صياغة القواعد الرتجيحية
يف التفسري
(دراسة تطبيقية)
Phrasing Principles of Weighting In Tafsir
()Applied Study
داد:
إِ ْع ُ
د .خالد بن عثمان السبت
األستاذ املشارك بقسم الدراسات القرآنية جبامعة اإلمام عبد الرمحن بن فيصل ابلدمام

صياغة القواعد الرتجيحية يف التفسري  -دراسة تطبيقية ،د .خالد بن عثمان السبت

املستخلص
ص ِّرحة ابلرتجيح.
تبني من خالل هذا البحث أن صيغة القاعدة الرتجيحية تكون ُم َ
ه ذذذا ابإل ذذافة لق تع ذذيت القواع ذذد ال ذذق اك ذذن أن تذُدع َحذ ذ ابلقواع ذذد الرتجيحي ذذة بع ذذد تع ذذد ل
صياغاهتا.
وأن مثذذق اواعذذد ذات صذذيغة ترجيحيذذة ذذذهرها بعذذيف أهذذل الععذذم مص ذ اهتم ه ذ اجذذة لق
حتر ر ودراسة من حيث صحتها ،وهذليت تطبيقاهتا وأمثعتها.
الكعمات الدالة( :القواعد-الرتجذيح-اواعذد الرتجذيح-القواعذد الرتجيحيذة-التعذار والرتجذيح-
م هوم القواعد الرتجيحية).
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184  العدد- جملة اجلامعة اإلسالمية للعلوم الشرعية
Abstaract
This research shows that the wording of the weighting principle justifies
with weighting words.
Furthermore، there are some rules can be added to the weighting principle
after the alteration of its wording.
However، there are weighting principles، stated by some scholars in their
works، in need of editing and studying in terms of authenticity، implementation
and examples.
(Rules - weighting - weighting rules – the rules of weighting incompatibility and weighting - the concept of weighting rules).
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املقدمة
احلمد هلل والصالة والسالم ععى رسول هللا ،أما بعد:
فه ذذذا ذذث تص ذذر اواع ذذد الرتج ذذيح الت س ذ م ذذن ال احي ذذة التطبيقي ذذة ،وا ذذد س ذذبق دراس ذذة
أُخرى هذذا البذام مذن ال احيذة ال ر ذة بع ذوان (القواعذد الرتجيحيذة الت سذ -دراسذة ن ر ذة) .و
حتكيمها لحدى اجملالت الععمية(.)1
واد ذهرت الدراسة ال ر ة:
أ -بيان ما لعقواعد من أمهية.
م -ما واع من لَدبس املراد ابلقواعد الرتجيحية لدى هث من الباحثني.
ُ
ج -معىن (القاعدة) و (الرتجيح) و (الت س ) و (القاعدة الرتجيحية).
ص ِّرحة ابلرتجيح.
د -ابط القاعدة الرتجيحية ،وهو هوهنا ذات صياغة ُم َ
ه -ال رق بني القاعدة الرتجيحية وغ ها من القواعد.
و -وج العالاة بني القواعد الرتجيحية وغ ها من القواعد.
ز -أاسام القواعد الرتجيحية.
ح -املصادر الق تُ دستَمد م ها القواعد الرتجيحية.
ومن ه ا جاء هذا البحث مقتصراً ععى هذا ال وع من القواعد دون غ ها.
ص ِّرحة ابلرتجذذيح،
واذذد جععت ذ بعذذد املقدمذذة ععذذى مبحثذذني ،ذهذذرت األول م هذذا القواعذذد الذ ذ ُم َ
ذلوردت عذذة م هذذا مذذن غذ اصذذد لالستقصذذاء ،ول ذذا لتكذذون وذجذاً ُهَعِّذ هذذذا
وهذ أسذذاب البحذذث ،فذ ُ
ال وع من القواعد ،و رفع ما اد وجد من العَّدبس.
وسذذعكق ذلذذيت َهندُم ذاً ُاَذذدَّداً بذذذهر القاعذذدة ،أذهذذر بعذذدها (تو ذذيح القاعذذدة) ،أذهذذر
التطبي ذ ععيهذذا ( يذذث و تُمذذاوز لاللذذة أمثعذذة لكذذل ااعذذدة) دون لهثذذار طذذول ب ذ هذذذا البحذذث الذذذ
أعددت لع شر الععم مما و حيتمل لو عدداً ادوداً من الص حات.
أمذذا املبحذذث الثذذات فذذذهرت فيذ عذذة مذذن القواعذذد الذذق اكذذن أن نُعحقهذذا بقواعذذد الرتجذذيح بعذذد
تعد ٍل صياغتها.
واد سعكق عر هذا ال وع من القواعذد َهندُمذاً ُمغَذا راً ملذا ذهرتذ ال ذوع األول ،ف ذ هذذا
( )1لالطالع ععى تعيت الدراسة:
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ال وع:
 )1أُلبق القاعدة بع ها من غ تغي صياغتها.
 )2أذهر القاعدة بعد الصياغة اجلد دة(.)1
 )3وملا هان هذا ال وع ُم دوَدعاً هتام لعباحث بع وان( :اواعد الت س ) بصياغت األصعية مع شرح
القاعدة وتطبيقاهتا ،فإت أهت ه ا مبُمرد اإلحالة لق املصدر دون حاجة لق شرح القاعدة أو
التمثيل ععيها.
أتبعت خبامتة ذهرت فيها أهم نتائُم  ،التوصيات ،هما و عق آخره فهرساً لعمصادر،
وآخر لعمو وعات.
انفعا لكاتب
هذا وأسلل هللا تعاق أن تقبع بقبول حسن ،وأن هعع
خالصا لوجه الكرميً ،
ً
واارئ  ،لن مسيع جميب.

( )1وهذه الصياغة اجلد دة من عمل الباحث سب اجتهاده.
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املبحث األول :القواعد الـمُصَرِّحَة بالرتجيح
قاعدة :لذا دار الكالم بني الرتتيب أو التقدمي والتلخ فاألصل الرتتيب(:)1
توضيح معىن القاعدة:
األصل أن الكالم ل ا ُعترب سذب مذا جذاء ا ذة مذن انحيذة ترتيذب وتتذابع أل ايذ ومعانيذ ،
لذا هان لذليت وج صحيح من املعىن ،وو حاجة ع دئذذ لق محعذ ععذى غذ نَ َسذق ال ذاهر مذن القذول
وم َؤ َّخًرا؛ ألن ذليت خالف األصل.
َّما ُ
أبن في ُم َقد ً
وعذدَّه مذن ععذم البيذان والبذد ع ،فقذال:
واد َشدَّد أبو حيذان رمحذ هللا لنكذاره ععذى مذن ادعذاه َ
ذذرورة ِّ
الشذذعر ،وهذذو مذذن أاذذبح الضذرائر ،في بغذ بذذل هذذب أن ذَُ ذ َّذهه القذذرآن
"وهذذذا و هذذوز ع ذذدان لو
ع " اهذ(.)2
واكن القول أبن اد ُعُمل لق ذليت لذا تعذر فهم ععى الرتتيب الذ ورد ا ة.
وهذذذا كذذون ا ذذة الواح ذذدة بذذني أل ايهذذا و ُ عهذذا ،وا ذذد كذذون اجلمعذذة مذذن ا ت هم ذذا
سيتبني ابألمثعة.
َّعاة هذا البام تت اوت ،فم ها مالذ وجذ اذو مذن ال ذر ،وم هذا
لن ال ماذج والصور املُد َ
ما حيتمل ،وم ها البعيد املتَ َكعَّف.
ُ
التطبيق(:)3
ذام َعذذن ت ِّقذذيح الشذ ِّ
( )1هذذذه القاعذذدة وبعذذيف تطبيقاهتذذا ذذر :احلسذذني بذذن عع ذ الرجراج ذ " ،رفدذذع الِّ َقذ ِّ
ذهام"،
َ ُ
امد السراح ،د .عبد الرمحن بن عبذد هللا اجلذرب ن ،أصذل هذذا الكتذام :رسذالتا ماجسذت ،
َمحَد بن َّ
حتقي د .أ د
(ط ،1الر – املمعكة العربية السذعود ة1425 :ه ذ 2004 -م) 368 :2 ،؛ عبذد هللا بذن لبذراهيم الععذو
الشذ قيط " ،نشذر الب ذذود ععذى مرااذ السذذعود" ،تقذدمي الذدا ولذذد سذيد اباب  -أمحذد رمذذه ( ،مطبعذة فضذذالة
ابملغذذرم) 137 :1؛ امذذد بذذن وسذذف (أبذذو حيذذان األندلس ذ )" ،البحذذر اطذذيط الت س ذ " .حتقي ذ صذذدا
امد يل( ،ب وت :دار ال كر1420 ،ه)167 :4 ،؛ أمحد بن وسف ،السمني احلعيب" ،الدر املصون
ععوم الكتام املك ون" حتقي د .أمحد امد اخلراط( ،دمش  :دار القعم) .594 :2
(" )2أبو حيان األندلس "" ،البحر اطيط".167 :4 ،
( )3لالسذتهادة مذذن األمثعذة اذذذا ال ذوع ذذر :احلسذني بذذن مسذعود البغذذو " ،معذا الت ه ذذل ت سذ القذذرآن" ،حتقيذ
عبد الرزاق املهد ( ،ط ،1ب وت :دار لحياء الرتاث العريب1420 ،ه) 216 :3 ،؛ امد بذن عمذر (ف ذر
الد ن الراز )" ،م اتيح الغيب = الت س الكب "( ،ط ،3ب وت :دار لحياء الرتاث العريب1420 ،ه) :15
247 :28 ،424؛ أبو العباب احلعيب" ،الدر املصون ععوم الكتام املك ون" 334 :2 ،؛
عمذذر بذذن ععذ احل بعذ " ،العبذذام ععذذوم الكتذذام" ،حتقيذ عذذادل أمحذذد عبذذد املوجذذود ،وععذ امذذد معذذو (ط= ،1
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أ -األمثعة ععى دعوى التقدمي والتلخ
األول :اال تعاق :ﱡﭐ ﱁ ﱂ ﱃ ﱄ ﱅ ﱆ ﱇ ﱈ ﱉ ﱊ ﱋ ﱌﱍ ﱎ ﱏ ﱐ
ۡ
ٱه ز َّ
َتت
ﱑ ﱒﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗ ﱘ ﱙ ﱠ [فصعق ]39:واد اختع ق عبارات امل سر ن املراد بقول ﴿
ُ
زو زر زب ۡت﴾ ،فم هم من محل ذليت ععى األر ن سها ،هما دل ععي ياهر ا ة ،وللييت ما اال
هؤوء:
ۡ َّز
اول ﴿ :ٱهَتت﴾:
ا ة الواحدة(:)1

