات كلية مرشود، حممد حسن عبداللطيف): قرآنية دراسة (واهلزمية النصر .3
  . م2007 عام ماجستري، رسالة بفلسطني، الوطنية النجاح جامعة العليا،

  
 تتخصص أن دون جزئياا بعض والمست النصر لقضايا تعرضت ومقاالت كتب وهناك

  : ومنها دراستها، يف
 للنشر الفجر دار (،1ط الصاليب علي دكتور: والتمكني النصر بفقه املؤمنني تبصري .1

  ). م2003 القاهرة،
  ). م1972 الفكر، دار ( ،1ط خطاب شيت حممود/لواء :والنصر اإلسالم  .2
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 املكتبة (املغالج، إبراهيم عبداهللا :الكرمي القرآن ضوء يف اهلزميةو النصر أسباب .3
  ). الشاملة

 العفاين، حسني سيد دكتور :والتمكني النصر مبشرات بذكر املؤمنني أفئدة تثبيت .4
  ).عسريي ماجد دار(

 دار (1ط، يوسف حممد السيد حممد :الكرمي القرآن ضوء يف اإلسالمية لألمة التمكني .5
  ). ه1402 والنشر، للطباعة السالم

 املدخلي هادي بن ربيع :اإلسالمية باألمة النهوض وسبيل والتمكني النصر أسباب .6
  ). م2012 والتوزيع، للنشر النبوي املرياث اجلزائر،دار (،1ط

  ). األردنية األوقاف وزارة (غواشه، عبداهللا :النصر طريق اجلهاد .7
  ). الشاملة املكتبة (الشحود، ايفن ابن علي/باحث :احلقيقية النصر معاين يف اخلالصة .8
 ،)السلفي أبوفهر (سامل أمحد :التمكني وفقه االستضعاف فقه بني املسلمني واقع .9

  ). اإلنسانية للدراسات العرىب املركز كتب سلسلة(
  

:א
1. ه اهللا بفضل أنتهجنمن املقارن التفسري يف التطبيقي االستقرائي املنهج الرسالِة هذه يف وم 

 . وتقصيا واستقراًء سربا السعود وأيب كثري ابن تفسريي على تطبيقية دراسة خالل
2. ا لإلمامني التفسريية النصوص بني املقارنات أعقدواملخالفات املوافقات مستخرج 

 . والتفردات
 مرتبة مجعها بعد الكرمي القرآن يف النصر بأسباب اخلاصة اآليات على املنهجية تلك أُنزلُ .3

 . الشريف ملصحفا ترتيب
4. من قائل كل قول نقل يف اجلهد وبذلَ قائليها، إىل األقوال عزو يف العلمية األمانةَ ألتزم 

 .املستطاع قدر مصدره
 . اآلية ورقم السورة اسم مع مباشرة املصحف من القرآنية اآليات أنقلُ .5
 . مباشرةً السنة كتب تداوين من السلف وآثار األحاديث أنقلُ .6
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7. هلا احملدد باألقواس احلرفية صالنصو أقيد . 
 . الضبط قواعد وفق تامة بدقة باحلروف ضبطًا الكلمات بعض أضبطُ .8
  

:א
  :الباحث ومنهج البحث خطة

  :على تشتمل أن عليها سرت اليت البحث خطة اقتضت
  .وخامتة فصول، وثالثة ومتهيد، مقدمة،
  :اآليت وتتضمن املقدمة
  .البحث مشكلة.أ
  .البحث أهداف.ب
  .البحث جمال يف السابقة الدراسات.ج
  .الباحث منهج.د

  .البحث خطة.هـ
  :على ويشتمل: التمهيد

  .وترتيبا مجعا الكرمي القرآن يف النصر أسباب آيات: األول املبحث
  .املقارنة التفسريية الدراسة ماهية: الثاين املبحث

  .املقارن التفسري تعريف: أوالً
  .ملقارنا التفسري نشأة: ثانيا
  .املقارن التفسري أنواع: ثالثًا
  .وغايته املقارن التفسري أمهية: رابعا
  .بتفسرييهما والتعريف اإلمامني ترمجة: الثالث املبحث
  :مطلبني على يشتمل املبحث وهذا

  .بتفسريه والتعريف كثري ابن اإلمام ترمجة: األول املطلب
  :بتفسريه ريفوالتع السعود أيب اإلمام ترمجة: الثاين املطلب
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  : األول الفصل
  : مباحث ثالثةُ وحتته النصر، تعريف

  . لغةً النصر تعريف :األول املبحث
  . اصطالحا النصر تعريف :الثاىن املبحث
  . الكرمي القرآن يف النصر :الثالث املبحث

  : الثاين الفصل
  .النصر أسباب آيات يف كثري ابن اإلمام عن السعود أيب اإلمام تفردات

  : الثالث لالفص
  . النصر أسباب آيات يف وخمالفته كثري ابن لإلمام السعود أيب اإلمام موافقات

  :  وتتضمن اخلامتة
  النتائج: أوالً
  .والتوصيات: ثانيا
  .الفهارس جمموعة: ثالثًا
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< <
< <
< <

‚éãÛj{Ö]< <
  

  :على ويشتمل الدراسة إىل مدخل وهو: التمهيد
  

  .وترتيبا مجعا كرميال القرآن يف النصر آيات: األول املبحث
  

  .املقارنة التفسريية الدراسة ماهية: الثاين املبحث
  .املقارن التفسري تعريف: أوالً
  .املقارن التفسري نشأة: ثانيا
  .وغايته املقارن التفسري أمهية: ثالثًا
  .املقارن التفسري أنواع: رابعا

  
  .فسريالت يف مبنهجيهما والتعريف اإلمامني ترمجة: الثالث املبحث

  .بتفسريه والتعريف كثري ابن لإلمام الترمجة: األول املطلب
  .بتفسريه والتعريف السعود أيب لإلمام الترمجة: الثاين املطلب
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‚éãÛjÖ]< <

  
 أو بابا تكون أن فنيا يصلُح ال اليت القضايا األكادميية العلمية البحوث يف التمهيد يتناول

 تنشأ قد اليت التساؤالت عن ا وجياب املوضوع، عن ةأولي فكرة إلعطائي ضرورية وهي فصلًا
 الدراسة، إىل باملدخل العلمية البحوث فنيات يف عليه يطلق ما وهو اُألطروحة، موضوع حول
  : مباحث عدة يتناول البحثية الدراسة هلذه التمهيد وهذا

  
  : األول املبحث

  .وترتيبا مجعا الكرمي القرآن يف النصر أسباب آيات
  
  : الثاين بحثامل

  .املقارنة التفسريية الدراسة ماهية 
  

  : الثالث املبحث
  .بتفسرييهما والتعريف اإلمامني ترمجة
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 النصر عن الكالم ألن بالنصر، املتعلقة اآليات بعض عن احلديث البحث هذا خالل سأتناول

 يكون وقد األرض، يف والتمكني العزة نصر النصر يكون فقد املعارك؛ انتصار يف حمصورا ليس
 لعباده وجل عز اهللا حبماية يكون وقد املؤمنني، وعباده اهللا رسل وجناة واملكذبني الكافرين بإهالك
 يف لةداخ وغريها الصور هذه وكل والربهان، احلجة نصر يكون وقد الكافرين، كيد من املؤمنني
 الكرمي القرآن يف متناثرة للنصر املعاين هذه ولكون. املؤمنني عباده بنصر وتعاىل سبحانه اهللا وعد

 واليت آية وستني مخس يف النصر مفهوم على البحث قصرت فلقد املتشعبة وطرقها الواسعة مبعانيها
 .الدراسة حمل هي

 :أمهها نوم كتابه يف للنصر اجلالبة األسباب بيان اهللا توىل وقد

:א−1
 املرسلني بنصر تكفل كما املؤمنني، بنصر تعاىل ربنا تكفل فقد النصر؛ أسباب أهم وهو
 باحلجة. )Z Y X W V U ﴾)1 ] \ [ ^ _ ﴿: السالم عليهم
 وسواء ؛)2(العقوبات من ذلك وغري والسيب والقتل باالستئصال الكفرة من هلم واالنتقام والظفر
 الدهر قدمي يف خلقه يف تعاىل اهللا سنة وهذه... موم بعد أو غيبتهم يف أو حبضرم كذل كان

 اللَّه ِإنَّ« : اهللا رسول قال ،)3(آذاهم ممن أعينهم ويقر الدنيا، يف املؤمنني عباده ينصر أنه وحديثه
 الصادقني املؤمنني ونصر الرسل، أتباع فاملؤمنون ؛)4(»ِبالْحرِب آذَنته فَقَد وِليا ِلي عادى من قَالَ
m ﴿: وفضالً منه تكرماً عليه واجباً حقاً املؤمنني نصر اهللا جعل بل املكرمني، للرسل نصر

 ~ } | { zy x w v u t s r q p o n
 �﴾)5( .  

                                                            

 .51: سورة غافر، اآلية) 1(
 .7/280أبو السعود، مرجع سابق، ) 2(
 .4/106ابن كثري، مرجع سابق، ) 3(
 ). 6502 (احلديث رقم ،8/105 تدفن، حىت انتظر من باب اجلمعة، كتاب البخاري، صحيح) 4(
 .46: سورة الروم، اآلية) 5(
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:א−2
 اهللا عقاب من واقية فهي املعصية؛ واجتناب الطاعة فعل على حتمل اليت امللَكة هي التقوى

u t s r q p ... ﴿: واآلخرين األولني إىل اهللا وصية والتقوى ،)1(بطاعته تعاىل
{z y x w v...﴾)2( .ا أوصى كما النيب  قال موطن، كل يف )) :اهللا اتق 

 أو جيش على أمرياً أمر إذا  اهللا رسول كان: بريدة قال قادته، ا وأوصى. )3())كنت حيثما
 ويف اهللا، باسم اغزوا«: قال مث خرياً، املسلمني ِمن معه ومن اهللا، تقوىب خاصته يف أوصاه سرية،
 تقتلوا وال متثلوا، وال تغدروا، وال تغلّوا، وال اغزوا باهللا، كفر من قاتلوا اهللا، سبيل
  .)4(»...وليداً،

 هلم وعد مث ،)g f e d c ﴾)5﴿ بدر غزوة يف املؤمنني اهللا أمد وقد
 m l k ji ﴿: فقال  )6(لقلوم وتقوية عليهما هلم حثاً تقوىوال الصرب بشرط الزيادة

 x w v u t s r q p o n﴾)7(.  
 z y x } | ﴿: تعاىل قال كما ،)8(التقوى ألهل احملمودة فالعاقبة

 ª © ¨§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~}﴾)9(.  

                                                            

 هـ،1405 بريوت، العريب الكتاب دار (،1ط اإلبياري، إبراهيم: حتقيق ريفات،التع اجلرجاين، حممد بن على) 1(
1/90.( 

 .131: اآلية من النساء، سورة) 2(
 السنن يف والدارمي. صحيح حسن حديث: وقال ،4/355) 1987 (السنن يف الترمذي أخرجه حديث من جزء) 3(

 .5/153) 21392 (املسند يف وأمحد. 2/415) 2791(
. 2/43) 2612 (داود وأبو). 1731 (احلديث رقم ،3/1357 كان، اللتني الركعتني معرفة باب سلم،م صحيح) 4(

 .2/953) 2858 (ماجه وابن. 4/162) 1617 (والترمذي
 .124: اآلية من عمران، آل سورة) 5(
 .2/80 سابق، مرجع السعود، أبو) 6(
 .125: اآلية من عمران، آل سورة) 7(
 .6/28 سابق، مرجع الطربي،) 8(
 .128: اآلية األعراف، سورة) 9(
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 « ¼ ½ ¾ ¿ ﴿: )1(الفجار وكيد األشرار شر من تسلمهم وهي
 ÂÁ À﴾)2(.  

 بطاعة هلم أمر وهذا. )n m l k j i h ﴾)3 ﴿: تعاىل اهللا معية وتكسبهم
: باملعية فاملراد ؛)4(واآلخرة الدنيا يف والتأييد بالنصر اتقوا الذين مع تعاىل بأنه وإخباره وتقواه، اهللا

  . )5(الدائمة الوالية
 LK J I H G F E D C B A ﴿: تعاىل وقال

 Q P O N M﴾)6( .والشهادة التقوى، باب من ذكورامل الوجه على والقتال فاإلميان 
 عليهم، ناصركم وهو معكم اهللا أن إياهم قتالكم عند أيقنوا: هلم يقول ،)7(املتقني زمرة من بكوم
 ومن.. )8(ومعينه اتقاه من ناصر اهللا فإن معاصيه واجتناب فرائضه بأداء وخفتموه اهللا اتقيتم فإن
  . )9(شيء له يقم مل معه اهللا كان

:א−3
 l k j i h ﴿: وتعاىل سبحانه اهللا قال الطاعات، سائر يف عام مطلب وهذا 

 x w v ut s r q p o n m﴾)10(، اهللا لوجه خالصاً أي 
 أمامة أيب فعن اهللا، كلمة وإلعالء اهللا، سبيل يف إال يكون أال ينبغي اهللا سبيل يف كاجلهاد تعاىل
 فقال له؟ ما والذكر األجر يلتمس غزا رجالً أرأيت: فقال  النيب إىل رجل جاء: قال الباهلي
 إن«: قال مث .»له شيء ال« اهللا رسول له يقول. مرات ثالث فأعادها. »له شيء ال«: اهللا رسول

                                                            

 .1/528 سابق، مرجع كثري، ابن) 1(
 .120: اآلية عمران، آل سورة) 2(
 .194: اآلية من البقرة، سورة) 3(
 .1/309 ،) السابق املرجع (كثري، ابن) 4(
 .4/112 سابق، مرجع السعود، أبو) 5(
 .123: اآلية التوبة، سورة) 6(
 .4/112 ،) السابق عاملرج (السعود، أبو) 7(
 .6/517 سابق، مرجع الطربي،) 8(
 .2/604 سابق مرجع القدير، فتح الشوكاين،) 9(
 .5: اآلية البينة، سورة) 10(
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  .)1(»وجهه به وابتغي خالصاً، له كان ما إال العمل من يقبل ال اهللا
: جهادهم يف بإخالصهم إليه نسبتهم صحت الذين جنده، ينصر أن تعاىل اهللا تكفل وقد

﴿¤ £ ¢ ¡ � ~   ¨ § ¦ ¥    ¬ « ª ©﴾)2(.  
 W V U ﴿﴿: تعاىل قال كما وأتباعهم، الرسل وهم حزبه، اهللا جبند واملراد

_ ^ ] \ [ Z Y X﴾)3(.  

:אא−4
 اليت الصاحلِة األعمال هذه ومن القرآنية، اآليات من كثري يف جاء كما اإلميان قرين وهو

 املؤمنني حال هو وهذا ،املنكر عن والنهي باملعروف األمر: النصر وتستجلب األمة متاسك حتفظ
 S R Q P O N ﴿: بقوله اهللا وصفهم الذين املسلم الراشد اتمع يف

 ZY X W V U T﴾)4( .وقوله :﴿ c b a 
 k j i h g fe d﴾)5(.  

 واشتد أمره، وقوي املعروف فيه ومتكن اخلري، عليه غلب الذي الصاحل، اتمع هو فهذا
  .والتمكني العزة وألهله والظهور، الغلبة له وصارت عوده،

 زينب السيدة سألت فقد اهلالك، من األمة حيفظان املنكر عن والنهي باملعروف األمر وألن
 كَثُر إذا نعم،«: قال الصاحلون؟ وفينا أِلك اهللا، رسول يا: قالت ؛ النيب جحش بنت
 وجل عز اهللا إن الناس، أيها يا« : قال النصر، حيجب الواجب هذا عن والقعود. )6(»اخلَبث
 فال وتسألوين أجيبكم، فال تدعوين أن قبل من املنكر، عن واوا باملعروف، مروا: يقول

  . )7(»أنصركم فال وتستنصروين أعطيكم،
                                                            

 .6/28 الفتح يف حجر ابن احلافظ قال كما جيد وإسناده. 6/25) 3140 (السنن يف النسائي أخرجه) 1(
 .137- 131: اآلية من الصافات، سورة) 2(
 .71: اآلية افر،غ سورة) 3(
 .110: األية عمران، آل سورة) 4(
 .71: األية التوبة، سورة) 5(
 ). 3346 (احلديث رقم ،4/138 تدفن، حىت انتظر من باب اجلمعة، كتاب البخاري، صحيح) 6(
 ).ضعيف إسناده: (لغريه حسن وهو. 6/159) 25294 (املسند يف أمحد أخرجه) 7(
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 مةكرا حيفظ فهو والنصر؛ العزة سبيل وهو ،اهللا سبيل يف اجلهاد الصاحلة األعمال ومن
 عيش له يطيب ال عدونا وألن اآلفاق، إىل احلق كلمة لتصل الدعوة طريق وحيمي وعزا، األمة
 إذ العظيم اهللا وصدق لنا، ربنا ارتضاه الذي ديننا عن والتخلي الكفر إىل يردنا حىت بال له يهنأ وال
 ~ _ ` l k j i h gf e d c b a ﴿: يقول

 | { zy x w vu t s r q p o n m
 يردوكم حىت الدين يف الفتنة على وإصرارهم عداوم الستحكام بيان وهذا. )1(﴾{ 

 رغبتهم حيققوا حىت أنتم، تركتموهم وإن يتركونكم ال فهم. )2(الباطل دينهم إىل احلق دينكم عن
 G F E D C B A ﴿: تعاىل قال كما أهوائهم، اتباع وهي استطاعوا إن فيكم

JI H...﴾)3( .ثقافية، آخر؛ نوع من مواجهة إىل فسيلجأون املسلّحة ةاملواجه أوقفوا وإن 
  ...اقتصادية اعالمية،

 فهو اهللا تواله ومن تعاىل، اهللا لوالية طريق فإا ؛النوافل من اإلكثار :أيضاً ذلك ومن
 فقد ولياً يل عادى من: قال اهللا إن«:  اهللا رسول قال: قال هريرة أيب عن حمالة، ال منصور

 عبدي يزال وما عليه، افترضت مما إيل أحب بشيء عبدي إيل تقرب وما باحلرب، آذنته

 به، يبصر الذي وبصره به، يسمع الذي مسعه كنت أحببته فإذا أحبه؛ حىت بالنوافل إيل يتقرب

 وما ألعيذنه، استعاذين ولئن ألعطينه، سألين وإن ا، ميشي اليت ورجله ا، يبطش اليت ويده

 وويل. )4(»مساءته أكره وأنا املوت يكره املؤمن، نفس عن ترددي فاعله أنا شيء عن ترددت

  .  عبادته يف املخلص طاعته، على املواظب تعاىل، اهللا بدين العامل هو: اهللا

                                                            

 .217: اآلية البقرة، سورة) 1(
 .1/217أبو السعود، مرجع سابق، ) 2(
 .120: سورة البقرة، من اآلية) 3(
 ). 6502 (احلديث رقم ،8/105 تدفن، حىت انتظر من باب اجلمعة، كتاب البخاري، صحيح) 4(
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:אא−5
 « ¼ ﴿: تعاىل قال مؤكِّدات بعدة ذلك وجاء ألهله، خري أنه وأخرب بالصرب، اهللا أمر

: هلم ومبعيته. )2(﴾ ² ³ ´ ﴿ للصابرين همبحبت أخرب كما ،)1(﴾½ ¾ ¿ 
﴿ O N M L KJ ﴾)3( .واجلسد باملال االبتالء على صربهم املتقني صفات ومن 

 مجعت فقد ؛)po n m l k j ﴾)4 ﴿: تعاىل قوله يف جاء كما العدو ولقاء
 املرض من داجلس ويف. الْبأْساء ِفي: والشدة الفقر من املال يف يكون ما الصرب أنواع من اآلية هذه

  . )5(الْبأِْس وِحني: العدو جماهدة وقت احلرب مواطن ويف .والضراء: والزمانة
 كانت مهما ،)6(حتماً وتوفيقه نصره معية وهي معه، اهللا ألن منصور البأس حني والصابر

 o n ﴿ :وجنوده طالوت لسان على هذا لنا اهللا أكد وقد كثرية، أعدائهم وفئة قليلة فئتهم
q p _ ~ }| { z y x w v u t s r 

 c b ﴿: والنصر والثبات الصرب يلهمهم أن تعاىل اهللا إىل فتوجهوا ،)7(﴾` 
 o n m l k j i h g f e d

 p﴾)8(.  
 مث األمر، مالك هو الذي الصرب إفراغ سؤال قدموا حيث بديعاً ترتيباً الدعاء يف راعوا ولقد

  .)9(القصوى الغاية هو الذي نصرال سؤال مث عليه، املتفرع القدم تثبيت سؤال

                                                            

 .126: اآلية من النحل، سورة) 1(
 .146: اآلية من عمران، آل سورة) 2(
 .46: اآلية من األنفال، سورة) 3(
 .177: اآلية من رة،البق سورة) 4(
 .1/194أبو السعود، مرجع سابق، ) 5(
 .1/243، ) املرجع السابق(أبو السعود، ) 6(
 .249: اآلية البقرة، سورة) 7(
 .250: اآلية البقرة، سورة) 8(
 .1/244أبو السعود، مرجع سابق، ) 9(
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 وأن كثرياً، خرياً تكره ما على الصرب يف أن واعلم«:  قال كما النصر، يالزم فالصرب 
  .)1(»يسرا العسر مع وأن الكرب، مع الفرج وأن الصرب، مع النصر

:אא−6
 تشتد ما وأعظم غلبهما،أ الفريقني فأثبت النصر، مستلزمات ومن الصرب توابع من الثبات

 نفوس يف اهلزمية وتشيع الشائعات، وتنتشر الذعر، ويدب األمر، يضطرب عندما إليه احلاجة
 « ¼ ½ ¾ ¿ À ﴿: تعاىل قال العدو، مع اللقاء عند به األمر جاء وقد املقاتلني،

Æ Å Ä Ã Â Á﴾)2( .املؤمنني لعباده تعاىل اهللا من تعليم وهذا 
 فاثبتوا الكفرة من مجاعة حاربتم إذا: أي )3(األعداء مواجهة عند الشجاعة وطريق اللقاء آداب
 « ¼ ﴿: قوله يف الرخصة ينايف ال وهذا عنهم، جتْبنوا وال ،)4(احلرب مواطن يف للقائهم

 Á À ¿ ¾ ½﴾)5(، حال يف هي والرخصة السعة، حال يف هو بالثبات األمر فإن 
  .والتحيز حرفبالت إال الثبات حيصل ال وقد الضرورة،
 بقلوبكم اثبتوا: املعىن وقيل الشدائد، يف الثبات على يعني اهللا ذكر فإن بالذكر؛ أمر مث
 جيتمع حىت بالذكر فأمرهم اللسان، ويضطرب اللقاء عند يسكن قد القلب فإن بألسنتكم واذكروا
  . )6(واللسان القلب ثبات

 g ﴿: الثبات طلب جنوده،و جلالوت برزوا ملا وأصحابه، طالوت دعاء يف جاء وقد
 p o n m l k j i h﴾)7( .العاقبة فكانت 

                                                            

) 1074 (اإلميان شعب يف والبيهقي .1/307) 2804 (عنهما اهللا رضي عباس ابن حديث من سندأخرجه أمحد يف امل) 1(
 . صحيح وهو. 2/27

 .45: اآلية األنفال، سورة) 2(
 .2/417ابن كثري، مرجع سابق، ) 3(
 .4/25، ) املرجع السابق(أبو السعود، ) 4(
 .16: اآلية من األنفال، سورة) 5(
 .2/457 فتح القدير، مرجع سابق، الشوكاين،) 6(
 .250: اآلية البقرة، سورة) 7(
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  .)w v u t s r ﴾)1 ﴿: هلم
 ½ ¾ ¿ Ã Â Á À ﴿: بالثبات - األنبياء أصحاب - ااهدين دعاء ومن

 É È Ç Æ Å Ä﴾)2(، هلم الغلبة فكانت :﴿ Î Í Ì Ë 
 Õ Ô Ó ÒÑ Ð Ï﴾)3(.  

 ¥ ¦ § ¨ © ª ﴿: تعاىل قال ،ويثبته ينصره بأن دينه ينصر من اهللا وعد كما
 وقل عددهم كثر وإن عنهم تولوا ال حىت وجيرئكم عليهم يقوكم: أي. )4(﴾» ¬ ® 

 القلوب تثبيت: املراد أو. الصراط على أو اإلسالم على أو القتال، عند األقدام وتثبيت. )5(عددكم
 y ﴿: تعاىل كقوله وهذا رب،احل موطن يف واملعونة النصر عن عبارة األقدام تثبيت فيكون باألمن؛

 cb a ` _ ~ } | { z﴾)6(، كقوله هنا، ونفاها واسطة هناك فأثبت 
 ¶ ¸ º ¹ « ¼ ﴿: بقوله نفاها مث ،)Ñ Ð Ï Î ﴾)7 ﴿: تعاىل

 ½﴾)8(،)9(.  
 مبا وأراجيفهم العدو شائعات أمام املقاتل فيثبت معنوياً، يكون حسياً الثبات يكون وكما 
  .عقيدة وسالمة انإمي قوة من اهللا آتاه

:אא−7
 « ¼ ½ ¾ ﴿: تعاىل قوله يف األعداء مالقاة عند كثرياً اهللا بذكر األمر جاء

Æ Å Ä Ã Â Á À ¿﴾)10(، عليه يعني مبا وأمر بالثبات فأمر 
                                                            

 .251: اآلية من البقرة، سورة) 1(
 .147: اآلية من عمران، آل سورة) 2(
 .147: اآلية من عمران، آل سورة) 3(
 .7: اآلية حممد، سورة) 4(
 .11/309تفسري الطربي ) 5(
 .12: اآلية من األنفال، سورة) 6(
 .11: اآلية من السجدة، سورة) 7(
 .40: اآلية من الروم، سورة) 8(
 .16/232رجع سابق، القرطيب، م) 9(
 .45: اآلية األنفال، سورة) 10(
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 شعري حيث والسكينة الطمأنينة ومينح الشدائد، يف الثبات على يعني اهللا ذكر فإن الذكر، وهو
 الذكر، على اللسان ويثبت اليقني على القلب فيثبت معه، اهللا بل وحده، يقاتل ال بأنه املقاتل
  . )1(الناس يف احملمودة الشجاعة وهي البصرية، واتقاد املعرفة، قوة عن إال تكون ال احلالة وهذه

  . )2(بالسيوف الضراب عند تكونون؛ ما أشغل عند ذكره اهللا افترض: قتادة قال
 ولوال والذكر، القرآن قراءة من تعاىل اهللا إىل أحب شيء من ما: قال األحبار كعب نوع
 « ﴿: فقال القتال عند بالذكر الناس أمر أنه ترون أال والقتال، بالصالة الناس أمر ما ذلك

Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼﴾)3(،)4( .  
 عز اهللا يقول ،لزكريا لرخص الذكر ترك يف ألحد رخص لو: القرظي كعب بن حممد وقال

 يف يكون للرجل ولرخص ،)m l k ji h g f e d c ﴾)5 ﴿: وجل
 « ¼ ½ ¾ ¿ Ä Ã Â Á À ﴿: وجل عز اهللا يقول احلرب،

Æ Å ﴾)6(،)7(.  
»æ<]„â<äéfßi يلتجئ وأن تعاىل، اهللا ذكر عن شيء يشغله ال أن ينبغي العبد أن على 

 من حال يف عنه ينفك ال لطفه بأن واثقًا البال، فارغ بكليته، إليه ويقبل الشدائد، عند إليه
  .)8(األحوال

 ابن قال بالدعاء، تفسريه وهو آخر قول وفيه املطلق، بالذكر الذكر تفسري على كله وهذا
 اهللا ذكر: والثاين والنصر، الدعاء أنه: أحدمها: قوالن فيه ﴾ Ä Ã Â ﴿: اجلوزي
  .)9(اإلطالق على

                                                            

 .8/23القرطيب، مرجع السابق، ) 1(
 .6/260الطربي، مرجع سابق، ) 2(
 .45: اآلية األنفال، سورة) 3(
 .2/417ابن كثري، مرجع سابق، ) 4(
 .41: اآلية عمران، آل سورة) 5(
 .45: اآلية األنفال، سورة) 6(
 .4/82القرطيب، مرجع سابق، ) 7(
 .4/25أبو السعود، مرجع سابق، ) 8(
 .3/365 زاد املسري، اجلوزي، ابن) 9(
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 ﴾ Ä Ã Â ﴿ وغريه، الطربي عند هتفسري جاء بالدعاء الذكر تفسري وعلى
  .)1(ذكره وألسنتكم قلوبكم وأشعروا م والظفر عليهم بالنصر اهللا وادعوا: يقول

 دعاء يف جاء فقد األعداء؛ على والنصر للثبات سبباً به واالستغاثة الدعاء اهللا جعل وقد
 k j i h g f ﴿: وجنوده جلالوت برزوا ملا وأصحابه، طالوت

 p o n m l﴾)2( .والظفر النصر عنده فكان :﴿ r
 �~ } | { z y x w v u t s﴾)3(.  

 ½ ¾ ¿ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ﴿: أيضاً ااهدين دعاء ومن
 É È﴾)4(، هلم العاقبة فكانت :﴿ Ô Ó ÒÑ Ð Ï Î Í Ì Ë 

Õ﴾)5(.  
 G F E D C B A ﴿: اهللا من والغوث للمدد سبباً جعله كما

K J I H﴾)6(.  

:אא−8
 قال املتوكلني، حليف النصر يكون لذلك قوة، تعادهلا ال قوة املؤمن مينح اهللا على التوكل

 z y x w v u t s rq p o n m l} | { ﴿: تعاىل
 _ ~﴾)7(.  
  . )8(األسباب يئة بعد األسباب عن النظر قطع: هو والتوكل

 إتيان مع األمور كل يف تعاىل اهللا على القلب اعتماد فهو )1(»وتوكل اعقلها«:  قال كما

                                                            

 . 6/260الطربي، مرجع سابق، ) 1(
 .250: اآلية من البقرة، سورة) 2(
 .251: اآلية من البقرة، سورة) 3(
 .147: اآلية من عمران، آل سورة) 4(
 .148: اآلية عمران، آل سورة) 5(
 .9: اآلية األنفال، سورة) 6(
 .160: اآلية عمران، آل سورة) 7(
 .3/384 سابق، مرجع الباري، فتح حجر، ابن) 8(
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 هي ليست األسباب ولكن األسباب، على النتائج بترتيب جارية اهللا سنة إذ املشروعة؛ األسباب
  .النتائج تنشئ اليت

 السالم عليه إبراهيم قاهلا ﴾ Ø × Ö Õ ﴿: عنهما اهللا رضي عباس ابن وعن
 Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ﴿: قالوا حني  حممد وقاهلا ،النار يف ألقي حني

Ô Ø × Ö Õ ﴾)2(.  

:א−9
 يف وحتكيمه بدينه، بالعمل نواهيه؛ واجتناب أوامره باتباع شريعته؛ بنصرة يتحقق اهللا نصر
 ¥ ¦ § ﴿: تعاىل قال ،)3(وأوليائه ، نبيه ونصرة أعدائه، وجهاد إليه، والدعوة احلياة،

 ® ¬ « ª © ¨﴾)4(.  
 يف أقدامكم ويثبت. )5(وأولياءه دينه ناصر فإنه م؛ ويظفركم عليهم، بنصركم ينصركم

  .)6(الكفار مع وااهدة اإلسالم، حبقوق القيام
 q p o nm l k j ﴿: تعاىل قوله أيضاً املعىن هذا على ويدل

r﴾)7( .عبده اهللا فنصر عدوه؛ على العليا كلمته لتكون سبيله يف يقاتل من اهللا وليعينن: أي :
 من نصر على لقوي اهللا إن. العليا كلمته لتكون سبيله يف جهاده: ربه العبد ونصر إياه معونته
 يغلبه وال قاهر يقهره ال سلطانه يف منيع ملكه، يف عزيز وطاعته، واليته أهل من سبيله يف جاهد
  يقهره؟ فمن ناصره العزيز القوي كان ومن ،)8(غالب

 العرب صناديد على نصارواأل املهاجرين سلط حيث وعده، - سلطانه عز- اهللا أجنز ولقد
                                                             

=  
 .وهو حديث حسن. 2/510) 731(وابن حبان يف الصحيح . 4/668) 2517(أخرجه الترمذي السنن ) 1(
 ).4287(، رقم احلديث 4/1662صحيح البخاري، كتاب التفسري، باب سورة آل عمران، ) 2(
 .16/232ع سابق، القرطيب، مرج) 3(
 .7: اآلية حممد، سورة) 4(
 .11/309الطربي، مرجع سابق، ) 5(
 .5/190البيضاوي، مرجع سابق، ) 6(
 .40: اآلية احلج، سورة) 7(
 .9/162الطربي، مرجع سابق، ) 8(
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  .)1(وديارهم أرضهم وأورثهم الروم، وقياصرة العجم وأكاسرة
 u t ﴿: بقوله ناصريه صفة بين لذلك األزمان؛ سائر يف اهللا ينصر ملن النصر وهذا

 c ba ` _ ~ } | { z y x w v
 e d﴾)2(، وهي لَّى أوصافحتا ي املؤمن ه األرِض، يف له اهللا ميكّن أن بعدزيدفي النصر 

كاً اهللا دين يف قوةً والتمكنيمسوآدابه ومنهاجه بشرعته وت.  

:א−10
 وحذر إليه، يرشدهم فيما  رسوله وطاعة به، يأمرهم فيما بطاعته املؤمنني تعاىل اهللا أمر

 | { ~ _ ` e d c b a ﴿: فقال  رسوله خمالفة من
 f﴾)3( الرسول عن تتولوا ال أي ، عنه، اإلعراض عن والنهي بطاعته األمر هو املراد فإن 
 : ﴿ C B A رسوله طاعة يف تعاىل طاعته أن على والتنبيه للتمهيد تعاىل طاعته وذكَر

 GF E D﴾)4( .  
 « ¼ ½ ¾ ¿ À ﴿: قوله يف ذكرها اليت النصر عوامل من اهللا جعله كما

Ç Æ Å Ä Ã Â Á F E D C B A 
 L KJ IH GO N M﴾)5(، د الطاعة ألناخلالف ومتحو الصف، توح، 

   .العدو مواجهة يف القوة وتكسب
 اهللا أمرهم مبا واالئتمار الشجاعة باب يف عنهم اهللا رضي للصحابة كان وقد: كثري ابن يقول
 ألحد يكون وال قبلهم، والقرون األمم من ألحد يكن مل ما إليه أرشدهم ما وامتثال به ورسوله
 يف وغرباً، شرقاً واألقاليم القلوب فتحوا أمرهم فيما وطاعته  الرسول بربكة فإم دهم؛بع ممن
 والصقالبة والترك والفرس الروم من األقاليم سائر جيوش إىل بالنسبة عددهم قلة مع اليسرية، املدة

                                                            

 .6/109أبو السعود، مرجع سابق، ) 1(
 .41: اآلية احلج، سورة) 2(
 .20: اآلية األنفال، سورة) 3(
 .80: اآلية النساء، ةسور) 4(
 .47-  45: اآلية األنفال، سورة) 5(
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 اهللا، كلمة علت حىت اجلميع قهروا ،آدم بين وطوائف والقبط السودان وأصناف واحلبوش والرببر
 من أقل يف ومغارا األرض مشارق يف اإلسالمية املمالك وامتدت األديان، سائر على دينه وظهر
  . )1(وهاب كرمي إنه زمرم يف وحشرنا ،أمجعني وأرضاهم عنهم اهللا فرضي سنة، ثالثني

 :אא−11
 فقد اإلسالم، مقاصد أجلّ من تعاىل اهللا كلمة إلعالء كلمتهم ومجع املسلمني، صف توحيد

 i h gf e d c b a ﴿: بقوله الفُرقة عن وى باجلماعة اهللا أمر
 z y x w v u t s r q p o n m l k j

 d c b a ` _ ~ }| {﴾)2( .قال كما :﴿ y x w v 
 ¥ ¤ £ ¢ ¡� ~ } | { z﴾)3(.  

 يف يقاتلون الوغى، حومة يف اهللا ألعداء مواجهني صفوا إذا املؤمنني عباده من لَريضى اهللا وإن
: )4(األديان سائر على العايل الظاهر هو ودينه العليا، هي اهللا كلمة لتكون باهللا، كفر من اهللا سبيل
 أو أنفسهم، صافني. )5(﴾ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©﴿

 حىت ورصف بعض، إىل بعضه رص بنياناً وخلل فرجة غري من تراصهم يف مشبهني. مصفوفني
: البناء رصصت من مأخوذ هو: املربد قال. بالرصاص مرصوص: الفراء قال ،)6(واحداً شيئاً صار
 بعضها األشياء ضم وهو الرصيص من هو: وقيل واحدة، كقطعة يصري حىت وقاربت بينه الميت إذا
  .داخلي ومتاسك وحدة عن ينبئ الظاهري الصف وهذا. )7(التالصق :والتراص بعض، إىل

 « ¼ ﴿: تعاىل قال النصر، أسباب من التنازع وعدم كلمةال اتفاق اهللا جعل وقد
Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ D C B A 

                                                            

 .2/417ابن كثري، مرجع سابق، ) 1(
 .103: اآلية عمران، آل سورة) 2(
 .105: اآلية عمران، آل سورة) 3(
 .4/458، ) املرجع السابق(ابن كثري، ) 4(
 .4: اآلية الصف، سورة) 5(
 .8/243أبو السعود، مرجع سابق، ) 6(
 .5/308 فتح القدير، مرجع سابق، ين،الشوكا) 7(
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O N M L KJ IH G F E﴾)1(.  
 الكلمة اتفاق: الرابع«: اآليتني هاتني من النصر أسباب استنباطه يف القيم ابن كالم ومن

 فإم عليهم، وهمعد املتنازعون به يقوي جند وهو والوهن، الفشل يوجب الذي التنازع وعدم
 وحده منهم كل وصار فرقها فإذا كسرها، أحد يستطيع ال السهام من كاحلزمة اجتماعهم يف

  . )2(»كلها كسرها
 إال الناس يتنازع فما«: يقول اهلوى، اتباع بأنه التنازع عن الناتج الفشل قطب سيد ويعلل

 اآلراء يوجه الذي هو عاملطا اهلوى يكون حني وإال والتوجيه، القيادة جهات تتعدد حني
 مهما - بينهم للرتاع الرئيسي األول السبب انتفى  ورسوله هللا الناس استسلم فإذا واألفكار،
 النظر، وجهات اختالف هو الرتاع يثري الذي فليس -  املعروضة املسألة يف النظر وجهات اختلفت

 هو وإمنا فيها؛ احلق وجه له تبني مهما عليها يصر وجهة صاحب كل جيعل الذي اهلوى هو إمنا
  .)3(»ابتداء احلق على الذات وترجيح كفة، يف واحلق كفة، يف الذات وضع

מא−12 א :א
 i h g f ﴿: فقال عدوهم من احلذر بأخذ املؤمنني عباده تعاىل اهللا أمر

 o n m l k j﴾)4( من متكنوه وال العدو من واحترزوا تيقظوا: أي 
  .أنفسكم

:אא−13
 من وعدوهم عدوه جهاد على به يتقوون وما احلرب، وآلة اجلهاد بإعداد املؤمنني اهللا أمر
 ¨ © ª ﴿: تعاىل قال ،)5(اخليل ورباط ذلك، وغري والرمي السالح من املشركني؛

 » º ¹  ̧ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «
                                                            

 .46-  45: اآلية األنفال، سورة) 1(
 .506 سابق، مرجع الفروسية، القيم، ابن) 2(
 .1529-3/1528 سابق، القرآن،مرجع ظالل يف قطب، سيد) 3(
 .71: اآلية النساء، سورة) 4(
 .6/274الطربي، مرجع سابق، ) 5(
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Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿¾ ½ ¼﴾)1(فهو ؛ 
 كائناً احلرب يف به يتقوى ما كل من ؛)2(وأسباا وألواا صنوفها فاختال على القوة بإعداد يأمر
 يدخل القوة أسباب من سبب عن املسلمون يقعد ال حبيث الطاقة، حدود أقصى إىل ،)3(كان ما
 من كوا مع القوة على وعطفها تعاىل، اهللا سبيل يف تربط اليت للخيل اسم: والرباط ،)4(طاقتهم يف

 وهو  النيب قول يف بالرمي القوة تفسري ورد كما ،)5(أفرادها بقية على ضلهابف لإليذان مجلتها
 إياه ختصيصه ولعل ،)6(»الرمي القوة إن أال الرمي، القوة إن أال الرمي، القوة إن أال«: املنرب على

  .)7(القوى من نظائره على إلنافته بالذكر
 أعداء هم الذين اهللا أعداء بقلو يف والرهبة الرعب إلقاء هو القوة إعداد من والغرض

 مل أو يعرفوم، ال ممن وراءهم ومن املسلمون، يعلمهم الذين منهم الظاهرين األرض؛ يف املسلمني
 ؤالء الرعب يبلغ وأن إليهم، بالفعل متتد مل ولو اإلسالم قوة ترهبهم وهؤالء. بالعداوة هلم جيهروا
  .)8(اإلسالمية الدعوة وجه يف الوقوف أو مني،املسل على االعتداء يف يفكروا ال أن األعداء

 مادياً القوة أسباب من يستطيعون ما حيشدوا وأن ،أقوياء يكونوا أن مكلفون فاملسلمون
 أعداء لريهبوا األكفاء، واجلنود املتطورة باألسلحة وعسكرياً واقتصادياً وإعالمياً سياسياً ومعنوياً

 األمةُ تعود خالهلا من اليت النصر أسباب بعض هذه. لعلياا هي اللّه كلمة ولتكون وأعدائهم، اهللا
  .البحث خالل التفصيل من بشيء ذلك وأُوضح وسأُبني. وجمدها وعزها لسيادا

                                                            

 .60: اآلية األنفال، سورة) 1(
 .3/1543 السابق، مرجع القرآن، ظالل يف طب،ق سيد) 2(
 .4/32 سابق، مرجع السعود، أبو) 3(
 .3/1544 ،) السابق املرجع (القرآن، ظالل يف قطب، سيد) 4(
 .4/32 ،) السابق املرجع (السعود، أبو) 5(
. 2/16) 2514 (داود وأبو). 1917 (احلديث رقم ،3/1522 كان، اللتني الركعتني معرفة باب مسلم، صحيح) 6(

 .2/269) 2404 (والدارمي. 940/ 2) 2813 (ماجه وابن. 5/270) 3083 (والترمذي
 .4/32 سابق، مرجع السعود، أبو) 7(
 .3/1543 ،)سابق رجعامل( القرآن، ظالل يف قطب، سيد) 8(
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ovf¹]<Ùæù]< <
l^èa<h^f‰_<†’ßÖ]<»<áa†ÏÖ]<Üè†ÓÖ]<^⁄Ã¶<^⁄féi†iæ< <

  )1(آية وستون مخس اآليات عدد
رقمها السورةرقمها اآلية م
1.﴿ [ Z Y X W  a ` _^ ] \

 h g f e d c b﴾ 1072 البقرة 

2.﴿ M L K JI H G F E D C B A 
 \ [ ZY X W V U T S R QP O N

 b a ` _ ^ ]﴾ 1202 البقرة 

3.﴿ i h g f e d c b 
 o n m l k j

 p﴾ 2502 البقرة 

4.﴿ Þ Ý Ü Û Ú ÙØ × Ö Õ Ô 
 ß﴾ 2862 البقرة 

5.﴿ z y x w vu t s r q p o 
ba ` _ ~ } | { d c 

 n m l k j i hg f e﴾ 13 3عمران آل 

6.﴿ { z y x w v u t s 
 3عمران آل 56 ﴾| { ~ _ 

7.﴿ s r q p o n m l k 
 | { z y x w v u t
 ©¨ § ¦¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~}

 ° ¯ ® ¬ « ª﴾ 81 3عمران آل 
                                                            

 .الشريف املصحف لطباعة الشريفني احلرمني خادم جممع املنورة، املدينة مصحف) 1(
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رقمها السورةرقمها اآلية م
8.﴿ j i h gf e d c b a 

 t s r q p o n m l k
 ` _ ~ }| { z y x w v u

 d c b a﴾ 1033عمران لآ 

9.﴿ n m l k j i h g f 
 t s r qp o﴾ 1043عمران آل 

10.﴿ ¡� ~ } | { z y x w v 
 3عمران آل105 ﴾¢ £ ¤ ¥ 

11.﴿ Y X W V UT S R Q P O ﴾ 1233عمران آل 

12.﴿ f e d cb a ` _ ~ } | { z 
 k j i h g﴾ 1263عمران آل 

13.﴿ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ 
 É È Ç Æ Å Ä Ã﴾ 1473عمران آل 

14.﴿ ] \ [ Z Y X W V 
 h gf e dc b a ` _ ^

 j i﴾ 1513عمران آل 

15.﴿ w v u t s rq p o n m l 
 _ ~ } | {z y x﴾ 1603عمران آل 

16.﴿ Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È 
 Ø × Ö Õ Ô Ó Ò﴾ 1733عمران آل 

17.﴿ J I H G F E DC B A ﴾ 45 4 النساء 

18.﴿ L K J I H G F ED C B A ﴾ 52 4 لنساءا 
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رقمها السورةرقمها اآلية م
19.﴿ J I H G F E D C B A 

 T S R Q P O N M L K
_ ^ ] \ [ Z Y X W V U ﴾ 75 4 النساء 

20.﴿ y x w vu t s r q p o 
 d c b a `_ ~ } | { z

 m l k j i h gf e﴾ 89 4 النساء 

21.﴿ I H G F E D C B A 
 P O N M L K J
 W V U T S R Q
 ` _ ^ ] \[ Z Y X
 g f e d c b a

m l k j ih s r q p o n 
 ~ } |{ z yx w v u t

 b a ` _﴾ 1024 النساء 

22.﴿ k j i h g f e d 
 u t s rq p o n ml

 y x w v﴾ 1034 النساء 

23.﴿ ¥ ¤ £ ¢ ¡� ~ } | { 
 ³ ² ±° ¯ ® ¬ « ª ©¨ § ¦

 µ ´﴾ 104

  النساء
 4 

24.﴿ K J IH G F E DC B A 
 T S R Q P ON M L

U﴾ 1 8 األنفال 
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رقمها السورةرقمها اآلية م
25.﴿ F E D C B A  I H G

 K J﴾ 9 8 األنفال 

26.﴿ W V UT S R Q P O N M 
 ` _ ^ ] \[ Z Y X﴾ 10 8 األنفال 

27.﴿ k j i h g f e d c b 
 s r q p o n m l

 w v u t﴾ 11 8 األنفال 

28.﴿ cb a ` _ ~ } | { z y 
 k j i h g f e d

 p o n m l﴾ 12 8 األنفال 

29.﴿ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © 
 8 األنفال 15 ﴾´ 

30.﴿¶  Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ̧  
 Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä Ã Â﴾ 16 8 األنفال 

31.﴿ J I H G FE D C B A 
 U TS R Q P O NM L K

 X W V﴾ 17 8 األنفال 

32.﴿ _ ^ ] \ [ Z ﴾ 18 8 األنفال 

33.﴿ d c b a ` _ ~ } | 
f e ﴾ 20 8 األنفال 

34.﴿ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « 
 ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶µ

 Á À﴾  24 8 األنفال 
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رقمها السورةرقمها اآلية م
35.﴿l  u t s rq p o n m 

 � ~ }| { z y x w v
 8 األنفال 43 ﴾¡ ¢ 

36.﴿ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ 
 ¸ ¶ µ ´³ ² ± ° ¯ ® ¬

 8 األنفال 44 ﴾¹ 
37.﴿ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » 

Æ Å Ä ﴾ 45 8 األنفال 
38.﴿ IH G F E D C B A 

 O N M L KJ﴾ 46 8 األنفال 
39.﴿ Y X W V U T S R Q 

 b a ` _ ^] \ [ Z﴾ 47 8 األنفال 
40.﴿ m l k j i h g f e d 

 w v u t sr q p o n
 c b a ` _ ~ } | { z y x

 i h g fe d﴾ 48 8 األنفال 
41.﴿ ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ 

 » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ²
 Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿¾ ½ ¼

 Ë Ê É È﴾ 60 8 األنفال 
42.﴿ Ù Ø × ÖÕ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î 

 Ú﴾ 61 8 األنفال 

43.﴿ K J I HG F E D C B A 
 M L﴾ 62 8 األنفال 
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رقمها السورةرقمها اآلية م
44.﴿O  Z Y X W V U T S RQ P

 d c b a` _ ^ ] \ [﴾ 63 8 األنفال 

45.﴿ m l k j i h g f ﴾ 64 8 األنفال 

46.﴿ o x w v ut s r q p 
 a ` _ ~ }| { z y

 j i h g f e d c b﴾ 65 8 األنفال 

47.﴿ v u ts r q p o n m l 
 ¢ ¡ � ~ } |{ z y x w

 8 األنفال 66 ﴾£ ¤ ¥¦ § ¨ © 

48.﴿ Á  É È Ç Æ Å Ä Ã Â
 Ñ Ð Ï ÎÍ Ì Ë Ê﴾ 20 9 التوبة 

49.﴿ q p o n m l k 
 w v u t s r
 ~ } | { z y x
 i h gf e d c b a ` _

 l k j﴾ 24 9 التوبة 

50.﴿ x wv u ts r q p o n 
 ~ } | { z y
 ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �

 9 التوبة 25 ﴾§ 

51.﴿ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © 
 ¼ » º¹ ¸ ¶ µ ´ ³

 9 التوبة 26 ﴾½ 
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رقمها السورةرقمها اآلية م
52.﴿ m l k j i h g f e d 

 v u t sr q p o n
 ` _ ~ } | { z yx w

 a﴾ 38 9 التوبة 

53.﴿ i h g f e d c 
 s r q p o nm l k j﴾39 9 التوبة 

54.﴿ | { z y x w v u 
 ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }
 ° ¯ ®¬ « ª © ¨ §
 ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±
 ¿ ¾ ½¼ » º ¹

 Å Ä Ã ÂÁ À﴾ 40 9 التوبة 

55.﴿ G F E D C B A 
JI H P O N M L K ﴾ 41 9 التوبة 

56.﴿ H G F E D C B A 
 Q P O N M LK J I﴾ 1239 التوبة 

57.﴿ L K J I H G FE D C B A 
 X W V U TS R Q PO N M

 Z Y﴾ 54 24 النور 

58.﴿ d c b a  ̀ _  ̂ ] \ 
 m l k j i h g f e
 x w vu t s r q p o n

 c b a ̀  _ ~ } |{ z y﴾55 24 النور 
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رقمها السورةرقمها اآلية م
59.﴿ b a ` _ ^  g f e d c

 r q p o nm l k j i h
 s﴾ 9 33 األحزاب 

60.﴿ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ﴾ 7 47 حممد 

61.﴿ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ 
 61 الصف 4 ﴾¨ © 

62.﴿ y x w v u t s r q p o ﴾ 10 61 الصف 

63.﴿ § ¦ ¥¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { 
 « ª © ¨﴾ 11 61 الصف 

64.﴿ ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® 
 À ¿ ¾ ½¼ » º﴾ 12 61 الصف 

65.﴿ Ì Ë ÊÉ È Ç Æ Å ÄÃ Â ﴾ 13 61 الصف 
< <
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‚éã³< <
 املقارنة، معىن توضيح من البد السعود، وأيب كثري ابن اإلمامني بني املقارنة يف البدء قبل
  .املقارن؟ التفسري هو ما وبيان

  : كلمتني من يتركب) املقارن لتفسريا (املصطلح هذا: أقول ذلك عن ولإلجابة
 لغةً حدة على كلمة كل بتعريف وسأبدأ) املقارن (كلمة :والثانية ،)التفسري (كلمة :األوىل
  .إضايف كمركب املصطلح ذا التعريف مث واصطالحا،
 يفسره الشيء فسر: يقال للكتاب، وتفصيل بيان وهو الفسر، من مأخوذ: لغةً التفسري: أوالً
  .)1(أبانه: وفسره وتفسريه
  .)H G ﴾)2 ﴿ :وجل عز وقوله واحد، واملعىن والتأويل التفسري: قيل
  .)3(املشكل اللفظ عن املراد كشف والتفسري املغطي كشف الفسر
 فسرت: )5(ثعلب قال لالنطالق، التعرية على أيضا التفسري ويطلق«: )4(حيان أبو وقال

                                                            

 مكتبة دار (ط، - السامرائي إبراهيم/ ود املخزومي؛ مهدي/ د: حتقيق العني، الفراهيدي، أمحد بن اخلليل نعبدالرمح أبو) 1(
 ط، - احملققني من جمموعة: حتقيق القاموس، جواهر من العروس تاج الزبيدي، بن حممد بن وحممد ،) 247/ 7:هالل

 ).323/ 13:اهلداية دار(
 .33: اآلية من الفرقان، سورة) 2(
 ).55/ 5: بريوت صادر، دار (،1ط العرب، لسان منظور، بن مكرم بن حممد) 3(
 جهات بإحدى وستمائة ومخسني أربع سنة ولد األندلسي، الغرناطي حيان بن يوسف بن علي بن يوسف بن حممد: هو) 4(

 كتب من كثريا عليه عفسم النحاس، بن الدين اء الشيخ الزم بالقاهرة، أقام أن إىل وتنقل مالقة إىل رحل مث غرناطة،
 من. باللغة عارفًا ينقله فيما ثبتا وكان كتاب، يف ينظر أو يكتب أو يشغل أو يسمع إال قط أره مل: الصفدي قال. األدب
 الكامنة الدرر. وسبعمائة وأربعني مخس سنة تويف. الغريب من القرآن يف مبا األريب وإحتاف التفسري، يف احمليط البحر: كتبه
 املعارف دائرة جملس (ط، خان، املعيد بن حممد: حتقيق العسقالين، علي بن أمحد الدين شهاب احلافظ الثامنة، املائة أعيان يف

 ألشهر تراجم قاموس األعالم الزركلي، الدين وخري ،) 59 ،58/ 6 م،1972-هـ1392 اهلند، آباد، حيدر،العثمانية
 ).152/ 7 م،1980 بريوت، للماليني، العلم دار (،5ط واملستشرقني، واملستعربني العرب من والنساء الرجال

 بن وحممد اجلمحي، سالم بن حممد مسع العربية، اللغة شيخ احملدث العالمة البغدادي الشيباين يزيد بن حيىي بن أمحد: هو) 5(
 علم يف برع حىت عشرة ست سنة بالطلب وابتدأ مائتني، سنة ولد األخفش، وعلي نفطويه،: عنه وحدث األعرايب،
 وتسعني إحدى سنة تويف كثرية، تصانيف له باحلفظ مشهورا وصاحلًا، دينا حجة ثعلب كان: اخلطيب قال. األدب
 لبنان، بريوت، العلمية الكتب دار (،1ط عمريات، زكريا: حتقيق الذهيب، أمحد بن حممد احلفاظ تذكرة ومائتني،
 ).2/174 م،1998 -  هـ1419
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 منه يريده الذي هلذا ظهره كشف فكأنه الكشف ىنملع راجع وهو حضره، يف لينطلق عربته الفرس
  .)1(»اجلري من

 إال املعقولة، املعاين عن الكشف ويف احلسي، الكشف يف لغةً يستعمل التفسري أن يثبت وذا
  .)2(األول يف استعماله من أكثر الثاين يف استعماله أن

 منها، واحد إىل رجاعهاإ ميكن كثرية بتعاريف عرفوه فقد ،العلماء اصطالح يف التفسري أما
  .إليه دف وما املعىن جهة من متحدة أا إال اللفظ، جهة من خمتلفة كانت وإن فهي

 ومدلوالا، القرآن، بألفاظ النطق كيفية عن يبحث علم«: بأنه حيان أبو عرفه فقد
  .)3(»لذلك وتتمات التركيب حالة عليها حتمل اليت ومعانيها والتركيبية، اإلفرادية وأحكامها
 معانيه وبيان  نبيه على املرتل اهللا كتاب به يفهم علم« بأنه )4(الزركشي اإلمام وعرفه
  .)5(»وحكمه أحكامه واستخراج

 اهللا مراد على داللته حيث من ايد القرآن أحوال من فيه يبحث علم«: بأنه بعضهم وعرف
  .)6(»البشرية الطاقة بقدر تعاىل،

 بقدر تعاىل اهللا مراد عن يبحث علم«: هو التفسري علم أن ىعل كلها تتفق التعاريف فهذه

                                                            

 حممد علي الشيخ املوجود؛ عبد أمحد عادل الشيخ: حتقيق احمليط، البحر تفسري،األندلسي يوسف بن حممد حيان أبو) 1(
 لبنان، العلمية، الكتب دار (،1ط اجلمل، النجويل أمحد/ د النوقي؛ ايد عبد زكريا/ د التحقيق يف وشارك معوض؛
 ).121/ 1 م،2001-  هـ1422 بريوت،

 .12/ 1 قساب مرجع، الذهيب حسني السيد حممد/ د) 2(
 .121/ 1 سابق، مرجع حيان، أبو) 3(
 يف به وخترج مغلطاي من ومسع األربعني، بعد ولد. املنهاجي الدين بدر الزركشي اهللا عبد بن ادر بن حممد: هو) 4(

 األذرعي عن فأخذ وحلب دمشق إىل رحل مث الفقه، يف به وخترج اإلسنوي، الدين مجال الشيخ على وقرأ احلديث،
 وتسعني أربع سنة مات الرافعي، أحاديث وختريج القرآن، علوم يف الربهان: تصانيفه من التصنيف على أقبلو وغريه،

 الكتب، عامل (،1ط خان، العليم عبد احلافظ/ د: حتقيق شهبة، قاضي بن أمحد بن أبوبكر الشافعية، طبقات وسبعمائة،
 .60/ 6 سابق، مرجع الزركلي، الدين وخري ،) 168 ،167/ 3 هـ،1407 بريوت،

 إحياء دار (،1ط إبراهيم، الفضل أبو حممد: حتقيق القرآن، علوم يف الربهان الزركشي، اهللا عبد بن حممد الدين بدر) 5(
 ).131/ 1 م،1957 -  ـه1376 العربية، الكتب

 ).6/ 2: م1983 – شربا مطبعة (ط، الفرقان، منهج سالمة، أبو حممد) 6(
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  .)1(»املراد وبيان املعىن، فهم عليه يتوقف ما لكل شامل فهو البشرية، الطاقة
 واملصاحبة، والوصل اجلمع تعين وهي قرن، من مأخوذ اللغة يف فأصلها) املقارن (كلمة وأما

 بالكسر وقرانا والعمرة احلج بني وقرن إليه، شده اقرن يقرنه، إليه وقرينه بالشيء الشيء قرن: يقال
  .وصلها: أي قرانا بالعمرة احلج وقرن واحدة، بنية بينهما مجع: أي

: أي قرانا وقارنته بغريه الشيء واقترن وصاحبه، به اقترن: وقرانا مقارنة الشيء الشيء وقارن
  .)2(املصاحب: والقرين وصلته بالشيء الشيء وقرنت صاحبته،
 القوم وبني به، واقترن صاحبه: أي وقرانا مقارنة قارنه: يقال املوازنة، من مفاعلة: ارنةواملق

 أو الشيئني وبني به، وازنه بالشيء، والشيء بينهما، مجع: قرانا الزوجني وبني بينهم، سوى
  .)3(املقارن التشريع أو املقارن األدب: ويقال مقارن، فهو بينهما وازن: األشياء

 وجه إدراك بقصد املعاين من معىن يف اشتركا شيئني بني املوازنة: طالحااص واملقارنة
  .)4(معىن أو حقيقة أحدمها يف أو فيهما الصواب

:אא:
  :منها تعريفات بعدة املقارن التفسري عرف

 املفسرين من مجع كتبه ما على رآنيةالق اآليات بيان«: بأنه الكومي أمحد الدكتور عرفه - 1
 بني التوفيق من يكون عساه عما والبحث اجتاهام خمتلف بني واملقارنة آرائهم، مبوازنة
 من خمتلفًا أو مؤتلفًا ذلك من يكون وما واألحاديث، القرآن آيات من خمتلف ظاهره ما

  .)5(»األخرى السماوية الكتب
 املفسرين آراء بني باملوازنة يعىن الذي التفسري«: بأنه املشىن مصطفى الدكتور وعرفه - 2

                                                            

 .14 ،13/ 1 سابق، مرجع الذهيب،) 1(
 . 331/ 13 سابق، مرجع منظور، وابن ،141/ 5 العني، الفراهيدى، أمحد بن اخلليل) 2(
 دار (ط، العربية، اللغة جممع/ حتقيق الوسيط، املعجم النجار، وحممد القادر، عبد وأسد الزيات، وأمحد مصطفى، إبراهيم) 3(

 ).2/730 الدعوة،
 م،1989 - هـ1410 احملمدية، للطباعة دار القاهرة، (ط، قارنة،م دراسة النصرانية الشيتوي، رجب حممد/ د) 4(

 ).90ص
 . 17ص الكرمي، القرآن آليات املوضوعي التفسري الكومي، أمحد/ د) 5(
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 ضوء يف املفسرين بني واملقارنة وداللتها، وموضوعاا القرآنية اآليات معاين يف وأقواهلم
 يف وطرائقهم اجتاهام، وتعدد مناهجهم، واختالف ومعارفهم، وفنوم ثقافام تباين

 استنادا الراجح الرأي اعتماد مث عية،موضو علمية منهجية ضمن ذلك ومناقشة التفسري،
  .)1(»الترجيح يف املعتربة األدلة إىل
 اآليات بيان يف املفسرين آراء بني املوازنة هو«: قال حيث آخر، بتعريف أيضا وعرفه
  .)2(»موضوعية علمية منهجية وفق ذلك ومناقشة مناهجهم، بني واملقارنة القرآنية،
 أكثر، أو تفسريين بني الباحث موازنة«: بأنه جبل أبو فضل حممد الدكتور وعرفه - 3

 تفرد وما ،)املخالفات (فيه اختلفوا وما ،)املوافقات (عليه اتفقوا ما مظهرا بينهما فيقارن
 واحلكم والتدقيق بالتحقيق تعين نقدية منهجية بنظرة ،)التفردات (اآلخر على أحدهم به

  .)3(»التفسري أصولو القرآن علوم لقواعد تبعا بالرد أو بالقبول
:אא:

 التفسري نشأة الزم قد االستعمال حيث من املقارن التفسري أن جيد ومراحله للتفسري املتتبع إن
 املفسرين أفهام أن ضرورة حديثًا، عرف الذي االصطالحي باحلد موجودا يكن مل وإن وبداياته،

 وطرقه التفسري مصادر وتعدد مداركهم، وتفاوت عنيالتاب من بعدهم جاء ومن الصحابة، من
 األقوال عرض اقتضى بدوره وهذا اآلراء، يف واالختالف التباين إىل أدى ذلك كل والعقلية، النقلية
 ألفاظ تعدت املقارنة هذه إن حىت الدليل، إىل استنادا الترجيح مث ومناقشتها أدلتها، يف والنظر
 قال التفسري، يف مراتبهم وتفاوت قدرام حيث من أنفسهم ريناملفس إىل وموضوعاا اآليات،
  .الصحابة بني مقارنا )4(عطية ابن اإلمام

                                                            

 ربيع والعشرون، السادس العدد والقانون الشريعة جملة مع طبع تأصيلية، دراسة املقارن التفسري املشىن، إبراهيم مصطفى/ د) 1(
 .148 م،2006 - هـ1427 األول

 .148ص سابق، مرجع املشىن، إبراهيم مصطفى/ د) 2(
 يف والبيضاوي مدراكه يف والنسفي كشافه يف الزخمشري عن إرشاده يف السعود أيب اإلمام تفردات جبل، أبو فضل حممد/ د) 3(

 .19ص هـ،1425 هرة،القا الدين، أصول كلية األزهر، جامعة دكتوراه، رسالة تفسريهم، على تطبيقية دراسة أنواره
 عن حدث وأربعمائة، مثانني سنة ولد غرناطة، أهل من احملاريب، عطية بن عبدالرمحن بن غالب بن احلق عبد حممد أبو: هو) 4(

 احملرر: تصانيفه من املرية، قضاء وويل األدب، يف بارعا والتفسري، واحلديث باألحكام عارفًا فقيها املعرفة، واسع وكان أبيه
 .3/282 سابق، مرجع الزركلي، الدين وخري ومخسمائة، وأربعني اثنتني سنة تويف العزيز، الكتاب تفسري يف الوجيز
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 رضي-  العباس بن اهللا عبد ويتلوه ، طالب أيب بن فعلي فيهم واملؤيد املفسرين صدر فأما(
 ريمها،وغ جبري بن وسعيد كمجاهد عليه العلماء وتتبعه وكمله لألمر جترد وهو -عنهما اهللا

 من أخذت ما: عباس ابن قال ، طالب أيب بن علي عن احملفوظ من أكثر ذلك يف عنه واحملفوظ
 وحيث عباس ابن تفسري على يثين طالب أيب بن علي وكان طالب أيب بن علي فعن القرآن تفسري
 لذيا وهو عباس، بن عبداهللا القرآن ترمجان نعم: يقول مسعود بن عبداهللا وكان عنه، األخذ على
  ).الدعوة ذه وحسبك »التأويل وعلمه الدين يف فقهه اللهم«:  اهللا رسول فيه يقول

 عبداهللا ويتلوه رقيق، ستر من الغيب إىل ينظر كأمنا عباس ابن«: طالب أيب بن علي عنه وقال
  .)1(»العاص بن عمرو بن اهللا وعبد ثابت بن وزيد كعب بن وأيب مسعود بن

  
:אאא:
 واحملدثني، القدامى املفسرين ودراسة املقارنة، الدراسات إىل حديثًا العلماء بعض اجته لقد
 وبني بينه املقارنة مث تفسريه، يف اتبعه الذي واملنهج بعينه، ملفسر ونقدية توضيحية صورا ليقدموا
 هذا كل املفسرون، هؤالء تبعه الذي املنهج يف أكثر أو تفسريين بني املقارنة أو املناهج، من غريه

 مع واملقارنة، النقد فيذكر املقارن يتوسع وقد املقارن يريده الذي الغرض إىل يؤدي بأسلوب
 رأيه تؤيد اليت والنماذج األمثلة ببعض هذا كالمه على يدلل مث والتحليل، والشرح والبيان اإليضاح
  .)2(املقارنة دراسته خالل من قاله الذي

  :أنواع ثالثة يف املقارنة صرح ميكن وبذلك
  :املنهجية املقارنة: األول النوع - 1

 كل اتبعه الذي املنهج خالل من أكثر أو مفسرين بني مقارنة الباحث فيها يعقد اليت وهي
 حىت املنهج، فيتبع عامة، مقارنة يف ذلك أذكر سواء تفسريه، يف املفسرين هؤالء من واحد

 ناحية يف املقارنة كانت أم غريه، وبني بينه يقارن الذي املفسر منهج نواحي كل املقارنة تستوعب

                                                            

 حممد، الشايف عبد السالم عبد: حتقق العزيز، الكتاب تفسري يف الوجيز احملرر األندلسي، غالب بن احلق عبد حممد أبو) 1(
 ).40 ،39 /1م،1993 -  هـ1413 لبنان، العلمية، الكتب دار (،1ط

 .19 ص املفسرين، مناهج يف الدارسني بغية رضوان، حسن علي / د.أ) 2(
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 أو والبالغة اللغة حيث من الرأي أو باملأثور التفسري يف أكثر أو مفسرين بني يقارن كأن بعينها،
 يقارن أو منها، تفسري خيلو ال اليت األمور تلك إخل...الضعف أو الصحة أو الكالم، علم أو الفقه،
  .)1(كذل كل يف بينهم

  :ذلك ومثال
 وتفسري الواحدي، وتفسري الثعليب، تفسري بني مقارنة مقدمته يف تيمية ابن اإلمام عقد
 هلذه تعرضه خالل من مفسر كل على حكم مث املوضوعة، األحاديث نقل ناحية من الزخمشري
 لثعليبا يرويه الذي احلديث مثل كبرية، قطعة املوضوعات هذه من التفسري ويف«: فقال املسألة،

  .»العلم أهل باتفاق موضوع فإنه سورة، سورة القرآن سور فضائل يف والزخمشري والواحدي
 كتب يف وجد ما ينقل الليل، حاطب وكان ودين، خري فيه كان نفسه يف هو والثعليب

  .وموضوع وضعيف صحيح من التفسري
  . السلف اعواتب السالمة عن أبعد هو لكن بالعربية، منه أبصر كان صاحبه والواحدي
 واآلراء املوضوعة األحاديث عن تفسريه صان لكنه الثعليب، من خمتصر تفسريه والبغوي

  .)2(املبتدعة
 -العموم بطابع متيز أنه مع- واملفسرين التفسري يف التدوين مرحلة املقارن التفسري واكب مث
  : )3(تيمية ابن يقول

                                                            

 .19 ص املفسرين، مناهج يف الدارسني بغية رضوان، حسن علي / د.أ )1(
- هـ1490 لبنان، بريوت، احلياة، مكتبة دار (ط، التفسري، أصول يف مقدمة تيمية، بن احلليم عبد بن أمحد العباس أبو) 2(

 ).1/31 م،1980
 وستمائة، وسنتني إحدى سنة حبران ولد احلراين، الدين تقي تيمية بن اهللا عبد بن السالم عبد بن احلليم عبد بن أمحد: هو) 3(

 يف الرئاسة إليه وانتهت والتفسري احلديث علوم يف وبرع واشتغل وقرأ عساكر، وابن الدامي عبد ابن من احلديث ومسع
 تويف. اإلميان وكتاب الفتاوى،: تصانيفه من سنني، عدة واإلفادة لإلقراء تصدر كما نهع اهللا رضي حنبل بن أمحد مذهب
 بن السعيد حممد هاجر أبو: حتقيق الذهيب، عثمان بن حممد عبداهللا أبو غرب من خرب يف العرب وسبعمائة، وعشرين مثان سنة

 تغربردي، بن يوسف الوايف، بعد واملستويف يفالصا واملنهل ،) 84/ 4: بريوت العلمية، الكتب دار (ط، زغلول، بسيوين
 ). 362: 358/ 1 للكتاب، العامة املصرية اهليئة (ط، أمني، حممد حممد. د: حتقيق
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 يذكر فإنه ،)1(الطربي جرير بن حممد تفسري فأصحها الناس أيدي يف اليت التفاسري وأما«
 بكري بن كمقاتل املتهمني عن ينقل وال بدعة، فيه وليس الثابتة، باألسانيد السلف مقارنات
  .»والكليب

 أيب بن ووكيع محيد، بن وعبد الرزاق، عبد كتفسري كثرية، باألسانيد املأثورة والتفاسري
  .)2(راهويه بن وإسحاق حنبل، بن وأمحد قتيبة،

  :التحليلية املقارنة: الثاين النوع - 2

 بني يقارن مث أكثر، أو مفسران فيها قاله ما جيمع مث الكرمي، القرآن من اآلية يذكر أن وهي
 األقوال، جيمع أو القرآن، من عنده مبا آخر على قولًا ويرجح عليها ويعلق ويناقشها األقوال هذه
 يأيت لكنه يرجح، ال مث األقوال يذكر وأحيانا ،مناقشة وال تعليق غري من أقواها يراه ما يرجح مث

  .فيها جديد برأي
  : ذلك ومثال

 حيث )W V U T S ﴾)3﴿: تعاىل قوله عند القرطيب تفسري يف جاء ما
 إليه نسبك مما بك يليق ال عما ذكرك ونطهر ومنجدك نعظمك أي ﴾ W V﴿: قال

 ابتغاء لك أنفسنا نطهر: املعىن: هوغري الضحاك وقال. وغريمها صاحل وأبو جماهد قاله امللحدون،
  .مرضاتك
  .الصالة: والتقديس. نصلي: معناه  ﴾ W V﴿: قتادة منهم قوم وقال

                                                            

 فيه يشاركه مل ما العلوم من مجعت املفسرين رأس جعفر ابو اإلمام الطربي غالب بن كثري بن يزيد بن جرير بن حممد: هو) 1(
 ومسع ومائتني وعشرين أربع سنة ولد القرآن أحكام يف فقيها باملعاين بصريا اهللا، لكتاب احافظ فكان عصره، أهل من أحد
 له جرير، ابن من أعلم األرض أدمي على أعلم ما: خزمية ابن قال،الطرباين: عنه وروى كريب، وأيب منيع بن أمحد من

 بكر أيب بن الرمحن عبد املفسرين، طبقات ئة،وثالمثا عشر سنة تويف األمم، وتاريخ القرآن، تفسري: منها عظيمة تصانيف
 ).82/ 1 هـ،1396، القاهرة وهبة، مكتبة (،1ط عمر، حممد علي: حتقيق السيوطي،

 م،1987 -  هـ1408 العلمية، الكتب دار (،1ط الكربى، الفتاوى تيمية، بن احلليم عبد بن أمحد الدين تقي) 2(
5/84 .( 

 .30: اآلية البقرة، سورة) 3(
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  .)1(ضعيف وهذا: عطية ابن قال
وكان والتسبيح والتقديس التعظيم على تشتـمل الصـالة فإن صحيـح، معناه بل: قلت 

  .)2(»والروح املالئكة رب قدوس سبوح«: وسجوده ركوعه يف يقول  اهللا رسول
 )3(﴾  | { ~﴿: تعاىل قوله ومنه التطهري، معناه فإن ترف كيفما) قدس (وبناء

  . )4( ﴾ ¥ ¦﴿: وقال املطهرة، أي
 يتقدس الذي املكان ألنه به مسي املقدس وبيت ،)F E D ﴾)5 ﴿ ومثله الطاهر،: يعين

 األحوال أكل على يدخلها واملصلي الذنب، من للعبد طهرة فالصالة....يتطهر أي الذنوب من فيه
  .)6(وأعلم أعلى واهللا األعمال أفضل لكوا

 ذكر مث صاحل وأيب جماهد قول  ﴾ W V﴿«: قوله معىن يف القرطيب اإلمام ذكر فقد
 أن وبيّن ضعفه، حني عطية ابن اإلمام على ورد قتادة قول ذكر مث بقوله، قوله ومن الضحاك، قول
 ابن تضعيف ويرد قتادة، إليه ذهب ما يؤيد وجيه بكالم ذلك على واستدل صحيح، قتادة قول
  .)7(»له عطية

  
  :املوضوعية املقارنة: الثالث النوع  - 3

 ال ألا ،)والتحليلية املنهجية املقارنة (السابقني النوعني بني باجلمع املوضوعية املقارنة وتتميز
 البد فإنه معني، موضوع يف أكثر أو مفسرين بني يقارن أن أراد ما إذا املقارن ألن ما، إال تتم
 ويقارن تفسريه، من أمثلة فيذكر كالمه، يوضح مث املوضوع، هلذا تناوله يف املفسر منهج يذكر وأن
  .فيها غريه قاله ما وبني بينها

                                                            

 اململكة الكتب، عامل دار (ط، النجاري، مسري هشام: حتقيق القرآن، ألحكام اجلامع القرطيب، أمحد بن حممد اهللا عبد أبو) 1(
 ).277/ 1 م،2003 - هـ1423 الرياض، السعودية، العربية

 . 1119/ 51/ 2 والسجود، الركوع يف يقال ما باب الصالة، كتاب مسلم، صحيح) 2(
 .21: اآلية املائدة، سورة) 3(
 .23: اآلية احلشر، سورة) 4(
 .121: اآلية من طه، سورة) 5(
 .277/ 1 سابق، مرجع القرآن، ألحكام اجلامع القرطيب،) 6(
 .277/ 1 ،)السابق املرجع() 7(
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 مث التفسري عليها يشتمل اليت املختلفة للموضوعات املوضوعية مقارنته يف يتصرف واملقارن
 وحتليل، ونقد وتوضيح، بتفصيل بينهم يقارن الذين املفسرين من مفسر كل لدى ناوهلات كيفية يبني
  .مقارنة جمال هو الذي املوضوع تناول على مفسر كل قدرة مدى مبينا

 وغريه، باملأثور للتفسري نقلهما أو تناوهلما يف أكثر أو مفسرين بني يقارن من«: ذلك ومثال
 يف أكثر أو مفسرين بني يقارن ومن والبالغة، اإلعجاز ينواح يف املفسرين بني يقارن ومن

 يتناوهلا اليت العلوم تلك آخر إىل.... وصرف حنو من اللغة مبسائل اهتمامهم أو اهتمامهما
  .)1(»عاله يف جل اهللا لكتاب تعرضهم أثناء املفسرون
  
:אא:א

 من اللون هذا يف والباحثني واملفسرين التفسري على أمهيتها دتعو كثرية غايات املقارن للتفسري
  :يلي فيما إمجاهلا التفسري،ميكن

 ومأثور لغة من املتنوعة واملعارف املختلفة العلوم مجلة من املتحصلة التفسري ملكة إجياد - 1
 بغية وعناية حبكمة ذلك واستثمار الصلة، ذات الثقافات من ذلك وغري وبالغة، وحنو
 وأحكامه معانيه واستخراج القرآن، كنوز على والوقوف تعاىل، اهللا مراد إىل ولالوص

  .وحكمه
 الفاسدة، واآلراء واإلسرائيليات وموضوعها، الروايات ضعيف من التفسري تنقية - 2

  .واملعقول املنقول صحيح تعارض اليت املنحرفة واالجتاهات
 معرفة إىل املوصلة الصحيحة العلمية قواعدال على القائمة واملقارنة املوازنة ملكة تكوين - 3

 مناهجهم، على والوقوف القول، يف ومناحيهم املفسرين، عند اخلالف أسباب
 فيها برعوا اليت وفنوم معارفهم حتصيل يف واملؤثرات والعلمية، العقدية واجتاهام
 الفنون لكلت مثرة إال والبالغية والعقدية والنحوية اللغوية التفاسري وما وتقدموا،
  .واملعارف

                                                            

 . يسري بتصرف: 25 سابق، مرجع رضوان، حسن علي / د.أ) 1(
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 التفسري، يف الباحثني لدى والعقلية الفكرية القوى تنمية على املقارن التفسري يعمل - 4
 وأساليب احملاورة وفنون الصحيح، املنطق وقواعد واملعرفة، العلم بفنون وتزويدها
 النتائج إىل والوصول اهلادفة، املوضوعية املوازنة على القدرة لديه لتكون احلجاج،
 بني املقارنة عند وموضوعاته التفسري قضايا عن الدفاع على القدرة مث الصحيحة،
  .الكتب من وغريه الكرمي القرآن بني واملقارنة املفسرين،

 حسن يف النظر ودقة الفكر، قوة عن املنبئة املفسرين بني والتمايز التماثل أوجه بيان - 5
 العقول خماطبة على والقدرة هاته،واجتا ومناهجه وموضوعاته التفسري قضايا معاجلة

 والتوصية بالراجح واألخذ القرآن، هذا توجيهات من احتياجاا وتلبية والنفوس،
  .باجتنابه التوصية مع الضعيف وطرح اتباعه، بوجوب

 اهلادف العلمي البحث خالل من أمهيتها وإبراز به، املتصلة واملعارف التفسري علوم إثراء - 6
 يهدف الذي التفسري من اللون ذا القرآنية املكتبة إغناء مث ومن ،والتصنيف والتأليف

 وتفوقهم العلمية، املفسرين قيمة إبراز مث ومن موضوعاته، ومتيز الكرمي القرآن تفوق إىل
  .)1(ومتايزهم فنوم يف

                                                            

 .يسري بتصرف 191: 189 سابق، مرجع املشىن، إبراهيم مصطفى/ د) 1(
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  :األول املطلب
  . كثري ابن اإلمام ترمجة

  :الثاين املطلب
  .السعود أيب اإلمام ترمجة
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 هذين فإن ولذا واألبصار، األمساع ملء جعلهما ما والشهرة الذيوع من اإلمامان بلغ لقد
 وإمنا تكرارا ليس عملي يكون ولكي الكتب، من كثري يف ترمجتهما جاءت قد اجلليلني اإلمامني
 وإمنا مسهبة، غري ستكون ترمجتهما فإن احثنيالب من غريي أسسه ما على بناًء أو تكملةً يكون
 حدة، على كٍل باإلمامني التعريف على الترمجة وتشتمل مخل، غري إجيازا موجزة ستكون
 مشاخيهما، أهم مث العلمي، تكوينهما على وأثرها فيها، يعيشان كانا اليت العلمية والبيئة ومولدمها

  .)1(وفاما مث ومؤلفاما، تالميذمها، أهم مث

                                                            

 التفسري قسم القاهرة، بنني الدين أصول كلية التفسري، ىف ومنهجه السعود أبو العالمة مؤمن، منصور أمحد أسامة/ باحث) 1(
 رسالة التارخيية، الكتابة ىف ومنهجه كثري ابن رسالن، عبدالعزيز عبدالفتاح/ باحث. م1999 دكتوراة، القرآن، وعلوم

 مرتضى حممود/ باحث. م2004 واحلضارة، التاريخ قسم القاهرة، بنني، عربيةال اللغة كلية األزهر، جامعة دكتوراة،
 سامل إمساعيل/ د. م2006 ماجستري، القاهرة، بنني، اإلسالمية الدعوة كلية اهللا، إىل الدعوة يف كثري ابن منهج حامد،

 ).م1984 اإلسالمية، فيصل امللك مكتبة (التفسري، ىف ومنهجه كثري ابن عبدالعال،
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  .)2(الدمشقي البصري زرع بن كثري بن ضوء بن كثري بن عمر بن إمساعيل الدين عماد: هو

מא :א
 قدم قد كان ألنه إمساعيل األخ باسم ومسيت...«: االسم ذا تسميته سبب يف كثري ابن قال
 وشرحه التنبيه وحفظ النحو، يف مقدمة وقرأ والده، على القرآن حفظ أن بعد ا فاشتغل دمشق
 )3(الشامية سطح من سقط إنه مث الفقه، أصول يف املنتخب وحصل الفزاري الدين تاج العالمة على
 أنا له ولدت فلما كثرية بأبيات ورثاه كثريا وجدا عليه الوالد فوجد ومات، أياما فمكث الربانية
  .)4(»إمساعيل وأصغرهم وآخرهم إمساعيل أوالده فأكرب بامسه، مساين ذلك بعد

:
 ابن: قال) الذهب شذرات (ففي كثري ابن فيها ولد اليت السنة يف التراجم كتب اختلفت

  . )5(»سبعمائة سنة ولد إنه«: العماد
 ابن ولد: شهبة قاضي ابن وقال ،)6(بيسري بعدها أو سبعمائة سنة ولد«: حجر ابن وقال

  .)7(»وسبعمائة إحدى سنة كثري
                                                            

 املنورة، املدينة واحلكم، العلوم مكتبة (،1ط اخلزي، صاحل بن سليمان حتقيق املفسرين، طبقات األدنروي، حممد بن أمحد) 1(
 مرجع األعالم، والزركلي،. 446 ،45/ 1 الثامنة، املائة عيان يف الكامنة والدرر. 261 ،260/ 1 ،) م1997
 .68 ،85/ 3 الشافعية، طبقات شهبة، قاضي وابن. 320سابق،

 وحممود األرنؤوط؛ القادر عبد: حتقيق ذهب، من أخبار يف الذهب شذرات احلنبلي، العكري حممد بن أمحد بن احلي عبد) 2(
 .397/ 8 ،) كثري ابن دار دمشق، (1ط األرناؤوط،

 وهي لدين،ا صالح السلطان أخت شادي ابن أيوب الدين جنم ابنة الشام ست أنشأا بدمشق مدرسة: الربانية الشامية) 3(
 .208/ 1 املدارس، تاريخ يف الدارس أوقافا، وأكثرها فقهاء وأكثرها وأعظمها املدراس أكرب من

 .37/ 14 ،) املعارف مكتبة بريوت، (والنهاية، البداية كثري، ابن) 4(
 ).397/ 8 (،)السابق املرجع( احلنبلى، عبداحلي) 5(
 .445/ 1 ،) الشاملة املكتبة العثمانية، املعارف دائرة (امنة،الث املائة أعيان يف الكامنة الدرر حجر، ابن) 6(
 .85/ 3 سابق، مرجع شهبة، قاضي ابن) 7(
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 ذاك إذ وكنت«: بقوله هذا على وعقب وسبعمائة، ثالثة سنة والده وفاة كثري ابن حدد وقد
 سنة أواخر يف كانت والدته أن يبني وهذا ،)1(»كاحللم إال أدركه ال حنوها أو سنني، ثالث ابن

  .)3(دمشق أعمال من )2(بصرى شرقي بقرية وسبعمائة، إحدى سنة وأوائل سبعمائة
מ :א

 وتفقه ا، ونشأ أبيه، موت بعد الوهاب عبد أخيه مع سنني سبع وله دمشق كثري ابن قدم
 الزم كما وغريمها، عساكر، وابن اآلمدي، من ومسع اإلشتغال الزم مث أخيه، يد على أمره مبدأ يف

 وامتحن حببه، وفنت تيمية، ابن عن وأخذ ابنته، على وصاهره الكمال، ذيب عليه وقرأ املزي
 يف له واتباع عنه، ومناضلة تيمية، بابن خصوصية له كانت: طبقاته يف شهبة قاضي ابن قال. بسببه
  .)5(،)4(وأوذي ذلك بسبب وامتحن الطالق مسألة يف برأيه يفيت وكان آرائه، من كثري

:א
 مادته، وغزارة علمه، بسعة العلماء له شهد وقد العلم، من عظيم مبلغ على كثري ابن كان
 متونه يف مطالعة باحلديث اشتغل«: حجر ابن عنه قال. والتاريخ واحلديث التفسري يف خصوصا
 مساه الذي التاريخ ومجع يكمل، مل األحكام يف كبري كتاب يف وشرع التفسري، ومجع ورجاله،
 االستحضار، كثري وكان ...البخاري حشر يف وشرع الشافعية، طبقات وعمل والنهاية، البداية
 عنه وقال ،)6(»وفاته بعد الناس ا وانتفع حياته، يف البالد يف تصانيفه وصارت املفاكهة، حسن
 تصانيف وله نقال، مفسر ومتقن وحمدث متفنن فقيه البارع األوحد احملدث الفقيه اإلمام«: الذهيب
 والرجال والتفسري املتون من صاحلة مجلة وحيفظ واألصول العربية ويفهم الفقه يدري مفيدة

                                                            

 .37/ 14 سابق، مرجع والنهاية، البداية كثري، ابن) 1(
 العرب عند مشهورة حوران، كورة قصة وهي دمشق، أعمال من بالشام: إحداهم والكسر بالضم موضعني يف بصرى) 2(

 .41/ 1 البلدان، معجم عكرباء، قرب بغداد قرى من أيضا وبصرى ثا،وحدي قدميا
 .262/ 1 سابق، مرجع الزركلي، الدين خري) 3(
 .86/ 31 سابق، مرجع شهبة، قاضي ابن) 4(
 .173/ 1 سابق، مرجع، الذهيب) 5(
 الكتب دار (ط، ويفي،الس الرمحن عبد روحية/ د: حتقيق الذهيب، حمدثي معجم الذهيب، أمحد بن حممد الدين مشس) 6(

 .56/ 1 ،) م1993 - 1413 لبنان بريوت، العلمية،
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  . )2(،)1(»ومعرفة حفظ وله وأحواهلم
:

 العلوم وخمتلف والتاريخ، والفقه، واحلديث، التفسري يف علمه اهللا رمحه كثري ابن تلقى
 من بالترمجة اإلمام تناولت اليت التراجم كتب لنا بينتهم كثريين وشيوخ علماء أيدي على األخرى
  :والعلماء الشيوخ هؤالء

  :تيمية ابن - 1
 حبور من كان الدمشقي، احلراين تيمية بن احلليم عبد بن أمحد الدين تقي الكبري احلافظ: هو
 علوم ويف وفقهه، احلديث وعلل الرجال، يف وبرع احلديث، وعى املعدودين األذكياء ومن العلم،
 وعشرين مثان سنة القعدة يذ من العشرين يف  تويف ذلك، وغري الكالم، وعلم اإلسالم
  .)3(وسبعمائة
  :الشريازي ابن - 2
 ابن عنه قال الشريازي ابن القاسم، أبو الدين، كمال اهللا هبة بن حممد بن حممد بن أمحد: هو

 سنة تويف والسمت، املباشرة حسن وكان مرة، غريه دمشق لقضاء ذكر كبريا، صدرا كان: كثري
  .)4(وسبعمائة وثالثني ست

  :املزي احلجاج أبو - 3
 يف برع الدمشقي، احلليب يوسف بن الرمحن عبد بن يوسف احلجاج أبو احلافظ: هو
: شهبة قاضي ابن عنه قال سنة، عشرون وله بنفسه، احلديث طلب يف شرع مث واللغة، التصريف

 السمت، وحسن وقناعة، الرئاسة من وفراغ وتواضع، باطن، سالمة وعلى دين على ينطوي كان
  .)5(وسبعمائة وأربعني اثنتني سنة  تويف. احتمال وحسن م،كال وقلة

                                                            

 .56/ 1 سابق، مرجع الذهيب، الدين مشس) 1(
 .174/ 1 ،) السابق املرجع() 2(
 سابق، مرجع الزركلي، الدين خري ،409 ت ،168/ 1 سابق، مرجع الثامنة، املائة أعيان يف الكامنة الدرر حجر، ابن) 3(

1/144 . 
 .762 ت/ 357/ 1 ،) السابق املرجع (حجر، ابن ،167 ،169/ 8 سابق، مرجع احلنبلى، داحليعب) 4(
 .2068 ت ،233 ،228/ 6 سابق، مرجع حجر، ابن ،631 ت ،75 ،74/ 3 سابق مرجع شهبة، قاضي ابن) 5(
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  :األصبهاين - 4
 يف بارعا كان«: اإلسنوي عنه قال األصبهاين، الرمحن عبد بن حممود الدين مشس: هو
 لئال األكل عن كثريا ميتنع وكان التكلف، طارحا الصالح، ألهل حمبا االعتقاد، صحيح العقليات،
 وأربعني تسع سنة  تويف الزمان، عليه فيضيع اخلالء، دخول إىل فيحتاج الشراب، إىل حيتاج

  .)1(»وسبعمائة
:

 شخصيتهم تشكيل يف كبري أثر له وكان العلم، طالب من الكثري كثري ابن يد على تتلمذ
  :منهم العلمية،
  :حجي ابن - 1
 من مؤرخ ظحاف الدين، شهاب الدمشقي السعدي أمحد بن موسى بن حجي بن أمحد: هو

 اهللا رمحه تويف الشامية، البالد يف الشيوخ مشيخة إليه انتهت اإلسالم، مبؤرخ ويلقب دمشق، أهل
  .)2(ومثامنائة  عشرة ست سنة

  :القرشي خضر بن حممد - 2
  .)3(مثامنائة سنة واملتويف الزبري، بن عروة إىل نسبه ينتهي الذي القرشي، خضر بن حممد بن حممد: هو
  :النحوي الدين شرف - 3
: حجر ابن قال النحوي، الدين شرف األنطاكي أمناد بن حممود بن عمر بن مسعود: هو

 كثري، وابن العنايب عن فأخذ دمشق، وقدم العربية، من صاحلًا طرفًا حصل وقد حلب، إىل قدم«
 اهللا رمحه تويف ،»جيدا وينظم حسنا، خطًا يكتب وكان التعليم، حسن يف وفاق العربية يف وتقدم
  .)5(،)4(ومثامنائة عشرة مخس سنة

                                                            

 .281/ 8 سابق، مرجع احلنبلي، احلي وعبد ،628 ت ،72 ،71/ 3 سابق، مرجع شهبة، قاضي ابن) 1(
 .171 ت/ 14: 12/ 4 ،) السابق املرجع( شهبة، قاضي ابن) 2(
 العصرية، املكتبة (ط، إبراهيم، أبوالفضل حممد: حتقيق والنحاة، اللغويني طبقات يف الوعاة بغية السيوطي، الدين جالل) 3(

 .222/ 1 ،) صيدا لبنان،
 .1993 ت/ 286/ 2 سابق، مرجع حجر، ابن) 4(
 ،82: 1984 القاهرة، اإلسالمية فيصل امللك مكتبة (،1ط ،التفسري يف ومنهجه كثري ابن لعال،ا عبد سامل إمساعيل/ د) 5(

83.( 
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:
 ذلك، وغري وسرية وتاريخ وفقه وحديث تفسري من العلوم خمتلف يف كثري ابن لإلمام
  .املخطوط ومنها املطبوع منها كثرية، مؤلفات

  :املثال سبيل على منها أذكر
  .)1(وأعظمها اأجله يكن مل وإن التفاسري، أجلِّ من التفسري وهذا العظيم القرآن تفسري - 1
  . )2(سنن ألقوم اهلادي والسنن املسانيد جامع - 2
  .)3(احلديث علوم اختصار - 3
  .)4(اجلهاد طلب يف االجتهاد - 4
  .)5(الشافعيني الفقهاء طبقات - 5
  .)6(والنهاية البداية - 6

:
 أربع سنة شعبان شهر من والعشرين السادس اخلميس يوم كثري ابن اإلمام وفاة كانت

  :فقال طلبته بعض رثاه وقد ،بدمشق وسبعمائة عنيوسب
ــدك ــالب لفق ــومط ــفواالعل  غزيـــر يبيـــد ال بـــدمع وجـــاءوا  تأس

ــالكــان  بالـدمااملـدامعمـاء  مزجـوا ولو ــا فيــك قليلً ــن ي  )7(كــثري اب

< <
                                                            

 .320/ 1 سابق، مرجع الزركلي، الدين خري) 1(
 بغداد املثىن، مكتب (ط، والفنون، الكتب أسامي عن الظنون كشف خليفة، حاجي باسم املشهور اهللا عبد بن مصطفى) 2(

 .320/ 1 ،) السابق املرجع (والزركلي، ،573/ 1 ،) م1941 –
 .320/ 1 ،) السابق املرجع() 3(
 .320/ 1) السابق املرجع() 4(
 .320/ 1) السابق املرجع() 5(
 .320/ 1) السابق املرجع() 6(
 أمني، دحمم حممد: حتقيق الوايف، بعد واملستويف الصايف املنهل احملاسن، أبو الدين مجال األتابكي بردي تغري بن يوسف) 7(

 .415/ 2 ،) 1984 للكتاب العامة املصرية اهليئة(
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g×Ş¹]<êÞ^nÖ]< <
í¶†i<Ý^Úý]<êe_<çÃŠÖ]< <

:א−1
 قرية اسكليب، إىل نسبة األسكلييب مصطفى بن حممد بن حممد ودالسع أبو )1(العمادي: هو
 يتوىل أن قبل عليها أمريا بايزيدخان السلطان كان اليت »أماسية« تتبع القسطنطينية من قريبة
  .)2(اخلالفة

2−:
 بناها اليت الزاوية أوقاف خواص من القسطنطينية، من قريبة بقرية السعود أبو اإلمام ولد
  .لوالده بايزيدخان السلطان
  .)3(ومثامنائة وتسعني مثان سنة يف ولد أنه املنظوم العقد صاحب ذكر فقد مولده تاريخ أما
3−:
 من ول فيها ترعرع اليت به، اخلاصة العلمية البيئة السعود، أيب اإلمام نبوغ أسباب من
  .روافدها

 األسكلييب مصطفى بن حممد الدين حميي الشيخ تعاىل، باهللا العارف العامل والده األول فرافده
 الرمسية بالعلوم التضلع مع والطريقة الشريعة بني ومجع البشرية، الكدرات من نفسه خلص الذي

  .باحلقيقة
 حىت بايزيدخان السلطان وأحبه والعمل، العلم رياسيت بني الدين حميي الشيخ مجع ولقد

 بابه إىل يذهبون األكابر وكان القسطنطينية دينةمب زاوية له وبىن السلطان، بشيخ الناس بني اشتهر
 ببلده ودفن وتسعمائة عشرين سنة يف اهللا رمحه ومات لزيارته، العسكر وقضاة الوزراء ويأتيه

  .»اسكليب«

                                                            

 .11/ 1 السقا حاشية املوصل، مشايل قلعة والعمادية العالية، الرفيعة األبنية: العماد) 1(
 امليمنية، املطبعة (األعيان، وفيات هامش على مطبوع العثمانية، الدولة علماء يف النعمانية الشقائق زادة، كربى طاش) 2(

 .1/283 ،) هـ1310
 .2/282 ،) هـ1310 امليمنية املطبعة (االعيان، وفيات هامش على الروم، أفاضل ذكر يف املنظوم العقد، أفندي على) 3(
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 علي الدين عالء العالمة أخي بنت فهي وفضل؛ علم بيت سليلة وهي فأمه الثاين الرافد وأما
 مصنفات وله الرياضية العلوم يف طويلة باع له وكانت ،العلوم شىت يف بدع الذي القوشجي،
 من تضلع حىت السعود أبو اإلمام ل الرافدين هذين خالل فمن املختلفة، العلم فروع يف عديدة
  .العثمانية املناصب أرقى وتقلد  العلمية املراتب أعلى فارتقى واجلود والفضل والعمل العلم

  :»املنظوم العقد« صاحب قال
 ربا، حىت العلم حجر يف وترىب اخلطاب أبيات له وسخر الصواب، مهده يف له هدم وقد«
 وامتد باعه، رحب حىت الشريفة، العلوم خيدم زال وال وحبا، ترعرع أن إىل الفضل ثدي وارتضع
  .)1(»اتساعه واشتد ساعده

4−:
 والتحقيق دقيق،للت العلمي نتاجهم على واالطالع األئمة، شيوخ معرفة مبكان األمهية من
  .العلمي منهجه عل ذلك وأثر وشيوخه، اإلمام بني والتأثري التأثر مدى ملعرفة العلمي

  :الشايب أمحد الدكتور يقول
 وهذه السابق، آثار يطلع والالحق الالحق يف يؤثر فالسابق طبيعيان، أمران والتأثري التأثر

 ينفرد مل احلياة، بدء من املتواصل اإلنساين داجل مثرة اآلن، ا نتمتع اليت والفنية العلمية اآلثار
 نشاط تستغل أن طبقة كل حق ومن الغابرة، األجيال طوابع حتمل بل وحده، جيل بأكثرها
  .)2(شكليا أو موضوعيا متثيلًا وتارخيها، شخصيتها ميثل ما إليه وتضيف سابقتها،
 فيه أثرا أكربهم كان وإن ،عصره علماء أعالم عن تلقى السعود أيب اإلمام أن جند مث ومن

 ،العلم كتب أمهات من والتعليم بالتربية اإلمام تعهد يف جهدا يدخر مل الذي والده هو  به وتأثرا
  :اإلمام قال

 أول من اجلرجاين الشريف للسيد التجريد حاشية الدين، حميي الشيخ والدي على قرأت«
 املواقف وشرح املفتاح، شرح عليه وقرأت عنه، املنقولة احلواشي مجيع مع آخره، على الكتاب

                                                            

 .285: 283/ 10 سابق، مرجع زادة، كربى وطاش ،283: 282 سابق، مرجع أفندي، على) 1(
 .260 ص ،) م1953- هـ1373 املصرية، هضةالن دار (،4ط العرب، عند األديب النقد أصول الشايب، أمحد) 2(
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  .)1(»أيضا له
 مجال الشيخ بن الرمحن عبد للشيخ إجازته يف شيوخه من عددا السعود أبو اإلمام ذكر وقد

 ذكر وقـد وراملذك للشيـخ ترمجته يف املنظوم العقد صاحب نقلها واليت زاده بشيخ الشهري الدين
 املعايل أبو الشأن العظيم العالمة والده بعد يوخهش من اإلجازة هذه يف السعود أبو اإلمام

 الشريف السيد العالمة تلميذ الدواين، أسعد بن حممد اجلالل تلميذ املؤيد، علي بن عبدالرمحن
  .)2(جليب حبصن املشتهر املوىل تلميذ بن حممد بن حممد سيدي الفضائل أبو العالمة اجلرجاين،

5−:
 ببلدة باشا إسحاق مدرسة منها مدارس عدة يف فاشتغل عديده وظائف العمادي تقلد

 مصطفى الوزير بىن وملا باشا، علي ومدرسة) قسطنطينية (مبدينة باشا داود ومدرسة »إيناكول«
 مث ،»بروسة« قضاء قلد مث ،)بروسة (مبدينة حممد السلطان مدرسة إىل مث إليها، نقل مدرسته باشا
 مثاين عليه ودام »أيلي روم« والية يف العسكر قضاء إىل لنق مث ،»القسطنطينية« قضاء إىل نقل

 يف العثمانية األقاليم وبقية البلقان، بالد بقضاء خيتص أيلي الروم عسكر قاضي وكان سنوات
 عيسى بن سعد املوىل انتقل وملا املرتبة، يف اإلسالم شيخ ويلي قضائي، منصب أعلى وهو أوربا،
 أيب إىل زمامه سلم أن إىل يد إىل يد من وانتقل الفتوى، أمر اضطرب ربه جوار إىل خان أمري بن

 قيام خري بواجباته وقام مصاحله فنظم وتسعمائة، ومخسني اثنتني سنة شعبان من اثنني يف السعود
  .)3(سنة ثالثني حنو عليه ودام

6−:
 تفرغه عدم يف كبري أثر واإلفتاء، والقضاء بالتدريس السعود أيب اإلمام الشتغال كان
  .والتأليف للتصنيف

                                                            

 .2/283 ،) السابق املرجع (أفندي، على) 1(
 .2/144 بكاملها، اإلجازة ،) السابق املرجع (أفندي، على) 2(
 .286: 285/ 2 سابق، مرجع أفندي، على) 3(

 



  

  )السعود أليب السليم عقلال وإرشاد كثري البن العظيم القرآن تفسريي بني مقارنة تفسريية دراسة (الكرمي القرآن يف النصر أسباب

  
 

57  

  :املنظوم العقد صاحب قال
  .)1(»للتصنيف التفرغ عن وأقوى أهم هو مبا واالشتغال والفتوى، الدرس عاقه وقد«

 منها والرسائل الكتب من عددا السعود أيب اإلمام خلف الشاغل الشغل هذا ومع
  :أمهها املخطوط، ومنها املطبوع
  ).السعود أيب تفسري(بــ واملشهور الكرمي، القرآن مزايا إىل السليم العقل إرشاد - 1
  .الصكوك يف القاضي بضاعة - 2
  .احلنفي الفقه فروع يف األجماد افت - 3
  .املناظرة يف الطالب حتفة - 4
  .اخلفني على املسح يف رسالة - 5
  .الوقوف مسائل يف رسالة - 6
  .األوقاف تسجيل يف رسالة - 7
  .وماروت هاروت قصة - 8
  .الكشاف على احلواشي ضبع - 9

  .وحترميهما واحلشيش البنج يف رسالة - 10
  .)2(نامة قانون - 11
 عمله طبيعة على جريا واإلفتاء بالقضاء يتعلق وما الفقه يف مصنفاته معظم أن واملالحظ... 

  .واإلفتاء القضاء يف

מ−7 :אא
 فقد اهلجري، العاشر القرن أخريات إىل جرياهل التاسع القرن أخريات السعود أبو اإلمام عاصر

 املسلمون فيها نعم اليت األعصر من العصر وهذا هـ،982: هـ898 سنيت بني ما حياته كانت
 وفيما واحلضارية، والثقافية الفكرية احلياة ازدهار بالضرورة ذلك وتبع والقوة، والغزو والفتح باجلهاد
  .والفكرية واالجتماعية، السياسية، لناحيةا من العصر ذلك عن يسرية لنبذة ذكر يلي

                                                            

 .289/ 2 ،) السابق املرجع() 1(
 .290/ 2 سابق، مرجع أفندي، على) 2(
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  :السعود أيب اإلمام عصر يف السياسية احلياة  . أ
 الفاتح حممد السلطان عهد ويف هـ855 سنة احلكم مقاليد الفاتح حممد السلطان توىل
 بأعدائه، البطش شديد حربيا سياسيا كان فقد واالزدهار، االتساع يف العثمانية الدولة أخذت
 الدولة، رقعة وتوسيع بالفتوحات واهتم لسلطانه، قاعدة واختذها هـ857 سنة طينيةالقسطن ففتح

 حمبا عاملا ذلك مع وكان هـ،880 سنة القرم وفتح ،ـه864 سنة الصرب مملكة فأخضع
 الفتوحات فتابع األمور مقاليد هـ886 سنة الثاين بايزيد السلطان ابنه ويل وفاته وبعد للعلماء،

 سنة األول سليم السلطان ابنه احلكم اعتلى وفاته وبعد املروة، سواحل إلسالما فدخل اإلسالمية،
 الطموح شديد اإلرادة، قوي شرسا، كان إذ عثمان، بين سالطني أعظم من ويعد هـ،918
 هـ،920 الفرس بالد فتحت عهده ويف الشعر، فن ويقرض العربية حيسن أريبا أديبا والتطلع
  .هـ923 ةسن ومصر 922 سنة الشام وفتح

 السالطني خرية من ويعد هـ،926 سنة القانوين سليمان السلطان ابنه بعده السلطنة وتقلد
 الشرق بسلطان األوربيون ولقبه هـ974 سنة تويف إذ طويلة، مدة حكمه واستمر العثمانيني،
 الطني،الس سلطان أنا«: فقال فرنسا، ملك فرنسيس إىل رسالته يف وسلطانه قوته عن عرب وقد العظيم،
  .»...الربين وخاقان البحرين، سلطان... البسيطة وجه على للملوك التيجان مانح امللوك، وملك

 عاصمة فيينا وحاصر بالفتح، رودس جزيرة اإلسالم دخل عهده يف حكيما، سياسيا وكان
 يف السلطنة  وبلغت اهلندي، واحمليط األمحر البحر يف البحرية احلمالت وأرسل بغداد، وفتح النمسا
 الدانوب ر- الطوفة ر على - ار عاصمة- بودابست من امتدت فقد اتساعها أقصى عهده
  .العربية اجلزيرة جنويب املندب باب إىل إيران وقلب الفرات ر ومن مصر يف أسوان إىل - حاليا

 اإلفتاء، منصب بزمام وأمسك السعود، أبا اإلمام جنم عال الزاهر، سليمان السلطان عهد ويف
 يف معه ينتقل للسلطان مالزما وكان العثمانية، الدولة يف والقضائية الدينية املناصب أرفع وهو

  .وأوروبا آسيا يف فتوحاته
 قوة يف يكن ومل هـ974 سنة الثاين سليم السلطان ابنه خلفه سليمان السلطان وفاة وبعد

 التعظيم أسباب كل له وهيأ سعود،ال أيب اإلمام الدولة مفيت إكرام يف أبيه ج على سار وقد أبيه،
 قضائه يف واملفيت وحكومته، سياسته يف السلطان معا، الدولة بأمور يقومان ظال وقد والتقدير،
 مثواه إىل السلطان ورحل ،هـ982 سنة األوىل مجادى يف ربه أبوالسعود اإلمام لقي حىت وإفتائه،
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  .السنة نفس من رمضان يف
 السياسية العثمانية الدولة عصور أزهى عاصر السعود أبا اإلمام أن جند هذا ومن

 امللك زمام ومجعت اتساعها أقصى الفترة هذه يف العثمانية السلطنة بلغت إذ واالجتماعية،
  .)1(يضاهى ال وحربيا سياسيا جمدا وحققت يدها، يف اإلسالمي
  :السعود أيب اإلمام عصر يف والدينية الثقافية احلياة.  ب

 سقوط إثر العثمانية السلطنة عاصمة القسطنطينية إىل القاهرة من العباسية اخلالفة انتقلت
 السلطان إىل باالهتمام القاهرة يف العباسيني اخللفاء آخر وقيام األول، سليم السلطان أيدي يف مصر
 يتوارثها كان اليت اخلالفة شارات وإعطاء األول سليم للسلطان منصبه عن تنازل مث سليم،

 يف الناني ومقصد الفضالء، ومالذ األدباء موئل العلماء قبلة القسطنطينية فأصبحت العباسيون،
 من مزجيا جاءت عظيمة فكرية حبركة متوج القسطنطينية وأصبحت والعمران، والصناعات الفكر
 واللغوية، الدينية علومهم العرب عن علماؤها أخذ إذا وبيزنطية، وفارسية عربية متنوعة عناصر
 عن وأخذوا املنطقية، واملناقشات العقلية والقواعد األدبية األفكار من كثريا الفرس عن وأخذوا
  .الدولة وشئون احلكم نظم البيزنطيني
 مجيع شخصه يف جيمع الفاتح حممد السلطان كان فقد الفكرية، احلركة السالطني وشجع.. 
 كان كما بالشعر، مولعا وكان واألدبية اإلسالمية العلوم فناصر والثقافية، الفكرية عصره مظاهر
 هيئة يف اجلزية احلكومات بعض من وطلب إيطاليا يف تتفتح كانت اليت بالنهضة االهتمام شديد

 والعلماء، العلم تشجيع من بايزيد السلطان اجتاه كان وكذلك إيطاليا من جتمع علمية خمطوطات
 كان دربه وعلى واملدارس، ساجدامل بإنشاء واهتم كبرية، عقلية متعة العلوم رعاية يف جيد وكان

 وإنشاء والعلماء العلم ورعى اخلالفة، عاصمة إىل والصناع العلماء جذب يف سليم السلطان
 يكن ومل والصناعات، والفنون للعلوم كربى عاصمة القسطنطينية غدت حىت واملكتبات املدراس
 بالعمارة ومهتما ا،كبري منظرا ذلك جانب إىل كان بل فحسب عسكريا قائدا سليم السلطان
 احلضارة وبلغت عليهم وأفاض ورعاهم والفضالء العلماء وجذب واملساجد املدارس فأنشأ والعلم،
  .عهده يف أوجها العثمانية

                                                            

 بن الفاضل وحممد ،696: 5/675 ،) م1979 املصرية النهضة دار (اإلسالمي، التاريخ سوعةمو شليب، أمحد/ د) 1(
 .بعدها وما 111 ص ،) م1970- هـ1390 اإلسالمية البحوث جممع (ورجاله، التفسري عاشور،
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 تلك السعود أيب اإلمام عصر يف وازدهارها الفكرية احلركة شيوع على الدالئل أكرب ومن.. 
 علماء يف النعمانية الشقائق مثل التراجم، كتب مهل ترمجت واليت الروم علماء من الكبرية الكثرة
 وانتشارها املدارس كثرة وكذا وغريمها،.... الروم أفاضل ذكر يف املنظوم والعقد العثمانية، الدولة

  .طالا وعلى عليها اإلنفاق وبنائها يف الفضالء وتنافس ا واالهتمام
 العثمانية السلطنة عصر يف ازدهرت اليت الفكرية النهضة ينكر أن أحد يستطيع ال مث ومن

 مع املغول، نكبة بعد اإلسالمي العلمي التراث على احلفاظ يف الكبري واألثر العظيم الفضل هلا واليت
 وتالقح العلماء وتالقي الكتب اجتماع من الفكرية املنشطات من العلمية النهضة لتلك توافر ما

 اإلمام وأثراها منها ول عاشها العثمانية، سلطنةال عصر يف إسالمية حضارة عن أسفر مما الطرائق
  .)1(اهللا رمحه السعود أبو

8−:
 املنية وافته أن إىل عاما ثالثني قرابة اإلسالم وشيخ اإلفتاء منصب يف السعود أبو اإلمام ظل

  .وتسعمائة ومثانني اثنتني سنة األوىل مجادى يف
 أقفال يفتح مهابا، مكرما اإلفتاء منصب يف السعود أبو ظل« :املنظوم العقد صاحب قال
 من دعى أن إىل حسان، بأجوبة السداد األسئلة على وجييب املعضالت، طرق ويسهل املشكالت

 ومثانني اثنتني سنة شهور من األوىل مجادى أوائل يف ذلك وكان اجلنان، رياض إىل ربه جنان
  .)2(»وتسعمائة
  :قائالً وفاته قتوو يوم »السائرة الكواكب« صاحب حدد وقد

 تويف تعاىل اهللا رمحه السعود أبا املفيت أن احلنفي، الدين حمب القاضي شيخنا أخربين«
 ومثانني اثنتني سنة األوىل مجادى خامس األحد، ليلة من األخري الثلث يف بالقسطنطينية،
  .)3(»وتسعمائة

                                                            

  .115: 108 ص ،سابق مرجع ،عاشور بن الفاضل وحممد ،693/ 5 ،سابق مرجع شليب، أمحد/ د) 1(
 .188/ 2 سابق، مرجع ،أفندي على) 2(
 الكتب دار (،1ط منصور، خليل: حتقيق العاشرة، املائة بأعيان السائرة الكواكب الدين، جنم الغزي حممد بن حممد) 3(

 .36/ 3 ،) هـ1418 املنصورة
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  .)1(م1574 سنة أغسطس من والعشرين الثالث يوافق وهو
 ومخسني واحد سنة تويف أنه من تفسري من املتداولة التجارية الطبعات يف مدون هو ما أما.. 
 حيصون ال وخلق الديوان، أرباب وسائر والوزراء العلماء جنازته حضر وقد. خطأ فهو وتسعمائة
 أيوب أيب مرقد جوار إىل به وذهبوا خان، حممد السلطان جامع يف سنان املوىل عليه وصلى كثرة،

  .)2(وأبنائه لنفسه أعدها حضرية يف ودفنوه ثنائه يف يبالغون وهم ، األنصاري
  :منها بقصيدة رثاه الذي صديقه حسن السيد بن مصطفى السيد: منهم كثريون ورثاه

ــا ــامعي ــوال ج ــباباألم  باإلرهـــاب للخلـــق مالكـــايـــا  واألس

ــكال ــدنيا ل ــسنال ــاحب  وذهـــاب فنـــاء إىل يـــصريكـــل  مثاهل

ــيت  ورئيسهاوصدرها دالبال مشس: ومنها ــاممف ــد األن ــاب وواح  األقط

 عجــاب  الكــالم  در لنــا تلقــي  تـزلملللـشريعة حبـرا  كنـت قد

ــسيت ــارا أم ــرميج ــارهللك  وشــــراب ومكــــارم جنــــةيف  وج

ــا ــة  بــسعادةروحــه روح رب ي ــة يف وكرامـ ــواب جنـ  )3(وثـ

  

                                                            

 .489/ 1 اإلسالمية، املعارف دائرة) 1(
 .2/288 ،) السابق املرجع() 2(
 .288/ 2 كاملة، القصيدة ،) السابق املرجع() 3(
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  وحتته ثالثة مباحث

  .تعريف النصر لغةً: ألولاملبحث ا

  .تعريف النصر اصطالحا: املبحث الثاين

  .معاين النصر يف القرآن الكرمي: املبحث الثاين
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: النون والصاد والراء أصل صحيح، يدل على إتيان خري وإتيانه، ونصر اهللا املسلمني: نصر
  .)1(ر على عدوهمأتاهم الظف
الناصر، : إعانة املظلوم، نصره على عدوه ينصره، ونصره بنصرة نصرا، والنصري: النصر
إذا امتنع من : ، غلبت عليهم الصفة فجرى جمرى األمساء، وانتصر الرجلأنصار النيب : واألنصار

  .)2(انتقم: ظامله، وانتصر منه
  . )3(أي أُمِطرت: ت األرضأي غاثها، ونصِر: العطاء، ونصر األرض: والنصر
Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ  ﴿: حسن املعونة، قال اهللا جل يف عاله: والنصرة

â á à ß Þ﴾ )4( . أي من ظن من الكفار أن اهللا ال يظهر حممدا على من
بينما عد بعضهم . )5(خالفه فليختنق غيظًا حىت ميوت كمدا، فإن اهللا يظهره وال ينفعه موته خنقًا

ن املعونة الختصاصه بدفع الضر، وتعديه النصر مبن لتضمنه معىن احلفظ، وبعلى النصر أخص م
  .)7(جناه وخلصه: ونصره. )6(لتضمنه معىن الغلبة

                                                            

 .423/ 5 اللغة، مقاييس معجم فارس، ابن) 1(
 .بتصرف 212- 210/ 5 ،»نصر«: مادة سابق، مرجع منظور، ابن) 2(
 بريوت، للماليني، العلم دار (2ط عطار، أمحد: حتقيق العربية، وصحاح اللغة تاج الصحاح محاد، بن إمساعيل اجلوهري،) 3(

 .829/ 2 ،) م1979-  هـ1399
 .15: اآلية من ،احلج سورة) 4(
 اهلالل، مكتبة دار (ط السامرائي، وإبراهيم املخزومي مهدي: حتقيق العني، أمحد، بن الرمحن عبد أبو الفراهيدي،) 5(

7/108.( 
 درويش عدنان: حتقيق اللغوية، والفروق املصطلحات يف معجم الكليات احلسيين، موسى بن أيوب البقاء، أبو الكفوي،) 6(

 .909ص ،) م1993- ـه1413 الرسالة، مؤسسة (2ط املصري، وحممد
-ـه1348 القاهرة، املصرية، الكتب دار مطبعة (1ط اللغة، فقه يف اإلفصاح يوسف، حسني الفتاح عبد الصعيدي،) 7(

 .303 ص ،) م1929
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هي النصرة لعباده، أو القيام حبفظ عهوده، وحدوده، وامتثال أوامره واجتناب : ونصرتنا هللا
  .)1(نواهيه

  .)2(االنتقام: ن على النصر، واالنتصارالتعاو: استمداد النصر، والتناصر: واالستنصار
العون، التأييد، العطاء، : من هذه املعاين اللغوية أحلظ أن النصر يتضمن عدة معاين منها

إتيان اخلري، ومعىن ذلك أن النصر إذا حتقق فهو خري عميم يتضمن ) التخليص(النجاة، اخلالص، 
والتأييد املعنوي يعترب عاملًا مهما من كل هذه املعاين، فالعون اإلهلي ضروري لتحقيق النصر، 

عوامل النصر، والنصر عطاء فهو منحة ونعمة إهلية، والنجاة واخلالص نتيجتان من نتائج النصر 
  ...وآثاره، فاملؤمنون إذا انتصروا على عدوهم فقد جنوا منه، وختلصوا من ظلمه وقهره، وهكذا

< <

< <

êÞ^nÖ]<ovf¹]< <
^⁄uøŞ‘]<†’ßÖ]< <

ون اخلوض يف تعريف معىن النصر من الناحية االصطالحية، ومعظمهم اكتفى مل يكثر املفسر
النصر هو «: بذكر أحد املعاين اللغوية، أو اإلشارة إىل معىن النصر بشكل مقتضب، ومن ذلك مثلًا

  . )3(»التأييد الذي يكون به قهر األعداء واالستعالء عليهم
  .)4(» على املرض أو على الفقر أو األهواءالفوز والغلبة على األعداء، أو«: وقيل أيضا هو

                                                            

 .567/ 3 العروس، تاج الزبيدي،) 1(
 ).166/ 12 ،3 الفكر، دار (خصص،امل األندلسي، اللغوي النحوي إمساعيل بن علي احلسن أبو سيده، ابن) 2(
 .5/509 ،) الفكر دار (التفسري علم يف والدراية الرواية فين بني اجلامع القدير فتح حممد، بن علي بن حممد الشوكاين،) 3(
 احلليب منشورات (،1ط شامل، موسوعي قانوين قاموس الثالثي، القانوين القاموس وآخرون، مويس، خنلة،) 4(

 .1669 ص ،) 2002احلقوقية،
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وردت كلمة النصر يف القرآن الكرمي باشتقاقات وصيغ متعددة، بلغت مائة ومثان مرة، أما 
، ولعل هذا اإلكثار من ذكر النصر، وبصيغ )1(كلمة النصر فقد ذكرت صراحة إحدى عشرة مرة

ية هذا املفهوم يف القرآن، كما أن له ارتباطات متنوعة، فكل صيغة متعددة، له داللة على أمه
  .تتناول أمرا يتعلق بالنصر من جهة حسب السياق القرآين

  :)2(والنصر يف القرآن على أربعة أوجه
  .)z ﴾)3 } | { ﴿: ، منه قوله تعاىلمبعىن املنع: األول
: ، وقوله سبحانه)m l k j ﴾ )4﴿: ، ومنه قوله تعاىلمبعىن العون: الثاين

﴿ _ ~ } | ﴾)5(.  
  .)p o n m ﴾)6 ﴿: ، ومنه قوله تعاىلمبعىن الظفر: الثالث
 h ﴿: ، وقوله تعاىل)7(﴾ ¯ ° ± ² ﴿: ، ومنه قوله تعاىلمبعىن االنتقام: الرابع

l k j i﴾ )8(وقوله تعاىل ، :﴿ c b a ﴾)9(.  

                                                            

 .704: 701 ص سابق، مرجع الباقي، عبد) 1(
 3ط الراضي، حممد: حتقيق والنظائر، الوجوه علم يف النواظر األعني نزهة الرمحن، عبد الفرج أبو الدين مجال اجلوزي، ابن) 2(

 .587 - 586 ص ،) م1987 -ه1407 الرسالة، مؤسسة(
 .93: اآلية الشعراء، سورة) 3(
 .40: آليةا من احلج، سورة) 4(
 .12: اآلية من احلشر، سورة) 5(
 .250: اآلية من البقرة، سورة) 6(
 .41: اآلية من الشورى، سورة) 7(
 .4: اآلية من حممد، سورة) 8(
 .10: اآلية من القمر، سورة) 9(
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) استفرده(و بكذا) تفرد(«: قائالً التفرد الرازي القادر عبد بن بكر أيب بن حممد اإلمام عرف
  . اإلنفراد هو واالستفراد بالشىء، االنفراد هو التفرد أن أي. )1(»به انفرد

  : الوجيز املعجم ويف
»)دفَر(خال،: بنفسه أحد، معه يشرك ومل به استبد: باألمر) ان دفَرانفرد،: باألمر) ت 

)دفْراست (الرأي أو باألمر :دفَران«)2(.  
  . به االنفراد هو بالرأي واالستفراد االنفراد، هو فالتفرد مث ومن... 
  : هي السعود أيب اإلمام تفردات إذًا
 حنوية قضايا من تفسريه يف كثري ابن اإلمام عن تفسريه يف السعود أبو اإلمام به انفرد ما
  .وفقهية وعقدية قرآن وعلوم وبالغية

 وتقريرها وإثارا بإظهارها هو وانفرد كثري، ابن اإلمام إليها يسبق مل التفردات وهذه
 فيها كثري ابن لإلمام يكن ومل هلا، تعرض اليت الدراسة حمل القرآنية اآليات من وتقعيدها وتأصيلها
  . إليها يشري ومل إسهام

מאא :אא
 وقضايا بالغية، وقضايا حنوية، قضايا: بني ما السعود أيب لإلمام التفردات هذه تنوعت.... 

  . فقهية وقضايا عقدية، وقضايا القرآن، وعلوم القراءات يف
  .العلمية مرتلته وأعلى التفسري هذا أثرى يالذ هو السعود أيب اإلمام تفردات يف التنوع وهذا
 البالغي، الطابع سيما ال اللغوي الطابع السعود أيب اإلمام تفردات على الغالب كان لقدو
 بالتفردات إياها متبعا فيها، وتعمقه لغلبتها البالغية التفردات بعرض تعاىل اهللا مبشيئة وسأبدأُ
  .والفقهية والعقدية القرآنية بالقراءات املتعلقة فرداتبالت ذلك معقبا مث والصرفية، النحوية

                                                            

 ،) م1986 ـ،ه1406 لبنان، القرآن، علوم مؤسسة (الصحاح، خمتار الرازي، القادر عبد بن بكر أيب بن حممد اإلمام) 1(
 .496 ص» د ر ف «مادة، الفاء،: مصدر

 . 466 ص ،»أَفْرده «مادة، الفاء،: مصدر الوجيز، املعجم العربية، اللغة معجم) 2(
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  : وتتضمن
  :مطالب مخسة على ويشتمل الكلمة يف البحث: أولًا

  .اسم الكلمة هيئة: األول املطلب
  .فعل الكلمة هيئة: الثاين املطلب
  .الظاهر مقتضى خالف على الكالم خروج: الثالث املطلب

  . والتنكري التعريف: الرابع طلبامل
  .التغليب: اخلامس املطلب

  :اآلتية املطالب ويتضمن اجلملة، يف البحث: ثانيا
  .اخلربية اجلملة: األول املطلب
  :نوعان وحتتها اإلنشائية، اجلملة: الثاين املطلب

 :وتتضمن الطلبية، اإلنشائية األساليب  . أ
 .االستفهام .1
 .األمر .2
 .النهى .3
 .النداء .4

 ).لعل (عن احلديث وفيها الطلبية، غري اإلنشائية يباألسال  . ب
  . النظم: الثالث املطلب
  .العقلى ااز: الرابع املطلب
  :على ويشتمل القصر،: اخلامس املطلب

 .والتشويق القصر بني التقدمي .1
 .واالستثناء النفي طريق عن القصر .2
  .الفصل ضمري ذكر طريق عن القصر .3
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  : على لويشتم احلذف،: السادس املطلب
 . املضاف حذف .1
  . املفعول حذف .2
  . اجلزاء حذف .3

  
  : مطالب مخسة ويتضمن اجلمل، يف البحث: ثالثًا

  . االستئناف: األول املطلب
  . التكرار: الثاىن املطلب
  . االعتراض: الثالث املطلب
  .واالحتراز والتكميل، التذييل،: الرابع املطلب
  .املُغايرة: اخلامس املطلب

  : البيان علم يف السعود أيب اإلمام تفردات: رابعا
  :مطلبني ويتضمن البيان، علم

  . االستعارة: األول املطلب
  .والتعريض الكناية: الثاىن املطلب
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 واالجتماعية السياسية: ونظُمه وتشريعاته بالغته يف معجزا الكرمي القرآن أُنزل... 
  .وغريها.... واإلعالمية والتعليمية والتربوية واالقتصادية
 العظيم بالقرآن وجل عز اهللا وحتدى وسياقه، ونظمه وبيانه لغته: فيه اإلعجاز أوجه ومن
  : شأنه جل فقال واجلن اإلنس

﴿ [ Z Y X W V U T S R Q P O N M L 
 ^ ] \﴾)1( .  

 كليهما فإن والنحو غةالبال السيما العربية، اللغة علوم بني ارتباطًا هناك فإن بدء ذي بادئ
ما إال خمتلفتني جهتني من اللغة خيدمحينما الكلمة مبحث أن وذلك متكامالن، أ النحو يف يدرس 
 حيث من العبارة يدرس البالغة علم بينما اإلعرابية، الناحية من العبارة سالمة قبيل من يدرس فإنه

 اإلعرابية، الناحيِة من سليمةً العبارةُ تكون نأ يتطلب املقتضى هذا أن إال احلال، ملقتضى مطابقتها
 إيل صيغٍة من العدول وسر النفس يف موقعها حيث من الكلمة دراسة ستكون املبحث هذا ويف

 الكالم، بني فيما النحو معاين توخي بأنه النظم عرف اجلرجاين عبدالقاهر اإلمام فإن ولذا أُخرى،
 صيغ دراسة إيل معرجا مث فعلًا، بدراستها ذلك معقبا ا،امس الكلمة هيئة دراسة يف اآلن وأبدأُ

 هذا أي مث الظاهر، مقتضى خالف على الكالم خروج بدراسة أقوم مث والكثرة، القلِة بني اجلموع
 أن شك وال األسلوب، عليها يبىن اليت اللبنه ألا بالكلمة بدأت ولقد التغليب، بأسلوب املبحث
 فاحتاج سياقها عن تفصل أن ميكن ال وحدها واجلملةُ مجلة، تكون خرىاأل الكلمة مع الكلمة
 باجلملة بدأت ولذا اجلملة، فتكون ببعض بعضها الكلمات عالقات خالل من دراستها إىل األمر
 وغري طليب إيل ينقسم واإلنشاء إنشاٌء، أو خرب إما فالكلمة اإلنشائية، اجلملة تسبق ألا اخلربية
 الذي الِعقد مبثابة فتكونُ غريها مع تلك يف توضع اجلملة هذه إن مث دراستها، من البد انفك طليب،
 البد فكان والحقه، سابقه مع منتظما كان كلما مجاله يتفاوت والِعقد احلسان، اِجليد على يوضع
 فكان وزجت فيه يكون وقد اإلسناِد، يف حقيقةً منه يكون قد اإلسناد إن مث النظم، فكرة دراسة من

                                                            

 .88: اآلية اإلسراء، سورة) 1(
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از دراسة من البدا تكون قد اجلملة وهذه العقلي، ا قصد قصر أسلوبحكم قصر منه ي 
 للقاعدة وفقًا تأتى قد اجلُمل وهذه األسلوب، هذا دراسة من البد فكان القصر، طرق من بطريقة
 هناك أن إال ثالثًا، واملفعول اثاني والفاعل أولًا الفعل أو ثانيا، واخلرب أولًا، املبتدأ يأتى حبيث اإلعرابية
 أجزاء هلا واجلملة والتأخري، التقدمي فدرست بالغي لغرٍض جزء على جزء تقدمي تقتضي مقتضيات
 اجلملة عالقة بدراسة ثلثت مث احلذف مبحث فجاء بالغي، ملقتضى حذٍف إيل أحيانا حتتاج

 تكرار، ا حيدث قد واجلملة باالستئناف، بدأت حبيث اجلمل، فدرست والحقتها، بسابقتها
كرار، أسلوب فدرستعنها االستغناء ميكن اجلمل وسط يف مجلة تأيت وقد الت أسلوب فدرست 

 أن للكالم املُنشئُ يريد وقد التذييل، فدرست زائدا معىن تتضمن أخرية مجلة تأيت قد مث االعتراض،
 على تأيت قد اللفظة إن مث قوية، جوشائ من بينهما ملا والتكميل االحتراس، فدرست يتحرس
 املرسل، ااز فيدرس املشاه غري عالقته تكون قد ااز وهذا ااز، سبيل على تأيت وقد حقيقتها

 إرادة من مانعة تكون قد حذفها يف والقرينة باالستعارة، ااز فيدرس املشاة عالقته تكون قد أو
  .الكناية مصطلح عليها ينطبق منعها عدم حالة ويف ،مانعة تكون ال وقد احلقيقي املعىن

 من وكان الكرمي القرآن يف واملتنوعة املتعددة اإلعجاز جوانب ببيان املفسرون عين ولقد... 
 لفظه، ومجال العجيب وأسلوبه البديع القرآن بنظم فعنوا البياىن، اإلعجاز جانب: اهتمامهم عظيم

  . البلغاء أعجزت اليت السامقة، البالغة أسرار من حواه ما وتوضيح
 حوى فقد ،- تعاىل اهللا رمحه-  العمادي السعود أيب اإلمام اإلسالم شيخ املفسرين هؤالء ومن
 لغة أسرار من إليه اهللا وفقه ما فيه كشف دقيقًا، حتليالً البالغية، األساليب حتليل على تفسريه
  . التأويلية ايناملع على التطبيقي التوظيف توظيفها مع الكرمي، القرآن

 النصر بأسباب املتعلقة القرآنية اآليات حول بالغية بقضايا السعود أبو اإلمام تفرد وقد... 
 التفردات، هذه تقرير يديك بني وأنثر كثري، ابن اإلمام إليها يصل مل واليت الكرمي القرآن يف

  . رآنيةالق لآليات التأويلي املعىن خلدمة توظيفها مع الفن أهل عند وحتقيقها
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  :آيتني يف السعود أبو اإلمام تفرد املطلب هذا ويف
 .56 اآلية عمران، آل سورة ﴾... u t s ﴿: تعاىل اهللا قول .1
: اآلية األنفال، سورة ﴾... o ut s r q p ﴿: تعاىل اهللا قول .2

65.  
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  : تعاىل اهللا قول فعند
﴿ y x w v u t s  _ ~ } | { z﴾)1(.   
 اجلمع صيغة إيثار يف«: ﴾ | { ~ _ ﴿: تعاىل قوله يف السعود أبو العالمة قال
 .)2(»واحد ناصر منهم لواحد ليس أي اجلمع ضمري ملقابلة اجلمع وصيغة: قال حيث

 اتباعهم وعدم الكافرين عن الكالم سياق يف اآلية هذه جاءت«: السعدي العالمة قال
 عدله قبيل من وذلك بالعذاب، وجل عز اهللا توعدهم العناد هذا وبسبب م،السال عليه لعيسى
: أي ﴾ u t s ﴿ فقال والعدل، بالقسط بينهم حكمه عن وجل عز فيخرب وتعاىل سبحانه
 أصام ما فهو الدنيا، عذاب أما ﴾ z y x w v } ﴿ ورسله وآياته باهللا
 اآلخرة، عذاب من منوذج هو مما ذلك وغري ل،والذ والقتل املشاهدة والعقوبات القوارع من به اهللا
 اجلبار وغضب النار عذاب وهو أال العظمى، واملصيبة الكربى الطامة فهو اآلخرة عذاب وأما

 أم زعموا من ال اهللا، عذاب من ينصروم ﴾ | { ~ _ ﴿ األبرار ثواب وحرمام
 أنفسهم وال وأقرباءهم، قاءهمأصد وال دونه، من أولياء اختذوهم ما وال اهللا، عند هلم شفعاء
  .)3(ينصرون

                                                            

 .56: اآلية عمران، آل سورة) 1(
 .2/71 سابق، مرجع السعود، أبو) 2(
 دار (،1ط اللوحيق، معال بن الرمحن عبد املنان، كالم تفسري يف الرمحن الكرمي تيسري السعدي، بن ناصر بن الرمحن عبد) 3(

 .124 ص ،) م2000-  هـ1420 احلديث
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 o y x w v ut s r q p ﴿ :تعاىل اهللا قول عندو
 i h g f e d c b a  ̀ _ ~ }| { z

 j﴾)1(.  
 وعدz y x w v﴾  } |{  ﴿: تعاىل قوله يف السعود أبو اإلمام قال

األمر بعد ستئناِفاال بطريق أمثاِلهم عشرة على املؤمنني من مجاعٍة كلِّ بتغليب تعاىل منه كرمي 
 قبله مما مضموِنه انفهام مع ﴾~ _ ` c b a  ﴿: تعاىل وقوله بتحريضهم،

 قد أنه على االطمئنان لزيادة املفيدِة التقريِر لزيادة العشرة على الواحِد بتأييد عدةً منهما كل لكون
 من كلَ بني فيما التفاوت أن مع الكثريين اجلمعني بني جيري ال ما القليلني اجلمعني بني جيري

  .)2(»الصورتني يف يتفاوت ال ذلك أن فبين واحدة نسبة على والكثريين القليلني اجلمعني
 إذا بأم املؤمنني، عن اإلخبار صورة صورا قبلها اليت واآليات اآلية هذه«: السعدي قال

 مبا عليهم مينت اللّه وأن الكفار، من مقابلته يف املعني املقدار ذلك يغلبون املعني املقدار هذا بلغوا
 أول يف-  املؤمنني أمر اللّه وأن األمر وحقيقتها معناها ولكن. اإلميانية الشجاعة من فيهم جعل
 اللّه إن مث. األلف من واملائة املائة، من والعشرة العشرة، من يفر أن له جيوز ال الواحد أن -األمر
 هلم جاز مثليهم على زادوا فإن الكفار، نم مثليهم من املسلمني فرار جيوز ال فصار ذلك، خفف
 على يكون أن اخلرب يف واألصل اخلرب، بصورة أا: أحدمها: أمران هذا على يرد ولكن الفرار،
 صابرين يكونوا أن العدد ذلك تقييد: والثاين. بالواقع واإلخبار االمتنان بذلك املقصود وأن بابه،
  .)3(»الصرب على متدربني يكونوا بأن

                                                            

 .65: اآلية األنفال، سورة) 1(
 .4/54 سابق، مرجع السعود، أبو) 2(
 .337 سابق، مرجع السعدى،) 3(
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Ş¹]g×<êÞ^nÖ]< <
íòéâ<íÛ×ÓÖ]<ØÃÊ< <

  :آيات أربع يف السعود أبو اإلمام تفرد املطلب هذا ويف
 .286: اآلية البقرة، سورة ﴾... § ¨ © ª » ¬® ﴿: تعاىل اهللا قول .1
 .13: اآلية عمران، آل سورة ﴾... vu t s r q p o ﴿ :تعاىل اهللا قول .1
 .9 :اآلية األنفال، سورة ﴾... E D C B A ﴿ :تعاىل اهللا قول .2
 .11:اآلية األنفال، سورة ﴾... f e d c b ﴿ :تعاىل اهللا قول .3

< <
íòéâ<íÛ×ÓÖ]<EØÃÊD< <

  : تعاىل اهللا قال
﴿ » º ¹ ¸ ¶ µ´ ³ ² ± ° ¯ ®¬ « ª © ¨ § 

 Ð Ï Î Í Ì Ë ÊÉ È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾½ ¼
 ß Þ Ý Ü Û Ú ÙØ × Ö Õ Ô ÓÒ Ñ﴾)1(.  

 وإيراد«: ﴾± µ´ ³ ²  ¯ ° ﴿: تعاىل اهللا قول يف السعود أبو اإلمام قال
 يف وسعيها الشر بتحصيل النفس اعتناء من ناشئ اعتمال من فيه ملا الشر جانب يف االكتساب

  .)2(»طلبه
 أجل من إال اخللق خلق ما وتعاىل سبحانه وأنه بأثرها باإلنسانية اهللا رمحة على اآلية تدل
 :يقول وجل عز فاهللا اهلوى، عاتبا وعدم اهلدى اتباع بشرط ولكن واآلخرة، الدنيا يف سعادم

 مواجب على احملافظة يف للترغيب ﴾ µ´ ³ ² ﴿ التخفيف، أجل من ﴾¯ ° ± ﴿
 والتيسري التخفيف لنعمة مقارنتة مع نفس كل تكليف أن ببيان ا اإلخالل عن والتحذير التكليف
  . غريها إىل ال إليها تعود وأا زائدة منفعة مراعاة تتضمن

 z y x w vu t s r q p o } | ﴿: تعاىل قوله وعند
                                                            

 .286: اآلية البقرة، سورة) 1(
 .1/594 سابق، مرجع السعود، أبو) 2(
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 m l k j i hg f e d c ba ` _ ~ }
 n﴾)1(.   
 اجلمع صيغة وإيثار األوىل الفئة األخرية الفئة يرى أي« :﴾ ~ ﴿ :قوله اإلمام قال.. 
 .)2(»الفئة آحاد من واحد واحد لكل الرؤية مشول على للداللة

 أعداءهم يرون املؤمنون وكان بدر، غزوة يف حدث عما تتحدث اآلية هذه«: السعدي قال
 اهللا، سبيل عن ويصدون الناس، ورئاء وفخرا بطرا ديارهم من خرجوا الذين قريش كفار من

 ومع وعدة عددا منهم وأكثر املؤمنني، أضعاف املشركون وكان بدر، يف الطائفتني بني اهللا فجمع
 النصر اللّه فرزقهم وشجاعة انبإمي قتاهلم على أقدموا بل لقائهم، عن جيبنوا ومل يهابوهم مل ذلك
 نصره، من ناصر اهللا ألن إال ذاك وما منهم، كثريا وأسروا صناديدهم، وقتلوا أعدائهم، على

 الكاملة، والعقول النافذة البصائر أصحاب: أي األبصار، ألويل عربة هذا ففي به، كفر من وخاذل
 األسباب جمرد إيل الناظر نظر فلو وإال مبطلة، واألخرى احلق، معها املنصورة الطائفة أن على

 احملاالت، أنواع من الكثرية الفئة لتلك القليلة الفئة هذه غلبة بأن جلزم والعدد والعدد الظاهرة
 باهللا واإلميان البصائر أهل إال يدركه ال منه أعظم سبب باألبصار املشاهد السبب هذا وراء ولكن

  .)3(»الكافرين أعدائه على املؤمنني لعباده وإعزازه هنصر وهو بكفايته، والثقة اهللا على والتوكل
 J I H G F E D C B A ﴿: تعاىل اهللا قول ويف

 K﴾)4(.  
 يف االستقبال وصيغة ،﴾ C B A ﴿ :قوله« :قائلًا السعود أبو اإلمام تفرد هنا
 كوذل استغاثتكم وقت اذكروا: أي العجيبة، صورا الستحضار املاضية احلال حلكاية تستغيثون

 عدوك على انصرنا رب أي: قائلني تعاىل اهللا يدعون جعلوا القتال من بد ال أنه علموا ملا أم
  . )5(»أغثنا املستغيثني ياغياث

                                                            

 .13: اآلية عمران، آل سورة) 1(
 .2/18 سابق، مرجع السعود، أبو) 2(
 .116 سابق، مرجع السعدى،) 3(
 .9: اآلية األنفال، سورة) 4(
 .4/13 ،)سابقال رجعامل( السعود، أبو) 5(
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 وطلبتم بربكم، استغثتم حيث بعدوهم، التقاؤهم قارب ملا عليهم، بنعمه املؤمنني اهللا يذكِّر
 أمدكم اللّه أن: منها أمور، بعدة وأغاثكم ﴾ E D ﴿ وينصركم يعينكم أن منه
﴿ K J I H﴾ بعضا بعضهم يردف: أي.  

m l k j i h g f e d c b ﴿: تعاىل قوله وعند
 w v u t s r q p o n﴾)1(.  

 عطف وفيما فيه االستقبال وصيغة ،﴾ d c b ﴿ قوله«: السعود أبو اإلمام قال
 بالنصر متعلق هو: وقيل اذكروا بإضمار منصوب أو تستغيثون يف كما املاضية احلال حلكاية عليه
  .)2(»باجلعل أو الفعل معىن من) اهللا عند من (يف مبا أو

 نعاسا عليهم أنزل لدعائهم واستجابته هلم نصره ومن باملؤمنني، بلطفه اهللا أن اآلية تبني
﴿ c﴾ ويكون والوجل، اخلوف من قلوبكم يف ما فيذهب: أي ﴿ e ﴾ على وعالمة لكم 

 واخلبث، احلدث من به ليطهركم مطرا السماء من عليكم أنزل أنه: لكذ ومن. والطمأنينة النصر
 ثبات فإن يثبتها: أي ﴾ t s r ﴿. ورجزه الشيطان وساوس من به وليطهركم
 عليها نزل فلما دهسة سهلة كانت األرض فإن ﴾ w v u ﴿ البدن، ثبات أصل القلب،
  .األقدام به وثبتت تلبدت، املطر

                                                            

 .11: اآلية األنفال، سورة) 1(
 .4/15 سابق، مرجع السعود، أبو) 2(
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g×Ş¹]<oÖ^nÖ]< <
tæ†}<Ö]ÝøÓ<î×Â<Íø}<î–jÏÚ<†â^¿Ö]< <

  .آية عشرةَ اثنيت يف السعود أبو اإلمام تفرد املطلب هذا ويف
V U T S R Q P O N     \ [ Z Y X W...﴿ :تعاىل اهللا قول .1

 .107- 106:اآلية البقرة، سورة ﴾...[ ^_ 
 .250:اآلية البقرة، سورة ﴾... e d c b ﴿ :تعاىل اهللا قول .2
 عمران، آل سورة ﴾... Y X W V  [ Z﴿ :تعاىل اهللا قول .3

 .151:اآلية
 .160:اآلية عمران، آل سورة ﴾... rq p o n m l ﴿: تعاىل اهللا قول .4
 .75:اآلية النساء، سورة ﴾... H G F E D C B A ﴿: تعاىل قال .5
 .102:اآلية النساء، سورة ﴾... F E D C B A ﴿: تعاىل قال .6
 .1:اآلية األنفال، سورة ﴾... DC B A ﴿: تعاىل قال .7
 .48:اآلية األنفال، سورة ﴾... h g f e d ﴿: تعاىل اهللا قول .8
 سورة ﴾... l k j i h g f e d ﴿: تعاىل اهللا قول .9

 .38:اآلية التوبة،
 .40:اآلية التوبة، سورة ﴾... y x w v u ﴿: تعاىل اهللا قول .10
 .123:اآلية التوبة، سورة ﴾... F E D C B A ﴿: تعاىل قال .11
 .54:اآلية النور، سورة ﴾... FE D C B A ﴿: تعاىل قال .12

  

  : الظاهر مقتضى خالف على الكالم خروج
 الضمري، موضع املظهر االسم وضع: الظاهر مقتضى خالف على الكالم خروج صور من.. 
 عليه، عائد بضمري عنه يعرب أن فينبغى الكالم يف إعادته يراد مث الظاهر االسم يذكر عندما وذلك
 وخالف األصل، خالف على خرج قد الكالم فيكون الظاهر باالسم اإلعادة عند عنه عرب ما فإذا
  .البالغية اللطائف من ولطيفة األسرار من لسر الظاهر يقتضيه ما

 مقتضى خالف على اخلروج (البحث هذا والبالغة القرآن علوم علماء تناول وقد.. 
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 مقتضى على روجاخل أساليب عن العكاوى فوال إنعام/ الدكتورة فتتحدث بالتأصيل) الظاهر
  :فتقول الظاهر

 أو لنكتة خالفه على خيرج قد ولكنه الظاهر، مقتضى على يكون أن القول يف األصل«  
 املظهر ووضع املظهر، موضع املضمر وضع: منها خمتلفة أساليب اخلروج وهلذا األسباب، من سبب
  . )1(»وغريها وااللتفات والتغليب، احلكيم واألسلوب والقلب، املضمر، موضع

 وضع منها واليت الظاهر مقتضى على اخلروج أساليب العكاوى إنعام. د ذكرت هكذا.. 
  .يقع أجلها من اليت واألسباب النكات تذكر مل أا بيد املضمر، موضع املظهر

  : قائلًا برهانه يف الزركشي اإلمام واألسباب النكات هذه ذكر وقد
 إذا أنه واألصل ذلك، عنه احملدث وأصل ظاهرة، تكون أن األمساء يف األصل أن واعلم«  
  : أسباب األصل خالف على وللخروج السابق، بالظاهر عنه لالستغناء مضمرا يذكر ثانيا ذكر

: الرابع بذكره، االستلذاذ: والثالث والتحقري، اإلهانة قصد: الثاىن التعظيم، قصد: أحدها
 يكون أن: السادس املراد، غري أنه وهمي الضمري يكون حيث اللبس إزالة: اخلامس التقرير، زيادة
 قصد: السابع لذلك، املقتضى االسم بذكر السامع ضمري يف الروعة وإدخال املهابة تربية القصد
: العاشر الوصف، إيل بالظاهر التوصل يقصد أن: التاسع األمر، تعظيم: الثامن املأمور، داعية تقوية
: عشر الثالث اخلصوص، قصد: عشر الثاىن موم،الع قصد ،عشر احلادي احلكم، علة على التنبيه
: عشر اخلامس له، الكالم ليساق منه البد ضمريا يتحمل أن: عشر الرابع التجنيس، مراعاة
  . )2(».األوىل حكم يف اجلملة دخول عدم إىل اإلشارة

 سبعة يف اماإلم وحصرها األصل، خالف على اخلروج أسباب الزركشى اإلمـام يعدد.. 
ـً عشر   : قائالً )3()اجلمان عقود(بـ املوسومة أرجوزته يف املسألة السيوطى اإلمام وأمجل ا،سبب

                                                            

. 561 ص ،) 1996 العلمية الكتب دار: بريوت (،2ط البالغة، علوم يف املفصل عجمامل عكاوى، فوال إنعام الدكتورة) 1(
 .2/469 ،) 2006 للموسوعات العربية الدار (،1ط وتطورها، البالغية املصطلحات معجم مطلوب، أمحد/ود

 املكتبة: بريوت(2ط يم،إبراه أبوالفضل حممد: حتقيق القرآن، علوم يف الربهان عبداهللا، بن حممد الدين بدر الزركشى،) 2(
 .498:482 ص ،) العصرية

 ،) 1939 البايب مصطفى مطبعة (والبيان، املعاىن علم يف اجلمان عقود شرح السيوطى، الدين جالل احلافظ) 3(
 .26،27ص
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 أظهرا اـعم رـاملضم ذلكنـم  ذكرااـعمالمـالكرجـخي دـق

ــنعم ــدا ك ــمريعب ــشأنوض ــت  ال ــه ليثب ــان يف التالي  األذه

ــه  لالعتنـــاإشـــارة وعكـــسه ــزا مبكونـ ــمنا إذ مميـ  ضـ

 الفطنــة كمــال علــى النــداأو  الــِشهرةاءوادعــبــديعا حكمــا

 مىـع انـك إذا اـم لـكمثبه  والتــهكموالــضد لــسامع

ــادة وغريهــا ــتمكنيزي ــدال  الـــصمد اهللا بقولـــه مثلـــه  وق

 الضمري لىـع روعـال دخلـيأو  املـــأمورداعـــىليقـــوى أو

 افـلألوص وصلـال ذاـكقلت  واالســــتعطافاملهابــــة أو

ــم ــراأل وعظ ــهم ــىوتنبي ــه  عل ــود علت ــاه وع ــى معن  عل

  : يف األصل يقتضيه ما خالف على خيرج قد الكالم أن السيوطى اإلمام يبني.. 
..................................  ذكـراعمـاالكـالم خيـرج  قد

  : قائلًا ذلك أنواع بعض اإلمام يبني مث
 أظهرا اـعم رــضمامل ذلكمن ...................................

  : فيقول مثلًا لذلك ويضرب املظهر موضع املضمر وضع وهو
ــنعم ــدا ك ــمريعب ــشأنوض ــت  ال ــه ليثب ــان يف التالي  األذه

 فقدره إليه املسند تقدم لعدم اإلظهار يقتضى املقام إذ العبد، نعم مكان عبدا كنعم: أي
 يتلوه ما يتمكن أن: هى واحلكمة أنالش ضمري وهو: آخر مثلًا وضرب بنكرة، تفسريه يف والتزم
  :قائلًا املضمر موضع الظاهر وضع وهو - آخر نوعا يذكر مث السامع، ذهن يف بعده

ــه  لالعتنـــاإشـــارة وعكـــسه ــزا مبكونـ ــمنا إذ مميـ  ضـ

 ففائدته إشارة اسم الظاهر كان فإن املضمر موضع الظاهر وضع وهو عكسه ومنه: أي
  :قائلًا املضمر موضع الظاهر لوضع حكما ذكر مث بتمييزه العناية كمال

 الفطنــة كمــال علــى النــداأو  الــِشهرةوادعــاءبــديعا حكمــا
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 عمى انـك إذا اــم لـكمث به والتــهكم والــضد لــسامع
ــا ــادةالتمكني وغريه ــدزي  الـــصمد اهللا بقولـــه مثلـــه  وق

 الضمري لىـع روعـال دخلـيأو  املـــأمورداعـــىليقـــوى أو

 لألوصاف لـالوص ذاـكتـقل  واالســــتعطافهابــــةامل أو

ــم ــر وعظ ــهاألم ــىوتنبي ــه  عل ــود علت ــاه وع ــى معن  عل

 ادعاء وهى املضمر موضع الظاهر وضع على القائمة احلكم األبيات هذه يف اإلمام عدد
 تمكنال ولزيادة واالستهزاء، والتهكم السامع، فطنة كمال على والنداء الظهور، كامل وأنه الشهرة
 أو املهاب أو الروع وإدخال املأمور، داعى ولتقوية ،﴾ D C B A ﴿: تعاىل اهللا كقول

  .له الكالم يسق ومل للعود يصلح وأنه احلكم، علة أي العلية على والتنبيه األمر ولتعظيم االستعطاف،
 حتته انطوى وما املضمر، موضع املظهر لوضع تعرضوا الذين األئمة من السعود أبو واإلمام

  .القرآنية لآليات التأويلي املعىن أثرت بيانية، وداللة بالغية أسرار من
   :تعاىل اهللا قول فعند
﴿...V U T S R Q P O N     _^ ] \ [ Z Y X W

 h g f e d c b a `﴾)1( .  
 لتربية) أن (اسم إيل الراجع الضمري موضع اجلليل االسم ووضع«: السعود أبو اإلمام قال
  . )2(»والعزة للقوة والنصرة الوالية مبقارنة يذانواإل املهابة

 اآلية يف ضمريه موضع اجلاللة لفظ وضع لطيفة بأن القول إيل السعود أبو اإلمام ذهب.. 
 األحكام من األشياء جلميع القدرة مشول فإن احلكم مبناط واإلشعار املهابة تربية هو الكرمية
: تعاىل لقوله والتايل السامع وضمري نفس يف عظمةوال الروعة إدخال إليه يضاف كما ،األلوهية

﴿ h g f e d c b a `﴾ وأنه وتعاىل، سبحانه له التسليم إال ميلكون فال 
  .النسخ ومنه خري هو ما إال يفعل ال

                                                            

 .107 ،106: اآلية البقرة، سورة) 1(
 .1/315 سابق، مرجع السعود، أبو) 2(
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 j i h g f e d c b ﴿: تعاىل قوله وعند
 p o n m l k﴾)1( .  

 على العائد الضمري موضع يف الكافرين إلظهار بالغية نكتة السعود أبو اإلمام يضيف.. 
 o n m ﴿: تعاىل قوله عند«: فيقول عليهم، النصر بعلة لإلشعار وجنوده جالوت

 p...﴾ بعلة لإلشعار وجنوده جالوت إيل العائد الضمري موضع يف الكافرين ووضع 
  .)2(»عليهم النصر

 b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V ﴿ :تعاىل وقوله
 j i h gf e dc﴾)3(.   

 املهابة أو الروع إدخال وهي االلتفات طريق عن بالغية نكتة السعود أبو إلماما يضيف
  : تعاىل اهللا قول عند فيقول الكافرين، قلوب يف والرعب
»﴿... [ Z Y X W V ﴾، طريقة على العظمة بنون سنلقى 
  .»املهابة لتقوية الكربياء سنن على جريا االلتفات
 أي«: قائلًا ﴾ j i h ﴿: تعاىل اهللا قول يف آخر تفردا اإلمام أورد كما
 ظاملون إشراكهم يف بأم واإلشعار والتعليل للتغليظ املذكور املظهر موضعه وضع وإمنا مثواهم
  .)4(»...موضعه غري يف للشيء واضعون

  : تعاىل اهللا قول وعند
﴿ } | {z y x w v u t s rq p o n m l 

 _ ~﴾)5(.  
 موصوف على املؤمنني، من التوكل صفة قصر أسلوب أن إىل السعود أبو اإلمام ذهب.. 

: قائلًا اهللا، على التوكل على للمؤمنني وحث ترغيب اآلية عجز يف اجلملة ذه اإلتيان ويف) اهللا(
                                                            

 .250: اآلية البقرة، سورة) 1(
 .1/522 سابق، مرجع السعود، أبو) 2(
 .151: اآلية عمران، آل سورة) 3(
 .2/169 ،)سابقال رجعامل( السعود، أبو) 4(
 .160: اآلية عمران، آل سورة) 5(
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 غلبة من مر ما على به األمر ترتيب أو لترتيبه والفاء«: قال حيث ﴾| { ~ _ ﴿
 بذلك العلم فإن إياهم تعاىل خذالنه تقدير على ومغلوبيتهم هلم تعاىل نصرته تقدير على املخاطبني

 فيه داخلون واملخاطبون اجلنس إما باملؤمنني واملراد حمالة ال تعاىل عليه التوكل قصر يقتضى مما
  .)1(»...االلتفات بطريق خاصة هم وإما أوليا دخوالً

  : تعاىل وقوله
﴿ O N M L K J I H G F E D C B A 

 [ Z Y X W V U T S R Q P_ ̂  ] \ ﴾)2(.   
 ،﴾ B A ﴿: تعاىل اهللا قول يف الوارد االلتفات أسلوب أن إىل السعود أبو اإلمام ذهب

 للمأمورين خطاب«: قائلًا وجوبه، وتأكيد أسبابه وبيان اهللا سبيل يف القتال يف والترغيب للحث
   .)3(»...لوجوبه وتأكيدا عليه التحريض يف مبالغة االلتفات طريقة على بالقتال

 يف وترقيق طواياها إىل وتسلل للنفوس، تطرية فيها الصيغة هذه ،﴾ B A ﴿: تعاىل وقوله
  . ولطف لني يف بالدعوة وتودد اخلطاب

 ويئ القلوب، يف احلمية تدفع استنهاضية مجلة ﴾...J I H ﴿: تعاىل وقوله
  . واألرواح احلرمات ومحاية السالح محلة إيل داعية أسباب ألا. املشاق وحتمل لإلقدام العزائم

 كراهة أهلها، إىل القرية من العبارة هذه يف اإلسناد حتويل ﴾ U T ﴿: سبحانه وقوله
  . اهللا عند كرامة من القرية هلذه ملا بالظلم، - مكة وهى-  القرية وصف

 السلم يف الوىل معىن لعموم النصري على الويل وتقدمي للتعظيم، ﴾  _- Z﴿ وتنكري
  . احلرب يف النصري معىن وخصوص واحلرب،

. سواه من ال منه مطلوب العون أن وحتقيق اهللا، عند مبا لالبتهاج ﴾ [ ^ ﴿: وذكر
 لذة والستطالة منهما، كل يف الرغبة شدة لبيان دعائية جبملة ﴾_﴿ و ﴾ Z﴿ من كل وإفراد
 . اهللا مع املناجاة

                                                            

 .2/182 ، سابق مرجع السعود، أبو) 1(
 .75: اآلية النساء، سورة) 2(
 .2/367 ،) السابق املرجع (السعود، أبو) 3(
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 J I H G F E D C B A ﴿: تعاىل اهللا قول وعند
T S R Q P O N M L K V U 

 d c b a  ̀ _  ̂ ] \[ Z Y X W
 w v u t s r q p o n m l k j ih g f e

 b a ̀  _ ~ } |{ z yx﴾)1( .  
 [ ^ _ ﴿: تعاىل اهللا قول يف الوارد االلتفات أسلوب أن إىل السعود أبو اإلمام ذهب

 ih g f e d c b a `﴾، وأخذ القضية بتلك لالهتمام 
 وينتهزوا غرة ينالوا أن متنوا: أي االلتفات بطريق للفريقني ابواخلط«: قائلًا ،اليقظة ولشدة احلذر
  .)2(»...مطلقا ال احلرب يف به يتمتع ما باألمتعة واملراد واحدة شدة عليكم فيشدوا فرصة

 M L K J IH G F E DC B A ﴿: تعاىل وقوله
 U T S R Q P ON﴾)3( .  

 عند«: فيقول األصل خالف لىع الكالم خلروج أخرى أسرار إىل السعود أبو اإلمام يرشد
 موقع يف األنفال إظهار عنه ينبئ: ﴾... G F E DC B A ﴿: تعاىل اهللا قول

 .»أصالً الكرمي بشأنه يليق ال مما خاصة له كونه ببيان املوعود سؤال عن اجلواب أن على اإلضمار
 لتربية الظاهر وضع اجلاللة لفظ وضع لطيفة بأن القول إىل السعود أبو اإلمام ذهب كما

 J ﴿ :تعاىل اهللا قول يف السامع وضمري نفس يف والعظمة الروعة وإدخال احلكم وتعليل املهابة
 K﴾ ً4(»احلكم وتعليل املهابة لتربية اجلليل االسم وإظهار« :قائال(. 

  :تعاىل اهللا قول وعند
﴿ q p o n m l k j i h g f e d 

 d c b a ` _ ~ } | { z y x w v u t sr

                                                            

 .102: اآلية النساء، سورة) 1(
 2/417 سابق، مرجع السعود، أبو) 2(
 .1: اآلية األنفال، سورة) 3(
 .2/417 ،)سابقال رجعامل( السعود، أبو) 4(
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i h g fe ﴾)1(.   
 خطاب وهى العام به واملراد اخلاص خطاب وهى بالغية لطيفة السعـود أبو اإلمـام ذكر

 e d ﴿: تعاىل اهللا قول عند فيقول الطاحلة لألعمال طانالشي بتزيني املؤمنـني ليذكر  للنيب
 h g f...﴾، النيب به خوطب«: قائلًا  تزيني وقت واذكر: أي التلوين، بطريق 

  .)2(»إليهم وسوس بأن وغريها املؤمنني معاداة يف اهلمأعم الشيطان
   :تعاىل قوله وعند
﴿ sr q p o n m l k j i h g f e d 

 ` _ ~ } | { z yx w v u t
a﴾)3(.   

 التقرير لزيادة اآلية يف اإلضمار أظهر أنه وهى بالغية لطيفة إىل السعود أبو اإلمام ذهب.. 
: تعاىل اهللا قول عند فيقول وأبقى خري فاآلخرة واآلخرة، نياالد احلياة متاع بني مقارنة ال بأنه
﴿ a ` _ ~ } | { z﴾، لزيادة اإلضمار مقام يف أظهر«: قائلًا 

 . )4(»...اآلخرة جنب يف أي اآلخرة يف وبلذائذها ا التمتع فما أي التقرير
 z y x w v u } | { ﴿: تعاىل اهللا قول وعند

 ®¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ ° ¯
 » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±

 Å Ä Ã ÂÁ À ¿ ¾ ½¼﴾)5(.   
 اهللا قول عند فيقول البناء كسر وهو البالغة أسرار من سر إىل السعود أبو اإلمام ذهب.. 

 أا على للداللة األسلوب وتغيري شيء يدانيها ال«: ﴾ Å Ä Ã ÂÁ À ﴿: تعاىل
 ضمري وسط ولذلك الكلم من اغريه دون حاهلا يتغري وال شأا يتبدل ال كذلك نفسها يف

                                                            

 .48: اآلية األنفال، سورة) 1(
 .4/42 سابق، مرجع السعود، أبو) 2(
 .38: اآلية التوبة، سورة) 3(
 .4/107 ،) السابق املرجع (السعود، أبو) 4(
 .40: يةاآل التوبة، سورة) 5(
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  .)1(»الفعل
 كالِم فحوى من يفهم بالغي لغرٍض جاَء قد اإلعرايب الوجه أن جيد اآلية هذه يف واملتأمل

 تنصب جعل ألن جلعل؛ ثانيا مفعولًا لكانت الظاهر على جرت لو اآلية إن حيثُ السعود أيب
 من الطني حتول فقد خزفًا الطني جعلت: كقولنا حال، إيل حاٍل من التحول وتقتضي مفعولني
 . حتوهلا وعدم اهللا كلمة ثباِت على دليلٌ فهذا بالرفع اآليِة جميُء أما اخلزفية، إىل الطينية حالة

  : تعاىل اهللا قول ويف
﴿ O N M LK J I H G F E D C B A 

 Q P﴾)2(.  
 املضمر موضع رالظاه وضع وهو البالغية األسرار من سر إيل السعود أبو اإلمام ذهب.. 
 M ﴿: تعاىل اهللا قول عند فيقول املتقني، أعمال أجل من اهللا سبيل يف القتال أن على للتأكيد

 Q P O N﴾ :»م واملراد والنصرة بالعصمة الضمري موضع الظاهر ووضع املخاطبون إما 
 زمرة من مبكو والشهادة التقوى باب من املذكور الوجه على والقتال اإلميان أن على للتنصيص
 .)3(»...الدائمة الوالية باملعية واملراد أوليا دخوال فيه داخلون وهم اجلنس وإما املتقني

 N M L K J I H G FE D C B A ﴿: تعاىل قوله وعند
 Z Y X W V U TS R Q PO﴾)4(.  

 ،﴾... H G ﴿: تعاىل قوله يف التعبري بسر تتعلق بالغية لطيفة السعود أبو اإلمام ذكر
 االمتثال إجياب يف واملبالغة ا األمر لتأكيد وارد تعاىل جهته من بالطاعة للمأمورين خطاب«: قائلًا
 سننه عن وصرفه املعاين من ملعىن املسوق الكالم تغيري أن ملا والترغيب بالترهيب عليه واحلمل به

 إذا سيما ال عالسام من فيه رغبة مزيد ويستجلب املتكلم من بشأنه جديد اهتمام عن ينبئ املسلوك
 أمره بعد بالذات إياهم تعاىل خطابه يف فإن بالذات اخلطاب إيل بالواسطة اخلطاب بتغيري ذلك كان
 إفادة من وتفصيال إمجاال عنه والتويل باألمر االمتثال حكم لبيان وتصديه  بوساطته إياهم تعاىل

                                                            

 .4/107 سابق، مرجع السعود، أبو) 1(
 .123: اآلية التوبة، سورة) 2(
 .4/184 ،) السابق املرجع (السعود، أبو) 3(
 .54: اآلية النور، سورة) 4(
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 من حبكايته املأمور القول تحت داخل أنه وتوهم وراءه غاية ال ما واملبالغة التأكيد من ذكر ما
 به للمأمور  تبليغه على بعدها ما لترتيب والفاء. لألمر تعكيس التبكيت يف أبلغ وأنه تعاىل جهته
 إيل احلاجة وعدم به أمر ما تبليغ إىل  مسارعته ظهور بغاية لإليذان به التصريح وعدم إليهم
  .)«)1ا أمرمت ما إثر الطاعة عن تتولوا إن أي الذكر

                                                            

 .6/160 سابق، مرجع السعود، أبو) 1(
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g×Ş¹]<Äe]†Ö] 
<ÓßjÖ]<Ìè†ÃjÖ]æ< <

:אא
  . )1(املعرفِة خالف والنكرةُ املعرفِة، نقيض وهو الشيء، إنكارك النكرةُ: التنكري

  : لغةً والتعريف
 بزيد وعرفه وسمه، به وعرفه مبكانِه، أعلمه بيته وعرفه إياه، أعلمه األمر عرفه عرف فعل من

  .)2(اخلبر من النفس تعرفَه ما كلُّ وهو النكِر، ضد والعرف بزيٍد، مسيته يأ
 من إليه يصلُ بالغي لسٍر إال هذا وما منكرة، الكلمة ذات تأيت وقد معرفة، الكلمة تأيت قد
 u t s r q p o nm l k ﴿: تعاىل قال اهللا كتاب يف التدبر نعمة اُهللا وهبه

x w v﴾)3(.  
  : آيات مخس يف تفرداٍت السعود أبو اإلمام أورد املطلب ذاه ويف
 .250: اآلية البقرة، سورة ﴾... e d c b ﴿: تعاىل قال .1
 .13: اآلية عمران، آل سورة ﴾... vu t s r q p o ﴿: تعاىل قال .2
: اآلية عمران، آل سورة ﴾... gf e d c b a ﴿: تعاىل قال .3

103. 
 .147: اآلية مران،ع آل سورة ﴾... ¶ ¸ ¹ ﴿: تعاىل قال .4
: اآلية النساء، سورة ﴾ L K J I H G F ED C B A ﴿: تعاىل قال .5

52. 

                                                            

 .9/236 ،»عرف«: مادة سابق، مرجع منظور، ابن) 1(
 .5/233 ،»نكر«: ةماد ،) السابق املرجع (منظور، ابن) 2(
 .82:اآلية النساء، سورة) 3(
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  : تعاىل اهللا قول فعند
﴿ l k j i h g f e d c b 

 p o n m﴾)1(.  
: قال حيث )صبرا: (تعاىل قوله يف) صرب (بتنكري متعلقًا بالغيا تفردا السعود أبو اإلمام ذكر

 تنكري يوجد هل قضية أثريت ولقد. )2(»خيفى ال ما اجلزالة من التفخيم عن املفصح الصرب وتنكري«
 ينكر) هـ745 (سنة املتويف حيان أبا أن وجد أنه العجيب فمن العلماء؟ بني نقاشا التعظيم يفيد
 µ ﴿ :تعاىل اهللا قول على معلقًا قال حيث العربية، يف للتعظيم مفيدا التنكري يكون أن وجود

½ ¼ » º¹ ¸ ¶ ÂÁ À ¿ ¾ ﴾)3( :»ذكره الذي هذا 
) كثريا خريا أي (وتقديره ثبوته على الدليل إيل وحيتاج تعظيم تنكري العرب لسان يف أن يستدعي

 إيل وحيتاج كثري خري: أي خريا أوتى فقد: أي حمذوف خلرب صفة) خري (جيعل أن على هو إمنا
  . )4(»العرب لسان من التركيب هذا مثل إثبات

 À ﴿): هـ538 (سنة املتويف الزخمشرى قول على معلقًا النص هذا حيان أبو أورد وقد
 ÂÁ﴾ )ا أي أويت فقد قال كأنه تعظيم تنكريا خري5()كثري( . 

 اهللا قول يف السابق نصه من يفهم للتعظيم تنكٍري وجود إيل يصلُ هنا السعود أبو والعالمة
 قد حىت الصنعة تأخذهم حيان كأيب النحاة بعض أن والواقع ﴾ j i h g ﴿ :تعاىل
 التعظيم، فيه التنكري أن والواقع والصنعة، اإلعراب وراء جريهم خالل من األسلوب جزوة يطفئوا
  .)6(»الدار خري له خري إذ« )خريا(لـ البيضاوى التعظيم ويؤيد

 تنكري يوجد أنه حيان أيب قول وأما الدارين، خريي بني املرء جيمع أن من أعظم خري وأي

                                                            

 .250: اآلية البقرة، سورة) 1(
 .1/522 سابق، مرجع السعود، أبو) 2(
 .269: اآلية البقرة، سورة) 3(
 .2/685) والتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار (احمليط، البحر األندلسي، حيان بأيب الشهري يوسف بن حممد) 4(
 يف األقاويل وعيون الترتيل حقائق عن الكشاف هـ،538ت اخلوارزمي الزخمشري عمر بن حممود اهللا جار القاسم أبو) 5(

 .1/396) والتوزيع والنشر للطباعة الفكر دار (التأويل، وجوه
 1/39) الفكر دار بريوت، (التأويل، وأسرار الترتيل أنوار البيضاوي، حممد بن عمر بن عبداهللا اخلري أبو الدين ناصر) 6(
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 حيان أيب لتلميذ األفراح عروس يف جاء مبا عليه يرد فإنه لسام من يسمع مل ألنه للتعظيم دمفي
 التنكري أن: الثالث ( التعظيم ذكر مث أمرين ألحد يكون التنكري إن«: يقول إذ السبكي وهو

 ووه التهويل أو للتعظيم اإليضاح ويف ويعرف يعني أن من أعظم إليه املسند أن مبعىن للتعظيم
  .)1(»)غريب

 سعة على يدل مما ﴾ j i h ﴿و ﴾ ÂÁ À ﴿ واحٍد سلٍك يف اآليتني وكال
 . املسألة هذه يف الثاقبة ونظرته السعود أيب اإلمام أُفق

 z y x w vu t s r q p o } ﴿: تعاىل اهللا قول وعند
 l k j i hg f e d c ba ` _ ~ } |

 n m﴾)2(.   
 تعريفها والقياس نكرت وإمنا« :﴾ | ﴿ :ىلتعا قوله يف السعود أبو العالمة قال
 .»التعريف إيل احلاجة وعدم ذكره املقدم املثىن لنفس التفريق أن لوضوح كقرينتها
 :تعاىل اهللا قول يف اإلشارة باسم إليه املسند تعريف بباب يتعلق آخر بالغيا تفردا ذكر كما

﴿ k j i ﴾ القليل لغلبة املستتبعة ثرياك القليل رؤية من ذكر ما إيل إشارة«: قال حيث 
 يف إليه املشار مرتلة ببعد لإليذان البعد معىن من فيه وما السالح الشاكي الكثري على العدة العدمي
  . )3(»الفضل

 m l k j i h gf e d c b a ﴿: تعاىل قوله وعند
 ~ }| { z y x w v u t s r q p o n

 d c b a ` _﴾)4(.  
 ﴾ ~ ﴿: تعاىل اهللا قول يف اإلشارة باسم التعبري يف بالغيا اتفرد السعود أبو العالمة ذكر

 به متيزه وكمال الفضل يف مرتلته وبعد إليه املشار درجة بعلو البعد معىن من فيه وما«: قال حيث
 اإلشارة اسم أفاده ما لتأكيد مقحمة والكاف املشاهدة األمور سلك يف بسببه وانتظامه عداه عما

                                                            

 .1/349 سابق، مرجع السبكي،) 1(
 .13: اآلية عمران، آل سورة) 2(
 .2/18 سابق، مرجع السعود، أبو) 3(
 .103: اآلية عمران، آل سورة) 4(
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  .)1(»الواضح التبيني ذلك مثل أي حمذوف ملصدر صفة أا على النصب وحملها الفخامة من
  : تعاىل قوله ويف
﴿ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ 

 É È﴾)2( .  
 ½ ¾ ¿ À ﴿: قوله يف باإلضافة التعريف بسر متعلقًا بالغيا تفردا اإلمام ذكر

 Ã Â Á﴾ مك مع أنفسهم إىل واإلسراف الذنوب أضافوا«: قال يثحبرآء ربانيني و 
  .)3(»أعماهلم إيل أصام ملا وإسنادا هلممهم واستقصارا هلا هضما تعاىل اهللا جنب يف التفريط من

  :تعاىل اهللا قول وعند
﴿ L K J I H G F ED C B A ﴾)4(.< <

 معىن من فيه وما القائلني إيل إشارة«: ﴾ A ﴿: تعاىل قوله يف السعود أبو اإلمام قال
   .)5(»الضالل يف مرتلتهم ببعد لإلشعار الذكر يف قرم مع البعد

  

                                                            

 .2/113 سابق، مرجع السعود، أبو) 1(
 .147: اآلية عمران، آل سورة) 2(
 .2/167 ،)سابقال رجعامل( السعود، أبو) 3(
 .52: اآلية النساء، سورة) 4(
 .2/346 ،) السابق املرجع( السعود، أبو) 5(
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:א
 عليه استوىل كذا بلد على وتغلب بالغلبة، عليه له حكم: صاحبه على وغُلّب قهره،: غلبه

  .)1(تغليبا عليه أنا وغلبته قهرا،
  .)2(»معىن أو لفظًا ةالبالغ أو الفصاحة جهة من األرجح يغلب أن«: هو القرطاجين قال
 H ﴿: تعاىل كقوله. )3(»كثرية فنون يف جيري واسع باب التغليب«: القزويين وقال

 SR Q P O N M L K J I﴾)4( .يف - السالم عليه- شعيب أدخل 
 أحد ترجيح« يسمى وقد. أصلًا ملتهم يف شعيب يكن مل إذ التغليب حبكم »ملتنا يف لتعودن«

 »اخلافقان«و واألم، لألب »أبوان« ذلك من بالتثنية التغليب ويكثر ،)5(»اآلخر على املعلومني
  .وعمر بكر أليب »العمران«و واملغرب للمشرق
  :وهى واحدة، آية يف السعود أبو اإلمام تفرد املطلب هذا ويف
 M L K J I H G F E D C B A ﴿: تعاىل اهللا قول

_ ̂  ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N﴾)6(.  
 K J I ﴿: تعاىل اهللا قول يف بالتغليب متعلقًا بالغيا تفردا السعود أبو اإلمام ذكر

L...﴾، ا الوالئد على الوالدن فأطلق اإلناث على الذكور غلب وقد«: قال حيث7(»أيض(.  

                                                            

 .»غلب«: مادة سابق، مرجع منظور، ابن) 1(
 .103 ص ،) للكتاب العربية الدار تونس، (اخلوجة، بن احلبيب/ د: حتقيق البلغاء، ومنهاج األدباء سراج القرطاجين،) 2(
 .112 ،91 ص سابق، مرجع القزويين،) 3(
 .88: اآلية األعراف، سورة) 4(
 .4/473 سابق، مرجع السبكي،) 5(
 .75: اآلية النساء، سورة) 6(
 .2/366 سابق، مرجع السعود، أبو) 7(
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^⁄éÞ^m<VovfÖ]<»<í×Û¢]< <
g×Ş¹]<Ùæù]<Ví×Û¢]<íè¤]< <

:אא
 لذاته، والكذب الصدق حيتمل قولٌ: البالغيون عرفه كما واخلرب إنشاء، أو خرب إما اجلملة

 األخبار أو الكذاب، مسيلمة عند احلال هو كما بكذا املقطوعة األخبار خترج حىت لذاته وقوهلم
 ال أو يطابقه واقع هلا اخلربية اجلملة ألن وذلك وتعاىل، سبحانه اهللا كأخبار بصدقها املقطوعة
 له واخلرب. كاذبا كان وإال صادقًا، كان اخلارجية النسبة لكالميةا النسبة طابقت فإن يطابقه،
 السعود أيب اإلمام تفردات وقعت وقد ،)1(الفائدة والزم الفائدة إرادة وهى أساسية بالغية أغراض

       :وهي واحدة آيٍة يف اخلرب يف
 QP O N M L K JI H G F E D C B A ﴿: تعاىل اهللا قول

] \ [ ZY X W V U T S R b a ` _ ^ ﴾)2(.  
 ديد فيه«: قال حيث ﴾... T S R ﴿: تعاىل قوله يف اخلرب من الغرض ذكر
  .)3(»والسنة القرآن من عِلموا ما بعد والنصارى، اليهود طرائق اتباع عن لألمة شديد ووعيد

 سِعيٍد أَِبى عن : النيب لقول املؤكد اإلخبار سورة يف جاء والذي التهديد هذا ورد وقد
 َّأَن ِبىالن  َقَال: »نِبعتلَت ننس نم لَكُما قَبرٍر ِشبا ،ِبِشباعِذراٍع وى ،ِبِذرتح لَكُوا لَوس 
رحج بض وهملَكْتا .»لَسا :قُلْنولَ يساللَِّه ر، ودهى الْيارصالنقَالَ ؟و :»ن4(»فَم(.  

                                                            

 رسالة (حتليلية، بالغية دراسة للزخمشري احمليط البحر كتابه يف األندلسي حيان أيب مناقشات أمحد، حممد أمحد/ باحث) 1(
 .112 ص ،) األزهر جامعة دكتوراة،

 .120: يةاآل البقرة، سورة) 2(
 .1/330 سابق، مرجع السعود، أبو) 3(
 وصحيح. 3456 احلديث رقم ،12/169 إسرائيل، بين عن ذكر ما باب األنبياء، أحاديث كتاب البخاري، صحيح) 4(

 .2669 احلديث رقم ،4/2054 والنصارى، اليهود سنن اتباع باب العلم، كتاب مسلم،
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g×Ş¹]<îÞ^nÖ]< <
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:א
 هذه بني وليس. )1(االبتداع أو اخللق، أو االبتداء هو واإلنشاء خلقهم، ابتدأ: اخللق اهللا أنشأ

 والكذب الصدق حيتمل ال كالم كل: عندهم اإلنشاء ألن صلة، البالغيون إليه ذهب وما املعاين
 ذكره ما وهذا. يطابقه ال وأ يطابقه خارجي واقع به النطق قبل لفظه ملدلول ليس ألنه لذاته

 أو تطابقه خارج لنسبته ليس الذي الكالم على يقال قد اإلنشاء«: اجلرجاين الشريف فقال القدماء
  . )2(»تطابقه ال

 أن احلصر ووجه«: القزويين فقال واإلنشاء اخلرب بني فصلوا حينما املعىن هذا على واعتمدوا
 هلا يكون ال أو تطابقه، ال أو تطابقه خارج لنسبته نيكو أن إما ألنه إنشاء، أو خرب إما الكالم
  .)3(»اإلنشاء: والثاين اخلرب،: األول. خارج

:א
: أنواع وهومخسة الطلب وقت حاصل غري مطلوبا يستدعي ما وهو: الطليب اإلنشاء: األول

 يف البالغيون عنها دثحت اليت املوضوعات هى وهذه. والنداء والتمين، واالستفهام، والنهى، األمر،
 لألديب جديدة معاين وتؤدي احلقيقية األغراض عن وخترج التعبري يف تتفاوت ألا اإلنشاء مبحث
  . كبري تصرف فيها

 والذم، املدح: متعددة أساليب وله مطلوبا يستدعي ال ما وهو :الطليب غري اإلنشاء: الثاين
  .)4(العقود وصيغ والرجاء، والباء، والتاء بالواو ويكون والقسم والتعجب،

                                                            

 .»نشأ«: مادة سابق، مرجع منظور، ابن) 1(
 .13 ص سابق، مرجع اجلرجاين،) 2(
 332/.1 سابق، مرجع مطلوب، أمحد/ د) 3(
 ).السابق املرجع) (4(
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  : الطلبية اإلنشائية األساليب): أ(
1. Ý^ãËj‰÷]< <

 يف وورد الرفيعة، األدبية األساليب من بديع وأسلوب العربية، فنون من بليغ فن االستفهام.. 
  .األسرار ودقائق املعاىن خبيئات على حاويا ،)1(كثريا الكرمي القرآن آيات

  : لغةً االستفهام وتعريف
 أن طلب أي األمر، عن فالن من استفهم: ويقال يفهمه، أن سأله): استفهم: (ليقا«
  .)2(»عنه له يكشف

  :واصطالحا
 ومنهم الفهم طلب أي االستفهام، مبعىن وهو عندك، ليس ما خرب طلب وهو ،»االستخبار«

 كان ثانيا عنه سألت فإذا الفهم، حق يفهم ومل أوال سبق ما االستخبار بأن بينهما فرق من
 إذا إال حقيقة يكون أال لزم الذهن، يف حتصيله أو اخلارج يف ما طلب االستفهام ولكون استفهاما
 مل وإذا احلاصل، حتصيل يلزم استفهم إذا الشاك غري فإن ،اإلعالم بإمكان مصدق شاٍك من صدر
  .)3(االستفهام فائدة انتفت اإلعالم بإمكان يصدق

  : اللغة أساليب كسائر انداللت له - عموما-  واالستفهام.. 
 من جبهله شيء فهم يطلب املستفهم أن يعىن الفهم، طلب وهى وضعية، داللة: األوىل
  : السائل كقول باالستفهام، املخاطب
  . تسري؟ أين وإىل حضرت؟ ومىت امسك؟ ما الطريق؟ أين

 املخاطب من شئ فهم إىل حاجة يف ليس املستفهم يكون أن وضابطها جمازية، داللة: الثانية
 من هو يستعلم أن ال ا، املخاطب إعالم قاصدا املقام يقتضيها معاين ينشئ هو بل باالستفهام،
 من فيها ما لكثرة اازية، الداللة هذه يف تكمن االستفهام أسلوب ومزايا شئ، عن املخاطب
 معان إيل عيةالوض معانيه عن االستفهام خروج«بـ البالغيون يسميه ما وهذا واللطائف، األغراض

                                                            

 .استفهاما) 1260 (الكرمي القرآن يف) 1(
 .483: ص، »فهم«: مادة، الفاء: مصدر الوجيز، املعجم العربية، اللغة معجم) 2(
 .327، 326/ 2 سابق، مرجع الزركشى،) 3(
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  .)1(»الكالم ومقامات السياق من تفهم جمازية أخرى
  : كبريان قسمان -االعتبار ذا-  ولالستفهام.. 