 -1اهتهت ابل بات ،أ  :حترهق ب  .وب اال جماهد( ،)2ومقاتذل بذن سذعيمان( .)3واختذاره
ابن جر ر( ،)4والهجاج( ،)5والقرطيب(.)6
وهو مبعىن اول من فَ َّسره بت َ عُّل أجهائها ابملاء وتشقُّقها لع بات
واال األزهر " :اهتهت األر  :لذا أنبتق"( .)8ونقع عن العيث(.)1
(.)7

= ب وت – لب ان :دار الكتب الععمية1419 ،ه 1998 -م)28 :9 ،427 :3 ،؛ الرجراج " ،رفدع الِّ َق ِّ
ذام
َُ
َعن ت ِّقيح الش ِّ
هام" 369-368 :2 ،؛ امد األمني الش قيط " ،أ واء البيان ل ضاح القرآن ابلقرآن"،
(ب وت – لب ان :دار ال كر لعطباعة وال شر والتوز ع).190 :6 ،
( )1لالستهادة من األمثعذة اذذا ال ذوع ذر :الطذرب " ،جذامع البيذان يو ذل القذرآن"( ،طبعذة شذاهر) -455 :6
( ،462طبعة هُمر)  243 ،244 :20؛ امد بن عع الشوهات" ،فتح القد ر"( ،ط ،1دمشذ  :دار ابذن
هث  ،دار الكعم1414 ،ه) .37،89 :5 ،253،267،505،544،548،567،581 :4
( )2أخرج امذد بذن جر ذر الطذرب " ،جذامع البيذان يو ذل القذرآن" ،حتقيذ عبذد هللا عبذد اطسذن الرتهذ ( ،ط،1
دار هُمر لعطباعة وال شر والتوز ع واإلعالن1422 ،ه 2001 -م).475 :21 ،
( )3مقاتذذل بذذن سذذعيمان األزد " ،ت س ذ مقاتذذل بذذن سذذعيمان" ،حتقي ذ عبذذد هللا امذذود شذذحات (ط ،1دار لحيذذاء
الرتاث1423 ،ه).116 :3 ،
( )4الطرب " ،جامع البيان يو ل القرآن".475 :21 ،571 :18 ،
( )5لبذراهيم بذذن السذذر بذذن سذذهل (أبذو لسذذحاق الهجذذاج)" ،معذذات القذذرآن ولعرابذ " ،حتقيذ عبذذد اجلعيذذل عبذذده شذذعيب
(ط ،1ب وت :عا الكتب1408 ،هذ 1988 -م) .413 :3
( )6امد بن أمحد القرطيب" ،اجلامع ألحكام القرآن" ،أمحد الربدوت ولبراهيم أط يش (ط ،2القاهرة :دار الكتذب
املصر ة1384 ،ه 1964 -م) .365 :15
( )7اال عبد احل بن غالب ابن عطية " ،اطرر الوجيه ت س الكتام العه ه" حتقي عبذد السذالم عبذد الشذا
امد (ط ،1ب وت :دار الكتب الععمية 1422ه).18 :5 ،
( )8امذذد بذذن أمحذذد بذذن األزهذذر ااذذرو " ،هتذذذ ب العغذذة" ،حتقيذ امذذد عذذو مرعذذب (ط ،1بذ وت :دار لحيذذاء =
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واال ال راء" :زاد ر عها"(.)2

 -2أ  :استبشرت ابملطر(.)3

واال القرطيب" :واألر لذا انشقق ابل باتُ :و ِّص َ ق ابلضحيت ،فيُموز وص ها ابوستبشار
ضا"(.)4
أ ً
وععى هذا التوجي فإن رجع لق القول األول.
وأما من َو َّج املعىن لق الهرع فإن جعل ذليت اوهتهاز وص ً ا لع بات(.)5
ِّ
وراب (.)6
هما اال املَُربد  :اهته نباهتا َ
وذليت كون ععى َحذف املضاف ،وهو ال بات.
ُ
اال الواحد " :واوهتهاز ال بات أيهر .قال :اهته ال بات لذا طال"(.)7
واول ﴿ زو زر زب ۡت﴾( :ععى أن ذليت عود لق األر ن سها) ،ايل:
انت ذذق ،وهذذو مبعذذىن اذذول جماهذذد – روا ذذة ﴿ :-زو زر زب ۡ
تتت﴾ لع بذذات ،اذذال :ارت عذذق ابذذل أن
ت بق(.)8
وب اال جماهد( ،)9والسد ( ،)10واختاره الهجاج( ،)11والقرطيب(.)1