 يف مثبتا عنه املستفهم كان إذا تقريريا االستفهام ويكون التقريري، االستفهام :األول القسم
  .): ﴿ x w v u ﴾)2 الكرمي الرسول خياطب تعاىل اهللا قول مثل املعىن،

  : صورتني يف إنكاريا االستفهام ويكون اإلنكاري، االستفهام :الثاىن القسم
 اهللا قول أمثلته ومن الواقع، يف له وجود ال منفيا االستفهام أداة بعد ما يكون أن: األوىل

 .قط ذلك جنعل مل أي ؟)º ¹ ¸ ¶﴾)3 « ¼ ... ﴿: تعاىل
 ال أن ينبغى كان لكنه اخلارج، يف وجود له مثبتا االستفهام أداة بعد ما يكون أن: الثانية

 . أصلًا يكون
 .)r q p o n m l k ﴾)4 ﴿: تعاىل اهللا قول أمثلته ومن

 ألن يكون أن ينبغى ال كان لكنه اخلارج، يف وجود وله واقع االستفهام بعد الواقع فالقول
 ¯ ﴿ :املشركني ختوبي يف تعاىل اهللا وقول مذموما، كان هللا خملص عمل يصدقه مل إذا القول

 ´ ³ ² ± °﴾)5()6(.  
 الكرمي، القرآن يف االستفهام ورود يف نظروا الذين املفسرين من السعود أبو واإلمام.. 
  .فيها ورد اليت لآليات البالغى التفسري خلدمة ودالالته وأسراره معانيه مستخرجا
 أسباب آيات يف ريةكث مواضع يف بذلك كثري ابن اإلمام عن السعود أبو اإلمام وتفرد.. 
  :  آيات مخس الصدد هذا يف السعود أبو اإلمام ا تفرد اليت واآليات ،احلكيم القرآن يف النصر

                                                            

 القزويىن عمر حفص أيب الدين إمام بن عبدالرمحن حممد بن سعدالدين القضاة قاضى بن حممد عبداهللا أبو الدين جالل) 1(
) م1989 األزهرية الكليات مكتبة (ط خفاجى، عبداملنعم حممد: حتقيق املفتاح، تلخيص على اإليضاح الشافعى،

،)3/68.( 
 .1: اآلية الشرح، سورة) 2(
 .45: اآلية من الزخرف، سورة) 3(
 .2: اآلية من الصف، سورة) 4(
 .28: اآلية من األعراف، سورة) 5(
 .5 ،4 ص سابق، مرجع املطعىن،/ د) 6(
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V U T S R Q P O N    \ [ Z Y X W...﴿ :تعاىل اهللا قول .1
 .107 ،106: اآلية البقرة، سورة ﴾...[ ^_ 

 .81: اآلية عمران، آل سورة ﴾... o n m l k ﴿: تعاىل قوله .2
 .160: اآلية عمران، آل سورة ﴾... rq p o n m l ﴿ :تعاىل اهللا ولق .3
 النساء، سورة ﴾ J I H G F E D C B A ﴿ :تعاىل قوله .4

 .75: اآلية
 .38: اآلية التوبة، سورة ﴾... h g f e d ﴿ :تعاىل قوله .5
  

  : تعاىل اهللا قول فعند
﴿V U T S R Q P O N    ` _  ̂ ] \ [ Z Y X W

h g f e d c b a﴾ )1(.   
 إما وهو.. «: السعود أبو اإلمام قال ،﴾... N ﴿ استفهام الكرمية اآلية صدر يف وقع.. 
 ما على حيزها يف ما مع ﴾ P ﴿ يعطف مل وإمنا ذكر ما على لالستشهاد وإعادة للتقرير تكرير
 الوقوف يف وكفايته منهما بكل العلم باستقالل وإشعارا التأكيد لزيادة ﴾ ` ﴿و مثلها من سبق
 N ﴿ أي األشياء مجيع على تعاىل قدرته على لالستشهاد مستقل تقرير وإما املقصود هو ما على

 O﴾ الكلي التصرف على التامة للقدرة املستلزمان الباهر واالستيالء القاهر السلطان له اهللا أن 
 فمن هحلكم معقب وال ألمره معارض ال مشيئته تقتضيه حسبما ويا وأمرا وإعداما إجيادا فيهما
  .  )2(األشياء من شيء قدرته عن خيرج كيف شأنه هذا

  :قائلًا السعود أبو اإلمام ذكره ما على املطعين عبدالعظيم د.أ علق وقد... 
 أضاف للتقرير، املوضوعني يف االستفهام أن يف وضوحا، املسألة السعود أبو اإلمام ويزيد«

  :وجهني حيتمل الثاين االستفهام أن
  .األوىل اآلية عجز يف قبله الذي للتقرير مؤكدا نيكو أن: األول

                                                            

 .107، 106: اآلية البقرة، سورة) 1(
 .1/314 سابق، مرجع السعود، أبو) 2(
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 لتقرير والثاىن. تعاىل اهللا قدرة كمال لتقرير األول فيكون مستقلًا تقريرا يكون أن: والثاىن
  . »ملكه سعة

 هو بل معادل له وليس حقيقي ال جمازى استفهام اآليتني يف الوارد االستفهام أن: واخلالصة
 وما للكون اخلالصة وملكيته شئ كل على اهللا قدرة بفوقية العلم سوخر به مراد تقرير استفهام
  .)1(»خملوقات من حوى

  
   :تعاىل قوله وعند
﴿ x w v u t s r q p o n m l k 

 ¬ « ª ©¨ § ¦¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~} | { z y
 ° ¯ ®﴾)2(.   

 لسؤالا على مبىن استئناف«: قال حيث ﴾ § ﴿: تعاىل اهللا قول يف السعود أبو اإلمام تفرد
 اكتفاء اإلصر أخذهم يذكر مل وإمنا أقررنا قالوا: فقيل ذلك، عند قالوا فماذا قيل كأنه
 أبو اإلمام أرشد كما استيثاقى، تقريرى اآلية يف االستفهام أن يتضح سبق مما .)3(»...بذلك

  . أعلمو أعلى تعاىل واهللا. كثري ابن اإلمام عن السعود أبو اإلمام تفرد التوجيه وذا السعود،
 وجوب يف سواء كلهم ورسله اهللا أنبياء أن: إحدامها جليلتني حقيقتني تربز اآلية فهذه
 واحد، به جاءوا الذي احلق وأن السابق، يكمل الالحق آخر، بعضا يكمل منهم بعضا ألن اإلميان،
 خامت رتلةم وبيان عليهم، أُنزل ما بكل واإلميان له العبادة وإخالص اهللا، توحيد إيل الدعوة هو

 أخذ قد العزة رب وأن به، يؤمنون كانوا قبله بعثوا الذين والرسل األنبياء مجيع وأن  الرسل
 اهللا أعطوا وأم. حى أحد ومنهم بعث إذا رسالته لواء حتت واالنضواء بنصرته امليثاق عليهم
 ورد وقد. هشأن جل هو شهد كما يشهدوا بأن وأمرهم عليهم وجل عز اهللا وشهد وأقروه امليثاق
  .)4(﴾ § ¨©  ؟ ¡﴿: االستفهام هذا اآلية هذه يف

                                                            

 .91 ص سابق، مرجع املطعين،/ د) 1(
 .81: اآلية عمران، آل سورة) 2(
 .2/84 سابق، مرجع السعود، أبو) 3(
 .170 ص ،)سابقال رجعامل( املطعين،/ د) 4(

 



  

 )السعود أليب السليم العقل وإرشاد كثري البن العظيم القرآن تفسريي بني مقارنة تفسريية دراسة (الكرمي القرآن يف النصر أسباب

 
98  

 y x w v u t s rq p o n m l ﴿ :تعاىل قوله وعند
 _ ~ } | {z﴾)1( . 

 نصرهم كما هلم الناصر فهو تعاىل، اهللا على املؤمنني توكل إلجياب الكرمية اآلية وردت... 
 وعلى هلم، ناصر فال أُحد يوم فعل كما مخذال وتعاىل سبحانه أراد وإن هلم، غالب فال بدر، يوم
  . واالعتماد التوكل جيب وحده اهللا فعلى لذا وحده، اهللا عند من فالنصر هذا

. ﴾ z y x w v u} | { ~ _ ﴿ استفهام الكرمية اآلية يف وورد
 النتفاء مفيد إنكاري استفهام ﴾ z y x w v u} ﴿«: قائلًا السعود أبو اإلمام تفرد
 على تعاىل اهللا بعد من أو تعاىل، خذالنه بعد من أي ﴾ z y} ﴿ املبالغة بطريق صفةو ذاتا الناصر
 ووجود النصر وقوع إلنكار االستفهام أن السعود أبو اإلمام يرى هكذا. )2(»...جاوزمتوه إذا معىن
  .هلم اخلذالن تعاىل اهللا أراد إذا الناصر

  :قائلًا السعود أبو ماماإل ذكره ما على املطعين عبدالعظيم د.أ علق وقد... 
 اهللا أراد إذا النصر وقوع إلنكار إنه: االستفهام هذا يف قال من أول كان السعود أبو... «
  .)3(»اخلذالن
 االستحالة درجة إىل وصفة ذاتا الناصر النتفاء مفيد إنكارى االستفهام أن يتضح سبق مما
  . وأعلم أعلى تعاىل واهللا. كثري ابن اإلمام عن السعود أبو اإلمام به تفرد ما وهذا

  
  : تعاىل قوله وعند
﴿ O N M L K J I H G F E D C B A 

_ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P ﴾)4( .  
 عنه حيجم خماطر من فيه ملا والقتال اهللا، سبيل يف القتال على احلث مقام يف اآلية هذه وردت

 عن واالضطهاد الظلم ودفع اهللا، كلمة إلعالء خوضه جيب قد ولكنه النفوس، وابه الناس،
                                                            

 .160: اآلية عمران، آل سورة) 1(
 .2/182 سابق، مرجع السعود، أبو) 2(
 .193 ص سابق، مرجع املطعين،/ د) 3(
 .75: اآلية النساء، سورة) 4(
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 فضله ببيان اجلهاد على املؤمنني حث القرآن سياسة من كان لذا دينهم أجل من أوذوا إذا الضعفاء
 وتدفع وجب إذا القتال يف ترغب واآلية وجب، إذا عليه لإلقبال النفوس وتنشيط. آثاره وكرمي
  . للهمم املثبطة البواعث املؤمنني عن

  . ﴾... G F E D C B A ﴿ استفهام كرميةال اآلية يف وورد
 أي مقاتلني غري لكم شئ أي: أي والنفي لإلنكار واالستفهام«: قائلًا أبوالسعود اإلمام تفرد

  .)1(»...املقاتلة ترك يف لكم عذر ال
 عن التخلف له يبيح عذر للمخاطب يكون أن ونفي إلنكار االستفهام أن يتضح سبق مما
 أعلى تعاىل واهللا. كثري ابن اإلمام عن السعود أبو اإلمام به تفرد ما هذاو. اهللا سبيل يف اجلهاد
  . وأعلم

  
  : تعاىل قوله
﴿ sr q p o n m l k j i h g f e d 

 ` _ ~ } | { z yx w v u t
a﴾)2(.  

 للمؤمنني يكون أن تنفي اهللا، سبيل يف الواجب القتال ترك على العتاب آيات من آية هذه
 متاعها ألن الدنيا، احلياة إيل الركون عليها وتنكر وجب، إذا القتال عن تقاعسال هلم يبيح عذر أي

 . تبوك عن الناس تراخى ملا اآلية هذه نزلت وقد زائل، متاع فإنه قلته ومع قليل،
 e d ﴿: تعاىل اهللا قول وهو نداء بأسلوب بدأت الكرمية اآلية هذه أن جند

 f...﴾ رب وقدبـ ع﴿ f e d ﴾ م ايةالعن لكمال، يف استفهامني جند مث 
  . األداة تنوع مع البالغة قمة

 k j i h g f e d ﴿: تعاىل اهللا قول وهو: األول االستفهام
 p o n m l﴾؟ .  

                                                            

 .2/366 سابق، مرجع السعود، أبو) 1(
 .38: اآلية التوبة، سورة) 2(
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  .؟﴾ v u t ﴿: تعاىل قوله وهو: الثاىن واالستفهام
 تباطأمت: أي والتوبيخ اإلنكار معىن فيه استفهام«: قائلًا أبوالسعود اإلمام تفرد حيث
  .)1(»...وتقاعستم
 يبيح عذر أي للمؤمنني يكون أن نفي والنفي، لإلنكار اآلية يف االستفهام أن يتضح سبق مما

 اإلمام به تفرد ما وهذا. الدنيا احلياة إيل الركون عليهم وتنكر وجب، إذا القتال عن التقاعس هلم
  .وأعلم أعلى تعاىل واهللا. كثري ابن اإلمام عن السعود أبو

                                                            

 .4/106 سابق، مرجع السعود، أبو) 1(
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2. †Úù]< <

:א
رِي نقيض معروف اَألمهه النربه أَم هراحلرف حذف على ِإياه وأَمره كراع عن اَألخرية وأَم 

  . )1(أَمره قَِبلَ أَي فأْتمر وِإماراً أَمراً يأْمره
: العلوي قال كما أو واإللزام، االستعالء وجه على الفعل طلب هو البالغيني عند واألمر

 جهة على الغري جهة من الفعل استدعاء عن ينِبئُ قول أو الفعل عىتستد صيغة هو«
  .)2(»االستعالء

  :هى صيغ أربع ولألمر
 .)j i h g f e ﴾)3 ﴿: تعاىل كقوله األمر فعل .1

  :احلطيئة وقول
ــل رحال ت ــاِرم ــا دِع املَك  )4(الطاِعم الكاسـي   وِاقعد فَِإنك أَنت   ِلبغيِته

 .)kj i h g f ﴾)5 ﴿: تعاىل كقوله بالم املقرون املضارع .2
  :متام أيب وقول

 )6(فليس لعني مل يفض ماؤهـا عـذر         األمـركذا فليجلَّ اخلطب وليفدِح

. )gf e d c b a `_ ^ ﴾)7 ﴿: تعاىل كقوله األمر فعل اسم .3
 مبعىن »بلْه« واستجب، مبعىن »آمني« واكفف، مبعىن »مه«و ،اسكت مبعىن »صه« ومنه
 . أدِرك مبعىن »دراِك« وانزل، مبعىن »نزاِل« وأِمهله، مبعىن »رويده« ودع،

                                                            

 .»نشأ«: مادة سابق، مرجع منظور، ابن) 1(
 .1/313 سابق، مرجع مطلوب، أمحد/ د) 2(
 .56: اآلية النور، سورة) 3(
 .1/2 ديوانه، يف احلطيئة) 4(
 .7: اآلية الطالق، سورة) 5(
 .1/494 ديوانه، يف متام أيب) 6(
 .105: اآلية املائدة، سورة) 7(
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 .)on m ﴾)1 ﴿: تعاىل كقوله األمر فعل عن النائب املصدر .4
 .والبالغيون النحاة حبثه اليت األساليب أوائل من واألمر
 هذا على تشتمل كثرية بآياٍت تفسريهم يف أتوا قد الذين األئمة من السعود أبو واإلمام
  :هي آيات أربع الصدد هذا يف السعود أبو اإلمام ا تفرد اليت واآليات األسلوب،

 .147: اآلية عمران، آل سورة ﴾... ¶ ¸ ¹ ﴿: تعاىل اهللا قول .1
: اآلية النساء، سورة ﴾... F E D C B A ﴿: تعاىل اهللا قول .2

102. 
 .1: اآلية األنفال، سورة ﴾... DC B A ﴿: تعاىل اهللا قول .3
  .41: اآلية التوبة، سورة ﴾... C B A ﴿: عاىلت قوله .4

 ¶ ¸ Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿: تعاىل اهللا قول فعند
 É È Ç Æ Å﴾)2(.  

 اهللا حببل يتمسكون الشدائد وقت املؤمنني أن كيف خالهلا من القرآن لنا يذكر اآلية هذه
 ¶ ¸ Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿ :قائلًا القرآن ذلك عن يعرب املتني،
Ä É È Ç Æ Å ﴾.  

 È Ç Æ ﴿ :تعاىل اهللا قول يف كثري ابن اإلمام عن السعود أبو اإلمام تفرد وقد 
 É﴾ باخلضوع املقرونَ الدعاَء فإن القَبول، حيز إىل له تقريباً«:قائلًا زكاء عن الصادر 
 عنهم دريص أن غري من الدعاِء هذا على مواضبني يزالوا مل واملعىن االستجابة، إىل أقرب وطهارٍة
 التعريض من وفيه. الدين ومراصِد احلرِب مواقف يف والتزلزِل واخلَوِر اجلزِع شائبةَ يوهم قولٌ

  .)3(»خيفى ال ما باملنهزمني

                                                            

 .83: اآلية البقرة، سورة) 1(
 .147: اآلية عمران، آل سورة) 2(
 .2/167 سابق، مرجع السعود، أبو) 3(
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  : تعاىل وقوله
﴿ M L K J I H G F E D C B A 

 Y X W V U T S R Q P O N
 g f e d c b a ` _ ^ ] \[ Z
x w v u t s r q p o n m l k j ih y

 b a ` _ ~ } |{ z﴾)1(.  
 الصالة أن فمع واآلخرة، للدنيا يصلح كديٍن وتعامله اإلسالم واقعية مدى لنا تبني اآلية هذه

 احلذر، اختاذ وبني هذا بني وازن القرآن أن إال املسلمني، عقيدة يف قدٍر من هلا ما وهلا الدين عماد
 اهللا قول يف السعود أبو اإلمام يتفرد وف،اخل بصالة املتعلقة الفقهية القواعد وضعت فقد ولذا
 مهينا عذابا هلم أعد احلذر بأخذ لألمر تعليل« :قائلًا ﴾ { ~ _ ` b a ﴿: تعاىل
 عذابه م حيل كى األسباب مباشرة يف ملوا وال بأموركم فاهتموا عليهم وينصركم خيذهلم بأن

  .)2(»بأيديكم
 M L K J IH G F E DC B A ﴿: تعاىل وقوله

 U T S R Q P ON﴾)3(.  
 النفس به تتعلق أمر وهذا احلرب، من اإلنسان يغنمه وما األنفال بقضية تتعلق اآلية هذه
 تتعلق نصره حالة ويف مقتول، وإما قاتل إما حالني بني أنه يقينا يعلم املقاتل إن حيث البشرية،
 كان لذا الدنيا، مبتاع للتعلق ظران البغضاء من لونٌ الناس بني حيدث وقد األشياء، ذه أكثر نفسه
 J IH G F E DC B A ﴿: تعاىل بقوله اآلية هذه يف االستهالل حسن

 U T S R Q P ON M L K﴾.  
: ﴾ U T S R Q P ﴿ :تعاىل اهللا قول يف السعود أبو اإلمام يقول

 إلظهار اعةبالط واألمر بالتقوى األمر بني البني ذات بإصالح األمر وتوسيط ويه أمره بتسليم«

                                                            

 .102: اآلية النساء، سورة) 1(
 .2/414 سابق، مرجع السعود، أبو) 2(
 .1: اآلية األنفال، سورة) 3(
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 .)1(»بالطاعة األمر حتت بعينه به األمر وليندرج املقام حبسب باإلصالح العناية كمال
 JI H G F E D C B A ﴿ :تعاىل قوله وعند

 P O N M L K﴾)2( .  
 السياق هذا إىل والناظر اآليات، فيه جتيئ الذي السياق إيل اإلنسان ينظر أن جدا املفيد فمن

 k j i h g f e d ﴿: تعاىل قوله يف املؤمنني تبةمبعا بدأ اهللا أن جيد
 p o n m l﴾3(؟( .  

 السعود أبو اإلمام تفرد وقد ﴾ C B A ﴿ هلم األمر يأيت أن املناسب من فكان
 على واإلنكار تركه على التوبيخ بعد بالنفور لألمر جتريد«: قائلًا ﴾ A ﴿: تعاىل اهللا قول يف

  .)4(»فيه املساهلة
 يف وذلك اازي األمر سبيل على آيةً جاءت األسلوب هذا يف جاءت اليت اآليات وهذه

 الدعاء، به مراد وإمنا حقيقته على ليس هنا فاألمر ﴾ É È Ç Æ ﴿: تعاىل قوله
 وتعاىل سبحانه اهللا من املوجه احلقيقي األمر سبيل على جاءت فقد اُألخرى الثالثة اآليات أما

  . أعلمو أعلى تعاىل واهللا األمة، لتعليم

                                                            

 .4/2 سابق، مرجع السعود، أبو) 1(
 .41: اآلية التوبة، سورة) 2(
 .38: اآلية من التوبة، سورة) 3(
 .4/107 ،)سابقال رجعامل( سعود،ال أبو) 4(
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3. îãßÖ]<< <

:א
 وجه على الفعل عن الكف طلب النهي كف: وتناهى فانتهى نهيا اه األمر، خالف النهي
 البد منهما واحد كل أن يف األمر مع ويتفق. الطليب اإلنشاء أقسام أحد وهو واإللزام، االستعالء

 هلا، ناهيا أو لنفسه آمرا اإلنسان كوني أن ميكن فال بالغري يتعلقان وأما االستعالء، اعتبار من فيه
  . هلما مريدا كونه يف فاعلهما حال اعتبار من البد وأما

 الطلب، على دالّ األمر وأن اآلخر، ختالف بصيغة خمتص منهما واحد كل أن يف وخيتلفان
  . )1(منهيه اهيةكر من البد النهي وأن مأمورِه، إرادة من فيه البد األمر وأن املنع، على دال والنهي

 M ﴿: تعاىل كقوله اجلازمة الناهية »ال«بـ املقرون املضارع هى واحدة صيغة وللنهي
 SR Q P O N﴾)2( .  

 إىل األدىن من صادرا ويكون الدعاء: منها كثرية جمازية معاٍن إيل الصيغة هذه خترج وقد
  . )Ã Â Á À ﴾)3 ﴿: الدعاء يريد من لسان على تعاىل اهللا كقول األعلى

 على تعاىل اهللا كقول صديق إيل صديق أو أخيه إىل أخ من صادرا يكون وقد ،وااللتماس
  .)lk j i h g f e ﴾)4 ﴿: موسى أخاه خياطب هارون لسان

 W V U T S R Q ﴿: تعاىل اهللا كقول ،النصح وكذلك ،والتمين
YX﴾)5(.  

  :احلطيئة كقول ،والتحقري ،والتوبيخ
 )6(الطاِعم الكاسي وِاقعد فَِإنك أَنت  ِلبغيِتهـادِع املَكاِرم ال ترحـل

                                                            

/ ود ،3/285 ،) االلكترونية املصطفى مكتبة (البالغة، ألسرار املتضمن الطراز العلوي، إبرهيم بن على بن محزة بن حيىي) 1(
 .344 ص3 سابق، مرجع مطلوب، أمحد

 .12: اآلية احلجرات، سورة) 2(
 .286: اآلية البقرة، سورة) 3(
 .94: اآلية طه، سورة) 4(
 .282: اآلية البقرة، سورة) 5(
 .1/2 ديوانه، يف احلطيئة) 6(
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  . )hg f e d c b ﴾)1 ﴿: تعال اهللا ،كقولوالتيئيس
  :الدولة سيف مدح يف املتنيب وقول
 )2(ختمـوا  يدا بأسخاهم الكرامإنَّ رؤيتـهبعـدكرميـا تطلنب ال

 العذاب الظلم عاقبة :أي )Ë Ê É È ﴾)3 ﴿: تعاىل اهللا كقول العاقبة وبيان
  .)5(،)4(الغفلة ال

  : آيات أربع يف السعود أبو اإلمام تفرد اجلانب هذا ويف
 .104: اآلية النساء، سورة ﴾ } | { ~ �¡ ﴿ :تعاىل اهللا قول .1
 ﴾ © ª » ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ ﴿: تعاىل قوله .2

 .15:اآلية األنفال، سورة
 ﴾ | { ~ _ ` f e d c b a ﴿: تعاىل قوله .3

 .20:اآلية فال،األن سورة
 .46: اآلية األنفال، سورة ﴾... W V U T S R Q ﴿: تعاىل قوله .4
  
  : تعاىل اهللا قول عند
﴿ ¬ « ª ©¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡� ~ } | { 

 µ  ́³ ² ±° ¯ ®﴾)6( .  
 اهللا أن وذلك الكرمي، القرآن خالل من املعنوية للروح ورفع نفسية يئةٌ الكرمية اآلية هذه
 اآلالم إىل اإلشارة طريق عن أعدائهم مواجهة يف املُثلى الطريقة املسلمني لميع وتعاىل سبحانه

                                                            

 .66: اآلية التوبة، سورة) 1(
 .1/302 ديوانه، يف املتنيب) 2(
 .42: اآلية إبراهيم، سورة) 3(
 سابق، مرجع القزويين، ،152 ص ،) هـ1318 امليمنية املطبعة مصر، (العلوم، مفتاح السكاكى، بكر أيب بن يوسف) 4(

 .170 ،145 ص
 .3/344 سابق، مرجع مطلوب، أمحد/ د) 5(
 .104: اآلية النساء، سورة) 6(
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 يعاين عدوهم وإمنا اآلالم ذه املختصني فقط هم ليسوا وأم احملاربني تصيب قد اليت النفسية
 أي هلم وتشجيع للنهي تعليل«: كثري ابن اإلمام عن متفردا ذلك يف السعود أبو اإلمام يقول أكثر،
 فما ذلك على يصربون إم مث وبينهم بينكم مشترك هو بل بكم خمتصا اآلالم من تقاسونه ما سلي

 األديان سائر على دينكم إظهار من اهللا من ترجون حيث منهم به أوىل أنكم مع التصربون لكم
 الوهن عن للنهى تعليل ﴾ ¥ ﴿ :تعاىل وقوله بباهلم، خيطر ماال اآلخرة يف الثواب ومن
 .)1(»ألجله

  : تعاىل قال
﴿ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ﴾)2(.   

 تلحقهم وكادت بكثرم، املسلمون أُعجب ملا حنني يف كان موقٍف إىل اآلية هذه تعرض
  .﴾ © ª » ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ ﴿ اآلية فجاءت اهلزمية

 النهي ييدلتق معىن ال إذ« :قائلًا اآلية هذه يف النهى يف التقييد من العلة أبوالسعود اإلمام يبني
 إيل الداعي هو وكثرم إليهم العدو توجه بل بكثرم أو العدو إىل السابق بتوجههم األدبار عن

 تولوا حيث حنني يوم منهم سيكون مبا اإلشعار على ومحله عنه النهي إيل واحملوج عادة األدبار
 .)3(»مدبرين
 أريب عقٍل إىل حيتاج ما يةالبالغ اللطائف من له العربية األساليب يف التقييد أن شك وال

ا للنهى يتعرض السعود أبا اإلمام فإن ولذا ويتذوقها، العربية أساليب يفهمتعاىل اهللا قول يف أيض :
﴿ f e d c b a ` _ ~ } | ﴾)4(.  

 .)5(»عنه تتولوا ال أي السماع حبال عنه النهي لتقييد ال« :قائلًا

                                                            

 .2/419 سابق، مرجع السعود، أبو) 1(
 .15: اآلية األنفال، سورة) 2(
 .4/19 ،) السابق املرجع (السعود، أبو) 3(
 .20: اآلية األنفال، سورة) 4(
 .4/25 ،) السابق املرجع (السعود، أبو) 5(
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  : تعاىل اهللا قول ويف
﴿Y X W V U T S R Q  _ ^] \ [ Z 

 b a `﴾)1( .  
 آهلة لنصرة ابتغاًءا حيارب من الناس فمن الناس معادن بينت اليت الوقائع من بدٍر واقعة كانت

 اآلية فجاءت اهللا مرضات ابتغاء حياربون آخرون وأناس مصاحل، من ألصحاا حتققه ملا مزعومة
 U T S R Q ﴿ :تعاىل اهللا قول يف السعود أبو العالمة يقول الفريقني، بني لتميز

 Y X W V﴾ »بالتقوى وأمروا بطرين مرائني أمثاهلم يكونوا أن املؤمنني فنهى 
  .)2(»...بضده لألمر مستلزم الشيء عن النهي إن حيث من واإلخالص

                                                            

 .46: اآلية فال،األن سورة) 1(
 .4/41 ،سابق مرجع السعود، أبو) 2(
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4J<ð]‚ßÖ]< <

א :א
: أي داًءوِن مناداةً وناداه به ونادى ناداه وقد والرعاء، الدعاء مثل الصوت: والنداء النداء

  .)1(به صاح
 البالغيون أدخله وقد. الداعي إىل املدعو إقبال طلب هو أو ليقبل، باملنادى التصويت النداء
  . )2(املتأخرون

 األدوات هذه وبعض. يا ووا، ووهيا، وآي، وأي، ،وأيا آ، واهلمزة: هي أدوات عدة وللنداء
   .)4()3(ذلك إيل سيبويه أشار وقد للبعيد، وبعضها للقريب

  : آيات ثالث يف السعود أبو العالمة تفرد الصدد هذا ويف
 .286 :اآلية البقرة، سورة ﴾... § ¨ © ª » ¬® ﴿ :تعاىل اهللا قول .1
 ﴾ © ª » ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ ﴿: تعاىل قوله .2

 .15:اآلية األنفال، سورة
 األنفال، سورة ﴾ m l k j i h g f ﴿: تعاىل اهللا قول .3

  64: اآلية
  
  : تعاىل قوله عند
﴿ » º ¹ ¸ ¶ µ´ ³ ² ± ° ¯ ®¬ « ª © ¨ § 

 Ð Ï Î Í Ì Ë ÊÉ È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾½ ¼
 ß Þ Ý Ü Û Ú ÙØ × Ö Õ Ô ÓÒ Ñ﴾)5( .  

                                                            

 .»ندى«: مادة سابق، مرجع منظور، ابن) 1(
 .146،172 ص سابق، مرجع القزويين، ،154 ص سابق، مرجع السكاكي،) 2(
 والنشر للطبع املدين مكتبة القاهرة، (هارون، حممد عبدالسالم: حتقيق الكتاب، قنرب، عثمان بن عمر بشر أبو سيبويه،) 3(

 .1/325 ،) والتوزيع
 .3/326 سابق، مرجع مطلوب، أمحد/ د) 4(
 .286: اآلية البقرة، سورة) 5(
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: قائلًا ﴾... ¿ Ã Â Á À ﴿: تعاىل اهللا قول يف أبوالسعود اإلمام تفرد
 أطول تعد وهي البقرة سورة أواخر يف اآلية هذه. )1(»الضراعة مزيد إلبراز بينهما النداء وتوسيط«

 وما والرسل، األنبياء قصص ببعض املتعلقة واألمور األحكام من ا ما وا الكرمي القرآن يف سورة
 جاء فقد ولذا ﴾... § ¨ © ª » ¬® ﴿: تعاىل بقوله السورة وختمت  ذلك، إىل

  .األداة احملذوف النداء طريق عن الدعاء
  : تعاىل اهللا قول وعند
﴿² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©  ´ ³ ﴾)2(.  
 فقد األداة، حمذوف احلكيم القرآن حكى كما املؤمنني من موجها السابق النداء كان وإذا
 يف الثبات املؤمنني من طالبةً األداة ذكرت حيث بالنصر يتعلق آخر موقف يف اآلية هذه جاءت
 © ﴿ :تعاىل اهللا قول يف متفردا السعود أبو اإلمام ذلك يف يقول احلرب، يف الكفار مواجهة

 « ª﴾ :»يف به جيء واحلروب الوقائع من سيقع فيما جار كلي حبكم للمؤمنني خطاب 
  . )3(»عليه احملافظة على حضهم يف ومبالغة بشأنه لالعتناء إظهارا القصة تضاعيف
  

  : تعاىل اهللا قول وعند
﴿ m l k j i h g f ﴾)4(.  
 :﴾j i h g f  m l k ﴿: تعاىل اهللا قول يف السعود أبو اإلمام قال

 وبني بينهم الواقعة األمور يف أو املؤمنني وأمور أموره مجيع يف إياه تعاىل كفايته بيان يف شروع«
 للتنبيه والتنبيه النداء حبريف اجلملة وتصدير خاصة مادة يف إياه تعاىل كفايته بيان إثر كافة الكفرة
  . )5(»للحكم عليتهاب لإلشعار النبوة بعنوان وإيراده مبضموا االعتناء مزيد على

                                                            

 .1/595 سابق، مرجع السعود، أبو) 1(
 .15: اآلية األنفال، سورة) 2(
 .4/19 ،) السابق املرجع (السعود، أبو) 3(
 .64: اآلية األنفال، سورة) 4(
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:אאא)(
 ومن الرجاء، أسلوب هذا ومن الطلب وقت حاصل غري مطلوب تستدعي ال اليت وهى
 c b a ﴿: تعاىل اهللا قول الدراسة حمل هي اليت الطلبية غري اإلنشائية األساليب

 t s r q p o n m l k j i h gf e d
 _ ~ }| { z y x w v u d c b a `﴾)1( . 

 وازديادكم اهلدى على لثباتكم طلبا«: ﴾ d c ﴿: قائلًا السعود أبو اإلمام تفرد حيث
  .)2(»فيه

  . )Y X W V UT S R Q P O ﴾)3 ﴿: أيضا تعاىل وقوله
 ينعم ما تشكروا أن راجني أي« :قائلًا اآلية يف الواردة »لعل« على السعود أبو اإلمام يعلق

 فعل كما بالنصر عليكم اهللا ينعم لعلكم أو قبل فيما شكرمت كما النصرة من بتقواكم عليكم به
  .)4(»اإلنعام هو الذي سببه موضع الشكر فوضع قبل من ذلك

 لألساليب تعرضوا الذين األئمة من السعود أبو واإلمام الرجاء أساليب من تعد ولعل
... القرآنية لآليات التأويلى املعىن أثرت نية،بيا وداللة بالغية أسرار من حتتها انطوى وما اإلنشائية،

 اهللا من الرجاء يقع هل: وهي إشكالية تسري وهنا للرجاء تأيت وهي ،)لعل (األساليب هذه ومن
 وهو آخر موقٍف يف أبوالسعود العالمة السؤال هذا على جييب احلقيقة؟ سبيل على وتعاىل سبحانه
n m l  u t s r q p o ﴿ :تعاىل اهللا قول على علق حينما

 v﴾)5(، مع وعدمه الوقوع بني متردد أمر توقع إنشاء هو لعل لكلمة الوضعي املعىن«: قائال 
 حتققه يعترب قد املعىن وذلك إشفاقًا، فيسمى مكروه أو ترجيا فيسمى حمبوب وأما األول رجحان
 ألن االستعمال يف الشائع األصل وهو يرمحين اهللا لعل: قولك يف كما املتكلم جهة من أما بالفعل
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 بالكالم التام التلبس يف املتكلم مرتلة له ترتيلًا املخاطب جهة من وأما به قائمة اإلنشاءات معاين
 حتققه يعترب وقد ،)z y x ﴾)1 } | { ~ � ﴿: سبحانه قوله يف كما بينهما اجلاري
 من له مصححة يثيةحب متصف للتوقع مؤنة نفسه يف األمر ذلك بأن إيذانا التجوز من بضرب بالقوة
 يستحيل املتكلم جهة الكرمية اآلية يف روعيت فإن أصال توقع من الفعل توقع هناك يعترب أن غري
 طلبه يشبه بأن االستعارة إىل إما فيصار وجل عز الغيوب عالم من التوقع المتناع املعىن ذلك إرادة
 هني أمرا منه املرجو من الراجي ءبرجا أسباا لتعاضد هلا مؤنة كوم مع التقوى عباده من تعاىل

 كلمة له فيستعار األول رجحان مع وعدمه الوقوع بني مترددا منهما كل متعلق كون يف احلصول
 إيل وأما الوقوع من املطلوب وقرب الطلب قوة على الداللة يف للمبالغة حرفية تبعية استعارة لعل

 منها متمكنون وهم منه إياها وطلبه ىللتقو مستعدين إياهم تعاىل خلقه يالحظ بأن التمثيل
 شيئا منه املرجو من ورجائه الراجي من منتزعة يئة فتشبه هيئة ذلك من وينتزع ألسباا جامعون
 حيصل استعارة هناك فيكون الثانية يف يستعمل أن حقه ما األوىل اهليئة يف فيستعمل املنال سهل

 فأمر والتمثيل االستعارة يف تعاىل إرادته املشبه جعل اوأم مرارا مر كما التمثيل يف املعترب التركيب
 فاعل من إما حال فاجلملة تعاىل إرادته عن املراد ختلف جبواز القائلة االعتزال قاعدة على مؤسس
 الغائبني على املخاطبني تغليب بطريق عليه عطف وما مفعوله من أو التقوى منكم طالبا خلقكم
 تلك على خلقهم فإن له علةٌ أو التقوى منكم مطلوبا وإياهم خلقكم أي بالعبادة املأمورون ألم
 تعليل جتويز على بناء إما تتقوا كي أو لتتقوا خلقكم قيل كأنه التقوى ألجل خلقهم معىن يف احلال
 الغاية لترتب ترتيال وإما السنة أهل من كثري إليه ذهب كما العباد إيل راجعة بأغراض تعاىل أفعاله
 لغايات تعاىل أفعاله استتباع فإن له غرض هو ما على الغرض ترتب مرتلة له رةمث هي ما على

 فيه نزاع ال مما عليها أقدم ملا لوالها حبيث هلا غائية علة هي تكون أن غري من جليلة متقنة ومصاحل
 لقواخ مبا إتيام فإن وتأكيدها به للمأمور عليته لتكميل العلة أو احلال من ذكر مبا خلقهم وتقييد
 e d c ﴿: تعاىل لقوله موافقته مع تعبدون على تتقون وإيثار الوجوب يف أدخل له

 h g f﴾)2(، أمر قصارى التقوى أن ملا إلزامها يف والتشديد العبادة إجياب يف للمبالغة 
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  .ألزم منها أدىن هو ما كان التقوى لزمتهم فإذا جهده ومنتهى العابد
 من حال واجلملة احلقيقي، معناها يف فلعل املخاطب جهة روعيت وإن أهون به واإلتيان

. والفالح باهلدى الفائزين املتقني زمرة يف لالنتظام راجني ربكم اعبدوا قيل كأنه اعبدوا ضمري
 ما كل عن والترتُّه بالكلية وجل عز اهللا إىل التبتلُ هي اليت الثالثة، مرتبتها بالتقوى املراد أن على
 القدر وباالنتظام املتنافسون فيها يتنافس اليت العبادة غايات أقصى وهي ه،مراقبت عن سره يشغل
 العذاب عن التوقي مرتبيت من دوا وما املرتبة هذه أرباب لريجتيه عليه والثباِت إنشائه بني املشترك
 وصفي بني الفاعل من احلال توسيطَ ولعل ،ترٍك أو فعل من يؤمث ما كل عن والتجنِب املخلد،
 عريقًا وكونه الربوبية، أحكام معظم األول الوصِف بكون اإلشعار فوات من التقدمي يف ملا املفعول

 بالفعل، التوقِع حتقِق اعتباِر تقدير على هذا الكالم، طول زيادة من التأخري ويف العبادة إجياب يف
 املذكورة الطريقة على عليه عطف وما خلقكم، مفعول من حال فاجلملةُ بالقوة حتققُه اعترب إن فأما
 وتعاىل سبحانه فإنه تتقوا، أن راج كلُّ منكم يرجو حبيث مجيعا كونكم حالَ وإياهم خلقكم: أي
 كلُّ منهم يرجو حبيث حاهلم كان واألنفسية، اآلفاقية ملباديها جامعني للتقوى، مستعدين برأهم ملا
 اآلية أن واعلم قطعا، الرجاء يتحقق مل إنو خللقهم مقارنةٌ احلالة وهذه حمالة، ال يتقوا أن راٍج

 هلم مرشدةٌ الناس، كافة على عبادِته وحتتم تعاىل، توحيده بوجوب ناطقةً بعبارا كوا مع الكرميةَ
  قضاًء بذلك يقضي ومما واآلفاِق األنفس يف املنصوبِة التكوينيِة اآلياِت مطالعةَ أن إىل بإشارا
 أنه ملا أسالِفهم؛ وخلِق خلقهم من بأنفسهم يتعلق ما اآليات تلك من اأولً فيها بني وقد متقنا،
 z y x } ﴿ :فقيل مبعاشهم يتعلق مبا عقب مث داللة وأظهر شهادةً أقوى

|﴾...«)1()2(.  
 علوم ببعض ترتبطُ ومباحث متعددة قضايا أثار أنه يلحظ السعود أيب العالمة كالم وبتتبع

) لعل (تكون أن من الفرق وبني ،الكرمي القرآن يف) لعل (حتتمله ملا رضاعا ،والعقيدة والنحو البالغة
 ال الذي وهو وتعاىل تبارك اهللا من صادرة) لعل (تكون أن وبني القرآن، عن حيكي قائل لسان على
  . العقيدة ذه يتعلق فيما وغريهم، املعتزلة أثاره ملا وتعرض الغيوب، عالم ألنه التوقع منه حيدث
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מ :א
  . )1(السلك يف مجعته أي اللؤلؤ ونظمت ونظاما، نظما ينِظمه نظمه التأليف،: النظْم
 ذهب فقد الكرمي القرآن إعجاز يف يبحثون ،)2(املعتزلة أخذ أن منذ النظم فكرة بدأت

 الناظم وأن الكالم نظم إىل أشار قد املقفع ابن وكان. العجيب بنظمه معجز القرآن أن إيل بعضهم
 فص كل ووضع وأكاليل ومسوطًا قالئد فنظمه ومرجانا وزبرجدا ياقوتا وجد الفصوص كصاحب
  . )3(رقيقًا صائغا بذلك فسمي حسنا بذلك يزيده مما شبهه لون كل إىل ومجع موضعه

 معجز اهللا كتاب أن إىل وذهب »القرآن نظم« كتبه أحد ومسى النظم عن اجلاحظ وحتدث
  . )4(»العباد مثله على يقدر ال الذي« البديع نظمهب

 حركات بني منقسمة النحو معاين«: قال الذي السريايف سعيد أيب عند الفكرة وتطورت
 والتأخري بالتقدمي الكالم تأليف وبني هلا املقتضية مواضعها يف احلروف وضع وبني وسكناته اللفظ
 يكون أن خيلو ال فإنه النعت عن شيء زاغ نوإ ذلك يف اخلطأ وجتنب ذلك يف الصواب وتوخي
 على اجلارية القوم عادة عن خلروجه مردودا أو البعيد والتأويل النادر باالستعمال سائغا
  .)5(»فطرا

  : هي آيات بتسع السعود أبو اإلمام تفرد املطلب هذا ويف
  .286: اآلية البقرة، سورة ﴾ ÙØ × Ö Õ Ô ...﴿: تعاىل اهللا قول .1
  .120: اآلية البقرة، سورة ﴾ F E D C B A ﴿: تعاىل اهللا قول  .2
  .250: اآلية البقرة، سورة﴾ e d c b ﴿: تعاىل اهللا قول .3

                                                            

 .»النظم«: مادة سابق، مرجع منظور، ابن) 1(
 .6، 5 ص البلغاء ورسائل ،319 ص الصغري األدب املقفع، ابن آثار) 2(
 .4/90 ،) م1996- هـ1416 اجليل، دار (احليوان، اجلاحظ، حبر بن عمرو عثمان أبو) 3(
- هـ1424 العلمية، الكتب دار لبنان، (،1ط واملؤانسة، اإلمتاع يدي،التوح العباس ابن حممد بن علي حيان أبو) 4(

 .1/107 ،) م2003
 . 3/330 سابق مرجع مطلوب، أمحد/ د) 5(
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 .126: اآلية عمران، آل سورة ﴾ z } | { ~ _ ﴿: تعاىل اهللا قول .4
 .147: اآلية عمران، آل سورة ﴾... ¶ ¸ º ¹ « ¼ ﴿ :تعاىل اهللا قول .5
 .160: اآلية عمران، آل سورة ﴾ rq p o n m l ﴿ :تعاىل اهللا قول .6
: اآلية النساء، سورة ﴾ L K J I H G F ED C B A ﴿ :تعاىل قوله .7

52. 
: اآلية التوبة، سورة ﴾ p o n m l k ﴿ :تعاىل اهللا قول .8

20. 
 النور، سورة ﴾... \ [ ^ _ ` c b a ﴿: تعاىل قوله .9

 .55:اآلية
  
  : تعاىل قال
﴿ ß Þ Ý Ü Û Ú ÙØ × Ö Õ Ô ﴾)1(.   

 وارمحنا« :قائلًا ﴾ ÙØ × Ö Õ Ô ﴿ :تعاىل اهللا قول يف أبوالسعود ماماإل تفرد
 على سابقة التخلية أن ملا الرمحة طلب على واملغفرة العفو طلب وتقدمي علينا وتفضل بنا وتعطف
 .)2(»...التحلية
 وهذا. ذلك بعد الرمحة جللب واخلطايا الذنوب من للتطهر اآلية يف التقدمي أن يتضح سبق مما

  .وأعلم أعلى تعاىل واهللا. كثري ابن اإلمام عن أبوالسعود اإلمام به تفرد ام
 v u t s r q p o ﴿ :تعاىل اهللا قول نزل بعدما اآلية جاءت

 yx w﴾)3( والعارضة الالزمة األمور من القلب يف يقع ما أن تومهوا ملا املسلمني على ذلك وشق 
 تسعه أمرا: أي وسعها إال نفسا يكلف ال أنه آليةا ذه فأخربهم به، مؤاخذون وغريها املستقرة
 علينا أنعمت كما قائلني اهللا دعوا ذلك املؤمنون علم فعندما عليها، ويشق يكلفها وال طاقتها،

                                                            

 .286: اآلية البقرة، سورة) 1(
 .1/599 سابق، مرجع السعود، أبو) 2(
 .284: اآلية البقرة، سورة) 3(
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 ربنا يا فنسألك هلا، تبعا النعم مجيع اليت اإلسالم نعمة وهي اجلسيمة، واملنحة العظيمة بالنعمة
 أهل وقاوموا وبرسلك، بك كفروا الذين الكافرين، القوم على تنصرنا بأن نعمتك متام وموالنا
 األرض يف لنا متكن بأن والسنان، والسيف والبيان باحلجة عليهم فانصرنا أمرك، ونبذوا دينك
  .النصر ا حيصل اليت واألعمال اإلميان وترزقنا وختذهلم
 باألخالق التحلي عىنمب فالتحلية والتخلية، التحلية مصطلح السعود أيب اإلمام كالم ويف
 .)1(التصوف نزعة به عرفت املصطلح وهذا الذميمة األخالق عن التخلي مبعىن والتخلية الكرمية،

 QP O N M L K JI H G F E D C B A ﴿: تعاىل قوله وعند
 b a ` _ ^ ] \ [ ZY X W V U T S R﴾)2(.   

 A ﴿: تعاىل اهللا قول يف قال حيث اآلية بنظم متعلقة بالغية لطيفة السعود أبو اإلمام ذكر
 F E D C B...﴾ :»من إقناطه يف املبالغة من وفيه املراد بظهور ثقة النظم فأوجز 

 ما يفعلون خالّهم ولو والسالم الصالة عليه عنه يرضوا مل حيث فإم وراءه غاية ال ما إسالمهم
 الصالة عليه اتباعه من كاناإلم حتت يدخل يكاد ماال وسلم عيه اهللا صلى منه أملّوا بل يفعلون
 أنفسهم يف حالتهم وهذه والسالم؟ الصالة عليه مللته اتباعهم يتوهم فكيف مللّتهم والسالم
 لن: وقالوا بذلك وشافهوه وسلم عيه اهللا صلى للنيب أظهروها إم وأما بينهم، فيما ومقالتهم
 فيه بل الكرمي النظم يساعده فال قيل كما ملتنا تتبع حىت رضانا طلب يف بالغت وإن عنك نرضى
 .)3(»خالفه على يدل ما

                                                            

 العبادة وشدة الزهد إيل تدعو فردية كرتعات اهلجرى الثالث القرن يف اإلسالمى العامل يف انتشرت دينية حركة: الصوفية) 1(
 باسم معروفة مميزة طرقًا صارت حىت ذلك بعد الرتعات تلك تطورت مث احلضارى، الترف يف لالنغماس مضاد فعل كرد

 هذا يف أن بيد. املشاهدةو بالكشف تعاىل اهللا معرفة إيل الوصول بغية ا والسمو النفس تربية املتصوفة ويتوخى الصوفية،
 باحللول وقالوا الشريعة فأسقطوا الباطين، الفكر بينهم وانتشر باالبتداع، والذوا االتباع، عن الصوفية من كثري حاد العصر
 البيان جملة (واإلمامية، الصوفية بني العالقة احلمام، عبداهللا زياد/ د. الباطنيات من ذلك غري إيل والتناسخ واالحتاد
 .28 ص ،) ـه1432

 .120: اآلية البقرة، سورة) 2(
 .1/330 سابق، مرجع السعود، أبو) 3(
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 j i h g f e d c b ﴿: تعاىل قوله وعند
 p o n m l k﴾)1( .  

: قال حيث صراحةً إليه يشر مل وإن بالنظم، متعلقًا بالغيا تفردا السعود أبو اإلمام ذكر
 سؤال مث األمر مالك هو الذي الصرب إفراغ سؤال قدموا حيث بديعا ترتيبا الدعاء يف راعوا ولقد«

  .)2(»القصوى الغاية هو الذي النصر سؤال مث عليه املتفرع القدم تثبيت
  

  : تعاىل قوله وعند
﴿ k j i h g f e d cb a ̀  _ ~ } | { z ﴾)3(.  
 الفعل ذلك مصدر إىل العائد الضمري وهو واحٍد إىل متعٍد واجلعل«: السعود أبو اإلمام قال
 عليه املدلول املصدر إىل أو ﴾ ` a ﴿ :تعاىل قوله أعين املذكور املصدر إىل هعود وأما املقدر
 املركبة على متقدمة البسيطة اهليئة ألن الترتيل جبزالة حقيق فغري قيل كما ﴾ r ﴿ :تعاىل بقوله
 يف وجوده بيان بعد يكون أن حقُّه الكرمي بالنظم املراد هو كما اإلمداد لوجود الغائبة العلة فبيان
 الفعل كمصدر والوقوع الوجود حيث من معتربين غري املذكورين املصدرين أن يف ريب وال نفسه
 حيث من والثاين الكفايةُ حيث من معترب األولُ بل وجودمها أحكام لبيان يتصدى حىت املقدر
  .)4(»]آالف خبمسة اإلمداد هو والواقع [آالف بثالثة اإلمداد هو األول أن على الوعد

  
 ¶ ¸ Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿ :تعاىل اهللا قولو

 É È Ç Æ Å﴾)5(.   
 ما على مبغفرا الدعاء وقدموا« :﴾ Å Ä ﴿ :تعاىل اهللا قول يف أبوالسعود اإلمام قال

 من والتأييد بالتقوية احلرب مواطن يف: أي أقدامنا وثبت بقوهلم الدعاء من احلال حبسب األهم هو
                                                            

 .250: اآلية البقرة، سورة) 1(
 .1/522 سابق، مرجع السعود، أبو) 2(
 .126: اآلية عمران، آل سورة) 3(
 .2/140 ،) السابق املرجع (السعود، أبو) 4(
 .147: اآلية عمران، آل سورة) 5(
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 .)1(»...احلق دينك على ثبتنا أو عندك
 به تفرد ما وهذا. الدعاء من احلال حبسب األهم هو ملا اآلية يف التقدمي أن يتضح سبق مما
  .وأعلم أعلى تعاىل واهللا. كثري ابن اإلمام عن أبوالسعود اإلمام

 بعد الفرج يأتى عاله يف جل اهللا إىل ويلجأ يدعو عندما املؤمن أن على تدل اآلية هذه
 إنه شىت؛ وظائف يؤدي العدو لقاء عند اللّه فذكر الشدة، بعد والرخاء لعسرا بعد واليسر الكرب
 حقيقة استحضار ذاته الوقت يف وهو أولياءه، ينصر الذي باللّه والثقة تغلب ال اليت بالقوة االتصال
 املغتصبة الطواغيت وطرد األرض، يف ألوهيته لتقرير للّه، معركة فهي وأهدافها، وبواعثها املعركة

 لالستعالء وال للمغنم، وال للسيطرة، ال العليا هي اللّه كلمة لتكون معركة فهي وإذن األلوهية ذههل
 وأشد الساعات أحرج يف - اللّه ذكر واجب-  الواجب هلذا توكيد أنه كما.. القومي أو الشخصي
  .الرباين التعليم هذا حيققها املعركة يف قيمة ذات إحياءات وكلها املواقف،

 y x w v u t s rq p o n m l ﴿: تعاىل هللا قول وعند
 _ ~ } | {z﴾)2( .  

 للمؤمنني تشريف اآلية يف اخلطاب تلوين أن وهى بالغية نكتة السعود أبو اإلمام يضيف
 إن: أي خذالنه إيل يفضي عما وحتذيرهم إليه اللجوء على وحثهم تعاىل عليه توكلهم إلجياب
 o n m l ﴿: تعاىل اهللا قول عند فيقول لبكميغ أحد فال بدر يوم نصركم كما ينصركم

 rq p...﴾: »توكلهم إلجياب للمؤمنني تشريفا اخلطاب تلوين بطريق سيقت مستأنفة مجلة 
 كما ينصركم إن: أي خذالنه إيل يفضى عما وحتذيرهم إليه اللجوء على وحثهم تعاىل عليه

 وصفة ذاتا الغالب أفراد مجيع لنفي املنتظم اجلنس نفي طريق على يغلبكم أحد فال بدر يوم نصركم
 كان وإن الكرمي  النظم ظاهر من املفهوم مث فقط الصفة نفي على لدل أحد يغلبكم فال قيل ولو
 فهما منه املفهوم لكن املقام يقتضيه الذي وهو أيضا املساواة لنفي تعرض غري من مغلوبيتهم نفي
 منه أفضل ال أو فالن من أكرم ال قلت فإذا للمخاطبني الغالبية وإثبات املساواة نفي هو قطعيا

 اللغات مجيع يف مطرد أمر وهذا فاضل كل من وأفضل كرمي كل من أكرم أنه حتما منه، فاملفهوم

                                                            

 .2/167 سابق، مرجع السعود، أبو) 1(
 .160: اآلية عمران، آل سورة) 2(
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 يف كما اإلنكاري االستفهام طريق على ورد فيما مطرد هو بل لصريح بالنفي له اختصاص وال
 .)b a ` _ ~ } | ﴾)1 ﴿ :تعاىل قوله

 قيل حيث هود سورة يف وقع ما ذكرنا فيما قاطع نص هو ومما الترتيل من كثرية مواقع ويف
 كل من أخسر كوم فإن ،)l k j i h g f ﴾)2 ﴿: حقهم يف بعده
 .)3(»أحد يوم فعل كما ﴾ t s ﴿ ظامل كل من أظلم كوم قطعا يستدعى خاسر

  
  . )L K J I H G F ED C B A ﴾)4 ﴿: تعاىل اهللا قول وعند
 السامع ضمري يف الروعة وإدخال املهابة تربية وهى بالغية لطيفة إيل السعود أبو اإلمام ذهب

 أحد كل إيل اخلطاب وتوجيه) لن (كلمة ويف«: ﴾ L K J I ﴿: تعاىل اهللا قول عند فيقول
 الطلب سبق عن املنبئ الوجدان بعدم عدمه عن والتعبري منكرا النصر وتوحيد اخلطاب له يتسىن ممن

  .)5(»...خيفي ال ما بالكلية األبدى حرمام على الداللة من العام خاطبامل إيل مسندا
 s r q p o n m l k ﴿: تعاىل قوله ويف

 ~ } | { z y x w v u t
 l k j i h gf e d c b a ` _﴾)6(.  

 سلك يف حبه نظم« :قال حيث ﴾ _ ` a ﴿: قوله يف بالغيا تفردا اإلمام ذكر
وجل عز اهللا حب سولِهر وحب  اا لشأنه تنويهأن جيب مما أنه على وتنبيه بحأن عن فضلًا ي 
 فمن عداوم ألجل أعدائهما قتال عن عبارةٌ اجلهاد فإن حمبتهما إيل راجعةٌ حمبته بأن وإيذانا يكره
  .)7(»حيبهما ال من قتال حيب أن جيب حيبهما

                                                            

 .68:اآلية العنكبوت، سورة) 1(
 .22: اآلية هود، سورة) 2(
 .4/107 سابق، مرجع السعود، أبو) 3(
 .52: اآلية النساء، سورة) 4(
 .2/346 ،) السابق املرجع (السعود، أبو) 5(
 .24: اآلية التوبة، سورة) 6(
 .4/86 ،) السابق عاملرج (السعود، أبو) 7(
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d c b a ` _ ^ ] \  e ﴿: تعاىل اهللا قول وعند
 t s r q p o n m l k j i h g f

 c b a ` _ ~ } |{ z y x w vu﴾)1(.  
 باإلميان قام من وعد فإنه وخمربها، تأويلها شوهد اليت الصادقة، اهللا وعود على اآلية تدل
 يف املتصرفني فيها، اخللفاء هم يكونون األرض، يف يستخلفهم أن األمة، هذه من الصاحل والعمل
 به يشركون وال اهللا يعبدون اإلسالم، دين وهو هلم، ارتضى الذي دينهم هلم ميكن وأنه تدبريها،
 على يفوقون مبا الصاحل والعمل اإلميان من األمة، هذه صدر فقام اهللا، إال أحدا خيافون وال شيئا،
 التام األمن وحصل ومغارا، األرض مشارق وفتحت والعباد، البالد من فمكنهم غريهم،
 قاموا طاملا الساعة، قيام إيل األمر يزال وال الباهرة، العجيبة اهللا آيات من فهذا التام، والتمكني
 واملنافقني، الكفار عليهم يسلط وإمنا اهللا، وعدهم ما يوجد أن بد فال الصاحل، والعمل باإلميان
  .الصاحل والعمل باإلميان املسلمني إخالل بسبب األحيان، بعض يف وخيذهلم

  ﴾ \ [ ^ _ ` b a ﴿ :تعاىل اهللا قول يف ودأبوالسع اإلمام تفرد
 واألحكاِم اآلثاِر استتباع يف وعراقِته اإلمياِن أصالِة إلظهار املعطُوفِني بني الظَّرف وتوسيطُ« :قائلًا

: تعاىل قوِله يف عنهما تأخريه وأما ،عليهم جيب ما وأهم منهم يطلب ما أولَ بكوِنه ولإليذاِن
﴿ Á À¿ ¾ ½ ¼ » º Ä Ã Â﴾)2( َّفألن )هناك )ِمن 

 اإلميان بني جامعون أنهم يف ريب وال املؤمنني خلَّص من السالم عليه معه للذين والضمري بيانيةٌ
 هذا بكماِلها، اجلليلة نعوم ذكر بعد بياِنهم ورود من بد فال عليهما مثابرون الصاحلِة واألعمال

 عليِه له أو تبعيضيةٌ )ِمن( أنَّ على عموماً ولُألمِة والسالم الصالةُ عليه يبللن اخلطاب جعلَ ومن
الممن معه وملن الس صوصاً املُؤمننيها على خةٌ أنأَى فقد بيانيا نيقتضيِه عم ظِم سباقالكرِمي الن 
 .)3(»....احلَمبر السالم عليه بشأنه يليق عما وأبعد ،مبنازلَ وسياقُه
 اإلميان بني جامعون املؤمنني من  النيب أتباع أن إليضاح اآلية يف التأخري أن يتضح سبق مما
 ومن خاصة للمنافقني ال الكفرة لعامة خطاب) ِمنكُم(و ،عليهما ومثابرون الصاحلة واألعمال
  .وأعلم أعلى تعاىل واهللا كثري، ابن اإلمام عن أبوالسعود اإلمام به تفرد ما وهذا. تبعيضية

                                                            

 .55: اآلية النور، سورة) 1(
 .29: اآلية من الفتح، سورة) 2(
 .6/161 سابق، مرجع السعود، أبو) 3(
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g×Ş¹]<Äe]†Ö]<< <
‡^]<ê×ÏÃÖ]< <

:אא
 التركيب أو اإلسناد يف يكون الذي وهو احلكمى وااز التركيب وجماز اإلسنادي ااز هو

 املفردة األلفاظ فيه تستعمل ااز  من النوع وهذا اإلسناد، جهة من متلقى ألنه كذلك مسي وقد
 :هو العقلى ااز: السكاكي وقال. )1(اإلسناد طريق عن ااز يكونو األصلي موضوعها يف
 ال للخالف إفادة التأويل من لضرب فيه احلكم من املتكلم عند ما خالف به املفاد الكالم«

 العلوي ذهب ذلك وإيل بالكناية، االستعارة سلك يف نظمه ذلك بعد رأى مث. )2(»وضع بوساطة
 ذهب ما وعد األصلية، مواضعها غري يف استعملت لغوية جمازات العقلي ااز أمثلة إن«: قال الذي
  . )3(»فاسدة عقلية أا من الرازي إليه

  : أقسام ثالثة العلقي وااز
  .)d c b a ` _ ﴾)4 ﴿: تعاىل اهللا قول: مثل حقيقان طرفاه ما: األول
  .)Í Ì Ë ﴾)5 ﴿: تعاىل اهللا كقول جمازيان طرفاه ما: الثاين
 اآلخر، دون جمازا - إليه املسند أو املسند-  طرفيه أحد كان ما: أي خمتلفان طرفاه ما: لثالثا
  .)GF E D C B A ﴾)6(،)7 ﴿: تعاىل اهللا كقول

                                                            

 .2/36 سابق، مرجع اإلتقان، السيوطي،) 1(
 .185 ص سابق، مرجع السكاكي،) 2(
 .76، 1/75 سابق، مرجع العلوي،) 3(
 .3: اآلية األنفال، سورة) 4(
 .16: اآلية من البقرة، سورة) 5(
 .25: اآلية من إبراهيم، سورة) 6(
 .3/199 سابق، مرجع مطلوب، أمحد/ د) 7(
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 :وهي واحدة بآيٍة املطلب هذا يف السعود أبو اإلمام تفرد وقد
 Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È ﴿: تعاىل اهللا قول

 Ø × Ö Õ Ô﴾)1( .  
 السعود أبو اإلمام فيقول العقلى ااز وهو البالغية األسرار من سرا السعود بوأ اإلمام ذكر

 حمذوف باملدح واملخصوص إليه املوكول نعم أي«: ﴾ × Ø ...﴿: تعاىل اهللا قول عند
  .)2(»...وجل عز اهللا أي

 اإلسناد، بأمر يتعلق ألنه نصه من ااز هذا يفهم وإمنا العقلي ااز بقوله يصرح مل إن وهو
 فهي الفاعلية العقلي ااز يف تسمى العالقة وهذه األشياء، إليه يوكلُ الذي هو وتعاىل سبحانه فاهللا
  .مدفوق: أي )Z Y X ﴾)3 ] ﴿: تعاىل قوله حنو على مفعول مبعىن فعيل

                                                            

 .173: اآلية عمران، آل سورة) 1(
 .2/196 سابق، مرجع السعود، أبو) 2(
 .6: اآلية من الطارق، سورة) 3(
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g×Ş¹]<‹Ú^¤]< <
<†’ÏÖ]< <

:א
. فيها وساتحمب أي ،)W V U T ﴾)1 ﴿: الكرمي القرآن ويف احلبس،: القَصر

 شئ ختصيص هو والقصر. )2(الطمع غَرب به نطمح أن من وكفها أمر عن نفسك كفك: والقصر
 | { ﴿: تعاىل اهللا قول يف النفي بطريق باخلرب املبتدأ كتخصيص وذلك خمصوص بطريق بشئ

 a ` _ ~﴾)3(، املتنيب إال شاعر ما«: مثل باملبتدأ اخلرب وختصيص«)4(.  

:א
 .والتشويق القصر بني التقدمي .1
  .واالستثناء النفي طريق عن القصر .2
  .الفصل ضمري ذكر طريق عن القصر .3

                                                            

 .72: اآلية الرمحن، سورة) 1(
 .»قصر«: مادة سابق، مرجع منظور، ابن) 2(
 .20: اآلية حلديد،ا سورة) 3(
 .3/136 سابق مرجع مطلوب، أمحد/ د) 4(
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1. Üè‚ÏjÖ]<°e<†’ÏÖ]<ÐèçjÖ]æ 
מ :א

 ملقتضى ومطابقته معانيه وإبراز األسلوب روعة يف العظيم األثر ذو العربية اللغة أساليب أحد
  : ضربان التقدمي أن إىل »السائر ملثلا« كتابه يف األثري ابن أشار وقد احلال،

 وضرب معناه، على التركيب أو اجلملة بداللة أي املعاىن، على األلفاظ بداللة خيتص ضرب
   .)1(ذلك له يوجب مبا الختصاصه الذكر يف التقدم بدرجة خيتص

  :الزركشى اإلمام وقال
 يف متكنهم على داللة به أتوا فإم البالغة، أساليب أحد هو والتأخري التقدمي يف القول«
  .مذاق وأعذب موقع أحسن القلوب يف وله هلم، وانقياده الكالم يف وملكتهم الفصاحة،
 كاملفعول، التأخري، رتبته ما تقدمي ألنه منه، عده من فمنهم ااز، من عده يف اختلف وقد  
 فإن منه، ليس أنه حوالصحي وحقه، رتبته عن منهما كلُ نقل كالفاعل، التقدمي، رتبته ما وتأخري
  .)2(»يوضع مل ما إىل له وضع ما نقل ااز

  :الرازى اإلمام فيه وقال
 مؤخرا، النية يف يكون أن فإما الفاعل، على قدم إذا واملفعول عليه، قُدم إذا الشيء أن اعلم

 التأخري، يةن على يكون أال وإما الفاعل، على قدم إذا واملفعول عليه، قُدم إذا املبتدأ كخرب وهو
 واحد كل حيتمل امسني إىل جتيء أن مثل آخر، حكم إىل حكم من الشيء تنقل أن على ولكن
 هذا، على ذاك وأخرى ذلك، على هذا مرة فتقدم له، خربا اآلخر ويكون مبتدأ، يكون أن منهما
  .)3(»زيد املنطلق«: وأخرى ،»املنطلق زيد«: تارةً تقول حيث واملنطلق، بزيد، تصنعه ما فمثل

 النظم يف تغيري من أحدثه وما القرآنية اآلية نطاق يف بالتقدمي والبالغيون املفسرون اهتم وقد
  . السياق وتطلبه املقام يقتضيه غرض على للداللة املعىن يف تغيري من النظم تغيري يتبع وما اجلليل،

                                                            

 .2/210) والنشر للطبع مصر ضة (،2ط احلويف، أمحد/ د: حتقيق السائر، املثل األثري، ابن) 1(
 .3/233 سابق، مرجع الزركشى،) 2(
 للماليني العلم دار: ريوتب (،1ط أمني، شيخ بكرى د:حتقيق اإلعجاز، دراية يف اإلجياز اية الرازي، الدين فخر) 3(

1985.( 
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 -التقدمي حقه يسل مما-  فيها قدم ما تقدمي: منها دروب، على القرآين النظم يف فالتقدمي
 الفاعل، على به واملفعول والعكس، املسند على إليه املسند تقدمي: مثل بالغي غرض لتحقيق
 على اجلملة داللة لغرض املفعول قدم حيث ﴾ S R ﴿ :ومثاله إخل... يتعلق ما على والظرف

 األنعام تقدمي ومثاله - آخر على شئ تقدمي-  مجلة تقدمي أو بعينها، لفظة تقدمي: ومنها االختصاص،
 .)n m l k j i h g f e ﴾)1﴿: تعاىل اهللا قول يف األناسي على

  .﴾ U T ﴿ مجلة على ﴾ S R ﴿ مجلة وتقدمي
 تقدمي: ومثاله األخرى اآلية يف وتأخريها الكرميات، اآليات من آية يف كلمة تقدمي: ومنها
  Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â﴿: تعاىل اهللا قول يف العدل على الشفاعة

 Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î﴾)2(.  
 i h g f e d c b a ﴿: تعاىل اهللا قول يف الشفاعة على العدل  وتقدمي

 r q p o n m l k j﴾)3( .  
 اإلمام املتنوعة بأشكاهلا القرآنية اآليات يف التقدمي ألوجه تعرضوا الذين املفسرين ومن
 متفردا آللئها، بعض استخراجو أسرارها بعض عن اللثام إماطة يف جهدا يأل مل الذي أبوالسعود،

  . كثري ابن اإلمام عن بذلك
  
  : وهي آيات بأربع السعود أبو اإلمام تفرد الصدد هذا ويف
 . 13: اآلية عمران، آل سورة ﴾... vu t s r q p o ﴿ :تعاىل اهللا قال .1
 .160: اآلية عمران، آل سورة ﴾... rq p o n m l ﴿ :تعاىل اهللا قال .2
: اآلية النساء، سورة ﴾... A  H G F E D C B﴿ :تعاىل اهللا قال .3

75. 
 .11: اآلية األنفال، سورة ﴾... f e d c b ﴿ :تعاىل اهللا قال .4

                                                            

 .49: اآلية الفرقان، سورة) 1(
 .48: اآلية البقرة، سورة) 2(
 .123: اآلية البقرة، سورة) 3(
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   :تعاىل اهللا قال
﴿ ~ } | { z y x w vu t s r q p o 

 n m l k j i hg f e d c ba ` _﴾)1(.   
 ملا فاعلها على دمق وإمنا« :قائالً ﴾ q p o ﴿ :تعاىل اهللا قول يف أبوالسعود اإلمام تفرد

 بعددهم املغترون أيها لكم كان قد واهللا أي أخر ما إىل والتشويق قدم مبا االعتناء من مرارا مر
 .)2(»...ستغلبون إنكم لكم أقول ما صدق على دالة عظيمة آية وعددهم
 به تفرد ما وهذا. أخر ما إىل والتشويق قدم مبا لالعتناء اآلية يف التقدمي أن يتضح سبق مما 
  .وأعلم أعلى تعاىل واهللا. كثري ابن اإلمام عن أبوالسعود اإلمام

 مبا سينتصرون واملؤمنني سيغلبون الكافرين أن على واضحة داللة تدل اآلية هذه إن حيث
 وهزم ،عددهم قلة مع املؤمنني نصر قد تعاىل اللّه أن كيف رأيتم فقد ،بدر غزوة يف جرى

 وعدة عددا منهم أكثر أعداءهم يرون املؤمنون كان ولقد .وعددهم عددهم كثرة مع الكافرين
 اللّه فرزقهم وشجاعة بإميان قتاهلم على أقدموا بل ،لقائهم عند جيبنوا ومل يهابوهم مل ذلك ومع
  . أعدائهم على النصر

  . عنه املخرب الشيء صدق على والشاهد والربهان العالمة هنا باآلية واملراد
 ألا فئة الناس من اجلماعة ومسيت الناس، من اجلماعة -القرطيب اإلمام-  يقول كما والفئة

 يوم إيل هي الفئتني اتني اإلشارة أن يف خالف وال الشدة، وقت يف إليها يرجع أي إليها، يفاء
 مجيع ا خياطب أن وحيتمل املؤمنني، مجيع اآلية ذه املخاطب يكون أن وحيتمل:  قال مث. بدر

 اخلطاب وفائدة. قوم قال قد منها احتمال وبكل املدينة، يهود ا خياطب أن وحيتمل الكفار،
  .)3(وقع قد كما وأمثاهلم مثليهم على يقدموا حىت ،وتشجيعها النفوس تثبيت للمؤمنني

                                                            

 .13: اآلية عمران، آل سورة) 1(
 .2/18 سابق، مرجع السعود، أبو) 2(
 بن اهللا عبد/ د: حتقيق القرآن، حكامأل اجلامع اهللا، عبد أبو القرطيب فرح بن بكر أيب بن أمحد بن حممد القرطىب،) 3(

 .3/25) الرسالة دار مصر، (ط، التركي عبداحملسن
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 y x w v u t s rq p o n m l ﴿ :تعاىل قوله فعند
 _ ~ } | {z﴾)1(.  

 وتقدمي« :قائلًا ﴾~ _  | { ﴿ :تعاىل اهللا قول يف أبوالسعود اإلمام تفرد
روِر اجلارمن مر ما على به األمِر ترتيِب أو لترتيبه والفاُء تعاىل، عليه قصِره إلفادة الفعل على وا 
 الِعلم فإن ،إياهم تعاىل ِخذالِنه تقدير على ومغلوبيِتهم هلم تعاىل نصرِته تقدير على املخاطَبني غلبة
 داخلون واملخاطبون اجلنس إما باملؤمنني واملراد حمالة، ال تعاىل يهعل التوكِل قصر يقتضي مما بذلك
 اإلمياِن بعنوان هلم تشريف ففيه كان ما وأياً االلتفاِت، بطريق خاصةً هم وإما أولياً دخوالً فيه

 .)2(»قطعاً يوجبه مما اإلمياِن وصف فإن تعاىل عليه التوكِل لتحتم وتعليلٌ استقالالً، أو اشتراكاً
 الطويلة السياحة تلك بعد وهى أحد، غزوة عن احلديث أعقاب يف األية هذه وردت

 تلك من النهضة خطط وتضع األمة، جراح وضمدت اخللل، أسباب عن كشفت اليت العميقة،
 قصار كلمات يف تقدم، ما شتات جيمع فخما قانونا لتضع اآلية هذه جتييء كله هذا بعد النكسة،
 األحداث تلك سرد أعقاب هذا ويأتى اهلزمية، أسباب يصوغ كلمات ويف االنتصار أسباب يصوغ
 أن وبعد. باألسباب األخذ بعد ولكن اهللا، عند من فالنصر البصري، الطريق على األمة أقدام ليضع
 األرض وجه على فليس. مسلمني كانوا وإن. قوم عن اهللا ختلى فإذا. النصر بأخالق األمة تتخلق
  .هلم نصرا ميلك من

 وهذا. النصر مصدر وحده هو اهللا أن على القصر إلفادة اآلية يف التقدمي أن يتضح سبق مما
  .وأعلم أعلى تعاىل واهللا. كثري ابن اإلمام عن أبوالسعود اإلمام به تفرد ما

 L K J I H G F E D C B A ﴿ :تعاىل قوله وعند
  ̂ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N M

_﴾)3(.  
 وتقدمي« :قائالً ﴾ Z Y X W V ﴿ :تعاىل اهللا قول يف السعودأبو اإلمام تفرد

                                                            

 .160: اآلية عمران، آل سورة) 1(
 .6/161 سابق، مرجع السعود، أبو) 2(
 .75: اآلية النساء، سورة) 3(
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 فإن أحواله بتقدمي املؤخر يف الرغبة وإبراز ما االعتناء إلظهار الصريح املفعول على ارورين
 عن ينبئ وروده إيل السامع شوق يورث كما فيه املرغبة أحواله من هو عما التقدمي حقه ما تأخري
 كون إبراز إىل للمسارعة من على الالم وتقدمي حمالة ال حبصوله واعتنائه هفي املتكلم رغبة كمال
 .)1(»....لديهم فيه مرغوبا هلم نافعا املسئول
 قبل من والنصرة بالوالية الدعاء استجابة يف الرغبة إلبراز اآلية يف التقدمي أن يتضح سبق مما

  .وأعلم أعلى تعاىل واهللا. كثري ابن ماإلما عن أبوالسعود اإلمام به تفرد ما وهذا. تعاىل اهللا
 يف الويل معىن لعموم النصري على الويل وتقدمي للتعظيم،) ونصريا وليا ( تنكري... «: إضافة

  . )2(»احلرب يف النصري معىن وخصوص واحلرب، السلم
 تعني قد ذلك وأن سبيله، يف القتال على هلم وييج املؤمنني لعباده اهللا من حث اآلية هذه يف
 أن واحلال ،﴾ G F E D C B A ﴿: فقال بتركه، عليهم العظيم اللوم وتوجه عليهم،

 هذا ومع سبيال يهتدون وال حيلة يستطيعون ال الذين والولدان والنساء الرجال من املستضعفني
 أهلها الظامل القرية هذه من خيرجهم أن اهللا يدعون فهم أعدائهم، من الظلم أعظم ناهلم فقد

 لدينهم الدعوة من ومنعهم اهللا، سبيل عن والصد باألذى وللمؤمنني والشرك، الكفرب ألنفسهم
  .واهلجرة

l k j i h g f e d c b ﴿ :تعاىل اهللا قول وعند
 w v u t s r q p o n m﴾)3( .  

 مر ملا« :قائلًا ﴾ k j i h g ﴿ :تعاىل اهللا قول يف أبوالسعود اإلمام تفرد
 له مترقبة النفس تبقي أُخر إذا التقدمي حقه ما فإن املؤخر إيل لتشويقوا باملقدم االهتمام من مرارا
 من أهم عليهم الترتيل كون بيان أن ملا ﴾ h ﴿ وتقدمي متكن فضل عندها يتمكن وروده فعند
 .)4(»....السماء من كونه بيان

                                                            

 .2/366 سابق، مرجع السعود، أبو) 1(
 .1/214 سابق، مرجع املطعىن،/ د) 2(
 .11: اآلية ل،األنفا سورة) 3(
 .4/15 ،) السابق املرجع (السعود، أبو) 4(
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 الذي انهسبح بأنه اهللا بشرهم أن بعد سيأتى ملا للتشويق اآلية يف التقدمي أن يتضح سبق مما
 واهللا. كثري ابن اإلمام عن أبوالسعود اإلمام به تفرد ما وهذا. هلم غلب فال نصرهم وإن النصر بيده
  .وأعلم أعلى تعاىل

 ﴾ q p o n ﴿: تعاىل اهللا قول يف آخر تفردا السعود أبو اإلمام أورد كما
  . »...تعاىل عليه قصره إلفادة الفعل على وارور اجلار تقدمي«: قال حيث

 وهذا. النصر مصدر هو وحده اهللا أن على القصر إلفادة اآلية يف التقدمي أن يتضح سبق مما
  .وأعلم أعلى تعاىل واهللا. كثري ابن اإلمام عن أبوالسعود اإلمام به تفرد ما

.. عدٍد وال عدٍد بكثرة ليس اللّه، بيد النصر بأن للمؤمنني البشرة بعد اآلية هذه جاءت وقد
﴿ » º ¹ ﴾ العدد وقوة الكثرة من بلغوا من خيذل الذي القهار، هو بل مغالب، يغالبه ال 

 نصره ومن. مواضعها األشياء ووضع بأسباا، األمور قدر حيث ﴾ ¼ ﴿. بلغوا ما واآلالت
 اخلوف من قلوبكم يف ما فيذهب ﴾ c ﴿ نعاسا عليكم أنزل أن لدعائكم واستجابته
 من عليكم أنزل أنه: ذلك ومن. والطمأنينة النصر على وعالمة لكم ﴾ e ﴿ ويكون والوجل،
  .ورجزه الشيطان وساوس من به وليطهركم واخلبث، احلدث من به ليطهركم مطرا السماء
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2. †’ÏÖ]<àÂ<Ðè†<êËßÖ]<ð^ßnj‰÷]æV< <

  : وهي واحدة بآيٍة اجلانب هذا يف السعود أبو اإلمام تفرد وقد
d cb a ` _ ~ } | { z  i h g f e ﴿: تعاىل اهللا قول

 k j﴾)1(.  
 الذي التحقيقي احلقيقي القصر وهو البالغية األسرار من سرا السعود أبو اإلمام ذكر حيث

 اإلمداد قصر ويف«: ﴾... ` cb a ...﴿: قوله عند فيقول واالستثناء، النفي طريقه
 قلوب بتقوية همإمداد كان وإمنا القتال يومئذ يباشروا مل السالم عليهم املالئكة بأن إشعار عليهما
 من القصر وهذا. )2(»...عنهم اهللا رضي السلف بعض رأي هو كما وحنوه السواد بتكثري املباشرين

 فهي ذلك عدا وما اهللا، عند من إال يكونُ ال احلقيقي النصر ألن التحقيقي احلقيقي القصر قبيل
تخذ أسبابت.   

                                                            

 .126: اآلية عمران، آل سورة) 1(
 .2/141 سابق، مرجع السعود، أبو) 2(
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3. †’ÏÖ]<àÂ<Ðè†<†Òƒ<Û•<Ø’ËÖ]V< <

  : وهي واحدة بآيٍة اجلانب هذا يف السعود أبو اإلمام تفرد وقد
Á  Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â ﴿: تعاىل اهللا قول

 Ñ Ð Ï ÎÍ﴾)1(.  
 التعريف طريقه الذي بالقصر متعلقًا بالغيا تفردا السعود أبو العالمة اإلمام ذكر حيث

Ð  ﴿ :تعاىل اهللا قول تفسري يف كالمه ثنايا من يفهم ولكن به يصرح مل وإن الفصل بضمري
Ñ﴾ بفوز ليس عداهم من فوز كأن املطلق بالفوز أو العظيم بالفوز املختصون«: قال حيث 
 اهلجرة على املؤمنني من والعمارة السقاية يؤثر ملن توبيخ فهو الثاين على وأما فوزهم إيل بالنسبة
  .)2(»واجلهاد

                                                            

 .20: اآلية التوبة، سورة) 1(
 .4/83 سابق، مرجع السعود، أبو) 2(
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]g×Ş¹<Œ^ŠÖ] 
Í„£]< <

:א
  .)1(إسقاطه: الشئ وحذْف ،طرفه من قطعه: حذفًا حيِذفه الشئ حذف
 أوس بن نعيم بقول له ومثّل احلذف من نوعا ،)2(»اإلشارة« باب يف رشيق ابن وذكر

  : امرأته خياطب
 فأمسعـــا جهـــده كـــلُّاهللا فَـدعامجيعـاأشـرفنا شئِت إنْ

ــاخلري ــريا ب ــراوإنْخ ــآش ــدوال ف ــشر أري ــآ أنّ إالّ ال  )3(ت

  :على يشتمل واحلذف
 .ملضافا حذف .1
 .املفعول حذف .2
  .اجلزاء حذف .3

                                                            

 .»حذف«: مادة سابق، مرجع منظور، ابن) 1(
 .1/310 ،) االلكترونية املصطفى مكتبة (وآدابه، الشعر حماسن يف القزويين،العمدة رشيق ابن) 2(
 .2/425 سابق مرجع مطلوب، أمحد/ د) 3(
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1. Í„u<Í^–¹]V< <

  :ومها بآيتني اجلانب هذا يف السعود أبو اإلمام تفرد وقد
 .81: اآلية عمران، آل سورة ﴾... o n m l k ﴿: تعاىل اهللا قول .1
: اآلية النساء، سورة ﴾... H G F E D C B A ﴿: تعاىل اهللا قول .2

75.  
u t s r q p o n m l k  v ﴿: تعاىل قال

 ª ©¨ § ¦¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~} | { z y x w
 ° ¯ ® ¬ «﴾)1(.   

: تعاىل اهللا قول عند فيقول املضاف حذف وهي بالغية لطيفة السعود أبو اإلمام ذكر حيث
﴿ o n m l k ﴾ :»مساهم أو إسرئيل بنو وهم املضاف حذف على النبيني أوالد املراد 

 كانوا والنبيون الكتاب أهل ألننا  حممد من لنبوةبا أوىل حنن يقولون كانوا ألم م كما نبيني
  .)2(»...االستخالف مبعىن امليثاق أخذ ألن للقسم موطئة) ملا (يف والالم منا

 K J I H G F E D C B A ﴿: تعاىل اهللا قول وعند
 ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N M L

_ ^ ﴾)3(.  
: تعاىل اهللا قول يف قائلًا اآلية يف وجوهال من جمموعة ذكر أن بعد السعود أبو اإلمام علق

﴿ H﴾ »وجيوز املستضعفني، خالص النساء يف أي املضاف حبذف السبيل على أو 
 الكفرة أيدى من املؤمنني ضعفاء وختليص اخلري أبواب يعم اهللا سبيل فإن االختصاص، على نصبه

 املسلمون وهم منهم حالُ أو للمستضعفني بيانٌ ﴾ L K J I ﴿ وأخصها وأعظمها
  .)4(»...ممتهنني مستذلني اهلجرة عن لضعفهم أو املشركني لصد مبكة بقُوا الذين

                                                            

 .81: اآلية عمران، آل سورة) 1(
 .2/84 سابق، مرجع السعود، أبو) 2(
 .75: اآلية النساء، سورة) 3(
 .2/366 ،) السابق املرجع (السعود، أبو) 4(

 



  

 )السعود أليب السليم العقل وإرشاد كثري البن العظيم القرآن تفسريي بني مقارنة تفسريية دراسة (الكرمي القرآن يف النصر أسباب

 
134  

2. Í„u<ÙçÃË¹]V< <

  :وهي واحدة بآيٍة اجلانب هذا يف السعود أبو اإلمام تفرد وقد
 NM L K J I H G FE D C B A ﴿ :تعاىل اهللا قول

 X W V U TS R Q P O﴾)1( .  
: تعاىل اهللا قول عند فيقول املفعول حذف وهى بالغية طيفةل السعود أبو اإلمام ذكر حيث

 إذ وإثباتا نفيا الرمي حال بيان األصلي املقصود أن ملا به املفعول عن الفعل وجتريد«: قائلًا) رمى(
 كل عيين أصاب حيث إيل وتكثره نفسه يف به املرمي لتغري املنشأ وهو ظهر ما منه ظهر الذي هو

 هلذه املستتبعة الرمية تلك حممد يا أنت فعلت وما أي ذلك من شيء اجلمة مةاأل أولئك من واحد
  .)2(»...البشرية األفاعيل آثار جنس من أثرها لكان وإال صورة فعلتها حني حقيقة العظيمة اآلثار

3. Í„u<ð]ˆ¢]V< <

  :وهي واحدة بآية اجلانب هذا يف السعود أبو اإلمام تفرد وقد
 y x w v u  ~ } | { z﴿ :تعاىل اهللا قول

 ° ¯ ®¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �
 » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±

 Å Ä Ã ÂÁ À ¿ ¾ ½¼﴾)3(.  
 u ﴿: تعاىل اهللا قول عند فيقول اجلزاء حذف وهى بالغية لطيفة السعود أبو اإلمام ذكر

 y x w v﴾ »ضرورة وقت يف نصره قد الذي اهللا فسينصره تنصروه مل إن أي 
 حىت النصرة له أوجب فقد تنصروه مل إن أو مقامه سببه وأقيم زاءاجل فحذف املرة هذه من أشد
   .)4(»...غريه يف خيذله فلن الوقت ذلك مثل يف نصره

                                                            

 .17: اآلية األنفال، سورة) 1(
 .4/22 سابق، مرجع السعود، أبو) 2(
 .40: اآلية التوبة، سورة) 3(
 .4/107 ،)سابقال رجعامل( السعود، أبو) 4(
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:א
  . )1(»مقدر سؤال جواب منه يفهم بقول كالم متام بعد اإلتيان هو«: بقوله التنوخي عرفه
 يكون ما فمنه«: قال مث. وعبدالقاهر والقزويين كالسكاكي السابقون إليه ذهب ام وهذا

 صديقك زيدا أكرم« أو »اإلكرام أهل فزيد زيدا أكرم«: كقولك »صفة أو اسم بإعادة
 قول ومنه. لذلك كاجلواب استئنافه فكان زيد؟ يكرم مل: له يقول قائلًا أن توهم كأنه ،»الصدوق

  . )s r x w v u t  | { z y﴾)2 ﴿: تعاىل اهللا
r q p o n m l k     z y xw v u t s﴿: تعاىل اهللا وقول

: تعاىل وقوله ،﴾ z y } | ﴿ :تعاىل اهللا قول هو هنا االستئناف. )3(﴾} 
﴿ { z y xw v u t s﴾ .تعاىل وقوله :﴿ [Z Y X W V U 

 وال للبصر امدركً يستبعد من توهم واخلربة باللطف تعاىل وصفه يدفع. )4(﴾\ [ ^ 
  .البصر يدركه

  
  :هي آيات بتسع السعود أبو اإلمام تفرد املطلب هذا ويف
 .81: اآلية عمران، آل سورة ﴾... o n m l k ﴿: تعاىل اهللا قول .1
 .123:اآلية عمران، آل سورة ﴾ UT S R Q P O ﴿: تعاىل اهللا قول .2
 :اآلية النساء، سورة ﴾ L K J I H G F ED C B A ﴿: تعاىل قوله .3

52. 
  .102: اآلية النساء، سورة ﴾... F E D C B A ﴿: تعاىل اهللا قول .4

                                                            

 .155،186 ص سابق، مرجع والقزويين، ،127 ص سابق، مرجع السكاكي،) 1(
 .5، 4: اآلية طه، سورة) 2(
 .8، 7: اآلية طه، سورة) 3(
 .103: اآلية األنعام، سورة) 4(
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 األنفال، سورة ﴾... UT S R Q P O N M ﴿: تعاىل اهللا قول .5
 .10: اآلية

: اآلية األنفال، سورة ﴾... HG F E D C B A ﴿: تعاىل اهللا قول .6
62. 

 .63: اآلية األنفال، سورة ﴾...O  RQ P﴿: تعاىل اهللا قول .7
: اآلية األنفال، سورة ﴾... o ut s r q p ﴿: تعاىل اهللا قول .8

65. 
: اآلية التوبة، سورة ﴾...Á  Ç Æ Å Ä Ã Â ﴿: تعاىل اهللا قول .9

20.  
  

 u t s r q p o n m l k ﴿: تعاىل اهللا قول فعند
 § ¦¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~} | { z y x w v

 ° ¯ ® ¬ « ª ©¨﴾)1(.   
 كأنه السؤال على مبين استئناف«: ﴾ § ﴿: تعاىل قوله يف السعود أبو العالمة اإلمام قال

  .)2(»بذلك اكتفاء اإلصر أخذهم يذكر مل وإمنا ﴾ § ¨© ﴿ :فقيل ذلك عند قالوا فماذا قيل
  

  .)Y X W V UT S R Q P O ﴾)3 ﴿: تعاىل قوله وعند
 إلجياب سيقت مستأنفة مجلة«: ﴾ R Q P O ﴿: تعاىل اهللا قول يف اإلمام قال
 وقيل الضرر من عدمها على ترتب ما تذكري إثر النصر من عليهما ترتب ما بتذكري والتقوى الصرب
   .)4(»يوجب ما بتذكري تعاىل اهللا على التوكل إلجياب

                                                            

 .81: اآلية ن،عمرا آل سورة) 1(
 .2/84 سابق مرجع السعود، أبو) 2(
 .123: اآلية عمران، آل سورة) 3(
 .2/136 ،) السابق املرجع (السعود، أبو) 4(
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  .)L K J I H G F ED C B A ﴾)1 ﴿: تعاىل قوله وعند
 وإظهار حاهلم لبيان مستأنفة واجلملة«: ﴾ ED C B ﴿: تعاىل قوله يف اإلمام قال
 .)2(»ومآهلم مصريهم
  

 J I H G F E D C B A ﴿ :تعاىل قوله وعند
 V U T S R Q P O N M L K
 d c b a ` _ ^ ] \[ Z Y X W
 v u t s r q p o n m l k j ih g f e

 b a ` _ ~ } |{ z yx w﴾)3(.  
 [ ^ _ ` d c b a ﴿: تعاىل اهللا قول يف اإلمام قال

 ih g f e﴾ :»للفريقني واخلطاب راملذكو األمر لتعليل مسوق استئناف فإنه 
 .)4(»واحدةً شدةً عليكم فيشدوا فرصةً وينتهزوا ِغرةً منكم ينالوا أن متنوا أي االلتفات بطريق

  
 Z Y X W V UT S R Q P O N M ﴿: تعاىل قوله وعند

` _  ̂] \[﴾ )5( .  
 لبيان سيق مستأنف كالم«: ﴾ O N M ﴿: تعاىل اهللا قول يف السعود أبو العالمة قال

 يقنطوا وال املؤمنون به ليثق وجل عز به خمتص التأثري وإمنا التأثري من مبعزل الظاهرة ألسبابا أن
 .)6(»أسبابه فقدان عند النصر من

                                                            

 .52: اآلية النساء، سورة) 1(
 .2/346 سابق، مرجع السعود، أبو) 2(
 .102: اآلية النساء، سورة) 3(
 .2/417 سابق، مرجع السعود، أبو) 4(
 .10: اآلية فال،األن سورة) 5(
 .4/14 ،) السابق املرجع (السعود، أبو) 6(
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 L K J I HG F E D C B A ﴿ :تعاىل قوله ويف
 M﴾)1(.  