= الرتاث العريب2001 ،م).230 :5 ،
( )1عع بن أمحد الواحد " ،التَّذ د ِّس ُ البَ ِّسيط" ،حتقي أصل حتقيق ( )15رسالة دهتوراه جبامعذة اإلمذام امذد
بن سعود ،اامق جل ة ععمية من اجلامعة بسبك وت سيق (ط ،1عمادة البحث الععم  -جامعة اإلمذام
امد بن سعود اإلسالمية1430 ،هذ).273 :15 ،
( )2لبراهيم بن السر (أبو لسحاق الهجاج)" ،معات القرآن ولعراب ".413 :3 ،
( )3ر :القرطيب" ،اجلامع ألحكام القرآن"365 :5 ،؛ امد بن عع الشوهات" ،فتح القد ر".594 :4 ،
( )4امد بن أمحد القرطيب" ،اجلامع ألحكام القرآن".365 :15 ،
( )5ر :الطرب " ،جامع البيان يو ل القرآن".571 :18 ،
( )6ذذر :الواح ذذد " ،الت سذ ذ البس ذذيط"273 :15 ،؛ عب ذذد ال ذذرمحن ب ذذن عع ذ اب ذذن اجل ذذوز "زاد املس ذ عع ذذم
الت س " ،حتقي عبد الرزاق املهد (ط ،1ب وت :دار الكتام العريب1422 ،ه).224 :3 ،
( )7ر :الواحد " ،الت س البسيط".260 :3 ،
( )8أخرج الطرب " ،جامع البيان يو ل القرآن".475 :21 ،
( )9أخرج الطرب " ،جامع البيان يو ل القرآن".475 :21 ،
( )10الساب .
( )11لبراهيم بن السر (أبو لسحاق الهجاج)" ،معات القرآن ولعراب ".388 :4 ،
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ولق هذذذا املعذذىن – انت ذذق -رجذذع اذذول ابذذن عطيذذة ،لو أن ذ محذذل ذلذذيت ععذذى انت اخهذذا ابملذذاء
وععو سطحها ب (.)2
صدَّع عن ال بات(.)3
واال ال راء :أ أهنا ت ت خ تَ َ
الربدذ ُو اد كذوانن ابذل اخلذروج مذن األر  ،واذد
واال القرطيب بعد ت س ه مبا سب " :واوهتهاز و َّ
كوانن بعد خروج ال بات لق وجذ األر  ،فَذ ُربذُ ُّوهذا ارت اعهذا  ...فال بذات تحذرك لعذربوز ،ذهداد
جسم ِّ
طوو وعر ًا"(.)4
ابلك َرب ً
أ ذذع ق-أ  :ذذاع ق -ال بذذات مبُمذ ء الغيذذث .وب حذذوه اذذال مقاتذذل بذذن سذذعيمان( )5واختذذاره
ابن جر ر ( ،)6وعهاه لق اتادة (.)7
احدا ،وهو حالة خروج ال بات(.)8
هذا واد َج َّوز القرطيب أن كون َّ
الربدو واوهتهاز و ً
هل ا ة تقدمي ويخ ؟
هذا قول من فَ َّسر َربدذ َوها ابنت اخها ،واهتهازها مبعىن طول نباهتا.
وهذا ليس بالزم املعىن حىت نعُمل مع لق دعوى التقدمي والتلخ  ،وه خالف األصل.
ولذا يمعق املعات األخرى فإن عامة ذليت ستقيم مع املعىن ععى الرتتيب ا ة من غ
حاجة لق ادعاء ما سب من التقدمي والتلخ  ،وللييت بيان ذليت:
ۡ
ٱه ز َّ
َتت﴾ بتحرهها ابل بات داخعها ،أو بت عل املاء أجهائها فيكون
لذا فُ ِّسر معىن ﴿
َربدوها مبعىن انت اخها نتيُمة لذليت هما و خي ى ،فهو ألر ملا ابع .
ولذا هان املعىن :أنبتق ،فإن معىن ﴿ زو زر زب ۡت﴾ أ  :زاد نبتها و ا.
ۡ
ٱه ز َّ
َتت﴾ أ  :اهته نباهتا وطال ،و
وهكذا من َع َّد ذليت من وصف ال بات ،فيكون معىن ﴿
(= )1القرطيب" ،اجلامع ألحكام القرآن".365 :15 ،
( )2ابن عطية" ،اطرر الوجيه ت س الكتام العه ه".18 :5 ،
( )3معات القرآن (.)18/3
( )4القرطيب" ،اجلامع ألحكام القرآن".365 :15 ،
( )5مقاتل" ،ت س مقاتل بن سعيمان".116 :3 ،
( )6الطرب " ،جامع البيان يو ل القرآن" .475 :21 ،وتعيت عبارت  ،ولن صرح أبن ذليت ُراد ب ال بات،
وسيما أن فسر اهتهازها بتحرهها ابل بات.
"ع ِّرف الغيث َربد ِّوها".
( )7الطرب " ،جامع البيان يو ل القرآن" .475 :21 ،وعبارة اتادةُ :
( )8القرطيب" ،اجلامع ألحكام القرآن".365 :15 ،
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﴿ زر زب ۡت﴾ :أ اع ق ال ََّماء.
الربدو ش ء واحد ،وأن حالة خروج ال بات فكذليت.
ولذا اع ا أبن اوهتهاز و َّ
ۡ
ٱه ز َّ
َتت﴾ أ  :استبشرت ابملطر ،وأن ﴿ زر زب ۡت﴾ أ  :انت ق ابل بات،
وععى القول أبن ﴿
فالكالم كون ععى وجه من الرتتيب.
وععي فاملعىن ستقيم من غ حاجة لق ادعاء التقدمي والتلخ  ،سواء هان ذليت هع ابل
خروج ال بات من األر  ،أو هان َدا َمل ذليت بعد خروج .
اال تعاق :ﱡﭐ ﲞﲟ ﲠﲡ ﲢﲣﲤﲥﱠ [الروم.]23:
ف هذه ا ة ذَ َهر هللا تعاق العيل وال هار ،وال وم ،واوبتغاء من فضع .
فم ذذن َخذ ذ َّ ال ذذوم ابلعي ذذل ،وابتغ ذذاءَ ال ض ذذل وطع ذذب املع ذذا ابل ه ذذار؛ ا ذذال أبن ا ذذة تق ذذداًا
ويخ ًا ،والتقد ر :ومن آ ت م امكم ابلعيل ،وابتغاؤهم من فضع ابل هار(.)1
واحتج هؤوء مبا ع :
 -1أن ذليت هو املتَ َك ِّرر القرآن(.)2
ُ
 -2أن العُرف دل ععى ختصي العيل ابل وم ،وال هار ابوبتغاء.
واد َعَّف هذا القول ابن عطية ،وذهر أن ل ظ ا ة و ُعط ما أراد صاحب هذا
القول(.)3
وذهب آخرون لق أن املعىن :م امكم ابلعيل وال هار ،وابتغاؤهم فيهما.
زز ُ ُ
وععي كون اول ﴿ب َّ ۡ
ك م ﴾.
ٱَّلل زوٱنلَّ زهار﴾ ُمتَذ َععِّ ًقا بذ ﴿منام
ووج ذليت أن العيل اد ُشتغل في ابحلوائج والكسب ،هما كون ذليت ال هار.
وهكذا ال هار فقد ام في من هان ُم دشتَغِّ ًال ابلعيل ،أو ما اعتاده ال اب من نوم القيعولة وحنو ذليت.
اال ابن عطية" :ول ا معىن ذليت أن َعم ابلعيل وال هار ،فَ َس َّمى الهمان واصد من ذليت تعد د
آ ة ال وم ،وتعد د آ ة ابتغاء ال ضل ،فإهنما آ تان تكوانن ليل وهنار"( )4اهذ.
واال الشوهات" :واألول هو امل اسب لسائر ا ت الواردة هذا املعىن ،وا خر هو
( )1ورجح امود بن عمرو اله شر " ،الكشاف عن حقائ غواميف الت ه ل"( ،ط ،3ب وت :دار الكتام
العريب 1407ه)  .473 :3مع أن َج َّوز القول ا خر.
( )2لع ر هذه ا ت راجع امد األمني الش قيط " ،أ واء البيان ل ضاح القرآن ابلقرآن".56-55 :3،
( )3ابن عطية" ،اطرر الوجيه ت س الكتام العه ه".333 :4 ،
( )4ابن عطية" ،اطرر الوجيه ت س الكتام العه ه".333 :4 ،
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امل اسب لعَّ دم القرآت هاه ا"( )1اهذ.
واملقصود أن هذا القول هر ععى هذا األصل ،وهو أن األصل الكالم الرتتيب .وهللا
أععم.
وممن ذهب لق هذا املعىن ابن عطية( ،)2وأبو حيان( ،)3والطاهر بن عاشور(.)4
اال تعاق :ﱡﭐ ﱣ ﱤ ﱥ ﱦ ﱧ ﱨ ﱩ ﱪ ﱫ ﱬ ﱭ ﱮ ﱯ ﱰ ﱱ
ﱲ ﱳ ﱴ ﱵﱶ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂ ﲃﲄ ﲅ ﲆ ﲇ
ﲈﲉﲊﲋﲌﲍﲎ ﲏﲐﲑﲒﲓﲔﲕﲖﲗ ﲘﲙﲚﲛﲜﲝﲞﲟ

ﲠﲡﲢﲣﲤﲥﲦﲧﲨﲩﱠ [غافر.]29:28:
واد اختعف امل سرون هذا الرجل هل هان من اوم فرعون (سواء هان من ارابت  ،أم هان
من ِّ
القدبط الذ ن هم ععى د ) أو هان من بين لسرائيل ععى اولني ،و بين ععى ذليت اختالفهم
الوااع ارتباط أجهاء الكالم ا ة الكراة هما سيتبني:
القول األول :أن من اوم فرعون ،وهان مؤمًا كتم لاان خوفًا ععى ن س من فرعون.
وه ذ ذذو ا ذ ذذول اجلمه ذ ذذور ،وبذ ذ ذ ا ذ ذذال الس ذ ذذد ( )5واحلس ذ ذذن( )6واخت ذ ذذاره اب ذ ذذن جر ذ ذذر( ،)7وص ذ ذذاحب
الكش ذ ذذاف( ،)8واب ذ ذذن عطي ذ ذذة( ،)9والق ذ ذذرطيب( )10واب ذ ذذن ج ذ ذذه ( ،)11وأب ذ ذذو حي ذ ذذان( ،)12واب ذ ذذن هث ذ ذ ذ (،)13
( )1الشوهات" ،فتح القد ر".253 :4 ،
( )2ابن عطية" ،اطرر الوجيه ت س الكتام العه ه".333 :4 ،
( )3أبو حيان األندلس " ،البحر اطيط".382 :8 ،
( )4امد الطاهر ابن عاشور" ،التحر ر والت و ر"( ،تونس :الدار التونسية لع شر1984 ،ه).76 :21 ،
( )5أخرج الطرب " ،جامع البيان يو ل القرآن".375 :21 ،
( )6ذهره القرطيب" ،اجلامع ألحكام القرآن".306 :15 ،
( )7ت س الطرب " ،جامع البيان يو ل القرآن".376 :21 ،
( )8اله شر " ،الكشاف عن حقائ غواميف الت ه ل".162 :4 ،
( )9ابن عطية" ،اطرر الوجيه ت س الكتام العه ه".556 :4 ،
( )10ت س القرطيب" ،اجلامع ألحكام القرآن".306 :15 ،
( )11امد بن أمحد ابن جه " ،التسهيل لععوم الت ه ل" ،حتقي د .عبد هللا اخلالد (ط ،1ب وت :شرهة دار
األرام بن أيب األرام1416 ،ه) .230 :2
( )12أبو حيان األندلس " ،البحر اطيط".9:251 ،
( )13لمساعيل بن عمر بن هث " ،ت س القرآن الع يم" حتقي امد حسني مشس الد ن (ط ،1ب وت :دار =
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والشوهات( ،)1والش قيط ( ،)2وابن عاشور ( ،)3وغ هم.
واستدل هؤوء أبمور ،م ها(:)4
ف عذذن اتذذل موسذذى ععي ذ السذذالم ،ولذذو
صذذح ،وَه َّ
 )1أن فرعذذون اذذد أصذذغى لكالمذ واسذذتمع هالمذ ونُ د
هذذان لس ذرائيعيا ملذذا ابذذل م ذ  ،بذذل ملذذا اج ذرتأ ععذذى ُمكاملت ذ  ،فضذ ًذال عذذن هني ذ عذذن اتذذل موسذذى ععي ذ
السالم ،بل سيعاجع ابلعقوبة؛ ألن هان عاد اوسرائيعيني ،وو ستَذد ِّ
أحدا م هم.
صح ً
ُ
َد
ز ۡ
ز ٓزز
َّ
 )2اول ام ﴿ :زف زمن يز ُ ُ
ِّ
نُصنزا م ۢ
ذحا لقومذ ُ ،م دشذ ًقا
ص
ان
ذان
ه
ذ
ن
أ
ذى
ع
ع
ذل
ي
دل
﴾
تا
ن
ء
ا
ج
ن
إ
ٱّلل
ِ
تۡ
ب
ن
ً
ۡز
ز َٰ ز ۡ ز ُ
تم ٱل ۡ ُم ۡلت ُ ۡٱَّلز ۡ
تو زم زظَٰهتِ ز
ك ُ
نن ي ٱۡلۡرض﴾  ،واذد تكذرر هذذا
ععيهم ،هذا مع اول ابع ﴿يقوم ل
ال داء ﴿ زي َٰ زق ۡوم﴾ لالث مرات هذه القصة.
زز ز ُُۡ ز
تون َّ ز
ٱّلل زحتتيي ا﴾
 )3أنذ قذال :هتمذ أمذر هذذا ،وو قذذال :هذتم م ذ  ،همذذا اذال تعذذاق﴿ :ول يكتمت
[ال سذذاء ،]42:فكيذذف قذذال أبن املعذذىن :كذذتم لاانذ مذذن آل فرعذذون؟ (ع ذذد مذذن اذذال :لنذ مذذن بذذين
لسرائيل).
ۡز
ۡ
ۡ
ۡ
ز
ز
ز
ز
ُ
ُ
ز
 )4اولذ ﴿ :يَٰق ۡوم لك ُم ٱل ُمل ٱَّلز ۡوم ظَٰهِ ز
نن ي ٱۡلۡرض﴾ ،ومععذوم أن بذين لسذرائيل حي هذا هذانوا
غا ة اوستضعاف ،و كن ام معيت.
ۡ زۡ ز
 )5ك لالحتُماج اذا املعىن اول ﴿ :م ۡن زءال فِعون﴾.
وععى هذا القول كون اول ﴿ :م ۡن زءال ف ِۡ زع ۡو زن﴾ ص ة لعمؤمن(.)5
= الكتب الععمية  -م شورات امد عع بيضون1419 ،ه) .140 :7
( )1الشوهات" ،فتح القد ر".560 :4 ،
( )2امد األمني الش قيط " ،أ واء البيان ل ضاح القرآن ابلقرآن".383 :6 ،
( )3ابن عاشور" ،التحر ر والت و ر".128 :24 ،
( )4ر :الطذرب " ،جذامع البيذان يو ذل القذرآن" 376 :21 ،؛ امذود بذن عمذرو اله شذر " ،الكشذاف عذن
حق ذذائ غ ذ ذواميف الت ه ذذل"162 :4 ،؛ اب ذذن عطي ذذة" ،اط ذذرر ال ذذوجيه ت س ذ ذ الكت ذذام العه ذذه"556 :4 ،؛
القرطيب" ،اجلامع ألحكام القرآن"307 :15 ،؛ ابن جه " ،التسذهيل لععذوم الت ه ذل"230 :2 ،؛ أبذو حيذان
األندلس ذ ذ " ،البحذ ذذر اطذ ذذيط" 9:251 ،؛ الشذ ذذوهات" ،فذ ذذتح القذ ذذد ر" .560 :4 ،؛ ابذ ذذن عاشذ ذذور" ،التحر ذ ذذر
والت و ر".128 :24 ،
( )5ذذر :الطذذرب " ،جذذامع البيذذان يو ذذل القذذرآن"376 :21 ،؛ اله شذذر " ،الكشذذاف عذذن حقذذائ غ ذواميف
الت ه ذذل"162 :4 ،؛ اب ذذن عطي ذذة" ،اط ذذرر ال ذذوجيه ت سذ ذ الكت ذذام العه ذذه"556 :4 ،؛ الق ذذرطيب" ،اجل ذذامع
ألحكام القرآن"307 :15 ،؛ ابن جه " ،التسهيل لععوم الت ه ل"230 :2 ،؛ أبو حيان األندلس " ،البحر =
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القول الثات :أن من بين لسرائيل ،وهان كتم لاان من فرعون.
وب اال السد ( روا ة)(.)1
ز ز
ز ۡ
ك ُت ُم إ ز
يم َٰ زن ُه ٓۥ﴾.
وععى هذا القول كون اول ﴿ :م ۡن زءال ف ِۡع ۡون﴾ متعع ًقا بقول ﴿ :ي
وليس ص ة لذ (رجل) ،والتقد ر :واال رجل مؤمن من بين لسرائيل كتم لاان من آل فرعون.
وععي ذ قذذال أبن ا ذذة تقذذداًا ويخ ذ ًا( ،)2وهذذو خذذالف يذذاهر ا ذذة ،همذذا أن ذ ذذالف اذذذا
األصل والقاعدة املقررة من أن ذليت خالف األصل.
جدا هما و خي ى.
وهذا املثال-هما ترى -جاءت هذه الدعوى -التقدمي والتلخ  -عي ة ً
م -األمثعة ععى دعوى التقدمي والتلخ ا ت(:)3
اذذال تعذذاق :ﱡﭐﲐﲑ ﲒﲓﲔﲕﲖﲗﲘﲙﲚﲛﲜ ﲝﲞﲟﲠﲡﲢﲣﲤ
ﲥﲦﲧ ﲨﲩﲪﲫﲬﲭﲮﲯﲰﲱﲲﲳﲴﲵﲶ ﲷﲸﲹﲺﲻﲼﲽﲾ
ﲿﳀ ﳁﳂﳃﳄﳅﳆﳇﳈﳉﳊﳋﳌ ﳍﳎﳏﳐﳑﳒﳓﳔ ﱁﱂﱃ
ﱄ ﱅ ﱆﱇﱈ ﱉ ﱊ ﱋﱌﱍ ﱎ ﱏﱐ ﱑ ﱒ ﱓ ﱔ ﱕ ﱖ ﱗﱘﱙ ﱚﱛﱜﱝ
ﱞﱟ ﱠﱡﱢﱣﱤ ﱥﱦﱧﱨﱩﱪﱫﱬﱭﱮ ﱯﱰﱱﱲﱳﱴ