 تعاىل لكفايته تعليل«: ﴾ M L K J I ﴿: تعاىل اهللا قول يف اإلمام قال
 سلف فيما والسالم الصالة عليه إياه تعاىل تأييده فإن االستئناِف، بطريق سالموال الصالة عليه إياه
 أيدك الذي هو: أي سيأيت فيما تعاىل تأييده دالئل من الوقوع من البعيد الوجه من ذكر ما على
 مع باملالئكة أو )i h g f e d ﴾)2 ﴿: تعاىل اهللا كقول واسطة بال عنده من بإمداد
 .)3(»للعادات خرقه

  
O  [ Z Y X W V U T S RQ P﴿ :تعاىل اهللا قول وعند

 d c b a` _ ^ ] \﴾)4(.   
 ومبني قبله ملا مقرر استئناف«: ﴾ Z Y ] \ ﴿: تعاىل اهللا قول يف اإلمام قال

 ذات إصالح يف منفق أنفق لو حد إيل بينهم فيما التعادي تناهي أي املأخذ وصعوبة املطلب لعزة
 القلوب وذكر واإلصالح، التأليف على يقدر مل والذخائر األموال من األرض يف ما مجيع البني

  .)5(»ظاهرا التأليف أمكن وإن يتسىن ال بينها التأليف بأن لإلشعار
  

 o y x w v ut s r q p ﴿: تعاىل قوله وعند
 i h g f e d c b a  ̀ _ ~ }| { z

 j﴾)6(.  
 كرمي عدو«: ﴾ z y x w v } |{ ﴿: تعاىل اهللا قول يف اإلمام قال

                                                            

 .62: اآلية األنفال، سورة) 1(
 .126: اآلية عمران، آل سورة) 2(
 .4/53 سابق، مرجع السعود، أبو) 3(
 .63: اآلية األنفال، سورة) 4(
 .4/53 ،)سابقال رجعامل( السعود، أبو) 5(
 .65: اآلية األنفال، سورة) 6(

 



  

  )السعود أليب السليم عقلال وإرشاد كثري البن العظيم القرآن تفسريي بني مقارنة تفسريية دراسة (الكرمي القرآن يف النصر أسباب

  
 

139  

 األمر بعد االستئناف بطريق أمثاهلم عشرة على املؤمنني من مجاعة كل بتغليب تعاىل منه
 .)1(»بتحريضهم
Á  Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â ﴿: تعاىل قوله وعند

 Ñ Ð Ï ÎÍ Ì﴾)2(.   
Á É È Ç Æ Å Ä Ã Â﴿: تعاىل اهللا قول يف اإلمام قال

 Ñ Ð Ï ÎÍ Ì Ë Ê﴾ :»مفضِله مراتِب لبيان استئناف االستواِء عدِم بياِن إثر 
 لوازم من ذلك بأن لإليذان اجلهاد نوعي وتفصيلُ اهلجرِة وزيادةُ .وظلِمهم املشركني وضالِل
 األوصاِف ذه اتصاِفهم باعتبار هم أي سلف فيما يعترب مل أمراً التدارك بطريق اعترب أنه ال اجلهاِد
 وإن كان من كائناً ا يتصف مل ممن امةًكر وأكثر رتبةً أعلى أي ﴾ ÎÍ Ì Ë Ê ﴿ اجلميلة
 بتلك املنعوتون أي ﴾ Ï ﴿ والعمارة السقايةُ مجلتها من اليت الكماالت من عداها ما مجيع حاز

 Ð ﴿ الرفعة يف مرتلِتهم بعد على للِداللة البعد معىن من اإلشارِة اسم يف وما ،الفاضلِة النعوِت
 Ñ﴾ كأن املطلِق لفوزبا أو العظيِم بالفوز املختصون فوز نإىل بالنسبة بفوٍز ليس عداهم م 
  .)3(»واجلهاد اهلجرة على املؤمنني من والِعمارةَ السقايةَ يؤِثر ملن توبيخ فهو الثاين على وأما فوزهم،

                                                            

 .4/54 سابق، مرجع سعود،ال أبو) 1(
 .20: اآلية التوبة، سورة) 2(
 .4/83 ،) السابق املرجع (السعود، أبو) 3(
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א :א
 يف وأطنب ا،ذم أو كان مدحا والوصف املنطق يف البالغة وهو بالتكرار، اإلطناب هو
 وأطنب أبعد، إذا - أيضا الكالم يف وأطنب. واجتهد بالغ إذا: الوصف يف وأطنب فيه، بالغ الكالم
  .)1(السري يف بعضا بعضها تتبع إذا: اإلبل

   .)2(عليه رددته إذا: احلديث عليه وكررت أخرى، بعد مرة أعاده: الشئ كرر هو: التكرير
 فهذا لفائدة، املعىن عن اللفظ زيادة هو: يقال أن حيده والذي«: اإلطناب عن األثري ابن قال

 فإنه التكرير وأما فائدة، لغري املعىن عن اللفظ زيادة: هو التطويل إذ التطويل، عن مييزه الذي حده
 واللفظ مردد املعىن فإن »أسرع أسِرع«: تستدعيه ملن كقولك مرددا املعىن على اللفظ داللة
  .)3(»...واحد

  .)4(:قسمني التكرير احلليب األثري ابن سموق
  . »أسرع أسرع«: مثل واملعىن اللفظ يف يوجد: األول
 عن النهي هو بالطاعة األمر فإن »تعصين وال أطعين«: مثل اللفظ دون املعىن يف يوجد: الثاين
  .املعصية

 كالمال يف يأيت الذي فاملفيد مفيد، وغري مفيد إيل ينقسم القسمني هذين من قسم وكل
 A ﴿: تعاىل اهللا كقول واملعىن، اللفظ يف يأيت وهو شأنه، بعظم وإشعارا أمره من وتسديدا توكيدا

J I H G F E D C B P O N M L K    W V U T S R Q
 Y X﴾)5(.  

                                                            

 .»طنب«: مادة سابق، مرجع منظور، ابن) 1(
 .»كرر«: مادة ،) السابق املرجع) (2(
 .257 ص ،) املدينة مكتبة (سالم، زغلول حممد/ د: حتقيق الكرت، جوهر احلليب، األثري ابن) 3(
 257 ص سابق، مرجع الكرت، جوهر األثري، ابن) 4(
 .13 - 11: اآلية الزمر، سورة) 5(
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 أما خمتلفان، غرضان التكرير هذا يف واملقصود ،﴾ ] \ [ ^ _ ` ﴿: ذلك بعد قال مث
 ¢ £ ¤ ¥ ¦ ﴿ :تعاىل اهللا كقول واحد غرض به املرادو واملعىن اللفظ يف جاء ما

 º ¹ ¸ ¶ µ  ́ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ §
Á À ¿ ¾ ½ ¼ »  Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â﴾)1(.  

  :املتنيب كقول له توكيدا الكالم يف يأيت الذي فهو مفيد غري هو الذي القسم وأما
ــل أر ومل ــرياينمث ــيج ــي  ومثل ــدملثل ــهم عن ــام مثل  )2(مق

 هؤالء وظن ،القرآن يف الوارد بالتكرار يطعن فراح العرب لغة يفقه ال من بعض اعترض دوق
 ال الذي املذموم التكرار من ليس القرآن يف الوارد فالتكرار الفصاحة، أساليب من ليس هذا أن
 .له قيمة

 من لبعض خالفا الفصاحة حماسن من وهو التأكيد من أبلغ التكرير«: السيوطي اإلمام قال
  .)3(»غلط

אא :א
  : تيمية ابن اإلسالم شيخ قال
  .)4(» بل البد من فوائد يف كل خطاب،وليس يف القرآن تكرار حمض«

وقد ذكر اهللا هذه القـصة يف       «:  يف تعليقه على قصة موسى عليه السالم       -رمحه اهللا -وقال  
 نوعاً غري النوع اآلخر،     عدة مواضع من القرآن، يبني يف كل موضع منها من االعتبار واالستدالل           

كما يسمى اُهللا ورسولُه وكتابه بأمساء متعددة، كل اسم يدل على معىن مل يدل عليه االسم اآلخر،                 
حممد، وأمحد، واحلاشـر،    :  إذا قيل   بل فيه تنويع اآليات مثل أمساء النيب         ،وليس يف هذا تكرار   

لحمة، يف كل اسم داللة على معىن لـيس يف          والعاقب، واملقفى، ونيب الرمحة، ونيب التوبة، ونيب امل       
قـرآن،  :  وكذلك القرآن إذا قيل فيـه      .االسم اآلخر، وإن كانت الذات واحدة فالصفات متنوعة       

                                                            

 .49 - 48: اآلية الروم، سورة) 1(
 .1/83 ديوانه، يف املتنيب الطيب أبو) 2(
 .3/280السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن، مرجع سابق، ) 3(
 .14/408ابن تيمية، جمموع الفتاوى، مرجع سابق، ) 4(
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 فكل اسم يدل على معىن لـيس        :وفرقان، وبيان، وهدى، وبصائر، وشفاء، ونور، ورمحة، وروح       
 القدوس، السالم، املـؤمن، املهـيمن،     امللك،: وكذلك أمساء الرب تعاىل إذا قيل     . هو املعىن اآلخر  

 فكل اسم يدل على معىن ليس هو املعىن الذي يف           :العزيز، اجلبار، املتكرب، اخلالق، البارئ، املصور     
 وكـذلك يف اجلمـل      .االسم اآلخر، فالذات واحدة، والصفات متعددة، فهذا يف األمساء املفردة         

ها، مث يعرب عنها جبمل أخرى تدل على معاٍن أُخر،          التامة، يعبر عن القصة جبمل تدل على معاٍن في        
 ففي كل مجلة من اجلُمل معنى لـيس يف          ،وإن كانت القصة املذكورة ذاا واحدة فصفاا متعددة       

  .)1(»اجلُمل اُألخر
   :منها فوائدالتكرار : وله، أي: وقال السيوطي

 كرر ألجله الذي السبب لىع تعاىل نبه وقد تقرر تكرر إذا الكالم قيل وقد: التقرير
 Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ ﴿: بقوله القرآن يف واإلنذار األقاصيص

 â á à ß Þ﴾)2(.  

 قول ومنه بالقبول الكالم تلقي ليكمل التهمة ينفي ما على التنبيه زيادة ومنها: التأكيد ومنها
ª » ¬     ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ©﴿: تعاىل اهللا

 µ ´ ³ ² ± ° ¯ ®﴾)3( لذلك النداء هفي كرر فإنه .  
 اهللا قول ومنه لعهده وجتديدا له تطرية ثانيا أعيد األول تناسى وخشي الكالم طال إذا ومنها

 P O N M L K J I H G F E D C B A ﴿: تعاىل
 Q﴾)4(، وقوله :﴿ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª 

 » º ¹ ¸ ¶﴾)5(، وقوله :﴿ I H G F E D C B A 
 Y X WV U T S R Q P O N M L K J Z

                                                            

 .168: 19/167مية، جمموع الفتاوى، مرجع سابق، ابن تي) 1(
 .113: سورة طه، اآلية) 2(
 .39-  38: سورة غافر، اآلية) 3(
 .119: سورة النحل، من اآلية) 4(
 .110: سورة النحل، من اآلية) 5(
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 Z Y X ] \ [ ^ _ ` d c b a ﴿: وقوله ،)1(﴾] 
 l k j ih g f e﴾)2(، وقوله :﴿ ¾ ½ ¼ » º ¹ 

 Â Á À ¿﴾)3(.  
    M L﴿: وقوله ،)4(﴾¢ £     � ¡﴿: تعاىل قوله حنو والتهويل التعظيم ومنها

 O N﴾)5(، وقوله :﴿ } | { z y ﴾)6(. أحد النوع هذا قلت فإن 
 هو قلت  مستقال، نوعا عده حيسن فال اللفظ بتكرار التأكيد منها فإن قبله الذي النوع أقسام
 تقدم كما تكرارا التأكيد يكون قد فإنه برأسه أصال فصار عنه وينقص عليه ويزيد ويفارقه جيامعه
 كان وإن صناعة تأكيد غري التكرير يكون وقد أيضا تقدم كما تكرارا يكون ال وقد أمثلته يف

  . معىن للتأكيد مفيدا
: تعاىل قوله حنو مؤكده وبني بينه يفصل ال التأكيد فإن املكررين بني الفصل فيه وقع ما نهوم

﴿ ^ ] \ [ ZY X WV U T S R Q P O N M 
 ،)8(﴾ z y x w v } | { ﴿: تعاىل وقوله ،)7(﴾_
  . للطول التكرير يف املتقدمة اآليات ومنه الصناعي اللفظي التأكيد ال التكرير باب من فاآليتان
 القسم وهذا األول به تعلق ما بغري متعلقا ثانيا املكرر يكون بأن املتعلق لتعدد كان ما منهو
 z y } |{ ~ � ¡ ¢ £¤ ¥ ﴿: تعاىل كقوله بالترديد يسمى

 ¬ « ª © ¨§ ¦﴾)9( مرات أربع الترديد فيها وقع.  

                                                            

 .89: سورة البقرة، اآلية) 1(
 .188: سورة آل عمران، اآلية) 2(
 .4: سورة يوسف، من اآلية) 3(
 .2- 1:  احلاقة، اآليةسورة) 4(
 .2-  1: سورة القارعة، اآلية) 5(
 .8: سورة الواقعة، اآلية) 6(
 .10: سورة احلشر، اآلية) 7(
 .42: سورة آل عمران، من اآلية) 8(
 .35: سورة النور، من اآلية) 9(
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 مرة وثالثني نيفا تكررت وإن فإا ،)z ﴾)1 } | { ﴿: تعاىل قوله منه وجعل
 زاد ملا واحد شيء إىل عائدا اجلميع كان ولو ثالثة على زادت ولذلك قبلها مبا تتعلق واحدة لفك
 بنعمة ليس بعضها كان وإن وغريه، السالم عبد ابن قاله عليها يزيد ال التأكيد ألن ثالثة على
 ةبأجوب فأجيب ،)r q p o ﴾)2 ﴿: تعاىل قول يف نعمة أي سئل وقد نعمة للتحذير النقمة فذكر
  . الفاجر من والبار املؤمن وإراحة السرور دار إىل اهلموم دار من النقل أحسنها

 خمتلفة قصصا ذكر تعاىل ألنه املرسالت سورة يف )º ¹ ¸ ﴾)3 ﴿: تعاىل قوله وكذا
 إىل.. .)القصة ذه للمكذب يومئذ ويل (قصة كل عقب قال فكأنه القول ذا قصة كل وأتبع
  . )4(ىلتعا اهللا رمحه كالمه آخر

 z } ﴿: ما الفائدة يف تكرار قوله    : فإن قيل «: -رمحه اهللا -قال أبو الفرج ابن اجلوزي      
  .؟﴾| { 
من مذاهب العرب   : أن ذلك التكرير لتقرير النعم وتأكيد التذكري ا، قال ابن قتيبة          : اجلواب

ألن افتنان املـتكلِّم    التكرار للتوكيد واإلفهام، كما أن من مذاهبهم االختصار للتخفيف واإلجياز؛           
واِهللا ال أفعله،   :  يقول القائل منهم   ،واخلطيب يف الفنون أحسن من اقتصاره يف املقام على فن واحدٍ          

واِهللا أفعلُه، بإضـمار    : مث واِهللا ال أفعله، إذا أراد التوكيد وحسم األطماع ِمن أنْ يفعله، كما يقول             
   ....،ارِم ارِم: اعجل اعجل، وللرامي: عِجل إذا أراد االختصار، ويقول القائل املست»ال«

فلما عدد اُهللا تعاىل يف هذه السورة نعماَءه، وأذكَر ِعباده آالَءه، ونبههم على             : قال ابن قتيبة  
قُدرته، جعل كل كلمة من ذلك فاصلة بني كل ِنعمتني، ليفَهمهم النعم ويقَررهم ـا، كقولـك    

هو من مل حيج    «ئْك منِزالً وكنت طريداً ؟ أفتنِكر هذا؟ أمل أحج بك وأنت صرورةٌ              أَمل أُبو  :للرجل
  .)5(»؟ أفَتنِكر هذا؟»قط

، فقد قيل   ﴾ C B A ﴿: وأما وجه التكرار، أي   «: -رمحه اهللا -قال القرطيب   
                                                            

 .77: 13: سورة الرمحن، من اآلية) 1(
 .26: سورة الرمحن، اآلية) 2(
 .19: يةسورة املرسالت، اآل) 3(
 .  وما بعدها بتصرف يسري2/180السيوطي، اإلتقان يف علوم القرآن، مرجع سابق، ) 4(
 . 5/461أبو الفرج بن اجلوزي، زاد املسري، مرجع سابق، ) 5(
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قال أكثـر أهـل     . .علهواهللا ال أفعل كذا، مث واهللا ال أف       : إنه للتأكيد يف قطع أطماعهم، كما تقول      
نزل القرآن بلسان العرب، ومن مذاهبهم التكرار إرادة التأكيد واإلفهام، كمـا أن مـن               : املعاين

مذاهبهم االختصار إرادة التخفيف واإلجياز؛ ألن خروج اخلطيب واملتكلم من شيء إىل شيء أوىل              
 ¸ ﴿،  )z ﴾)1 } | { ﴿:  من اقتصاره يف املقام على شيء واحد، قال اهللا تعـاىل          

 º ¹﴾)2(  ،﴿O N M     R Q P﴾)3( و ،﴿« ª © ¨ §     ° ¯ ® ¬﴾)4( :
  .)5(»كل هذا على التأكيد

  : هي آيات ست يف املطلب هذا يف السعود أبو اإلمام تفرد وقد
_ ﴿: تعاىل اهللا قول .1  ̂ ] \ [ Z Y X W ...﴾ البقرة، سورة 

 .107: اآلية
 .107: اآلية البقرة، سورة ﴾... § ¨ © ª » ¬® ﴿: تعاىل اهللا قول .2
: اآلية النساء، سورة ﴾... H G F E D C B A ﴿: تعاىل اهللا قول .3

75. 
: اآلية األنفال، سورة ﴾ » ¬ ® ¯ ° ± ﴿: تعاىل اهللا قول .4

24. 
: اآلية األنفال، سورة ﴾... ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª ﴿: تعاىل اهللا قول .5

44. 
  .54: اآلية النور، سورة ﴾... FE D C B A ﴿: تعاىل اهللا قول .6

 c b a ` _^ ] \ [ Z Y X W ﴿: تعاىل اهللا قول فعند
 h g f e d﴾)6( .  

                                                            

 .77: 13: سورة الرمحن، من اآلية) 1(
 .19: سورة املرسالت، اآلية) 2(
 .5-  4: سورة النبأ، اآلية) 3(
 .6-  5: سورة الشرح، اآلية) 4(
 .20/226القرطيب، اجلامع ألحكام القرآن، مرجع سابق، ) 5(
 .107: اآلية البقرة، سورة) 6(
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 ﴾ ] \ [ ^_ ﴿: تعاىل قوله يف التكرير من العلة السعود أبو اإلمام ذكر
 بتكرر احلُكم تقوي إىل للقصد واألرِض السمواِت ملك هللا إن: يقال أن على وإيثاره«: قال حيث
 يف ما مع) أن (يعطَف مل وإمنا ذُكر ما على لالستشهاد وإعادةٌ للتقرير تكرير إما وهو ،اإلسناد
 يف وكفايِته منهما بكلَ العلم باستقالل وإشعاراً التأكيد لزيادة وإما مثلها من سبق ما على حيزها
 أي األشياء مجيع على تعاىل قدرته على لالستشهاد مستقل تقرير وإما املقصود هو ما على الوقوف

 الكلي التصرف على التامة للقدرة املستلِزمان الباهر واالستيالُء القاهر السلطانُ له اهللا أن تعلم أمل
 فمن حلكمه معقِّب وال ألمره معاِرض ال مشيئته تقتضيه حسبما وياً وأمراً وإعداماً إجياداً فيهما
 . )1(»األشياء من شيٌء قدرته عن خيرج كيف شأنه هذا

 § ¨ © µ´ ³ ² ± ° ¯ ®¬ « ª ¶ ﴿: ىلتعا اهللا قول وعند
 Ë ÊÉ È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾½ ¼ » º ¹ ¸
 Þ Ý Ü Û Ú ÙØ × Ö Õ Ô ÓÒ Ñ Ð Ï Î Í Ì

 ß﴾)2( .  
 لألول تكرير هو«: ﴾ ÓÒ Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë ﴿: تعاىل اهللا قول يف اإلمام قال
ستطاع ال ما بصورِة لإلصر وتصويرالطاقةُ به تفي ال مبا فالتكلي عن استعفاٌء هو: وقيل مبالغة، ي 
 لتعدية هاهنا والتشديد عنه، التخلص سئل ملا وإال عقالً جوازه على دليالً فيكون ،حقيقة البشرية
  .)3(»ثاٍن مفعول إىل الفعل

 L K J I H G F E D C B A ﴿: تعاىل قوله وعند
  ̂ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N M

_﴾)4(.   
 املرادZ Y X W V  ﴾ :» ] \ [ ^ _﴿: ىلتعا اهللا قول يف اإلمام قال
 يف للمبالغة ومتعلِّقَيه الفعِل وتكرير وناِصرنا، ولينا أنت كن أي ونصرةً واليةً لدنك من لنا واجعل

                                                            

 .1/315 سابق مرجع السعود، أبو) 1(
 .286: اآلية البقرة، سورة) 2(
 .1/59 ،)سابقال رجعامل( السعود، أبو) 3(
 .75: اآلية النساء، سورة) 4(
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  .)1(»واالبتهال التضرع
 » ¬ ® ¯ ° ± µ ´ ³ ²¶ ﴿ :تعاىل اهللا قول وعند

Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸﴾ )2(. 
 » ¬ ® ¯ ° ± ² ﴿: تعاىل اهللا قول يف السعود أبو اإلمام قال

Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶µ ´ ³﴾ :
 األوامر من بعده يرد مبا االمتثال على اإلقبال إيل لتنشيطهم اإلميان بنعت وصفهم مع النداء تكرير«

   .)3(»ذلك يوجب ما فيهم أن على وتنبيههم
 ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ¬ ® ﴿: تعاىل اهللا قول وعند

¹ ¸ ¶ µ ´³ ² ± ° ¯ ﴾)4( .  
 كُرر«: ﴾ ¯ ° ± ² ³´ ﴿: تعاىل اهللا قول يف السعود أبو اإلمام قال
 اإلسالم إعزاز وههنا املذكور الوجه على االلتقاء مثة باألمر املراد ألن أو به املعلَّل الفعل الختالف
 .)5(»وحزبه الكفر وإذالل وأهله

 N M L K J I H G FE D C B A ﴿: تعاىل قوله وعند
U TS R Q PO Z Y X W V ﴾)6(.   

 األمر كرر«: ﴾ FE D C B A ﴿: تعاىل اهللا قول يف السعود أبو اإلمام قال
 الرد بطريق ي األول يف املقول إن حيث من باختالفهما واإلشعار به العناية كمال إلبراز بالقول
   .)7(﴾ ] \ [ ^ _ ﴿: تعاىل قوله يف كما والتقريع
 واإلخالص الصحة وصف عن ا املأمور الطاعة وإطالق تشريعوال التكليف بطريق أمر الثاين ويف
 .)8(»أصال شيء يف الطاعة من ليست أا على للتنبيه ذكر مبا طاعتهم وصف بعد وحنومها

                                                            

 .2/366 سابق، مرجع السعود، أبو) 1(
 .24: اآلية األنفال، سورة) 2(
 .4/26 ،)سابقال رجعامل( السعود، أبو) 3(
 .44: اآلية األنفال، سورة) 4(
 .4/40 ،) السابق املرجع( السعود، أبو) 5(
 .54: اآلية النور، سورة) 6(
 .108: اآلية املؤمنون، سورة) 7(
 .6/160) السابق املرجع (السعود، أبو) 8(
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א :א
 حنا: عرضه واعترض تكلفه،: الشيء فالن واعترض دونه، حال: أي الشيء، اعترض: يقال

 املتقدمون عنها حتدث اليت الفنون من وهذا. )1(فقتله فرماه قبله أقبل: بسهم له واعترض حنوه،
 رشيق ابن وقال ،)2(»االعتراض قوم مساه وقد«: االلتفات عن احلامتي قال التفاتا، بعضهم ومساه
 ويسمى االلتفات الفصاحة أنواع ومن«: الصغاين وقال ،)3(»قوم عند االعتراض وهو«: عنه

 بن إسحاق عن روي ما رشيق وابن احلامتي حكى فقد األصمعي، تسمية وهذه ،)4(»االعتراض
  :وأنشده هي؟ ما: فقال ،»جرير؟ التفاتات أتعرف«: له قال األصمعي أن إبراهيم

ــسى ــاإذْ أتن ــليمىتوِدعن ــوِد  ســشامٍةبعســقي ب ــشام5(الب( 

  .)6(»له؟ فدعا البشام إيل التفت مث شعره، على مقبلًا تراه أال«: قال مث
  : هي آيات مخس يف السعود أبو اإلمام تفرد املطلب هذا ويف
 النساء، سورة ﴾ J I H G F E DC B A ﴿: تعاىل اهللا قول .1

 .45: اآلية
 .17: اآلية األنفال، سورة ﴾... FE D C B A ﴿: تعاىل اهللا قول .2
 .66: اآلية األنفال، سورة ﴾... o n m l ﴿: تعاىل اهللا قول .3
 .54: اآلية النور، سورة ﴾... FE D C B A ﴿: تعاىل اهللا قول .4
: اآلية األحزاب، سورة ﴾... ^ _ ` d c b a ﴿: تعاىل اهللا قول .5

9.  
                                                            

 .»عرض«: مادة ،سابق مرجع منظور، ابن) 1(
 .1/157 ،) االلكترونية املدينة مكتبة (احملاضرة، حلية احلامتي، املظفر بن احلسن بن حممد) 2(
 .2/54 سابق، مرجع العمدة، القيزوين،) 3(
 .146 ص العسجدية، الرسالة) 4(
 .1/399 املتنيب، ديوان شرح جرير،) 5(
 .1/157 سابق، مرجع احلامتي، املظفر ابن) 6(
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  . )J I H G F E DC B A ﴾)1 ﴿: تعاىل اهللا قول فعند
 لتقرير معترضة واجلملة«: ﴾ DC B A ﴿: تعاىل قوله يف السعود أبو اإلمام قال
 .»املذكورة إرادم

 إظهار مع اجلملتني يف الفعل وتكرير«: ﴾ J I H ﴿: تعاىل قوله يف اإلمام الق كما
  .)2(»لالعتراض املناسب استقالهلا لتقوية الثاين يف سيما ال اإلضمار مقام يف اجلاللة

 NM L K J I H G FE D C B A ﴿: تعاىل قوله وعند
 X W V U TS R Q P O﴾)3(.  

 والالم«: ﴾ TS R Q P O ﴿: تعاىل اهللا قول يف السعود أبو اإلمام قال
 عطاء أي ﴾ TS R ﴿ تعاىل عنده من ليعطيهم: أي ﴾ Q P O ﴿: تعاىل قوله يف

 أي اعتراضية فالواو متأخر مبحذوف متعلقة إما واملكاره الشدائد مبقاساة مشوب غري مجيال
 يرمي وإما عانف جيديهم ال مما ذلك غري لشيء ال فعل ما فعل والغنيمة بالنصر إليهم ولإلحسان

  .)4(»اخل وليبلي الكافرين ليمحق رمى اهللا ولكن أي حمذوفة علة على للعطف فالواو
 x w v u ts r q p o n m l ﴿: تعاىل اهللا قول وعند

 © ¨ § ¦¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } |{ z y﴾)5( .  
 تذييلي اعتراض فإنه«: ﴾ § ¨ © ﴿ :تعاىل اهللا قول يف السعود أبو اإلمام قال

 اخلذالن من الكفرة حلال ههنا يتعرض ومل وتأييده نصره معية باملعية واملراد قبله ما مونملض مقرر
 نصر أعين األمرين جمموع الصورتني يف الغلبة مدار أن مع املؤمنني حلال هناك يتعرض مل كما

 مةكل به تشعر وما اآلخر املقام يف ترك عما مقام كل يف ذكر مبا اكتفاء الكفرة وخذالن املؤمنني
   .)6(»للصرب املباشرون إم حيث من ألصالتهم مدخوهلا متبوعية من مع

                                                            

 .45: اآلية النساء، رةسو) 1(
 .2/336 سابق مرجع السعود، أبو) 2(
 .17: اآلية األنفال، سورة) 3(
 .4/21 ،) سابق املرجع (السعود، أبو) 4(
 .66: اآلية األنفال، سورة) 5(
 .4/55 ،)سابقال رجعامل( السعود، أبو) 6(
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 N M L K J I H G FE D C B A ﴿: تعاىل اهللا قول وعند
 Z Y X W V U TS R Q PO﴾)1(.  

 قبله ملا مقرر اعتراض«: ﴾ Z Y X W V U ﴿: تعاىل اهللا قول يف اإلمام قال
 أوليا انتظاما  له املنتظم للجنس إما والالم عليهم نمقصورتا اإلطاعة وفائدة التويل غائلة أن من
 حيتاج ما لكل املوضح التبليغ إال  عليه ما أو كان من كائنا الرسول جنس على ما أي للعهد أو
 عليه مزيد ال مبا فعله قد أنه علمتم وقد بان مبعىن أبان من املبني أن على الواضح أو اإليضاح إيل
  .)2(»محلتم ما بقى وإمنا

 ^ _ ` i h g f e d c b a ﴿: تعاىل قوله وعند
 s r q p o nm l k j﴾)3( .  

 من فعل ما فعل ولذلك«: ﴾ s r q p o ﴿: تعاىل اهللا قول يف اإلمام قال
  .)4(»قبله ملا مقرر اعتراض واجلملة عليهم نصركم

                                                            

 .54: اآلية النور، سورة) 1(
 .6/161 سابق، مرجع السعود، أبو) 2(
 .9: اآلية األحزاب، ورةس) 3(
 .6/466 ،) السابق املرجع (السعود، أبو) 4(
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:א
 الناظم يذيل أن«: والتذييل. )1(طوله أي يلًاتذي ثوبه فالن وذّيل شيء، كل آخر:  التذييل

 توكيدا وتزيده الكالم من قبلها ما حتقق جبملة عليه السكوت وحسن متامه بعد كالما الناثر أو
 حبثوه البالغيني من كثريا ولكن بالتذييل، اإلطناب وهو. )2(»التحقيق بزيادة املثل جمرى وجتري
   .)4(اإلطناب يف والسيوطي التلخيص وشراح القزويين وحبثه ،)3(مستقلًا

  : وهي واحدة بآيٍة الصدد هذا يف السعود أبو اإلمام تفرد وقد
  : تعاىل قوله
﴿ ~ } | { z y x w vu t s r q p o 

 n m l k j i hg f e d c ba ` _﴾)5(. 
 الكالم متام من إما وهو«: ﴾ n m ﴿ :تعاىل اهللا قول يف السعود أبو اإلمام قال
 عليه ملقالته تصديقًا تعاىل جهته من واردا وإما التذييل بطريق قبله ملا مقررا القول تحت الداخل
  . )6(»والسالم الصالة

                                                            

 .»ذيل«: مادة سابق، مرجع منظور، ابن) 1(
 مكتبة (4ط هارون، حممد السالم عبد: حتقيق العرب، لسان لباب ولب األدب خزانة البغدادي، عمر بن القادر عبد) 2(

 .110 ص ،) 1418 اخلاجني
 ،373 ص ،) 1984العلمية الكتب دار بريوت، (،2ط قميحة، مفيد: حتقيق الصناعتني، بكتا ،العسكري هالل أبو) 3(

 القيم ،ابن155 ص ،) 1393 العريب الكتاب دار (9ط النبوية، والبالغة القرآن إعجاز الرافعي، صادق ومصطفى
 109 ص سابق، مرجع األدب، خزانة والبغدادي، ،3/68 سابق، مرجع والزركشي، ،121 ص سابق، مرجع اجلوزية،

 .2/74 سابق، مرجع اإلتقان، السيوطي، ،111 –
 .74 ص سابق، مرجع اجلمان، عقود شرح السيوطي، ،200 ص سابق، مرجع القزويين،) 4(
 .13: اآلية عمران، آل سورة) 5(
 .2/18 سابق مرجع السعود، أبو) 6(
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:א
 فن يف تام مبعىن املتكلم يأيت أن عن عبارة التكميل«: املدين عرفه وقد بالتكميل، اإلطناب هو

 أولًا، به أتى الذي الفصل ذلك غري يف رآخ مبعىن فيكلمه ناقصا عليه االقتصار فريى الفنون من
  . )1(»بذكره فيكلمه ناقصا بالبأس مدحه بدون عليه االقتصار فريى باحللم إنسانا مدح كمن

  : وهي واحدة بآيٍة الصدد هذا يف السعود أبو اإلمام تفرد وقد
 M L K J I H G F E D C B A ﴿: تعاىل اهللا قول

] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N_ ̂  ﴾)2( .  
 الولدان ذكر وإمنا«: ﴾ L K J I ﴿: تعاىل اهللا قول يف السعود أبو اإلمام قال
  .)3(»املشركني ظلم تناهي على وتنبيها للرمحة واستجالبا لالستعطاف تكميلًا معهم

א :א
 حتفظت: مبعىن منه واحترست فالن من وحترست حترز، أي منه احترس من االحتراس

 استمر لو بكالم يأيت فأن الطعن يوجبه مما التحرز وأما«: وقال »التحرز« سنان ابن ومساه. )4(منه
 مفسدها غري -  ديارك فسقى«: طرفة كقول الطعن ذلك من يتحرز مبا فيأتى طعن فيه لكان عليه
بوهمي ودميةٌ الربيع صيقل مل فلو )5(»ضار الفاضل ألن احلاجة؛ قدر على الغيث طلب فإنه ت   

  . )6(»لرسومها وحمو للديار فساد ذلك ويف عليها املطر توايل يريد أنه به لظن -مفسدها غري- 

                                                            

 ،) اإللكترونية املصطفة مكتبة(البديع، علم يف يعالرب أنوار احلسين، احلسيين الدين نظام أمحد بن مدين الدين صدر) 1(
5/185. 

 .75: اآلية النساء، سورة) 2(
 .2/366 سابق مرجع السعود، أبو) 3(
 .»حرس«: مادة سابق، مرجع منظور، ابن) 4(
 ص ،) م1982 العلمية، الكتب دار (الفصاحة، سر احلليب، اخلفاجي سنان بن سعيد بن حممد بن اهللا عبد حممد أيب أمري) 5(

227. 
 .322 ص سابق، مرجع سنان، ابن) 6(
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  : وهي واحدة، بآيٍة الصدد هذا يف السعود أبو اإلمام تفرد وقد
 i h g f e d cb a ` _ ~ } | { z ﴿ :تعاىل اهللا قول

 k j﴾)1(.   
 يقضي مضى فيما وقته وتعيني«: ﴾ z } | ﴿: تعاىل قوله يف السعود أبو اإلمام قال
 واملخايل اإلمارات وتآخذ الدالئل تعاضد على تعويلًا به يصرح مل لكن قطعيا قضاء حينئذ بوقوعه
 احملتوم الوعد يف اخللف احتمال إيهام عن أو التكرير شائبة عن احترازا بل عنه الغىن بكمال وإيذانا
 م كمفأمد ﴾ x w v u t s r ﴿: تعاىل قوله عقيب: قيل كأنه
 . )2(»إخل اهللا جعله وما

                                                            

 .126: اآلية عمران، آل سورة) 1(
 .2/140 سابق مرجع السعود، أبو) 2(
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:א
 احلليب وقال. )2(»التلطف قوم ويسميه والتغاير املغايرة«: املدين قال. )1(والتلطف التغاير هى
. )3(»فيمدحه يذمونه أو فيذمه ميدحوه أن عادم فيما الناس املتكلم يغاير أن هو«: والنويري
  : تعاىل اهللا كقول شخصني كالم من إما التغاير أن وأضاف السبكي ذلك مبثل وعرفه

﴿ g f e d c b a ` _ ^ ] \ 
t s r q p o n ml k j i h  x w v u

 | { z y﴾)4( .  
 ¥ ¦ ﴿: الكرمي القرآن عن قريش كقول وقتني يف الواحد الشخص كالم يتغاير أن وإما

 ª © ¨ §﴾)5(.  
  . )z ﴾)6 } | { ~� ﴿: آخر وقت يف قالوا مث بالعجز اعتراف فإنه
 عد املثال هذا غري يف خمتلفني وقتني يف لوقوعه عيبا بل حسنا هذا يعد ال أن األصل وكان

  . )7(احملاسن من

                                                            

 صدر ،104، 102 ص سابق، مرجع األدب، خزانة والبغدادي، ،427، 267 ص سابق، مرجع العسكري، هالل أبو) 1(
 .2/371 سابق، مرجع الدين،

 .2/371 سابق، مرجع الربيع، أنوار الدين، صدر ،104، 102 ص سابق، مرجع البغدادي،) 2(
 .7/145 ،) االلكترونية املطصفي مكتب (األدب، فنون يف األرب اية النويري، عبدالوهاب بن أمحد الدين شهاب) 3(
 .76 -  75: اآلية األعراف، سورة) 4(
 .24: اآلية املؤمنون، سورة) 5(
 .31: اآلية األنفال، سورة) 6(
 .4/468 سابق، مرجع السبكي،) 7(
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  : وهي واحدة بآيٍة الصدد هذا يف السعود أبو اإلمام تفرد وقد
  : تعاىل قوله
﴿ sr q p o n m l k j i h g f e d 

 | { z yx w v u t ` _ ~ }
a﴾)1( .  

 z } | { ~ _ ` ﴿: تعاىل اهللا قول يف السعود أبو اإلمام قال
 a﴾ :»الوصفية املغايرة على بالداللة التهديد يف والتشديد الوعيد لتأكيد هلم باملغايرة وصفهم 
 وال أوالدكم من ليسوا الدنيا على لآلخرة مؤثرين مطيعني قوما أي لالستئصال املستلزمة والذاتية

  .)2(»خيفى ال ما السخط شدة على الداللة من وفيه فارس وأبناء اليمن كأهل حامكمأر

                                                            

 .38: اآلية التوبة، سورة) 1(
 .4/107 سابق، مرجع السعود، أبو) 2(
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:אמ
 وبالنقصان عليه الداللة وضوح يف بالزيادة خمتلفة طرق يف الواحد املعىن إيراد معرفة هو
   .)1(منه املراد لتمام الكالم مطابقة يف اخلطأ عن ذلك لىع بالوقوف ليحترز

g×Ş¹]<Ùæù]V<ì…^Ãj‰÷]< <

:א
 خصائص من العارية تلك تصبح حىت آخر إيل شخص من الشئ نقل أي العارية من مأخوذة

 ملعاورةُوا. إياه وعاروه منه وأعاره الشئ أعاره وقد بينهم، تداولوه ما: والعارة والعارية. إليه املعار
 الشئ واستعاره العارية، طلب: واستعار وتعور. اثنني بني يكون والتداول املداولة شبه والتعاور
 كان وإن البالغيني أكثر عند لغوي جماز واالستعارة. )2(إياه يعريه أن منه طلب: منه واستعاره
 »االعجاز دالئل« ففي خرى،أ تارة لغويا وجمازا مرة عقليا جمازا فجعلها فيها تردد قد عبدالقاهر

 )4(الكلمة نفس يف جماز أا نفسه الكتاب يف ويذكر ،)3(أبوابه من هي أو عقلي جماز أا إيل مييل
 التردد هذا إيل املتأخرون أشار وقد ،)5(اآلخر كتابه يف ذكره ما ذلك ويؤكد لغوي جماز أي

 االستعارة يف وسلكه العقلي ازا أنكر الذي والسكاكي )6(لغوي جماز أا رأي الذي كالرازي
  .)8(كله لغوي ااز أن أي )7(املكنية

                                                            

 .1/409 سابق، مرجع مطلوب، أمحد/ د والدكتور ،77 ص سابق، مرجع السكاكى،) 1(
 .»عور«: مادة سابق، مرجع منظور، ابن) 2(
 .233 ص ،) املدين مطبعة اخلاجني، مكتبة (1ط شاكر، مودحم: حتقيق اإلعجاز، دالئل اجلرجاين، حممد بن القاهر عبد) 3(
 .232 ص سابق، مرجع اإلعجاز، دالئل اجلرجاين،) 4(
 .29 ص ،) 1991 اخلاجني مكتبة (1ط شاكر، حممود: حتقيق البالغة، أسرار اجلرجاين،) 5(
 ص ،) االلكترونية املصطفى مكتبة (عجاز،اإل دراية يف اإلجياز اية الرازي، احلسني بن عمر بن حممد الدين فخر اإلمام) 6(

84. 
 .189 ص سابق، مرجع السكاكي،) 7(
 .1/136 سابق، مرجع مطلوب، أمحد/ د) 8(
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  : وهي آيات بست املطلب هذا يف السعود أبو اإلمام تفرد وقد
 .250: اآلية البقرة، سورة ﴾... e d c b﴿: تعاىل اهللا قول .1
: اآلية عمران، آل سورة ﴾... gf e d c b a ﴿: تعاىل اهللا قول .2

103. 
: اآلية عمران، آل سورة ﴾... Z Y X W V ] ﴿: ىلتعا اهللا قول .3

151. 
: اآلية األنفال، سورة ﴾... F E D C B A ﴿: تعاىل اهللا قول .4

46. 
 .38: اآلية التوبة، سورة ﴾... h g f e d ﴿ :تعاىل اهللا قول .5
  .54: اآلية النور، سورة ﴾... FE D C B A ﴿ :تعاىل اهللا قول .6

 f e d c b  j i h g﴿: تعاىل اهللا قول فعند
 p o n m l k﴾)1( .  

 إليها يشري يكن مل وإن«: ﴾ j i h g ﴿: تعاىل قوله يف السعود أبو اإلمام قال
 . )2(»الكثرة عن املعرب اإلفراغ وإيثار«: قال حيث الكالم، سياق من تفهم ولكن صرحيا

 أَنِزلْ أَي وقيل اصبب أَي ﴾ j i h g ﴿ الترتيل ويف«: اللسان صاحب يقول
 هنا أُستعري للماء، أو للسوائل يكون اإلفراغ فإن املعىن هذا وعلى ،)3(»علينا يشتمل صربا علينا
  .»التبعية اإلستعارة سبيل على الصرب إنزال لطلب

 l k j i h gf e d c b a ﴿ :تعاىل اهللا قول وعند
 }| { z y x w v u t s r q p o n m

 d c b a ` _ ~﴾)4(.  
 احلاصلة للحالة متثيل إما«: ﴾ c b a ﴿: تعاىل قوله يف عودالس أبو اإلمام قال

                                                            

 .250: اآلية البقرة، سورة) 1(
 .1/522 سابق مرجع السعود، أبو) 2(
 .8/444 ،»أفرغ«: مادة سابق، مرجع منظور، ابن) 3(
 .103: اآلية عمران، آل سورة) 4(
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 وثيق حببل رفيع مكان من املتدىل متسك من احلاصلة باحلالة حبمايته ووثوقهم به استظهارهم من
 الكتاب أو الدين من ذكر ملا للحبل استعارة وإما املفردات يف جماز اعتبار غري من االنقطاع مأمون

  .)1(»عليه واالعتماد به للوثوق مستعار أو هلا ترشيحا واالعتصام
 Z Y X W V ] \ [ ^ _ ` ﴿: تعاىل اهللا قول وعند

 j i h gf e dc b a﴾)2(.   
 أو لقوا أو وإنارا لوضوحها به مسيت حجة أي: ﴾ dc ﴿: تعاىل قوله يف اإلمام قال
  ]السريع: [قوله قبيل من نفسها يف حتققها استحالة مع ترتيلها عدم وذكر ونفوذها حلدا

ــرِغ ال ــبتف ــااألرن   )3(ينجِحـر  ـا  الضبترىوال أهوالُه

 اآلراء دون السماوي الربهان هو الباب يف املتبع بأن إيذان وفيه اجنحار وال الضب أي
  .الباطلة واألهواء
 ويف: قال حيث) الظَّاِلِمني مثْوى وِبئْس: (تعاىل اهللا قول يف آخر بالغيا تفردا ذكر كما
 عن املنبئة اإلقامة مكان املثوى فإن فيها خلودهم إيل رمز نوع مأواهم جعلها بعد مثواهم جعلها
  .)4(اإلنسان إليه يأوى الذي املكان فهو املأوى وأما املكث

 M L KJ IH G F E D C B A ﴿: تعاىل اهللا قول وعند
 O N﴾)5(.  

 حيث من للدولة مستعارة فإا: ﴾ IH G ﴿ :تعاىل اهللا قول يف السعود أبو العالمة قال
 ال النصرة فإن احلقيقة ا املراد: وقيل وجرياا هبوا يف ا مشبهة ونفاذه أمرها متشي يف إا

 ِبالصبا نِصرت« :قَالَ أَنه  النِبى عِن عباٍس ابِن عِن احلديث ويف تعاىل اهللا يبعثها بريح إال تكون
أُهوِلكَت ادوِر عب6(»ِبالد( .  

                                                            

 .2/113 سابق، مرجع السعود، وأب) 1(
 .151: اآلية عمران، آل سورة) 2(
 .10/192 سابق، مرجع البغدادي، ،67 ص ديوانه، يف أمحر البن البيت،) 3(
 .2/170 ،) السابق املرجع (السعود، أبو) 4(
 .46: اآلية األنفال، سورة) 5(
 .4/41 ،) السابق املرجع (السعود، أبو) 6(
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  : تعاىل قوله وعند
﴿ sr q p o n m l k j i h g f e d 

 a ̀  _ ~ } | { z yx w v u t﴾)1(  
 z } | { ~ _ ` ﴿: تعاىل اهللا قول يف السعود أبو اإلمام قال

 a﴾ :﴿ a ` ﴾ بنفاستها يؤذن مبا الدنيا احلياة ترشيح ويف له يؤبه ال مستحقر«: أي 
 وعظم ودناءا الدنيا حقارة بيان يف مبالغة ذلك مثل عن اآلخرة وجتريد فيها الرغبة ىويستدع
  .)2(»وعلوها اآلخرة شأن

  : تعاىل اهللا قول وعند
﴿ R Q PO N M L K J I H G FE D C B A 

 Z Y X W V U TS﴾)3(.  
 علَّول الطَّاعة، من به أُمرمت ما أي«: أي ﴾ PO N M ﴿: تعاىل قوله يف اإلمام قال
عبريحميل عنه التؤنةً وكوِنه بثقله لإلشعاِر بالتعهدِتهم يف باقيةً م ،ه بعدم وحيثُ: قيل كأنعن توليت 
 Q ﴿ املُشاكلة على حممولٌ ﴾ L K ﴿: تعاىل وقولُه. الثَّقيِل احلمِل ذلك حتت بقيتم فقد ذلك

 R﴾ الطَّاعِة من به أَمركم فيما أي ﴿ TS ﴾ إىل هو يالذ احلق املقصد املُوصلُ األصلي 
 تأكيد من الترهيِب تقدمي يف ملا التولِّي حكم بياِن عن وتأخريه شر، كلِّ من واملُنجي خٍري كلِّ إىل

  .)5()4(»الكرِمي الوعد من بابه من هو مما وتقريبه الترغيِب

                                                            

 . 38: يةاآل التوبة، سورة) 1(
 .4/107 سابق، مرجع السعود، أبو) 2(
 .54: اآلية النور، سورة) 3(
 هذا عن حتدث قد الفراء وكان صاحبه، منهما واحد كل وشاكل الشيئان تشاكل وقد واِملثْل، الِشبه: الشكل: املشاكلة) 4(

 منظور، ابن ،»وتقديرا حتقيقًا صحبته يف لوقوعه غريه بلفظ الشيء تذكر أن هي«: املتأخرون وقال يسمه، مل ولكنه النوع
 .200 ص سابق، مرجع والسكاكي، ،»شكل«: مادة سابق، مرجع

 .6/160 ،) السابق املرجع (السعود، أبو) 5(
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:א
 من أو ورى، إذا عنه وتكنى كناية، يكين يغريه األمر عن وكنى غريه، وتريد بشئ تتكلم أن
  .)1(الكنية

 الكالم من فهم ما عنده وهي - »املثىن بن معمر« أبوعبيدة-  للكناية عرضوا الذين أقدم من
 يف كما البالغي، املعىن من قريبة تستعمل فهي العبارة يف صرحيا امسه يذكر أن غري من السياق ومن
 µ ¶ ﴿ :تعاىل قوله ويف ،)3(وتشبيه كناية فهو ،)2(﴾ ² ³ ´ ﴿: تعاىل اهللا قول

 أبو وكرره سيبويه ذكره ما وهو الضمري مبعىن الكناية تأيت وقد .)5(الغشيان عن كناية )4(﴾¸ 
  .»القرآن معاين« يف والفراء »القرآن جماز« يف عبيدة

   :ومها بآيتني السعود أبو اإلمام تفرد الصدد هذا ويف
 k j i h g f e d c b ﴿: تعاىل اهللا قول

 p o n m l﴾)6( .  
 k ﴿: تعاىل قوله يف الصفة عن بالكناية متعلقًا بالغيا تفردا السعود أبو اإلمام ذكر

 l﴾ وعدم املقارعة عند والرسوخ القوة كمال عن عبارة القدم وثبات«: قال حيث 
  .)7(»حدوا حيز يف التقرر جمرد ال املقاومة وقت التزلزل

                                                            

 .»كين«: مادة سابق، مرجع منظور، ابن) 1(
 .223: اآلية البقرة، سورة) 2(
 .2/73 سابق، مرجع القرآن، جماز املثىن، ابن) 3(
 .6، 43: اآلية واملائدة، ساء،الن سوريت) 4(
 .1/155 ،) السابق املرجع (القرآن، جماز املثىن، ابن) 5(
 .250: اآلية البقرة، سورة) 6(
 .1/522 سابق، مرجع السعود، أبو) 7(
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   :تعاىل قوله وعند
﴿ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ﴾)1(.  
: تعاىل اهللا قول يف الزحف مفهوم يف الكثرة عن كناية بالغيا تفردا السعود أبو اإلمام ذكر 

﴿ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ﴾ صرح مل إن وهوا ي 
 على دب إذا زحفًا الصيب زحف يقال الدبيب الزحف«: قال حيث كالمه ثنايا من تفهم ولكنها
 يزحف كأنه يرى وتكاثفه لكثرته ألنه العدو إيل املتوجه الداهم اجليش به مسي قليلًا قليلًا أسته
 كانت وإن البطء غاية يف إليه بالقياس حركته فيحس متصل واحد كجسم يرى الكل ألن وذلك
  . )2(»السرعة غاية على األمر نفس يف

:א
 والتعريض يبني، مل إذا: تعريضا عرض يقال يعيبه، وهو قولًا فيه قال إذا وبه لفالن عرض

 خالف التعريض« العلوي وقال. )3(الشيء عن بالشيء التورية: واملعاريض التصريح، خالف
 الكالم، يف املعاريض ومنه تعنيه، وأنت قولًا قلت إذا بفالن أو لفالن عرضت: يقال التصريح،
 »الكذب عن ملندوحة املعاريض يف إن«: أمثاهلم يف احلصني بن وعمران اخلطاب بن عمر كقول
 عن، إذا كذا له عرض قوهلم من واشتقاقه. وتعمده الكذب قصد عن سعة فيها املعاريض أن أرادوا
  .)4(»ويقصده فيؤثره التصريح خالف أمر له يعرض قد منا الواحد ألن

  : زهري بن كعب فقال شعراءال استعمله وقد العريقة، العربية األساليب من التعريض
  يعـصمهمالزهراجلمالمشي ميشون

  دإذاضربعر 6)(5(التنابيـلُ  الـسود(  

  

                                                            

 .15: اآلية األنفال، سورة) 1(
 .4/19 سابق، مرجع السعود، أبو) 2(
 .»عرض«: مادة سابق، مرجع منظور، ابن) 3(
 .1/380 سابق، مرجع ي،العلو) 4(
 .1/51 ديوانه، يف زهري من كعب القصري، وهو – أوله بكسر – تنبال مجع: التنابيل. فر: عرد. البيض: الزهر) 5(
 .2/276 سابق، مرجع مطلوب، أمحد/ د) 6(
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  : ومها بآيتني السعود أبو اإلمام تفرد اجلانب هذا ويف
 ¶ ¸ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿: تعاىل قوله

 É È Ç Æ﴾)1(.  
  .)2(»خيفى ماال باملنهزمني التعريض من وفيه«: السعود أبو اإلمام قال
 e d cb a ` _ ~ } | { z y ﴿ :تعاىل اهللا قول وعند

 p o n m l k j i h g f﴾)3( .  
 التعرض ويف«: ﴾ z y } | { ﴿: تعاىل اهللا قول يف السعود أبو اإلمام قال
 إحيائه وقت اذكر واملعىن خيفى ال ما والتشريف التنويه من ضمريه إيل اإلضافة مع الربوبية لعنوان
  .)4(»املالئكة إيل تعاىل

 اإلمام عن ا تفرد واليت السعود أبو اإلمام أوردها اليت البالغية التفردات هي فهذه ،وبعد
 أن اهللا يلَّ يسر ما على معلقًا التخصص كتب يف مظانها من إياها حمققًا هلا عرضت كثري، ابن

 قرآين معىن أو ضوء، إلقاء إيل حتتاج مسألة أو توضيح إيل حيتاج األمر كان إن وذلك أُعلق،
 وضحت فيما التعليق تاركًا تلك، أو البالغية النكتة هلذه التعرض حالة يف له فهمي إبراز أحاول
 هذه وبعد ممل، إطناٍب أو مخل إجياٍز دون املسألة يف السعود أيب اإلمام رأي وإظهار القضية فيه

 البالغي، النص فهم خالل من حالوته وتذوق مثاره، من والقطف ،الكرمي القرآن رياض يف الرحلة
املقام هذا يف النحوية التفردات إىل اهللا مبشيئة أعرض .  

                                                            

 .147: اآلية عمران، آل سورة) 1(
 .2/167 سابق، مرجع السعود، أبو) 2(
 .12: اآلية األنفال، سورة) 3(
 .4/16 ،) السابق املرجع (السعود، أبو) 4(
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عدا التفسري كتب تا مصدرا هاما العريب النحو مصادر من وأساسيا تأسيسوتدليلًا، وتقعيد 
 تقدير بني: (بعنوان والتفسري النحو بني العالقة لبيان بابا اخلصائص يف )1(جين ناب عقد وقد

 النحو بني فجوة هناك تكون ال حىت احلروف على النقاط وضع وفيه ،)املعىن وتفسري اإلعراب
 غاية ماال فهو املعىن، تفسري مست على اإلعراب تقدير يكون أن أمكنك فإذا«: فقال والتفسري
 عليه، هو ما على املعىن تفسري تقبلت املعىن لتفسري خمالفًا اإلعراب تقدير كان وإن وراءه،

 تؤثر ما فتفسد تسترسل أن وإياك عليك، منها شئ يشذ ال حىت اإلعراب تقدير طريق وصححت
  . )2(»إصالحه

 حنْوية قضايا من حوى ملا اللغوي، اجلانب يف عظيمة مرتلة السعود أيب اإلمام ولتفسري... 
 كان كما اإلعراب، تقدير على املعىن جانب وإيثار العلمية، املادة وغزارة املباحث، بدقة متاتس
 هذا يف نتناوهلا اليت وهي كثري، ابن اإلمام من إليها يسبق مل النحوية الدارسات يف تفردات له

  :بــ املتعلقة النحوية القضايا وهي املبحث،
 .املرفوعات -ب        .املعارف - أ
 .ارورات - د         باتاملنصو -ج
  .وجوابه الشرط - و       ازومات -هـ
  .التوابع -ح      وجوابه القسم -ز

                                                            

، ونشأ وتعلم النحو فيها، هـ 322 عام باملوصلأبو الفتح عثمان بن جين املشهور بـابن جين، عامل حنوي كبري، ولد ) 1(
 .هـ 392وفاته سنة . غة وفقهها الذي يتحدث فيه عن بنية اللاخلصائص كتابله ما يفوق اخلمسني كتابا، أشهرها 

 .1/384، ) املكتبة العلمية(حممد على النجار، ط، : ابن جين، اخلصائص، حتيق) 2(
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א: :אא
_I<Í…^Ã¹]< <

 ما إىل املضاف بأل، املعرف املوصول، االسم اإلشارة، اسم والعلم، الضمري، :ستة املعارف
  .سبق

 وقد اإلشارة، اسم: ثانيا الضمري،: أوالً ارف؛املع أنواع من نوعني يف السعود أبو اإلمام تفرد
  .مواضع ثالثة يف اإلشارة اسم ويف مواضع، ثالثة يف الضمري يف تفرد

 Ê É È ﴿: تعاىل اهللا قول يف جاء ما السعود أيب تفردات يف جاءت اليت الضمائر ومن
 Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë﴾)1( .  

 :قال حيث ﴾ Ó Ò ﴿: تعاىل قوله يف لضمريا باستكنان متعلقًا حنويا تفردا ذكر
 . )3(»...وحده )2(نعيم به أُريد إن لفاعله أو قال ملصدِر أو للمقول املستكن الضمري«

) زاد (فاعِل يف ﴾ Ó Ò ﴿: قوله«: فقال اإلجياز هذا احلليب السمني وضح وقد
 بكيت القولُ فزادهم: يأ) قال (من املفهوم املصدر على يعود ضمري أنه: أظهرها ؛أوجه ثالثة
   .)ª ﴾)4 » ¬ ®¯ ﴿: حنو إميانا وكيت

 قالوا: قيل كأنه ﴾ Ñ Ð Ï Î Í Ì ﴿ هو الذي املقوِل على يعود أنه: والثاين
 . إميانا فزادهم الكالم هذا هلم

 وهو الرتول وسبب القصة، يف نقل كما فرد واحد أريد إذا الناس، على يعود أنه: الثالث
 ﴾ Í ﴿ عليه وأطلق وحده، نعيم أبو املثبط أن القول هذا فعلى األشجعي، سعودم بن نعيم

                                                            

 .173: اآلية عمران، آل سورة) 1(
 األشجعي سلمة أبا يكىن أشجع بن بكر بن سبيع بن خالوة بن قنفذ نب ثعلبة بن أنيف بن عامر بن مسعود بن نعيم: هو) 2(

 اخلندق وقعة يف وغطفان قريظة احليني بني اخللف أوقع الذي وهو اخلندق ليايل أسلم البخاري يف ذكر له مشهور صحايب
 وله وزينب لمةس ولداه عنه روى وسلم عليه اهللا صلى النيب عن رواية وله املدينة عن ورحلوا بعضا بعضهم فخالف
 .أبيه عن األشجعي مسعود بن نعيم بن سلمة عن طارق بن سعد حدثين إسحاق بن طريق ومن وغريه أمحد عند حديث
 .8785 ت ،460/ 6: الصحابة متييز يف اإلصابة

 .2/196 سابق، مرجع السعود، أبو) 3(
 .8: اآلية املائدة، سورة) 4(
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 إال له وما الربود، ويلبس اخليل، يركب فالن: يقال كما الناس جنس من ألنه ااز، سبيل على
 من ناس من خيل مل ذلك قال حني وألنه: أيضا وقال. الزخمشري قاله واحد، وبرد واحد، فرس
 تقدير على هذا جييء وال. انتهى تثبيطه مثل ويثبطون كالمه، جناح ويصلون مونهيضا املدينة أهل

 منفردا ذاك إذ يكون فال ،)ناس (إليه انضاف قد ألنه املثبط، هو وحده نعيما أن: وهو السؤال
  .)1(»بالتثبيط

 ،األخريين الوجهني - حيان أبو: أي-  الشيخ واستضعف. الزخمشري األوجه الثالثةَ هذه نقل
 أُطلْق إذا الثاين إنَّ حيث ومن نفسه، يف هو ال به النطق إال إميانا يزيد ال األولَ إنَّ حيث ِمن: قال
 مفارقُه«: تقول. املفرد على ال اجلمِع ذلك على تجري الضمائر فإنَّ جمازا اجلمع لفظُ املفرِد على
تفِْرقُه«: رباعتبا »شاب مفاِرقُه«: جيوز وال اجلمع، باعتباِر »شابشاب م«.  

: قوله وأما. اِإلميان زيادةُ به حصل احلقيقة يف الذي هو املقولَ ألنَّ نظر، الشيخ قاله وفيما
 لفِظ اعتبار جيوز أنه على نصوا أم ويعضده. مسلٍَّم فغري »املفرد على ال اجلمع على تجري«

  .)2(»وقطعتهما قطعتهن الكبشني رؤوس«: فأجازوا خرىأ ومعناه تارةً املثىن موقع الواقِع اجلمِع
 ¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ﴿: تعاىل اهللا قول وعند

 Æ Å Ä Ã Â Á À ¿¾ ½ ¼ » º ¹  ̧¶ µ ´
 Ë Ê É È Ç﴾)3( .  

 أو استطعتم ملا والضمري« :﴾ ² ³ ﴿: تعاىل اهللا قول يف السعود أبو اإلمام قال
 من أو به مرِهبني أعدوا أي أعدوا فاعل من احلالية على النصب لِةاجلم وحملُّ األنسب وهو لإلعداد
 .)4(»...به مرهبا استطعتموه ما أعدوا: أي احملذوِف عائده من أو املوصول
 حالًا يكونَ أن جيوز«: قال حيث ﴾ ² ³ ﴿: تعاىل قوله احلليب، السمني وضح وقد

 مفعوله من حالًا يكون وأن ِهبني،مر كونكم حالَ هذا هلم حصلوا: أي ﴾ ¨ ﴿ فاعل من
                                                            

 ،) هـ1422 العلمية الكتب دار بريوت، (،1ط احمليط، البحر سي،تفسرياألندل حيان بأيب الشهري يوسف بن حممد) 1(
3/120. 

 .1/990) القلم دار دمشق، (املكنون، الكتاب علم يف املصون الدر احللىب، السمني) 2(
 .60: اآلية األنفال، سورة) 3(
 .4/52 سابق، مرجع السعود، أبو) 4(
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 إذا هذا ضمرييهما، اجلملة يف ألنَّ منها لكلٍّ نسبته وجاز به، مرهبا أِعدوه: أي املوصولُ وهو
  . »املوصولة ﴾ ª ﴿ على ﴾ ³ ﴿ من الضمري أَعدنا

 احلَول بتأويل القوة على وأ الرباط، على أو بأَِعدوا، عليه املدلول اِإلعداِد على أَعدناه إذا أما
 أبو- الشيخ نقله كذا ﴾ © ﴿ ضمري من حالًا يكون أن وجيوز. املوصول من جميئُها يتأتى فال
 ومل ﴾ © ﴿ ضمري من أو ﴾ ¨ ﴿ ضمري من حال: قالوا وترهبون«: فقال غريه عن -حيان
 تقدير يِصح وال بينهما؟ رابط وال ﴾ © ﴿ يف الضمري من حالًا جعلُه يِصح وكيف بنكري، يتعقَّبه
  .)1(»معمولَه َألخِذه ﴾ ² ﴿ مجلة يف ضمري

 l k j i h gf e d c b a ﴿ :تعاىل اهللا قول وعند
 }| { z y x w v u t s r q p o n m

 d c b a ` _ ~﴾)2(.  
 الذي الفعل مصدر إىل إشارة«: ﴾ ~ ﴿: تعاىل اهللا قول يف السعود أبو اإلمام قال

  .)3(»بعده
 أو حمذوف ملصدٍر نعت ﴾ ~ _ ` ﴿«: تعاىل اهللا قول يف احلليب السمني العالمة قال

  .)4(»الواضحةَ اآلياِت لكم تبيينه مثلَ تبيينا لكم يبين: أي ضمريه من حالٌ
 . )Z ﴾)5 ] \ [ ^ _ ﴿: تعاىل قوله وعند
 حيث ﴾ Z ] \ [ ^ _ ﴿: تعاىل اهللا قول يف السعود  أبو اإلمام قال

 :تعاىل وقوله حمذوف، مبتدأ خرب أنه على الرفع وحمله احلسن البالء إىل إشارة) ذَِلكُم(«: قال
 كيد وتوهني املؤمنني إبالء املقصد: أي عليه معطوف باإلضافة ﴾] \ [ ^ _ ﴿

   حيلهم وإبطال الكافرين
 قوله نفيكو القتل أي ﴾ Z ﴿ األمر أي األمر واملبتدأ والرمي القتل إليه املشار وقيل

                                                            

 .1/3022 سابق، مرجع احلليب، السمني) 1(
 .103: اآلية عمران، آل ةسور) 2(
 .2/113 سابق، مرجع السعود، أبو) 3(
 .1/884 ،) السابق املرجع (احلليب، السمني) 4(
 .18: اآلية األنفال، سورة) 5(
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  . )1(»البيان عطف قبيل من ﴾ ] \ [ ^ _ ﴿ تعاىل
﴿ _ ^ ] \ [ Z ﴾ اإلبالء ذلكم أي حمذوف، وخربه مبتدأ، فهو 
 وكيد ،)أن (خرب وموهن ،﴾ Z ﴿ على عطف حيزها يف وما) أن( ،﴾ ] \ ﴿ حق،

 زهاحي يف وما) أن (تكون أن وجيوز واإلبالء، والرمي للقتل واإلشارة ملوهن، مضاف الكافرين
  .)2(اهللا أن واعلموا: أي مقدر، بفعل نصب حمل يف أو ﴾ O ﴿ على عطف

 JI H G F E D C B A ﴿ :تعاىل اهللا قول ويف
 P O N M L K﴾)3( .  

 يف وما واجلهاد، النفري من ذكر ما أي«: ﴾ Z ﴿: تعاىل قوله يف السعود أبو اإلمام قال
   .)4(»..الشرف يف مرتلته ببعد لإليذان البعد معىن من اإلشارِة اسم

                                                            

 .4/23 سابق، مرجع السعود، أبو) 1(
 3/541 ،) هـ1415 كثري ابن دار دمشق، (،4 ط وبيانه، القرآن اعراب الدرويش، الدين حميي) 2(
 .41: اآلية التوبة، رةسو) 3(
 .4/110 ،)سابقال رجعامل( السعود، أبو) 4(
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h<I<l^ÂçÊ†¹]< <

 خرب وأخواا،) كان (اسم اخلرب، املبتدأ، الفاعل، نائب الفاعل،«: هي عشرة املرفوعات
 املضارع اجلنس، تنفي الىت) ال (خرب ليس، على محل ما اسم املقاربة، أفعال اسم وأخواا،) إن(
 .»جترد إذا

š†ÇÖ]<àÚ<»^Ú«<íè‡^r£]V 
  : تعاىل قال
﴿Z Y X W  g f e d c b a ` _^ ] \ [ 

h﴾ )1( .  
) ما (خرب حول النحاة بني الواقع للخالف بذكره إرشاده يف السعود أبو اإلمام تفرد... 
  :فقال ذلك على تأسيسا الكرمية اآلية إعراب توجيه مع واملنع اجلواز بني احلجازية

 مؤخر أمبتد ﴾ f e ﴿و مقدم، خرب ﴾ a ﴿و هلا عمل ال متيمية إما ﴾ ` ﴿... 
 جييز من عند املنصوب خربه ﴾ a ﴿و حجازية وإما لالستغراق، ﴾ e ﴿ كلمة فيه زيدت
 على النصب حيز يف ﴾ d c b ﴿و ذكر، ملا مزيد ﴾ e ﴿و ،﴾ f e ﴿ وامسها تقدميه،
  .)3(،)2(حاال انتصب قدم فلما له صفة األصل يف ألنه امسها من احلالية

  : شروط ثالثة  احلجاز لغة يف) ليس (عمل احلجازية،) ما (عمل شروط
 . الزائدة بإن امسها يقترن أال .1
 . بإال خربها نفي ينتقد أال .2
 . امسها على خربها يتقدم أال .3
  . واخلرب املبتدأ يف شيئًا تعمل فلم) ما (أمهلت الشروط هذه من شرطٌ ختلف فإن

                                                            

 .107: اآلية البقرة، سورة) 1(
 .1/315 سابق، مرجع السعود، أبو) 2(
 املطبعة (األزهرية، شرح بالوقاد، املعروف املصري الدين زين األزهري اجلرجاوي حممد بن بكر أيب بن اهللا عبد بن خالد) 3(

 .132 ص ،) ببوالق الكربى
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 z y x w vu t s r q p o } ﴿: تعاىل اهللا قول وعند
f e d c ba ` _ ~ } | l k j i hg 

 n m﴾)1(.  
 يف كما فئة إحدامها أي حمذوف مبتدأ خرب بالرفع«: ﴾ w ﴿: تعاىل اهللا قول يف اإلمام قال

  ] الطويل: [قوله
  )2(أصنع كنت بالذي مثٍْنوآخر  شامتِصنفَيِنالناسكان ِمت إذا
  ]البسيط: [وقوله مثن واآلخر شامت أحدمها أي

  )3(ومحصود ملْوي البقْلُوغُوِدر غَلٍسيفلنجمااستقلما إذا حىت

 .)4(»اآلية من الفئتني يف ما لتقرير مستأنفة عليها عطف ما مع واجلملة
 أوجه، وفيها ﴾ w ﴿ رفع على العامة ﴾ x w ﴿: قوله احلليب السمني العالمة وقال
 مضمٍر ابتداٍء خرب على يرتفع أن: والثاين ،﴾ vu ﴿ فاعل من البدِل على يرتفع أن: أحدها
  : ذلك على الفراء أنشده ما ومثلُه. واستأنفه أوِله، عن الكالم فقطع تقاِتلُ، فئةٌ إحدامها: تقديره

  )5(أصنع كنت بالذي مثٍْنوآخر  شامتِصنفَيِنالناسكان ِمت إذا

  . مثٍْن آخر وصنف: أي مثٍْن، وآخر شامت أحدمها: أي
  . )6()تقاتل فئة منهما: تقديره مضمر وخربه االبتداِء على يرتفع أن: الثالث
 من حذف ما على معطوف حمذوف ملبتدأ نعت«: ﴾ | ﴿ :تعاىل اهللا قول يف قال كما
 لنفس التفريق أن لوضوح كقرينتها تعريفها والقياس نكرت وإمنا أخرى وفئة أي األوىل اجلملة
 .»التعريف إىل احلاجة وعدم ذكره املقدم املثىن

                                                            

 .13: اآلية عمران، آل سورة) 1(
 .9/72 سابق، مرجع األدب، خزانة والبغدادي، ،190 ص األزهرية، يف السلويل للعجري البيت) 2(
 القرآن، معاين الديلمي، منظور بن اهللا عبد بن زياد بن حيىي زكريا أبو والفراء، ،1366 ص ديوانه، يف: الرمة لذي البيت) 3(

 .2/25 سابق، مرجع املصون، الدر حلليب،ا والسمني ،1/193
 .2/18 سابق، مرجع السعود، أبو) 4(
 . 1/193 سابق، مرجع الفراء،) 5(
 .بتصرف 1/698 ،) السابق املرجع (احلليب، السمني) 6(
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 صفة يقابل مبا الفئة هذه توصف مل وإمنا احملذوف املبتدأ خرب«: ﴾ { ﴿ :تعاىل وقوله
 الرعب من اعتراهم ملا للقتال يتصدوا مل بأم وإيذانا االعتبار درجة عن لقتاهلم إسقاطًا األوىل الفئة
 ضمري من بد فال صفة بعدمها وما ﴾ vu ﴿ يف الضمري من بدل املتعاطفني من كلٌ: وقيل واهليبة
 تقاتل منهما فئةٌ أي ضمريه عن العارية باجلملة البدل لوصف مسوٍغ منه املبدل إىل عائٍد حمذوٍف

 تقاتل منهما فئة: أي خربا، بعدمها وما مبتدًءا منهما كلٌّ يكون أن وجيوز كافرة، أخرى وفئة إخل
 .»إخل... تقاتل فئة منهما أي اخلرب حمذوف بتدأم منهما كل: وقيل كافرة أخرى وفئة إخل

 مستأنفة أو األخرية للفئة صفةٌ أا على الرفع حمل يف واجلملةُ«: ﴾ ~ ﴿ :تعاىل وقوله
 .)1(»اآلية لكيفية مبينةٌ

 l k j i h gf e d c b a ﴿ :تعاىل اهللا قول وعند
 }| { z y x w v u t s r q p o n m

 d c b a ` _ ~﴾)2(.  
 على جمتمعني متحابني إخوانا: أي أصبحتم خرب«: ﴾ t ﴿: تعاىل اهللا قول يف إلماما قال
 .)3(»احلق كلمة على متفقني متناصحني مترامحني اهللا يف األخوة

 نعمته بسبب فصرمت«: أي ﴾ t s r ﴿: تعاىل قوله يف األلوسي العالمة قال
 دخلتم أي ﴾ r ﴿: قيلو خربه، ﴾ t ﴿ وناقصة، فأصبح متحابني التأليف ذلك هي اليت
 متلبسني فأصبحتم أي إخوانا وكذا الفاعل من حالًا وقع مبحذوف متعلقة حينئذ فالباء الصباح يف

  . )4(»إخوانا كونكم حال بنعمته

                                                            

 .2/18 سابق مرجع السعود، أبو) 1(
 .103: اآلية عمران، آل سورة) 2(
 .2/113 ،) السابق املرجع (السعود، أبو) 3(
 إحياء دار (املثاين، والسبع العظيم القرآن تفسري يف املعاين روح احلسيين، عبداهللا ابن حممود الدين شهاب اآللوسي،) 4(

 .3/165 ،) التراث
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 i h g f e d cb a ` _ ~ } | { z ﴿: تعاىل قوله وعند
 k j﴾)1(.  
 مسوق القول حيز يف خلدا غري مبتدأ كالم«: ﴾ z } | ﴿: تعاىل قوله يف اإلمام قال

 وجل عز به خمتص النصر حقيقة وأن التأثري، من مبعزل الظاهرة األسباب أن لبيان تعاىل جنابه من
 عليه ينسحب مقدر فعل على معطوف وأماراته أسبابه فقدان عند منه يقنطوا وال املؤمنون به ليثق

 الوعد وحكاية وقته وتذكري اإلطالق على النصر بوقوع اإلخبار فإن النظام ويستدعيه الكالم
 .)2(»أخرى بعد مرة باملالئكة اإلمداد هو خمصوص وجه على بوقوعه

 موضع يف ﴾ z } | { ~ ﴿ مجلة تكون أن جيوز«: عاشور بن الطاهر العالمة قال
 حني ببدر اهللا نصركم لقد واملعىن. )R Q P O ﴾)3 ﴿: قوله يف اجلاللة اسم من احلال
 فإنه وإال لكم بشرى إال الوعد ذلك جعل ما اهللا أن حال يف به اهللا وعدك ما للمؤمنني تقول

  . )z y x w v ﴾)4 } | ﴿: تعاىل قوله يف كما النصر وعدكم
 اجلاللة اسم وإظهار. واالمتنان التذكري على اإلخبار عطف للعطف الواو يكون أن وجيوز

  . )5(»واملسلمني  لنيبل واخلطاب م، اهللا من العناية ذه للتنويه اإلضمار مقام يف
 ¶ ¸ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿: تعاىل قال

 É È Ç Æ﴾)6(.  
 ابن وقرأ«: قال حيث ﴾ ¶ ¸ ¹ ﴿ :تعاىل اهللا قول يف حنويا موجهة قراءة اإلمام أورد

 كان ما أي حيزها يف) وما أن (واخلرب االسم أنه على) قوهلم (برفع عنهما رواية يف وعاصم كثري
 حبسب أقعد ترى كما وهذا احملاسن أحاسن عن املنىبء القول هذا إال األشياء من شيئا ئذحين قوهلم

                                                            

 .126: اآلية عمران، آل سورة) 1(
 .2/140 سابق، مرجع السعود، أبو) 2(
 .123: اآلية البقرة، سورة) 3(
 .70: اآلية األنفال، سورة) 4(
 الدار تونس، (ايد، الكتاب تفسري من اجلديد العقل وتنوير السديد املعىن حترير التونسي، عاشور بن الطاهر حممد) 5(

 .3/210 ،) للنشر التونسية
 .147: اآلية عمران، آل سورة) 6(
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 مفصال عنهم احملكي قوهلم خصوصية املطلق قوهلم بكون اإلخبار أن ملا املقام مبقتضى وأوفق املعىن
 أن ملا قوهلم املذكور قوهلم خصوصية بكون اإلخبار من للسامع إفادة أكثر قراءما تفيده كما
 وأظهر إفادة أكثر هو ما باخلربية فاألحق اخلرب هو اخلربية اجلمل يف البيان وموقع الفائدة مصب
 السامع ذهن ويف اخلارج يف الوقوع من بعيدة خاصة نسب على اشتماال وأوفر احلدث على داللة
 املطلقة نسبةل من اإلضافة تفيده ما وأما وأكمل، أمت حيزها يف ما مع أن يف ههنا ذلك أن خيفي وال

 وجتعل مجالية مالحظة تالحظ أن حقها كان وذهنا خارجا احلصول سهلة كانت فحيث اإلمجالية
 صناعية لقاعدة اختاره ما اجلمهور اختار وإمنا البيان باب يف بالذات مقصودا ال للموضوع عنوانا
 لداللته ﴾ « ¼ ﴿ أعرفية يف والريب باالمسية أحق منهما فاألعرف معرفتان؛ اجتمع إذا أنه هي
 وقوهلم به يوصف وال اليوصف إنه حيث من املضمر يشبه وألنه احلدث وزمان النسبة جهة على

  . )1(»فتأمل العلم مبرتلة فهو مضمر إىل مضاف
 يف البالغية التفردات يف التنكري قضية يف رؤيا كما األسلوب على جتور قد الصنعة وقضية

 وإمنا النحوية القواعد تستعبده مل السعود أبا أن على يدلُ وهذا ﴾  ÂÁ À﴿: تعاىل اهللا قول
  . )2(العربية وجوه من قوي وجه له طاملا القرآين النص فهم يف وأوفق أوثق فهما يكونُ ما املهم

  : تعاىل اهللا قول وعند
﴿ dc b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V 

 j i h gf e﴾)3( .  
 بالذم واملخصوص« :﴾ h  j i﴿: تعاىل قوله يف السعود أبو اإلمام قال
  .)4(»النار الظاملني مثوى بئس أي حمذوف

                                                            

 .2/167: سابق مرجع السعود، أبو) 1(
 .90 ص تنكري،وال التعريف مطلب يف بالتفصيل القضية هذه عن الكالم مت قد) 2(
 .151: اآلية عمران، آل سورة) 3(
 .2/170 ،) السابق املرجع (السعود، أبو) 4(
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  : يلي ما) النار (كلمة وهو بالذم املخصوص إعراب يف وجيوز
 .مقدما خربا قبله واجلملة مؤخرا مبتدأ تكون أن .1
 ).النار هى (والتقدير حمذوف ملبتدأ خربا تكون أن .2
  .)1()املذمومة النار (والتقدير حمذوف واخلرب مبتدأ تكون أن .3

  : تعاىل اهللا قول وعند
﴿ L K J I H G F ED C B A ﴾)2(.  
 ﴾ ED C B ﴿ :تعاىل قوله خربه مبتدأ هو« :﴾ ED C B ﴿: تعاىل قوله يف اإلمام قال

  . )3(»وطردهم رمحته عن أبعدهم: أي
  

   :تعاىل قوله وعند
﴿ O N M L K J I H G F E D C B A 

 ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P_ ^﴾)4( .  
 .)5(»وخرب مبتدأ وهو«: ﴾ B A ﴿: اإلمام قال
 الواو: ﴾ G F E D C B A ﴿: تعاىل قوله يف«: الدرويش الدين حميي اإلمام قال
 معناه استفهام اسم وما. االستفهام بطريق اجلهاد على للحث مسوق مستأنف والكالم استئنافية
 E D C ﴿ ومجلة خربه مبحذوف متعلقان وجمرور جار ولكم مبتدأ رفع حمل يف واإلنكار األمر

 G F﴾ 6(»حالية(. 

                                                            

 .2/166) م1999 التراث، دار مكتبة (ط الدين، حميي حممد: حتقيق مالك، بن ألفية عقيل، ابن) 1(
 .52: اآلية النساء، سورة) 2(
 .2/346 سابق، مرجع السعود، أبو) 3(
 .75: ةاآلي النساء، سورة) 4(
 .2/366 ،)سابقال رجعامل( السعود، أبو) 5(
 .2/263 سابق، مرجع الدرويش، الدين حميي) 6(
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 n m l k j i h g f e d ﴿: تعاىل اهللا قول وعند
 ` _ ~ } | { z y x w v u t sr q p o

 i h g fe d c b a﴾)1( .  
 q p o n m l k j i ﴿«: تعاىل اهللا قول يف اإلمام قال

 sr﴾، و﴿ sr ﴾ ضاربا ال كقولك النتصب وإال صلته وليس صفته أو غالب ال خرب 
 .)2(»عندنا زيدا

 مبحذوف فيتعلَّق »ال« خرب »لكم« ﴾ l k j ﴿«: احلليب السمني العالمة قال
 »غالب«بـ متعلقًا الظرف أو »لكم« يكون أن جيوز وال. اخلرب به تعلَّق مبا منصوب »اليوم«و
  .)3(»نصبا أُعرب مطَولًا كان ومىت مطولًا، يكونُ ألنه

 غالب ال أي حمذوف واخلرب غالب صفة أو ال خرب ﴾ l ﴿و«: األلوسي العالمة وقال
 باملضاف لشبهه النتصب وإال بغالب اجلار تعلق جيوز وال اخلرب معمول اليوم وموجود لكم كائنا
   .)4(»حينئذ

                                                            

 .48: اآلية األنفال، سورة) 1(
 .4/42 سابق، مرجع السعود، أبو) 2(
 .1/3012 سابق، مرجع احلليب، السمني) 3(
 .10/14 سابق، مرجع اآللوسي،) 4(
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t<I<h^e<l^eç’ß¹]<VÙ^ÃÊù]< <

 املشبه معه، املفعول فيه، املفعول له، املفعول به، املفعول: هي ،عشر مخسة املنصوبات
 ،)كان (خرب االستثناء، التمييز، احلال، ناصب، بعد املضارع الفعل املطلق، املفعول به، باملفعول
 .للجنس النافية) ال (اسم ،)إن (اسم ليس، على محل ما خرب ،)كاد (خرب

 S R Q P O N ML K J I H G F E D C B ﴿: تعاىل قال
 U T﴾)1(.   
  ،﴾ U T S R Q P ﴿: تعاىل قوله يف مفعولني ينصب مبا متعلقًا ياحنو تفردا اإلمام ذكر

  . )2(»اجلمهور عند ﴾ O ﴿ مفعويل مسد ساد«: قال حيث
 § ¨ © µ´ ³ ² ± ° ¯ ®¬ « ª ¶ ﴿: تعاىل اهللا قول وعند

 Ë ÊÉ È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾½ ¼ » º ¹ ¸
 Þ Ý Ü Û Ú ÙØ × Ö Õ Ô ÓÒ Ñ Ð Ï Î Í Ì

 ß﴾)3(.  
 حيز يف« :﴾ ÊÉ È Ç Æ Å Ä ﴿: تعاىل اهللا قول يف السعود أبو ماماإل قال
 صفةٌ أنه على أو قبلَنا، من على إياه محِلك مثلَ حمالً أي حمذوٍف ملصدر صفةٌ أنه على النصب
 يف النفس خبِع من إسرائيل بنو كُلّفه ما وهو قبلنا من على حملته الذي اإلصِر مثلَ إصراً أي إلصراً
 من ذلك وغِري للزكاة املال ربع وصرِف وليلة يوم يف صالةً ومخسني ،النجاسِة موِضِع وقطع ،بةالتو

 اهللا قال هلم حالالً كان ما بعض الطعام من عليهم حرم خبطيئة أتوا إذا كانوا فإم التشديدات
 بفضله وجل عز اهللا عصم وقد ﴾ ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ﴿: تعاىل
 } | { ~ _ ` ﴿: شأم يف وأنزل ذلك أمثال عن ةاألم هذه ورمحته

 ba﴾«)4(.  