ﱵﱶﱷﱸﱹ ﱺﱻﱼﱽﱾﱿﲀﲁﲂ ﲃﲄﲅﲆﱠ [البقذ ذ ذذرة-67 :

.]73

ز ۡ

ُ ز ۡ
ٱۡض ُبتو ُ ب زب ۡعض ز
تها ﴾...مذن امل َذؤ َّخر
فقد ذهب هثذ مذن أهذل الععذم( )1لق أن اولذ ﴿فقلنتا
ُ

= اطيط".9:251 ،
( )1ذهره القرطيب" ،اجلامع ألحكام القرآن".307 :15 ،
( )2ذذر :الش ذذوهات" ،ف ذذتح الق ذذد ر" 560 :4 ،؛ ام ذذد األم ذذني الشذ ذ قيط " ،أ ذ ذواء البي ذذان ل ض ذذاح الق ذذرآن
ابلقرآن" 383 :6 ،؛ ل افة لق املصادر املذهورة ع د بيان متعع (من آل فرعون) ععى القول األول.
( )3لعواذذوف ععذذى أمثعذذة أخذذرى مذذن هذذذا ال ذذوع ،ذذر :الطذذرب " ،جذذامع البيذذان يو ذذل القذذرآن"142 :15 ،؛
الواحذد " ،الت سذ البسذيط"520 :13 ،؛ ععذ بذن امذد املذاورد " ،ت سذ املذاورد = ال كذق والعيذون"،
حتقي السيد ابن عبد املقصود بن عبد الرحيم( ،لب ان بذ وت :دار الكتذب الععميذة)284 :3 ،؛ ابذن اجلذوز
ععم الت س "63 :2 ،؛ ابن عطية" ،اطذرر الذوجيه ت سذ الكتذام العه ذه"145 :2 ،؛ أبذو
"زاد املس
حيان األندلس " ،البحر اطيط" ، .168-167 :4 ،542-541 :2 ،أبذو العبذاب احلعذيب" ،الذدر املصذون
ععوم الكتام املك ون".185-184 :4 ،
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التالوة ،امل َقدَّم املعىن.
ُ
أوو ل ذذا ه ذذو ات ذذل الذ ذ س ال ذذذ وا ذذع فيذ ذ
ا ذذالوا :ألن الس ذذبب األم ذذر ب ذذذبح البق ذذرة امل ذذذهورة ً
ذادارأ فيهذذا ،فسذذللتم موسذذى فقذذال :لن هللا مذذرهم أن
التذذدارؤ .وأن تقذذد ر الكذذالم :ولذ اتعذذتم ن ًسذذا فذ َّ
تذ وا بقرة.
ععَّعذوا وجذ ذلذذيت –التقذذدمي والتذذلخ  -أبن املقصذذود مذذن هذذذه القصذذة وحنوهذذا مذذن اصذ بذذين
لسرائيل تعد د ج ا هتم وتقر عهم ععيهذا ،فُمذاءت هذذه ا ت ععذى هذذا ال حذو مذن التقذدمي والتذلخ
لتكون مبثابة اصتني م صعتني-مع أهنا اصة مت ِّ
َّحذدة -األوق لتقذر عهم ععذى تع ذتهم وعذدم مسذارعتهم
ُ
لق اومتثال ،والثانية لعتقر ع ععى اتل ال س ،والت ََّدارؤ فيها ،وما واع ذليت من ا ذة الع يمذة مذن
لحياء هذا القتيل.
ؤخر -وهذذو ذهذذر اتذذل ال ذ س -ععذذى الذ ذ ُم َقدَّم-وهذذو األمذذر بذذذبح البقذذرة-؛
اذذالوا :فعذذو اذذدم الذ ذ ُم َّ
لكانق اصة واحدة ،ولََ ات الغر من تث ية التقر ع ِّ
وموجب من اجل ا ت.
ووج هذا القول يذاهر ،وععيذ اجلمهذور مذن امل سذر ن( ،)2لك ذ لذيس اذل ات ذاق ،فقذد خذالف
أوو بذذبح البقذذرة
ذلذيت بعضذهم هذليب حيذان-رمحذ هللا ،-حيذث َجذ َّذوز أن كذون هللا تعذاق اذد أمذرهم ً
َّعُّذق ،واذع بعذد ذلذيت أمذر القتيذل فذليهر اذم احلكمذة
و ُطدعِّعهم ععى ِّععَّذة ذلذيت ،فذذ وها بعذد التذ
َ
زُ ۡز ۡ
ٱۡض ُبو ُ ب زب ۡعض زها﴾.
الق أخ اها ع هم حيث أمرهم بذ ها ،فقال﴿ :فقلنا
واح ذذتج أبن ذ و ذذرورة لعق ذذول أبن ذ تَذ َق ذذدَّم ات ذذل تع ذذيت ال ذ س ،س ذذللوا ع ذذن ااتع ذ مل ذذا اختع ذ ذوا
وتدافعوا اتع  ،فلمرهم بذبح البقرة.
ل ذذافة لق أن ذلذذيت -أ مذذا ذهذذب للي ذ  -ت ذ مذذع يذذاهر السذذياق ،ولذذيس لذذدى القذذائعني مذذا
صرف ع سوى اص و صح التعو ل ععيها.
ضا بكون التكعيف الذ أمرهم ب ِّم دن ذبح البقذرة مذن غذ أن ذذهر حكمتذ
واست هر ذليت أ ً
كذذون أبعذذم اومتحذذان هذذل اتثعذذون؟ ألن ذ عبود ذذة اضذذة ،خبذذالف مذذا يهذذرت حكمت ذ فذذإن العقذذل
دعو لق امتثال (.)3
اال تعاق :ﱡﭐﱁﱂﱃﱄﱅﱆﱇﱈﱉﱠ [البقرة.]238 :
(= )1ر هذا وما بعده :اله شر " ،الكشاف عن حقائ غواميف الت ه ل"154 :1 ،؛ عبد الرمحن بن عع
ابن اجلوز "زاد املس ععم الت س "78 :1 ،؛ ابن جه " ،التسهيل لععوم الت ه ل".86 :1 ،
( )2راجع املصادر احلاشية السابقة.
( )3أبو حيان األندلس " ،البحر اطيط".418-417 :1 ،
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فهذه ا ة جاءت بني آ ت املتوىف ع ها زوجها ،واملطعقات.
واد زعم بعضهم أهنا مرتبطة اب ت الق ذُهر فيها القتال هذه السورة.
وشذبَّهوها اب ذذة السذذابقة
وععَّعذوا ذلذذيت مبذا جذذاء فيهذذا مذن بيذذان أحذوال الصذالة حذذال اخلذذوفَ ،
اصة البقرة.
االوا :وهوز أن تكون متقدمة التالوة ورسذم املصذحف ،متذلخرة ال ذهول ابذل هذذه ا ت
َن َّ ِّ
ٱّللِّ َوٱععَ ُمواد أ َّ
يع َععِّيم﴾ [البقرة.)1( ]244 :
﴿وَٰاَتِّعُواد ِّ َسبِّ ِّيل َّ
ٱّللَ َمس ٌ
ععى اول بعد هذه ا ةَ :
وهذا ال حاجة إليه ملا يلي:
 )1أهنذذم جذ َّذوزوا أن كذذون َحذ َذدث خذذوف ابذذل لنذهال لمتذذام أحكذذام املطعقذذات ،فبذذني تعذذاق أحكذذام صذذالة
اخلوف ع د مسيس احلاجة لق بيان  ،أنذهل لمتذام أحكذام املطعقذات( ،)2أو غذ ذلذيت مذن األمذور
العار ة (.)3
 )2أن وا ذذوع ه ذذذه ا ذذة ب ذذني آ ت املت ذذوىف ع ه ذذا ،واملطعق ذذات و خيع ذذو م ذذن م اس ذذبة ( ،)4لذ اك ذذن أن
قذذال :أبن هللا تعذذاق ملذذا ذهذذر عذذة هث ذ ة مذذن األحكذذام واحلقذذوق بذذني الذذهوجني ممذذا تعع ذ ابل كذذاح
الصذذداق
والذوطء واإل ذذالء والطذالق والرجعذذة واإلر ذاع وال قذذة ،والكسذوة والعِّذ َذدد ،واخلِّطبذة واملتعذذة و َّ
ُ
لق غذ ذلذيت ممذا اذد شذغل امل َكعَّذف وَسذت ر ُجهذده ممذا اذد كسذل معذ عذن العبذادة ،ف بهذ ععذى
ُ
هذه العبادة الع يمة الق ه صعة بني العبد ورب .
وهذذذليت ملذذا ذهذذر احلق ذذوق واألحكذذام املتععقذذة اب دميذذني نب ذ ععذذى ح ذ اخلذذال الذذذ ه ذذو أوق
وأجدر.
ز ز ز ۡ ُ ٓ ز ۡ ز ُ َّ ۡ ز َٰ ز ز ز ز ُ ۡ ز ۡ ز ز ۡ ز ُ
ۡ
هما اكن القول أبن ملا اذال ﴿وأن تعفتوا أۡتِ للتقتو ول سوُتوا ٱلفضتل بيتنكم﴾