                                                            

 .106: اآلية البقرة، سورة) 1(
 .1/315 سابق مرجع السعود، أبو) 2(
 .286: اآلية البقرة، سورة) 3(
 .1/595 ،) السابق املرجع (السعود، أبو) 4(
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 ملصدر صفة أنه: األول ﴾ Å Ä ﴿ كلمة إلعراب وجهان السعود أيب كالم ففي
 .إلصرا صفة أنه والثاين حمذوف،

 z y x w vu t s r q p o } ﴿: تعاىل اهللا قول وعند
 l k j i hg f e d c ba ` _ ~ } |

 n m﴾)1( .  
 ناقصة أا على كان خرب والظرف«: ﴾ q p o ﴿ :تعاىل اهللا قول يف اإلمام قال
  :قوله يف كما »التأنيت ترك امسها وبني بينها ولتوسطه

  )2(ملغرور الدنيا يف وبعدكبعدي واحـدةمـنكنغـره امرأ إن

 .تامة أا على بكان متعلق هو أو حقيقي غري ههنا التأنيث أن على
 Ê ﴿: تعاىل قوله يف كما وتذكريه، الفعل تأنيث جاز بفاصل وفاعله الفعل بني فصل فإذا

 Í Ì Ë﴾، تعاىل قوله يف وكما: ﴿ } | { z ﴾.  
 آلية صفة أنه على الرفع الظرف وحمل«: ﴾ r q p o ﴿ :تعاىل قوله يف قال كما

 .)3(»آية من حاال وقع مبحذوف متعلق األول والظرف كان خربية على النصب وقيل
 s ﴿و ﴾ q ﴿ أنه: أحدمها وجهان ﴾ p ﴿ خرب ويف«: احلليب السمني العالمة قال

 t﴾ ا رفع حمل يفأنه: والثاين. آلية نعت ﴿ t s ﴾ .ويف ﴿ q ﴾ أحدمها وجهان، حينئذ :
. حالًا نِصب قُدم فلما آلية، صفةٌ األصل يف ألنه ﴾ r ﴿ من حالٌ أنه على مبحذوٍف متعلِّق أنه

 اجلر، وحرف الظرف يف تعملُ أا يرى من عند وهذا أبوالبقاء، كرهذ بكان، متعلِّق أنه: الثاين
ِل يف ولكنعج ﴿ t s ﴾ أن وهو إشكالٌ، اخلرب اسِم حكم ﴿ p ﴾ كْمفال املبتدِأ ح جيوز 
 يجز، مل خربا بعدها وما مبتدًءا ﴾ r ﴿ جِعلَت لو وهنا به، االبتداُء جاز ما إالَّ هلا امسا يكونَ أن
 املسوِغ لوجوِد جائز فإنه اخلربq ﴾  ﴿ جعلْت إذا ما خبالف النكرة، ذه لالبتداء مسوغَ ال إذ
  . )4(»جر حرف اخلِرب تقدم وهو

                                                            

 .13: اآلية عمران، آل سورة) 1(
 .1/30 سابق، مرجع األنصاري، هشام ابن) 2(
 .2/18 سابق مرجع السعود، أبو) 3(
 .1116 ،1/1115 سابق، مرجع احلليب، السمني) 4(
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 إن لريوم مؤكد مصدر«: ﴾ ` ba ﴿ :تعاىل اهللا قول يف السعود أبو اإلمام وقال
 رؤية جمرى جارية مكشوفة ظاهرة رؤية أي قلبية كانت إن تشبيهي مصدر أو بصرية الرؤية كانت
  .»العني

 بصرية جعلها تقدير على لريوم مؤكد مصدر ﴾ ` ba ﴿«: األلوسي العالمة قال
 رأيا أي اعتقادية علمية جعلها تقدير على تشبيهيا مصدرا يكون أن وجيوز حال حينئذ فمثليهم
 رأي يف أي الظرفية لىع منصوب رأي إن: وقيل ثان مفعول حينئذ فمثليهم ﴾ ` ba ﴿ مثل
  .)1(»العني

 u t s r q p o n m l k ﴿: تعاىل اهللا قول وعند
 § ¦¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~} | { z y x w v

 ° ¯ ® ¬ « ª ©¨﴾)2(.   
 به خوطب مبضمر منصوب«: ﴾ o n m l k ﴿: تعاىل اهللا قول يف اإلمام قال

 . )3(»ميثاقهم تعاىل أخذه وقت اذكر: أي النيب
 أن أمره ، للنيب يكون أن جيوز ،﴾ l k ﴿: بقوله واخلطاب«: حيان أبو العالمة قال
 الكتاب أهل إىل يتوجه أن وجيوز النبيني، على امليثاق أخذ من كتبهم يف هو مبا الكتاب أهل يذكر
 يكون أن وجيوز اذكروا،: أو اذكر،: العامل يكون التقديرين هذين وعلى ذلك، يذكروا أن أمروا
  .)4(»فيه تكلف ال إذ حسن، وهو ﴾ � ¡ ﴿: قوله من قال إذ،: يف العامل

 l k j i h gf e d c b a ﴿ :تعاىل اهللا قول وعند
 }| { z y x w v u t s r q p o n m

 d c b a ` _ ~﴾)5(.  
 .»االعتصام يف جمتمعني أي اعتصموا فاعل من حال« :﴾ d ﴿: اإلمام قال

                                                            

 .3/95 سابق، رجعم اآللوسي،) 1(
 .81: اآلية عمران، آل سورة) 2(
 .2/84 سابق، مرجع السعود، أبو) 3(
 .3/235 سابق، مرجع حيان، أبو) 4(
 .103: اآلية عمران، آل سورة) 5(
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 .»منه حاال عوق مبحذوف أو به متعلق« :﴾ k ﴿: اإلمام قال كما
 أن غريه وجوز باذكروا، ينتصب أن ﴾ l ﴿ يف )1(احلويف وجوز«: حيان أبو العالمة قال
 وجوزوا نعمة، من حاال يكون أن جوزوا إذ. عليكم يف وبالعامل اللّه، إنعام أي. بنعمة ينتصب
 وإخوانا ةظرفي والباء بنعمته واخلرب ناقصة تكون أن أصبحتم يف وجوزوا بنعمة، عليكم تعلق أيضا
 حال واجلار أصبح خرب إخوانا يكون وأن. وارور اجلار به تعلق ما أو أصبح، فيها يعمل حال
 معىن من فيه ما فيه العامل أو عليه، تقدمت له صفة ألنه إخوانا من حال أو أصبح، فيه يعمل
 أصبحتم فاعل نم احلال موضع يف أو به، متعلقًا وبنعمته تامة، أصبحتم يكون وأن. بنعمته تآخيتم

 متعلق وبنعمته خرب، وإخوانا ناقصة أصبح أن يظهر والذي. حال وإخوانا إخوانا، من أو
  .)2(»ظرفية ال للسبب والباء بأصبحتم،
 أي عليكم يف لالستقرار أو له ظرف كنتم إذ« :﴾ m l ﴿: تعاىل اهللا قول يف اإلمام وقال
  .)3(»يةاجلاهل يف أعداًء كونكم وقت عليكم إنعامه اذكروا

 إذ ﴾ q p o n m l ﴿«: درويش مصطفى أمحد بن الدين حميي العالمة قال
 ماض فعل وكنتم إليها باإلضافة جر حمل يف كنتم ومجلة باذكروا متعلق الزمن من مضى ملا ظرف
  . )4(»عاطفة والفاء خربها وأعداًء وامسها، ناقص

  .)Y X W V UT S R Q P O ﴾)5 ﴿: تعاىل قوله وعند
 ﴾ UT ﴿و نصركم مفعول من حال«: ﴾ UT S ﴿: تعاىل اهللا قول يف السعود أبو ماماإل قال

 .)6(»والذلة القلة بوصفي حينئذ باتصافهم لإليذان قلة مجع جمع وإمنا ذليل مجع

                                                            

 له األدفوي، علي بن حممد بكر أيب صاحب النحوي املصري احلويف سعيد بن إبراهيم بن علي احلسن أبو العالمة: هو) 1(
 ترمجة ،17/521 سابق، مرجع النبالء، أعالم سري الذهيب، مائٍة، وأربع ثالثني سنة تويف جملدات، عشر يف لقرآنا إعراب
 .346 رقم

 .3/283 سابق، مرجع حيان، أبو) 2(
 .2/113 سابق مرجع السعود، أبو) 3(
 .2/11 سابق، مرجع درويش، مصطفى أمحد بن الدين حميي) 4(
 .123: اآلية عمران، آل سورة) 5(
 .2/141 ،) السابق املرجع (السعود، أبو) 6(
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 i h g f e d cb a ` _ ~ } | { z ﴿: تعاىل قوله وعند
 k j﴾)1(.  
 إىل العائد الضمري وهو واحد إىل عدمت واجلعلُ«: ﴾ z } | ﴿: تعاىل قوله يف اإلمام قال
 املصدر إىل أو ميدكم أن تعاىل قوله أعين املذكور املصدر إىل عوده وأما املقدر الفعل ذلك مصدر
 .»ميددكم تعاىل بقوله عليه املدلول

  .»اثنني إىل متعد اجلعل وقيل« :﴾ z } | ﴿: تعاىل قوله يف وقال
 اخلطاب وتلوين العلل أعم من مفرغ ستثناءا«: ﴾ { ~ _ ﴿: تعاىل قوله يف قال كما
 الظاهرة األسباب بتوفيق القلوب وتسكني البشارة إىل احملتاجون بأم ولإليذان املؤمنني لتشريف
 عيانا املالئكة بإنزال إمدادكم جعل وما أي الروحاين التأييد من مباله عنه غين اهللا رسول وأن
 .»نصرونت بأنكم لكم للبشرى إال األشياء من لشيء

 اهللا جعله وما أي املفاعيل أعم من استثناء« :﴾ { ~ _ ﴿: تعاىل اهللا قول يف أيضا وقال
 . )2(»لكم بشارة إال األشياء من شيئا تعاىل

 أنه: أحدها أوجه، ثالثة فيه«: ﴾ { ~ ﴿: تعاىل قوله يف: احلليب السمني العالمة قال
 وشروطُ للبشرى، إال األشياء من لشيء جعله وما: التقدير إذ مفرغ، استثناء وهو أجله من مفعول
 جلَعل ثان مفعولٌ أنه: والثاين. للعلة سيق مصدرا وكونه والزمان الفاعل احتاد وهي موجودةٌ نصِبه
 على عائدةً اهلاَء وجعل احلويف، قاله ﴾ } ﴿ يف اهلاِء من بدلٌ أا: والثالث. تصيرييةٌ أا على
  .)3(»كالرجعى فُعلى على مصدر رىوالبش. باملَدِد الوعِد

 الجتماع األول نصب قد«: ﴾ ` cb a ﴿: تعاىل قوله يف السعود أبو اإلمام وقال
 وقيل لفقداا حاله على الثاين وبقي للتعليل مسوقا مصدرا وكونه والزمان الفاعل احتاد من شرائطه
 S R Q ﴿: تعاىل قوله يف كما نفسه يف وأمهيته العلية يف أصالته إىل أيضا لإلشارة

 Z Y X W VU T﴾«)4( . 
                                                            

 .126: اآلية عمران، آل سورة) 1(
 .2/140 سابق، مرجع السعود، أبو) 2(
 .1/1438 سابق، مرجع احلليب، السمني) 3(
 .8: اآلية النحل، سورة) 4(
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 معطوف أنه: أحدمها وجهان، فيه: ﴾ ` ﴿: تعاىل قوله يف: احلليب السمني العالمة قال
 شروِط من شرٍط الختالِل بالالم جرت وإمنا أجله، من مفعولًا جعلناها إذا هذا ﴾ ~ ﴿ على

 فلذلك القلوب، طمأنينة وفاعلَ تعاىل اهللا هو علاجلَ فاعلَ فإنَّ الفاعل، احتاد عدم وهو النصب
 تقدم، وقد شرطه، الختالِل بالالم املعطوف وجر الشروط، الستكمال عليه املعطوف نِصب
 قلوبكم ولتطمئن: أي مبحذوف متعلقةٌ أا: والثاين. وللطمأنينة للبشرى إال جعله وما: والتقدير
  . )1(وكَيت كيت كانَ أو ذلك، فَعلَ

 ¶ ¸ Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿: تعـاىل  قولـه  وعند
 É È Ç Æ Å﴾)2(.  

 ما على معطوف القولية حملاسنهم مبني كالم«: ﴾ ¶ ¸ ¹ ﴿: السعود أبو اإلمام قال
 ﴾ « ﴿ وامسها لكان خرب بالنصب ﴾ ¹ ﴿ أن ذكر كما الفعلية، حملاسنهم املبينة اجلمل من قبله
 عند هلم قوال كان ما األشياء أعم من مفرغ واالستثناء ﴾ º « ¼ ﴿ :تعاىل قوله يف بعدها وما
 .   )3(»واألهوال الشدائد فنون من أصام ما وإصابة احلرب مضايق واقتحام للعدو لقاء أي

 نصِب على اجلمهور«: ﴾ ¶ ¸ ¹ ﴿: تعاىل قوله يف: احلليب السمني العالمة وقال
 هذا قولُهم إال قولَهم كان وما: تقديره حيزها يف ماو) أَنْ (هو واالسم مقدما، خربا ﴾¹ ﴿

 أنه على) قولُهم (برفع عنهم روايٍة يف وعاصم كثري ابن وقرأ. وديدنهم دأْبهم هو: أي الدعاَء،
 يجعل أن فاَألوىل معرفتان اجتمع إذا ألنه أَوىل؛ اجلمهور وقراءةُ. حيزها يف وما) أَنْ (واخلرب اسم،
 وال تضمر ال إا حيثُ ِمن املُضمَِر تشِبه ألا: قالوا أعرف، حيزها يف وما) أن(و امسا، عرفاأل

فوصوصف وال تا، ي قوهلم(و (لَم رتبة يف فهو ملضمٍر مضافتعريفًا أقلُّ فهو الع.  
 مثْبت،) إالَّ (بعد ما أنَّ: واآلخر هذا، أحدمها بوجهني، اجلمهور قراءة البقاء أبو ورجح

 من شيئًا قولُهم كان وما: واملعىن حسن، وهو الدعاء يف دأْبهم لنا اغفر ربنا: قولُهم كان: واملعىن
  . )4(»اخلاص القولَ هذا إال األقوال

                                                            

 .1/1438 سابق، مرجع احلليب، السمني) 1(
 .147: اآلية عمران، آل سورة) 2(
 .2/167: سابق مرجع د،السعو أبو) 3(
 .1/1479 ،) السابق املرجع (احلليب، السمني) 4(
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 K J I H G F E D C B A ﴿: تعاىل اهللا قول وعند
 ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N M L

_ ^ ﴾)1(.  
  .»الفعل معىن من الظرف يف) ما( عاملها حال« :﴾ G F E D C ﴿: اماإلم قال
 اهللا سبيل فإن االختصاص على نصبه وجيوز« :﴾ H ﴿: تعاىل اهللا قول يف وقال

 .»وأخصها أعظمها الكفرة أيدى من املؤمنني ضعفه وختليص اخلري أبواب يعم
 أنه: أظهرها: أوجه ثالثة فيه ﴾ H ﴿: تعاىل قوله يف احلليب السمني العالمة وقال

وإليه- : والثاين. املستضعفني سبيل ويف: أي تعاىل اهللا اسم على عطفًا جمرور املربد الزجاج ذهب- 
  . »سبيل« نفس على عطفًا جمرورا يكونَ أن

 يظهر مل كأنه »بشيء وليس«: - وحده املربد عن حكاه أَنْ بعد-  العكربي البقاء أبو قال
 ذهب وإليه- والثالث »املستضعفني خالص ويف«: تقديره أنَّ ووجه ذلك، وجه البقاء أليب

 خالص اهللا سبيِل من وأَخص: تقديره االختصاص على منصوبا يكونَ أن: -الزخمشري
 الكفار أيدي من املسلمني من املستضعفني وخالص خري، كِل يف عام اللَِّه سبيلَ ألنَّ املستضعفني،

 . )2(وأخصه اخلري أعظم من
 بيان« :﴾ L K J I ﴿: تعاىل اهللا قول يف السعود أبو اإلمام قال كما

 اهلجرة عن لضعفهم أو املشركني لصد مبكة بقوا الذين املسلمون وهم منهم حال أو للمستضعفني
 .»ممتهنني مستذلني

 يف ملا أو للمستضعفني صفة أنه على اجلر حمله الذين«: ﴾  M﴿: السعود أبو اإلمام وقال
 له هو من غري على أجرى إذا واملفعول الفاعل اسم فإن إليه أسند ما لتذكري وتذكريه ان،البي حيز
  .»فيه عمل ما حبسب والتأنيث التذكري يف كالفعل كان

 اإلمام قال ﴾  Z Y X W V ] \ [ ^ _﴿: تعاىل اهللا قول يف وأيضا
 .»معنييهما الختالف لباجع متعلق) اجلَارين كال (وليا لدنك من لنا واجعل«:  أبوالسعود

                                                            

 .75: اآلية النساء، سورة) 1(
 .1/1767 سابق، مرجع احلليب، السمني) 2(
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 وجيوز« :﴾  Z Y X W V ] \ [ ^ _﴿: تعاىل اهللا قول يف قال كما
 قوله يف الكالم وكذا نكرة لكونه عليه قدمت وليا من حاال وقع مبحذوف) من (كلمة تتعلق أن

  .)1(»﴾  ] \ [ ^ _﴿ :تعاىل
 حىت ناأمر يلي: أي ﴾ Z Y X W V ﴿: تعاىل اهللا قول يف األلوسي العالمة وقال
 املفعول على وتقدميهما. معنييهما الختالف باجعل متعلق اجلارين وكال الظلمة، أيدي من خيلصنا
 ﴾ [ ﴿ على الالم وتقدمي أحواله، بتقدمي املؤخر يف الرغبة وإبراز ما االعتناء إلظهار الصريح
 ﴾ Y X ﴿ ونيك أن وجوز لديهم، فيه مرغوبا هلم نافعا املسؤول كون إبراز إىل للمسارعة
 ] \ [ ^ ﴿: تعاىل قوله يف الكالم وكذا ﴾ Z ﴿ من حالًا وقع مبحذوف متعلقًا
_﴾)2(  .  

  : تعاىل اهللا قول وعند
﴿ a `_ ~ } | { z y x w vu t s r q p o 

m l k j i h gf e d c b﴾ )3(.  
: قال حيث ﴾ q p o ﴿: تعاىل اهللا قول يف ﴾ p ﴿ عن السعود أبو اإلمام تكلم

 أن ودوا أي املفعولية على نصب بعدها ما مع وهى اجلواب عن غنية مصدرية ﴾ p ﴿ وكلمة«
 .»تكفروا

 أن: أحدمها وجهان، فيها جيوز »لو«: ﴾ q p ﴿: تعاىل قوله«: احلليب السمني قال
 األول فعلى غريه، لوقوع سيقع كان ملا حرفًا كوِنها من باا على أا: والثاين. مصدرية تكونَ
 هلا، جواب فال وحينئذ ،﴾ o ﴿لـ املفعول حمل يف املصدر وذلك مبصدر، بعدها ما مع تتقدر

 حمذوف، أيضا »لو« وجواب حمذوفًا، »ود« مفعولُ يكون الثاين وعلى كفركم، ودوا: والتقدير
  . )4(»بذلك لسروا كفروا كما تكفرون لو كفركم ودوا: والتقدير عليهما، املعىن لداللِة

                                                            

 .2/366: سابق مرجع السعود، أبو) 1(
 .4/133 سابق، مرجع اآللوسي،) 2(
 .89: اآلية النساء، سورة) 3(
 .1790/ 1 سابق، مرجع احلليب، السمني) 4(
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 مثل كفرا أي حمذوف ملصدر نعت أنه على نصب«: ﴾ s r ﴿: تعاىل اهللا قول يف وقال
  . )1(»سيبويه رأي هو كما املصدر ذلك ضمري من حال أو كفرهم

 m l k j i h g f e d c b ﴿: تعاىل قوله وعند
 w v u t s r q p o n﴾)2(   . 

 e ﴿«: قال حيث ﴾ f e ﴿: تعاىل اهللا قول يف القراءات على مترتبا حنويا تفردا ذكر
 f﴾ يغشيكم أي املذكور الفعل على مترتب بفعل العلية على منصوب األوليني القراءتني على 
 أي كذلك آخر لفعل مصدر أنه على أو وإعياًءا كالال ال تعاىل اهللا من كائنا أمنا فتنعسون النعاس
 بنفس منصوب وقيل جهنيالو أحد على ﴾ È Ç Æ ﴿ :تعاىل قوله يف كما أمنا فتأمنون
 باعتبار بيغشاكم العلية على منصوب األخرية القراءة وعلى اإلميان مبعىن واألمنة املذكور الفعل
  .)3(»مر كما عليه مترتب لفعل مصدر أنه على أو تنعسون حكم يف فإنه املعىن

 مقدر لفعٍل مصدر أنه: أحدها] أوجه [ثالثةُ نصِبها يف ﴾ e ﴿: قوله«: احلليب السمني قال
 الفاعلُ كان فإن الفاعل، من إما: احلال موقع واقعةٌ أا على منصوبة أا: الثاين. أَمنةً فَأَِمنتم: أي
﴿ d ﴾ ُإليه األمنة فنسبة ،كان وإن جماز فالنسبة األخريتني القراءتني يف هو كما تعاىل الباري 

 ذوي: أي مضاف حذِْف على أو املنة، نفس علهمج: أي املبالغة على املفعوِل من وإما حقيقةٌ،
 األوىل، على أو األخريتني القراءتني على يكونَ أن إما: وذلك أجله من مفعولٌ أنه: الثالث. أمنة
 منه واألمنةُ تعاىل، اهللا من اِإلغشاَء أو التغشيةَ أن وذلك واضح، أمرها األخريتني القراءتني فعلى
 »يغشى« ففاعل األوىل القراءة على وأما. له املفعول على النصب فصح لُالفاع احتد فقد أيضا،
،ميتنع الفاعِل اختالِف ومع. تعاىل الباري »األمنة« وفاعل النعاس على له املفعول على النصب 
  .)4(»بتجوز يتجوز أن إال اللهم خالف، وفيه املشهور

                                                            

 .2/385: سابق مرجع السعود، أبو) 1(
 .10: اآلية األنفال، سورة) 2(
 .4/14 )سابقال رجعامل( السعود، أبو )3(
 .1/2972 سابق، مرجع احلليب، السمني )4(
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 أي معكم أين: قال حيث ﴾ ts r ﴿ :تعاىل اهللا قول يف حنويا تفردا ذكر كما
 .يوحى مفعول فهو التثبيت أمر يف والتوفيق باإلمداد
  .)ª © ﴾)1 » ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ ﴿: تعاىل قال
 على إما ونصبه«: ﴾ ¬ ® ¯ ° ± ﴿: تعاىل اهللا قول يف السعود أبو اإلمام قال

 احلالُ هو مضمٍر لفعل مؤكد مصدر أنه على وإما حنوكم زاحفني أي لقيتم مفعول من حال أنه
  .»معا مفعوله ومن منه أو فاعله من حاال كونه وأما زحفا يزحفون أي منه

 على منصوب أنه: أحدمها: وجهان فيه: )2(﴾ ± ﴿: تعاىل قوله«: احلليب السمني قال
 زاحفني كفروا الذين لقيتم إذا: والتقدير احلال، على نصب حمل يف له الناصب وذلك املصدر،
 احلال صاحِب يف اختلفوا مث بنفسه احلال على منصوب أنه: والثاين. زحفًا يزحفون وأ زحفًا،
 على قليلًا قليلًا إليهم متشون وأنتم أو مجاعة،: أي الزحوف، من زحف وأنتم: أي الفاعل،: فقيل
: وقيل. إليكم ميشون أو كثري جم وهم: أي املفعول هو: وقيل. وسيأيت الزحف به يفَسر ما حسب
 . »بعض إىل بعضكم متزاِحفني لقيتموهم: أي منهما حالٌ هي

 :قال حيث ﴾ ¾ ¿ À ﴿: تعاىل اهللا قول يف السعود أبو اإلمام قال كما    
 دبره يوهلم ومن أي املولني من االستثناء على وإما هلا عمل ال لغو وإال احلالية على إما وانتصاما«
  .)3(»امتحيز أو متحرفا منهم رجال إال

  : تعاىل قوله وعند
﴿ f e d c b a ` _ ~ } | ﴾)4(. 
 عن االنتهاء وجوب لتأكيد واردة حالية مجلة«: ﴾ f e ﴿: السعود أبو اإلمام قال
  .)6()5(»﴾ » ¬ ® ¯ ° ± ﴿: تعاىل قوله يف كما مطلقا التويل

                                                            

 .15: اآلية األنفال، سورة) 1(
 .1/2982 سابق، مرجع احلليب، السمني) 2(
 .4/19،21 سابق، مرجع السعود، أبو) 3(
 .20: اآلية األنفال، رةسو) 4(
 .22: اآلية البقرة، سورة) 5(
 .4/25 ،) السابق املرجع (السعود، أبو) 6(
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  : تعاىل قوله وعند
﴿ y x w v u t s rq p o n m l 

 ¢ ¡ � ~ }| { z﴾)1( .  
 أو) اذكر (بـ منصوب«: ﴾ rq p o n m l ﴿: السعود أبو اإلمام قال

 أن وهو رؤياك يف عينك يف يقللهم إذ املصاحل يعلم أي بعليم متعلق أو الفرقان يوم من آخر بدل
  .»عدوهم على وتشجيعا هلم تثبيتا فيكون أصحابك به خترب

  : تعاىل اهللا قول يف قال كما 
﴿ ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ ﴾ :»بطريق الكل به خوطب مبضمر منصوب 
  . )2(»الثاين من حال وقليال يرى مفعوال والضمريان السابق املضمر على معطوف والتعميم التلوين

  .)m l k j i h g f ﴾)3 ﴿: تعاىل اهللا قول وعند
 مفعول أنه على النصب حمل يف« :﴾ m l k j ﴿: السعود أبو اإلمام قال

 ،- مهند عضب والضحاك فحسبك- قال من قول يف كما اناصر اهللا أتباعك وكفى كفاك أي معه
 حمل يف أو وكافيهم كافيك أي الكوفيني رأي هو كما الضمري على عطفا اجلر موضع يف وقيل
   .)4(»واملؤمنني اهللا كفاك أي تعاىل اهللا اسم على عطفا الرفع

 z y x w v u } | { ﴿: تعاىل اهللا قول وعند
®¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ ° ¯ 

 » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±
 Å Ä Ã ÂÁ À ¿ ¾ ½¼﴾)5(.  

 .)«)6 ضمريه من حال«: ﴾ ~ � ﴿: السعود أبو اإلمام قال

                                                            

 .43: اآلية عمران، آل سورة) 1(
 .4/40 ، سابق مرجع السعود، أبو) 2(
 .64: اآلية األنفال، سورة) 3(
 .4/54 ،)سابقال رجعامل( السعود، أبو) 4(
 .40: اآلية التوبة، سورة) 5(
 .4/107 ،) السابق املرجع (السعود، بوأ) 6(
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   ).أخرجه (يف الضمري وهو به املفعول من حالًا فيكون
 \ [ ^ _ ` e d c b a ﴿ :تعاىل قوله وعند

 t s r q p o n m l k j i h g f
 c b a ` _ ~ } |{ z y x w vu﴾)1(.  

 i h g f ﴿ :تعاىل اهللا قول يف حنويا موجه للقراءات تفردا اإلمام كرذ
 j﴾ وقُرئ« :قال حيث ﴿ g f ﴾ الكاف يف العامل فليس للمفعول البناء على 
 فإن املطاوع جمرى منه جار للمفعول مبىن فعل من عليه هو يدل ما بل املذكور الفعل حينئذ

 األرض يف ليستخلفنهم قيل كأنه حمالة ال خلفنيمست لكوم مستلزم إياهم تعاىل استخالفه
 .»قبله من كمستخفلية كائنة مستخلفية أي استخالفا فيها فيستخلفن
 بالثبات الوعد لتقييد مفيدة األول املوصول من حال«: ﴾ w ﴿ :السعود أبو اإلمام قال

  .)2(»دالوع سلك يف معه انتظم وما لالستخالف املقتضى ببيان استئناف أو التوحيد على
 مستأنف أنه: أحدها أوجٍه، سبعةُ فيه«: ﴾ w ﴿: قوله: احلليب السمني العالمة قال

 أنه: الثاين. يعبدونين: فقيل ويؤمنون؟ يستخلَفون بالُهم ما: قيل كأنه مقدر لسؤاٍل جواب: أي
ا واجلملةُ. يعبدونين هم: أي مضمٍر مبتدأ خربامل تقتضي استئنافيةٌ أيضحالٌ أنه: الثالث. دح ِمن 

  . ﴾ \ [ ﴿ مفعوِل
. فاِعله ِمن حالًا يكونَ أن: اخلامس. ﴾ c ﴿ مفعوِل ِمن حالٌ أنه: الرابع
  .)3(»فاعِله ِمن حالًا يكونَ أَنْ: السابع. ﴾ q ﴿ مفعوِل ِمن حالًا يكونَ أَنْ: السادس
 الواو من حال شيئا يب يشركون ال«: ﴾ z y x }| ﴿ :السعود أبو اإلمام قال كما

  .»شيئا العبادة يف يب مشركني غري يعبدونين أي

                                                            

 .55: اآلية النور، سورة) 1(
 .6/161 سابق، مرجع السعود، أبو) 2(
 .1/4382 سابق، مرجع احللبيب، السمني) 3(
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I<h^e<l]…æ†] 
 على والنصب اخلافض نزع أو باإلضافة جمرورة أو بالتبعية جمرورة إما ارورات وجاءت

  . وارور اجلار متعلق عن البحث أو اجلر معاين بعض يف جاء ما أو احملل
  :عةبالتبي ارور يف جاء ومما
 z y x w vu t s r q p o } | ﴿: تعاىل قوله

 m l k j i hg f e d c ba ` _ ~ }
 n﴾)1(  .  
 يوم بالقتال تالقتا أي فئتني صفة أنه على اجلر حيز يف« :﴾ vu ﴿ :السعود أبو اإلمام قال

  .)2(»بدر
  :باإلضافة جمرور جاء ومما
 v u t s r q p o n m l k ﴿: تعاىل قوله

} | { z y x w ª ©¨ § ¦¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~
 ° ¯ ® ¬ «﴾)3(.   

 x w v u t s r q p ﴿: تعاىل قوله يف اإلمام قال
 ~} | { z y﴾ :»4(»الفاعل إىل إضافة النبيني إىل امليثاق إضافة( . 

 l k j i h gf e d c b a ﴿ :تعاىل اهللا قول وعند
 }| { z y x w v u t s r q p o n m

 d c b a ` _ ~﴾)5(.  
  .»الفاعل إىل مضاف مصدر«: ﴾ k j i h ﴿: تعاىل قوله يف اماإلم قال

                                                            

 .13: اآلية عمران، آل سورة) 1(
 .2/18 سابق مرجع السعود، أبو) 2(
 .81: اآلية عمران، آل سورة) 3(
 .2/84 ،) بقالسا املرجع (السعود، أبو) 4(
 .103: اآلية عمران، آل سورة) 5(
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 والتأنيث للشفا أو للنار أو للحفرة الضمري«: ﴾ |{ ﴿: تعاىل اهللا قول يف اإلمام قال
  . )1(»إليه للمضاف
  :احملل على والنصب اخلافض نزع يف جاء ومما
 J I H G F E D C B A ﴿: تعاىل قوله

 K﴾)2(.  
 فنصب الفعل عليه وسلط اجلار فحذف«: ﴾ G F ﴿ :تعاىل اهللا قول يف اإلمام قال

  . )3(»حمله
  :اجلر حروف معاين بعض يف جاء ومما
  .)Ú Ù Ø × ÖÕ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î ﴾)4 ﴿ :تعاىل قوله
 اجلنوح«: ﴾ Ï Î ﴿: تعاىل اهللا قول يف اجلر يف الالم مبعىن متعلقًا حنويا تفردا اإلمام ذكر

 قلوم يف الرهبة بوقوع للصلح أي للسلم مالوا إن أي وبإىل الالمب ويتعدى اجلناح ومنه امليل
  . )5(»العتاد وإعناد االستعداد من بكم ما مبشاهدة

 y x wv u ts r q p o n ﴿ :تعاىل قوله وعند
 ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { z

 §﴾)6(.  
 برحبها أي«: ﴾ � ¡ ¢ £ ¤ ﴿ :تعاىل اهللا قول يف اإلمام قال
 من نفوسكم إليه تطمئن مفرا فيها جتدون ال أي) مع (مبعىن) الباء(و مصدرية) ما (أن على وسعتها
  .)7(»مكان يسعه ال كمن فيها تثبتون وال الرعب شدة

                                                            

 .2/113 سابق مرجع السعود، أبو) 1(
 .9: اآلية األنفال، سورة) 2(
 .4/13 ،) السابق املرجع (السعود، أبو) 3(
 .61: اآلية األنفال، سورة) 4(
 .4/53 ،) السابق املرجع (السعود، أبو) 5(
 .25: اآلية التوبة، ورةس) 6(
 .4/87 ،) السابق املرجع (السعود، أبو) 7(
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: أي ﴾ � ¡ ¢ £ ¤ ﴿ :تعاىل قوله يف«: األلوسي العالمة قال
  . )1(»عليكم سعتها مع ضاقت أي واملصاحبة للمالبسة والباء مصدرية ما أن على وسعتها برحبها

  : املتعلق تقدير على جاء ومما
 ^ _ ` j i h g f e d c b a ﴿: تعاىل اهللا قول

 s r q p o nm l k﴾)2(.  
 النعمة جعل إن«: ﴾ ^ _ ` d c b a ﴿: تعاىل اهللا قول يف اإلمام قال
 .»عليكم كائنة أي منها حال هو مبحذوف متعلق فهو واال ا متعلق فاجلار مصدرا

 وقيل هلم لثبوا او النعمة لنفس ظرف«: ﴾ g f e ﴿: تعاىل هللا قول يف قال كما
 .)3(»اهللا نعمة من اشتمال بدل انه على باذكروا منصوب

                                                            

 .10/73 سابق، مرجع اآللوسي،) 1(
 .9: اآلية األحزاب، سورة) 2(
 .6/466 سابق مرجع السعود، أبو) 3(
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{â<I<h^e<l^Úæˆ]< <

  .وجوابه القسم وبني والقسم، الشرطية بني يدور إطار ىف اآليات جاءت حيث
 u t s r q p o n m l k ﴿: تعاىل قوله فعند

� ~} | { z y x w v § ¦¥ ¤ £ ¢ ¡ 
 ° ¯ ® ¬ « ª ©¨﴾)1(.  

 أخذ ألن للقسم موطئة ملا يف والالم«: ﴾ q p ﴿: تعاىل اهللا قول يف اإلمام قال
 والشرط القسم جواب مسد ساد ﴾ } ﴿و الشرطية حتتمل وما االستحالف مبعىن امليثاق
 . )2(»اخلربية وحتتمل

 k ﴿: تعاىل اهللا قول عن خلليلا سألت«: سيبويه قال: الدرويش الدين حميي العالمة قال
 q p o n m l﴾ لكتاب شرحه يف النحاس قال الذي، مبعىن) ما: (فقال 

 االبتداء، الم والالم االسم لطول اهلاء حذفت مث آتيتكموه الذي: اخلليل قول يف التقدير: سيبويه
 عدهب وما ﴾ v u ﴿: وقوله. االبتداء على رفع حمل يف) ما (وتكون األخفش، قال وذا
  .)3(»به مصدق أي حمذوف والعائد الصلة على معطوفة مجلة

                                                            

 .81: اآلية عمران، آل سورة) 1(
 .2/84 سابق، مرجع السعود، أبو) 2(
 .1/553 سابق، مرجع الدرويش، الدين حميي) 3(
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æ<I<½†Ö]<äe]çqæ< <

 R QP O N M L K JI H G F E D C B A ﴿: تعاىل قال
 b a ` _ ^ ] \ [ ZY X W V U T S﴾)1( . 

 :قال حيث اجلواب، يكون وأليهما القسم مع الشرط باجتماع يتعلق حنويا تفردا اإلمام ذكر
  . )2(»الشرط جواب عن به واكتفي الالم وطأه الذي سمللق جواب وهو«

 الشرط جواب وحيذف القسم، وهو للمتقدم اجلواب فيكون والشرط القسم اجتمع حيث
  . )3(عليه القسم جواب لداللة

 z y x w vu t s r q p o } | ﴿: تعاىل قوله وعند
m l k j i h gf e d c b a ̀_ ~ }﴾ )4(.  

: قال حيث ﴾ q p o ﴿: تعاىل اهللا قول يف) لو (بـ متعلقًا احنوي تفردا اإلمام ذكر
 كما تكفرون لو كفركم ودوا لتقدير ودوا كمفعول حمذوف وجوابها باا، على) لو (كلمةُ«

 ملراعاة أولياَء ومجع حمذوٍف شرٍط جواب الفاء ﴾ z y x w ﴿ بذلك لسخروا كفروا
 ما حالُهم كان إذا أي منهم واحداً ولياً املخاطبني من واحد خذيت أن ي املراد فإن املخاطَبني مجِع
 إميانهم وحيققوا يؤمنوا حىت أي ﴾ } | { ~ _` ﴿ توالوهم فال كفِركم ِودادة من ذكر
 . )5(»الدنيا أغراض من لغرض ال والسالم الصالة عليه ورسوِله تعاىل هللا كائنٍة جرٍة

  ): لو (مع حنوية وقفة 
  .)6(»غريه لوقوع سيقع كان فلما) لو (وأما«: سيبويه قال
 أحسن وهو غريه، لوقوع سيقع كان ملا حرف إا: سيبويه عبارة«: حيان أبو اإلمام وقال

 مكان كل يف - اهللا رمحه-  سيبويه تفسري الطِّراد المتناع امتناع حرف إا: النحويني قول من
                                                            

 .120: اآلية البقرة، سورة) 1(
 .1/330 سابق، مرجع السعود، بوأ) 2(
 .4/41 سابق، مرجع الصبان، حاشية األمشوىن،) 3(
 .89: اآلية النساء، سورة) 4(
 .2/385 ،) السابق املرجع (السعود، أبو) 5(
 .2/307 سابق، مرجع سيبويه،) 6(
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  .)1(»...»لو« فيه جاءت
 ومجع حمذوف شرط جواب الفاء«: ﴾ z y x w ﴿: تعاىل اهللا قول يف اإلمام وقال

 إذا أي منهم واحدا وليا املخاطبني من واحد يتخذ أن ى املراد فإن املخاطبني مجع ملراعاة أولياء
   .»توالوهم فال كفركم ودادة من ذكر ما حاهلم كان

 NM L K J I H G FE D C B A ﴿: تعاىل قوله وعند
 X W V U TS R Q P O﴾)2(.  

 الواقعة أحكام بقية بيان إىل رجوع«: ﴾ B A ﴿: تعاىل اهللا قول يف اإلمام قال
 تعاىل إمداده ذكر من مر ما يستدعيه مقدر شرط جواب والفاء منها سبق ما وتقرير وأحواهلا
 وقدرتكم بقوتكم أنتم ﴾ B A ﴿ كذلك األمر كان إذا قيل كأنه ذلك وغري بالتثبيت وأمره
﴿ FE D C ﴾ م يف الرعب وإلقاء عليهم تسليطكمو بنصركميكون أن وجيوز قلو 

 التقدير وقيل تقتلوهم مل أنكم فأخربكم أو فاعلموا: أي ﴾ B A ﴿ ذلك علمتم إذا التقدير
   .)3(»التأويلني أحد على تقتلوهم فلم بقتلهم مث افتخرمت إن

                                                            

 .1/88 سابق، مرجع حيان، أبو) 1(
 .17: اآلية األنفال، سورة) 2(
 .4/22 ابق،س مرجع السعود، أبو) 3(
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‡<I<ÜŠÏÖ]<äe]çqæ< <
ــال ــاىل ق  z y x w vu t s r q p o } | ﴿: تع

a ` _ ~ } m l k j i hg f e d c b
 n﴾)1(.  
 القول متام من وهو حمذوف قسم جواب«: ﴾ q p o ﴿ :تعاىل اهللا قول يف اإلمام قال
  . )2(»وحتقيقه قبله ما مضمون لتقرير به جيء به املأمور

 يف التأنيث وترك امسها ﴾ r ﴿و املعربني مجهور وعليه ناقصة كان :األلوسي العالمة قال
: وجهان اخلرب ويف مبعىن والدليل اآلية وألن مفصول وألنه التأنيث حقيقي غري عاملرفو ألن الفعل
 على ﴾ p ﴿بـ متعلق لكم والنعت هذا هو اخلرب أن والثاين آلية نعت فئتني ويف لكم أحدمها
 أن مرارا تقدم وقد احلال على نصب موضع يف ﴾ q ﴿ يكون أن وجوز ذلك يرى من رأي

  . )3(حاال كان عليها قدم إذا النكرة وصف
 \ [ ^ _ ` e d c b a ﴿ :تعاىل قوله وعند

 t s r q p o n m l k j i h g f
 c b a ` _ ~ } |{ z y x w vu﴾)4(.  

 باإلضمار إما للقسم جوابc ﴾ :» ﴿ :تعاىل اهللا قول يف السعود أبو اإلمام قال
 تصرف فيها متصرفني خلفاَء ليجعلنهم يأ حمالةَ ال إجناِزه لتحقُّق القسِم مرتلةَ تعاىل وعِده بترتيل أو

  .)5(»الصاحلِة واألعماِل اإلمياِن من حاهلم على يكونوا مل الذين من خلَفاً أو ممالكهم يف امللوِك
 هو: أحدمها وجهان، فيه«: ﴾ c ﴿: تعاىل قوله يف احلليب السمني العالمة قال
ِلفَ أُقِْسم: أي مضمٍر قسِم جوابختسهملَيه حمذوفًا الوعِد مفعولُ ويكونُ نهم: تقديردعو 

قوله لداللِة االستخالف :﴿ c ﴾ عليه .  

                                                            

 .13: اآلية عمران، آل سورة) 1(
 .2/18 سابق، مرجع السعود، أبو) 2(
 .3/95 سابق، مرجع اآللوسي،) 3(
 .55: اآلية النور، سورة) 4(
 .6/161 ،) السابق املرجع (السعود، أبو) 5(
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   .)1(»القَسم به يجاب مبا أُجيب فلذلك لتحقُِّقه، القسِم مجرى ﴾ \ ﴿ جيري أَنْ: والثاين

|<I<h^e<Äe]çjÖ] 
  :التوابع معرفًا مالك ابن يقول

  )2(وبدل وعطف وتوكيدنعت  ولاألاألمسـاءاإلعـراب يف يتبع

  :وهي التوابع، ذكر قد البيت فهذا
 .النعت .1
 .التوكيد .2
 .العطف .3
  .البدل .4

  : تعاىل اهللا قول فعند
﴿ g f e d c b a ` _^ ] \ [ Z Y X W 

h﴾ )3(.       
) أن (يعطَف مل وإمنا«: قال حيث النسق عطف قضية يف حنويا تفردا السعود أبو اإلمام ذكر

 منهما بكلَ العلم باستقالل وإشعاراً التأكيد لزيادة وإما مثلها من سبق ما على حيزها يف ما مع
 مجيع على تعاىل قدرته على لالستشهاد مستقل تقرير وإما املقصود هو ما على الوقوف يف وكفايِته
 على التامة للقدرة املستلِزمان الباهر واالستيالُء القاهر السلطانُ له اهللا أن تعلم أمل أي األشياء
 وال ألمره معاِرض ال مشيئته تقتضيه حسبما وياً وأمراً وإعداماً إجياداً فيهما الكلي التصرف
ه هذا فمن حلكمه معقِّبج كيف شأنتعاىل وقولُه األشياء، من شيٌء قدرته عن خير :﴿ ` 

h g f e d c b a﴾  ٌمعها لةٌداخ) ألن (خرباً الواقعِة اجلملة على معطوفة 
 عليه إفراده وإمنا أيضاً، لألمة السابقني اخلطابني تناول إىل إشارة وفيه املقرِر، العلم تعلِق حتت

                                                            

 .4382 سابق، مرجع احلليب، السمني) 1(
 التراث دار مكتبة (،2ط مالك، ابن ألفية على عقيل ابن شرح عقيل، بن عبدالرمحن بن عبداهللا الدين اء القضاة، قاضي) 2(

2005 (، 3/148. 
 .107: اآلية البقرة، سورة) 3(
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 .)1(»السالم عليه علمه إىل مستِندةٌ علومهم أن ملا ما السالم
_ ﴿«: األلوسي العالمة قال  ̂ ] \ [ Z Y X W ﴾ علمت قد: أي 

 على التامة للقدرة املستلزمان الباهر واالستيالء القاهر سلطانال له تعاىل اهللا أن املخاطب أيها
 معقب وال ألمره معارض ال مشيئته تقتضيه حسبما ويا وأمرا وإعداما إجيادا الكلي التصرف
 كالدليل هذا على الكالم فيكون ! األشياء من شيء قدرته عن خيرج كيف شأنه هذا فمن حلكمه

 العطف ترك فلذا اإليضاح إفادة يف متبوعه من البيان عطف مرتال نفيكو البيان إفادة يف قبله ملا
 يف ما مع) أن (تعطف مل وإمنا ذكر ما على لالستشهاد وإعادة لألول تكريرا يكون أن وجوز
 منهما بكل العلم باستقالل وإشعارا التأكيد لزيادة) إرادة (روما مثلها من سبق ما على حيزها
  . )2(»املقصود وه ما على الوقوف يف وكفاية

 QP O N M L K JI H G F E D C B A ﴿: تعاىل قوله وعند
 b a ` _ ^ ] \ [ ZY X W V U T S R﴾)3(.  

 D C B A ﴿: تعاىل قوله يف ،للجنس النافية) ال (بتكرار متعلقًا تفردا اإلمام ذكر
 F E﴾ خاصة الطائفتني هاتني شكيمِة شدِة لكمال بيانٌ«: قال هما ما بياِن إثْرميع 
 ملا النفي لتأكيد املعطوفَين بني النافية ال وإيراد املوت، إىل عليه هم ما على اإلصرار من واملشركني

 منهما كلَ رضى بأن واإلشعاِر النصارى من أشد العظائم هذه أمثال يف اليهوِد تصلُّب أن من مر
عنك ترضى لن أي األخرى لرضى مباين هم ولو اليهودهم خلَّيتحىت وشأن وال ملّتهم تتبع 

 يف املبالغة من وفيه املراد، بظهور ثقةً النظم فأُوِجز ِملَّتهم تتبع حىت ودينهم تركتهم ولو النصارى
 يفعلون خالّهم ولو السالم عليه عنه يرضوا مل حيث فإم وراءه غايةَ ال ما إسالمهم من  إقناطه
 فكيف ِمللّتهم السالم عليه اتباعه من اإلمكان حتت يدخل كادي ال ما  منه أملّوا بل يفعلون ما

  .)4(»السالم؟ عليه مللته اتباعهم يتوهم

                                                            

 .1/315 سابق مرجع السعود، أبو) 1(
 .1/354 سابق، مرجع اآللوسي،) 2(
 .120: اآلية البقرة، سورة) 3(
 .1/330 ،)سابقال رجعامل( السعود، أبو) 4(
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 ] \ [ ﴿: تعاىل قوله يف النفي لتأكيد املنفيني بني) ال (بتوسط يتعلق آخر تفردا ذكر كما
 b a ` _ ^﴾ وفنياملعط بني) ال (وسط النصري نفي الويل نفي يستلزم مل وحيث«: قال 

 مللِّتهم والسالم الصالة عليه اتباعه إمكانُ يتوهم فأىن وإال واإلهلاب التهييج باب وهذا النفي لتأكيد
 .)1(»الشرط جواب عن به واكتفي الالم وطّأه الذي للقسم جواب وهو

 p ﴿ :تعاىل قوله يف وكما ،)c b a ` _ ﴾)2 ﴿: تعاىل قوله يف كما«
 xw v u t s r q﴾)3(، هو املنفي أن يتوهم لئال العرب كالم يف سلوبأ وهو 

 عطْف يتوهم لئال غري، كلمة مـن املستفاد النفي لتأكيد ال فزيادة أحدمها، ثبوت فيجوز اموع
﴿ c ﴾ وهذا ،﴾ _ ﴿ مبعىن هي: الكوفيون وقال ﴾ \ [ ﴿ على ا من قريبكو 

  .)4(»ضاأي للتأكيد كانت ﴾ _ ﴿بـ صرح لو فإنه زائدةً،
 z y x w vu t s r q p o } | ﴿: تعاىل قوله وعند

m l k j i h gf e d c b a `_ ~ }﴾ )5(. 
 على عطف«: قال حيث ﴾ vu t ﴿: تعاىل اهللا قول يف السعود أبو اإلمام قال
 . )6(»والضالل الكفر يف مستوين سواء فتكونوا تكفروا أن ودوا أي حكمه يف داخل تكفرون
 يف معهم مستوين فكونكم كفركم ودوا: والتقدير«: احلليب سمنيال العالمة قال
  .)7(»شرعهم
 J I H G F E D C B A ﴿: تعاىل قال

 K﴾)8(.  
 يعدكم إذ من بدل«: ﴾ C B A ﴿ :تعاىل اهللا قول يف السعود أبو اإلمام قال

                                                            

 .1/330، سابق مرجع، أبو السعود) 1(
 .7: اآلية الفاحتة، سورة) 2(
 .19: اآلية املائدة، سورة) 3(
 .1/28 سابق، مرجع احلليب، السمني) 4(
 .89: اآلية النساء، سورة) 5(
 .2/385 ،) السابق املرجع (السعود، أبو) 6(
 .1/1790 ،)سابقال رجعامل( احلليب، السمني) 7(
 .9: اآلية األنفال، سورة) 8(
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 احليل عليهم ضاقت حني تعاىل إليه والتجائهم سبحانه منه استمدادهم تذكري فاملراد لعامله معمول
 من قيل وما الظرفية على احلق ليحق تعاىل بقوله متعلق وقيل حينئذ تعاىل وإمداده العلل م وعيت
 ليس مضى ملا ظرف ألنه إذ يف عمله ميكن فال بأن منصوب ألنه مستقبل ليحق تعاىل قوله أن

 إىل بالنسبة ال املقدر لفعلا من له غاية هو ما زمان إىل بالنسبة هو إمنا مستقبال كونه ألن بشيء
 زمان إىل نظرا بإذ زماا عن عرب إمنا واحد وقت يف مها بل فيه يعمل ال حىت االستغاثة زمان
 .»الرتول

 يف معه داخل تستغيثون على عطف«: ﴾ E D ﴿ :تعاىل اهللا قول يف قال كما
 .)1(»الصورة الستحضار االستقبال وصيغة ماٍض أنه عرفت ملا التذكري حكم

 m l k j i h g f e d c b ﴿: تعاىل قوله وعند
 w v u t s r q p o n﴾)2(.  

 بكم وحميطاً لكم غاشياً جيعله أي«: ﴾ d c b ﴿: تعاىل اهللا قول يف اإلمام قال
 حلكاية عليه عطف وفيما فيه االستقباِل وصيغةُ أخرى، نعمٍة إلظهار يعدكم إذ من ثاٍن بدلٌ وهو
 .)3(»اذكُروا بإضمار منصوب أو ،ستغيثونت يف كما املاضيِة احلال

 من بدل أنه: أحدها وجوه) إذ (يف): يغشاك إذ: (تعاىل قوله«: احلليب السمني العالمة قال
: قوله). يِعدكم إذ (من ثاٍن بدلٌ يغشاكم إذ: (الزخمشري العالمة قال). يِعدكُم وِإذْ: (قوله يف) إذ(
. البقاء وأبو عطية ابن هذا على ووافقه ﴾ B A ﴿ :هقول يف) إذ (منه أبدل ألنه »ثان«

. »اهللا جعله ما«بـ: الرابع. الفعل معىن من »اهللا عند ما«بـ: الثالث. بالنصر منصوب أنه: الثاين
  .)4(»احلويفُّ الرابع إىل سبقه وقد. الزخمشري العالمة ذلك ذكر. »اذكر« بإضمار: اخلامس

~ _ ` z y  e d cb a } | { ﴿ :تعاىل اهللا قول وعند
 p o n m l k j i h g f﴾)5(.  

                                                            

 .4/13 سابق، مرجع السعود، أبو) 1(
 .11: اآلية األنفال، سورة) 2(
 .4/15 ،) السابق املرجع (السعود، أبو) 3(
 .1/2965 سابق، مرجع احلليب، السمني) 4(
 .12: اآلية األنفال، سورة) 5(
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 وأما« :﴾ z y } | { ~ _ ﴿: تعاىل اهللا قول يف السعود أبو اإلمام قال
 والسالم الصالة عليه به اِخلطاب ختصيص فيأباه قيل كما يعدكم إذ من ثالثٌ بدلٌ أنه على انتصابه
 لعنوان التعرض ويف أخواِته، كسائر لكلل العامِة الوظائف من ليس به املأمور أن من عرفت ما مع

 واملعىن ،خيفى ال ما والتشريِف التنويه من والسالم الصالة عليه ضمريه إىل اإلضافة مع الربوبيِة
 مفعولُ فهو التثبيِت أمر يف والتوفيِق باإلمداد أي ﴾ ~ _ ﴿ املالئكة إىل تعاىل إحياِئه وقت اذكُر
  .)1(»يوحي

 من ثالث بدلٌ أنه: أحدها أوجه، فيه«: ﴾ z y ﴿: تعاىل قوله: ليباحل السمني العالمة قال
 ذلك يبِني ومل الزخمشري، قاهلما ،﴾ u ﴿ :بقوله ينتصب أن: والثاين. ﴾ w v ﴿ :قوله
) إذ يف العاملُ: (فقال ،)به (قوله يف الضمري عود على فبناه عطية ابن وأما. الضمري عود على
 عوده تأويل على ﴾ u ﴿ :قوله لكان قريبا قدرناه ولو قبلها، فيما قدمت ما على األول العاملُ
 ذلك قَِلق وإمنا ،)إذ (يف ﴾ u ﴿ يعمل أن فَيقْلَق املاء على عوده تأويل على وأما الربط، على
 على متقدم تعليالٍت ِمن به تعلَّق وما املطر إنزالَ فإنَّ الوحي، وزمان التثبت زمان الختالف عنده
  . )2(»القتال وقت كانا واِإلحياُء النعاس وتغشيةُ الوحي وهذا النعاس، تغشية

 ` f e d cb a ﴿: تعاىل اهللا قول يف السعود أبو اإلمام قال كما
 p o n m l k j i h g﴾ :»قوله يف والفاء 

 أقوى نم إياهم تعاىل إمداده فإن قبلها ما على بعدها ما لترتيب ﴾ ` cb a ﴿ :تعاىل
  .»التثبيت موجبات

 ¶ ¸ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿: تعاىل قوله وعند
 Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä Ã﴾)3(.  

 ملا مؤكدة لغضب صفة هو مبحذوف متعلقة«: ﴾ Æ Å ﴿: تعاىل اهللا قول يف اإلمام قال
   .)4(»تعاىل منه كائن بغضب أي اإلضافية بالفخامة واهلول الفخامة من التنوين أفاده

                                                            

 .4/16 سابق، مرجع السعود، أبو) 1(
 .1/2976 ،) السابق املرجع (احلليب، السمني) 2(
 .16: اآلية نفال،األ سورة) 3(
 .4/16 ،)سابقال رجعامل( السعود، أبو) 4(
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 M L KJ IH G F E D C B A ﴿ :تعاىل اهللا قول وعند
 O N﴾)1(.  

 .»عليه عطف وقيل للنهي جواب« :﴾ F ﴿: تعاىل اهللا قول يف السعود أبو اإلمام قال
 على نصب: أحدمها وجهني، حيتمل«: ﴾ F ﴿: تعاىل قوله احلليب السمني العالمة قال
  . )2(»قبله النهي فعل على عطفًا اجلزم: والثاين. النهي جواب
 بالنصب رحيكم وتذهب« :﴾ IH G ﴿: تعاىل اهللا قول يف السعود أبو اإلمام وقال  
 .»النهي جواب على عطف

 مصدرا جعل إن بطرا على عطف« :﴾ Z ] \ [^ ﴿: تعاىل قوله يف قال كما
 .)3(»املصدر تأويل على لكن له مفعوال جعل إن وكذا احلال موضع يف

 يكون وأن مستأنفًا، يكونَ أن جيوز«: ﴾Z  ﴿: تعاىل قوله يف احلليب السمني قال
 وحِذف الناس، وصادين ومرائني بطِرين: أي باحلال مؤول ألنه ﴾ X W ﴿ على عطفًا
  . )4(»تناساه أو عليه للداللة املفعولُ

 © ª » ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ´ ﴿ :تعاىل  قوله وعند
 ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ µ﴾)5(.  

 اجلار وتوسيط رسوله على عطف«: ﴾° ±  ﴿: تعاىل اهللا قول يف اإلمام قال
 النيب مع ثبتوا الذين على وقيل ازموا الذين املؤمنني أي التفاوت من بينهما ما على للداللة بينهما
 والتعرض قبل من الثابتني يف السكينة أصل حتقق يف ضري وال األنسب وهو الكل على أو 

 . )6(»اإلنزال بعلية لإلشعار اإلميان لوصف
 على تنبيه: العطف حرف بعد) علَى (حرف وإعادة«: -اهللا رمحه- عاشور بن الطاهر العالمة قال
 والسالم الصالة عليه الرسول فسكينة: السكينتني بني التفاوت إىل لإلمياء الثاين بارور الفعل تعليق جتديد

                                                            

 .46: اآلية األنفال، سورة) 1(
 .1/3011 سابق، مرجع احلليب، السمني) 2(
 .4/41 سابق، مرجع السعود، أبو) 3(
 .1/3011 ،) السابق املرجع (احلليب، السمني) 4(
 .26: اآلية التوبة، سورة) 5(
 .4/88 ،)سابقال رجعامل( السعود، أبو) 6(
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 اجلزع بعد وشجاعة ثبات سكينة املؤمنني وسكينة بالنصر، وثقة معه الذين املسلمني على اطمئنان سكينة
  . )1(»واخلوف

 z y x w v u } | { ~ ﴿ :تعاىل قوله وعند
 ° ¯ ®¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ �
 » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±

 Å Ä Ã ÂÁ À ¿ ¾ ½¼﴾)2(.  
 أخرجه إذ من بدلٌ«: ﴾ ¡ ¢ £ ¤ ﴿: تعاىل اهللا قول يف السعود أبو اإلمام قال

 مسرية على مكةَ ميىن يف جبلٌ وهو ثوٍر أعلى يف ثقب والغار سعمت زمانٌ به املراد إذ البعِض بدلَ
 .»ثالثاً فيه مكثاً ساعٍة

 فالعاملُ األوىل »إذ« ِمن بدلٌ: ﴾ ¡ ¢ £ ¤ ﴿: قوله: احلليب السمني العالمة قال
 املبدل يف العامل هو البدِل يف العاملُ يكونَ أن منع ومن: البقاء أبو قال ،﴾ x w ﴿ فيها
  .)3(﴾ ¡ ¢ £ ¤ ﴿ نصره: أي آخر، عاملًا قَدر همن

 بدل«: قال حيث ﴾ ¥ ¦ § ﴿: تعاىل اهللا قول يف السعود أبو اإلمام قال كما
 .»لثاين ظرف أو ثان

 وقال. األوىل »إذ« من ثاٍن بدلٌ ﴾ ¥ ¦ ﴿: تعاىل قوله يف: احلليب السمني العالمة وقال
 أيب على يعود »عليه« يف والضمري ،»اثنني لثاين ظرفان يقول وإذ الغار، يف مها إذ إنَّ«: البقاء أبو
  . )4(دائما السيكنة عليه كان  اهللا رسول ألن بكر،

 على عطف«: ﴾ µ ´ ³ ¶ ﴿: تعاىل اهللا قول يف السعود أبو اإلمام وقال
 اهللا أنزهلم املالئكة هم وقيل وحنني واألحزاب بدر يوم النازلون املالئكة هم واجلنود اهللا نصره

 .)5(»هلم املخاطبني رؤية بعدم وصفهم ويأباه الغار يف ليحرسوه

                                                            

 .10/60 سابق، مرجع عاشور، بن الطاهر) 1(
 .40: اآلية التوبة، سورة) 2(
 .1/3080 سابق، مرجع احلليب، السمني) 3(
 ).السابق املرجع) (4(
 .4/107 سابق، مرجع السعود، أبو) 5(
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א: :אא
  . باإلعالل وإما باألوزان إما يتعلق فيما الصرفية التفردات جاءت وقد
 z y x w vu t s r q p o ﴿: تعاىل قوله عند األوزان أما

 k j i hg f e d c ba ` _ ~ } | {
 n m l﴾)1( .  

 من كالركبة العبور من فعلة العربة« :﴾ l ﴿ :تعاىل اهللا قول يف السعود أبو اإلمام الق
 .)2(»كائنة عظيمة لعربة أي العبور من نوع فإنه االتعاظ ا واملراد اجللوس من واجللسة الركوب
 التجاوز،: روالعبو واِجللْسة، كالركبة العبور من ِفعلة: والِعبرة«: احلليب السمني العالمة قال

 ألا دمعها: العني وعبرة اآلخر، اجلانِب إىل يعبر ا ألنَّ السفينة: واملَعبر النهر، عبرت: ومنه
 اهلالِك ومن العلِم إىل اجلهِل من يعبر املُتِعظَّ ألن واالستيقاظ االتعهاض عن بالِعبرة وعبر جتاِوزها،

 وعبرت جماوزةً، فيه ألنَ الغرِض إىل املوِصلُ الكالم: والعبارة منه، افتعالٌ ارواالعتب. النجاة إىل
 .)3(»رائيها إىل تأويِلها من عندك ما نقَلْت ألنك ومثقالً، خمففًا وعبرا الرؤيا

 ¶ ¸ Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿: تعاىل قوله وعند
 Ë Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä Ã﴾)4( .  

 ال متفيعل متحيز ووزن«: قال حيث ﴾ ¾ ¿ À ﴿: تعاىل اهللا قول يف اإلمام قال
  .)5(»حيوز حاز من ألنه متحوزا لكان وإال متفعل

 وحزت انطوت،: احلَية وحتوزت. االنضمام: والتجوز والتحيز«: احلليب السمني العالمة قال
 فاجتمعت. متحيِوز: واألصل متفَيِعل،: زمتحي ووزنُ. األشياَء يضم ما واحلَوزةُ. ضمنته: الشيء
 جيوز وال. كميت بعدها الياء يف وأُدِغمت ياًء الواو فقُِلبت بالسكون إحدامها وسبقَت والواو الياء

                                                            

 .13: اآلية عمران، آل سورة) 1(
 .2/18 سابق، مرجع السعود، أبو) 2(
 .1/1115 سابق، رجعم احلليب، السمني) 3(
 .16: اآلية األنفال، سورة) 4(
 .4/19،21 ،) السابق املرجع (السعود، أبو) 5(
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  .)1(»فمتفعل متحوز فأما متحوزا، لكان كذا كان لو ألنه متفَعلًا يكون أن
 h gf e d c b a ﴿: تعاىل قوله اإلعالل يف جاء ما وأما

 z y x w v u t s r q p o n m l k j i
 d c b a ` _ ~ }| {﴾)2(.  

 يف وحذفت املذكر يف ألفا الواو قلبت شفو وأصله«: ﴾ w ﴿: تعاىل اهللا قول يف اإلمام قال
  .)3(»املؤنث

 ان،شفو: وتثنيته الواو، ذوات من وهو وحرفه، طرفه الشيء شفا«: حيان أبو العالمة قال
 االستعمال يف ويضاف. واجلدار والسقف واجلرف والبئر كاحلفرة مهوى له جرم كل حرف وهو
. أشرف أي كذا على أشفي: ويقال. حفرة شفا: حنو األسفل وإىل. جرف شفا: حنو األعلى إىل
 وللشمس حماقه عند وللقمر موته عند للرجل يقال: يعقوب قال. املوت على املريض أشفي ومنه
>  .)4(»..قليل أي شفا إال منها أو منه بقي ما اغرو عند <

                                                            

 .1/2983 سابق، مرجع احلليب، السمني) 1(
 .103: اآلية عمران، آل سورة) 2(
 .2/113 سابق، مرجع السعود، أبو) 3(
 .3/283 سابق، مرجع حيان، أبو) 4(
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ovf¹]<oÖ^nÖ]<< <
El]†ËjÖ]<»<l]ð]†ÏÖ]<Ýç×Âæ<áa†ÏÖ]D< <

א אא א :א
 تال مبعىن وقرآنا ،قراءةً يقرأ، قرأ،: يقال قرأ، الفعل مصدر وهي قراءة، مجع:لغةً القراءات

  .)1(قارئ فهو
 من هلا اجلزري ابن اإلمام تعريف ولعل وخمتلفة، متعددة تعاريفب القُراء عرفها :اصطالحا

 القرآن كلمات أداء بكيفية علم« :بقوله - اهللا رمحه-  عرفها فقد ومشولًا، مجعا التعاريف أحسن
 .)2(»الناقلة بعزو واختالفها

 ،)5(وعاصم ،)4(ونافع ،)3(عمرو أبو« :هم اآلفاق يف اشتهروا الذين السبعة واألئمة
   ،)7(والكسائي ،)6(ةومحز

                                                            

 .47 سابق، مرجع أبادي، الفريوز) 1(
 العلمية الكتب دار(1ط، الطالبني ومرشد املقرئني منجد يوسف، بن حممد بن حممد اجلزري، ابن اخلري أبو الدين مشس) 2(

 .3 ص ،) م1999 -  هـ1420
 ومقُرئها، البصرة إمام كان حيىي، امسه: وقيل البصري، التيمي املازين العريان بن عامر بن العالء بن زبيان هو: عمرو أبو) 3(

 القراء طبقات الذهيب،. والدوري السوسي عنه القراءة وروى هـ، 154 عام بالكوفة وتويف هـ، 70 سنة مبكة لدو
 .1/83 ،) م1992 التراث إحياء دار (،1ط الكبار،

 ناب عن التابعني من سبيعن وعن القارئ جعفر أيب عن القراءة أخذ املدين، النعيم أيب بن الرمحن عبد بن نافع هو: نافع) 4(
 سابق، مرجع القراء، طبقات الذهيب،. هـ169 عام تويف ، اهللا رسول عن كعب بن أيب عن هريرة وأيب عباس

 .3718 الترمجة رقم ،2/330
 رسول عن مسعود بن اهللا عبد عن حبيش بن زر على قرأ متقن، قارئ أسدي النجود أيب بن عاصم بكر أبو هو: عاصم) 5(

 .1496 الترمجة رقم ،1/346 ،) السابق املرجع (الذهيب،. هـ127 عام بالكوفة تويف ، اهللا
 عن األعمش مهران بن سليمان حممد أيب على قرأ التيمي، ربيع بن عكرمة موىل الكويف الزيات حبيب بن محزة هو: محزة) 6(

 رقم ،1/261 ،) السابق املرجع (الذهيب، هـ،156 عام تويف ، النيب عن عثمان عن حبيش بن زر عن وثاب بن حيىي
 .1190 الترمجة

 كساًءا، البسا اإلحراء يف كان ألنه بالكسائي لقِّب، املعروف النحوي الكسائي محزة بن على احلسن أبو هو: الكسائي) 7(
 .2212 الترمجة رقم ،1/535 ،) السابق املرجع (الذهيب،. هـ189 عام تويف
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  .»)2(كثري وابن ،)1(عامر وابن

א :א
: منها كتبا فيه وأفردوا به األئمة اعتىن وقد وجزالتها، املعاين جاللة تعرف وبه جليل فن هو«

 ،)5(للمهدوي »اهلداية« وكتاب ،)4(ملكي »الكشف« وكتاب ،)3(الفارسي علب أليب »احلُجة«
  . )6(»فوائد على ملاشت قد منها وكل

א :אא
 وضع ما أحسن ومن املشهورة، القراءة توجيه من الصناعة يف أقوى الشاذة القراءة توجيه«

 القراءات إعراب« كتاب منه وأوسع يستوف مل أنه إال جين، البن »املُحتسب« كتاب فيه
  .»العكربي البقاء أليب »الشواذ

  :منها فوائد الصحيحة اتالقراء والختالف
 األوجه هذه على كونه مع والتحريف التبديل من وحفظه اهللا كتاب صيانة على الداللة .1

 .الكثرية
                                                            

 نعيم، أبا ويكىن حري، من فخذ وهو حيصب إىل نسبه اليحصيب، يممت بن يزيد بن عامر بن اهللا عبد هو: عامر بن اهللا عبد) 1(
 وسلم، عليه اهللا صلى اهللا رسول عن عفان بن عثمان عن املخزومي شهاب أيب بن املغرية عن القراءة أخذ جليل تابعي
 ،1/324 ، )م1999 العلمية املكتبة بريوت، (،1ط القراء، طبقات يف النهاية غاية اجلزري، ابن هـ،118 عام تويف
 .1970 الترمجة رقم

 القراء وأحد مكة، مقُرئ العلم اإلمام هرمز بن فريوز بن زاذان بن اهللا عبد بن عمرو بن كثري بن اهللا عبد هو: كثري ابن) 2(
 ابن هـ،120 سنة وتويف هـ،48 سنة ولد الكناين، علقمة بن عمرو موىل املكي الداري الكناين معبد أبو السبعة،
 .5/367 ،) م1999 احلديث دار (،1ط التهذيب، ذييب حجر،

 سنة وتويف هـ،288 سنة ولد املشهور، النحوي الفارسي على اإلمام سلمان بن محيد بن عبدالغفار بن أمحد بن احلسن) 3(
 .1/496 ،) م199 املتنيب مكتبة (،1ط الوعاة، بغية السيوطي، ذلك، وغري النحو، يف اإليضاح وصنف هـ377

 سنة احملرم يف تويف اإلعراب، صاحب املقُرئ النحوي القيسي، حممد أبو خمتار بن حممد بن محوش طالب، أيب بن مكي) 4(
 .2/298 سابق، مرجع الوعاة، بغية السيوطي، هـ،437

 اجلزري، ابن هـ،430 سنة حدود يف تويف والعربية، القراءات يف مقدما كان املهدوي، العباس أبو عمارة بن أمحد) 5(
 .1/92 سابق، مرجع

 ،) 1992 الفرقان دار القاهرة، (،2ط القرآن، علوم يف الربهان الزركشي، ادر بن اهللا عبد بن حممد الدين بدر) 6(
1/339. 
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 . عليها القراءة وتسهيل األمة عن التخفيف .2
 .)1(إجيازه يف القرآن إعجاز .3

 § ¨ © µ´ ³ ² ± ° ¯ ®¬ « ª ¶ ﴿: تعاىل اهللا قول فعند
 Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾½ ¼ » º ¹ ¸ Ë ÊÉ È Ç

 Þ Ý Ü Û Ú ÙØ × Ö Õ Ô ÓÒ Ñ Ð Ï Î Í Ì
 ß﴾)2( .  

א: :א
 :)3(تعاىل قوله يف السعود أبو اإلمام قال 
 ). وسعها: (أي بالفتح قُرأت ﴾ ¬® ﴿ 
 وقُرئ ،)آصارا (وقُرئ ،﴾ ¿ Ã Â Á À ﴿: تعاىل اهللا قول يف اإلمام قال  
  .قبلنا من الذين على محلته كما للمبالغة  بالتشديد،) تحملْ ال(و
  .القراءة؟ هذه نوع عن أما •
 أن تبني وبالبحث والشذوذ، التواتر حيث من القراءة هذه نوع اإلمام يبني مل ،)وسعها(« 

 .)4(شاذة قراءة القراءة هذه
 والشذوذ، التواتر حيث من القراءة هذه نوع اإلمام يبني مل ،)تحملْ ال(و وقُرئ ،)آصارا( 

  .)5(»شاذة قراءة القراءة هذه أن تبني وبالبحث

                                                            

 .واختصار بتصرف 339 ،1/337 سابق، مرجع الزركشي،) 1(
 .286: اآلية البقرة، سورة) 2(
 .1/598 سابق، مرجع السعود، أبو) 3(
 معجم اخلطيب، عبداللطيف/ ود ،25 ص ،) املتنيب مكتبة القاهرة، (البديع، كتاب من القرآن شواذ يف خمتصرخالويه، ابن) 4(

 .1/435) م2002 والتوزيع والنشر للطباعة الدين سعد دار (،1ط القراءات،
 .1/435 ،) السابق املرجع (اخلطيب، عبداللطيف/ ود ،25 ص ،) السابق املرجع (خالويه، ابن) 5(
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א: :א
 .)1(عبلة أيب البن القراءة هذه أن تبين بالبحث ،)وسعها( 
 .)2(كعب بن ُأليب القراءة هذه أن تبين بالبحث ،)آصارا( 
 .)3(سليمان بن لعيسى القراءة هذه أن تبين بالبحث ،)تحملْ ال( 

 z y x w vu t s r q p o } ﴿: تعاىل اهللا قول وعند
 l k j i hg f e d c ba ` _ ~ } |

 n m﴾)4( .  

א: :א
 :  )5(تعاىل قوله يف السعود أبو اإلمام قال

 ﴿ { z y x ﴾ الفريق أو بالقوم الفئة تأول على) يقاتل (وقُرئ. 
 ﴿ w ﴾ كل من بعض بدل فئتني من البدلية على باجلر) ِفئٍَة (وقُرئ. 
 .الذم أو املدح على بالنصب إخل) ِفئَةٌ (وقُرئ 
 الثاين اخلطاب توجيه اقتضى وإن فظاهرها اخلطاب بتاء )تروم (قراءة وأما ،﴾ ~ ﴿ 

 حباله باق فاألول األخري احملذور به اندفع وإن ألنه ذلك يف بنص ليس لكنه املشركني إىل
 يف واالتفاق الكفر يف االحتاد من بينهم ملا اليهود رؤية مرتلة نزلت املشركني رؤية فلعل
 .بينهم وقع ما بعد السيما الكلمة

 يريكم أو يريهم أي اإلرادة من للمفعول البناء على وتروم يروم وقُرئ ،﴾ ~ ﴿ 
 .كذلك تعاىل اهللا

                                                            

 .1/435 ،) السابق املرجع (اخلطيب، عبداللطيف/ ود ،25 ص ،) السابق املرجع (خالويه، بنا )1(
 ).السابق املرجع) (2(
 ).السابق املرجع) (3(
 .13: اآلية عمران، آل سورة) 4(
 .2/22 سابق، مرجع السعود، أبو) 5(
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 .القراءة؟ هذه نوع عن أما •
 القراءة هذه أن تبني وبالبحث والشذوذ، التواتر حيث من القراءات هذه نوع اإلمام يبني مل 

 .)1(شاذة قراءة ،)يرونهم( ،)ِفئٍَة(

א: :א
 .)2(ومقاتل جماهد ا قرأ القراءة هذه أن تبين بالبحث ،)يقاتل( 
 .)3()شاذة (وهي والزهري، جماهد، ا قرأ القراءة هذه أن تبين بالبحث ،)ِفئٍَة( 
 .)4(عبلة أيب وابن السميفع، ابن ا قرأ القراءة هذه أن تبين بالبحث ،)ئَةٌِف( 
 وأبان، وسهل، ويعقوب، وعاصم، نافع، ا قرأ القراءة هذه أن تبين بالبحث ،)تروم( 

 .)5(وحفص شاهني، وابن
 )مهنورن بالبحث ،)يا قرأ القراءة هذه أن تبي ،يوه مصرف، بن وطلحة السلمي 

 .)6()شاذة(
 )مهنورت(، ن بالبحثا قرأ القراءة هذه أن تبي مصرف بن وطلحة عباس، ابن)7(. 
  

                                                            

 به من ما إمالء البغدادي، اهللا عبد بن نياحلس بن اهللا عبد والعكربي، ،1/450 سابق، مرجع اخلطيب، عبداللطيف/ د) 1(
 .26 ص سابق، مرجع خالويه، وابن ،1/74 ،) العلمية املكتبة (عوض، عطو إبراهيم: حتقيق الرمحن،

 ).السابق املرجع) (2(
 ).السابق املرجع) (3(
 ).السابق املرجع( )4(
 ).السابق املرجع) (5(
 ).السابق املرجع) (6(
 ).السابق املرجع) (7(
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 v u t s r q p o n m l k ﴿: تعاىل وقوله
 ª ©¨ § ¦¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~} | { z y x w

 ° ¯ ® ¬ «﴾)1(.  

א: :א
 :  )2(تعاىل قوله يف السعود أبو اإلمام قال

 ﴿ q p ﴾، إياكم إيتائى ألجل أي مصدرية) ما( أن على بالكسر) ِلما (قُرئ 
 واملعىن موصوله أو ولتنصرنه به لتؤمنن مليثاق اهللا أخذ مصدق رسول ئ مث الكتاب بعض
 .له مصدق رسول وجاءكم آتيتكموه الذي أخذه

 فحذف باإلدغام ما نمل أصله أن على آتيتكم ما أجل ملن أو آتيتكم حني مبعىن) لَما (وقُرئ 
 .استثقاال الثالث امليمات إحدى

  .به يشد ما وهو إصار مجع أو وعرب كعرب لغةٌ إما اهلمزة بضم قُرئ ،)ِإصِري( 
 .القراءة؟ هذه نوع عن أما  •
 القراءة هذه أن تبني وبالبحث والشذوذ، التواتر حيث من القراءات هذه نوع اإلمام يبني مل 

 .)3(شاذة قراءة  )ِإصِري(

א: :א
 وثاب، بن وحيىي واألعشى، ومحزة، احلسن، ا قرأ القراءة هذه أن تبين بالبحث ،)ِلما(« 

 .)4(واألعمش واخلزاز عاصم، عن حفص عن وهبرية
 .)5(واألعرج واحلسن، جبري، بن سعيد ا قرأ القراءة هذه أن تبين بالبحث ،)لَما( 
 عاصم، عن بكر أيب عن منصور بن معلي ا قرأ القراءة هذه أن ينتب بالبحث ،)ِإصِري( 

 .)6()شاذة (هي

                                                            

 .81: اآلية عمران، آل سورة) 1(
 .2/85 سابق، مرجع السعود، أبو) 2(
 .28 ص سابق، مرجع خلوية، وابن ،1/83 سابق، مرجع والعكربي، ،1/538 سابق، مرجع اخلطيب، عبداللطيف/ د) 3(
 ). السابق املرجع) (4(
 ).السابق املرجع) (5(
 ).السابق املرجع) (6(
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 ¶ ¸ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿: تعاىل قال
 É È Ç Æ﴾)1(. 

א: :א
 :  )2(تعاىل قوله يف السعود أبو اإلمام قال

 ﴿ ¹  ̧  االسم أنه على) هلمقو (برفع عنهما رواية يف وعاصم كثري ابن قرأ ﴾ ¶
 عن املنىبء القول هذا إال األشياء من شيئا حينئذ قوهلم كان ما أي حيزها يف وما أن واخلرب
 بكون اإلخبار أن ملا املقام مبقتضي وأوفق املعين حبسب أقعد ترى كما وهذا احملاسن أحاسن
  للسامع إفادة أكثر قراءما تفيده كما مفصال عنهم احملكى قوهلم خصوصية املطلق قوهلم
 يف البيان وموقع الفائدة مصب أن ملا قوهلم املذكور قوهلم خصوصية بكون األخبار من

 وأوفر احلدث على داللة وأظهر إفادة أكثر هو ما باخلربية فاألحق اخلرب هو اخلربية اجلمل
 ذلك أن خيفي وال السامع ذهن ويف اخلارج يف الوقوع من بعيدة خاصة نسب على اشتماال

 اإلمجاليِة املطلقِة النسبة من اإلضافةُ تفيده ما وأما وأكمل أمت حيزها يف ما مع أن يف هناه
 وتجعلَ إمجاليةً مالحظةً تالحظَ أن حقُّها كان وِذهناً خارجاً احلصوِل سهلةَ كانت فحيث
 قاعدةل اختاره ما اجلمهور اختار وإمنا البياِن باب يف بالذات مقصوداً ال ،للموضوع عنواناً
 أَن (أعرفية يف ريب وال ،باالمسية أحق منهما فاألعرف معرفتان اجتمع إذا أنه هي صناعيٍة
 يوصف ال إنه حيث من املضمر يشبه وألنه احلدِث وزماِن النسبِة جهة على لداللته) قَالُواْ
  .»فتأمل العلَم مبرتلة فهو مضمر إىل مضاف وقولَهم به، يوصف وال
 .القراءة؟ هذه نوع عن أما •
 القراءة هذه أن تبني وبالبحث والشذوذ، التواتر حيث من القراءة هذه نوع اإلمام يبني مل 

 .)3(شاذة قراءة)  قوهلم(
                                                            

 .147: اآلية عمران، آل سورة) 1(
 .2/167 سابق، مرجع السعود، أبو) 2(
 سابق، مرجع والعكربي، ،1/592 سابق، مرجع اخلطيب، عبداللطيف/ ود ،29 ص سابق، مرجع خالويه، ابن) 3(

 ،) م1987 األزهرية الكليات مكتبة (،1ط عشر، األربعة بالقراءات البشر فضالء إحتاف البنا، حممد ابن وأمحد ،1/89
 .180 ص
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א: :א
 واحلسن، كثري ابن عن سلمة بن محاد ا قرأ القراءة هذه أن تبين بالبحث ،)قوهلم(« 

 .)1(»)شاذة(
a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V  ﴿: تعاىل قوله وعند

 j i h gf e dc b﴾)2(.  

א: :א
 :  )3(تعاىل قوله يف السعود أبو اإلمام قال

 ﴿ [ Z Y X W V ﴾: »اإللقاء لتأكيد والسني بالياء وقُرئ«. 
 تركوا حىت أحد يوم اخلوف من قلوم يف قذف ما وهو األصل على بضمها قُرئ«: وقال 

 .»والغلبة القوة وهلم سبب غري من ورجعوا القتال
 .القراءة؟ هذه نوع عن أما •
 القراءة هذه أن تبني وبالبحث والشذوذ، التواتر حيث من القراءة هذه نوع اإلمام يبني مل 

 .)4(شاذة قراءة ،)سيلِْقي(

א: :א
 . )5()شاذة (سختياينال أيوب ا قرأ القراءة هذه أن تبين بالبحث ،)سيلِْقي( 
 »﴿ [ Z Y X W V ﴾، ن بالبحثا قرأ القراءة هذه أن تبي ابن 

  . )6(»ويعقوب وأبوجعفر، والكسائي، عامر،
                                                            

 سابق، مرجع والعكربي، ،1/592 سابق، مرجع اخلطيب، عبداللطيف/ ود ،29 ص سابق، مرجع ،خالويه ابن )1(
 .180 ص عشر، األربعة بالقراءات البشر فضالء إحتاف البنا، حممد ابن وأمحد ،1/89

 .151: اآلية عمران، آل سورة) 2(
 .2/169 سابق، مرجع السعود، أبو) 3(
 سابق، مرجع والعكربي، ،1/596 سابق، مرجع اخلطيب، عبداللطيف/ ود ،29 ص سابق، مرجع خالويه، ابن) 4(

 .180 ص سابق، مرجع البنا، حممد ابن وأمحد ،1/89
 ). السابق املرجع) (5(
 ). السابق املرجع) (6(
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 y x w v u t s rq p o n m l ﴿: تعاىل قوله وعند
 _ ~ } | {z﴾)1(. 

א: :א
 :  )2(تعاىل قوله يف السعود أبو اإلمام قال

 ﴿t  ﴾ :وقُرئ )ِذلْكُمخخمذوال جعله إذا أخذله من) ي. 
 .القراءة؟ هذه نوع عن أما  •
 القراءة هذه أن تبني وبالبحث والشذوذ، التواتر حيث من القراءة هذه نوع اإلمام يبني مل 

 .)3(متواترة قراءة

א: :א
 »)ِذلْكُمخي(، ن بالبحثقرأ القراءة هذه أن تبي عمري بن عبيد ا«)4( . 

 } | { ~ �¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ﴿ :تعاىل قوله وعند
 µ ´ ³ ² ±° ¯ ® ¬ « ª ©¨﴾)5(.  

  

א: :א
 :  )6(تعاىل قوله يف السعود أبو اإلمام قال

 ﴿ ±° ¯ ® ¬ « ª ©¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ﴾، قُرئ 
 .تأملون تكونوا ألن النوا أي اهلمزة بفتح) تكونوا أن(

                                                            

 .160: اآلية عمران، آل سورة) 1(
 .2/182 سابق، مرجع السعود، أبو) 2(
 .1/611 ،) السابق املرجع (اخلطيب، عبداللطيف/ ود ،29 ص ،) السابق املرجع (خالويه، ابن) 3(
 ).السابق املرجع) (4(
 .104: اآلية النساء، سورة) 5(
 .2/419 ،)سابقال رجعامل( السعود، أبو) 6(
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 .القراءة؟ هذه نوع عن أما •
 القراءة هذه أن تبني وبالبحث والشذوذ، التواتر حيث من القراءة هذه نوع اإلمام يبني مل 

 .)1(شاذة قراءة ،)تكونوا(

א: :א
 . )2(»)شاذة (وهي األعرج عبدالرمحن ا قرأ القراءة هذه أن تبين بالبحث ،)تكونوا أن(« 

 M L K J IH G F E DC B A ﴿: تعاىل قوله وعند
 U T S R Q P ON﴾)3(.  

א: :א
 :  )4(تعاىل قوله يف السعود أبو اإلمام قال

 ﴿ DC B A ﴾، نون وإدغام الالم على حركتها وإلقاء اهلمزة حبذف علنفال قُرئ 
 .الالم يف عن
 .القراءة؟ هذه نوع عن أما •
 القراءة هذه أن تبني وبالبحث والشذوذ، التواتر حيث من القراءة هذه نوع اإلمام يبني مل 

)5(شاذة قراءة ،)فَاِلعلن(. 

א: :א
 »)فَاِلعلن(، ن بالبحثا قرأ القراءة هذه أن تبي وهي حميصن، ابن) 6(»)شاذة( . 

                                                            

 سابق، مرجع والعكربي، ،2/147 سابق، مرجع اخلطيب، عبداللطيف/ ود ،34 ص سابق، مرجع خالويه، ابن) 1(
1/112. 

  ).السابق املرجع) (2(
 .1: اآلية األنفال، سورة) 3(
 .4/4 ،) السابق املرجع (السعود، أبو) 4(
 ،2/2 سابق، مرجع والعكربي، ،3/257 سابق، مرجع اخلطيب، عبداللطيف/ ود ،53 ص سابق، مرجع خالويه، ابن) 5(

 .235 ص سابق، مرجع البنا، حممد بن وأمحد
 ).السابق املرجع) (6(
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 J I H G F E D C B A ﴿: تعاىل قوله وعند
 K﴾)1(.  

א: :א
 :  )2(تعاىل قوله يف السعود أبو اإلمام قال

  ﴿ G F ﴾، قال جمرى استجاب إجراء على أو القول إرادة على اهلمزة بكسر قُرئ 
 .القول مقولة من االستجابة ألن

 )ِفنيدرعني أي الدال بفتح مردفني وقُرئ ،)مبتبعني أو مم مبعىن متاجليش مقدمة كانوا أ 
 .اقَـتهمس أو

 مبعىن مرتدفني وأصلهما الدال وتشديد وضمها الراء بكسر مردفني وقُرئ ،)ِفنيدمِر( 
 أو األصل على بالكسر الراء فحركت الساكنان فالتقى الدال يف التاء فأدغمت مترادفني
 .االتباع على بالضم

 )رمديف التاء فأدغمت نيمترادف مبعىن مرتدفني وأصلهما الدال وتشديد الراء بضم ،)ِفني 
 .االتباع على بالضم أو األصل على بالكسر الراء فحركت الساكنان فالتقى الدال

 .عمران آل سورة يف ما ليوافق بآالف وقُرئ ،)ِفنيمرِد( 
 .القراءة؟ هذه نوع عن أما •
 القراءة هذه أن تبني وبالبحث والشذوذ، التواتر حيث من القراءة هذه نوع اإلمام يبني مل 

)ِفنيدر(و ،شاذة قراءة  ،)مِدِفنيرم(، ا شاذة قراءة ،بآالف قُرئأيض)3(. 

א: :א
 . )4(عمر بن وعيسى عمرو، أبو ا قرأ القراءة هذه أن تبين بالبحث ،)مِمدكُم أَني(  

                                                            

 .9: اآلية األنفال، سورة) 1(
 .4/14 سابق، مرجع السعود، أبو) 2(
 ،2/3 سابق، مرجع والعكربي، ،3/268 سابق، مرجع اخلطيب، عبداللطيف/ ود ،53 ص سابق، مرجع خالويه، ابن) 3(

 .236 ص سابق، مرجع البنا، حممد بن وأمحد
 ).السابق املرجع) (4(
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 )ِفنيدرن بالبحث الدال، بفتح ،)ما قرأ القراءة هذه أن تبي ويعقوب، وأبوجعفر، افع،ن 
 .)1(وقنبل جماهد، وابن وشيبة،

 )ِفنيِردم(، ن بالبحث الراء، بكسرا قرأ القراءة هذه أن تبي قنبل)2(. 
 )ِفنيدرن الدال وتشديد الراء بضم ،)ما قرأ القراءة هذه أن تبي وهي اخلليل، رواية 

 .)3()شاذة(
 )ِفنيردنت بالبحث بآالف،: أي ،)ما قرأ القراءة هذه أن بي ،اجلحدري وعاصم السدي 

 . )4()شاذة (وهي
 m l k j i h g f e d c b ﴿: تعاىل قوله وعند

x w v u t s r q p o n    | { z y
 k j i h g f e d cb a ` _ ~ }

 p o n m l﴾)5(.  

א: :א
 :  )6(تعاىل قوله يف السعود أبو اإلمام قال

 ﴿ d c b ﴾ شيكم (قُرئغالوجهني يف والفاعل التغشية مبعىن اإلغشاء من) ي 
 .وتعاىل سبحانه الباري هو

 ﴿ d c b ﴾ النعاس إىل الفعل إسناد على) يغشاكم (قُرئ. 
 ﴿ f e ﴾ بفعل العلية على منصوب األوليني القراءتني على منه أمنة«: قال حيث 

 كالال ال تعاىل اهللا من كائنا أمنا فتنعسون نعاسال يغشيكم أي املذكور الفعل على مترتب
Æ ﴿: تعاىل قوله يف كما أمنا فتأمنون أي كذلك آخر لفعل مصدر أنه على أو وإعياء

                                                            

 ،2/3 سابق، مرجع والعكربي، ،3/268 ،سابق مرجع اخلطيب، عبداللطيف/ ود ،53 ص سابق، مرجع خالويه، ابن )1(
 .236 ص سابق، مرجع البنا، حممد بن وأمحد

 ). السابق املرجع) (2(
 ). السابق املرجع) (3(
 ).السابق املرجع) (4(
 .12- 11: اآلية األنفال، سورة) 5(
 .4/16 سابق، مرجع السعود، أبو) 6(
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 È Ç﴾ اإلميان مبعىن واألمنة املذكور الفعل بنفس منصوب وقيل الوجهني أحد على 
 أو تنعسون حكم يف فإنه املعىن باعتبار بيغشاكم العلية على منصوب األخرية القراءة وعلى
  .»مر كما عليه مترتب لفعل مصدر أنه على

 ﴿ f e ﴾ كرمحة )أمنة( وقُرئ:  قال حيث.  
 يشعر وما جمراه الوحي إجراء أو القول إرادة على بالكسر قُرئ: قال حيث ﴾ ~ _ ﴿ 
 صورة للتثبيت املباشرون إم حيث من هي إمنا املالئكة متبوعية من مع كلمة دخول به
 .الصابرين مع اهللا إن تعاىل قوله أمثال يف كما احليثية تلك من األصالة همفل

 ﴿ k j i h g ﴾ اإلنزال من بالتخفيف وقُرئ: قال حيث.  
 .القراءة؟ هذه نوع عن أما •
 القراءات هذه أن تبني وبالبحث والشذوذ، التواتر حيث من القراءة هذه نوع اإلمام يبني مل 

 .)1(متواترة قراءات

א: :א
 واحلسن، جعفر، وأبو نافع، ا قرأ القراءة هذه أن تبين بالبحث اإلغشاء من) يغشيكم(« 

 .)2(حفص وأبو نصاح، وابن واألعرج،
 كثري، ابن ا قرأ القراءة هذه أن تبين بالبحث ،النعاس إىل الفعل إسناد على) يغشاكم( 

 .)3(اهدوج واليزيدي، حميصن، وأبو عمرو، وأبو
 .)4(حميصن ابن ا قرأ القراءة هذه أن تبين بالبحث )أَمنةً( 
 ﴿ k j i h g ﴾ ن بالبحث اإلنزال من بالتخفيف وقُرئالقراءة هذه أن تبي 

  . )5(»واليزيدي حميصن، وابن ويعقوب، عمرو، وأبو كثري، ابن ا قرأ
                                                            

 سابق، مرجع البنا، حممد بن وأمحد ،2/3 سابق، مرجع والعكربي، ،3/268 سابق، مرجع اخلطيب، عبداللطيف/ د) 1(
 .236ص

 ).املرجع السابق() 2(
 ).السابق املرجع) (3(
 ).السابق املرجع) (4(
 ).السابق املرجع) (5(
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 L K J I H G FE D C B A ﴿: تعاىل اهللا قول وعند
 P O NM X W V U TS R Q﴾)1(.  

א: :א
 :)2(تعاىل قوله يف السعود أبو اإلمام قال

 ﴿ L K ﴾ احمللني يف والرفع بالتخفيف) اهللا ولكن (وقُرئ. 
 .القراءة؟ هذه نوع عن أما •
 القراءة هذه أن تبني وبالبحث والشذوذ، التواتر حيث من القراءة هذه نوع اإلمام يبني مل 

 .)3(متواترة ةقراء

א: :א
 وخلف، والكسائي، ومحزة، عامر، ابن ا قرأ القراءة هذه أن تبين بالبحث )اهللا ولكن(« 

   .)4(»واألعمش
  .  )Z ﴾)5 ] \ [ ^ _ ﴿: تعاىل اهللا قول وعند
א: :א
 :  )6(تعاىل قوله يف السعود أبو اإلمام قال

 .الكافرين كيد ونصب ومشددا خمففًا بالتنوين) موهن (وقُرئ ﴾ [ ﴿ 
 .القراءة؟ هذه نوع عن أما •
 القراءات هذه أن تبني وبالبحث والشذوذ، التواتر حيث من القراءة هذه نوع اإلمام يبني مل 

 .)7(متواترة قراءات

                                                            

 .17: اآلية األنفال، سورة) 1(
 .4/23 سابق، مرجع السعود، أبو) 2(
 .144،236 ص ،) السابق املرجع (البنا، حممد بن وأمحد ،3/275 ،) السابق املرجع (اخلطيب، عبداللطيف/ د) 3(
 ).املرجع السابق() 4(
 .18: اآلية األنفال، سورة) 5(
 .4/23 ،)سابقال رجعامل( السعود، أبو) 6(
 مرجع والعكربي، ،236 ص سابق، مرجع البنا، حممد بن وأمحد ،3/276 سابق، مرجع اخلطيب، عبداللطيف/ د) 7(

 .2/3 سابق،
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א: :א
 ومحزة،والكسائي، عامر، ابن ا قرأ القراءة هذه أن تبين بالبحث خمففًا بالتنوين) موهن( 

 . )1(واألعمش وخلف، وعاصم،
 وأبو كثري، وابن نافع، ا قرأ القراءة هذه أن تبين بالبحث ومشددا خمففًا بالتنوين) موهن( 

 .)2(ويعقوب عمرو،
   :تعاىل اهللا قول وعند
﴿ f e d c b a ` _ ~ } | ﴾)3(.  

א: :א
 :﴾ | { ~ _̀  c b a ﴿ :)4(تعاىل قوله يف السعود أبو اإلمام قال
 بطاعته األمر هو املراد فإن الرسول عن تتولوا ال أي عنه بإدغامها وقُرئ التاءين إحدى بطرح
 رسوله طاعة يف تعاىل طاعته أن على والتنبيه للتمهيد تعاىل طاعته وذكر عنه اإلعراض عن والنهي
 .اهللا طاعأ فقد الرسول يطع من

 ﴿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ﴾ :على الراء بتشديد) املر (بني وقُرئ 
  .  الوقف جمرى الوصل وإجراء الراء على حركتها وإلقاء اهلمزة حذف

 القراءة؟ هذه نوع عن أما •
 القراءات هذه أن تبني وبالبحث والشذوذ، التواتر حيث من القراءة هذه نوع اإلمام يبني مل 

 .)5(متواترة قراءات

                                                            

 مرجع والعكربي، ،236 ص سابق، مرجع البنا، حممد بن وأمحد ،3/276 سابق، مرجع اخلطيب، يفعبداللط/ د )1(
 . 2/3 سابق،

 ). السابق املرجع) (2(
 .20: اآلية األنفال، سورة) 3(
 . 4/27 سابق، مرجع السعود، أبو) 4(
 مرجع والعكربي، ،236 ص سابق، مرجع البنا، حممد بن وأمحد ،3/279 سابق، مرجع اخلطيب، عبداللطيف/ د) 5(

 .2/3 سابق،

 



  

 )السعود أليب السليم العقل وإرشاد كثري البن العظيم القرآن تفسريي بني مقارنة تفسريية دراسة (الكرمي القرآن يف النصر أسباب

 
218  

א: :א
 »﴿ c b a  ̀  قرأ القراءة هذه أن تبين بالبحث: ﴾ | { ~ _

 . )1(»البزي ا
 ﴿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ﴾ ن بالبحثا قرأ القراءة هذه أن تبي 

   .)2(والزهري احلسن،
 ¨ © ª » ¬ ® ¯ ° ± ² ³ ﴿: تعاىل اهللا قول وعند

 Æ Å Ä Ã Â Á À ¿¾ ½ ¼ » º ¹  ̧¶ µ ´
Ê É È Ç Ë ﴾)3(.  