[البقرة ]237 :وهانق هذه اخلَعَّة احلميدة من الع و عن احلقوق ممذا اذد عسذر ععذى هثذ مذن ال ذوب
ذه ذذر م ذذا عي ذ عع ذذى ذل ذذيت ،وه ذذو اطاف ذذة عع ذذى الص ذذعوات ،ومعع ذذوم أن الص ذذالة هم ذذا ا ذذال هللا تع ذذاق:
ۡ
ٓ ۡ ز
﴿ زت ۡن ز َٰ
َه زعن ٱل زف ۡح زشاء زوٱل ُمنكِ﴾ [البقرة.]45 :
لق غ ذليت من األوج امل اسبة الق تُذهر هذا املو ع.
وععي فال قال أبن ا ة تقداًا ويخ ًا ،و سيما أن خالف األصل.
( )1ر :أبو حيان األندلس " ،البحر اطيط".542-514 :2 ،
( )2الساب .542 :2
( )3ر :ابن عاشور" ،التحر ر والت و ر".465 :2 ،
( )4ر :أبو حيان األندلس " ،البحر اطيط" .542 :2 ،؛ ابن عاشور" ،التحر ر والت و ر".465-467 :2 ،
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قاعدة :لذا دار الكالم بني التوهيد والتلسيس فالتلسيس أوق(:)2()1
توضيح معىن القاعدة:
اد تتكرر الع ة الواحدة ،أو اجلمعة وشبهها( ،)3أو ا ة بع ها ،أو مبا قرم م ل ًا أو
معىن ،فيحمل ذليت بعيف أهل الععم ععى التوهيد؛ لما لتقو ة احلكم ،أو لبراز أمهيت والت و ب  ،أو
ألجل التذه .
و سيما أن التوهيد أسعوم معروف هالم العرم امل ثور وامل وم ،واد نهل القرآن الكرمي
بعغتهم وععى معهودهم اطباهتم.
و ذهب آخرون لق ما هو أبعم من ذليت وأهمل ،فيحمعون ععى التلسيس ،مبعىن أن الع ة،
أو اجلمعة وشبهها ،أو ا ة الق تبدو مكررة و تكون هذليت حقيقة األمر ،بل لن ذليت املكرر
حيمل معىن جد ًدا غ األول هما سيتضح من التمثيل لعقاعدة.
وهبذا تكون املعات أهثر بعكس األول ،ومععوم أن القرآن ُعرب ب ابألل اظ القعيعة الدالة ععى
املعات الكث ة(.)4
ولعع اتضح لعقارئ الكرمي أن الصور الداخعة حتق هذه القاعدة لالث:
األوىل :تكرار اللفظة الواحدة.
وهو نوعان:
 )1أن تتكرر بعي ها.
 )2أن تتكرر بع ظ قرم م ها املعىن.
الثانية :تكرار اجلملة وشبهها.
وهو نوعان:
 )1أن تتكرر بعي ها.
( )1هذه القاعدة وبعيف تطبيقاهتا ر هتام (األمساء املتشاهبة ا ة الواحدة القرآن الكرمي ملؤل
أفدت م .
محدان بن و الع ه ) فهو انفع ابب  ،و بعيف صور تطبيقات هذه القاعدة ،واد ُ
ام َعن ت ِّقيح الش ِّ
( )2هذه القاعدة وبعيف تطبيقاهتا ر :الرجراج " ،رفدع الِّ َق ِّ
هام" 370 :2 ،؛ عبد هللا
َُ
الش قيط " ،نشر الب ود ععى مراا السعود"1:137 ،؛ الشوهات" ،فتح القد ر":3 ،55 :2 ،75 :1 ،
.58،59
( )3وهو اجلار اجملرور وال رف ،واد راد ب الص ة (املشت ).
( )4ر :سعيمان بن عبد القو الطو " ،شرح تصر الرو ة" ،حتقي عبد هللا بن عبذد اطسذن الرتهذ ( ،ط،1
مؤسسذذة الرسذذالة 1407 ،ه ذ 1987 -م)375 :2 ،؛ عبذذد الذذرمحن بذذن أيب بكذذر (جذذالل الذذد ن السذذيوط )،
"األشباه وال ائر"( ،ط ،1دار الكتب الععمية1411،هذ 1990 -م)135 ،؛ "التمهيد لإلس و ".167 ،
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 )2أن تتكرر بع ظ مغا ر مع تقارم املعىن.
الثالثة :تكرار اآلية.
وهو نوعان:
 )1أن تتكرر بعي ها.
 )2أن تتكرر بع ظ مغا ر مع تقارم املعىن.
التطبيق على الصورة األوىل:
ال وع األول :تكرار الع ة الواحدة بعي ها:
ز ۡ
َّ
ز
ز زۡ زُ ز
ون ف زيها ل ۡغوا زول سزۡث ًيما ٢٥إل قيٗل زس زلَٰما زس زلَٰما[ ﴾٢٦الوااعة.]26-25 :
 )1اال تعاق﴿ :ل يُمع
ز
ز
فالتكرار اول  ﴿ :زسلَٰما زسلَٰما﴾ امول ععى التوهيد ع د بعيف أهل الععم(.)1
وذهب األهثرون( )2لق أن ليس لعتوهيد ،ولن اختع ق عباراهتم توجيه ععى رأ ني:
األول :أن ذل ذذيت ذذدل عع ذذى التعاا ذذب ابعتب ذذار األزم ذذة ،فه ذذو دال عع ذذى هث ذذرة الس ذذالم وتك ذذرره
ودوام  ،فهو سالم بعد سالم ،وحتية بعد حتية ،يث و سذمع هذلم مذن امل َسذعَّم ععيذ لوَّ َسذالَم ا خذر
ُ
ردا.
بدءًا أو ًّ
ز
ز
الثات :أن ذليت ابعتبار هثرة املسذعِّمني ععذيهم( ،)3فذاهلل تعذاق سذعِّم ععذيهم ﴿ زستلَٰم ۡ ۡ
تول متن
َُ
َُ
( )1ذذر :امل تُمذذب بذذن أيب العذذه اامذذذات" ،الكتذذام ال ر ذذد لع ذرام القذذرآن اجمليذذد(لعرام ،معذذان ،ا ذراءات)"،
حتقي ذ ام ذذد ن ذذام ال ذذد ن ال ت ذذيح (ط ،1دار الهم ذذان1427 ،ه ذذ)83 :6 ،؛ أ.د .أمح ذذد ب ذذن ام ذذد اخل ذراط،
"اجملتىب من مشكل لعرام القرآن"( ،املد ة امل ذورة :جممذع املعذيت فهذد لطباعذة املصذحف الشذر ف1426 ،هذذ)
1276 :4؛ ام ذذد ن ذذور ب ذذن ام ذذد ابرر ذ ذ " ،الي ذذااوت واملرج ذذان لع ذ ذرام الق ذذرآن" (ط ،1دار اإلع ذذالم،
1423هذ).543 ،
( )2ر :م صور بن امد السمعات" ،ت س القرآن" ،حتقي سر بن لبراهيم وغ ذيم بذن عبذاب بذن غ ذيم (ط،1
الذذر  -السذذعود ة :دار الذذوطن1418 ،هذ ذ 1997 -م) 347 :5؛ اله شذذر " ،الكشذذاف عذذن حقذذائ
غواميف الت ه ذل"460 :4 ،؛ "البيضذاو " 179 :5؛ عبذد هللا بذن أمحذد ال سذ " ،ت سذ ال سذ = مذدارك
الت ه ذذل وحقذذائ التلو ذذل" ،حقق ذ وخذذرج أحاد ث ذ  :وسذذف عع ذ بذذد و  ،راجع ذ واذذدم ل ذ  :اي ذ الذذد ن د ذذب
مسذذتو( ،ط ،1ب ذ وت :دار الكعذذم الطيذذب 1419ه 1998 -م)422 :3 ،؛ ابذذن جذذه " ،التسذذهيل لععذذوم
الت ه ل"335 :2 ،؛ "ت س ابذن هثذ "14 :8 ،؛ لبذراهيم بذن عمذر البقذاع " ،ن ذم الذدرر ت اسذب ا ت
والسور"( ،القاهرة :دار الكتذام اإلسذالم )206 :19 ،؛ "ت سذ أيب السذعود"192 :8 ،؛ "روح املعذات"،
139 :14؛ "ت س القامس ".122 :9 ،
( )3ذذر :مقاتذذل" ،ت سذ مقاتذذل بذذن سذذعيمان"218 :4 ،؛ "ت سذ السذذمرا د "315 :3 ،؛ القذذرطيب" ،اجلذذامع =
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َّ َّ
يم﴾ [ س ،]58 :وهذليت املالئكذة
ر ّٖ رح ّٖ

ز زُۡ ز
ُۡ
َبت ۡم فن ۡع زم عق زَب ٱ َّدلار﴾ [الرعد.]24-23 :
ص

ُ ُ ز ز
ُ
ۡ ز َٰٓ ز ُ
ز ز َٰ ز ز ۡ ُ
تيكم ب زمتا
﴿ زوٱل زملئكة يز ۡيخلون زعل ۡيهم من ك بزتا ّٖ  ٢٣ستلم عل

ز ُ

ز ز ز

﴿َت َّيت ُه ۡم فيها سلَٰم﴾ [لبراهيم.]23 :

هما ُ َسعِّم بعضهم ععى بعيف
َّسعيم ععيهم دالة ععى هثرة امل َسعِّمني .وهللا أععم.
وبني القولني ُمالََزَمة،
فإن ز هثرة الت د
ُ
ز َّ ٓ ز ُ َّ
ز
ۡ ُ ز
 )2اال تعاق﴿ :لَك ۖٓ إذا دكت ٱۡلۡرض دكا دكا﴾ [ال ُمر.]21 :
واذد محذذل بعذذيف أهذذل الععذذم تكذذرر ل ذذظ ﴿ زدكتتا زدكتتا﴾ ا ذذة ععذذى التوهيذذد ()1؛ لتحقيذ

لدفع احتمال اجملاز(.)2

لرادة مدلول الدَّك احلقيق
وذهب اجلمهور من امل سر ن لق أن الذدَّك الثذات غذ األول ،أ َ :د ًّهذا حاصذالً بعذد َدك ،فهذو
َد ٌال ععى التتابع واوستيعام(.)3
وأن الدَّك ُه ِّرر ععيها حىت صارت هباء ُمدذبَذثا(.)4
=
()1

()2
()3

()4

ألحك ذذام الق ذذرآن"206 :17 ،؛ اخل ذذازن" ،لب ذذام التلو ذذل مع ذذات الت ه ذذل"7 :2 ،؛ أب ذذو حي ذذان األندلسذ ذ ،
"البحر اطيط"236 :4 ،؛ ابن عاشور" ،التحر ر والت و ر".297 :27 ،
ذذر :لعذرام لاللذذني سذذورة ِّمذذن القذذرآن وبذذن خالو ذ " ،82 :ت س ذ السذذمرا د "477 :3 ،؛ األنبذذار ،
"البي ذذان غر ذذب لع ذرام الق ذذرآن"512 :2 ،؛ "الكت ذذام ال ر ذذد لع ذرام الق ذذرآن اجملي ذذد"397 :6 ،؛ اب ذذن
اله َّجذذاج "262 :1 ،؛ "اجلذذدول لع ذرام القذذرآن الكذذرمي"326 :30 ،؛ "شذذرح ابذذن
عص ذ ور" ،شذذرح َُذذل َّ
عقيل ععى أل ية ابن ماليت"214 :3 ،؛ "لعرام القرآن وبيانذ "475 :10 ،؛ "اليذااوت واملرجذان لعذرام
القرآن".601 ،
ر :ابن عاشور" ،التحر ر والت و ر".336 :30 ،
ر :الطرب " ،جامع البيان يو ل القرآن" 383 :24 ،؛ البغو " ،معا الت ه ل ت س القرآن":4 ،
252؛ اله شذذر " ،الكش ذذاف عذذن حق ذذائ غ ذواميف الت ه ذذل"751 :4 ،؛ ابذذن اجل ذذوز "زاد املس ذ عع ذذم
الت س "444 :4 ،؛ ف ر الد ن الراز " ،م اتيح الغيب = الت س الكب " 158 :31 ،؛ القرطيب" ،اجلامع
ألحكذذام القذذرآن"54 :20 ،؛ "ت س ذ البيضذذاو "311 :5 ،؛ ال س ذ " ،ت س ذ ال س ذ = مذذدارك الت ه ذذل
وحقذذائ التلو ذذل"641 :3 ،؛ ابذذن جذذه " ،التسذذهيل لععذذوم الت ه ذذل"481 :2 ،؛ اخلذذازن" ،لبذذام التلو ذذل
معذات الت ه ذل"427 :4 ،؛ أبذو حيذان األندلسذ " ،البحذر اطذيط" .475 :10 ،؛ "ت سذ ال يسذذابور ":6 ،
498؛ البقاع " ،ن م الدرر ت اسب ا ت والسور"37 :22 ،؛ "السراج امل ذ (ت سذ الشذربيين)":4 ،
353؛ "ت سذ أيب السذذعود"157 :9 ،؛ الشذذوهات" ،فذذتح القذذد ر"535 :5 ،؛ "روح املعذذات"342 :15 ،؛
"ت س القامس ".471 :9 ،
ر :عبد هللا بن وسف ابن هشذام" ،شذرح اطذر ال ذدى وبذل الصذدى" حتقيذ امذد اذى الذد ن عبذد احلميذد =
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ۡ ز
ٓ
وهكذا اول بعده ﴿ :زو زجا زء زر ُّب ز زوٱل زمل ُ زصفا زصفا[ ﴾٢٢ال ُمر.)1( ]22 :