א: :א
 الباء بضم اخليل ربط وقُرئ ﴾° ± ﴿ :)4(تعاىل قوله يف السعود أبو اإلمام قال
 . رباط مجع وسكوا
 .به ختزون وقُرئ بالتشديد ترهبون وقُرئ ﴾ ² ﴿ 
 .القراءة؟ هذه نوع عن أما •
 القراءات هذه أن تبني البحثوب والشذوذ، التواتر حيث من القراءة هذه نوع اإلمام يبني مل 

 .)5(شاذة قراءات بالتشديد )ترِهبونَ(و الباء، بضم اخليل ربط وقُرئ ،﴾ ° ± ﴿

א: :א
 دينار، بن وعمرو حيوة، وأبو احلسن، ا قرأ القراءة هذه أن تبين بالبحث) الْخيِل ِرباِط( 

 . )6()شاذة (وهي
                                                            

 مرجع والعكربي، ،236 ص سابق، مرجع البنا، حممد بن وأمحد ،3/279 سابق، مرجع اخلطيب، عبداللطيف/ د )1(
 .2/3 سابق،

 ).السابق املرجع) (2(
 .60: اآلية األنفال، سورة) 3(
 .4/52 سابق، مرجع السعود، أبو) 4(
 مرجع البنا، حممد بن وأمحد ،3/319 سابق، مرجع اخلطيب، عبداللطيف/ ود ،54 ص سابق، مرجع خالويه، ابن) 5(

 .238ص سابق،
 ).السابق املرجع) (6(
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 وهي عقيل وابن ويعقوب، احلسن، رويس، ا قرأ القراءة هذه أن تبين بالبحث) ترِهبونَ( 
 .)1()شاذة(
  .)Ú Ù Ø × ÖÕ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î ﴾)2 ﴿: تعاىل اهللا قول وعند

א: :א
 :  )3(تعاىل قوله يف السعود أبو اإلمام قال

 ﴿ Ò Ñ ﴾ النون بضم فاجنح قُرئ. 
 .القراءة؟ هذه نوع عن أما •
 القراءة هذه أن تبني وبالبحث والشذوذ، التواتر حيث من القراءة هذه نوع اإلمام يبني مل 

 كقعد يجـنح، جنح من أنه على النون بضم... وقراءة«: )4(الشهاب قال ،شاذة قراءة
،دقْع5(»الفصحى وهي متيم لغة والفتح. شاذة قراءة قيس، لغة وهي ي( . 

א: :א
 )حنن بالبحث النون بضم ،)فَاجا قرأ القراءة هذه أن تبي زيد، وأبو العقيلي، األشهب 

 .)6()شاذة (وهي
  

                                                            

 مرجع البنا، حممد بن وأمحد ،3/319 سابق، مرجع اخلطيب، عبداللطيف/ ود ،54 ص سابق، مرجع خالويه، ابن )1(
 .238ص سابق،

 .61: اآلية األنفال، سورة) 2(
 .4/52 سابق، رجعم السعود، أبو) 3(
 البيضاوي، تفسري على الراضي وكفاية القاضي عناية احلنفي، املصري اخلفاجي الدين شهاب عمر بن حممد بن أمحد) 4(

 .4/288 ،) الوقفية املكتبة (الشهاب، حاشية
 .3/322 ،) السابق املرجع (اخلطيب، عبداللطيف/ ود ،55 ص ،) السابق املرجع (خالويه، ابن) 5(
 ).السابق رجعامل) (6(
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 x w v u ts r q p o n m l ﴿: تعاىل اهللا قول وعند
 © ¨ § ¦¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } |{ z y﴾)1(.  

א: :א
   :)2(تعاىل قوله يف السعود أبو اإلمام قال

 ﴿ ts ﴾ :عفًا وقُرئواملُكث واملَكْث والفُقر كالفَقر فيه لغةٌ وهي الضاد بضم ض. 
 ﴿ ts ﴾ :والعقل الرأي يف ما بالفتح الضعف وقيل. 
 ﴿ ts ﴾ :عفاَء( وقُرئ البدن يف ما بالضم وقيلض (ضعيف مجع تعاىل بعلمه واملراد 

 وهو ال كيف مطلقًا به تعاىل هعلم ال بالفعل متحقق هو حيث من به تعاىل علمه بضعفهم
األزل يف ثابت. 

 ﴿ |{ z y x w v u ﴾ سبق وفيما هاهنا) تكن (وقُرئ: قال حيث 
 .الفوقانية بالتاء

 .القراءة؟ هذه نوع عن أما •
 ضعفًا« أن تبني وبالبحث والشذوذ، التواتر حيث من القراءة هذه نوع اإلمام يبني مل 

 .)3(»شاذة قراءة فهي )ضعفاء( عدا واترة،مت قراءات القراءات هذه وضعفًا

א: :א
 عمرو، وأبو كثري، وابن نافع، ا قرأ القراءة هذه أن تبين بالبحث الضاد بضم) ضعفًا( 

 .)4(إسحاق أيب وابن وقتادة، القعقاع، وابن واألعرج، واحلسن، والكسائي، عامر، وابن
 القعقاع، بن يزيد جعفر أبو ا قرأ القراءة هذه أن تبين بالبحث ضعيف مجع) ضعفاَء( 

 .)5()شاذة (وهي عباس وابن
                                                            

 .66: اآلية األنفال، سورة) 1(
 .4/56 سابق، مرجع السعود، أبو) 2(
 بن وأمحد ،173، 172 ص ،) السابق املرجع (خالويه، وابن ،3/326 ،) السابق املرجع (اخلطيب، عبداللطيف/ د) 3(

 .239 ،238 ص سابق، مرجع البنا، حممد
 ).السابق املرجع) (4(
 ).السابق املرجع) (5(
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 عامر، وابن عمرو، وأبو كثري، وابن نافع، ا قرأ القراءة هذه أن تبين بالبحث )تكن (قُرئ 
 .)1(واحلسن واليزيدي، ويعقوب،

 s r q p o n m l k ﴿: تعاىل اهللا قول وعند
| { z y x w v u t ~ } 

 l k j i h gf e d c b a ` _﴾)2(.  

א: :א
 :  )3(تعاىل قوله يف السعود أبو اإلمام قال

 ﴿ r ﴾ :عشرياتكم وقُرئ. 
 ﴿ r ﴾ :كم وقُرئوعشائر. 
 .القراءة؟ هذه نوع عن أما •
 القراءات هذه أن تبني وبالبحث والشذوذ، التواتر حيث من القراءة هذه نوع اإلمام يبني مل 

 .)4(متواترة قراءات

א: :א
 )كُمِشرياتعن بالبحث): وا قرأ القراءة هذه أن تبي وأبو رجاء، وأبو عاصم، عن بكر أبو 

 .)5(ومحاد عبدالرمحن،
 .)6(األخفش ووافقه البصري، احلسن ا قرأ القراءة هذه أن تبين بالبحث) وعشائركم( 

                                                            

 بن وأمحد ،173، 172 ص ،) السابق املرجع (خالويه، وابن ،3/326 ،) السابق املرجع (اخلطيب، عبداللطيف/ د )1(
 .239 ،238 ص سابق، مرجع البنا، حممد

 .24: اآلية التوبة، سورة) 2(
 .4/86 سابق، مرجع السعود، أبو) 3(
 البنا، حممد بن وأمحد ،52 ص ،) السابق املرجع (يه،خالو وابن ،3/362 ،) السابق املرجع (اخلطيب، عبداللطيف/ د) 4(

 .4/312 ،) السابق املرجع (والشهاب، ،241 ص ،) السابق املرجع(
 ).السابق املرجع) (5(
 ).السابق املرجع) (6(
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 o n m l k j i h g f e d ﴿: تعاىل قوله وعند
 ~ } | { z yx w v u t sr q p

 a ` _﴾)1( .  

א: :א
 :  )2(تعاىل قوله يف السعود أبو اإلمام قال

 ﴿ p ﴾ :الظرف يف فالعامل التوبيخي اإلنكاري االستفهام على) أثَّاقلتم (وقُرئ 
: أي واإلخالد امليل معىن تضمينه على) أثَّاقلتم(ـب متعلق األرض إىل األول هو إمنا حينئذ
 املستتبعة ومتاعبه الغزو مشاق وكرهتم قليل عما الفانية وشهواا الدنيا إىل ماثلني أثَّاقلتم
  .اخلالدة للراحلة

 .القراءة؟ هذه نوع عن أما •
 لقراءاتا هذه أن تبني وبالبحث والشذوذ، التواتر حيث من القراءة هذه نوع اإلمام يبني مل 

 .)3(متواترة قراءات

א: :א
 )ماثَّاقَلْت :(ن بالبحثا قرأ القراءة هذه أن تبي وأصله والتشديد، باهلمز اجلمهور) :تثاقلتم (

 األعمش، وقرأ. الوصل مهزة فاجتلبت ساكنه، ثاء فصارت الثاء يف التاء فأدغمت
 . )4(األصل على بالتاء) قلتمتثا (مسعود وابن واملطوعي، واملهدوي،

                                                            

 .38: اآلية التوبة، سورة) 1(
 .4/106 سابق، مرجع السعود، أبو) 2(
 .3/386 سابق، مرجع اخلطيب، عبداللطيف/ د) 3(
 .)سابقال رجعامل() 4(
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 z y x w v u } | { ﴿ :تعاىل اهللا قول وعند
 ° ¯ ®¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~
 » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±

 Å Ä Ã ÂÁ À ¿ ¾ ½¼﴾)1( .  

א: :א
  :)2(تعاىل قوله يف السعود أبو اإلمام قال

 يف املقصور جمرى الناقص جيري من لغة على الياء بسكون وقُرئ: ﴾ ~ � ﴿ 
 ورابع ثالثة ثالث قوهلم معىن فإن ثانيا  كونه اعتبار غري من اثنني أحد أي اإلعراب
 أن اجلمهور منع ولذلك خاصة والرابع الثالث ال مطلقا األعداد هذه أحد ذلك وحنو أربعة
 .أربعة ورابع ثالثة ثالث يقال بأن بعده ما ينصب

 .ة؟القراء هذه نوع عن أما •
 القراءة هذه أن تبني وبالبحث والشذوذ، التواتر حيث من القراءة هذه نوع اإلمام يبني مل 

 اإلعراب يف املقصور جمرى الناقص جيري من لغة على الياء بسكون ،﴾ ~ � ﴿
 .)3(متواترة قراءة

א: :א
 »)ِن ثَاِنيياثْن( :ن بالبحثقرأ القراءة هذه أن تبي عمرو أبو ا«)4(. 

                                                            

 .40: اآلية التوبة، سورة) 1(
 .4/107 سابق، مرجع السعود، أبو) 2(
 .2/9 سابق، مرجع والعكربي، ،3/387 سابق، مرجع اخلطيب، عبداللطيف/ د) 3(
 ).السابق املرجع) (4(
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 \ [ ^ _ ` e d c b a ﴿ :تعاىل اهللا قول وعند
 t s r q p o n m l k j i h g f

 c b a ` _ ~ } |{ z y x w vu﴾)1( .  

א: :א
 :  )2(تعاىل قوله يف السعود أبو اإلمام قال

 ﴿ j i h g f ﴾: كما وقُرئ خلففليس للمفعول البناء على است 
 منه جار للمفعول مبين فعٍل من عليه هو يدل ما بل املذكور الفعل حينئذ الكاف يف لعاملُا

 قيل كأنه حمالة ال مستخلفني لكوم مستلزم إياهم تعاىل استخالفه فإن املطاوع جمرى
 .قبله من كمستخلفية كائنة مستخلفية أي استخالفا فيها فيستخلفن األرض يف ليستخلفنهم

 ﴿ q ﴾ :اإلبدال من بالتخفيف وقُرئ بالتشديد هموليبدلن.  
 .القراءة؟ هذه نوع عن أما •
 القراءة هذه أن تبني وبالبحث والشذوذ، التواتر حيث من القراءة هذه نوع اإلمام يبني مل 

 .)3(متواترة قراءة

א: :א
 »﴿ j i h g f ﴾: ن بالبحثا قرأ القراءة هذه أن تبي بكر، أبو 

 .)4(واألعمش عمر بن وعيسى عاصم عن فضلوامل
 ﴿ q ﴾: ن بالبحثا قرأ القراءة هذه أن تبي والكسائي ومحزة عاصم عن حفص 

) أبدل (من بالتخفيف وقرأ ،)بدل (من بالتشديد واألعمش عمار وأبو والضرير عامر وابن
 .)5(»حميصن وابن وسهل واحلسن وأبان ويعقوب عاصم عن بكر وأبو كثري ابن

                                                            

 .55: اآلية النور، سورة) 1(
 .6/161 سابق، مرجع السعود، أبو) 2(
 .326 ص سابق، مرجع البنا، حممد بن وأمحد ،6/295 سابق، مرجع ،اخلطيب عبداللطيف/ د) 3(
 ).السابق املرجع) (4(
 ).السابق املرجع) (5(
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 ^ _ ` i h g f e d c b a ﴿ :تعاىل قوله وعند
 s r q p o nm l k j﴾)1(  .  

א: :א
 :  )2(تعاىل قوله يف السعود أبو اإلمام قال

 ﴿ s r q p o ﴾ :يعملُه مبا أي بالياء وقرىء حرِز من أي الكفارالت 
 .واملعاصي الكفر من أو واحملاربِة

 .القراءة؟ ههذ نوع عن أما •
 القراءة هذه أن تبني وبالبحث والشذوذ، التواتر حيث من القراءة هذه نوع اإلمام يبني مل 

 .)3(متواترة قراءة

א: :א
 »﴿ s r q p o ﴾ :ن بالبحثا قرأ القراءة هذه أن تبي بكر، أبو 

 .)4(»واألعمش عمر بن وعيسى عاصم عن واملفضل
 ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ ﴿: تعاىل اهللا قول وعند

 ©﴾)5( .  

א: :א
 :  )6(تعاىل قوله يف السعود أبو اإلمام قال

   .التاء بفتح يقاتلون وقرىء: ﴾ £ ﴿ 

                                                            

 .9: اآلية األحزاب، سورة) 1(
 .6/446 سابق، مرجع السعود، أبو) 2(
 .7/254 سابق، مرجع اخلطيب، عبداللطيف/ د) 3(
 ).السابق املرجع) (4(
 .4: اآلية الصف، سورة) 5(
 .8/134 ،) السابق املرجع (السعود، أبو) 6(
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 .القراءة؟ هذه نوع عن أما •
 القراءة هذه أن تبني وبالبحث والشذوذ، التواتر حيث من القراءة هذه نوع اإلمام يبني مل 

 .)1(متواترة اءةقر

א: :א
 .)2(علي بن زيد ا قرأ القراءة هذه أن تبين بالبحث): يقاتلون( 

} |     z y x w v u t s r q p o﴿: تعاىل اهللا قول وعند
¬ « ª © ¨ § ¦ ¥¤ £ ¢ ¡ � ~ }   ² ± ° ¯ ®

 ÊÉ È Ç Æ Å ÄÃ Â Á À ¿ ¾ ½¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³
Ì Ë ﴾)3(.  
א: :א
 :  )4(تعاىل قوله يف السعود أبو اإلمام قال

 ﴿ y x w v u ﴾ :يكم (وقرىءبالتشديد) تنج. 
 باهللا آمنوا (قرأ من قراءة ويؤيده: ﴾ } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤¥ ﴿ 

 ).وجاهدوا ورسوله
 ). وجتاهدوا تؤمنوا (وقرىء 
 ﴿ Ç Æ Å ﴾ :ا وقرىءا نصرا وفتحتنصرون أي املصدر على أو اصاالختص على قريب 

  .نصرا
 .القراءة؟ هذه نوع عن أما •
 القراءة هذه أن تبني وبالبحث والشذوذ، التواتر حيث من القراءة هذه نوع اإلمام يبني مل 
 .)5(متواترة قراءة

                                                            

 .9/435 سابق، مرجع اخلطيب، عبداللطيف/ د) 1(
 ).السابق املرجع) (2(
 .13 ،11 ،10: اآلية الصف، سورة) 3(
 .8/140 سابق، مرجع السعود، أبو) 4(
 .416 ص سابق، مرجع البنا، حممد بن وأمحد ،9/446 ،) السابق املرجع (اخلطيب، عبداللطيف/ د) 5(
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א: :א
 ﴿ y x w v ﴾ :ن بالبحثا قرأ القراءة هذه أن تبي األعرج،و واحلسن، عامر، ابن 

 .)1(حيوة وأبو إسحاق، أيب وابن
 باهللا آمنوا (قرأ من قراءة ويؤيده: ﴾ } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤¥ ﴿ 

 .)2(مسعود ابن ا قرأ القراءة هذه أن تبين بالبحث )وجاهدوا ورسوله
 . )3(علي بن زيد ا قرأ القراءة هذه أن تبين بالبحث) وجتاهدوا تؤمنوا (وقُرىء 
 ﴿ Ç Æ Å ﴾ :ن ثبالبحا قرأ القراءة هذه أن تبي 4(عبلة أيب ابن(. 

                                                            

 .416 ص سابق، مرجع البنا، حممد بن وأمحد ،9/446 سابق، مرجع اخلطيب، عبداللطيف/ د) 1(
 ).السابق املرجع) (2(
 ).السابق املرجع) (3(
 ).السابق املرجع) (4(
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^⁄éÞ^m<Vl]†ËjÖ]<»<Ýç×Â<áa†ÏÖ]< <

  : )1(אמ
  ).القرآن(و) علوم (طرفاه إضايف مركب هو

 املعرفة وهو حبقيقته، الشيء إدراك وهو اجلهل، نقيض: والعلم ِعلم، مجع: لغةً فالعلوم
  .)e d c b a ` ﴾)2 ﴿: تعاىل قوله يف كما عليه، هو ما على للشيء والفهم

  .واحدة جبهة املضبوطة املختلفة املسائل هو: إصطالحا العلم
  :قولني على العلماء اختلف: لغةً القرآن
  .مهموز غري أنه أي القرن من مشتق علم اسم القرآن أن قال من منهم: األول
 ذلك على واستدلوا للقراءة، مرادف وهو قرأ مصدر وهو مهموز القرآن نأ قالوا: الثاين

  .)Õ Ô Ó Ò Ñ     Ù Ø × Ö﴾ )3﴿: تعاىل بقوله
  : بأنه فيعرفُونه غريه، عن ومييزه معناه يقَرب له تعريفًا العلماء يذكر: اصطالحا القرآن

  .»بالتواتر إلينا املنقول تالوته،ب املتعبد بلفظه، املعجز  حممد على املرتل اهللا، كالم«
 أسباب معرفة حيث من بالقرآن املتعلقة األحباث يتناول الذي العلم: القرآن بعلوم واملراد

 إىل واملتشابه، واملُحكَِم واملنسوخ، والناسخ واملدين، املكي ومعرفة وترتيبه، القرآن ومجع الرتول،
  . بالقرآن صلة له مما ذلك غري

 معرفتها من للمفسر بد ال اليت املباحث يتناول ألنه ،التفسري بأصول لعلما هذا يسمى وقد
 .)4(القرآن تفسري يف إليها لالستناد

  .الرتول وأسباب بالنسخ يتعلق فيما القرآن علوم يف التفردات جاءت

                                                            

 .بتصرف 16: 1ص ،) وهبة مكتبة (9ط القرآن، علوم يف مباحث القطان، خليل مناع/د) 1(
 .62: اآلية الواقعة، سورة) 2(
 .17،18: اآلية القيامة، سورة) 3(
 ).السابق املرجع (القطان، خليل مناع/د) 4(
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:)1(א:
  :لغةً النسخ -أ

  :معنيني على العرب لغة يف النسخ يطلق
 z y x } | { ~ _ ﴿: تعاىل اهللا قول ومنه امهوإعد الشئ إزالة: أحدها

 q po n m l k j i h g f e d c b a `
 s r﴾)2(.  
 والنسخ: اللغة أئمة من السجستاين يقول وفيه نفسه، يف بقائه مع وحتويله الشيء نقل: الثاين

 قوم، إىل قوم من بانتقاهلا املواريث تناسخ ومنه أخرى إىل والعسل النحل من اخللية يف ما حتول أن
 من فيه ملا الكتاب نسخ ومنه بذلك، القائلني عند غريه، إىل بدن من النتقاهلا األنفس وتناسخ
 À ¿ ¾ ½ ¼ »º ¹ ¸ ¶ µ ﴿: تعاىل اهللا قول يف اإلشارة وإليه النقل، مشاة

 Á﴾)3(، غريها إىل الصحف ومن الصحف إىل األعمال نقل به واملراد .  
 النسخ لفظ إن فقيل النسخ لفظ له وضع الذي املعىن تعيني يف ذلك بعد العلماء اختلف وقد

 كال تبادر من الظاهر وهو لفظيا مشتركًا يكون هذا وعلى أوليا، وضعا املعنيني من لكل وضع
 فيه حقيقة فهو وحده، األول املعىن وضع إنه: وقيل النسخ، لفظ إطالق عند واحدة بنسبة املعنيني
 األخرية اآلراء هذه ولكن بينهما، املشترك للقدر وضع: وقيل ذلك، عكس: وقيل اآلخر، يف جماز

  . )4(وتأويل تكلف من توجيهها خيلو وال الدليل يعوزها
  : اصطالحا النسخ -ب
  .)5(متأخر شرعي خبطاب املقدم الشرعي احلكم رفع
  : النسخ يف يشترط ما. ج
 .الناسخ على ومتقدما شرعيا املنسوخ احلكم يكون أن .1

                                                            

 .176 ،2/175 سابق، مرجع القرآن، علوم يف العرفان مناهل الزرقاين،) 1(
 .52: اآلية احلج، سورة) 2(
 .29: اآلية اجلاثية، سورة) 3(
 .176 ،2/175 ،) السابق املرجع (الزرقاين،) 4(
 .)السابق املرجع() 5(
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 .حكمه املنسوخ اخلطاب عن متراخيا شرعيا خطابا احلكم ارتفاع على الدليل ونيك أن .2
 وقته بانتهاء ينتهي فاحلكم وإال معني، بوقت مقيدا حكمه املرفوع اخلطاب يكون أال .3

 zy x w v u t } | { ﴿: تعاىل اهللا كقول نسخا يعد وال
 .فيه نسخ ال جلبأ واملؤجل بأجل، مؤجل ألنه منسوخ غري حمكم )1(﴾~ � ¡ 

 ليس الذي الصريح اخلرب يف يدخل ال فالنسخ والنواهي، األوامر يف إال يكون ال النسخ .4
 . )2(والوعيد كالوعد الطلب، مبعىن

 B A ﴿: تعاىل اهللا قول عند النسخ قضية إرشاده يف السعود أبو اإلمام تناول وقد
 T S R Q P ON M L K J IH G F E DC

 U﴾)3(.  
 األنفالَ أن من والسدي وعكرمةُ جماهد إليه ذهب ما إىل للمصري مساغَ وال ..«: قال حيث

 H G ﴿: تعاىل بقوله فنسخت اآلية ذه شيٌء فيها ألحد ليس خاصةً  اهللا لرسول كانت
 J I﴾ أن ملا ا األولُ املعىن هو قالوا فيما باألنفال املرادتعاىل قوله نطَق كما حتم :

﴿ F E D C B﴾)4(، زيد بن عبدالرمحن قاله حسبما أيضا حينئذ نسخ ال أنه حلقا أن 
 بين مث ورسولِه تعاىل اهللا إىل مفوض أمرها أن إمجالًا الكرمية السورة صدر يف بين بل )5(أسلم بن

 .)6(»التفصيل على قسمِتها وكيفيةَ مصاريفَها

                                                            

 .109: اآلية البقرة، سورة) 1(
 .238 ص سابق، مرجع القرآن، علوم يف مباحث القطان، خليل مناع/ د) 2(
 .1: اآلية األنفال، سورة) 3(
 .41: اآلية األنفال، سورة) 4(
 وىور وغريه، أبيه عن احلديث روى. خلقة الرجال أمت من كان. القرشي العدوي اخلطاب بن زيد بن الرمحن عبد: هو) 5(

 الزركلي،. هـ 63 سنة مكة معاوية بن يزيد وواله. فاطمة ابنته اخلطاب بن عمر وزوجه. وآخرون احلميد عبد ابنه عنه
 .3/307 سابق، مرجع األعالم،

 .4/4 سابق، مرجع السعود، أبو) 6(
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  :)1(אאא
 نرد أن ونستطيع وغال، ومقتصد مقصر بني واملنسوخ الناسخ من موقفهم يف العلماء اختلف

  :مخسة أمور إىل الغلط هذا أسباب
 وردت اليت اآليات عدوا هذا وعلى املنسوخ من سببه زال مث لسبب شرع ما أن ظنهم: أوهلا

 أا مع القتال بآيات منسوخة وقلتهم املسلمني ضعف أيام الكفار أذى وحتمل الصرب على احلث يف
 بالصرب املسلمني أمر فاهللا أسباب على أحكامها دارت اليت اآليات من هي بل منسوخة ستلي

 قوم أيام يف باجلهاد أمرهم مث والقلة الضعف لعلة عددهم وقلة ضعفهم أيام يف القتال وعدم
 احلكم انتفاء وأن وعدما وجودا علته مع يدور احلكم بأن خبري وأنت والكثرة القوة لعلة وكثرم

 وأن اليوم إىل قائما يزال ال والقلة الضعف عند التحمل وجوب أن بدليل نسخا يعد ال علته نتفاءال
  .اليوم إىل كذلك قائما يزال ال والكثرة القوة عند والدفاع اجلهاد وجوب

 فيه اإلسالم نسخ ما قبيل من اجلاهلية أهل عليه كان ملا اإلسالم إبطال أن تومههم: ثانيها
 بعد أربع يف الزواج وعدد ثالث يف الطالق عدد وكحصر اآلباء نساء نكاح طالكإب حبكم حكما
 هذه من ذكروه وما شرعي حكم رفع النسخ ألن نسخا ليس هذا أن مع حمصورين يكونا مل أن

  .شرعي ال عقلي حكم وهي األصلية الرباءة فيه اإلسالم رفع وحنوها األمثلة
 قوله مثل غاية أو باستثناء خصصت اليت آلياتكا بالنسخ عليهم التخصيص اشتباه: ثالثها
ª ©  ̈    ́³ ² ± °  ̄® ¬    ¹  ̧¶ µ »﴿: سبحانه

» º    Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼
 Ï Î Í Ì Ë﴾)2( قوله ومثل :﴿ zy x w v u t ﴾)3(.  

 Ñ ÐÏ Î Í Ì ﴿: سبحانه قوله مثل يف بالنسخ عليهم البيان اشتباه: رابعها
 ÖÕ Ô Ó Ò﴾)4( سبحانه لقوله ناسخ أنه توهم من منهم فإن :﴿ u t 

                                                            

 .260: 2/253 سابق، مرجع القرآن، علوم يف العرفان مناهل الزرقاين،) 1(
 .227: 224: يةاآل الشعراء، سورة) 2(
 .109: اآلية من البقرة، سورة) 3(
 .6: اآلية من النساء، سورة) 4(
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 a ` _~ } | { z y x w v﴾)1( ليس أنه مع 
  .األشياء تتميز وبضدها الظلم يعرف بظلم ليس ما وببيان بظلم ليس ملا بيان هو وإمنا له ناسخا

 قوله مثل وذلك الواقع يف تعارض ال أنه حني على نصني بني تعارض وجود توهم: خامسها
 كلتا أن توهم بعضهم فإن )3(﴾ T S R ﴿: وقوله ،)2(﴾¡ ¢ £ ¤  ﴿: تعاىل
 ألنه تنايف وال تعارض ال أنه حني على منهما كال تعارض أا لتومهه الزكاة بآية منسوخة اآليتني
 األهل ونفقة التطوع وصدقة الزكاة يشمل ما على األوليني اآليتني كلتا يف اإلنفاق محل يصح

 ومثل العام حبكم العام أفراد من فرد ذكر قبيل من معهما الزكاة آية وتكون ذلك وحنو واألقارب
 ال حقيقي تعارض وجود لعدم وذلك ينسخه أن عن فضال العام ختصيص على يقوى ال هذا

  .خمصصا يكون حىت بعضها إىل بالنسبة وال ناسخا يكون حىت العام أفراد كل إىل بالنسبة

:אאא
 املصحف بترتيب مرتبة منسوخة بأا اشتهرت اليت اآليات بعض عن الكالم ناولسأت
  :الشريف

:אא
﴿ ml k j i h gf e d ﴾)4( ا قيلسبحانه بقوله منسوخة إ :﴿ w 

 ¤£ ¢ ¡ � ~ } |{ z y x﴾)5( تفيد األوىل اآلية ألن 
 معينة جهة له وليست هللا كلها اآلفاق دامت ما الصالة يف احلرام املسجد غري استقبال جواز
 مكان أي يف احلرام املسجد استقبال حتتم دامت ما فيها غريه استقبال جواز عدم تفيد والثانية
  .فيه نكون

 ردا نزلت ألا نرجحه ما وهذا حمكمة هي وإمنا منسوخة ليست املذكورة اآلية إن وقيل

                                                            

 .10: اآلية من النساء، سورة) 1(
 .10: اآلية من املنافقون، سورة) 2(
 .3: اآلية من البقرة، سورة) 3(
 .115: اآلية من البقرة، سورة) 4(
 .144: اآلية من البقرة، سورة) 5(
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 فهي إذن )H G F  ML K J I﴾)1 ﴿: الكعبة إىل القبلة حولت حني اليهود قول على
 على سابقا الناسخ يكون أن مبعقول وليس عباس ابن قال كما التحويل آية عن الرتول يف متأخرة
 جهة له وليس منها خاص مكان يف سبحانه وليس هللا كلها اآلفاق إن هكذا معناها إن مث املنسوخ
 جهة من حيوهلم أن وله الصالة يف اجلهات من يشاء ما باستقبال عباده يأمر أن فله وإذن فيها معينة
 غريها دون الكعبة باستقبال وجوبا عباده اهللا يأمر وأن يتعارض ال ترى كما املعىن وهذا جهة إىل
 إحكام ويؤيد حمكمتان اآليتان بل نسخ فال تعارض ال وحيث املقدس بيت باستقبال أمرهم أن بعد
 إىل التحويل يف النازلة اآليات سياق يف بنصها وردت )gf e d ﴾)2 ﴿ مجلة أن اآلية هذه
 H G F E D C B ﴿: سبحانه قوله شئت إن اقرأ فيه طعنوا من على ردا الكعبة

 RQ P O N ML K J I﴾)3( آية بأن النسخ ويدفع التعارض مينع وبعضهم 
﴿ gf e d﴾ على سفرا النافلة صالة خصوص يف الكعبة غري إىل التوجه جواز تفيد 

 الفرائض يف الكعبة استقبال وجوب فتفيد الثانية اآلية أما ينسخ مل باق حلكما هذا إن ويقول الدابة
 تعارض ال وإذن الصالة يف التوجه على والثانية الدعاء يف التوجه على األوىل اآلية حيمل وبعضهم
 يف السابق الرأي وافقا وإن الرأيني هذين ولكن نسخ فال تعارض ال وحيث االحتمالني هذين على

 w ﴿ آية إن نعم ظاهر هو كما الظاهر خيالف اآلية معىن يف تأويل على مبنيان فهما يةاآل إحكام
 |{ z y x﴾)4( بيت استقبال وجوب من بالسنة واجبا كان ملا ناسخة 

  .بالقرآن السنة نسخ مينع ال من رأي على املقدس

:אא
﴿ º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® 

 وحق مكتوب فرض واألقربني للوالدين لوصيةا أن تفيد فإا )5(﴾«¼ ½ ¾ ¿ 
 ناسخها ويف اآلية هذه نسخ يف اختلف وقد املسلمني من املوت حضرهم من على واجب

                                                            

 .142: آليةا من البقرة، سورة) 1(
 .115: اآلية من البقرة، سورة) 2(
 .142: اآلية من البقرة، سورة) 3(
 .144: اآلية من البقرة، سورة) 4(
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:  قوله وهي بالسنة منسوخة إا وقيل املواريث آيات ناسخها وأن منسوخة أا على فاجلمهور
 واألقربني للوالدين الوصية وجوب عدم على األمة بإمجاع منسوخة وقيل )1(»لوارث وصية ال«

 اإلرث حرم من على حيملها فبعضهم باإلحكام القائلون هؤالء اختلف مث تنسخ مل حمكمة إا وقيل
 وكثريي كالعجزة عليه العطف بزيادة تقضي ظروف له من على حيملها وبعضهم األقربني من

  .الورثة من العيال
 القول أما املواريث آيات ناسخها أنو منسوخة اآلية أن يف اجلمهور مع احلق أن ورأيي
 من حيرمان ال اآلية يف ذكرمها جاء وقد الوالدين ألن سبيل غري يف ومشي فتكلف بإحكامها
 أن الوارثني كتلة على حمافظة لوارث الوصية جواز عدم على متوافرة السنة أدلة إن مث حبال املرياث
 يزرع أن ملورثهم الشيطان زين من بني سيئةال آثارها نرى اليت القطعية من للرحم ومحاية تتفتت
  .الوصية طريق عن املرياث يف بينهم مبفاضلته موته قبل الضغينة شجرة هلم

 يقوى ال والظين ظين واآلحادي آحادي احلديث هذا أن فيدفعه السنة الناسخ بأن القول وأما
 جواز عدم من بيناه ما فيدفعه اإلمجاع هو الناسخ بأن القول وأما اآلية وهو القطعي نسخ على
 واالحتمال اخلفاء من شيء فيه املواريث بآيات الوصية آية نسخ إن نعم به والنسخ اإلمجاع نسخ
 نزول بعد  قال إذ ناسخة أا أفادت حني االحتمال ورفعت احلفاء أزالت النبوية السنة ولكن
 ما الشافعي عن ينقل املعىن هذا ويف لوارث وصية فال حقه حق ذي كل أعطى اهللا إن املواريث آية

 مع باقية الوصية تكون أن فاحتمل املواريث آية وأنزل الوصية آية أنزل تعاىل اهللا إن خالصته
 االحتمالني أحد يرجح ما العلماء طلب وقد للوصية ناسخة املواريث تكون أن واحتمل املواريث
 على يقوى ال آحاديا كان وإن اخلرب وهذا »لوارث وصية ال«:  اهللا رسول سنة يف فوجدوه
  .فيها عدمه احتمال على النسخ احتمال وترجيح بياا عن يضعف ال فإنه اآلية نسخ

 إىل مستندين الوصية آية نسخ عدم إىل ذهبا والنخعي لشعيب ا أن إىل نشري أن يفوتنا وال هذا
 وبني بينها رضتعا ال كما املواريث آية وبني بينها تعارض فال الوجوب ال الندب هو حكمها أن

 تعارض ال وحيث الوصية ندب ينايف ال وهو واجبة وصية ال معناه ألن لوارث وصية ال حديث
 يف املعروف كتب لفظ من املتبادر الظاهر خالف ألنه نفهم فيما سقيم الرأي هذا ولكن نسخ فال

                                                            

 .92 احلديث رقم) 4/98 (ذلك، وغري والسري الفرائض كتاب الدارقطين، سنن) 1(
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 عن الناهية ةالسن شواهد ومن اإللزام معىن يف املعروف املتقني على حقا لفظ ومن الفرضية معىن
  .لوارث الوصية

:אא
﴿ a ` _ ~} | { z y x wv u t s r q 

 f e d cb﴾)1( اوقد الفدية مع واإلفطار الصوم بني الصوم يطيق من ختيري تفيد فإ 
 ختيري دون الصوم لوجوب املفيد )zy x w v u ﴾)2 ﴿: سبحانه بقوله ذلك نسخ
 النفي حرف حذف على ألا تنسخ مل حمكمة اآلية ن إ لوقي. املسلمني من مقيم صحيح كل على

 ﴾s ﴿ قراءة احلذف هذا على ويدل ﴾ wv u t s r q ﴿ والتقدير
 أوال الرأي هذا ويرد نسخ وال تعارض ال وإذن ومشقة جبهد يطيقونه واملعىن وفتحها الواو بتشديد
 بالتشديد يطوقونه قراءة اأم األصل خالف احلذف أن ريب وال حذفا اآلية يف أن على مبين بأنه
 على تدل بل ختيري غري من الصوم إجياب بعد الفطر جواز إىل بصاحبها تصل مشقة على تدل فال

 النحاس جعفر أبا أن ثانيا مشروعيته أول خصوصا ما مشقة فيه صوم كل أن شك وال ما مشقة
 q ﴿: اآلية هذه تنزل ملا قال أنه األكوع بن سلمة أيب عن واملنسوخ الناسخ كتابه يف روى

 wv u t s r﴾ حىت فعل يفتدي أن شاء ومن صام منا شاء من كان 
  .بعدها اآلية نسختها

אא :א
﴿ ^ ] \ [ Z Y X W V U T S ﴾)3( هذا فإن 
 وقد الصوم ليلة النوم بعد واألكل الوطء حترمي من عليه كانوا فيما قبلنا من موافقة يقتضي التشبيه
 ولكنك قالوا كذلك )HG F E D C B A ﴾)4 ﴿: بحانهس بقوله ذلك نسخ
 ذكروه مبا يقضي ال األوىل اآلية يف فالتشبيه وإذن وجه كل من يكون أن جيب ال التشبيه أن تعلم

                                                            

 .184: اآلية من البقرة، سورة) 1(
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 .183: اآلية من البقرة، سورة) 3(
 .187: اآلية من البقرة، سورة) 4(
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 Z Y ﴿: قوله يف بالتشبيه استدالال صومهم يف عليه كانوا فيما الكتاب أهل موافقة وجوب من
  .النسخ انتفى التعارض انتفى وحيث تنياآلي بني تعارض فال هذا وعلى ﴾] \ [ ^ 

:אא
﴿ ih g f e dc b a ` _ ^ ﴾)1( االشهر يف القتال حرمة تفيد فإ 
 ² ﴿: تعاىل بقوله منسوخة أا ميسرة بن عطاء عن جرير ابن روى وقد احلرام

 ¹¸ ¶ µ ´ ³﴾)2( العلماء إمجاع النحاس جعفر أبو ونقل 
 ﴾ ² ³ ´ ﴿ آية أن ذلك ووجه النسخ ذا القول على عطاء عدا ما

 ذلك وأيدوا األزمان يف العموم يستلزم األشخاص يف والعموم عموما املشركني بقتال اإلذن أفادت
 وال اهلجرة من مثان سنة القعدة وذي شوال يف بالطائف وثقيفا حبنني هوزان قاتل  رسول بأن
 | ﴿: سبحانه بقوله وقع إمنا اآلية ذه يقع مل النسخ إن وقيل حرام شهر القعدة ذا أن ريب

  .األزمنة عموم يستلزم األمكنة عموم فإن ﴾{ ~ � 
 عموم أن من وغريه عطاء إليه ذهب مبا نفهم فيما حمجوج وهو اجلمهور رأي ذلك
 األزمنة عموم منهما واحد يستلزم وال الثانية اآلية يف األمكنة وعموم األوىل اآلية يف األشخاص

 على نبهت والثانية األشخاص يف العموم على ت األوىل اآلية بل نسخ وال ارضتع فال وإذن
 وعموم األشخاص عموم ألن احلرام الشهر يف القتال حلرمة مناف غري وكالمها األمكنة يف العموم
 يف القتال حرمة أن ذلك ويؤيد احلرم األشهر عدا مبا الصادق األزمان بعض يف يتحققان األمكنة
 العارض هلذا حينئذ جيوز فإنه منه أشد هو ملا جزاء كان إذا إال اللهم باقية تزال ال اماحلر الشهر
 r q p o n m l k j ﴿: نفسها اآلية يف اهللا قول عليه دل كما

 }| { z y xw v u t s﴾)3(.  

                                                            

 .217: اآلية من البقرة، سورة) 1(
 .36: اآلية من التوبة، سورة) 2(
 .217: اآلية من البقرة، سورة) 3(
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:אא
﴿ gf e d c b a ` _ ^ ] \ [ 

 w v u ts r q p o n m l k j i h﴾)1( 
 I H G F E D C B A ﴿: سبحانه بقوله ةمنسوخ فإا

 WV U T S R Q P O N M L KJ﴾)2( األوىل اآلية ألن 
 خرجت فإن خترج مل ما حول مدة وبسكىن سنة بنفقة هلا يوصي زوجها عنها تويف من أن أفادت
 اهل جيوز ال أنه هذا والزم وعشرا أشهر أربعة انتظارها وجوب أفادت فقد الثانية وأما هلا شيء فال
  .تتزوج أو املدة هذه يف خترج أن

 ويرد حامال كانت إذا كاملة سنة عدا تكون قد املرأة فإن نسخ ال ختصيص ذلك إن وقيل
 ومل حامال كانت أو حامل غري كانت إذا كامال حوال املرأة اعتداد تفيد األوىل اآلية بأن هذا

 حوال االعتداد أن على للنسخ حمقق وذلك جزما هذا رفعت قد الثانية واآلية سنة محلها ميكث
 أن أجلهن األمحال وأولت آلية بل عليه األوىل اآلية لداللة ليس حامال املرأة كانت إذا فيما كامال
  .ينقص أو يزيد رمبا بل بعام يتقيد ال وهذا محلهن يضعن

 وصية اكهن كان إذا فيما األوىل ألن الثانية وبني بينها منافاة وال حمكمة األوىل اآلية إن وقيل
 ومها متكثها أن عليها جيب اليت واملدة العدة بيان ففي الثانية أما تتزوج ومل خترج ومل بذلك للزوجة
 الزواج وحق زمن أي يف اخلروج حق عنها للمتوىف جتعل األوىل اآلية بأن هذا ويرد خمتلفان مقامان
 االنتظار عليها وأوجبت رمتهماح فقد الثانية أما وعشر أشهر أربعة قبل منهما شيئا عليها حترم ومل
  .العلماء مجهور وعليه بالنسخ القول هو فاحلق املدة هذه طوال وزواج خروج دون

                                                            

 .240: اآلية البقرة، سورة) 1(
 .234: اآلية البقرة، سورة) 2(
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:אא
﴿ yx w v u t s r q p o ﴾)1( اسبحانه بقوله منسوخة فإ :

﴿ ®¬ « ª ©  ̈  باخلطرات حىت العباد يكلف اهللا أن تفيد األوىل اآلية ألن )2(﴾ §
 والذي وسعها إال نفسا يكلف ال ألنه ا يكلفهم ال أنه تفيد الثانية واآلية دفعها ميلكون ال اليت
 مبا عباده اهللا لتكليف األوىل إفادة ألن ناسخة وليست لألوىل خمصصة الثانية اآلية أن لنا يظهر

 الثانية يةاآل يعارض ال وهذا باقية اإلفادة هذه تزال ال أخفوا أو أنفسهم يف أبدوا مما يستطيعون
  .نسخ مثة يكون حىت

 دليل ال أنه ويرده وإظهارها الشهادة بكتمان خاصة ألا حمكمة اآلية إن :بعضهم وقال
  .التخصيص هذا على

 والكافرين املؤمنني حياسب اهللا أن واملعىن عمومها على بقائها مع حمكمة إا :بعضهم وقال
 بعد يسلم ال العموم هذا أن ويرده واملنافقني افرينالك ويعذب للمؤمنني فيغفر أخفوا ومبا أبدوا مبا
 )نفْساً( لفظ ألن كافرة أم مؤمنة نفسا أكانت سواء وسعها إال نفسا يكلف ال اهللا أن من تقرر ما

   .)3(فيعم النفي سياق يف نكرة
 وقد آية، عشرين يف الكرمي القرآن يف نسخت اليت اآليات السيوطي اإلمام حصر وقد
  : قائالً ياتآب يف نظمها

 تنحصر ليس اـآي فيه واــوأدخل  عددمناملنسوخيفالناس أكثر قد
 والكرب حذاقــال ررهاحعشرين  هلامزيدالآيريرـحت اكـوه

 حمتضر املوت عند ألهليهيوصي  وأنكاناملرءحيثالتوجه آي

 مــشتهر الــصوم ملطيــقوفديــة  رفثمنالنومبعداألكل وحرمة

 كفروا لأليل الـقت رامـاحلويف  أثـرمـنصحفيماهتقوا وحق

                                                            

 .284: ةاآلي من البقرة، سورة) 1(
 .286: اآلية من البقرة، سورة) 2(
 .260: 2/253 سابق، مرجع القرآن، علوم يف العرفان مناهل الزرقاين،) 3(
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 والفكر النفس ديثح دانـيوأن  وصيتهامعولـحبدادـواالعت

 والنفر ربـوالص مـشهادكفروا  أوىلوتركللزاينواحلبس واحللف

 حمتظر دـالعق يف املصطفىعلىوما  لزانيةأوزانـلدـعق عـومن

 مستطر لــاللي امــقيذاكـك  جنواهوآيةجاءتملن مهر ودفع

  )1(حضروا ملن الفضلى القسمةوآية  ملكتمناالستئذان آية وزيد

< <
^⁄éÞ^m<Vh^f‰_<ÙæˆßÖ]V< <

 أيام حلكمه مبينة أن عنه متحدثة اآليات أو اآلية نزلت ما هو: الرتول أسباب معىن -أ
  . )2(وقوعه

  : الرتول أسباب فوائد -ب
 بني، خطأ وهذا تارخيي، حبث ألنه حتته، طائل ال الرتول بابأس مبعرفة االشتغال أن قوم زعم

 أنه علم سؤال أو واقعة عقيب ورد إذا فالنص املعىن فهم على تعني واملقتضى الظروف معرفة فإن
 فوائد الرتول ألسباب فإن ذلك وفوق فيه، نزل فيما بينا نصا كان ذلك، أجل من ابتداء سيق

  :منها واحدة، فائدة ال متعددة
 للمصاحل الشرع مراعاة وإدراك األحكام، من حكم تشريع إىل دعت الىت احلكمة بيان .1

 .باألمة رمحةً احلوادث عالج يف العامة
 i h g ﴿: تعاىل اهللا قول ذلك مثال التعيني، على اآلية فيه نزلت من معرفةُ .2

 k j﴾)3(.  
 يبايع لكي معاوية بن يزيد يذكر فجعل فخطب معاوية، استعمله احلجاز على مروان كان«

 يقدروا فلم عائشة بيت فدخل خذوه،: فقال شيئًا، بكر أيب بن الرمحن عبد له فقال أبيه، بعد له

                                                            

 .2/62 سابق، مرجع القرآن، علوم يف اإلتقان السيوطي،) 1(
 .1/106 سابق، مرجع القرآن، علوم يف العرفان مناهل الزرقاين،) 2(
 .17: اآلية األحقاف، سورة) 3(
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 فقالت ،﴾ k j i h g ﴿ فيه تعاىل اهللا أنزل الذي هذا إنَّ مروان فقال عليه،
  . )1(»عذِْرى أنزل اهللا أنَّ إلَّا القرآن من شيئًا فينا أنزل ما احلجاب وراء من عنها اهللا رضي عائشة

 معرفة بدون أن فيه شك ال فمما ملعانيها، الفهم وتسهيل الكتاب آليات احلفظ تيسري .3
 ال فإنه نزوهلا البست الىت الظرف أو اآلية بسببها نزلت الىت احلادثة أو الرتول سبب
 لكذ الرتول، سبب إىل بالرجوع إال يفهم ال الذي النوع من كانت إذا حفظها يتيسر
 واألمكنة واألزمنة باألشخاص واحلوادث باحلوادث واألحكام باملسببات األسباب ربط
 . )2(وتقريرها الذهن يف األشياء انتقاش دواعي من ذلك كل

  : الرتول أسباب معرفة طريقة - ج
 على ووقفوا الترتيل شاهدوا ممن والسماع بالرواية إال الرتول أسباب يف القول يصح ال
  .العلم هذا يؤخذ وحدهم فعنهم ، اهللا رسول لصحابة إال هذا يتوفَّر وال األسباب،
 شاهدوا ممن والسماع بالرواية إال الكتاب نزول أسباب يف القول حيل وال«: الواحد قال
  . )3(»الطلب يف وجدوا عملها عن وحبثوا األسباب، على ووقفوا الترتيل
  :الرتول أسباب صيغُ - د

  : الرتول سبب عن التعبري يف العلماء عبارات ختتلف
 السببية يف نص العبارة وهذه »كذا اآلية نزول سبب«: فيقال السبب بلفظ فيها يصرح فتارة

 كذا، اآلية نزول سبب: فيقول يصرح صحابيا جتد فقلما الوقوع، نادرة لكنها غريها، حتتمل ال
 كذا، يف اآلية نزلت: لصحايبا قال إذا: ومثاله غريها وحيتمل السببية فيحتمل كذلك يكون ال وقد
 بلفظ يصرح ال وتارة. ذلك معرفة إىل توصل الىت القرائن استعراض من البد احلالة هذه ويف

 يف تلك مثل العبارة وهذه حادثة، سرد عقب اآلية نزول مادة على داخلة بفاء يؤتى ولكن السبب
  . أيضا السببية على الداللة

                                                            

 رقم) 8/756 (اآلية، ﴾... i h g ﴿: تعاىل قوله األحقاف، سورة باب التفسري، كتاب البخاري، صحيح) 1(
 .4872 احلديث

 .1/23 سابق، مرجع الربهان، الزركشي،) 2(
 .3 ص الرتول، أسباب النيسابوري، الواحدي احلسن أبو على بن حممد بن أمحد بن على الواحدي،) 3(
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 ،)q p o ﴾)1 ﴿ نزلت ملا: قال عباس ابن عن روي ما ذلك على األمثلة ومن
جرولُ خساللَِّه ر  ىتح ِعدفَا صالص فتا فَهطي اهاحبفَقَالُوا. ص نذَا مالذي ه ِتفهقَالُوا ي 
دمحوا. معمتِه فَاجا« :فَقَالَ ِإلَيِنى يا فُالٍَن بِنى يا فُالٍَن بِنى يا فُالٍَن بِنى يِد بباٍف عنا مِنى يِد ببع 
 أَكُنتم الْجبِل هذَا ِبسفِْح تخرج خيلًا أَنَّ أَخبرتكُم لَو أَرأَيتكُم« :فَقَالَ ِإلَيِه فَاجتمعوا »الْمطَِّلِب
ِقىدصا قَالُوا. »ما منبرج كلَيا عى« :قَالَ. كَِذبِذ فَِإننير لَكُم نيب ىدذَاٍب يِديٍد عقَالَ. »ش: 
 وقَد لَهٍب أَِبى يدا تبت :السورةُ هِذِه فَنزلَت قَام ثُم ِلهذَا ِإالَّ جمعتنا أَما لَك تبا :لَهٍب أَبو فَقَالَ
ب2()ت( .  

  :)3(אא
 قتل من«:  النيب قال: قال عباس، ابن عن احلاكم وحبان ابن والنسائي ودداو أبو روى

 الشبان وأما الريات حتت فثبتوا املشيخة فأما وكذا كذا فله أسريا أسر ومن وكذا كذا فله قتيال
 كان ولو رداًءا لكم كنا فإنا معكم أشركونا للشبان املشيخة: فقالت والغنائم القتل إىل فسارعوا
 G F E DC B A ﴿ فرتلت ،» النيب إىل فاختصموا إلينا للجأمت شيء منكم

 U T S R Q P ON M L K J IH﴾)4( .  
 بن سعيد به فقتلت عمري أخي قتل يدر يوم كان ملا: قال« وقاص أيب عن أمحد وروى 
 يعلمه ال ما ويب فرجعت القبض يف فاطرحه أذهب: فقال  النيب به فأتيت سيفه وأخذت العاص
:  النيب يل فقال األنفال سورة نزلت حىت يسريا إال جاوزت فما سليب وأخذ أخي قتل من اهللا إال
  .  »سيفك فخذ ذهبا

 فقلت سيف يف جئت بدر يوم كان ملا: قال« سعد عن والنسائي الترمذي وداود أبو وروى
 لك وال يل ليس هذا: فقال السيف يل هب املشركني من صدري شفى اهللا إن اهللا رسول يا
 وإنه يل وليس سألتين إنك: فقال  الرسول فجاءين بالئي يبلي ال من هذا يعطي أن عسى: لتفق

                                                            

 .214: اآلية الشعراء، سورة) 1(
 احلديث رقم) 8/502 (،) اآلية... عشريتك أنذر: (تعاىل قوله الشعراء، سورة باب التفسري، كتاب البخاري، صحيح) 2(

4492. 
 .1/106الرتول، أسباب النقول لباب السيوطي،) 3(
 .1: اآلية األنفال، سورة) 4(
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 K J IH G F E DC B A ﴿ فرتلت: قال »لك وهو يل صار قد
 U T S R Q P ON M L﴾ .  

 فرتلت األمخاس األربعة بعد اخلمس عن  النيب سألوا أم: جماهد عن جرير ابن وأخرج
﴿ DC B A...﴾ اآلية .  

 أخرج )g f e d c b a ` _ ~ } ﴾)1 ﴿: تعاىل قوله
 باملدينة وحنن  اهللا رسول لنا قال: قال« األنصاري أيوب أيب عن مردويه ابن وحامت أيب ابن
 أو يوما فسرنا فخرجنا ويسلمنا يغنماها اهللا لعل فيها ترون ما: أقبلت قد سفيان أىب عري أن وبلغه
 فقال للعري أحرجنا إمنا القوم بقتال طاقة لنا ما اهللا رسول يا: افقلن ؟ فيها ترون ما: فقال يومني
 { ﴿ اهللا فانزل  »قاعدون ههنا أنا فقاتال وربك أنت اذهب: موسى قوم كما تقولوا ال: املداد

 g f e d c b a ` _ ~﴾، عباس ابن عن جرير ابن وأخرج 
  . حنوه

 J I H G F E D C B A ﴿: تعاىل قوله
 K﴾)2(، اهللا نيب نظر«: قال اخلطاب عمربن عن مذيالتر روى  وهم املشركني إىل 

 اإلسالم أهل من العصبة هذه لك إن مث القبلة فاستقبل رجال عشر وبضعة ثالمثائة وأصحابه ألف
 بكر أبو فأتاه رداؤه سقط حىت القبلة مستقبل يديه مادا بربه يهتف زال فما األرض يف تعبد ال

 فإنه ربك مناشدتك كفاك اهللا بين يا: وقال ورائه من التزمه مث نكبيهم على وألقاه رداءه فأخذ
 I H G F E D C B A ﴿ اهللا فأنزل وعدن ما لك سينجز

 K J﴾ باملالئكة اهللا فأمدهم«  .  
 o n m lk j i h g fe d c b a ﴿ :تعاىل قوله

 z y x w v u t s r q p﴾)3(، بن اهللا عبد عن احلاكم وروى 
 الرحم أقطع كان أينا اللهم :القوم التقى حني قال فإنه جهل أبا املستفتح كان :قال صغري ابن ثعلبة

                                                            

 .5: اآلية األنفال، سورة) 1(
 .9: اآلية األنفال، سورة) 2(
 .19: اآلية ألنفال،ا سورة) 3(
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 d c b a ﴿ اهللا فأنزل استفتاحا ذلك وكان الغداة فاحنه يعرف ال مبا وأتى
 fe﴾  - قوله إىل  - ﴿ z y x w ﴾، أبو قال: قال عطية عن حامت أيب ابن أخرج 
  . فرتلت قتنيالفر وأكرم الفئتني أعز انصر اللهم: جهل

 Z Y X W V U ] \ [ ^ ﴿ :تعاىل قوله 
 X ﴿ اآلية هذه نزلت: قال قتادة أيب بن اهللا عبد عن وغريه نصري ين سعيد روى ،)1(﴾_

 [ Z Y﴾ فأشار األمر؟ هذا ما قريظة يوم قريظة بنو سأله املنذر عبد بن لبلبة أيب يف 
  . اهللا رسول خنت أين علمت حىت قدماي مازالت: لبابة أبو قال ن فرتلت الذبح يقول حلقة إىل

 c b a `_ ^ ] \ [ Z Y X ﴿: تعاىل قوله
e d﴾)2(، ويصفقون البيت يطوفون كانوا: قال عمر ابن عن الواحدي اخرج 

  . اآلية هذه فرتلت ويصفرون
 يستهزئون الطواف يف  النيب يعارضون قريش كانت: قال سعيد عن جرير ابن وأخرج  

  . فرتلت نويصفقو ويصفرون به
 r q po n m l k j i h g ﴿: تعاىل قوله 

 } | { z y xw v u t s﴾)3(، أسحق ابن قال :
: قالوا الرمحن عبد بن واحلصني قتادة بن عمري بن وعاصم حبان بن حيي بن وحممد الزهري حدثين
 جهل أيب بن عكرمة ربيعة أيب بن اهللا عبد مشى مكة إىل ورجعوا بدر يوم قريش أصيبت ملا

 له كان ومن سفيان أبا فكلموا وأبناؤهم آباؤهم أصيب قريش من رجال يف أمية أيب بن وصفوان
 ذا فأعينونا خياركم وقتل تركم وقد حممد إن قريش معشر يا: فقالوا جتارة قريش من العري فذلك
 g ﴿ اهللا أنزل عباس ابن عن ذكر كما ففيهم ن ففعلوه ثأرا منه ندرك أن فلعلنا حربه على املال

 k j i h﴾ قوله إىل: ﴿ } ﴾ .  

                                                            

 .27: اآلية األنفال، سورة) 1(
 .35: اآلية األنفال، سورة) 2(
 .36: اآلية األنفال، سورة) 3(
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 املشركني على أنفق سفيان أيب يف نزلت قال عتبة بن احلكيم عن حامت أيب ابن وأخرج
  . ذهب من أوقية أربعني

 أحد يوم استأجر سفيان أيب يف نزلت: قاال جبري بن وسعيد أبزي ابن عن جرير ابن وأخرج
  .  اهللا رسول م ليقاتل األحباش من ألفني
 Z Y X W V U T S R Q ] ﴿: تعاىل ولهق

 b a ` _ ^] \﴾)1(، ملا: قال القرظي كعب بن حممد عن جرير ابن أخرج 
 T S R Q ﴿: اهللا فأنزل والدفوف بالقيان خرجوا بدر إىل مكة من قريش خرجت

 b a ` _ ^] \ [ Z Y X W V U﴾.  
 الشيخ أبو أخرج ،)s r q p o n m l k j ﴾)2 ﴿: تعاىل وقوله

 رهط ستة يف ﴾ s r q p o n m l k j ﴿ نزلت: قال جبري بن سعيد عن
  . التابوت ابن فيهم اليهود من

 وثالثون تسعة  النيب مع أسلم ملا: قال جبري يب سعيد طريق من وغريه الطرباين أخرج
 l k j i h g f ﴿ نزل أربعني فكانوا أسلم عمر أن مث وامرأة رجال

 m﴾)3(.  
 ثالثة  النيب مع أسلم ملا: قال جبري بن سعيد عن صحيح ندبس حامت أيب ابن أخرج

 ،﴾l k j i h g f m ﴿ نزلت عمر اسلم مث نسوة وست رجال وثالثون
 g f ﴿ إسالمه يف اهللا أنزل عمر أسلم ملا: قال املسيب بن سعيد عن الشيخ أبو وأخرج

 m l k j i h﴾.  
 b a ` _ ~ }| { z y x w v ﴿: تعاىل قوله

 g f e d c j i h﴾)4( ابن عن مسنده يف اهويه بن أسحق أخرج 
 يقاتل أن إىل عنهم اهللا فوضع وشق ثقل عشرة الواحد يقاتل أن عليهم اهللا افترض ملا: قال عباس

                                                            

 .47: اآلية األنفال، سورة) 1(
 .55: اآلية األنفال، سورة) 2(
 .64: اآلية األنفال، سورة) 3(
 .65: اآلية األنفال، سورة) 4(
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 a  ̀_ ~ }| { z y x w v ﴿ اهللا فأنزل رجلني الواحد
 j i h g f e d c b﴾.  

 » ¬ ® ¯ ° ± º ¹ ¸¶ µ ´ ³ ² « ﴿: تعاىل قوله
 À ¿¾ ½ ¼ Â Á﴾)1( اهللا صلى النيب استشار قال أنس عن وغريه أمحد روى 

 يا: فقال اخلطاب بن عمر فقال منهم أمكنكم قد اهللا إن: فقال بدر يوم األسارى يف سلم وعليه
 الفداء منهم تقبل وأن عنهم تعفو أن نري: بكر أبو فقال عنه فأعرض أعناقهم اضرب اهللا رسول
 Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä ﴿ اهللا أنزلف الفداء منهم وقبل عنهم فعفا

Í﴾)2( باألسارى وجيء بدر يوم كان ملا«: قال مسعود وابن واحلاكم والترمذي أمحد وروي 
 » ﴿ عمر بقول القرآن فرتل: وفيه ،احلديث»األسارى هؤالء يف تقوالن ما:  اهللا رسول قال

 À ¿¾ ½ ¼ » º ¹ ¸¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬
 Â Á﴾ 3(اآليات آخر إىل( .  

  : تعاىل اهللا قول عندو
﴿ Á  Ð Ï ÎÍ Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â

 Ñ﴾)4(  .  
 توجيها موجها اآلية نزول أسباب فيه ذاكرا باملأثور تفسريا بإيراد السعود أبو اإلمام تفرد

 للعباس: قال عليا أن روى: قال حيث ﴾ Ñ Ð ﴿: تعاىل اهللا قول يف: باملشبة متعلقًا بالغيا
 أفضل يف ألست: فقال اهللا برسول تلحقون أال اجرون أال عم يا« إسالمه عدب عنهما اهللا رضي
 سقايتنا تاركًا إال أراين ما قال نزلت فلما احلرام املسجد وأعمر اهللا بيت حاج أسقى اهلجرة من
  . »خريا فيها لكم فإن سقايتكم على أقيموا: فقال

 عمال أعمل أالَّ أبايل ما رجل فقال اهللا رسول منرب عند كنت«: قال بشري بن النعمان وروى
 آخر وقال احلرام املسجد أعمر أن بعد عمال أعمل ال أن أبايل ما آخر وقال احلاج أسقي أن بعد

                                                            

 .67: اآلية األنفال، سورة) 1(
 .68: اآلية األنفال، ورةس) 2(
 .1/106الرتول، أسباب النقول لباب السيوطي، )3(
 .20: اآلية التوبة، سورة )4(
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 اهللا رسول منرب عند أصواتكم ترفعوا ال: وقال  عمر فزجرهم قلتم مما أفضل اهللا سبيل يف اجلهاد
 وجل عز اهللا فأنزل فدخل فيه اختلفتم فيما هللا رسول استفتيت صليتم إذا ولكن اجلمعة يوم وهو
 باهللا آمن كمن والرفعة الفضيلة يف املؤمنني من والعمارة السقاية أهل أجعلتم واملعىن )1(اآلية هذه
 جانب يف اإلميان يذكر مل وإمنا واجلهاد كاإلميان أجعلتمومها أو سبيله يف وجاهد اآلخر واليوم
 هو التشبيه إنكار مدار بأن وإشعارا األمر ظهور على تعويال اقطع فيه معتربا كونه مع املشبه
 وتذكريا لإلنكار تقوية أيضا به املشبه جانب يف ذكره يترك مل وإمنا اإلميان دون والعمارة السقاية
 عدم ومعىن تاله وما اإلميان بني التالزم بكمال وإيذانا األفضلية ومبادئ الرجحان ألسباب
 تعاىل قوله وأما الثاين الفريق درجة أعظمية وكذا ظاهر التقدير هذا على ىلتعا اهللا عند االستواء

 املرجوح من الراجح ملعرفة هلم تعاىل هدايته عدم به فاملراد ﴾« ¼ ½ ¾ ¿ ﴿
 قوله يف والقصر عموما الظلم وال مطلقا اهلداية عدم ال اآلخر موضع منهما كل بوضع وظلمهم
 مر كما ادعاء املطلق الفوز إىل أو الثاين الفريق جةدر إىل بالنسبة ﴾ Ñ Ð Ï ﴿ :تعاىل
   .)2(»وأعلم أعلى واهللا

                                                            

 حديث من 1879 احلديث رقم) 3/1499 (تعاىل، اهللا سبيل يف الشهادة فضل باب اإلمارة، كتاب مسلم، صحيح )1(
 .عنه اهللا رضي بشري بن النعمان

 .4/83 سابق، مرجع السعود، أبو )2(
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ovf¹]<Äe]†Ö]< <
l]†Ë{{{jÖ]<í{{{è‚{Ï{Ã{Ö]< <

 £ ¤ ﴿: تعاىل قال واجلزم، واليقني والتوثيق واإلحكام والربط العقد من: لغةً العقيدة
 ¯® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥﴾)1(.  

  .معتقده لدى فيه الشك يقبل ال الذي احلكم: اصطالحا العقيدة
 ال للواقع مطابقًا يكون أن وجيب معتقده، لدى شك إليه يتطرق ال الذي اجلازم اإلميان: أو
  .)2(عقيدة يسمى ال اجلازم اليقني درجة إىل العلم يصل مل فإن ظنا وال شكًا يقبل

 ¤ ﴿: تعاىل قال وحديثًا قدميا املفسرين واجهت اليت القضايا أخطر من التأويل قضية تعد
 ¬ « ª ©¨ § ¦ ¥﴾)3(، من كثري والتأويل بالتفسري الكرمي القرآن تناول فقد 

 االعتقادية املسائل لنا فنثروا االعتقاد، آيات تفاسريهم خالل من وتناولوا العلم يف الراسخني
  : ذلك يف تفاوتوا أم بيد واستشهادا، وتدليلًا وتقعيدا تأسيسا

 يف السيوطي الدين وجالل احمللي، الدين جالل كاجلاللني باإلشارة املكتفي املقل فمنهم
  ).اجلاللني(بـ املوسوم تفسريمها

  ).الغيب مفاتيح(بـ املسمى تفسريه يف الرازي كالفخر العقدية املسائل ذكر يف املُكثر ومنهم
 تفسريه يف البيضاوي كاإلمام فيها والكالم وبياا العقدية املسائل ذكر يف املتوسط ومنهم

 ،)التأويل وحقائق الترتيل مدارك (تفسريه يف النسفي واإلمام ،)التأويل وأسرار الترتيل أنوار(
  ). الكرمي القرآن مزايا إىل السليم العقل إرشاد (تفسريه يف السعود أيب واإلمام

 عن الكشاف (تفسريه يف كالزخمشري املبتدعة الفرق كتفاسري العقدي ملذهبه املنتصر ومنهم
 عن القرآن ترتيه (تفسريه يف عبداجلبار والقاضي ،)التأويل وجوه يف األقاويل وعيون الترتيل ائقحق

  . وغريمها) املطاعن

                                                            

 .89: اآلية من املائدة، سورة )1(
 .30 ،29 ص الصاحل، السلف عقيدة يف الوجيز األثري، عبدالكرمي )2(
 .7: اآلية عمران، آل سورة )3(

 



  

  )السعود أليب السليم عقلال وإرشاد كثري البن العظيم القرآن تفسريي بني مقارنة تفسريية دراسة (الكرمي القرآن يف النصر أسباب

  
 

249  

 وحدها االعتقاد آيات يتناول تفسري إىل القرآنية والبحوث اإلسالمية املكتبة حتتاج وكم
 وإنزاهلا العلمية تطبيقاا مع تقاديةاالع للمسائل وتدليالً وتقعيدا تأسيسا احملمود والتأويل بالتفسري
 من األمة خيرج فاعل، عقدي منظار من املصريية األمة قضايا متناولة املعاصرة، األمة حياة على

  . العقدي بالتفسري عليه يطلق ما وهو اإلميان، نور إىل التيه ظلمات
 بعض تناول النصر أسباب آيات يف السعود أبا اإلمام أن جند البحث هذا خالل ومن... 
  .كثري ابن اإلمام عن فيها متفردا العقدية املسائل

  : بــ املتعلقة املسائل وهي
 .والصغائر الكبائر: األول املطلب
 . وينقص يزيد اإلميان: الثاين املطلب
 . احلُسىن اهللا أمساء: الثالث املطلب
 . والرباء الوالء: الرابع املطلب
 .العباد أفعال خلق: اخلامس املطلب
 . للثواب موجبة غري األعمال: السادس املطلب
  .اآلخر باليوم اإلميان: السابع املطلب

  : وتوضيحه ذلك تفصيل يلي وفيما..... 
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g×Ş¹]<Ùæù]< <
†ñ^fÓÖ]<†ñ^Ç’Ö]æ< <

  : تعاىل اهللا قول فعند
﴿ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ 

 É È﴾)1(.  
 أي ذنوبنا لنا اغفر ربنا«: ﴾¾ ¿ À  ½ ﴿: تعاىل قوله يف السعود أبو اإلمام قال
  .)2(»صغائرنا
 الكبائر يعىن ﴾ Á ﴿ الصغائر يعين ﴾ ½ ¾ ¿ À ﴿«: القرطيب اإلمام قال
  . )3(»احلد وجماوزة الشيء يف اإلفراط: واإلسراف

 ما أي« ﴾ ¶ ¸ À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿: رضا رشيد حممد العالمة قال 
 إال البأس وشدة ،النفس وعزة ،والثبات بالصرب فيها ااعتصمو اليت احلال تلك يف قول من هلم كان
 كانوا ما جبهادهم هلم اهللا يغفر بأن الدعاء وهو ،إرادم وصدق ،إميام قوة عن املنبئ القول ذلك
 أمرنا يف وإسرافنا ،الشرائع حددته ما عند الوقوف أو السنن، إقامة يف والتقصري الذنوب من به أملوا
    )4(»..له السنن حددا اليت احلدود وجتاوز ،فيه بالغلو

 من والصغائر الكبائر مسألة وهي أال العقيدة قضايا من مهمة قضية تتضمن اآلية هذه
  : نقاط ثالث خالل من - اهللا شاء إن-  القضية هذه أتناول وسوف الذنوب،
 .والصغرية الكبرية تعريف: أوالً
 .الكبائر أصحاب حكم: ثانيا
 .السيئات عقوبة تسقط اليت األسباب: ثالثًا

                                                            

 .147: اآلية عمران، آل سورة) 1(
 . 2/167 سابق، مرجع السعود، أبو) 2(
 .2/128 سابق، مرجع القرطيب،) 3(
 .4/142 ،) م1990 للكتاب العامة املصرية اهليئة (ط، ،) املنار (احلكيم قرآنال تفسري رضا، علي بن رشيد حممد) 4(
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  :  )1(אא:
 أو حد عليها يترتب ما: وأمثلُها كثرية تعريفات على الكبائر يف العلماء اختلف: الكبرية

  . الغضب أو اللعنة أو بالنار عليها توعد
 يف حد يهاف ليس ما الصغرية: وأمثلُها الصغائر تعريف يف السلف عبارات اختلفت: الصغرية

 الوعيد فإن الغضب؛ أو اللعنة أو بالنار اخلاص الوعيد بالوعيد واملراد اآلخرة يف وعيد وال الدنيا
 النار بغري الوعيد نظري الدنيا يف فالتعزير املقدرة أعين الدنيا يف اخلاصة كالعقوبة اآلخرة يف اخلاص
  .الغضب أو اللعنة أو

:אמ:
  : السنة أهل مذهب
 لَا الناِر ِفي  محمٍد أُمة ِمن الْكَباِئِر وأَهلُ«:  - اهللا رمحه-  )2(الطحاوي اإلمام قال
 مِشيئَِته ِفي وهم. عاِرِفني اللَّه لَقُوا أَنْ بعد تاِئِبني يكُونوا لَم وِإنْ موحدونَ وهم ماتوا ِإذَا يخلَّدونَ،

حاَء ِإنْ كِْمه،وش غَفَر مفَا لَهعو مهنِله، عا ِبفَضكَم ذَكَر زلَّ عجاِبه ِفي وِكت :﴿ | { z y 
 ِمن الشاِفِعني وشفَاعة ِبرحمِته ِمنها يخِرجهم ثُم ِبعدِله، الناِر ِفي عذَّبهم شاَء وِإنْ ،﴾{ ~� 

  .)3(»جنِته ِإلَى يبعثُهم مثُ طَاعِته، أَهِل
 يف الكبائر أهل بتخليد القائلني واملعتزلة اخلوارج قول على الرد ذا الطحاوي اإلمام أشار

 به الشرائع تلك نسخ قبل غريهم من الكبائر أهل أن منه يفهم  حممد أمة وختصيصه. النار
 من ذرة مثقال قلبه يف كان من النار نم خيرج أنه أخرب  النيب فإن نظر، وفيه خمالف، حكمهم
  . مطلقًا اإلميان ذكر بل بذلك أمته خيص ومل إميان

                                                            

 .46 ص ،) 2008 املفتوحة األمريكية باجلامعة خاصة طباعة (الطحاوية، العقيدة شرح ذيب الصاوي، صالح/د) 1(
 عام ولد اآلفاق، يف مشهور القدر جليل إمام األزدي، الطحاوى سالمة بن حممد بن أمحد جعفر أبو: اإلمام هو) 2(

 مرجع األنساب، السمعاين، هـ،321 عام تويف الطحاوية، العقيدة – اآلثار مشكل: العظيمة مؤلفاته من هـ،230
 سابق، مرجع النهاية، البداية كثري، وابن ،15/27 سابق، مرجع النبالء، أعالم سري والذهيب، ،1/198 سابق،

11/174 . 
 من مجاعة: حتقيق الطحاوية، العقيدة شرح األزدي، سليمان بن سلمة بن سالمة بن حممد بن أمحد جعفر أبو الطحاوي،) 3(

 .369 ص) م1984- هـ1404 اإلسالمي املكتب (،8ط األلباين، ناصر حممد الشيخ أحايثها خرج العلماء،
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 عنهم وعفَا لَهم غَفَر شاَء ِإنْ وحكِْمه، اللَِّه مِشيئَة ِفي وهم«: الطحاوي اإلمام وقول
 أكرب الشرك ألن وغريه ركالش بني فصل وتعاىل سبحانه اهللا أن القول هذا من لنا يتبني »..ِبفَضِله
 باملشئية، دونه ما غفران وعلق مغفور غري الشرك أن تعاىل اهللا وأخرب ، النيب قال كما الكبائر
  . معىن للتفصيل كان ملا سواء الكل كان ولو. املمتنع دون باملشيئة يعلق واجلائز

 معلق غري به مقطوع التوبة بعد والصغائر الكبائر وغفران باملشيئة الغفران هذا علق وألنه
 z y x w v u t } | { ~� ¡ ¢ £ ﴿: تعاىل قال كما باملشئية

 ª ©  ̈§ ¦¥ ¤﴾)1( .الذنوب غفران هو باملشيئة املعلق الغفران يكون أن فوجب 
 احلياء من ا يقترن قد الكبرية أن وهو له التفطن ينبغي أمر لكن. التوبة قبل باهللا الشرك سوى

 املباالة وعدم احلياء قلة من بالصغرية يقترن وقد بالصغائر، يلحقها ما هلا واالستعظام واخلوف
 قدر وهو بالقلب يقوم ما إىل مرجعه أمر وهذا. بالكبائر يلحقها ما ا واالستهانة اخلوف وترك
  .)2(وغريه نفسه من ذلك يعرف واإلنسان. الفعل جمرد على زائد

:אאא:
 للخالص رمحته أبواب لعباده فتح قد وتعاىل سبحانه اهللا فإن املعصية يف املؤمن العبد وقع ذاإ
 تسقط اليت األسباب العلماء بعض استقرأ وقد هذا. واتقوا أخلصوا إذا فيه يقعون ما عقوبة من

 يف الطحاوية العقيدة شارح إليه خلص ما وأخلص والسنة، القرآن نصوص يف املعاصي عن العقوبة
 عرفت أسباب عشرة بنحو جهنم عقوبة عنه يسقط السيئات فاعل إن«: قال فقد املوضوع، هذا

  : يلي ما منها ذكر مث )3(»والسنة الكتاب من باالستقراء
 z y x w } | { ~� ﴿: تعاىل قال فقد ،التوبة: األول السبب

¤ £ ¢ ¡    ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥﴾)4(.  
° ± ª © ¨ §  ² » ¬ ﴿: أيضا وقال  ̄ ®

³﴾)5( .  

                                                            

 .53: اآلية الزمر، سورة) 1(
 . 48 ص سابق، مرجع الصاوي، صالح/د) 2(
 . 369 ص سابق، مرجع الطحاوي،) 3(
 . 60 ،59: اآلية مرمي، سورة) 4(
 . 160: اآلية البقرة، سورة) 5(
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 وعدم الذنوب لغفران سببا التوبة وكون النصوح، التوبة هي العقوبة تسقط اليت والتوبة
  . التوبة إال الذنوب مجيع لغفران سببا يكون شيء وليس األمة، بني فيه خالف ال مما ا املؤاخذة
 z y x w v u t } | { ~� ¡ ¢ £ ¤ ﴿: تعاىل قال

 ª © ¨ § ¦¥﴾)1( .  
 ½ ¾ ¿ Ä ÃÂ Á À ﴿: تعاىل قال فقد االستغفار،: الثاين بالسب

 É È Ç Æ Å﴾)2( .  
 كما التوبة، معه دخلت وحده ذكر فإن بالتوبة، يقرن وتارة وحده يذكر تارة واالستغفار

  .اإلطالق عند وذلك االستغفار مشلت وحدها التوبة ذكرت إذا
  .)3(﴾ ¢ £ ¤ ¥¦﴿: وتعاىل سبحانه قال فقد ،احلسنات فعل: الثالث السبب
 هريرةَ وأَِبي سِعيٍد، أَِبي عن :» النيب لقول ،الدنيوية املصائب يف الوقوع: الرابع السبب

 ولَا سقٍَم، ولَا نصٍب، ولَا وصٍب، ِمن الْمؤِمن يِصيب ما«: يقُولُ ، اِهللا رسولَ سِمعا أَنهما
  .)4(»»سيئَاِتِه ِمن ِبِه كُفِّر ِإلَّا ه،يهم الْهم حتى حزٍن

 بثواب فاز املبتلى صرب فإذا نفسها، املعصية وقوع بسبب يكون اخلطايا تكفري أن واعلم
  . املصيبة بوقوع خطاياه تكفري ويبقى جديدا، إمثًا اكتسب سخط وإن خطاياه، تكفري فوق جديد

  . القرب عذاب: اخلامس السبب
  . وشدائده القيامة يوم أهوال :السادس السبب
  .القيامة يوم بالشفاعة هلم اهللا أذن من شفاعة: السابع السبب
 z y } | { ﴿: تعاىل قال كما شفاعة، غري من الرامحني أرحم عفو: الثامن السبب

 �~﴾)5(.   
   .املمات وبعد احلياة يف واستغفارهم املؤمنني دعاء: التاسع السبب
  .ذلك حنو أو حج أو قراءة أو صدقة ثواب من املؤمن لعبدل يهدى ما: العاشر السبب

                                                            

 . 53: اآلية الزمر، سورة) 1(
 . 33: اآلية األنفال، سورة) 2(
 . 114: اآلية هود، سورة) 3(
 . 2573 احلديث رقم. 4/1992 مرض، من يصيبه فيما املؤمن ثواب باب واآلداب، والصلة الرب كتاب مسلم، صحيح) 4(
 . 48: اآلية النساء، سورة) 5(
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g×Ş¹]<êÞ^nÖ]< <
á^µý]<‚èˆè<“Ïßèæ< <

 Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È ﴿: تعاىل اهللا قول فعند
 Ø × Ö Õ Ô﴾)1(. 

 ذلك إىل يلتفتوا مل أم واملعىن :﴾ Ó Ò ﴿: تعاىل اهللا قول يف السعود أبو اإلمام قال
 وهو عنده، النيةَ وأخلصوا اإلسالم محيةَ وأظهروا اطمئنانهم وازداد عاىلت باهللا يقينهم به ثبت بل
 احلجج وتناصِر التأمِل وكثرِة باإللِْف اليقِني ازدياد فإن ونقصانا زيادةً يتفاوت اإلميانَ أن على دليلٌ
 وينقص، ديزي اإلميانُ اهللا رسول يا: قلنا عنهما اهللا رضي عمر ابن قولُ ويعضده فيه، ريب ال مما
 . )3(،)2(»النار صاحبه يدخل حىت وينقص اجلنة صاحبه يدخل حىت يزيد نعم«: قال

 M L K J IH G F E DC B A ﴿: تعاىل اهللا قول وعند
 U T S R Q P ON﴾)4(  .  

 ﴾T S U ﴿ :تعاىل اهللا قول يف اإلميان كمال وهي أُخرى عقدية لقضية اإلمام تعرض
 هذه على يدور اإلميان كمالَ فإن اإلمياِن كاملي كنتم إن أي كمالُه باإلميان واملراد«: قال حيث
  .)5(»واإلحسان بالعدل البني ذاِت وإصالح املعاصي واتقاُء األوامِر طاعةُ: الثالِث اِخلصال

                                                            

 .173: اآلية عمران، آل سورة) 1(
 دار بريوت، (،1ط عاشور، بن حممد أبو: حتقيق والبيان، الكشف إبراهيم، بن حممد بن أمحد إسحاق أبو الثعليب، أورده) 2(

 يف إليه لعيالزي وعزاه. وذكره عمر ابن عن نافع عن مالك روى قال. 3/211 ،) م2002- هـ1422 التراث، إحياء
 بن حممد بن موسى ثنا فنجوية ابن أخربنا الثعليب رواه: قال كامالً اإلسناد وذكر ،) 1/248 (الكشاف أحاديث ختريج
 عن عبدالرمحن بن إمساعيل ثنا فروخ بن عيسى بن حبيب القاسم أبو ثنا عبدالعزيز بن علي ثنا أيب ثنا اهللا عبد بن علي
 أعرفه، ومل الثعليب عنه أكثر علي بن حممد بن موسى أن تبني اإلسناد وبدراسة. ديثاحل... عمر ابن عن نافع عن مالك
 تعاىل واهللا. ضعيف فاإلسناد مالك؛ عن يرو مل الرمحن عبد بن إمساعيل أن كما جمهول، هذا فروخ بن عيسى بن وحبيب
 .وأعلم أعلى

 .2/196 سابق، مرجع السعود، أبو) 3(
 .1: اآلية األنفال، سورة) 4(
  .4/7 ،) السابق املرجع (السعود، أبو) 5(
 

 



  

  )السعود أليب السليم عقلال وإرشاد كثري البن العظيم القرآن تفسريي بني مقارنة تفسريية دراسة (الكرمي القرآن يف النصر أسباب

  
 

255  

מ :אאא
 ومن بذلك، قال مسماه يف العمل أدخل فمن نقصه،و اإلميان زيادة قضية يف العلماء اختلف

 ونقصه اإلميان زيادة يرى ال الذي الفريق فإن هذا ومع به، يقل مل والتصديق اإلقرار على قصره
  . تعاىل اهللا عند واملكانة األجر يف ويتفاوتون الصاحل، والعمل بالتقوى يتفاضلون الناس بأن يصرح

 أَصِلِه ِفي وأَهلُه واِحد، والِْإميانُ«: الطحاوية العقيدة يف -اهللا رمحه-  الطحاوي اإلمام يقول
  . )2(»الْأَولَى وملَاِزمِة الْهوى، ومخاِلفَِة والتقَى، ِبالْخشيِة بينهم والتفَاضلُ ،)1(سواٌء

 اإلميان أن على تدل الشريفة والنبوية الكرمية القرآنية النصوص ظواهر فإن حال أية وعلى
  :منها وينقص، يزيد

:אא:
 b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W ﴿: تعاىل قوله منها

 g f e d c﴾)3(، تعاىل وقوله :﴿ ÒÑ Ð Ï Î Í ﴾)4(، 
: تعاىل وقوله ،)gf e d c b a ` _ ^ ] \ ﴾)5 ﴿: تعاىل وقوله
﴿ × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È

 Ø﴾)6( .  

                                                            

 أو وفرعا أصلًا، لإلميان أن على يدل) سواء أصله يف وأهله: (قوله«) : اإلرجاء ظاهرة (رسالة يف احلوايل سفر/ د يقول) 1(
 العرف،و واللغة الشرع هو كما األصل مسمى يف داخلًا الفرع كان إن: فيقال. القلب وأعمال اجلوارح أعمال هو فروعا
 أهله: (فقوله مسماه، يف داخل غري كان وإن. والتقى اخلشية يف التفاضل كإثباته متفاضلًا متفاوتا بل واحدا، اإلميان يعد مل
 حماولته هو هذا يف الوقوع إىل - اهللا رمحه– دفعه والذي. سواء فيه وأهله: يقول أن فينبغي دقيق، غري) سواء أصله يف

 ،2/413 اإلرجاء، ظاهرة رسالة احلوايل، سفر/ د ،»سلفي حنفي الرجل ألن حنيفة، أيبو السلف مذهيب بني اجلمع
 .32ص سابق، مرجع الصاوي، صالح/د

 .375 ص سابق، مرجع الطحاوي،) 2(
 .2: اآلية األنفال، سورة) 3(
 .76: اآلية مرمي، سورة) 4(
 .4: اآلية الفتح، سورة) 5(
 .173 اآلية، عمران، آل سورة) 6(
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 Z Y X W V U T S ] \ [^ _ ` ﴿ :تعاىل اهللا وقول
f e d c b a  n m l k j i h g

 r q p o﴾ )1(.  
  :منها:אא:
 أَحدكُم يؤِمن الَ«:  )2(مالك بن أنس حديث من الشيخان أخرجه فيما  النيب قول

   )3(»أَجمِعني الناِسو وواِلِدِه ولَِدِه ِمن ِإلَيِه أَحب أَكُونَ حتى
  .كثرية ونظائره الكمال نفي واملراد
  النيب أن:  هريرة أيب حديث من الشيخان أخرجه ما هذا على الدالة األحاديث ومن

 ِإماطَةُ اهاوأَدن اللَّه ِإالَّ ِإلَه الَ قَولُ أَعالها شعبةً وِستونَ ِبضع أَو وسبعونَ ِبضع اِإلميانُ«: قال
  . )4(»اِإلمياِن ِمن شعبةٌ والْحياُء الطَِّريِق عِن اَألذَى

 يستِطع لَم فَِإنْ فَِبِلساِنِه يستِطع لَم فَِإنْ ِبيِدِه فَلْيغيره منكَرا ِمنكُم رأى من :» وقوله
  . )5(»اِإلمياِن أَضعف وذَِلك فَِبقَلِْبِه

   :منه أيضا كثري املعىن هذا يف عنهم اهللا رضي الصحابة وكالم:אא:
 أن العبد فقه ومن منه، نقص وما إميانه يتعاهد أن العبد فقه من« : الدرداء أيب قول

 اهللا فيذكرون »إميانا نزداد هلموا« ألصحابه يقول  عمر وكان ،»ينتقص أم هو أيزداد يعلم
  . »وفقها ويقينا إميانا زدنا اللهم«:دعائه يف يقول مسعود بن عبداهللا وكان وجل، عز

                                                            

 . 125 ،124 اآلية، التوبة، رةسو) 1(
 وسلم عليه اهللا صلى اهللا رسول صاحب األنصاري، اخلزرجي النجاري ضمضم بن النضر بن مالك بن أنس: هو) 2(

 أن إىل وسلم عليه اهللا صلى النيب وخدم صغريا وأسلم باملدينة مولده. حديثًا 2286 احلديث رجال عنه روى. وخادمه
 األعالم، الزركلي،. الصحابة من بالبصرة مات من آخر وهو. فيها فمات البصرة، إىل نهاوم دمشق، إىل رحل مث. قبض
 .2/24 سابق، مرجع

 وصحيح ،13 احلديث رقم ،1/23 اإلميان، من وسلم عليه اهللا صلى الرسول حب باب الصوم، كتاب البخاري صحيح) 3(
 ).178 احلديث رقم ،1/49 سلم،و عليه اهللا صلى اهللا رسول حمبة وجوب باب اإلميان، كتاب مسلم

 وأفضلها اإلميان شعب عدد بيان باب كتاب له واللفظ مسلم وصحيح ،) 1/44 (الباري فتح مع البخاري صحيح) 4(
 .35احلديث رقم ،1/63 اإلميان، من وكونه احلياء وفضيلة وأدناها

 .186 احلديث رقم ،1/50 اإلميان، من املنكر عن النهي كون بيان باب اإلميان، كتاب مسلم، صحيح) 5(
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 والتقَى، ِبالْخشيِة بينهم والتفَاضلُ سواٌء أَصِلِه ِفي وأَهلُه«: وقوله الكثري، ذلك وغري
  . »الْأَولَى وملَاِزمِة الْهوى، ومخاِلفَِة

 فال التصديق وأما القلوب، بأعمال املؤمنني بني التفاوت أن إىل الطحاوي اإلمام فيشري
  .)1(بالصواب أعلم واهللا قوة أظهر األول واملعىن. فيه تفاوت

 حمل اآليات هذه يف كثري ابن اإلمام عن اإلميانية القضية بتلك تفرد السعود أبا اإلمام أن وجند
  . وأعلم أعلى تعاىل واهللا الدراسة،

                                                            

 .32 ص سابق، مرجع الصاوي، صالح/ د) 1(
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g×Ş¹]<oÖ^nÖ]< <
ð^_<]<îßŠ₣£]< <

 Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È ﴿: تعاىل اهللا قول فعند
 Ø × Ö Õ Ô﴾)1(. 

 Ö Õ Ô ﴿: تعاىل اهللا قول يف احلُسىن اهللا بأمساء متعلقًا عقديا تفردا اإلمام ذكر
 Ø ×﴾ قال حيث: »﴿ Ö Õ Ô ﴾ نا أيكفاه إذا أحسبه من وكافينا اهللا حمسب 

  . )2(»حسبك رجل هذا قولك يف تعريفًا باإلضافة يستفيد ال أنه سباحمل مبعىن أنه على والدليل

מא מא א،)א(אא
מ :אא

:אא
 األمساء توحيد عليه يطلق ما وهو وصفاته بأمسائه اإلميان يستلزم تعاىل باهللا اإلميان إن.. 

 مجيع عن ومترته الكمال صفات جبميع متصف وجل عز اهللا بأن اجلازم واالعتقاد صفات،وال
 األمساء من  اهللا رسول له أثبته أو لنفسه سبحانه أثبته ما بإثبات وذلك النقص، صفات

 ومن. )3(تشبيه وال تكييف، وال تعطيل، وال حتريف، غري من والسنة الكتاب يف الواردة والصفات
  ).احلسيب (اهللا اسم املبحث هذا يف معنا اليت احلُسىن اهللا أمساء

  : القرآن من االسم هذا دليل
 ß Þ Ý Ü Û Ú ÙØ × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ﴿: تعاىل اهللا قال

à﴾)4(.  
 ووعد خلقهم، قبل اخلالئق أرزاق قدر الذي الكايف العليم هو سبحانه واحلسيب«

 من خزائنه تنفد أال فضمن سباب،األ ترتيب يف حكمته مقتضى على ألرزاقهم العباد باستكمال
                                                            

 .173: اآلية عمران، آل سورة) 1(
 .2/196 ،)السابق املرجع( السعود، أبو) 2(
 .119 ص ،) للكتاب العامة املصرية اهليئة (والداللة، البنية يف دراسة احلسىن اهللا أمساء عمر، خمتار أمحد/ د) 3(
 .86: آليةا النساء، سورة) 4(
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 عباده يكفي الذي احلسيب أيضا سبحانه وهو ،اخلالق القدير وهو الرزاق، احلسيب فهو اإلنفاق،
 وما وهيئاا املخلوقات أعداد حيصي الذي وهو عليه، واعتمدوا به استعانوا أو إليه التجئوا إذا

 وحيصي الدواوين، خمتلف يف كلفنيامل أعمال وحيصي وخصائصها، مقاديرها ويضبط مييزها،
 فهو األشهاد يقوم يوم حسام وعند موم وبعد وجودهم حال يف ومآهلم وأفعاهلم أرزاقهم
  .وسيئاا حبسناا قدومها عند للخليقة اازي

 ذاته يف وله الكمال، ومعاين الشأن علو له الذي ايد العظيم الكرمي هو أيضا واحلسيب
  . اجلاللو اجلمال وصفاته

 Ê É È ﴿: تعاىل اهللا قول يف معنا اليت اآلية احلسيب اهللا اسم يناسب مبا الدعاء ومن
 Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë﴾.   

 قيمة ال بدوا وأنه وشرفها، العبودية بعز شعوره احلسيب امسه يف هللا املسلم توحيد آثار ومن
 وأن وباطنا، ظاهرا وعمالً علما هللا لعبوديةا تكميل هو باإلنسان الالئق فالكمال ونسبه، حلسبه
 عند النفس خاطر كان فإن وسكناا، حركاا فيميز حملاسبتها، الدوام على نفسه مع العبد يقف
 كان وإن تنفيذه، يف وسارع أمضاه هللا خالصا سعيا أو فعالً أو عزما أو عقدا أو نية يقتضي اهلم

 بني املقايسة هي فاحملاسبة وتقييده، نفيه يف وسارع نفاه غفلة وأ هلو أو هوى عارض أو دنيا لعاجل
  .)1(»استطاع ما الشبهات واتقاء واحلرام، احلالل ومتييز واألحكام الشرع مبيزان والشر اخلري

                                                            

 .2/1234 ،) م2009 سلسبيل مكتبة (،1ط العقيدة، أصول الرضواين، عبدالرازق حممود/ د) 1(
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 حيث ﴾ z y x w ﴿: تعاىل قوله يف والرباء بالوالء متعلقًا عقديا تفردا اإلمام ذكر

 من ذكر ما حاهلم كان إذا أي منهم واحدا وليا املخاطبني من واحد يتخذ أن ي املراد فإن«: قال
  .)2(»توالوهم فال كفركم ودادة

מא: אאא   .؟א
 والرباء فالوالء اإلسالمية، الشريعة يف أمهيتها لعظم والرباء الوالء عقيدة عن الكالم ولسأتنا

 يف عظيم مفهوم وهو ،العقيدة هلذه الواقعي التطبيق ومها ،ومقتضاها اهللا إال إله ال مفاهيم من
 نشأوي ،البغض  :املعاداة وأصل ،احلب :املواالة فأصل. العقيدة هذه وعظمة مبقدار املسلم حس
 واألنس كالنصرة ؛ واملعاداة املواالة حقيقة يف يدخل ما واجلوارح القلب أعمال من عنهما
 إال األرض يف التوحيد كلمة تتحقق ولن ،األعمال من ذلك وحنو واهلجرة وكاجلهاد ،واملعاونة
 Y X W V ﴿: تعاىل قال الرباء يستحق ممن والرباء ،الوالء يستحق ملن الوالء بتحقق

] \ [ Z f e d cb a ` _ ^ 
 i h g﴾)3( .  

  : ألمرين وذلك قصوى، وأمهية عظيم شأن ذو موضوع والرباء الوالء موضوع..
 فحب ومباشرة، وثيقة صلة الدين بأصل والرباء الوالء فصلة :الدين بأصل صلته: أحدمها

 على واملواالة طاعته وأهل طاعته حمبة توجب تعاىل وحمبته العبودية، مجاع مها وطاعته وجل عز اهللا
  . ذلك على واملعاداة معصيته وبغض ذلك،

                                                            

 .89: اآلية النساء، سورة) 1(
 .2/385 سابق، مرجع السعود، أبو) 2(
 .23: اآلية التوبة، سورة) 3(
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 أوليائه وحمبة شعائره، وتعظيم دينه، ونصرة مبحبته، تكون إمنا وجل عز هللا العبد فوالية
 إال يبغض وال اهللا، إال حيب أال يقتضي التوحيد وحتقيق. وجماهدم أعدائه من والرباءة ونصرم،

  . هللا إال ييعاد وال هللا إال يوايل وال هللا،
  : اليوم املسلمني واقع عن العظيم األصل هذا غياب: الثاين
 اهللا رحم من إال. اليوم الناس حس عن غابت قد ومقتضياا مبفاهيمها والرباء الوالء فقضية
 فأفرز احلاضر، العصر يف اإلسالم إىل ينتمون ممن كثري حساب يف املهملة القضايا من وأصبحت

  : منها شىت، أمور يف ارللكف مواالة كله ذلك
  .الربية رب شريعة حمل الوضعية الكفار قوانني إحالل 
 . املؤمنني من كثري على ونصرم وتعظيمهم الكفار حمبة 
 .وأعالمها رواا قدر من واحلط تدوينها يف والطعن  النيب سنة يف التشكيك 
 واحلزبية العربية، قوميةال دعوة مثل اإلسالم دين عن ردة تعترب جديدة جاهلية دعوات قيام 

   ،)1(العلمانية« املصطلحات تلك يف تتمثل والىت الغربية النظم إىل والتحاكم
                                                            

 مرة ألول التعبري هذا ورد وقد القدمية، العربية املعاجم يف ذكر له يرد مل تعبري العلمانية تعبري«: العلمانية مصطلح مفهوم) 1(
 األول جزؤه طبع وقد املصري، بقطر لويس وامسه الفرنسية احلملة مترمجي أحد ألفه] عريب- فرنسي [اللغة ثنائي قاموس يف
 هو بريالتع هذا فيه ورد العربية اللغة يف معجم وأول العربية، اللغة إىل ذلك بعد الكلمة دخلت مث م،1828 مارس يف

]: العلماين: [م1960 سنة الصادرة األوىل طبعته يف جاء فقد. بالقاهرة العربية اللغة جممع عن الصادر الوسيط املعجم
 سنة الصادرة الثانية الطبعة يف كذلك األمر وبقي ،]الكهنويت [أو الديين، خالف وهو العامل، مبعىن العلْم، إىل نسبة

 مفتوحة ظلت أن بعد العني، مكسورة فيه الكلمة وردت فقد م،1985 سنة صدرت ليتا الثالثة، الطبعة يف أما م،1979
. كله اخللق: أي العامل، مبعىن) الالم وسكون العني بفتح (العلْم إىل نسبة) العني مفتوحة (والعلْماين. املاضيتني الطبعتني يف

 وأزهقت دماء، فيه سالت مرير، صراع بعد الكنيسة على انتصر الذي التجريـيب، العلم إىل نسبة) العني بكسر (والعلماين
  . املقدس للكتاب الديين التفسري يعارض علمي رأي لكل باملرصاد كانت الكنيسة ألن أرواح، فيه

  . والتلبيس اخلطأ من كبري قدر على ينطوي استعمال بالكسر املصطلح هذا استعمال أن بيد :املصطلحات جناية - 
 اإلجنليزية اللغة يف فهي بالعلم هلا عالقة ال األوروبية جذورها يف الكلمة فألن اخلطأ على انطواؤه أما - 

)SECULARISM (، والفرنسية اإلجنليزية من كل يف فالعلم بالعلم، له صلة ال التعبري وهذا )SCIENCE (، 
 وأ الالدينية فهي ،) SECULARISM( الكلمة هذه أما ،) SCIENTISM( عليه يطلق العلمي واملذهب
  .األوروبية جذوره يف التعبري هذا وبني العلم بني الصلة النبتات خاطئة العلم إىل فنسبتها الدنيوية،

 التعبري، هذا يتضمنه الذي املعىن حقيقة حيجب ما العلم إىل التعبري هذا نسبة يف فألن واإليهام التلبيس على انطواؤه وأما - 
 البد بل بالضرورة، الدين استبعاد أو اإلميان نبذ يعين ال العلم إىل االحنياز جمرد أن خاصة العام القبول دائرة يف ويدخله

= 
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 .»)2(والدميقراطية ،)1(والليربالية
                                                             

=  
 هو التعبري هلذا الصحيح املعىن فإن هذا وعلى. املصطلحات طبيعة تأباه الذي األمر والتوضيح التحليل من املعىن هذا إلبراز
 ونزع الدينية، االعتبارات أو بالدين املباالة موعد واحلياة، الدين بني الفصل أدق بتعبري بل والدولة، الدين بني الفصل
 البحتة الفردية التعبدية الشعائر جانب على الدين وقصر حبته، بشرية كمواريث معها والتعامل الدينية املقررات عن القداسة
 اإلسالمية ياةاحل يف وآثارها وتطورها نشأا العلمانية احلوايل، سفر/ د. »وخالقه اإلنسان بني خاصة عالقة باعتباره
 اجلامعة (اإلميان، أصول الصاوي، صالح/ د بتصرف، 18: 16 ،) اإلنسانية للدراسات العريب املركز القاهرة، (املعاصرة،
 . 190 ،189 ص ،) األمريكية

 الفرنسية ويف اإلجنليزية يف) Liberalism (من مأخوذ معرب أجنيب مصطلح الليربالية :الليربالية مصطلح مفهوم) 1(
)Liberalisme (، إىل اشتقاقها ويعود ،»التحررية «تعين وهي )Liberty (الفرنسية يف أو اإلجنليزية يف 
)Liberte (، ط الفلسفي، املعجم صليبا، مجيل/ د. احلرية ومعناها) ،1/461) م1971 اللبناين الكتاب دار بريوت .

 للدولة األساسية الوظيفة أن ويعتقد األفراد، قاللاست احترام وجوب ويرى الفردية، احلرية على يركز فكري مذهب وهي
 هذا يسعى هلذا. وغريها الشخصية واحلرية اخلاصة، وامللكية والتعبري، التفكري، حرية: مثل املواطنني حريات محاية هى

 هذا قوموي. املدنية احلريات وتوسيع السوق، عن احلكومة وإبعاد دورها، وتقليل السلطة، على القيود وضع إىل املذهب
 األمريكية املوسوعة تقول احتياجاته، إدراك يف بذاته مستقل أنه ويرى اإلنسان، يعظم علماين أساس على املذهب

 وسط يف اإلله من بدلًا اإلنسان يضع بدأ) التنوير عصر فكر يف ارتسم الذي (اجلديد الليربايل النظام إن«: األكادميية
 نظامي فعل عرب وجمتمعام أنفسهم يطوروا أن وميكنهم شئ، كل يفهموا أن همميكن املفكرة بعقوهلم فالناس األشياء،
 ومذهب«: صليبا مجيل ويقول ).Academic American Encyclopedia (liberalism ،»وعقالين
 االجتماعي للتنظيم ضرورية ليست الدين وحدة أن يقرر فلسفي سياسي مذهب أيضا) liberalism) احلرية

 بن الرحيم عبد/ د. 1/465 سابق، مرجع صليبا، مجيل ،»واالعتقاد الرأي حرية يكفل أن جيب قانونال وأن الصاحل،
 ص ،) م2009 والبحوث للدراسات التأصيل مركز (،1ط منها، اإلسالم وموقف الليربالية حقيقة السلمي، صمايل
 حمددة؛ معرفية قضايا يتضمن ال مفتوح رفك» الليربالية «أن الفكر هذا حول استقراءات خالل من يل تبني: (تنبيه. 101
 منافية باألفكار فالثقة حمكمة، ثابتة عقائد أو صحيحة معينة أفكار يوجد فال والتسامح، الفكر حرية إىل يدعو ألنه

 أن إنسان كل حق من ألن اإلنسان؛ حياة يف الكربى األسئلة حول إجابات الليربايل الفكر لدى يوجد ال وهلذا للحرية،
 يتبني كما. قيد دون املفتوحة» احلرية «ذلك ومستند منكرا، أو شاذًا جوابه كان مهما منعه لغريه حيق وال يشاء، مبا جييب
 اليت السرية واجلمعيات األحزاب من وعمالئه االستعمار طريق عن اإلسالمي العامل إىل دخلت» الليربالية «أن لنا

 .ذلك يف بارز دور العرب صارىللن كان وقد املسلمني، من غفلة حني على تكونت
 الشعب حكم -بزعمهم– ا واملقصود الشعب، سلطة: ومعناها أصلها، يف يونانية كلمة هي :الدميقراطية مصطلح مفهوم) 2(

 من أول أن الباحثون ويذكر. الشيوعي النظام يرددها كان اليت الكذبة وهي حلكَّامه، الشعب اختيار طريق عن بنفسه نفسه
 واالقتصادي السياسي بالنظام الغرب يف ارتبطت ولكنها» أسبطرة«و» أثينا «مدينيت يف اإلغريق هم النظريةَ هذه مارس
 على التفافها يف األوروبية العقلية أنتجتها اليت اخلداعة الضالة املذاهب من مذهب فالدميقراطية. اإلغريق عند نشأا خبالف
 املسلمني من كثريا جعل مما الظاهر، يف واحلرية العدالة به يقصدون إذ جذاب، اسم والدميقراطية الزائفة، وديانتها الكنيسة
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 يقول وجل عز واهللا األديان، بني التقريب دعوة مثل اإلسالم أعداء هلا يروج دعوات قيام 
﴿ ml k j i h ﴾)1(، تعاىل وقوله: ﴿ c b a ` _  e d

                                                             
=  

 وأن سراب، تسمية أا يعلموا ومل بظاهره، يوحي ما االسم هذا حتت حتمل أا ظانني املذهب، بدعاية يتأثرون غريهم ومن
 هلم من أو القدمي، الزمن يف اإلقطاعيني عن نسخة هم الذين -واألثرياء احلكام طبقة – العليا الطبقات هم منها املستفدين
 الشعب سيادة (وأظهرها األساسية اخلصائص وأبرز الدميقراطية مبادئ وأهم. اإلسالم وخصوصا األديان، حماربة يف غرض
 من إليه هتانت مبا احلديثة، الدميقراطيات وأصل وحقيقة لُب هي الىت السيادة نظرية عليه بنيت الذي واألساس) األمة أو

 مرتلة عن أما. له شريك ال وحده هللا السيادة ألن كفري، إحلادي أساس عن إال تصدر أن ميكن ال العظيم، باهللا الشرك
 ويزعم بل اإلسالم، وبني الدميقراطية بني فرق ال أنه تصور قد ا املنخدعني بعض أن ظهر فقد اإلسالم، يف الدميقراطية

 عن املسلمني علماء كتبه ما قرأ من أن شك وال ،اإلسالم إليها دعا اليت املبادئ سنف هي الدميقراطية مبادئ أن
. مغالطًا ملحدا أو خمادعا، أو جاهلًا، يكون أن إما الفرق بعدم والقائل فيه، خفاء ال واضحا الفرق سيلمس الدميقراطية

 غري أو اجتماعية، أو اقتصادية أكانت اءسو كلها للمشكالت وحلوهلا الدميقراطية أهداف أن الواضحة الفوارق ومن
 حلول ووضوح، بساطة بكل االختالف حيصل أن والبد اإلسالم، ا جاء اليت احللول وغري األهداف غري هي ذلك،
 الغيب عامل العاملني رب من جاءت اإلسالم تعاليم أن كما. وملصاحل مؤقتة الدميقراطية وحلول وعامة، دائمة اإلسالم

 وقبلها الرأمسالية، السلطات طغيان ضد وباالحتياجات البشر، بتجارب إال تقم مل الدميقراطية تعاليم نمابي والشهادة،
 األمر، ظاهر يف إليه وصلوا ما إىل الدميقراطية مبفهوم ترقوا أن إىل املتوالية، واالضرابات الصاخبة وباملظاهرات اإلقطاع
 إىل إال حيتاجون وال املهام، تلك مثل سلوك إىل حاجة يف ليسوا املسلمني أن ذلك. متاما خيتلف اإلسالم يف األمر بينما
 ما أمت ويف احلقيقي، مبعناه االجتماعي التكافل غاية ويف السعادة، غاية يف أنفسهم ليجدوا اإلسالمية؛ الشريعة تطبيق
 هان الفرق هذا تصور ومن. غريه ا يطالب أن قبل نفسه على املسلم يطبقها اليت الرحيمة العادلة األحكام من يكون
 وتوجد تعاىل، اهللا أمام مبسئوليته يشعر املرَء جتعل اإلسالم تعاليم أن كما الدميقراطية، وبني اإلسالم بني الفرق معرفة عليه
 مبوجبها يتغري اليت وتعاىل تبارك اهللا مراقبة قوة غري قوة أي إليها تصل ال اليت تعاىل هللا الذاتية املراقبة نفسه داخل يف

 ولن بل إليه، يصل لن بديع تنظيم يف املسلمني غري ومع بل املسلمني، إلخوانه ومعاملته لربه، معاملته حنو اإلنسان سلوك
 اهللا مراقبة عن ينتج سلوك بني وفرق وأخرى، فترة كل بني والتغيري للنقض عرضة وهو بشري، تنظيم أي يقاربه

 من أرحم أا أو للشعوب، السعادة حتقق اليت هي الدميقراطية أن يزعم صشخ من فما. غريه عن ينتج وخوفه،وسلوك
 اإلسالم حقيقة عن يعرف ال ملحدا وإما مركبا، جهلًا جاهلًا إما وجتده إال ذلك يزعم شخص من ما الربانية، التعاليم
 العاملية، املدينة جامعة. الدميقراطية دعاة بلدان حال من يشاهده مبا يتعظ مل الرباقة الدميقراطية بشعارات خمدوعا أو شيئًا،
 ،- املنورة باملدينة اإلسالمية باجلامعة التدريس هيئة عضو – عواجي علي بن غالب/ ود ،247 ص معاصرة، فكرية مذاهب
 النشرو للطباعة احملدودة العربية العصرية الشركة (منها، اإلسالم وموقف اتمعات يف ودورها املعاصرة الفكرية املذاهب
 – املنتدى كتاب (،1ط الغربية، للدميقراطية الفكرية اجلذور نقض مفيت، علي أمحد وحممد ،2/759 ،) م2010 والتوزيع
 .16 ص ،) م2002 اإلسالمي املنتدى عن تصدر سلسلة

 .19: اآلية عمران، آل سورة) 1(
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אא:   :)2(א
 ظاهرا احملبوبني من والكون واالحترام، واإلكرام واحملبة والنصرة والتقرب الدنو هو: الوالء

  . والنوايا واألفعال باألقوال هلم، الود وإظهار إليهم التقرب تعين الكافرين ومواالة وباطنا،
  . واإلنذار اإلعذار بعد والعداوة واخلالص البعد فهو: الرباء أما

 واجلوارح القلوب أعمال من عنهما وينشأ البغض،: املعاداة وأصل احلب، :املواالة وأصل
 من ذلك وحنو واهلجرة وكاجلهاد واملعاونة، واألنس كالنصرة واملعاداة، املواالة حقيقة يف يدخل ما

  . األعمال

אאאא: :א
 والرباء، الوالء يف واجلماعة السنة أهل معتقد -اهللا رمحه - تيمية ابن اإلسالم شيخ يلخص

 وإن-  يواليه أن فعليه مؤمن هناك كان فإن اهللا، يف ويوايل اهللا يف يعادي أن املؤمن على: فيقول
 i  m l k j﴿: تعاىل اهللا قال اإلميانية، املواالة يقطع ال الظلم فإن -ظلمه

 ¢ ¡ � ~} | { z y x w v u t s r q po n
« ª © ¨ § ¦¥ ¤ £  ´ ³² ± ° ¯ ® ¬

 ¸ ¶ µ﴾)3(، فليتدبر بينهم، باإلصالح وأمر البغي، القتال وجود مع إخوة فجعلهم 
 أعطاك وإن معاداته جتب والكافر عليك، واعتدى ظلمك وإن مواالته جتب املؤمن أن: املؤمن
 احلب فيكون هللا، كله الدين ليكون الكتب وأنزل الرسل بعث سبحانه اهللا فإن. إليك وأحسن
 يف اجتمع وإذا. ألعدائه والعقاب واإلهانة ألوليائه والثواب واإلكرام ألعدائه، والبغض ألوليائه
 من فيه ما بقدر والثواب املواالة من استحق وبدعة وسنة ومعصية وطاعة وشر خري الواحد الرجل
 موجبات الواحد الشخص يف فيجتمع الشر، من فيه ما حبسب والعقاب املعاداة من واستحق اخلري،

                                                            

 .85: اآلية عمران، آل سورة) 1(
 ،) طيبة دار املكرمة، مكة (،6 ط اإلسالم، يف والرباء الوالء الصاحل السلف دةعقي مفاهيم من سعيد، حممد القحطاين،) 2(

 .20ص
 . 10 ،9: اآلية احلجرات، سورة) 3(
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 األصل وهذا حلاجته، يكفيه ما املال بيت من ويعطى لسرقته، يده تقطع كاللص واإلهانة، اإلكرام
  . )1(وافقهم ومن واملعتزلة اخلوارج وخالفهم واجلماعة السنة أهل عليه اتفق الذي

 ¬ ® ¯ ° ± ² ﴿: تعاىل اهللا قول يف - اهللا رمحه-  الطربي اإلمام يقول
 ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ´ ³﴾)2(، »اهللا وبرئ اهللا من برئ فقد بذلك يعين 

  . )3(»الكفر يف ودخوله دينه عن بارتداده منه،
 G F E D C B ﴿: تعاىل اهللا قول يف - اهللا رمحه-  الطربي اإلمام يقول كما

 Z Y X W V U TS R Q P O NM L K JI H﴾)4(، »ومن 
 من فهو املؤمنني على ونصرهم توالهم من فإن. منهم فإنه املؤمنني دون والنصارى اليهود يتوىل
 رضيه وإذا راٍض، عليه هو وما وبدينه به وهو إال أحدا متول يتوىل ال فإنه وملتهم، دينهم أهل

 أهل من حكم من حكم ولذلك حكمه، حكمه وصار وسخطه، خالفه ما عادى فقد دينه ورضي
 نصارى بأحكام أمورهم، من ذلك وغري نسائهم ونكاح ذبائحهم يف تغلُب، بين لنصارى العلم،
 ألنسام أنسام كانت وإن عليها، هلم ونصرم مبلتهم، ورضاهم إياهم ملواالم إسرائيل؛ بين

  . )5(»مفارقًا لدينهم دينهم وأصل خمالفة،
 الوالية جرير ابن قيد وقد«: الطربي مكال على تعليقًا رضا، رشيد حممد العالمة ويقول

 يعادون الكتاب وأهل املشركون قام إذ العصور، تلك يف احلال كانت كما الدين، ألجل بكوا
 فإذا دنيوية، ملصاحل الدين يف خمتلفني بني واملناصرة واحملالفة املواالة تقع وقد. ويقاتلوم املسلمني
 فهذه مصلحتها، مع املسلمني مصلحة التفاق ثلها،م أمة على مسلمة غري أمة املسلمون حالف
  . )6(»املسلمني ملقاومة ذلك يكون أن اشترط ألنه كالمه، عموم يف تدخل ال احملالفة

                                                            

 . 209 ،28/208 الفتاوى، جمموع تيمية، ابن) 1(
 .28: اآلية عمران، آل سورة) 2(
 .3/228 سابق، مرجع الطربي،) 3(
 .51: اآلية املائدة، سورة) 4(
 .6/179 ،) السابق املرجع (الطربي،) 5(
 .431 ،6/430 سابق، مرجع املنار، تفسري رضا، رشيد حممد) 6(
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 م الرضا هو والنصارى، اليهود مبواالة التكفري مناط أن بني كيف اهللا، رمحك فتأمل
  .ومعاداته ذلك خالف ملا والسخط وبدينهم،
 قال ﴾ TS R Q P O ﴿«: تعاىل اهللا قول يف  -اهللا رمحه-  حيان بوأ العالمة وقال

  . الدين يف يتوهلم ومن أي. الكفر حكم يف منهم فإنه: عباس ابن
 العهد، يف منكم يتوهلم ومن: وقيل. اآلخرة يف منهم فإنه الدنيا يف يتوهلم ومن: غريه وقال

 وإحناء مواالم، وترك الكفر أهل من اءاالنتف يف عظيم تشديد وهذا. األمر خمالفة يف منهم فإنه
 مصافاة، غري من والنصارى لليهود املواالة يف يدخل وال بصفته، اتصف ومن أُيب، بن عبداهللا على
 أكل جواز على وغريه، عباس ابن ذا استدل وقد. الكفر يف منهم فهو املعتقد يف توالهم ومن
  . )1(»)منهم فهو قوم دين يف دخل من( :وقال العرب، نصارى ذبائح

،א:א :א
 : بكفرهم الرضا 

 من مذهب أي تصحيح أو كفرهم، يف الشك أو تكفريهم، وعدم الكافرين بكفر الرضا
 كافر لكفره الكافر حيب فالذي كاملًا، يكون أن جيب وبغضه القلب حب ألن الكافرة، مذاهبهم
 . املسلمني علماء من دأح ذلك يف خيالف ومل األمة، بإمجاع

 : وأولياء أنصارا اختاذهم 
 ¬ ® ¯ ° ﴿: فقال وأنصارا أعوانا اختاذهم عن وتعاىل سبحانه اهللا ى فقد

 ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ´ ³ ² ±﴾)2( .  
 دينهم على يواليهم وظهورا أعوانا الكفار اختذ من«: تفسريها يف الطربي جرير ابن يقول
 عن بارتداده منه، اهللا وبرئ اهللا من برئ قد أي شيء، يف اهللا من فليس املسلمني، على وظاهرهم

 فتخافوهم سلطام يف تكونوا أن إال أي ،﴾ ¿ ÄÃ Â Á À ﴿. الكفر يف ودخوله دينه
 من عليه هم ما على تشايعوهم وال العداوة، وتضمروا بألسنتكم الوالية هلم فتظهروا أنفسكم على
 .)3(»بفعل مسلم على تعينوهم وال الكفر

                                                            

 .3/507 سابق، مرجع حيان، أبو) 1(
 .28: اآلية عمران، آل سورة) 2(
 .3/228 سابق، مرجع الطربي،) 3(
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 : الكفر من عليه هم ما ببعض اإلميان 
 Ë Ê É È Ç ﴿: عاله يف جل اهللا قال كما اهللا، كتاب دون إليهم التحاكم أو

 Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì
 Ú Ù﴾)1( اإلسالم إىل املنتسبني من كثري فيه وقع الكفار مواالة مظاهر من املظهر وهذا 

 تبين ذلك من مكابر، إال ينكره ال اإلسالمي، العامل يف واقع رالكفا عليه ما ببعض فاإلميان اليوم،
 املسلمني بالد يف وتطبيقها الكافرة املبادئ من ذلك وغري الوضعية واألنظمة العلمانية الدساتري
 إىل تعود أن األمة يف ينادي موحد مسلم لكل العداء ونصب إليها، واالنقياد بطاعتها الناس وإلزام
  . سولهر وسنة اهللا كتاب

 : وحمبتهم مودم 
 K J I H G F E D C B A ﴿: فقال عنها تعاىل ى فقد

 VU T S R Q P O N M L﴾)2(، ابن اإلسالم شيخ يقول 
 كما موادته ينايف اإلميان نفس فإن ورسوله، هللا احملادين يواد مؤمنا جتد ال أنك اهللا أخرب«: تيمية
 الرجل كان فإذا. األعداء مواالة وهو ضده، انتفى اإلميان وجد فإذا اآلخر، الضدين أحد ينفي
 . )3(»الواجب اإلميان فيه ليس قلبه أن على دليلًا ذلك كان بقلبه، اهللا أعداء يوايل

 : إليهم الركون 
 u t s r q p o n m l k j i h g ﴿: تعاىل قال

 w v﴾)4(، الشيء إىل والسكون واالعتماد االستناد حقيقته الركون« :القرطيب اإلمام قال 
 . )5(»به والرضا

 : الدين حساب على مداهنتهم 
 § ¨ © ﴿: تعاىل اهللا قال الدين، حساب على وجماملتهم ومدارام مداهنتهم

                                                            

 .51: اآلية النساء، سورة) 1(
 .22: اآلية اادلة، سورة) 2(
 .7/17 سابق، مرجع تاوى،الف جمموع تيمية، ابن) 3(
 .113: اآلية هود، سورة) 4(
 .6/203 سابق، مرجع القرطيب،) 5(
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ª﴾)1( .املة واملداهنةاملسلمني من كثري فيه وقع قد أمر الدين حساب على واملداراة وا 
 القوة يف تفوقوا اهللا أعداء أن رأوا حيث م،نفوسه يف الداخلي لإلزام طبيعية نتيجة وهذا اليوم،
 بأم يِسموهم ال وحىت للكفار جماملة دينهم تعاليم من ينسلخون فأخذوا م فانبهروا املادية

  .امللة عن اخلروج إىل تؤدي حىت تنمو مث صغري بأمر تبدأ قد واملداهنة وااملة متعصبون
 هللا جيب ما ترك: هي فاملداهنة واملداراة، املداهنة بني الفرق إىل التنبيه املقام هذا يف وينبغي

 اللني، بالقول املفسد الشر درء:فهي املداراة أما. حمرمة أا: وحكمها دنيوي، لغرض عنه والتغافل
 عنه ينتج ال فيما جتوز أا: وحكمها يساويه، ما مقدار أو منه أشد خيف إذا اإلعراض أو الغلظة وترك
 .أنفسهم أو أمواهلم يف الغري ضرر إىل يؤدى ال وفيما وواجباته، إلسالما أصول من أصل يف قدح

 :املؤمنني دون من بطانة اختاذهم 
 z y x w v u t s r q p o } ﴿: تعاىل اهللا يقول

n m l kj i h g fe d c b a ` _ ~ } |﴾)2( 
ـِما اليهود من رجلًا ويواصلون املنافقني، يصافون كانوا املؤمنني من أناس يف اآلية هذه نزلت  ل
 منه الفتنة خوف مباطنتهم عن تنهاهم اآلية هذه اهللا فأنزل واجلور، والصداقة القرابة من بينهم كان
 w ﴿: سبحانه فقال مباطنتهم عن النهي يف العلة اهللا بني وقد خاصته، الرجل وبطانة )3(عليهم

 y x﴾، م مث اد،والفس الشر يورثكم فيما جهدهم يتركون وال يقصرون ال أييودون إ 
 . واهلالك الضر من عليكم يشق ما

 :به يأمرون فيما طاعتهم 
 Z Y X W V U ] \ [ ^ _ ﴿: ذلك عن ناهيا اهللا قال فقد

 I H G F E D C B A ﴿: تعاىل وقال ،)4(﴾`
 L K J﴾)5( .  
                                                            

 ).التوفيقية املكتبة (1ط اإلسالمية، الشريعة يف واملعاداة املواالة اجللعود، حممد بن عبداهللا بن حمماس) 1(
 .118: اآلية عمران، آل سورة) 2(
 .1/62 الذهيب، ووافقه وصححه احلاكم أخرجه) 3(
 .28: اآلية الكهف، سورة) 4(
 .149: اآلية عمران، آل سورة) 5(
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 :عليهم والثناء نئتهم 
 أفرادا كانوا سواء نئتهم جيوز ال واملؤمنني، ورسوله هللا احملاربون فالكفار :تفصيل فيه وهذا

 منهم الفرد نئة يصح فال. فكرية حربا أو عسكرية حربا حماربني كانوا وسواء حكومات، أو
 مل إذا أما اهللا، دين إىل لدعوم وسيلة ذلك اختاذ نوى إذا إال سفر، من قدوم أو ولد أو بزواج
 احلكومات نئة مواالم يف يدخل ومما ار،للكف مواالة يكون فعمله النية هذه املسلم من توجد
 أعيادهم أو النسيم شم وعيد الفصح وعيد امليالد كعيد يعظموا، اليت واملناسبات باألعياد واألفراد
  .القومية
 أباح فقد اإلسالم، دار خارج املساملون الكفار أو اإلسالم دار يف واملستأمنون الذمة أهل أما
 على اإلباحة رواية فتحمل األخرى، الرواية يف ومنعها عنه الروايتني حدىإ يف نئتهم أمحد اإلمام
 املعاشرة حسن كله بذلك أريد إن املكروه، من والسالمة السفر من والعودة والولد بالزواج التهنئة

  . اإلسالم إىل للدعوة متهيدا واملالطفة
 التهنئة أما. اهللا إىل لدعوةا قصد بغري إليهم التقرب جمرد قصد من: على املنع رواية وحتمل

  . )1(باالتفاق حمرم فهذا م، املختصة الكفر بشعائر
: فقال الرمحن عباد اهللا مدح فقد ،جتوز فال وأعيادهم مناسبام يف مشاركتهم أما

﴿ f e d c b a ` _ ~﴾)2(.  
 اإلسالم، إىل الكفار يدعو أن املسلم على الواجب ألن الكفار؛ حنو املسلم يفعله ما أقل وهذا

  .وجمانبتهم الكفار جمافاة من أقل فال يستطع مل فإن

                                                            

 . 1/205 الذمة، أهل أحكام اجلوزية، القيم ابن) 1(
 .72: اآلية الفرقان، سورة) 2(
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g×Ş¹]<‹Ú^¤]< <
Ð×}<Ù^ÃÊ_<^fÃÖ]< <

 L K J I H G FE D C B A ﴿: تعاىل اهللا قول فعند
 X W V U TS R Q P O NM﴾)1( .  

 G ﴿ :تعاىل اهللا قول يف العباد أفعال خبلق متعلقًا عقديا تفردا السعود أبو اإلمام ذكر
J I H NM L K ﴾ أفعاله من حينئذ يده على الظاهر الرمي لكون حتقيقًا«: قائلًا 

 وما... وإثباتا نفيا الرمي حال بيان األصلي املقصود أن ملا به املفعول عن الفعل وجتريد وجل عز
 لكان وإال صورة فعلتها حني حقيقة العظيمة اآلثار هلذه املستتبعة الرمية تلك حممد يا أنت فعلت
 ج على ال لكن باشرا حني خلقها أي فعلها اهللا ولكن... البشرية األفاعيل آثار جنس من اأثره
 عن اخلارج التأثري هذا أثرت ولذلك معتاد غري وجه على بل العباد أفعال خلق يف تعاىل عادته
 كون والسالم الصالة عليه عنه ونفيها تعاىل هللا إثباا فمدار والقدر القوى ودائرة البشر طوق
  .)2(»والسالم الصالة عليه أفعاله من أثرها

 ..لَفتاخ اساِل ِفي الناِد أَفْعِة، الِْعباِريِتيِت اِلاخمعةُ فَزِريبالْج مهِئيسرو مهصفوان بن الْج 
 كَحركَاِت اضِطراِريةٌ، كُلُّها يوِه تعاىل، ِللَِّه كُلِّها الْخلِْق أَفْعاِل ِفي التدِبري أَنَّ )3(السمرقندي
 ما حسِب علَى وِهي! مجاز الْخلِْق ِإلَى وِإضافَِتها الْأَشجاِر، وحركَاِت الناِبضِة، والْعروِق الْمرتِعِش،
افضُء ييلِِّه ِإلَى الشحونَ ما دم افضِلِه ِإلَى يصحم !هلَتقَابوِزلَةُ، متعِإنَّ: فَقَالُوا الْم ِميعاِل جالْأَفْع 

 اللَّه أَنَّ: بينهم ِفيما واختلَفُوا. تعالَى اللَِّه ِبخلِْق لَها تعلُّق لَا ِبخلِْقها، الْحيواناِت جِميِع ِمن اِلاخِتياِريِة
 ِللَِّه مخلُوقَةٌ وِهي وعصاةً، مِطيِعني صاروا ِبها الِْعباِد أَفْعالُ لَا، أَم ِدالِْعبا أَفْعاِل علَى يقِْدر تعالَى
 ِفي غَلَوا فَالْجبِريةُ. ِسواه لَها خاِلق لَا الْمخلُوقَاِت، ِبخلِْق منفَِرد وتعالَى سبحانه والْحق تعالَى،
 والْقَدِريةُ. فَشبهوا الصفَاِت، ِإثْباِت ِفي الْمشبهةُ غلت كما أصال، العبد صنع نفَوافَ الْقَدِر، ِإثْباِت

                                                            

 .17: اآلية األنفال، سورة) 1(
 .4/26 سابق، مرجع السعود، أبو) 2(
 يف وأخباره ترمجته انظر. »راسب بين «موىل ألنه ،»سيبالرا «أيضا له ويقال» مسرقند «إىل ينسب صفوان بن اجلهم) 3(

 .27 – 26: 1 كثري ابن وتاريخ ،58 -  56: 5 للذهيب اإلسالم وتاريخ ،69 -  66: 9 الطربي تاريخ
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 ِمن أَردأُ بلْ ،»الْأُمِة هِذِه مجوس« كَانوا وِلهذَا. تعالَى اللَِّه مع خاِلِقني الِْعباد جعلُوا الْقَدِر نفَاةُ
  .)1(!خاِلِقني؟ أَثْبتوا وهم خاِلقَيِن، أَثْبتوا الْمجوس ِإنَّ حيثُ نِم الْمجوِس،
 تعاىل اهللا خلق هى العباد أفعال أن فيقررون - واجلماعة السنة أهل-  احلق أهل أما.. 
 خالل من العباد أفعال خلق يف احلق أهل قاعدة السعود أبو اإلمام قعد وقد العباد، من وكسب
  . الكرمية اآلية

 من مستندة األشياء مجيع أن من احلق أهل لقاعدة حمقق تعاىل اهللا إىل الرمي هذا وإسناد ..
  .إليهم مستندة الكسب حيث من العباد أفعال كانت وإن سبحانه، إليه اخللق حيث

                                                            

 .433 ص سابق، مرجع الطحاوي،) 1(
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g×Ş¹]<Œ^ŠÖ]< <
ÿÙ^ÛÂù]<ŁÆ<žífqçÚ<h]çn×Ö< <

  : تعاىل اهللا قول فعند
﴿ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨  ¶ µ ´

 Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿¾ ½ ¼ » º ¹ ¸
 Ë﴾)1( .  
 والتعبري الثواب بنقض أو اإلثابة بترك«: ﴾ Ë Ê É ﴿: تعاىل قوله يف اإلمام قال

 لبيان ظلما عليها ترتيِبه ترك يكون حىت للثواب موجبٍة غري األعمالَ أن مع بالظلم تركها عن
 وإبراز القبائح من تعاىل عنه صدوره يستحيل ما ةبصور بتصويره ذلك عن سبحانه نزاهته كماِل
 C B A ﴿: تعاىل قوله تفسري يف مر كما تعاىل عليه الواجبِة األمور معِرِض يف اإلثابة

 I H G F E D﴾«)2( .  
 بنقص أو اإلثابة بترك ﴾ Ë Ê É ﴿«: تعاىل اهللا قول يف اآللوسي العالمة يقول

  .)3(»مر كما للمبالغة يشاء ما يفعل أن سبحانه له أن مع بالظلم ذلك عن التعبري ويف ،الثواب
 إنفاقا، يستدعي القوة إعداد كان وإذا: اآلية هذه تفسري يف عاشور بن الطاهر العالمة ويقول

 عليه، واإلثابة أنفقوه ما بإخالف سبيله يف للمنفقني اهللا تكفل باملال، شحيحة النفوس وكانت
  . ﴾ Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ﴿ فقال

 اإلنفاق ذلك اهللا جعل كامال، احلق أداء: والتوفية كلمته إلعالء اجلهاد هو اهللا فسبيل
 وتدل املكنية، االستعارة طريقة على توفية جزاءه فسمي جزاء، اإلنفاق على وجعل هللا، كالقرض
 فيةالتو وتعدية. عباس ابن عن ذلك ونقل اآلخرة، أجر مع الدنيا يف األجر يشمل أنه على التوفية
 اهللا، سبيل يف اإلنفاق على اجلزاء هو يويف الذي وإمنا للنائب، للفعل بناء بطريق اإلنفاق إىل

  . الثواب هو املويف أن إىل لإلشارة

                                                            

 .60: اآلية األنفال، سورة ))1(
 .4/26 سابق، مرجع السعود، أبو) 2(
 .7/120 سابق، مرجع اآللوسي،) 3(
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. لدينه مماثال وفاه وإمنا دينه، وفاه: يقال كما مثله، وأا اإلنفاق قدر على تكون والتوفية
 هو أو عقلي، جماز إما: فاإلسناد مبقدارها، صالة ىقض وإمنا الظهر، صالة قضى: قوهلم منه وقريب
 من النقص وتسمية ظلم، احلق نقص ألن احلق، من النقص يف مستعمل هنا: والظلم باحلذف، جماز
 Ç Æ Å Ä Ã Â Á ﴿: تعاىل قوله يف كالذي هو وليس. حقيقة ظلما احلق

ÉÈ﴾)1(،)2(.   

                                                            

 .33: اآلية الكهف، سورة) 1(
 .9/144 سابق، مرجع عاشور، بن الطاهر) 2(
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   :تعاىل اهللا قول عند
﴿ o }| { z y x w v ut s r q p 

 j i h g f e d c b a ` _ ~﴾)1(  .  
i h g  ﴿: تعاىل اهللا قول يف اآلخر باليوم باإلميان متعلقًا عقديا تفردا اإلمام ذكر

 j﴾ م بسبب: أي ﴾ } ﴿بـ متعلق«: قال حيثوباليوم تعاىل باهللا جهلةٌ قوم أ 
 يفعله كما لرضوانه وابتغاًء لكلمته وإعالًء تعاىل اهللا بأمر ثالًاوامت احتسابا يقاتلون ال اآلخر

 فال والعدوان البغي ثائرِة وإثارِة الشيطان خطوات واتباع اجلاهلية للحمية يقاتلون وإمنا املؤمنون،
 بامليعاد يؤمن ال اآلخر واليوم باهللا يؤمن ال من أن من قيل ما وأما واِخلذالن، القهر إال يستحقون
 واقتحام احلروب مبزاولة للزوال يعرضها وال ا فيِشح الدنيوية احلياة هذه إال ليست عنده فالسعادة
 احلياة هذه يف سعادةَ أال اعتقد من وأما فيغلب، فيِفر السالمةُ فيه ما إىل فيميل اخلطوب موارد
 اجلهاد على فيقدم وزنا هلا يقيم وال لدنياا احلياِة ذه يبايل فال الباقيةُ احلياةُ هي السعادةُ وإمنا الفانية
  .)2(»املقام يالئم ال لكنه حق فكالم الكثري، مقام مثله من الواحد فيقوم صحيٍح وعزٍم قوي بقلب

 أسباب من أن وهي: األمهية غاية يف قضية يتناول السعود أبو اإلمام أن اآلية هذه يف جند
 األرض يف العلو ألجل يقاتلون فهم سبيله، يف اهدينللمج اللّه أعد مبا جهلهم الكفار ضالل
 عن والذب دينه، وإظهار اللّه كلمة إلعالء أنه القتال، من املقصود يفقهون ال وأم فيها، والفساد
 على واإلقدام والصرب للشجاعة دواع كلها وهذه اللّه، عند األكرب الفوز وحصول اللّه، كتاب
  .القتال

                                                            

 .65: اآلية األنفال، سورة) 1(
 .4/55 سابق، مرجع السعود، أبو) 2(
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ovf¹]<‹Ú^¤]< <
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 تعلمه فكان وخطره، ألثره قدرا وأعالها الشرعية العلوم أشرف من الفقه علم إن ...
 Ã Â Á À ¿ ¾½ ¼ » º ¹ ﴿: تعاىل اهللا قول عليه دل شرعيا مقصدا

 Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä﴾)1( وعالمة 
 ،الديِن ِفى يفَقِّهه خيرا ِبِه اللَّه يِرِد من :» لقوله بأهله اخلري وإرادته وجل عز اهللا مرضاة على
 العبادات جوانب يف بغيته على ويعثر ضالته املسلم جيد الفقه ففى. )2(»ِبالتعلُِّم الِْعلْم وِإنما

 يف ا املسلم يلتزم اليت السلوكيات وأنواع واجلوابر، الزواجر وأحكام والتصرفات، واملعامالت
  .اآلخرة يف عليها جرويؤ الدنيا،

 املتعلقة الفقهية املسائل بعض بإيراد كثري ابن اإلمام عن السعود أبو اإلمام تفرد وقد.... 
  : بــ

  . األسرى حبكم يتعلق ما: أوالً
  . الصالة قطع حبكم يتعلق ما: ثانيا
 .اجلهاد بأحكام يتعلق ما: ثالثًا

                                                            

 .122: اآلية التوبة، سورة) 1(
  .71 احلديث رقم ،1/137 الدين، يف يفقهه خريا به اهللا يرد من باب العلم، كتاب البخاري، صحيح) 2(
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:אמ:
 z y x w vu t s r q p o } ﴿: اىلتع اهللا قول فعند

m l k j i h gf e d c b a `_ ~ } | 
n  ~ } | { z y x w v u t s r q p o

 ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨§ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡�
 ¶ µ ´﴾)1(.  

: تعاىل اهللا قول يف والقتلى األسرى حبكم متعلق فقهيا تفردا السعود أبو اإلمام ذكر
﴿ gf e d﴾ املشركني سائر حكم حكمهم فإن واحلرم احلل من«: قال حيث 
  . )2(»وقتال أسرا

 وكانوا أسارى، أسري مجع يف ويقال وجرحى وجريح وقتلى قتيل مثل أسري مجع: أسرى
  .)3(أسريا يؤسر مل وإن أخيذ كل فسمي األسار، وهو بالقد األسري يشددون
 مل إن قتلهم اءش إن باخليار اإلمام أن إىل األكثرون فذهب خالف األسارى حكم ويف
 فعل كما الفدية فيهم قبل شاء وإن احلارث، بن والنضر معيط، أيب بن عقبة قتل  ألنه يسلموا
  .األحوال حسب مين وأحيانا يفدي وأحيانا يقتل أحيانا كان نفسه  النيب

 وكان الوليد بن خالد سيدنا واسع نطاق على األسرى قتل وسيلة استخدم من أول وكان
 يف جيدة قتالية ومسعة مرموقة مكانة هلم كان من أو األوىل بالدرجة القادة على حلصولا يستهدف
 له من أو القائد قتل فإذا قلوم يف مؤثر موقع األعداء صفوف يف ذلك يقع حىت أعدائه صفوف
 فينهزمون حمالة ال سيقتلون أم ويتأكدون نفوسهم إىل اخلوف يدب اجلنود فإن عالية قتالية مسعة
  .)4(بالكلية هزميتهم إىل ذلك ويؤدي فسيان

                                                            

 .90 ،89: اآلية النساء، سورة) 1(
 .2/385: سابق مرجع السعود، أبو )2(
 .2888 ،5/2884 سابق، مرجع القرطيب، )3(
 .2/195 ،) الفرقان دار عمان، (إسالمي، منظور من النفسية احلرب نوفل، أمحد/ د )4(
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 قتلته، إال املسلمني قتل بأحد تظفرن ال: له يقول الوليد بن خلالد بكر أيب سيدنا أقوال ومن
 يف أن ترى ممن ضاده، أو اهللا حاد ممن أصبت ومن غريه، به نكلت رواية ويف جهرة، به ونكلت
  .)1(فاقتله صالحا ذلك

 اإلمام: قال »عليهم واملن األسارى قتل باب« عنوان حتت لكبريا السري شرح يف جاء وقد
 احلرب يف إال األسري قتل يكره  احلسن وكان: قال مث املشركني أسارى من الرجال يف باخليار
  .)2(العدو به ليهيب

 أعداءهم خييفوا حىت األسرى قتل لوسيلة واملسلمني  الرسول استخدام كان وهكذا
  .خمالفته على اإلصرار من وترهيبهم لإلسالم لعدائيا موقفهم عن ويثنوهم

 يتماشى استخدام أنه الوسيلة هلذه بعده من املسلمني وقادة  الرسول استخدام يف ونلحظ
 أو اهللا دين اتباع على الناس ومحل العقيدة عن الدفاع وهي اإلسالم يف للحرب العامة األهداف مع
 استخدام إن: يقول أن ذلك بعد ألحد يليق فال جلزية،ا بدفع املسلمني مع املهادنة األقل على

  .منهم وحشية كان الوسيلة هلذه املسلمني

:אמ:
 » ¬ ® ¯ ° ± µ ´ ³ ²¶ ﴿: تعاىل اهللا قول فعند

Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸﴾)3(.   
°  » ¬ ® ¯ ﴿: تعاىل اهللا قول يف فقهيا تفردا السعود أبو اإلمام ذكر

 ال إجابته ألن وقيل دعائه خصائص من هذا فقيل فيه واختلف«: قال حيث ﴾± ² ³ 
 الصالة يقطع أن وللمصلى التأخري حيتمل ال مهم ألمر الدعاء ذلك كان وقيل الصالة تقطع
  . )4(»ملثله

  :  منها نذكر مسائل ثالث فيه«: اآلية هذه تفسري عند القرطيب اإلمام يقول.. 
                                                            

 . 3/263 سابق، مرجع الطربي،) 1(
 ،) العربية الدول جبامعة املخطوطات معهد (ط، املنجد، الدين صالح: حتقيق ري،الكب السري شرح الشياين، احلسن بن حممد) 2(

3/1024،1025 . 
 .24: اآلية األنفال، سورة) 3(
 .4/26 سابق، مرجع السعود، أبو) 4(
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 للمؤمنني اخلطاب هذا  ﴾ » ¬ ® ¯ ° ±﴿:  اىلتع قوله:  األوىل
 الياء من الضمة حذفت حيييكم أصله ﴾ µ¶ ﴿و: اإلجابة: واالستجابة خالف بال املصدقني
 يتعدى أن الكالم عرف ولكن أجيبوا استجيبوا معىن:  عبيدة أبو قال اإلدغام جيوز وال لثقلها

  . )l k j i﴾)1  ﴿: تعاىل اهللا قال الم دون أجاب ويتعدى بالم استجاب
  :  الشاعر قول له والشاهد الم بغري استجاب يتعدى وقد

 )2(جميـب  ذاك عند يستجبهفلم  النـدىإىلجييبمنيا دعا وداٍع

:  تقول والطاعة الطاقة مبرتلة اجلابة واالسم اإلجابة واملصدر سؤاله عن وأجاب أجابه: تقول
 حلسن إنه: وتقول التحاور: والتجاوب وااوبة رفاحل ذا يتكلم هكذا جابة فأساء مسعا أساء
 ملا استجيبوا: املعىن ﴾ ¯﴿: بقوله متعلق ﴾ ´ µ¶ ﴿ اجلواب أي) بالكسر (اجليبة
 إىل أي: وفيه ويعلمكم دينكم حييي أي حيييكم ما إىل أي إىل مبعىن الالم: وقيل دعاكم إذا حيييكم

 جماهد وقال واجلهل الكفر موت من ألنه مستعار إحياء وهذا فتوحدوه قلوبكم به حييي ما
 األبدية احلياة ففيه ونواهي أوامر من القرآن تضمنه وما للطاعة استجيبوا: املعىن إذ واجلمهور
 ألن الظاهر يف احلياة سبب فإنه اجلهاد ﴾ ´ µ¶ ﴿ :بقوله املراد: وقيل السرمدية والنعمة
 d ﴿: وجل عز اهللا قال األبدية احلياة اجلهاد يف واملوت املوت غزوه ويف غزا يغز مل إذا العدو

 q p o n m lk j i h g f e﴾)3(، قال كما العموم والصحيح 
  . اجلمهور

 رسولُ فَدعاِني أُصلِّى، كُنت: قَالَ  الْمعلَّى بِن سِعيِد أَِبي عن أمحد اإلمام رواه ما: الثانية
 ِإني اللَِّه رسولَ يا: قُلْت: قَالَ »تأِْتيِني؟ أَنْ منعك ما«: فَقَالَ فَأَتيته، تصلَّي حتى أُِجبه فَلَم،  اللَِّه
تلِّي كُنقَالَ. أُص :»قُِل أَلَمي اللَّه زلَّ عج² ﴿: و ± ° ¯ ® ¬ « 

³﴾«، قَالَ ثُم :»كنلِّملَأُع ظَمٍة أَعورآِن ِفي سالْقُر أَو آِن ِمنلَ الْقُرأَنْ قَب جرخت ِمن 

                                                            

 .31: اآلية األحقاف، سورة) 1(
 مكتبة (،4ط هارون، حممد معبدالسال: حتقيق العرب، لسان لباب ولب األدب خزانة البغدادي، عمر بن عبدالقادر) 2(

 .10/492 ،) 1997- هـ1418 اخلانكي
 .169: اآلية عمران، آل سورة) 3(
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: قُلْت ِإنك اللَِّه، رسولَ يا: قُلْت الْمسِجِد ِمن يخرج أَنْ أَراد فَلَما ِبيِدي، فَأَخذَ: قَالَ. »الْمسِجِد
»كنلِّملَأُع ظَمٍة أَعورآِن ِفي سقَالَ. »الْقُر :»،معن دمِللَِّه الْح بر الَِمنيالْع ِهي :عبثَاِني السالْم 

  . )1(»أُوِتيته الَِّذي الْعِظيم والْقُرآنُ
 ال الصالة يف به أتى إذا الفرض القول أو الفرض الفعل أن على دليل هذا: )2(الشافعي وقال

  . الصالة يف كان وإن باإلجابة  اهللا رسول ألمر تبطل
 فصاح بئر يف يسقط أن يريد غالما فأبصر يصلي رجال أن لو: )3(األوزاعي لقول حجة وفيه

  . )4(»وأعلم أعلى تعاىل واهللا بأس بذلك يكن مل وانتهره إليه وانصرف به

:אמ:
 JI H G F E D C B A ﴿ :تعاىل اهللا قول فعند

 P O N M L K﴾)5( .  
 E D ﴿: اهللا قول تفسري يف لماءالع آراء بسرد السعود أبو اإلمام تفرد..

 JI H G F﴾ ما للجهاد إجياب«: قال حيث وإعواز إمكانه عند وبأحدمها أمكن إن 
 من مكانه يغزى النفس دون املال ساعده ومن ما جياهد واملال النفس ساعده من إن حىت اآلخر
  .)6(»فقط األول للقسم إجياب هو وقيل العلماء من كثري ذهب هذا إىل حاله عكس على حاله

                                                            

 اإلمام أخرجهو. 4622 احلديث رقم ،15/410 الكتاب، فاحتة فضل باب القرآن، فضائل كتاب البخاري، صحيح) 1(
 ).4/211 (املسند يف أمحد

 أهل عند األربعة األئمة أحد اهللا عبد أبو املطليب، القرشي اهلامشي افعش ابن عثمان بن العباس بن إدريس بن حممد: هو) 2(
 وقصد. مرتني بغداد وزار. سنتني ابن وهو مكة إىل منها ومحل) بفلسطني (غزة يف ولد. كافة الشافعية نسبة وإليه السنة،
 الزركلي، الفقه، يف) ألما (كتاب أشهرها كثرية، تصانيف له. القاهرة يف معروف وقربه ا، فتويف 199 سنة مصر

 .6/26 األعالم،
 يف ولد. والزهد الفقه يف الشامية الديار إمام: عمرو أبو األوزاع، قبيلة من األوزاعي، حيمد بن عمرو بن الرمحن عبد: هو) 3(

 األعالم، الزركلي،، ذلك وغري) املسائل(و الفقه، يف) السنن (كتاب له. ا وتويف بريوت وسكن البقاع، يف ونشأ بعلبك،
3/320. 

 .7/341 سابق، مرجع القرطيب،) 4(
 .41: اآلية التوبة، سورة) 5(
 .4/110 سابق، مرجع السعود، أبو) 6(
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 أن بعد املسلمني قلوب يف وإلحيائها ألمهيتها التفصيل من بشئ القضية هذه وسأتناول
  . املسلمني وعقول قلوب يف الغائبة الفريضة هذه تندثر كادت

.אאא
  :هي حاالت يف عني فرض اجلهاد يصبح
  :اجليشني التقاء عند: األوىل
 وال الكفار، جبيش املسلمني جيش التقى ما إذا حضر من كل على عني فرض هاداجل يصري

  .املعركة أرض من االنصراف هلم جيوز
   :تعاىل اهللا قول هذا على يدل
﴿µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©   ¸ ¶

 ÉÈ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹
 Ë Ê﴾)1( .  

 وتوعد الفعل، هلذا تقبيحا يشني مبا ووصفه الزحف يوم التويل عن عاله يف جل اهللا ى
 من الفرار وحرمة حضر، من على اجلهاد وجوب على يدل مما اآلخرة، يف والعذاب بالغضب فاعله
  .املعركة

 « ¼ ½ ¾ ﴿: بقوله العدو لقاء عند بالثبات ااهدين وتعاىل سبحانه اهللا وأمر
Æ Å Ä Ã Â Á À ¿﴾)2(.   

 حضر ملن جيوز ال فإنه مث ومن ذلك، عن يصرفه صارف ال حيث للوجوب اآلية يف واألمر
 بفئة يعتصم مل إذا سيهلك نفسه جيد عندما فئة إىل حتيزا أو لقتال حترفا إال عنه ينصرف أن القتال
 حضر من على حرم الصفّان وتقابل الزحفان التقى إذا: (املقدسي قدامة ابن اإلمام قال. أخرى

  . )3()املقام عليه وتعين اإلنصراف

                                                            

 .16- 15: اآلية األنفال، سورة) 1(
 .45: اآلية األنفال، سورة) 2(
 ،) م1972 -  هـ1392 يبالعر الكتاب دار بريوت، (الكبري، بالشرح املغىن املقدسي، قدامة بن الدين موفق اإلمام) 3(

10/365. 
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  : بعينها فئةً أو مسلما اإلمام عني إذا: انيةالث
 e d ﴿: تعاىل لقوله للجهاد اإلمام استنفره من على عينيا وجوبا اجلهاد وجيب

 v u t sr q p o n m l k j i h g f
b a ` _ ~ } | { z yx w   e d c

 s r q p o nm l k j i h g f﴾)1( .  
 احلاجة عند النفري وجوب اآلية ذه املراد إنَّ: يلق وقد«: اآلية هذه عند القرطيب اإلمام قال
 على يدل اآلية وظاهر- بقوله هذا على معلقًا القرطيب وأضاف شوكتهم، واشتداد الكفرة وظهور

 يكون أن يبعد واالستنفار فاالستدعاء ذلك  ثبت وإذا -متعين ألنه االستدعاء وجه على ذلك أن
 يتثاقلوا أن هلم يكن مل اجلهاد إىل وندم قوما عين إذا اإلمام أنّ إال قبل، من جيب مل شيئًا موجبا
  . )2(»اإلمام لطاعة ولكن اجلهاد ملكان ال عينه من على فرضا بتعيينه ويصري التعيني، عن

 Ë Ê É È Ç ﴿: تعاىل اهللا لقول الرعية على واجبة - املعروف يف-  اإلمام وطاعة
 ÑÐ Ï Î Í Ì...﴾)3( .األمة، مصاحل أعظم ومن املعروف، لأفض من واجلهاد 

  .أوىل باب من جتب فيه فالطاعة
 واللفظ-  الشيخان أخرجه ما القتال إىل اإلمام استنفره من خروج وجوب على ويدل

 هجرة ال: - مكة فتح- الفتح يوم  اهللا رسول قال«: قال عنهما اهللا يرض عباس ابن عن - ملسلم
  . )4(»احلديث.. فانفروا رمتاستنف وإذا ونية، جهاد ولكن الفتح بعد

 للمسلمني صريح أمر وهذا ،)5(»فانفروا استنفرمت وإذا« : قوله احلديث يف والشاهد
 معناه«: شرحه يف النووي اإلمام قال. للجهاد اخلروج بعضهم من أو منهم طلب إذا اإلمام بطاعة
  . )6(»فاذهبوا غزٍو إىل السلطان دعاكم إذا

                                                            

 .39- 38: اآلية التوبة، سورة) 1(
 .8/142 سابق، القرطيب،مرجع) 2(
 .59: اآلية النساء، سورة) 3(
 وحترمي مكة، حترمي باب احلج، كتاب مسلم وصحيح. 1/315 احلرم، صيد ينفر ال باب احلج، كتاب البخاري، صحيح) 4(

 .2/986 ولقطتها، وشجرها وخالها صيدها
 .2783 احلديث رقم ،10/174 والسري، اجلهاد فضل باب اجلهاد، كتاب البخاري، صحيح) 5(
 .10/191 البخاري، صحيح على العيين شرح) 6(
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: اإلمام عينه من على اجلهاد وجوب مقررا اخلرشي على بن هللاعبدا بن حممد اإلمام وقال
 سواء ختالف أن يسعها وال ذلك، عليها يتعني فإنه العدو لقتال خترج طائفة عين إذا اإلمام إنّ«

 ال أم اجلهاد بفرض ختاطب ممن كانت أم ال، أم العدو تلي ممن اإلمام عينها اليت الطائفة هذه كانت
  . )1(»ال أم الدين رب أو األبوين أحد منع من مانع هناك انك وحنوه، كالعبد

  :مسلما أسر أو مسلم بلد على العدو اعتدى إذا: الثالثة
: تعاىل لقوله املسلمني بالد من بلدا العدو دهم ما إذا عني فرض كذلك اجلهاد يصري

﴿ O N M L K JI H G F E D C B A
 P﴾)2( .ا للجهاد باخلروج املسلمني وتعاىل سبحانه اهللا أمرا، شيبوفقراء، أغنياء وشبان 

 بلد غُِزي إذا ما حالة على ماينطبق أوىل باجلهاد األمر يف التشديد وهذا ،..وركبانا رجالًا
 األغنياء واألحرار، والعبيد والشيوخ، والشباب والرجال، النساء خروج يلزم إذ للمسلمني،
 من خاصة بصفة احلالة هذه يف اآلية ذه خماطبني كونواوي العدو، دفع من يتمكنوا حىت والفقراء
  .أوىل باب

 تعين إذا وذلك الكل، نفري فيها جيب حالة تكون وقد«: اآلية هذه يف القرطيب اإلمام قال
 أهل مجيع على وجب ذلك كان فإذا بالعقر، حبلوله أو األقطار، من قطر على العدو بغلبة اجلهاد
 له كان من طاقته، قدر على كل وشيوخا، شبانا وثقالًا، خفافًا إليه رجواوخي ينفروا أن الدار تلك
  . )3(»مكثر أو مقاتل من اخلروج، على يقدر أحد يتخلف وال له، أب ال ومن إذنه بغري أب

 ` a ﴿ :- األعذار أهل يف- تعاىل بقوله منسوخة اآلية بأن قال العلماء بعض كان وإذا
o n m l k j i h g f e d c b s rq p 

| { z y xw v u t   ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }
 µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦﴾)4( .  

                                                            

 الصعيدي أمحد بن على الشيخ حاشية مع خليل سيدى خمتصر على اخلرشي اخلرشي، على بن عبداهللا بن حممد اإلمام) 1(
 .3/111 ،) الفكر دار بريوت، (العدوي،

 .41: اآلية التوبة، سورة) 2(
 .جدا يسري بتصرف 8/151 سابق، مرجع القرطيب،) 3(
 .92- 91: اآلية التوبة، سورة) 4(
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 منسوخة، غري أا والصحيح«: قال إذ نسخها عدم من العريب ابن قرره ما إىل أميل أنين إال
 من قطر على العدو بغلبة األعيان على اجلهاد تعين إذا الكل نفري فيها جيب حالة تكون وقد

  . )1(»عصوا قصروا فإن إليه، واخلروج اجلهاد اخللق كافة على فيجب بالعقر، حبلوله أو األقطار،
  : احلالة هذه يف عينيا وجوبا اجلهاد وجوب على الفقهاء واتفق
 فإذا عني، فرض هو الذي اجلهاد: الثاين الضرب«: الطالبني روضة يف النووي اإلمام قال

 فرض اجلهاد صار يدخلوا، ومل قاصدين، باا ونزلوا عليها أطلّوا أو للمسلمني بلدة الكفار وطئ
  . )2(»عني

 بالد من بلدة على هجموا بأن كان فإن عاما النفري يكن مل إذا(«: اهلمام بن الكمال وقال
 البلدة تلك أهل مجيع على فيجب فاسقًا أو عدلًا املستنفر كان سواء) األعيان فروض من فيصري املسلمني
 يقرب مبن يكن مل إن يقرب ممن يقرب من وكذا كفاية، بأهلها يكن مل إنْ منهم يقرب من وكذا النفر،
  . )3(»وغربا شرقًا اإلسالم أهل مجيع على جيب أن إىل وهكذا عصوا، أو تكاسلوا أو كفاية

 حني القتال أهل من كان فمن الناس، مجيع يعم النفري أن ومعناه.. «: قدامة ابن وقال
 املكان حلفظ ختلفه إىل حيتاج من إال التخلف ألحد جيوز وال إليهم، العدو ئ همنفري إىل احلاجة
  . )4(»القتال أو اخلروج على له قدرة ال من أو اخلروج، من األمري مينعه ومن واملال واألهل

 أحدا العدو أسر إذا املسلمني مجيع على عني فرض يكون اجلهاد أن إىل العلماء وذهب
  . منهم

 استيالئه أو احلوزة، على العدو لغلبة عاما النفري كان إذا«: العريب بن بكر أبو اضيالق قال
 وأحرارا، عبيدا ورجالًا، وركبانا وثقالًا، خفافًا اخلروج ووجب عاما، النفري كان األسارى على
 ة،احلوز وحتفظ البيضة، وحتمى اهللا دين يظهر حىت له، أب ال ومن إذنه غري من أب له كان من

  . )5(»هذا يف خالف وال. األسرى ويستنقذ العدو، وخيزى
                                                            

 .955 ،2/954 ،) احلليب البايب (البجاوي، حممد على: حتقيق القرآن، أحكام عبداهللا، بن حممد بكر أبو العريب، ابن) 1(
 .10/214 ،) اإلسالمي املكتب (الطالبني، روضة النووي،) 2(
 .5/191 ،) العريب التراث إحياء دار (القدير، فتح شرح اهلمام، بن الكمال) 3(
 .10/389 سابق، مرجع قدامة، ابن) 4(
 .2/955 سابق، مرجع العريب، ابن) 5(
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 األسري لفك التعيني على اجلهاد وجوب يف الشافعية عند اخلالف املنهاج صاحب ونقل
 فاألصح مسلما أسروا ولو«: فقال التعيني، على بأنه القائل الرأي وصحح العدو، من املسلم
  .)3(»احلنفية إليه وذهب ،)2(النووي صححه ما وهذا ،)1(إليهم النهوض وجوب

 وميتص الضعيف، يأكل فيها القوي الطاحنة، واحلروب بالصراعات يعج اليوم العامل وإنّ هذا
 يعد مل إذ العدوان، صد من لتتمكن دولية وتكتالت حتالفات وجود إىل دعا مما وخاماته، موارده
  . ىوالقو التحالفات تلك وجه يف مبفردها تقف أن على القدرة لدولة

 املؤمنني قلوب بني ربط إذ وعباداته، عقائده يف عظيم هو كما تشريعاته يف عظيم واإلسالم
. وألسنتهم وأجناسهم ألوام اختالف على واحدة أمة وجعلهم واحملبة، األخوة وآصرة العقيدة برباط
 وقال ،)S R Q P O N M T﴾)4 ﴿: عاله يف جل اهللا يقول

  . )µ ´ ³² ± ° ¯ ® ¬  ¸ ﴾)5 ¶﴿: سبحانه
  . )IH G F E D ﴾)6 ﴿: قال حيث والتنازع التفرق سبحانه اهللا وحرم
 z y x w v } | { ~ �¡ ¢ ﴿: وتعاىل سبحانه وقال

 ¥ ¤ £﴾)7( .  
 أن ا يلزمهم واحدة، عقيدة تربطهم واحدة، أمة املسلمني جعل اإلسالم أن يتبني هذا من
 ونصرة املسلمني، بالد ومحاية املعتدين، كيد فعلد واحد خندق يف املسلم أخيه جبانب املسلم يقف
  .الدين هذا

 والقوة والغلبة، النصر فيه أن على بصراحة يدل املسلمني، على وفرضه للجهاد، اإلسالم وتشريع
 هذا عليه وشدد أحكامه يف فصل وال الترغيب، هذا اجلهاد يف اإلسالم رغّب وما واملنعة، والعزة
  . املعتدين أمام واهلزمية الذل من جنام وأسباب املسلمني، نصر أسباب من فيه امل إال والتشديد التفصيل

                                                            

 .8/59 ،) م1967 احلليب البايب (املنهاج، شرح إىل احملتاج اية الرملي، الدين مشس) 1(
 .10/216 سابق، مرجع الطالبني، روضة النووي،) 2(
 .5/191 سابق، مرجع القدير، فتح شرح اهلمام، ابن) 3(
 .92: اآلية األنبياء، سورة) 4(
 .10: اآلية احلجرات، سورة) 5(
 .46: اآلية األنفال، سورة) 6(
 .105: اآلية عمران، آل سورة) 7(
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Ø’ËÖ]<oÖ^nÖ]< <
El^ÏÊ]çÚ<Ý^Úý]<êe_<çÃŠÖ]<Ý^ÚþÖ<àe]<nÒ<äjËÖ^§æD< <

 إىل دفعت يسرية، خمالفاٍت إال الدراسة، مناط اآليات هذه يف خيالف مل السعود أبا ماإلما إن
  . باملخالفات إياها تاليا باملوافقات فيه أبدأُ واحٍد، فصٍل يف واملخالفات املوافقات وضع

א: :אאא
 على املقامات هذه أذكر أن ادي من أنه وجدت وافقاتامل أهم وتتبع استقراء خالل من
  : اجلليلني العاملني كال من بالنصوص عليها باالستدالل إياها معقبا مث اإلمجال، سبيل

 .﴾ § ¨ © ª » ¬® ﴿ :تعاىل قوله الدعاء مقام يف - 
 قول. لتهمق رغم بدر يوم بنصره وتأييده املسلمني على اهللا وامتنان اليهود خماطبة مقام يف - 

 .﴾ vu t s r q p o ﴿: تعاىل اهللا
 b a ﴿: تعاىل اهللا قول. الفرقة وعدم اهللا حببل االعتصام على احلث مقام يف - 

 gf e d c﴾. 
 d cb a ` _ ~ } | { z ﴿: تعاىل قوله. بالنصر التبشري مقام ويف - 

 k j i h g f e﴾. 
  Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È﴿: تعاىل قوله. باهللا الثقة مقام يف - 

 Ø × Ö Õ Ô Ó Ò﴾. 
 I H G F E DC B A ﴿: تعاىل قوله. ألوليائه اهللا نصرة مقام يف - 

 J﴾. 
 s r q p o ﴿: تعاىل قوله. أولياء الكفر أهل اختاذ من النهي مقام يف - 

 z y x w vu t﴾ . 
 B A ﴿: تعاىل قوله اخلوف، بصالة واملتعلقة القتال أثناء الصالة أحكام مقام يف - 

 J I H G F E D C﴾ . 
 .﴾... DC B A ﴿: تعاىل اهللا قول األنفال مفهوم مقام يف - 
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 D C B A ﴿: تعاىل اهللا قول باملالئكة، املؤمنني اهللا إمداد مقام يف - 
 K J I H G F E﴾. 

 e d c b ﴿: تعاىل اهللا قول الكافرين، وذعر املؤمنني تثبيت مقام ويف - 
 s r q p o n m l k j i h g f

x w v u t    ~ } | { z y cb a ` _
 i h g f e d﴾. 

 © ª » ¬ ® ﴿: تعاىل اهللا قول األعداء، مواجهة يف الثبات مقام يف - 
 ´ ³ ² ± ° ¯﴾. 

 » ¬ ® ﴿: تعاىل اهللا قول ، ولرسوله هللا االستجابة على احلث مقام يف - 
 ± ° ¯﴾ .  

 FE D C B A ﴿ :تعاىل قال  ورسوله اهللا طاعة على احلث مقام يف - 
 PO N M L K J I H G TS R Q﴾. 

 © ª » ¬ ® ¯ ° ﴿: تعاىل قال واتباعه  الرسول تثبيت مقام يف - 
 ¼ » º¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±

½﴾.  
 ¨ © ª » ¬ ® ¯ ﴿: تعاىل اهللا قول. للقتال اإلعداد مقام يف - 

 ± °﴾. 
 G F E D C B A ﴿: تعاىل اهللا قول القتال، على احلث مقام يف - 

 Q P O N M LK J I H﴾. 
 \ [ ^ _ ` b a ﴿: تعاىل هقول االستخالف مقام يف - 

 e d c﴾. 
 ^ _ ` c b a ﴿: تعاىل قال. املؤمنني على اهللا بنعم التذكري مقام يف - 

 d﴾. 

 



  

 )السعود أليب السليم العقل وإرشاد كثري البن العظيم القرآن تفسريي بني مقارنة تفسريية دراسة (الكرمي القرآن يف النصر أسباب

 
288  

 العاملني بني توافق موضع كانت اليت اآليات تلك على الدالة النصوص هي وهذه
  : تعاىل اهللا قول يف كثري ابن اإلمام يقول الدعاء مقام ففي اجلليلـني
﴿¬ « ª © ¨ §  » º ¹ ¸ ¶ µ´ ³ ² ± ° ¯ ®

 Ð Ï Î Í Ì Ë ÊÉ È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾½ ¼
 ß Þ Ý Ü Û Ú ÙØ × Ö Õ Ô ÓÒ Ñ﴾)1( .  

»﴿ ®¬ « ª © ¨ § ﴾ ا يكلف ال: أيتعاىل لطفه من وهذا طاقته، فوق أحد 
  .)2(»إليهم وإحسانه م ورأفته خبلقه

 وفسر دفعها، اإلنسان يستطيع ال اليت األمور: أي«: قال حيث السعود أبو اإلمام ووافقه
  .»..تعاىل سنته أي عليه يضيق وال اإلنسان يسع ما بأنه الوسع

 ¿ Æ Å Ä Ã Â Á À ﴿: تعاىل قوله يف كثري ابن اإلمام ويقول
 ÊÉ È Ç﴾ أطقناها وإن الشاقة األعمال من تكلّفنا ال«: أي«.  
 حيبسه أي صاحبه يأصر الذي الثقيل العبء اإلصر«: قال حيث السعود أبو اإلمام ووافقه

  .»الشاقة التكاليف به واملراد مكانه
: أي ﴾ ß Þ Ý Ü ﴿: تعاىل اهللا قول يف كثري ابن اإلمام ويقول  

 من معك وأشركوا غريك، وعبدوا نبيك، ورسالة وحدانيتك، وأنكروا دينك، جحدوا الذين«
  .»واآلخرة الدنيا يف عليهم العاقبة لنا واجعل عليهم، فانصرنا عبادك،

 أمره يتوىل ومن عبده ينصر أن املوىل حق من فإن«: قال حيث السعود أبو اإلمام ووافقه
  .)3(»الكفرة عامة به واملراد األعداء على

 السعود أبو اإلمام ووافقه التفصيل، سبيل على الكافرين ذكر كثري ابن اإلمام أن واملالحظ
  .اإلمجال سبيل على وذكرهم

                                                            

 .286: اآلية البقرة، سورة) 1(
 .2/930 سابق، مرجع كثري، ابن) 2(
 .1/595 سابق، مرجع السعود، أبو) 3(
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 ،قلتهم رغم بدر يوم بنصره وتأييدهم املسلمني على اهللا امتنانو اليهود خماطبة مقام ويف
 y x w vu t s r q p o ﴿: تعاىل اهللا قول يف كثري ابن اإلمام قال

 j i hg f e d c ba ` _ ~ } | { z
 n m l k﴾)1(. 

 اهللا أن على داللة: أي ﴾ r ﴿ -قلتم ما القائلون اليهود أيها-  ﴾ q p o ﴿«: أي
: أي ﴾ vu ﴿ طائفتني: أي ﴾ t s ﴿ أمره ومعل كلمته، ومظهر رسوله، وناصر دينه، معز

 مشركوا وهم ﴾ | { ﴿ املسلمون، وهم ﴾ z y x w } ﴿ للقتال
  .)2(»بدر يوم قريش

 أو فرقتني أي ﴾ t s ﴿ أيضا، لليهود واخلطاب«: قال حيث السعود أبو اإلمام ووافقه
 .مجاعتني

 ~ ﴿: تعاىل اهللا قول يف املسلمني أضعاف نواكا املشركني أن يف اإلمامان توافق كما
 ba ` _﴾ قال كنتم كم فسألوه املسلمني من رجال املشركون أسر :قاال حيث 

 ونيفا ستمائة أي املرئيني عدد مثلي أو علينا تضعفون إال نراكم كنا ما قالوا عشر وبضعة ثلثمائة
   .)3(»وعشرين
 اهللا قول يف كثري ابن اإلمام قال الفرقة وعدم اهللا حببل االعتصام على احلث مقام ويف

 p o n m l k j i h gf e d c b a ﴿: تعاىل
 a ` _ ~ }| { z y x w v u t s r q

 d c b﴾)4(. 
»﴿ gf e d c b a ﴾ قيل ﴿ c b ﴾ قال كما اهللا، بعهد: أي 

: يعين ﴾ | { ~ ﴿: وقيل وذمة، بعهد أي .﴾ } | { ~ _ ` a ﴿: بعدها اآلية يف

                                                            

 .13: اآلية عمران، آل سورة) 1(
 .2/956 سابق، مرجع كثري، ابن) 2(
 .2/18 ،سابق مرجع السعود، أبو) 3(
 .103: اآلية عمران، آل سورة) 4(
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  . )1(»القرآن
 ذلك على دلل وقد بكتابه، أو اإلسالم بدين أي«: قال حيث السعود أبو اإلمام ووافقه

 املتني اهللا حبل القرآن ( طالب أيب بن علي عن مرفوعا األعور احلارث طريق من باملأثور بتفسري
 به اعتصم ومن رشد به عمل ومن صدق به قال من الرد كثرة من خيلق وال عجائبه التنقضى
   )2(»)مستقيم صراط إىل هدى

 عن واهم باجلماعة أمرهم ﴾ gf e ﴿«: تعاىل اهللا قول يف كثري ابن اإلمام ويقول
  . »التفرقة

 عن تتفرقوا ال أي«: ﴾ gf e ﴿: تعاىل اهللا قول يف قال حيث السعود أبو اإلمام ووافقه
 بعضكم حيارب اهليةاجل يف متفرقني كنتم كما أو الكتاب كأهل بينكم االختالف بوقوع احلق
  .»عليها أنتم الىت األلفة ويزيل التفريق يوجب ما حتدثوا ال أو بعضا

: قال حيث واخلزرج، األوس يف نزلت اآلية أن يف كثري ابن اإلمام السعود أبو اإلمام وافق
  . »واخلزرج األوس شأن يف نزلت اآلية هذه أن: وغريه يسار بن إسحاق بن حممد ذكر وقد«

 z } | { ~ ﴿: تعاىل اهللا قول يف كثري ابن اإلمام قال بالنصر، التبشري مقام ويف
 k j i h g f e d cb a ` _﴾)3(.  

 وإال وتطمينا، لقلوبكم وتطييبا لكم بشارةً إال بإنزاهلا وأعلمكم املالئكة اهللا أنزل وما: أي«
 قتالكم إىل احتياج ريغ ومن بدونكم، أعدائه من النتصر شاء لو الذي اهللا، عند من النصر فإمنا
  .)4(»هلم

 اإلطالق على النصر حقيقة: أي ﴾ e d ﴿«: قال حيث السعود أبو اإلمام ووافقه
 من تعاىل عنده من كائن إال أي ﴾ i h g f ﴿ أوليا إندراجا املعهود النصر حكمه يف فيندرج
 أو تعاىل سنته نجريا بطريق له مظاهر هي وإمنا والعدد األسباب جهة من شركة فيه يكون أن غري
 أمرهم قصارى وإمنا التأثري من مبعزل فإم املالئكة عند من ال تعاىل عنده من إال املعهود النصر ما

                                                            

 .2/1060 سابق، مرجع كثري، ابن) 1(
 .2/113 سابق، مرجع السعود، أبو) 2(
 .126: يةاآل عمران، آل سورة) 3(
 .2/1097 ،)سابقال رجعامل( كثري، ابن) 4(
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 .»القلوب وتقوية البشارة من ذكر ما
: قاال حيث ﴾ k j ﴿: تعاىل اهللا قول  معىن تفسري يف اإلمامني كال توافق كما

 بعلة لإلشعار تعاىل عليه الوصف هذا وإجراء وأقضيته حكمه يف يغالب ال الذي: أي عزيز«
 تقتضيه حسبما يفعل ما كل يفعل الذي أي احلكيم بقوله وصفه أن كما تعاىل به النصر اختصاص
   .)1(»واملصلحة احلكمة
 Í Ì Ë Ê É È ﴿: تعاىل اهللا قول يف كثري ابن اإلمام قال باهللا الثقة مقام يف

 Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î﴾)2( .  
 Ï Î Í Ì ﴿: قالوا حني  حممد وقاهلا النار يف أُلْقي حني السالم عليه إبراهيم قاهلا

 Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð﴾)3(.  
 والسالم الصالة عليه إبراهيم قاهلا الىت الكلمة هي«: قال حيث السعود أبو اإلمام ووافقه

 .)4(»إميانا فزادهم النار يف ألقي حني
 E DC B A ﴿: تعاىل قوله يف كثري ابن ماماإل قال ،ألوليائه اهللا نصرة مقام يف

 J I H G F﴾)5(.  
»﴿ DC B A ﴾ م يعلم هو: أي منهم وحيذركم ﴿ J I H G F E ﴾ 

  .)6(»استنصره ملن ونصريا إليه جلأ ملن وليا به كفي: أي
  ومصاحلكم، أموركم مجيع يف ﴾ G F E ﴿«: قال حيث السعود أبو اإلمام ووافقه

﴿ J I H ﴾ م تبالوا وال تتولوا وال ونصرته بواليته واكتفوا به فثقوا اطناملو كل يف ومبا 
  . )7(»ووعيد وعد ففيه وشرهم مكرهم يكفيكم تعاىل فإنه السوء من يسومونكم

                                                            

 .2/140 سابق، مرجع السعود، أبو) 1(
 .173: اآلية عمران، آل سورة) 2(
 .3/1194 سابق، مرجع كثري، ابن) 3(
 .2/196 ،)سابقال رجعامل( السعود، أبو) 4(
 .45: اآلية النساء، سورة) 5(
 .3/1410 ،) السابق املرجع (كثري، ابن) 6(
 .2/336 ،) السابق املرجع (السعود، أبو) 7(
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 p o ﴿: تعاىل قوله يف كثري ابن اإلمام قال أولياء الكفر أهل اختاذ من النهي مقام يف
 c b a `_ ~ } | { z y x w vu t s r q

e dm l k j i h gf ﴾ )1(.  
﴿m l k j i h ﴾  م تستنصروا وال توالوهم ال«: أي ما األعداء على 
  .)2(»كذلك داموا

 وال والية منهم تقبلوا وال كلية جمانبة جانبوهم« أي: يقول حيث السعود أبو اإلمام ووافقه
   .)3(»أبدا نصرة

 قوله يف كثري ابن اإلمام قال ،وفاخل بصالة واملتعلقة القتال أثناء الصالة أحكام مقام يف
  : تعاىل

﴿ M L K J I H G F E D C B A 
 Y X W V U T S R Q P O N
 g f e d c b a ` _ ^ ] \[ Z
 yx w v u t s r q p o n m l k j ih

c b a ` _ ~ } |{ z  i h g f e d
 x w v u t s rq p o n ml k j

 y﴾)4( .  
 بعد أيضا فيه مرغبا مشروعا كان وإن اخلوف، الةص عقيب الذكر بكثرة تعاىل اهللا يأمر«
 فيها الذهاب يف الرخصة ومن أركاا، يف التخفيف من فيها وقع ملا آكد هاهنا ولكن غريها،
  .)5(»غريها يف يوجد ليس مما ذلك، وغري واإلياب

 أي اخلوف صالة أي ﴾ f e d ﴿« :قال حيث السعود أبو اإلمام ووافقه
                                                            

 .89: اآلية النساء، سورة) 1(
 .3/1479 سابق، مرجع كثري، ابن) 2(
 .2/385 سابق مرجع السعود، أبو) 3(
 .102،103: اآلية النساء، سورة) 4(
 .3/1513 ،) السابق املرجع (كثري، ابن) 5(
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 أي ﴾ ml k j i h g ﴿ منها وفرغتم ملبنيا الوجه على أديتموها
 حال يف حىت األحوال مجيع يف ودعائه ومناجاته مراقبته على وحافظوا تعاىل اهللا ذكر على فداوموا
  .»والقتال املسايفة
: أي كثري ابن اإلمام قال ﴾ q p o n m l k j ﴿ :تعاىل قوله ويف

  .»كلفة الب لبستموها إليها احتجتم إذا أهبة على تكونون حبيث«
 عليهم ثقل إذا وضعها يف هلم رخص حيث« :قال حيث السعود أبو اإلمام ووافقه
 لئال حذركم وخذوا فقيل واالحتياط بالتيقظ ذلك مع وأمروا مرض أو املطر بسبب استصحاا

  .)1(»غيلة عليكم العدو يهجم
B A  E DC ﴿: تعاىل اهللا قول يف كثري ابن اإلمام قال األنفال مفهوم مقام يف

 U T S R Q P ON M L K J IH G F﴾)2(.  
»﴿ IH G F E DC B A ﴾ غري من اهللا أراده ما على بدر يوم فقسمها 

  .)3(»األوىل فنسخت اخلمس، آية ذلك بعد نزلت مث ،خيمسها أن
 فنسخت: ﴾ DC B A ﴿:  تعاىل اهللا قول يف قال حيث السعود أبو اإلمام ووافقه

 . )J I H G ﴾)4(،)5 ﴿: تعاىل بقوله
 اهللا قول يف باملأثور تفسريا كثري ابن اإلمام أورد ،باملالئكة املؤمنني اهللا إمداد مقام ويف

  L K J I H G F E D C B A﴿: تعاىل
 _ ^ ] \[ Z Y X W V UT S R Q P O N M

`﴾)6(.  
 إىل  النيب نظر بدر يوم كان ملا: قال ، اخلطاب بن عمر حدثين ... :قال حيث

                                                            

 ..2/417 سابق، مرجع السعود، أبو) 1(
 .1: اآلية ال،األنف سورة) 2(
 .5/2431 سابق، مرجع كثري، ابن) 3(
 .2/417، ،) السابق املرجع(السعود، أبو) 4(
 .41: اآلية األنفال، سورة) 5(
 .10- 9: اآلية األنفال، سورة) 6(
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 مث القبلة،  النيب فاستقبل وزيادة، ألف هم فإذا املشركني إىل ونظر ونيف، ثالمثائة موه أصحابه،
 إن اللهم وعدتين، ما يل أجنز اللهم وعدتين، ما أين اللهم«: قال مث وإزاره، رداؤه وعليه يديه، مد
  .)1(»...أبدا األرض يف تعبد فال اإلسالم أهل من العصابة هذه لك

 إىل نظر اهللا رسول أن  عمر عن«: قال حيث املروية، نفس السعود أبو اإلمام وأورد
 اللهم يدعو يديه ومد القبلة فاستقبل عشر وبضعة ثلثمائة وهم أصحابه وإىل ألف وهم املشركني

 سقط حىت كذلك زال فما األرض يف تعبد ال العصابة هذه لك إن اللهم وعدتين ما يل أجنز
 ربك مناشدتك كفاك اهللا نيب يا وقال ورائه من والتزمه منكبه على فألقاه  أبوبكر فأخذه رداؤه
    .)2(»وعدك ما لك سينجز فإنه

: تعاىل قوله يف ﴾ K ﴿ كلمة معىن يف اآلراء بعض كثري ابن اإلمام أيضا وأورد
﴿ K J I H﴾ أي وقال رجح مث :دفرهم يا بعضبعض .  

 الدال وتشديد وضمها الراء بكسر) مردفني (وقُرئ«: قال حيث السعود أبو اإلمام ووافقه
  .»مترادفني مبعىن مرتدفني وأصلهما
 ولرسوله العزة له«: أي ،كثري ابن اإلمام قال ﴾ [ ^ _ ﴿: تعاىل اهللا قول ويف
 Z Y X W V U ] ﴿: تعاىل قال كما واآلخرة، الدنيا يف ما وللمؤمنني

_ ^ ] \ `  fe d c b a﴾)3(، ﴿ ` ﴾ من شرعه فيما 
  .»وتعاىل سبحانه وقوته، حبوله وإهالكهم، دمارهم على القدرة مع الكفار، تالق

 يف ينازع وال حكمه يف يغالب ال ﴾ [ ^ _ ﴿«: قال حيث السعود أبو اإلمام ووافقه
 .)4(»واملصلحة احلكمة تقتضيه حسبما يفعل ما كل يفعل ﴾ ` ﴿ أقضيته،

                                                            

 .5/2451 سابق، مرجع كثري، ابن) 1(
 احلديث رقم ،5/156 الغنائم، وإباحة بدر غزوة يف باملالئكة اإلمداد باب والسري، اجلهاد كتاب مسلم، صحيح) 2(

4687 . 
 .52 ،51: اآلية غافر، سورة) 3(
 .4/14 سابق، مرجع السعود، أبو) 4(
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 اهللا قول يف باملأثور تفسريا كثري ابن اإلمام أورد ،الكافرين وذعر املؤمنني تثبيت مقام ويف
o n m l k j i h g f e d c b ﴿: تعاىل

x w v u t s r q p    _ ~ } | { z y
 n m l k j i h g f e d cb a `

 p o﴾)1(.  
  .)2(»الظاهر تطهري وهو أكرب، أو أصغر حدث من: أي ﴾ m l ﴿: وقوله«: قال مث

 . »واألكرب األصغر احلدث من« أي: لقا حيث السعود أبو اإلمام ووافقه
 واإلقدام بالصرب«: أي ﴾ t s r ﴿: تعاىل اهللا قول يف كثري ابن اإلمام قال مث
 تعاىل واهللا الظاهر، شجاعة وهو ﴾ w v u ﴿ الباطن، شجاعة وهو األعداء، جمالدة على
  .»وأعلم

 مشاهدة بعد فيما عاىلت اهللا بلطف بالثقة يقويها أي«: قال حيث السعود أبو اإلمام ووافقه
  .»الرمل يف تسوخ فال طالئعه

 حيث ﴾ q p o n ﴿ :تعاىل اهللا قول يف الرجز مفهوم يف اإلمامان توافق
 اإلمام ووافقه ،»العطش من إياهم وختويفه وسوسته الشيطان برجز واملراد«: كثري ابن اإلمام قال
  .»الباطن تطهري وهو سيئ، خاطر أو وسوسة من«: أي قال حيث السعود أبو

 a ` _ ~ } | { z y ﴿: تعاىل اهللا قول يف كثري ابن اإلمام وقال
 cb﴾ »وتقدس تعاىل- أنه وهو عليها، ليشكروه هلم، تعاىل اهللا أظهرها خفية نعمة وهذه 
 فيما إليهم يوحي املؤمنني، وحزبه ودينه نبيه لنصر أنزهلم الذين املالئكة إىل أوحى - ومتجد وتبارك
  .»آمنوا الذين يثبتوا أن وبينهم بينه

 أمروا إمنا مجاعة فقالت التثبيت كيفية يف واختلفوا«: قال حيث السعود أبو اإلمام ووافقه
 جدهم ويتأكد ونيام عزائمهم وتصح قلوم به تقوى مما وحنومها السواد وتكثري بالبشارة بتثبيتهم

 موطن يف الثبات على احلمل عن عبارة هي اليت وحقيقته التثبيت مبعىن األنسب وهو القتال يف

                                                            

 .11 ،10: اآلية األنفال، سورة) 1(
 .5/2455 سابق، مرجع كثري، ابن) 2(
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  .»القتال شدائد مقاساة يف واجلد احلراب
: أي كثري ابن اإلمام قال ﴾ i h g f e d ﴿: تعاىل اهللا قول ويف

 واملذلة الرعب سألقي بذلك، لكم أمري عن أعدائهم، على أنفسهم وقووا املسلمني أنتم ثبتوا«
  . »رسويل وكذب أمري، خالف من على والصغار
 أن جيوز بل ﴾ ~ _ ﴿: تعاىل لقوله تفسري هى«: قال حيث السعود أبو اإلمام قهوواف

 هلم قولوا قيل كأنه به يثبتوم ما للمالئكة تلقينا آمنوا الذين فثبتوا تعاىل قوله إثر ذلك يكون
  .)1(»إخل فاضربوا الرعب كفروا الذين قلوب يف سألقى

 اضربوا معناه: فقيل ،﴾ l k ﴿: تعاىل اهللا قول يف آراء كثري ابن اإلمام أورد
  .»الرقاب وهي األعناق، على«: أي:معناه: وقيل. عكرمة قاله. الرؤوس

  .»اهلامات أو املذابح هي اليت أعاليها« أي :قال حيث السعود أبو اإلمام ووافقه
 © ﴿: تعاىل اهللا قول يف كثري ابن اإلمام أورد األعداء مواجهة يف الثبات مقام ويف

¯ ® ¬ « ª » º ¹ ¸ ¶µ´ ³ ² ± ° 
 Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼

Ë﴾)2(.  
 عنهما، اهللا رضي عمر، بن اهللا عبد عن«: قال حيث مأثورا تفسريا كثري ابن اإلمام أورد

: فقلنا - حاص فيمن وكنت- حيصة الناس فحاص ، اهللا رسول سرايا من سرية يف كنت: قال
 لو: قلنا مث فبتنا؟ املدينة دخلنا لو: قلنا مث ضب؟بالغ وبؤنا الزحف من فررنا وقد نصنع كيف
 فخرج الغداة، صالة قبل فأتيناه ذهبنا؟ وإال توبة لنا كانت فإن ، اهللا رسول على أنفسنا عرضنا
 فئة وأنا فئتكم، أنا العكَّارون، أنتم بل ال«: فقال. الفرارون حنن: فقلنا »القوم؟ من«: فقال

  .)4()3(»يده قَبلنا حىت فأتيناه: قال »املسلمني

                                                            

 .4/19 سابق، مرجع السعود، أبو) 1(
 .16 ،15: اآلية األنفال، سورة) 2(
 .5/2461 سابق، مرجع كثري، ابن) 3(
 .567» داود أيب ضعيف «يف األلباين الشيخ ضعفه واحلديث. 2647 احلديث رقم ،6/147 داود، أبو) 4(
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 ابن عن::قال حيث عنهما اهللا يرض عمر ابن مروية ذكر يف السعود أبو اإلمام وافقه كما«
 البيوت ودخلوا استحيوا املدينة إىل رجعوا فلما معهم وأنا فروا سرية إن قال عنهما اهللا رضي عمر
 وأنا رجع أي عكر من ونالكرار أي العكارون أنتم بل فقال الفرارون حنن اهللا رسول يا فقلت
  . )1(»فئتكم

 فأما ﴾ « ¼ ½ ¾ ¿ Á À ﴿«: تعاىل اهللا قول يف كثري ابن اإلمام وقال
  .»الكبائر من وكبرية حرام فإنه األسباب، هذه من سبب عن ال الفرار كان إن

 الزحف يوم الفرار أن يف كثري ابن اإلمام فيه وافق باملأثور تفسريا السعود أبو اإلمام أورد
 الزحف من الفرار أن عنهما اهللا رضي عباس ابن عن«: قال حيث مالحظة مع الكبائر، أكرب من
  ﴾ o n m l ﴿ :تعاىل لقوله الضعف من أكثر العدو يكن مل إذا وهذا الكبائر أكرب من
  . )2(»احلرب يف معه واحلاضرين بيته بأهل خمصوصة اآلية وقيل اآلية

 من الفرار: عنهما اللّه رضي عباس ابن عن«: اآلية هذه تفسري يف حيان أبو العالمة قال
 اجتِنبوا«: قَالَ  النِبى عِن  هريرةَ أَِبى عن البخاري صحيح ويف الكبائر أكرب من الزحف
عبوِبقَاِت السا :قَالُوا »الْمولَ يسا اللَِّه رمو نقَالَ ؟ه: »كرِباللَِّه الش، حالسولُ ،رقَتفِْس والن 
 وقَذْف ،الزحِف يوم والتولِّى ،الْيِتيِم ماِل وأَكْلُ ،الربا وأَكْلُ ،ِبالْحق ِإالَّ اللَّه حرم الَِّتى

  .)4(،)3(»»الْغاِفالَِت الْمؤِمناِت الْمحصناِت
: تعاىل اهللا قول يف كثري ابن ماماإل قال ، ولرسوله هللا االستجابة على احلث مقام يف

﴿ » º ¹ ¸ ¶µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «
Á À ¿ ¾ ½ ¼﴾ )5(.  

                                                            

 .2/417 سابق، مرجع السعود، أبو) 1(
 .2/417 ،)سابقال رجعامل( السعود، أبو) 2(

 z y x w v u t } | { ~_ ﴿ :تعاىل قوله باب الوصايا، كتاب البخاري، صحيح) 3(
 a `﴾، 10/142، 2766 احلديث رقم . 

 .5/289 سابق، مرجع أبوحيان،) 4(
 .24: اآلية األنفال، سورة) 5(
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  .)1(»يصلحكم ملا ﴾ ´ µ¶ ﴿ أجيبوا، ﴾ ¯ ﴿: البخاري قال«
 .)2(»الطاعة حبسن«: قال حيث السعود أبو اإلمام ووافقه
 D C B A ﴿: تعاىل اهللا قول عند  ورسوله اهللا طاعة على احلث مقام ويف

 FE Y X W V U TS R Q PO N M L K J I H G
[ Z  g f e d c b a ` _ ^ ] \

 x w vu t s r q p o n m l k j i h
 c b a ` _ ~ } |{ z y﴾)3( .  

 وأداء الرسالة إبالغ«: أي ﴾ L K J I ﴿: تعاىل اهللا قول يف كثري ابن اإلمام قال
  .)4(»األمانة

 من به أمر ما أي محل ما  عليه أمنا لموافاع: أي« :قال حيث السعود أبو اإلمام ووافقه
  .)5(»التبليغ

 صراط إىل يدعو ألنه وذلك«: كثري ابن اإلمام قال ،﴾ R Q ﴿ تعاىل اهللا قول ويف
  .»مستقيم

  .»الطاعة من به أمركم فيما: أي«: قال حيث السعود أبو اإلمام ووافقه
 ¯ °  © ª » ¬ ®﴿: تعاىل قال وأتباعه  الرسول تثبيت مقام ويف

 ½ ¼ » º¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ±﴾)6( .  
 إليها وتطمئن القلوب ا تسكن اليت رمحته أي«: قال حيث السعود أبو اإلمام ووافقه

 . )7(»ذلك قبل  له حاصلة كانت فقد السكينة مطلق وأما القريب للنصر مستتبعا كليا اطمئنانا

                                                            

 .5/2472 سابق، مرجع كثري، ابن) 1(
 .2/366، سابق مرجع السعود، أبو) 2(
 .55 ،54:اآلية النور، سورة) 3(
 .8/4225 سابق، مرجع كثري، ابن) 4(
 .6/161 ،)سابقال رجعامل( السعود، أبو) 5(
 .26: اآلية التوبة، ورةس) 6(
 .4/88 ،) السابق املرجع (السعود، أبو) 7(
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 ¯  ¨ © ª » ¬ ®﴿: تعاىل اهللا قول يف للقتال اإلعداد مقام ويف
 À ¿¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± °

Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á  Ò Ñ Ð Ï ÎÍ
Û Ú Ù Ø × ÖÕ Ô Ó    K J I HG F E D C B A

N M LO  \ [ Z Y X W V U T S RQ P
e d c b a` _ ^ ]    m l k j i h g f

n  o ~ }| { z y x w v ut s r q p 
j i h g f e d c b a ` _ ﴾)1(.  

 ¨ © ª » ¬ ® ﴿: تعاىل اهللا قول يف) القوة (مفهوم يف اإلمامان توافق
 ملقاتلتهم احلرب آالت بإعداد تعاىل أمر مث«:  كثري ابن اإلمام قال حيث ﴾¯ ° ± 

 أمكنكم، مهما: أي ﴾ ¨ © ª » ﴿: فقال واالستطاعة، واإلمكان الطاقة حسب
﴿ ± ° ¯ ® ¬ ﴾«)2(.  

 يقول  اهللا رسول مسعت«: يقول )4(عامر بن عقبة مسع أنه ،)3(شفَي بن ثُمامة علي أيب عن
  »الرمي القوة إن أال الرمي، القوة إن أال﴾ ¨ © ª » ¬ ® ﴿: املنرب على وهو

  .»كان ما كائنا احلرب يف به يتقوى ما كل من«: قال حيث السعود أبو اإلمام ووافقه
 اجليش ألن للقوة، همفهومي يف أعم كان السعود أبا اإلمام أن إال املفهوم يف اتفقا وإن ومها

  .احلرب وخبديعة بالسالح، ينتصر قد احلرب يف
  .ختوفون: أي »ترهبون«: وقوله ﴾ ² ﴿: تعاىل اهللا قول يف كثري ابن اإلمام وقال

                                                            

 .65: اآلية األنفال، سورة) 1(
 .5/2540 سابق، مرجع كثري، ابن) 2(
 يف مات يونس ابن قال الثالثة من ثقة االسكندرية، نزيل املصري، بالسكون اهلمزاين مغر، وفاء مبعجمه شفي بن مثامة: هو) 3(

 .1/196 سابق، مرجع التهذيب، تقريب حجر، ابن. العشرين قبل هشام خالفة
 مع صفني وشهد وسلم عليه اهللا صلى النيب رديف كان. الصحابة من. أمري: اجلهين مالك بن عبس بن عامر بن عقبة: هو) 4(

 ومات. البحر غزو وويل 47 سنة عنها وعزل هـ 44 سنة مصر وويل. العاص بن عمرو مع مصر فتح وحضر معاوية،
 .4/240 سابق، مرجع األعالم، الزركلي، ،مبصر
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 .»ختوفون«: قال حيث السعود أبو اإلمام ووافقه
 قال حيث ﴾O  RQ P ﴿: تعاىل اهللا قول تفسري يف التأليف مفهوم يف اإلمامان توافق

 وقال ،»ومؤازرتك ومناصرتك طاعتك وعلى بك، اإلميان على مجعها«: أي: كثري ابن إلماما
 ال حبيث االنتقام على والتهالك والضغينة العصبية من ذلك قبل بينهم كان ما«: السعود أبو اإلمام
 أنفقت لو معجزاته أر من وهذا واحدة كنفس تعاىل بتوفيقه صاروا حىت قلبان فيهم يأتلف يكاد
 .»بينهم ما لتأليف أي مجيعا األرض يف ما

 ﴾d c b  ﴿: تعاىل اهللا قول تفسري يف واحلكمة العزة مفهوم يف اإلمامان توافق
 أفعاله يف حكيم عليه، توكل من رجاء خييب فال اجلناب، عزيز: أي«: كثري ابن اإلمام قال حيث

  . »وأحكامه
 يريده مما شيء عليه يستعصي ال والغلبة القدرة كامل عزيز إنه«: السعود أبو اإلمام وقال

 .»يريده ما تسخري كيفية يعلم حكيم
 ﴾ i h g f ﴿: تعاىل اهللا قول تفسري يف ﴾ i h ﴿ معىن يف اإلمامان توافق

 القتال على واملؤمنني عليه، وسالمه اهللا صلوات نبيه، تعاىل حيرض«: كثري ابن اإلمام قال حيث
 على ومؤيدهم وناصرهم كافيهم: أي حسبهم، أنه وخيربهم ن،األقرا ومبارزة األعداء ومناجزة
  . »املؤمنني عدد قل ولو أمدادهم، وترادفت أعدادهم كثرت وإن عدوهم،

 وبني بينك فيما أو أمورك مجيع يف كافيك أي ﴾ i h ﴿«  :السعود أبو اإلمام وقال
  .)1(»احلراب من الكفرة

 ،﴾ v  }| { z y x w﴿: تعاىل اهللا قول معىن يف اإلمامان توافق
 وقال ،)2(»البشارة وبقيت األمر هذا نسخ مث بعشرة واحد كل«: كثري ابن اإلمام قال حيث
  .)3(»أمثاهلم عشرة على املؤمنني من مجاعة كل بتغليب تعاىل منه كرمي وعد«: أبوالسعود اإلمام

                                                            

 .4/54 سابق، مرجع السعود، أبو) 1(
 .5/2599 سابق، مرجع كثري، ابن) 2(
 .4/55 ،) السابق املرجع (السعود، أبو) 3(
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A  C B ﴿: تعاىل اهللا قول يف كثري ابن اإلمام قال ،القتال على احلث مقام ويف
 Q P O N M LK J I H G F E D﴾)1(.  

 وهلذا اإلسالم حوزة إىل فاألقرب األقرب فأوال أوال الكفار يقاتلوا أن املؤمنني تعاىل اهللا أمر«
 واملدينة، مكة عليه اهللا وفتح منهم فرغ فلما العرب، جزيرة يف املشركني بقتال  اهللا رسول بدأ

 العرب، جزيرة أقاليم من ذلك وغري وحضرموت، ،وخيرب وهجر، واليمامة، واليمن والطائف،
 لغزو فتجهز الكتاب، أهل قتال يف شرع أفواجا، اهللا دين يف العرب أحياء سائر من الناس ودخل
 أهل لكوم اإلسالم إىل بالدعوة الناس وأوىل العرب، جزيرة إىل الناس أقرب هم الذين الروم

 تسع سنة ذلك وكان احلال، وضيق البالد وجدب الناس جهد ألجل رجع مث تبوك فبلغ الكتاب،
  .)2(»السالم الصالة عليه هجرته، من

 فاألقرب منهم األقرب بقتال أمروا«: قال حيث اآلية معىن يف السعود أبو اإلمام ووافقه
 حوايل اليهود هم قيل واالستصالح بالشفقة أحق األقرب فإن عشريته بإنذار أوال  أمر كما
 املدينة من قريب وهو الشام يسكنون كانوا فإم الروم وقيل وخيرب والنضري يظةقر كبين املدينة
 .»وغريه العراق إىل بالنسبة

 الكفار وليجد: أي« ﴾ LK J I ﴿: تعاىل اهللا قول يف كثري ابن اإلمام وقال
 اغليظً املؤمن، ألخيه رفيقا يكون الذي هو الكامل املؤمن فإن هلم، قتالكم يف عليهم غلظة منكم
  .»الكافر عدوه على

 .)3(»القتال على وصربا شدة أي«: قال حيث السعود أبو اإلمام وافقه
 \ [ ^ _ ` b a ﴿ :تعاىل اهللا قول يف االستخالف مقام ويف

 p o n m l k j i h g f e d c
 b a ` _ ~ } |{ z y x w vu t s r q

 c﴾.  

                                                            

 123:اآلية التوبة، سورة) 1(
 .5/2741 سابق، مرجع كثري، ابن) 2(
 .4/184 سابق، مرجع السعود، أبو) 3(
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: أي األرض، خلفاء أمته سيجعل نهبأ  ، لرسوله اهللا من وعد هذا«: كثري ابن اإلمام قال
 الناس من خوفهم بعد ولَيبدلَن العباد، هلم وختضع البالد، تصلح وم عليهم، والوالةَ الناس أئمةَ
 حىت  اهللا رسول ميت مل فإنه واملنة، احلمد وله. ذلك وتعاىل تبارك فعل وقد فيهم، وحكما أمنا
  .)1(»بكماهلا اليمن وأرض العرب زيرةج وسائر والبحرين، وخيرب مكة عليه اهللا فتح

 يف امللوك تصرف فيها متصرفني خلفاء ليجعلهم أي«: قال حيث السعود أبو اإلمام ووافقه
 استخلف كما الصاحله واألعمال اإلميان من حاهلم على يكونوا مل الذين من خلفا أو ممالكهم
 فرعون إهالك بعد والشام مصر يف جل وعز اهللا استخلفهم إسرائيل بنو هم قبلهم من الذين

 .)2(»املؤمنة األمم من قبلهم ومن هم أو واجلبابرة
 ^ _ ` c b a ﴿: تعاىل قوله يف املؤمنني على اهللا بنعم التذكري مقام يفو

 s r q p o nm l k j i h g f e d﴾)3(.  
 صةق يف املالئكة، باجلنود املراد بأن ﴾ nm l k ﴿ :تعاىل اهللا قول يف اإلمامان توافق
 واخلوف، الرعب قلوم يف وألقت زلزلتهم املالئكة، وهم«: كثري ابن اإلمام قال حيث األحزاب
 اهللا ألقى ملا. النجاء النجاء،: فيقول إليه فيجتمعون. إيلَّ فالن بين يا: يقول قبيلة كل رئيس فكان
  .)5(،)4(»كةاملالئ وهم«: قال حيث السعود أبو اإلمام ووافقه .»الرعب من قلوم يف تعاىل

                                                            

 .8/4225 سابق، مرجع كثري، ابن) 1(
 .6/161 سابق، مرجع السعود، أبو) 2(
 .9: اآلية األحزاب، سورة) 3(
 .9/4732 ،)سابقال رجعامل( كثري، ابن) 4(
 .6/466 ،) السابق املرجع (السعود، أبو) 5(
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:אאא:
 n m l k j i h g f e d ﴿ :تعاىل اهللا قول فعند

 ` _ ~ } | { z y x w v u t sr q p o
 i h g fe d c b a﴾)1(.  

 يف اهلزمية إىل م أدى مما املشركني إىل بالنسبة األعمال تزيني طريقة يف اإلمامان اختلف
 مالك بن سراقة صورة على الشيطان بظهور كان التزيني أن كثري ابن يرى حني فعلى بدر غزوة

  .الروع بإلقاء كان التزيني أن السعود أبو اإلمام يرى للمشركني،
 k j i h g f e d ﴿«: تعاىل قوله يف كثري ابن اإلمام يقول

 sr q p o n m l﴾ ن: اآليةمهوا وما له جاؤوا ما - اهللا لعنه-  هلم حس 
 من ديارهم يف يؤتوا أن من اخلشية عنهم ونفي الناس، من اليوم هلم غالب ال أنه وأطمعهم به،

 جعشم، بن مالك بن سراقة صورة يف هلم تبدى أنه وذلك لكم، جار أنا: فقال بكر بين عدوهم
 º «¼ ﴿: عنه عاىلت اهللا قال كما منه، ذلك وكل الناحية، تلك كبري مدجل، بين سيد

 Á À ¿ ¾ ½﴾«)2(.  
 يطاقون وال يغلبون ال أم إليهم وخيل روعهم يف ألقى أي«: السعود أبو اإلمام يقول بينما

 اللهم قالوا حىت هلم جمري قربات أا يظنون فيما إياه اتباعهم أن وأومههم وعددهم عددهم لكثرة
  .)3(»الدينني وأفضل الفئتني إحدى انصر

 من بوسوسة كان سراقة من صدر ما إنّ :قال حيث الرأيني هذين عاشور، بن رالطاه وفصل
 :يقولون كما الشيطان، فعل فعل ألنه سراقة على أطلق الشيطان اسم يكون أن الشيطان،وجيوز

 خبواطر نفوسهم يف هلم زين أي حقيقًا إسنادا يكون أن وجيوز العرب شياطني من فالن«
  .»وسوسته

                                                            

 .48: اآلية األنفال، سورة) 1(
 .3/2525 سابق، مرجع كثري، ابن) 2(
 .4/42 سابق، مرجع السعود، أبو) 3(
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  .  )Ú Ù Ø × ÖÕ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î ﴾)1 ﴿: تعاىل اهللا قول وعند
 قال حيث ،﴾ Ð Ï Î ﴿: تعاىل اهللا قول يف )2(النسخ قضية يف اإلمامان اختلف

 وعكرمة، اخلراساين، وعطاء أسلم، بن وزيد وجماهد، عباس، ابن وقول«: كثري ابن اإلمام
 n m  p o﴿: »براءة« يف السيف بآية منسوخة اآلية هذه إن: وقتادة ،واحلسن

 t s r q﴾)3( ا؛ نظر فيهإذا فأما ذلك، أمكن إذا بقتاهلم األمر فيها براءة آية ألن أيض 
 يوم  النيب فعل وكما الكرمية، اآلية هذه عليه دلت كما مهادنتهم، جتوز فإنه كثيفًا، العدو كان

  .)4(»أعلم تعاىل واهللا ختصيص، وال نسخ وال منافاة فال احلديبية،
 .)5(»السيف آية نسختها عامة وقيل باليهود خاصة واآلية« :السعود أبو اماإلم قال بينما
 والسدي. جماهد قال كما فإا الكتاب بأهل خمصوصة قيل واآلية«: اآللوسي اإلمام وقال

 )v u ﴾)6 ﴿: تعاىل بقوله املعنيون أم على بناًء بقصتهم متصلة وهي قريظة بين يف نزلت
 السيف بآية منسوخة لكنها للكفار عامة هي:  وقيل ،هلم )7(﴾ ¨ © ﴿ يف والضمري إخل،
 وروي ،اجلزية منهم تقبل فإنه غريهم خبالف السيف أو اإلسالم إال هلم ليس العرب مشركي ألن
 ما على اجلزية منهم تقبل فيمن األمر أن وصحح ،وقتادة. وجماهد. عباس ابن عن بالنسخ القول
 إىل جيابوا أو أبدا يقاتلوا أن حبتم وليس أوسلم حرب من وأهله اإلسالم صالح اإلمام فيه يرى
  اهللا برسول اقتداًء سنني عشر من أكثر يهادن أن لإلمام جيوز ال أنه بعضهم وادعى ،أبدا اهلدنة

                                                            

 .61: اآلية األنفال، سورة) 1(

 y x ﴿ :تعاىل اهللا قول ومنه وإعدامه الشيء إزالة أحدمها معنيني على العرب لغة يف النسخ يطلق «:اللغة يف النسخ) 2(
 po n m l k j i h g f e d c b a ` _ ~ } | { z

 s r q﴾ يف النسخ» األزمانو القرون تناسخ ومنه الشباب الشيب ونسخ الظل الشمس نسخت قوهلم ومنه 
 بينها املوازنة وال استعراضها احلكمة من نرى ال خمتلفة كثرية بتعاريف االصطالح يف النسخ عرف لقد «:االصطالح
 وأنسب أقرب نراه واحد بتعريف جنتزئ فإننا الشرع لسان يف النسخ حقيقة تصوير هو كلها منها الغرض دام وما ونقدها
 .2/175 سابق، مرجع الزرقاين،. بتصرف» رعيش بدليل الشرعي احلكم رفع وهو

 . 29 اآلية، التوبة، سورة) 3(
 .5/2538 سابق، مرجع كثري، ابن) 4(
 .4/53 سابق، مرجع السعود، أبو) 5(
 .56: اآلية األنفال، سورة) 6(
 .60: اآلية األنفال، سورة) 7(
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  .)1(»انقضائها قبل نقضوا إم مث املدة هذه مكة أهل صاحل فإنه
 هي هل اآلية هذه يف اختلف وقد« :قال حيث اآلية، يف التفصيل القرطيب، اإلمام ذكر وقد
² ﴿ ،)2(﴾ | { ~ � ﴿ نسخها: عكرمة وقتادة فقال ال أم منسوخة

 ¹¸ ¶ µ ´ ³﴾)3( حىت موادعة كل براءة نسخت: وقاال 
 مبنسوخة ليست: وقيل )o n m l k ﴾)4 ﴿ هلا الناسخ: عباس ابن اهللا إال إله ال يقولوا
  اخلطاب بن عمر زمن يف اهللا رسول أصحاب احلص وقد اجلزية أهل من اجلزية قبول أراد بل
 وهم فيه هم ما على وتركوهم منهم أخذوه ما على العجم بالد من كثريا األئمة من بعده ومن

 ذلك من يؤدونه مال على البالد أهل من كثريا اهللا رسول صاحل وكذلك استئصاهلم على قادرون
 عىن: جماهد قال: إسحاق ابن قال النصف يؤدواو يعملوا أن على الغلبة بعد إليها أهلها رد خيرب
: زيد وابن السدي وقال شيء منهم يقبل فال املشركون فأما منهم تقبل اجلزية ألن قريظة اآلية ذه
 عنه اجلواب خيتلف وذا: العريب ابن قال فيها نسخ وال فأجبهم الصلح إىل دعوك إن اآلية معىن
 املسلمون كان فإذا )p o n m l k  s r q﴾)5 ﴿ :وجل عز اهللا قال وقد
 يف مصلحة للمسلمني كان وإن صلح، فال شديدة وشدة عديدة ومجاعة ومنعة وقوة عزة على
 صاحل وقد إليه احتاجوا إذا به املسلمون يبتدئ أن بأس فال يدفعونه ضرر أو جيتلبونه لنفع الصلح
 وأهل دومة وأكيدر ريالضم صاحل وقد صلحهم فنقض نقضوها شروط على خيرب أهل اهللا رسول
 هذه على والصحابة اخللفاء زالت وما عهده نقضوا حىت أعوام لعشرة قريشا هادن وقد جنران
 للمسلمني القوة كانت إذا:القشريي قال عاملة شرحناها اليت وبالوجوه سالكة شرعناها اليت السبيل
 وقد الزيادة جتوز وال سنني شرع مهادنتهم جاز للكفار القوة كانت وإذا سنة اهلدنة تبلغ أال فينبغي
  )6(»سنني عشر مكة أهل  اهللا رسول هادن

                                                            

 .10/308 سابق، مرجع اآللوسي،) 1(
 .5: اآلية التوبة، سورة) 2(
 .36: اآلية التوبة، سورة) 3(
 .35: اآلية حممد، سورة) 4(
 .8/40 سابق، مرجع القرطيب،) 5(
 .بتصرف 8/40 ،) السابق املرجع (القرطيب،) 6(
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í³^{}<< <

 كُنت وإن اجلليلني العاملني بني النصر أسباب بآيات يتعلق ما يف سريعة جولة فهذه وبعد،
ا البحث هذا أُقدمفال اجلليلني العاملني بني مقارن ا نفسي أضعالرغم فعلى ألحدمها، أو هلما مقيم 
 إال أنا وما املتتدفق كالنهر عطاءمها أن إال احلاضر عصرنا وبني العاملني هذين بني الزمين التباعد من

 البحث هذا قيمة املتدفق،وترجع اليم هذا من يأخذَ أن عساه فما النهر هذا من يرتشف كعصفوٍر
 ختصص لكل وفقًا القضايا إىل الرجوع كافة ااالت يف للدارسني يمكن هأن إىل املماثلة واألحباث

 من وميكن ممكنة، طريقة بأقرِب اهلدف إىل ووصوالً للجهد توفريا ذلك فيكون يرجع أن يريد من
  :إىل أخلُص أن تقدم ما خالِل

:אמ
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 على والتوكل اهللا، وذكر والدعاء، العدو، لقاء عند والثبات الصرب، النصر أسباب أهم من -3
 . واملعنوي املادي واإلعداد الفرقة، وعدم املسلمني صف وتوحيد اهللا، شريعة ونصرة اهللا،

 ما إىل ا ليصل املختلفة العلم حبور يف وجيول يصول أن على السعود أيب العالمة اعتماد -4
 .متعددة علوٍم يف التبحر من كثٍري إىل حيتاج السعود أليب القارئ فإن لذا يريد،

 ابن اإلمام إليها يسبق مل القرآنية اآليات بعض حول بالغية بقضايا السعود أبو اإلمام تفرد -5
 التطبيقي التوظيف توظيفها مع أسرارها عن فيه كشف دقيقًا، حتليلًا بتحليلها فقام كثري
 .التأويلية ايناملع على

 واملستقاه والتأخري بالتقدمي املتعلقة البالغية النكات من العديد بذكر السعود أبو اإلمام تفرد -6
 املسند بقضية التقدمي يف السعود أيب اإلمام تقيد عدم أن واملالحظ اجلليل، النظم سياق من

 البالغيون، هلا يعرض مل والتأخري التقدمي من ألوان لبحث أرحب فرصة له أتاح إليه واملسند
 تطويعه مع مواقعها اختالف على للتراكيب وشاملة جدا، ثرية اإلمام نظرة كانت مث ومن
 يطلق ما وهو القرآين، للسياق ومطابقتها القرآنية املعاين إبراز يف البالغية النظريات لتلك
 ذلك يف وهو ر،املضما هذا يف قدما أرسخ فاإلمام الكرمي، للقرآن البياين التفسري: عليه
 .خيفي ال كما الفائقة واملزايا الرائقة بالنكت كثري ابن اإلمام عن متفرد

 والتنكري، للتعريف البالغية لألغراض بالتعرض كثري ابن اإلمام عن السعود أبو اإلمام تفرد -7
 البالغية واللطائف املعاين خالهلا من طوع متفردة، بالغية نظرة صاحب اإلمام وكان

 .بياين إعجاز من حوته ما مربزا لآليات، التأويلي املعىن إلثراء لتنكريوا للتعريف
 إحيائية دالالت ذات بالغية معاٍن إىل كثري ابن اإلمام عن متفردا السعود أبو اإلمام أرشد -8

 وقد. القرآنية لآليات التأويلي املعىن توجيه يف الدالالت لتلك إخضاعه مع اجلر، حلروف
 يكون بأن وجدير حقيق فاإلمام البيانية، التطبيقات بتلك تفسريه عودالس أبو اإلمام أثرى
 .البياين التفسري فرسان مقدمة يف

 عن باحثًا املعجز، القرآين النظم جنايا يف نافذة حبثية نظرة صاحب السعود أبو اإلمام كان -9
 داعهإب واصل وإمنا بذلك يكتف ومل واجلمع، اإلفراد حيث من القرآين اللفظ ورود أسرار
 اجلليل للنظم التأويلي واملعىن يتناسق، الذي واجلمع لإلفراد البالغي املعىن إىل اإلشارة يف
 التطبيق إىل جتاوزه بل االصطالح حد عند اإلمام يقف فلم املوضوعي، السياق خالل من
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 له يكن مل الذي كثري ابن اإلمام عن متفرد ذلك يف وهو له، البياين التفسري خالل من
 .املوضوع هذا حول يذكر إسهام

 تقرير من البالغية التكرار لدالالت كثري ابن اإلمام عن متفردا السعود أبو اإلمام تعرض -10
 ميزان يثقل ومما ذلك، وغري وإبرازها املعاين وتأكيد به، العناية وإظهار وتوكيده، املكرر،
 التأويلي، املعىن خلدمة البالغية والدالالت املعاين هذه وظف أنه العلمي السعود أيب اإلمام
 للنص التأويلي للتطبيق جتاوزها وإمنا الفن، ألهل البالغية الصنعة حدود عند يقف فلم

 .الكرمي للقرآن البالغي التفسري عليه يطلق ما وهو القرآين،
 تقوية من وداللته وأدواته التأكيد إىل كثري ابن اإلمام عن متفردا السعود أبو اإلمام أملح -11

 . تعاىل اهللا لكالم املتدبر نفس يف له لتمكنيوا املعىن
 نظرات لإلمام وكان األصل، خالف على الكالم خروج متفردا السعود أبو اإلمام تأمل -12

 يبني وهذا اخلروج، هذا أسرار من متنوعة متعددة ونواحي شىت جوانب تناولت بالغية
 البالغية النظريات هاتيك وظف اإلمام أن كما البالغية، السعود أيب اإلمام مادة ثراء مدى
 وهو الكرمي للقرآن البياين التفسري نسج يف وطوعها القرآنية لآليات التأويلي املعىن تقرير يف
 ومل بشئ الباب هـذا يف كثـري ابـن اإلمـام يفصح ومل. ريب وال مضماره فرسان من
 متفرد السعود أبو فاإلمام اخلروج، هذا مكنونات عن والتبيني الكشف يف إسهاما له أجد
 .خيفي ال ما الفائقة واملزايا الرائقة بالنكات عليه

 مل حبيث والبالغية النحوية خترجياته يف يبديها اليت واملرونة السعود أيب عند الدقيق الفهم -13
 .البحث خالل من ذلك أوضحت كما لألسلوب، حتليليه يف الصنعة فيه تؤثر

 قليلة املخالفات تعد بينما السعود أيب عند تورد اليت األمور أكثر من التفردات تعترب -14
 . السعود أبو اإلمام به تفرد ما إىل بالقياس

 كثري، ابن اإلمام عن فيها متفردا العقدية املسائل بعض تفسريه يف السعود أبو اإلمام تناول -15
         : بــ املتعلقة القضايا وهي

 .والصغائر الكبائر 
 .وينقص يزيد اإلميان 
 . سىناحلُ اهللا أمساء 
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 .والرباء الوالء 
 .العباد أفعال خلق 
 .اآلخر باليوم اإلميان 

 أفعال خلق يف - واجلماعة السنة أهل-  احلق أهل قاعدة بتقعيد السعود أبو اإلمام تفرد -16
 وليس شئ، لكل خالق وتعاىل سبحانه اهللا أن ومؤداها واملرجئة، للمعتزلة خالفًا العباد،
 لصريح ذلك يف موافقًا الكرميات اآليات من ذلك لىع ودلل الكسب، إال فعله من للعبد

 .األمة وسلف والسنة الكتاب
 القراءات هذه وتوجيه القراءات من الكثري يف كثري ابن اإلمام عن السعود أبو اإلمام تفرد -17

 حيث من القراءة هذه بوصف يهتم مل اإلمام أن البحث خالل من واملالحظ وحنويا، بالغيا
 .قارئها إىل عزوها وكذلك الشواذ أو التواتر

 عند جندها اليت بالتخصصية تتسم ال اليت اجلوانب على كثري ابن العالمة تفسري اعتماء -18
 العلوم يف متبحرين ليسوا هم ملن يكون ما أقرب تفسريه يعد وإمنا السعود، أيب العالمة
 .ةالثقاف من يسري شيء لديها اليت املختلفة الطبقات منه فيفيد املختلفة،

 .الكرمي القرآن يف النصر أسباب بآيات تعلقت اليت القضايا خمتلف يف اإلمامان توافق -19
 قوله ذلك مثال. ألصحاا يسندها ومل ،إحداها يرجح مل بآراء يأيت كثري ابن اإلمام أحيانا -20

 .)gf e d c b a ﴾)1 ﴿: تعاىل
  .اثنتان خمالفتان إال توجد تكاد ال إنه حيث املخالفات قلة -21
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:א
|Î_<له تتعرض ما حقيقة ودراسة متأنية، موضوعية دراسة اإلسالمية األمة واقع بدراسة 

  .ومقاومتها عليها للرد املناسبة الوسائل إجياد على والعكوف نفسية حرب من األمة
 احمليط الواقع وفهم لدراسة حبثية مراكز وجود ضرورة والتمكني النصر متطلبات أهم من إن
  .ااالت مجيع يف متخصصون أساتذة عليها شرفي جيدا،

|Î_<ذلك وليس تعاىل، اهللا أعداء إلرهاب عسكرية ردع قوة اإلسالم ألمة يكون أن 
 قدراا تطور أن اإلسالمية األمة واجب من إن بل املسلمني، غري على حكرا

 ما اهل يكون وأن التسليح، جمال يف العظمى الدول مستوى يف تكون وأن العسكرية
  .القوة أشكال من لغريها

|Î_<ملكة تكوين على العمل اإلسالمية باجلامعات القرآن وعلوم التفسري أقسام على 
 البحوث يف الباحثني لدى العلمي والسبق واإلبداع والنقد واالجتهاد االستنباط
 منهجية خالل من وذلك امللكة، لتلك القاتل اإلنشائي املنهج عن والنأي القرآنية

 .التطبيقية والدراسة املقارن لتفسريا
|Î_<االعتقاد آيات يتناول تفسري إخراج على العمل القرآن وعلوم التفسري أقسام على 

 تطبيقاا مع االعتقادية للمسائل وتدليالً وتقعيدا تأسيسا احملمود والتأويل بالتفسري
 منظار من املصريية مةاأل قضايا متناولة املعاصرة األمة حياة على وإنزاهلا العملية
 عليه يطلق ما وهو اإلميان، نور إىل التيه ظلمات من األمة خيرج فاعل عقدي
  .العقدي بالتفسري

|Î]<لتحقيق علمي برنامج بوضع اإلسالمية باجلامعات القرآن وعلوم التفسري أقسام على 
 يسبقوا ومل به واتفرد ما لنا يظهر منهجيا، علميا حتقيقًا املفسرين من املتقدمني كتب
 مع فيه خالفوهم وما املفسرين، من غريهم فيه وافقوا وما تفسريية، قضايا من إليه
  .واإلحالة بالعزو ذويها إىل التفسريية القضايا نسبة

|Î_<خالل من اللغوي، التفسري حتت املندرجة التراثية التفسريية املصنفات بتحقيق 
 تأويل أو مأثور تفسري من اآليات يف أُثر ما مع املتوافق النحوي الوجه إيثار منهجية
  .حممود
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|Î_<ا يقوم واليت الفكري، الغزو حملاوالت يتصدوا أن اإلسالمية األمة علماء على 
 وتبطل أسالييبهم تفضح وأن. إخل.. وأذيالُهم واملستشرقون واملنصرون، العلمانيون
 اخلطر، استفحل فقد ظيم،الع لإلسالم واملشرقة الصحيحة، الصورة لتظهر مكرهم
 .اخلطب وعظم ،الراقع على اخلرق واتسع

 كلمة من يل كان وإن الكمال، أدعي وال إليها، توصلت اليت واملقترحات النتائج أبرز هذه
  : فأقول البحث ختام يف

 فجره خيوط تظهر وأن ويتألأل، يلمع أراه أن ألحلم وإين حمالة، ال آت النصر أن أؤكد
 وحدد الطريق، لنا القرآن رسم لقد الدامس، والظالم واألحزان اآلالم من الركام هذا وسط
  . النصري ونعم املوىل نعم إنه املنهج، لنا

﴿ äã â á à ß ÞÝ Ü Û ﴾)1(.  
﴿ d c b a ` _^ ] \ ﴾)2(.  

                                                            

 .53: اآلية يونس، سورة) 1(
 .51: اآلية إلسراء،ا سورة) 2(
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 الصحفة السورةرقمها اآلية م
38 ﴿ \ [ Z Y X W V 

 81 عمران آل151 ﴾[ ^ 
39 ﴿ rq p o n m l ﴾ 16022 عمران آل 
40 ﴿ lk j i h g f e d ﴾  169278 عمران آل 
41 ﴿ È  Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É

 Ó Ò Ñ﴾ 173122 عمران آل 
42 ﴿ H G F E D C B A ﴾ 174122 عمران آل 
43 ﴿ I H G F E D C B A ﴾ 1 1 النساء 
44 ﴿ ÂÁ À ¿ ﴾ 43 160 النساء 
45 ﴿ J I H G F E DC B A ﴾ 45 149 النساء 
46 ﴿ } | { z y x w v u t s r 

 253 النساء 48 ﴾~�
47 ﴿Í Ì Ë Ê É È Ç  Î 

 Ñ Ð Ï﴾  51 267 النساء 
48 ﴿ L K J I H G F ED C B A ﴾  52 90 النساء 
49 ﴿ Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç

 Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò ÑÐ﴾ 59 281 النساء 
50 ﴿ I H G F E D C B A 

 L K J﴾ 75 82 النساء 
51 ﴿ v u t s r q p o nm l k 

x w ﴾ 82 87 النساء 
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 الصحفة السورةرقمها اآلية م
52 ﴿ ÙØ × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ ﴾ 86 258 النساء 
53 ﴿ vu t s r q p o ﴾ 89 182 النساء 
54 ﴿ H G F E D C B A 

 L K J I﴾ 10283 النساء 
55 ﴿ ¥ ¤ £ ¢ ¡� ~ } | { 

 106 النساء104  ﴾¦ § ¨© 
56 ﴿ o n m ﴾ 6 160 املائدة 
57 ﴿ ~ } | { z y x 

 § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡�
ª ©¨ ﴾ 8 164 املائدة 

58 ﴿ Á À¿ ¾ ½ ¼ » º 
 Ä Ã Â﴾  9 120 ائدةامل 

59 ﴿ m l k j i h g f e 
o n ﴾ 19 196 املائدة 

 44 املائدة 21 ﴾ } | { ~ ﴿ 60
61 ﴿ K JI H G F E D C B 

 NM L﴾ 51 265 املائدة 
62 ﴿ d c b a `_ ^ ] \ [ 

 gf e﴾ 105101 املائدة 
63 ﴿ \ [Z Y X W V U 

 135 األنعام103  ﴾[ ^ 
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 الصحفة السورةرقمها اآلية م
64 ﴿ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } | { 

© ¨ § ¦¥ ®¬ « ª ﴾ 28 95 األعراف 
65 ﴿ b a ` _ ^ ] \ 

 i h g f e d c
 ml k j﴾ 75 154 األعراف 

66 ﴿ { z y x w v u 
 154 األعراف 76  ﴾| 

67 ﴿ I H G F E D C B 
 U T SR Q P O N M L K J

 W V﴾ 88 91 األعراف 
68 ﴿ DC B A ﴾ 1 83 األنفال 
69 ﴿ n m l k j i ﴾ 3 121 األنفال 
70 ﴿A  E D C B ﴾ 9 22 األنفال 
71 ﴿ UT S R Q P O N M ﴾  10 137 األنفال 
72 ﴿ f e d c b ﴾ 11 76 األنفال 
73 ﴿ a ` _ ~ } | { z y 

 i h g f e d cb﴾  12 20 األنفال 
74 ﴿ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © 

 107 األنفال 15  ﴾³ ´ 
75 ﴿ ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ 

 Á À﴾  16 19 األنفال 
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 الصحفة السورةرقمها اآلية م
76 ﴿ C B A  I H G FE D

 NM L K J﴾ 17 134 األنفال 
77 ﴿ _ ^ ] \ [ Z ﴾  18 166 األنفال 
78 ﴿ fe d c b a ﴾  19 243 األنفال 
79 ﴿ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « 

 ¶µ ´﴾  24 147 األنفال 
80 ﴿ { z y x w v u t s 

 154 األنفال 31 ﴾| { ~� ¡ ¢ £ ¤ ¥ 
81 ﴿ Æ Å Ä ÃÂ Á À ¿ ¾ ½ 

 É È Ç﴾ 33 253 األنفال 
82 ﴿ J I H G F E D C B ﴾ 41 231 األنفال 
83 ﴿ ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ 

 147 األنفال 44  ﴾» ¬ ® 
84 ﴿ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » 

Æ Å Ä Ã Â ﴾ 45 19 األنفال 
85 ﴿ G F E D C B A 

IH﴾  46 18 األنفال 
86 ﴿ h g f e d ﴾ 48 84 األنفال 
87 ﴿ | { z y x w v u 

 304 األنفال 56 ﴾{ ~ _ ` 
87 ﴿ ® ¬ « ª ©  ̈﴾ 60 27 األنفال 
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 الصحفة السورةرقمها اآلية م
89 ﴿ Ø × ÖÕ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î 

 Ú Ù﴾ 61 188 األنفال 
90 ﴿ HG F E D C B A ﴾ 62 138 األنفال 
91 ﴿O  Y X W V U T S RQ P

 \ [ Z﴾ 63 138 األنفال 
92 ﴿ m l k j i h g f ﴾  64 110 األنفال 
93 ﴿ o ut s r q p ﴾ 65 73 األنفال 
94 ﴿ p o n m l  ts r q﴾ 66 149 األنفال 
95 ﴿ J I H G F E D C B A 

 T S R Q P O N M L K
 Y X W VU﴾ 70 171 األنفال 

96 ﴿ Á  È Ç Æ Å Ä Ã Â
 Ñ Ð Ï ÎÍ Ì Ë Ê É﴾ 20 131 التوبة 

97 ﴿ \ [ Z Y X W V
 cb a ` _ ^ ]﴾ 23 260 التوبة 

98 ﴿ q p o n m l k 
 w v u t s r
 } | { z y x

 b a ` _ ~﴾ 24 119 التوبة 
99 ﴿ u ts r q p o n 

wv﴾ 25 188 التوبة 
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 الصحفة السورةرقمها اآلية م
100﴿ ± ° ¯ ® ¬ « ª © ﴾ 26 199 التوبة 
101﴿ W V U T S R Q 

 ^ ] \ [ Z Y X﴾ 33 3 التوبة 
102﴿ l k j i h g f e d 

 sr q p o n m﴾ 38 84 التوبة 
103﴿ h g f e d c 

 j i﴾ 39 281 التوبة 
104﴿ y x w v u ﴾ 40 84 توبةال 
105﴿ E D C B A 

 JI H G F﴾ 41 104 التوبة 
106﴿ hg f e d c b ﴾ 66 106 التوبة 
107﴿ h  g  f  e  d  c  b  a  `  

 p  o  n  m  l  k  j  i
 r q﴾ 91 282 التوبة 

108﴿ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } 
 ª © ¨ §﴾  92 282 التوبة 

109﴿ H G F E D C B A 
 LK J I﴾ 12385 التوبة 

110﴿V U T S  [ Z Y X W 
 d c b a ` _ ^] \

 e﴾ 124256 التوبة 
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 الصحفة السورةرقمها اآلية م
111﴿ n m l k j i h g 

 r q p o﴾  125256 التوبة 
112﴿ æ å äã â á à ß ÞÝ Ü Û 

 ç﴾ 53 312 يونس 
113﴿ l k j i h g f ﴾ 22 119 هود 
114﴿ o n m l k j i h g 

 w v u t s r q p﴾  113267 هود 
115﴿£ ¢ ¡� ~ } | { z y  

 253 هود114 ﴾¤ ¥¦ 
116﴿ I H GF E D C B A 

M L K J﴾  25 121 إبراهيم 
117﴿ ÏÎ Í Ì Ë Ê É È

Õ Ô Ó Ò Ñ Ð﴾ 42 106 إبراهيم 
118﴿ m l k j i h g ﴾ 9 2 احلجر 
119﴿ W VU T S R Q 

 Z Y X﴾ 8 179 النحل 
120﴿ NM L K J I H ﴾ 51 312 اإلسراء 
121﴿ T S R Q P O N M L 

V U Y X W ﴾  88 70 اإلسراء 
122﴿ G F E D C B A 

 KJ I H﴾ 28 268 الكهف 
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 الصحفة السورةرقمها اآلية م
123﴿ Ê ÉÈ Ç Æ Å Ä Ã Â Á 

 Ì Ë﴾  33 273 الكهف 
124﴿ } | { z y x w   

 252 مرمي 59 ﴾~� 
125﴿ ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦ ¥ 

 252 مرمي 60 ﴾° ± 
126﴿ Ô Ó ÒÑ Ð Ï Î Í

Ú Ù Ø × Ö Õ﴾  76 255 مرمي 
127﴿t s r  w v u ﴾  4 135 طه 
128﴿ | { z y ﴾  5 135 طه 
129﴿ � ~ } | { z y x ﴾  44 112 طه 
130﴿ o n m lk j i h g f e 

 w v u t s r q p﴾ 94 105 طه 
131﴿ { z y x w v u 

 44 طه121 ﴾| { ~ �¡ ¢ £ ¤ ¥ 
132﴿ S R Q P O N M 

 T﴾  92 284 األنبياء 
133﴿Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ  

 â á à ß﴾ 15 63 احلج 
134﴿ a ` _ ^ ] \ [ Z Y 

 c b﴾ 40 23 احلج 
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 الصحفة السورةرقمها اآلية م
135﴿ { z y x w v u t 

 c ba ` _ ~ } |
 e d﴾ 41 24 احلج 

136﴿ b a ` _ ~ } | { z y x 
 k j i h g f e d c

 230 احلج 52  ﴾
137﴿ { z y x w v u t s r q p 

 154 املؤمنون 24 ﴾| { ~ 
 147 املؤمنون108 ﴾ ] \ [ ^ _ ﴿ 138
139﴿ Y X W V U T S ﴾ 107147 املؤمنون 
140﴿ K J I H G FE D C B A 

 TS R Q PO N M L﴾ 54 85 النور 
141﴿ b a ` _ ^ ] \ 

 e d c﴾  55 120 النور 
142﴿ k j i h g f e 

 l﴾ 56 101 النور 
143﴿ H G F E D C B A ﴾ 33 37 الفرقان 
144﴿ k j i h g f e  m l

 n﴾  49 125 الفرقان 
145﴿ e d c b a ` _ ~ 

 f﴾ 72 269 الفرقان 
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 الصحفة السورةرقمها اآلية م
146﴿ } | { z y x w ﴾ 93 65 الشعراء 
147﴿ q p o ﴾ 214242 الشعراء 
148﴿ g f e d c b a ` _ ~ } 

n m l k j ih ﴾ 68 119 العنكبوت 
149﴿ ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ 

 141 الروم 48  ﴾» ¬ 
150﴿ Æ Å Ä Ã Â  Ë Ê É È Ç﴾ 49 141 الروم 
151﴿ f e d c b a ` _ ^ 

 nm l k j i h g﴾ 9 150 األحزاب 
152﴿ | { z y x w v u ﴾ 70 1 األحزاب 
153﴿ ¨ § ¦ ¥¤ £ ¢ ¡ � ~ 

 ® ¬ « ª ©﴾ 71 1 األحزاب 
154﴿ I H G F E D C B A ﴾  11 140 الزمر 
155﴿ O N M L K ﴾  14 140 الزمر 
156﴿ u t  | { z y x w v

 252 الزمر 53 ﴾{ ~� 
157﴿ ] \ [ Z Y X W V U 

 13 غافر 51   ﴾^ _
158﴿ i h g fe d c b a 

 k j﴾ 52 294 غافر 
159﴿ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ﴾ 41 65 الشورى 
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 الصحفة السورةرقمها اآلية م
160﴿ ¬ « ª© ¨ § ¦ ﴾ 44 2 الزخرف 
161﴿ ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ 

 ¼ » º﴾ 45 95 الزخرف 
162﴿ ¹ ¸ ¶ µ  À ¿ ¾ ½ ¼ »º

 Á﴾ 29 230 اجلاثية 
163﴿ o n m l k j i h g 

 s r q p﴾ 17 240 األحقاف 
164﴿ q p o n m l k j i 

 v u t s r﴾ 31 278 األحقاف 
165﴿ { z y x w v u t s r 

 65 حممد 4 ﴾| 
166﴿ d c b a ` _ ^ ] \ 

 gf e﴾  4 255 الفتح 
167﴿ É È Ç Æ Å Ä Ã Â 

 Ð Ï Î ÍÌ Ë Ê﴾ 28 3 الفتح 
168﴿ po n m l k j i ﴾ 9 264 احلجرات 
 264 احلجرات 10  ﴾ ¬ ® ¯ ° ± ³² ﴿169
170﴿ J I H G F E D C B A 

 LK﴾ 12 105 احلجرات 
171﴿ h g f e d c ﴾  56 112 الذاريات 
172﴿ c b a ` _ ﴾ 10 65 القمر 
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 الصحفة السورةرقمها اآلية م
173﴿ W V U T ﴾ 72 123 الرمحن 
174﴿^ ] \ [ Z Y X  _ 

 ed c b a `﴾ 20 123 احلديد 
175﴿ H G F E D C B A 

 L K J I﴾ 22 ادلة267 ا 
176﴿ _ ~ } | { z y x w 

 f e d c b a `﴾ 12 65 احلشر 
177﴿ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ } 

 ®¬ « ª © ¨

 44 احلشر 23 ﴾¯ ° ± ² 
178﴿ r q p o n m l k ﴾ 2 95 الصف 
179﴿ ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ 

 25 الصف 4 ﴾§ ¨ © 
180﴿ y x w v u t s r q p o ﴾  10 226 الصف 
 226 الصف 11 ﴾ } | { ~ � ¡ ¢ £ ¤¥ ﴿181
182﴿Ì Ë ÊÉ È Ç Æ Å ÄÃ Â  ﴾ 13 226 الصف 
183﴿ kj i h g f ﴾ 7 101 الطالق 
184﴿ ª © ¨ § ﴾ 9 268 القلم 
185﴿ [ Z Y X ﴾  6 122 الطارق 
186﴿ x w v u ﴾ 1 95 الشرح 
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Œ†ãÊ<oè^uù]<íèçfßÖ]< <

الصفحة احلديث طرف م
 ي »الناس يشكر ال من اهللا يشكر ال« 1
2 »رشِذِه بةَ هاِء الْأُمنِر ِبالسصالنِكِني ومالت3 »و 
 3 »... ومغاِربها مشاِرقَها فَرأَيت اَألرض ِلى زوى اللَّه ِإنَّ« 3
4 »ِبعتلَتن ننس نم لَكُما قَبرٍر ِشبا ِبِشباعِذراٍع و92 »ِبِذر 
5 »تِصرا نبِبالص ِلكَتأُهو ادوِر عب158 »ِبالد 
 241 »لَكُما أُف ِلواِلديِه قَالَ والَِّذي« 6
 242 »الصفَا صِعد حتى« 7
 247 »اهللا رسول منرب عند أصواتكم ترفعوا ال« 8
 253 »سقٍَم ولَا نصٍب، ولَا وصٍب، ِمن الْمؤِمن يِصيب ما« 9

 256 »... وواِلِدِه ولَِدِه ِمن ِإلَيِه أَحب أَكُونَ حتى أَحدكُم يؤِمن الَ« 10
 256»اللَّه ِإالَّ ِإلَه الَ قَولُ أَعالها شعبةً وِستونَ ِبضع أَو وسبعونَ ِبضع اِإلميانُ« 11
12 »نأي مر كُما ِمنكَرنم هريغِدِه فَلْيفَِإنْ ِبي لَم ِطعتساِنِه ي256 »فَِبِلس 
14 »دمِللَِّه الْح بر الَِمنيالْع ِهي :عبثَاِني السآنُ الْمالْقُرو ِظيم279 »... الْع 
 281 »...فَانِفروا استنِفرتم وِإذَا وِنيةٌ ِجهاد ولَِكن الْفَتِح بعد ِهجرةَ لَا« 15
 294 »وعدتين ما يل اجنز اللهم« 16
 296 »العكَّارون أنتم بل ال«: فقال. الفرارون حنن: فقلنا 17
 297 »الْموِبقَاِت السبع اجتِنبوا« 18
 299 »الرمي القوة أن أال« 19
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Œ†{ãÊ<l]ð]†{ÏÖ]< <

א: א אא :א
الصفحة السورة اآلية اآلية نص م
 206 عمران آل 13 .الفريق أو بالقوم الفئة تأول على): يقاتل (قُرئ 1
 206 عمران آل 13 .)ِفئَةٌ( قُرئ 2
 208 عمران آل 81 .مصدرية ما أن على بالكسر): ِلما (قُرئ 3
 211 عمران آل 160 .خمذوال جعله إذا أخذله من: )يخِذلْكُم( قُرئ 4
 213 األنفال 9 .اهلمزة بكسر): مِمدكُم أَني (قُرئ 5
 214 األنفال 11 .اإلغشاء من): يغشيكم (قُرئ 6
 214 األنفال 11 .النعاس إىل الفعل إسناد على): يغشاكم (قُرئ 7
 215 األنفال 11 .كرمحة ):أَمنةً (قُرئ 8
 215 األنفال 12 .بالكسر): معكُم أَني( قُرئ 9
 215 األنفال 12 .اإلنزال من بالتخفيف): علَيكُم وينزلُ (قُرئ10
 216 األنفال 17 .احمللني يف والرفع بالتخفيف): اهللا ولكن (قُرئ11
 216 األنفال 18 . ومشددا خمففًا بالتنوين): موهن (قُرئ12
 217 األنفال 20 .اهلمزة حذف لىع الراء بتشديد): املرء (قُرئ13
 218 األنفال 20 .بإدغامها وقُرئ التاءين إحدى بطرح): تولَّوا ولَا (قُرئ14
 220 األنفال 66 .الضاد بضم ضعفًا وقُرئ): ضعفًا (قُرئ15
 220 األنفال 66 .بالفتح الضعف وقيل): ضعفًا (قُرئ16
 220 نفالاأل 66 .الفوقانية بالتاء سبق فيما) تكن (قُرئ17
 221 التوبة 24 .عشرياتكم وقُرئ): وعِشريتكُم (قُرئ18
 221 التوبة 24 .وعشائركم وقُرئ): وعِشريتكُم (قُرئ19
 222 التوبة 38 . االستفهام على أثاقلتم وقُرئ): اثاقَلْتم (قُرئ20
 223 التوبة 40 .الياء بسكون وقُرئ: )اثْنيِن ثَاِني( قُرئ21
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الصفحة السورة اآلية اآلية نص م
 224 النور 55 .للمفعول البناء على): استخلف كما (قُرئ22
 224 النور 55.اإلبدال من بالتخفيف وقُرئ بالتشديد): وليبدلنهم (قُرئ23
 225 األحزاب 9 .بالياء): بِصريا تعملُونَ ِبما( قُرئ24
 225 الصف 4  .يقاتلون التاء بفتح: )يقَاِتلُونَ (قُرئ25

א: א  :אא
الصفحة السورة اآلية يةاآل نص م
 205 البقرة 286 ). وسعها: (أي بالفتح قرأت): وسعها( 1
 205 البقرة 286 ).آصارا (قُرئ 2
 206 البقرة 286 .للمبالغة بالتشديد،): تحملْ ال(و قُرئ 3
 206 عمران آل 13 . فئتني من البدلية على باجلر): ِفئٍَة (قُرئ 4
 206 عمران آل 13 .للمفعول البناء على وموتر): يرونهم (قُرئ 5
 208 عمران آل 81 .اهلمزة بضم): ِإصِري (قُرئ 6
 209 عمران آل 147 .بالرفع: )قوهلم (قُرئ 7
 210 عمران آل 151 ).سيلِْقي( قُرئ 8
 211 النساء 104 .اهلمزة بفتح): تكونوا أن (قُرئ 9
 212 األنفال 1 .اهلمزة حبذف): علنفال (قُرئ10
 213 األنفال 9 .الدال وتشديد الراء بضم ):ردِفنيم (قُرئ11
 213 األنفال 9 .بآالف ):مردِفني (قُرئ12
 218 األنفال 60 . الباء بضم اخليل ربط): الْخيِل ِرباِط( قُرئ13
 219 األنفال 60 .بالتشديد: )ترِهبونَ( قُرئ14
 219 األنفال 61 .النون بضم): فَاجنح (قُرئ15
 220 األنفال 66 .ضعيف مجع): عفاَءض( قُرئ16
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Œ†ãÊ<ÝøÂù]< <

< <
الصفحة العلم اسم م  الصفحة العلم اسم م
 251 الطحاوي14  204  عمارة بن أمحد 1
 203 )القارئ ( عاصم15  256 مالك بن أنس 2
 231 زيد بن عبدالرمحن16  42 تيمية ابن 3
 204 عامر بن عبداهللا17  299 ثُمامة أيب 4
 40 يةعط ابن18  43 الطربي جرير ابن 5
 299 عامر بن عقبة19  163 جين ابن 6
 204 النحوي الفارس على20  203 )القارئ (محزة 7
 203 )القارئ (الكسائي21  38 حيان أبو 8
 204 )القارئ (كثري ابن22  178 احلويف 9
 204 طالب أيب بن مكي23  204 الزركشي10
 203 )القارئ (نافع24  88 الزخمشري11
 164 مسعود بن نعيم25  52 السيوطي12
 279 األوزعي26  279 الشافعي13

< <
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  .الكرمي القرآن -1
 ،السائر املثل املوصل، عبدالكرمي بن حممد بن حممد بن نصراهللا الدين ضياء األثري، ابن -2

 ).والنشر للطبع مصر ضة (،2ط احلويف، أمحد: حتقيق
- هـ1412 للتراث، الريان دار القاهرة، (،2ط ،الزهد الشافعي، حنبل بن أمحد -3

 ). م1992
 متوفر غري (،املرسلني دعوات يف والتمكني النصر عوامل حممد، بن محدان بن أمحد -4

 ). اإلنترنت على منشور باألسواق،
 الرسالة، مؤسسة بريوت، (،1ط عبداحملسن، زهري: حتقيق ،اللغة جممل فارس، بن أمحد -5

 ). م1984
 التراث إحياء دار وت،بري (،اجلاللني تفسري على الصاوى حاشية الصاوي، حممد بن أمحد -6

 ). م1999 العريب،
 -  هـ1396 املصرية، النهضة مكتبة القاهرة، (،اإلسالمي القاموس اهللا، عطية أمحد -7

 ). م1967
 الفرقان، دار عمان، (،2ط ،إسالمي منظور من النفسية احلرب نوفل، إمساعيل أمحد -8

  ). م1987
 ). صريةامل النهضة مكتبة القاهرة، (،احلضارات صراع شليب، أمحد -9

 ).  م1989 املنارة، دارة األزبكية، (،اإلسالم  يف األمن هاشم، عمر أمحد -10
 ).م1996 اجليل، دار بريوت، (،1ط ،اإلسالم يف الفداء موسوعة الشرباصي، أمحد -11
-هـ1373 املصرية، النهضة دار (،4ط ،العرب عند األديب النقد أصول الشايب، أمحد -12

 ).م1953
 سلسلة (،التمكني وفقه االستضعاف فقه بني املسلمني واقع ،)السلفي أبوفهر (سامل أمحد -13

 ). اإلنسانية للدراسات العريب  املركز كتب
  ).م1979 املصرية النهضة دار (،اإلسالمي التاريخ موسوعة شليب، أمحد -14
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 للزخمشري احمليط البحر كتابه يف األندلسي حيان أيب مناقشات جالل، أمحد حممد أمحد -15
 بالزقازيق، العربية اللغة كلية األزهر، جامعة دكتوراة، رسالة (،ليةحتلي بالغية دراسة

 ).م2001
 للموسوعات، العربية الدار (،1ط ،وتطورها البالغية املصطلحات معجم مطلوب، أمحد -16

 ).م2006
- هـ1388 والنشر، للتوزيع اإلسالمية املكتبة (،اإلسالم  يف القتال نادر، أمحد -17

 ). م1968
 التراث إحياء دار بريوت، (،2ط ،الصحابة متييز يف اإلصابة ،حجر بن علي بن أمحد -18

 ). م1990 العريب،
 دار القاهرة، (،1ط ،الثامنة املائة أعيان يف الكامنة الدرر حجر، بن علي بن أمحد -19

 ). م1997 احلديث،
 دكتوراة، رسالة ،التفسري يف ومنهجه السعود أبو العالمة مؤمن، منصور أمحد أسامة -20

 ). م1999القرآن، وعلوم التفسري قسم بنني، القاهرة الدين أصول كلية ر،األزه جامعة(
 دار (،الفصاحة سر احلليب، اخلفاجي سنان بن سعيد بن حممد بن اهللا عبد حممد أيب أمري -21

 ).م1982 العلمية، الكتب
 النجار، وحممد الغرباوي عبدالكرمي: حتقيق ،اللغة ذيب أمحد، حممد أبومنصور األزهرى، -22

 ). والنشر للتأليف املصرية ررالد(
 مرعشلي، ندمي: حتقيق ،الكرمي القرآن مفردات الراغب، حممد بن احلسني األصفهاين، -23

 ). الفكر دار(
 احلامدي، خليل تعريف ،املعاصرة التحديات مواجهة يف اإلسالم  املودودي، أبواألعلى -24

 لوسياأل حممود الدين شهاب األلوسي،). م1996-هـ1417 القلم، دار (،1ط
 بتفسري املعروف املثاين والسبع العظيم القرآن تفسري يف املعاين روح البغدادي،
 ).م1999 العريب، التراث إحياء دار بريوت، (،1ط ،األلوسي

 ).م1983- هـ1403 الرسالة، مؤسسة (،2ط ،املسلمون انتصر مباذا اجلندي، أنور -25
 ). االعتصام دار (،واحلضارة اإلسالم  وجدي، أنور -26
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 البحوث جممع القاهرة، (،الكرمي القرآن يف القومي القاموس عبدالفتاح، أمحد هيمإبرا -27
 ). م1983 -  هـ1404 اإلسالمية،

 ). م1977  اإلسالمية، البحوث جممع القاهرة، (،قرآنية دراسات حسن، إمساعيل -28
 فيصل امللك مكتبة ( ،1ط ،التفسري يف ومنهجه كثري ابن العال، عبد سامل إمساعيل -29

 ).1984 ،القاهرة ميةاإلسال
 العلمية، الكتب دار بريوت، (،2ط ،البالغة علوم يف املفصل املعجم عكاوى، فوال إنعام -30

 ).م1996
 تفسري يف البيان جامع الشافعي، الشريازي عبداهللا بن حممد عبدالرمحن بن حممد اإلجيي، -31

-هـ1424 العلمية، الكتب دار بريوت، (،1ط هنداوي، عبداحلميد: حتقيق  ،القرآن
 ).م2004

 الكتب دار بريوت، (،1ط ،البخاري صحيح البخاري، إمساعيل بن حممد البخاري، -32
 ). م2001 العلمية،

 وأسرار الترتيل أنوار الشريازي، حممد بن عمر بن عبداهللا أبوسعيد الدين ناصر البيضاوي، -33
 ). م1998 العلمية، الكتب دار بريوت، (،1ط ،البيضاوي بتفسري املعروف التأويل

 ).م1995 السالم، دار (،1ط ،القرآن تفسري يف الرمحن فتح أمحد، عبداملنعم تعيلب، -34
 ،1ط ،العبودية تيمية، بن عبدالسالم بن عبداحلليم بن أمحد اإلسالم  شيخ تيمية، ابن -35

  ).م1987 -  هـ1407 املعارف، دار الرياض،(
 وعيون رتيلالت حقائق عن الكشاف اخلوارزمي، الزخمشري عمر بن حممود اهللا جار -36

 ).م1998 الرسالة، مؤسسة دمشق، (،3ط ،التأويل وجوه يف األقاويل
 . معاصرة فكرية مذاهب العاملية، املدينة جامعة -37
 عن إرشاده يف السعود أيب اإلمام تفردات أبوجبل، فضل حممد: الدكتور جبل، أبو -38

 على يةتطبيق دراسة أنواره يف والبيضاوي مداركه يف والنسفي كشافه يف الزخمشري
 سنة ،بالقاهرة الدين أصول كلية - الشريف األزهر جبامعة دكتوراه رسالة (،تفسريهم
 ).هـ1425
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 دار بريوت، ( ،1ط ،العشر القراءات يف النشر اخلري، أبو الدين مشس اجلزري، ابن -39
 )م1986 العربية، النهضة

 للماليني، العلم دار بريوت، (،1ط ،اخلصائص جين، ابن عثمان الفتح أبو جين، ابن -40
 ).م1994

 الدعوة، دار االسكندرية، (،1ط ،عليها املفترى الفريضة عبدالعزيز، أمني مجعة -41
 ). م1997

 ).م1971 اللبناين، الكتاب دار بريوت، (،الفلسفي املعجم صليبا، مجيل -42
 السالم دار (،أهله أبيدوا اإلسالم دمروا يقولون الغرب قادة يوسف، عبدالودود جالل -43

 ).م1994 شر،والن للطباعة
 علم يف املسري زاد حممد، بن علي بن عبدالرمحن الدين مجال أبوالفرج اجلوزي، ابن -44

 ). م1994 العلمية، الكتب دار بريوت، (،1ط الدين، مشس أمحد: ختريج ،التفسري
  الوجوه علم يف النواظر األعني نزهة الرمحن، عبد الفرج أبو الدين مجال اجلوزي، ابن -45

 ).م1987 - ه1407 الرسالة، مؤسسة (3ط الراضي، حممد :حتقيق ،والنظائر
 بريوت، (،1ط بلتاجي، حممد: حتقيق ،املعاد زاد ،القيم ابن بكر أيب بن حممد اجلوزية، -46

 ).م2000 العصرية، املكتبة
 عطار، أمحد: حتقيق ،العربية وصحاح اللغة تاج الصحاح محاد، بن إمساعيل اجلوهري، -47

 .)م1979-  هـ1399 وت،بري للماليني، العلم دار (2ط
 دراسة(حيان وأيب الزخمشري العاملني بني الزمر سورة تفسري مزروعة، منصور حممد حامت -48

 .م2004 القاهرة، بنني، والعربية اإلسالمية الدراسات كلية األزهر، جامعة ،)مقارنة
 ر دار القاهرة، (،8ط ،املسلمني؟ باحنطاط العامل خسر ماذا ،الندوي علي أبواحلسن -49

 ).م1989 -هـ1409 لنيل،ا
 دار بريوت، (،2ط ،احمليط البحر تفسري الغرناطي، األندلسي يوسف بن حممد أبوحيان، -50

 ). م1978 -  هـ1398 الفكر،
 دار لبنان، (،1ط ،واملؤانسة اإلمتاع التوحيدي، العباس ابن حممد بن علي حيان، أبو -51

 ).م2003 هـ1424 العلمية، الكتب
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 ).مصر مكتبة (،األنفال سورة يف تأمالت باجودة، حممد حسن -52
 -هـ1404 اجلديدة، الندوة دار بريوت، (،2ط ،والفدائية اجلهاد أيوب، حسن -53

 ). م1984
 زكريا: حتقيق ،الفرقان ورغائب القرآن غرائب النيسابور، العتمي حممد بن احلسني -54

 ). م1986 العلمية، الكتب دار بريوت، (،1ط عمريات،
 والتوزيع، للنشر كنوز (،2ط ،صهيون حكماء وكوالتبروت معدي، احلسيين احلسيين -55

 ). م2011
 ).م1979 وهبة، مكتبة (،لألمام خطوة أجل من سعيد، حوى، -56
 ). م1980-  هـ1400 وهبة، مكتبة (،3ط ،وأخالقًا ثقافة اهللا جند سعيد، حوى، -57
 والتوزيع، والنشر للطباعة السالم دار (،1ط ،التفسري يف األساس سعيد، حوى، -58

 ). م1985 -  هـ1405
 ). م1990- هـ1410 والنشر، للطباعة السالم دار (،2ط ، الرسول سعيد، حوى، -59
 رسالة األردنية، اجلامعة (،الكرمي القرآن حيددها كما النصر طريق عواد، حممد خالد -60

 ). م1988 -هـ1408 ماجستري،
 عروفامل املصري الدين زين األزهري اجلرجاوي حممد بن بكر أيب بن اهللا عبد بن خالد -61

  ).ببوالق الكربى املطبعة (،األزهرية شرح بالوقاد،
  ).املتنيب مكتبة القاهرة، (،البديع كتاب من القرآن شواذ يف خمتصر خالويه، ابن -62
 ( السامرائي، إبراهيم/ ود املخزومي، مهدي/ د: حتقيق ،العني الفراهيدي، أمحد بن اخلليل -63

 ).هالل مكتبة دار
 ). الشاملة العلمية ملوسوعةا (وآخرون، شفيق أمحد اخلطيب، -64
 الفكر، دار دمشق، (،1ط ،اإلسالمي تارخينا عرب واهلزمية النصر عوامل شوقي، أبوخليل، -65

 ).م1979 -  هـ1399
 جامعة (،واخلازن كثري ابن اإلمامني تفسري بني مقارنة دراسة بالل، السيد أبوالفتوح دعاء -66

 ). م2012 ماجستري، رسالة األزهر،
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 ،اإلسالمية باألمة النهوض وسبيل والتمكني النصر أسباب دخلي،امل هادي بن ربيع -67
 ). م2012- هـ1433 والتوزيع، للنشر النبوي املرياث دار اجلزائر، (،1ط

 ). م1975 للكتاب، العامة املصرية اهليئة (،املنار تفسري رشيد، حممد السيد رضا، -68
 أبوالفضل حممد: حتقيق ،آنالقر علوم يف الربهان عبداهللا، بن حممد الدين بدر الزركشى، -69

 ).العصرية املكتبة بريوت، (،2ط إبراهيم،
 ).م1991 الرسالة، مؤسسة دمشق، (،1ط ،األعالم الزركلي، -70
 دار القاهرة، (،2ط ،القرآن علوم يف العرفان مناهل الزرقاين، العظيم عبد حممد الزرقاين، -71

 ).م1984 العريب، الغد
 ). اهلداية دار (،وسالعر تاج مرتضى، حممد السيد الزبيدي، -72
 للكتاب، العامة املصرية اهليئة (،3ط ،البالغة أساس عمر، بن حممود ابوالقاسم الزخمشري، -73

 ). م1985
 شليب؛ عبداجلليل شرح ،وإعرابه القرآن معاين السري، إبراهيم أبواسحاق الزجاج، -74

 ). م1997-هـ1418 احلديث، دار (،21ط حممد، علي: وختريج
 العقل إرشاد تفسري احلنفي، العمادي مصطفى بن حممد بن حممد القاضي أبوالسعود، -75

: حواشيه وضع ،السعود أيب بتفسري املعروف الكرمي الكتاب مزايا إىل السليم
 ). م1999 -  هـ1419 العلمية، الكتب دار بريوت، (،1ط عبدالرمحن، عبداللطيف

 الوفاء دار (،1ط ،التغيري قضية يف واجلماعة السنة أهل منهج نوح، حممد السيد -76
 ). م1991-هـ1411 املنصورة،

 ،والبيان املعاىن علم يف اجلمان عقود شرح السيوطى، الدين جالل احلافظ السيوطي، -77
 ).م1939 البايب مصطفى مطبعة(

 ).القلم دار دمشق، (،املكنون الكتاب علم يف املصون الدر احللىب، السمني -78
 النصر وأسباب ومراتبه فضله اهللا سبيل يف اجلهاد القحطاين، وهف بن علي بن سعيد -79

 باحلرس والتوجيه اإلرشاد جهاز عن تصدر إرشادية، رسائل سلسلة (،األعداء على
 ). السعودية العربية باململكة الوطين

 



  

  )السعود أليب السليم عقلال وإرشاد كثري البن العظيم القرآن تفسريي بني مقارنة تفسريية دراسة (الكرمي القرآن يف النصر أسباب

  
 

339  

 القاهرة، (هارون، حممد عبدالسالم: حتقيق ،الكتاب قنرب، عثمان بن عمر بشر أبو سيبويه، -80
 ).والتوزيع والنشر للطبع املدين مكتبة

 القاهرة، ،املعاصرة اإلسالمية احلياة يف وآثارها وتطورها نشأا العلمانية احلوايل، سفر -81
 .اإلنسانية للدراسات العريب املركز

 دار (،املخصص األندلسي، اللغوي النحوي إمساعيل بن علي احلسن أبو سيده، ابن -82
 ).الفكر

 للصحافة أبوعرفة الةوك (،1ط القدس، ،احلضارة معركة يف اإلسالم  ،منيرب شفيق، -83
 ). م1982 والنشر،

 للنشر، طه دار لندن، (،1ط ،املعاصر االحنطاط وحتديات اإلسالم  منري، شفيق، -84
 ). هـ1402

 ).م1967 احلليب البايب ( ،املنهاج شرح إىل احملتاج اية الرملي، الدين مشس -85
 مكتبة (،األدب فنون يف اإلرب اية النويري، عبدالوهاب بن أمحد الدين شهاب -86

 ).اإللكترونية املطصفي
 ). م1985 اهلالل، ومكتبة دار بريوت، (،4ط ،القرآن يف األمثال حممود، الشريف، -87
 البيان أضواء اإلفريقي، املالكي املوريتاين اجلكين املختار حممد بن األمني حممد الشنقيطي، -88

 فيقية،التو املكتبة (املكاوي، عمر أبوحفص: حتقيق ،بالقرآن القرآن إيضاح يف
 ). م2011

 علم من والدراية الرواية فين بني اجلامع القدير فتح حممد، بن علي بن حممد الشوكاين، -89
 ). م1973 الفكر، دار (،3ط ،التفسري

 ). م1918  الكرمي، القرآن دار بريوت، (،4ط ،التفاسري صفوت ،علي حممد الصابوين، -90
 دار مطبعة (،1ط ،اللغة قهف يف اإلفصاح يوسف، وحسين عبدالفتاح، موسى الصعيدي، -91

 ).املصرية الكتب
 العقيدة يف الطحاوية شرح احلقي، العز أيب بن حممد بن علي بن علي الدين صدر -92

 إلدارة العامة الرئاسة والترمجة الطباعة وكالة الرياض، (شاكر، أمحد حتقيق ،السلفية
 ). م1993-هـ1413 والدعوة، واإلفتاء العلمية البحوث
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( ،البديع علم يف الربيع أنوار احلسين، احلسيين الدين نظام أمحد بن مدين الدين صدر -93
 )اإللكترونية املصطفى مكتبة

 األمريكية باجلامعة خاصة طباعة (،الطحاوية العقيدة شرح ذيب الصاوي، صالح -94
 .)م2008 املفتوحة

 الشريعة كلية (،والسنة الكتاب يف واهلزمية النصر أسباب أبوشعر، محاد طالب -95
- هـ1406 ماجستري، رسالة املكرمة، مبكة القرى أم جامعة اإلسالمية، راساتوالد

 ). م1994
  اجلامعة (،)موضوعية دراسة (النبوية السنة يف واجلندية القيادة النحال، حممد محد طاهر -96

 ).م2007ماجستري، رسالة بغزة، اإلسالمية
 الفكر، دار (،القرآن تأويل يف البيان جامع جرير، بن حممد أبوجعفر الطربي، -97

 ). م1988- هـ1408
 ،1ط ،واهلجرة والشهادة الغزو يف جاء مما العربة القنوجي، حسن بن صديق أبوالطيب -98

 ). م1985- هـ1405 العلمية، الكتب دار بريوت،(
: حتقيق ،الرمحن به من ما إمالء البغدادي، اهللا عبد بن احلسني بن اهللا عبد العكربي، -99

 ).العلمية املكتبة (عوض، عطو إبراهيم
 الدراسات كلية (،)قرآنية دراسة (واهلزمية النصر مرشود، حممد حسن عبداللطيف -100

 ).م2007 ماجستري، رسالة بفلسطني، الوطنية النجاح جامعة العليا،
 والتوزيع، والنشر للطباعة الدين سعد دار (،1ط ،القراءات معجم اخلطيب، عبداللطيف -101

 ).م2002
-هـ1423 الرشد، دار (،1ط ،املسلم اجلندي دإعدا العقال، فريع بن عبداهللا -102

 ). م2003
: حتقيق ،مالك ابن ألفية إيل املسالك أوضح األنصارى، هشام بن الدين مجال عبداهللا -103

 ).م2004 والتوزيع، للنشر الطالئع دار (عبداحلميد، الدين حمي حممد
 الطباعة دار (،3ط ،والتلمود القرآن بني الوجود معركة سعيد، اهللا فتح عبدالستار -104

 ). م1985-هـ1405 اإلسالمية، والنشر
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 دار ،ومسلم البخاري الشيخان عليه اتفق فيما واملرجان اللؤلؤ فؤاد، حممد عبدالباقي، -105
 ). م2007 -  هـ1428: القاهرة (احلديث،

 سعيد حممد ورتبها ضبطها ،القرآن أللفاظ املفهرس املعجم فؤاد، حممد عبدالباقي، -106
 ).م2010-  هـ1431 املعرفة، ردا بريوت، (،8ط اللحام،

 رسالة ،التارخيية الكتابة يف ومنهجه كثري ابن رسالن، اللكيف عبد العزيز عبد عبدالفتاح -107
 واحلضارة، التاريخ قسم بنني، القاهرة العربية اللغة كلية األزهر، جامعة (دكتوراة،
 ).م2000

 بريوت، (،2ط ،العرب لسان لباب ولب األدب خزانة البغددي، عمر بن عبدالقادر -108
 ).م1986 العلمية، الكتب دار

 مكتبة (1ط شاكر، حممود: حتقيق ،اإلعجاز دالئل اجلرجاين، حممد بن عبدالقاهر -109
 ).املدين مطبعة اخلاجني،

 اخلاجني مكتبة (1ط شاكر، حممود: حتقيق ،البالغة أسرار  ،اجلرجاين حممد بن عبدالقاهر -110
 .)م1991

 مركز (،1ط ،منها اإلسالم وموقف الليربالية حقيقة السلمي، صمايل بن عبدالرحيم -111
 ).م2009 والبحوث، للدراسات التأصيل

 ).م1996-هـ1416 اجليل، دار (،احليوان اجلاحظ، حبر بن عمرو عثمان، أبو -112
 ( البجاوي، حممد على: حتقيق ،القرآن أحكام عبداهللا، بن حممد بكر ابو العريب، ابن -113

 ).احلليب البايب
 ( البجاوي، حممد على: حتقيق ،القرآن أحكام عبداهللا، بن حممد بكر ابو العريب، ابن -114

 ).احلليب البايب
 ،العزيز الكتاب تفسري يف الوجيز احملررالغرناطي، عطية بن عبداحلق أبوحممد عطية، ابن -115

 - هـ1394 اإلسالمية، للشئون األعلى الس القاهرة، (املالح، أمحد: حتقيق
 ).م1974

 )م1991 الفضيلة، دار بريوت، (،1ط ،الذهب راتشذ احلليب، العماد ابن -116
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 املطبعة (االعيان، وفيات هامش على ،الروم أفاضل ذكر يف املنظوم العقد ،أفندي على -117
 ).هـ1310 امليمنية

 مصر، شربا (،4ط ،اإلسالمي اتمع يف وأثره الفكري الغزو حممود، عبداحلليم علي -118
 ). م1992-هـ1412 احلديثة، املنار دار

 الفجر دار القاهرة، (،1ط ،والتمكني النصر بفقه املؤمنني تبصري الصاليب، حممد علي -119
 ). م2003 - ه1424  للتراث،

 منشور باألسواق، متوفر غري ،اهللا بإذن آت والتمكني النصر الشحود، نايف بن علي -120
 .الشاملة املكتبة وعلى اإلنترنت على

 الشريعة كلية (،الشرعية حكاماأل تطبيق يف وأثره التمكني فقه اجلزار، لطفي عمرو -121
  ). م2011- هـ1432 ماجستري، رسالة بغزة، اإلسالمية اجلامعة والقانون،

 ،- املنورة باملدينة اإلسالمية باجلامعة التدريس هيئة عضو-  عواجي علي بن غالب -122
 الشركة (،منها اإلسالم وموقف اتمعات يف ودورها املعاصرة الفكرية املذاهب
 ).م2010 والتوزيع، والنشر للطباعة احملدودة العربية العصرية

 الفكر، دار (،1ط ،اللغة مقاييس معجم علي، بن أمحد أبواحلسني فارس، ابن -123
 ). م1979 - هـ1399

 دراسة (وأسبابه املؤمنني نصر يف الواردة القرآنية اآليات الربصان، سالمة فريال -124
 رسالة باألردن، البيت لآ جامعة والقانونية، الفقهية الدراسات كلية (،)موضوعية
 ). م2001 ماجستري،

( 1ط أمني، شيخ بكرى د:حتقيق ،اإلعجاز دراية يف اإلجياز اية الرازى، الدين فخر -125
 ).1985 للماليني العلم دار: بريوت

 ،اإلسالم يف والرباء الوالء الصاحل السلف عقيدة مفاهيم من سعيد، حممد القحطاين، -126
 ).طيبة دار املكرمة، مكة (،6ط

 ). م1967 العريب، التراث إحياء دار بريوت، (،القرآن ألحكام اجلامع القرطيب، -127
 عويضة؛ صالح: حتقيق ،هـ261ت ،مسلم صحيح احلجاج، بن مسلم القشريي، -128

 ). م1997 -  هـ1418 املنار، دار (،1ط شحاته، وحممد
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 بدالرمحنع حممد بن سعدالدين القضاة قاضى بن حممد عبداهللا أبو الدين جالل القزويين، -129
: حتقيق ،املفتاح تلخيص على اإليضاح الشافعى، القزويىن عمر حفص أيب الدين إمام بن

 ). م1989 األزهرية، الكليات مكتبة (خفاجى، عبداملنعم حممد
 تفسري الدمشقي، القرشي كثري بن إمساعيل الدين عماد أبوالفداء احلافظ اإلمام كثري، ابن -130

 للتراث، الشيخ أوالد مكتبة مصر، (،1ط رضوان، معجا رضوان: حتقيق ،العظيم القرآن
 ). م2009

 البداية الدمشقي، القرشي كثري بن إمساعيل الدين عماد أبوالفداء احلافظ اإلمام كثري، ابن -131
 ). م1997 احلديث، دار القاهرة، (،2ط ،والنهاية

 فروقوال املصطلحات يف معجم الكليات احلسيين، موسى بن أيوب البقاء، أبو الكفوي، -132
-ه1413 الرسالة، مؤسسة (2ط املصري، وحممد درويش عدنان: حتقيق ،اللغوية
 ).م1993ـ

 تفسري يف السيوطي واإلمام البيضاوي اإلمام منهج بني مقارنة حسني، بربري كمال -133
 رسالة املفتوحة، األمريكية باجلامعة والعربية اإلسالمية الدراسات كلية (،األنفال سورة

 ). م2002 ماجستري،
 بريوت، (،1ط القاضي، منصور: ترمجة القانونية، املصطلحات معجم جريار، كورونوا، -134

 ).1998- هـ1418 والنشر، للدراسات اجلامعية املؤسسة
 املكتبة ،اإلسالمية الشريعة يف واملعاداة املواالة اجللعود، حممد بن عبداهللا بن حمماس -135

 .الوقفية
 املنتدى كتاب (،1ط ،الغربية لدميقراطيةل الفكرية اجلذور نقض مفيت، علي أمحد حممد -136

 ).م2002 ،- اإلسالمي املنتدى عن تصدر سلسلة- 
 دار (،1ط الكرمي، القرآن ضوء يف اإلسالمية لألمة التمكني يوسف، حممد السيد حممد -137

 ). هـ1402 والنشر، للطباعة السالم
 تفسري من ديداجل العقل وتنوير السديد املعىن حترير التونسي، عاشور بن الطاهر حممد -138

  ).للنشر التونسية الدار تونس، (،ايد الكتاب
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-هـ1390 اإلسالمية البحوث جممع  (،ورجاله التفسري عاشور، بن الفاضل حممد -139
 ).م1970

 خليل: حتقيق ،العاشرة املائة بأعيان السائرة الكواكب الدين، جنم الغزي حممد بن حممد -140
  .)هـ1418 املنصورة الكتب دار ( ،1ط منصور،

 معهد ( املنجد، الدين صالح: حتقيق ،الكبري السري شرح الشياين، احلسن بن حممد -141
  ).العربية الدول جبامعة املخطوطات

 بن علوي فكرة ،والدرة الشاطبية طريق من املتواترة العشر القراءات راجح، كرمي حممد -142
 .م1994 ،3ط املهاجر، دار املنورة، املدينة بلفقيه، أمحد بن حممد

 ،1ط اإلسالمية، والنشر التوزيع دار القاهرة، ،والسياسة اإلسالم  مارة،ع حممد -143
 . م1990 - هـ1414

 ). م1960 العريب، الفكر دار (،اإلسالم يف واحلرب اإلسالم  ،فرج حممد -144
 من جمموعة: حتقيق ،القاموس جواهر من العروس تاج الزبيدي، بن حممد بن حممد -145

 ).اهلداية دار (احملققني،
 الشيخ حاشية مع خليل سيدى خمتصر على اخلرشي اخلرشي، على بن داهللاعب بن حممد -146

 ).الفكر دار بريوت، (،العدوي الصعيدي أمحد بن على
 جامعة (ماجستري، رسالة ،اهللا إىل الدعوة يف كثري ابن منهج على، حامد مرتضى حممود -147

  ).م2006 مية،اإلسال الثقافة قسم القاهرة، بنني اإلسالمية الدعوة أصول كلية األزهر،
 كثري، ابن دار دمشق، (،4 ط ،وبيانه القرآن إعراب الدرويش، الدين حميي -148

 ).هـ1415
 ،احلكيم القرآن يف لالستفهام البالغي التفسري املطعين، إبراهيم العظيم عبد املطعين، -149

 ).م1999-هـ1420 وهبة، مكتبة (،1ط
 الكتب أسامي عن الظنون كشف خليفة، حاجي باسم املشهور اهللا عبد بن مصطفى -150

 )م1941 املثىن، مكتب بغداد، (،والفنون
 على منشور ،الكرمي القرآن ضوء يف للنصر املعنوية العوامل نصريه، عبدالرمحن بن خمتار -151

 .اإلنترنت
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 الصغري، مدبويل مكتبة (،2ط ،اإلبادة ومؤامرات املسلمون الشيخ، ممدوح -152
 ). م1994- هـ1414

 ).وهبة مكتبة (9ط ،القرآن علوم يف مباحث القطان، خليل مناع -153
 العريب الكتاب دار بريوت، ( ،الكبري بالشرح املغين املقدسي، قدامة بن الدين موفق -154

 ).م1972 -  هـ1392
 ).م1997 ،صادر دار بريوت، (،العرب لسان مكرم، بن حممد منظور، ابن -155
-هـ1425 احلديث، دار (،1ط مراد، حيىي حتقيق ،القرآن معاىن أبوجعفر، النحاس، -156

 ). م2004
 ،التأويل وحقائق الترتيل مدارك املسمى النسفي تفسري حممود، أمحد بن عبداهللا النسفي، -157

 ). م1995 العلمية، الكتب دار بريوت، (،1ط
 كسروي، وسيد النرباوي؛ عبدالغفار: حتقيق ،النسائي سنن شعيب، بن أمحد نسائي، -158

 ). م1991 العلمية، الكتب دار بريوت، (،1ط
  شامل، موسوعي قانوين قاموس ،الثالثي القانوين القاموس آخرون،و مويس، خنلة، -159

 )م2002احلقوقية، احلليب منشورات (،1ط
 دار بريوت، ( ،2ط قميحة، مفيد: حتقيق ،الصناعتني كتاب العسكري، هالل أىب -160

 ).م1984 العلمية، الكتب
 مكتبة (،البالعة ألسرار املتضمن الطراز العلوي، إبرهيم بن على بن محزة بن حيىي -161

 ).اإللكترونية املصطفى
-هـ1397 للطباعة، غريب دار القاهرة، (،1ط ،القرآن يف الصرب القرضاوي، يوسف -162
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