املعىن(:)2

ال وع الثات :تكرار الع ة الواحدة بع ظ قرم م ها
ذ هذذه ا ذة
 )1اذال تعذاق:
الكراذذة جذذاء األمذذر ابلذذرب والتقذذوى ،ومهذذا متقذذارابن املعذذىن ،وهذذذليت ال ه ذ عذذن اإل والعذذدوان،
ودونيت حاصل ما ذهره أهل الععم ذليت:
ززز زُ زز
لَع ٱلَۡب زو َّ
ٱتل ۡق زو ﴾:
أوو :اول ﴿ :وتعاونوا
ً
ذهذذب بعذذيف أهذذل الععذذم لق أهنمذذا مبعذذىن واحذذد ،وأن ذلذذيت لعتوهيذذد واملبالغذذة( ،)3وذهذذب آخذذرون
لق أن ذلذذيت لعتلسذذيس حيذذث محع ذوا هذذل ل ذذة م همذذا ععذذى غ ذ معذذىن الع ذذة األخذذرى ،ولن اختع ذذق
عباراهتم ذليت.
فقيلِّ :
الرب :هو العمل مبا أمر هللا ابلعمل ب .
والتقوى :هو اتقاء ما أ ََمذر هللا ابتقائذ واجت ابذ مذن معاصذي  .واختذاره ابذن جر ذر( ،)4وَروى حنذوه
عن اعة من السعف( ،)5ونَ َسب بعضهم لق اجلمهور(.)6
اال ابن عباب ر هللا ع هماِّ :
يق ع (.)7
الرب :ما أ َ
ُمرت ب  ،والتقوى :ما ُهن َ
وايلِّ :
الرب :ت اول الواجب وامل دوم للي  ،والتقوى :رعا ة الواجب .اال ابن عطيذة( ،)8واذال:
ز ۡ
ززز زُ زز
ز
ۡ
لَع ٱلَۡب زو َّ
ٱتل ۡق زو َٰ ۖٓ زول زت زع زاونُوا زلَع ٱۡلثۡم زوٱل ُع ۡي زوَٰن﴾ [املائذدة ،]2 :ف
﴿وتعاونوا

= (ط ،11القاهرة1383 :هذ)
( )1ر :املصادر السابقة.
( )2لعوا ذذوف عع ذذى أمثع ذذة أخ ذذرى ذذر عع ذذى س ذذبيل املث ذذال" :حاش ذذية الش ذذهام عع ذذى البيض ذذاو "71،366 :6 ،؛
الشوهات" ،فتح القد ر"58 :3 ،56-55 :2 ،؛ ابن عاشور" ،التحر ر والت و ر".172 :1 ،
( ) 3ر :ابن عطية" ،اطرر الوجيه ت س الكتام العه ه"150 :2 ،؛ أبو حيان األندلس " ،البحر اطذيط"،
 170 :4؛ الشوهات" ،فتح القد ر".9 :2 ،
( )4الطرب " ،جامع البيان يو ل القرآن".52 :5 ،
( )5ر :الطرب " ،جامع البيان يو ل القرآن".491 :9 ،
( )6ذذر :الواح ذذد " ،الت س ذ البس ذذيط"306 ،؛ البغ ذذو " ،مع ذذا الت ه ذذل ت س ذ الق ذذرآن"9 :2 ،؛ الق ذذرطيب،
"اجلذذامع ألحك ذذام الق ذذرآن"313 :20 ،؛ "ت س ذ اب ذذن هث ذ "13-12 :2 ،؛ الشذذوهات" ،ف ذذتح الق ذذد ر":5 ،
248؛ عبد الرمحن بن انصر السعد " ،تيس الكرمي الرمحن ت س هالم امل ان" ،حتقيذ عبذد الذرمحن بذن
معال العوحي ( ،ط ،1مؤسسة الرسالة1420 ،ه 2000 -م).219 ،
( )7أخرج الطرب " ،جامع البيان يو ل القرآن".52 :8 ،
( )8ابن عطية" ،اطرر الوجيه ت س الكتام العه ه".150 :2 ،
.292 :
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"فإن ُجعل أحدمها بدل ا خر فَبِّتَ َُم ُّوز"(.)1
وايلِّ :
الرب :ر ا ال اب ،و التقوى :ر ا هللا .واختاره املاورد (.)2
وه ذذو معذ ذذىن اذ ذذول احلذ ذذافظ ابذ ذذن رجذ ذذب -رمح ذ ذ هللا" :-فقذ ذذد كذ ذذون امل ذ ذراد ابلذ ذ ِّذرب معامعذ ذذة اخلع ذ ذ
ابإلحسان ،وابلتقوى معامعة احل ب عل طاعت واجت ام ارمات "(.)3
وأشذذار احلذذافظ ابذذن القذذيم -رمح ذ هللا -لق أن ال ذذرق بي همذذا ف ذذرق بذذني السذذبب املقص ذذود لغ ذ ه
والغا ذذة املقصذذودة ل سذذها ،ابعتبذذار أن الذذرب مطعذذوم لذات ذ  ،فهذذو همذذال العبذذد وصذذالح  ،وأمذذا التقذذوى
فه ذ الطر ذ املوصذذل لق الذذرب والوسذذيعة للي ذ  ،وذلذذيت أن الواا ذذة مذذن ابم دفذذع الضذذرر ،والذذرب مذذن ابم
حتصيل ال ع ،وأن التقوى هاحلِّ دميَة ،والرب هالعافية( .)4وهو مبعىن اول اجلمهور.
وذهب بعضهم لق َّ
أن الرب عام فِّ دعل امللمور وتَذ درك اط ور ،بي ما التقوى تكون ب عل

فالرب أعم من التقوى .وللي ذهب ابن جه (.)5
اطرم دون امل دوم .وععي ُّ
الواجب وتَذ درك َّ
واد نذَبَّ بعيف أهل الععم هاحلافظ ابن القيم -رمحذ هللا -لق أن الذرب والتقذوى مذن األل ذاظ الذق
لذا اجتمعذذق افرتاذذق ،ولذا افرتاذذق اجتمعذذق ،فذذإذا أُفذذرد هذذل واحذذد م هذذا دخذذل في ذ املسذذمى ا خذذر،
واعترب احلافظ ابن القيم أن ِّ
الرب جهء من التقوى ،وهذليت التقوى جهء الرب(.)6
وهو معىن ما ذهره الشيخ عبدالرمحن السعد -رمح هللا -من أن بعذيف األمسذاء القذرآن لذا
أُفذذرد دل ععذذى املعذذىن الدمَ ِّ
اسذذب لذ  ،ولذا اُذذرن مذذع غذ ه دل ععذذى بعذذيف املعذذىن ،ودل مذذا اُذذرن معذ ععذذى
ُ
ِّ
ومثَّذذل لذذذليت بع ذذظ الذذرب ،وأنذ لذا أُفذذرد دخذذل فيذ امتثذذال األوامذذر واجت ذذام ال ذواه  ،وهكذذذا لذا
ابايذ َ ،
ِّ
جامعذا لكذل مذا حيبذ
أُفردت التقوى .وذهر أن لذا ُ ع بي هما هما هذه ا ة الكراة هان الذرب امسًذا ً
جامع ذذا ت ذذاول ت ذذرك ي ذذع
هللا و ر ذذاه م ذذن األا ذوال واألفع ذذال ال ذذاهرة والباط ذذة ،وهان ذذق التق ذذوى امسًذذا ً

( )1الساب .
( )2عع بن امد املاورد " ،أدم الدنيا والد ن"( ،دار مكتبة احلياة1986 ،م).182،183 ،
( )3عبذذد الذذرمحن بذذن أمحذذد بذذن رجذذب" ،جذذامع الععذذوم واحلكذذم شذذرح اسذذني حذذد ثا مذذن جوامذذع الكعذذم" ،حتقي ذ
شعيب األرانؤوط  -لبراهيم ابجس( ،ط ،7ب وت :مؤسسة الرسالة1422 ،هذ 2001 -م).98 :2 ،
( )4امذذد بذذن أيب بكذذر ابذذن اذذيم اجلوز ذذة" ،الرسذذالة التبوهيذذة ( ذذمن جممذذوع الرسذذائل)" ،حتقي ذ امذذد عه ذذر مشذذس،
لشراف :بكر بن عبد هللا أبو ز د (ط ،1مكة املكرمة دار عا ال وائد 1425ه).10،11 ،
( )5ابن جه " ،التسهيل لععوم الت ه ل".220 :1 ،
( )6ابن ايم اجلوز ة" ،الرسالة التبوهية".5 ،
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اطرمات(.)1
زز زز زُ زز ۡ ۡ ۡ
اونوا لَع ٱۡلثم زوٱل ُع ۡي زوَٰن﴾.
اثنيًا :اول ﴿ :ول تع
فاإل والعدوان متقارابن ،فيحتمل التوهيد.
والصحيح ع ذد أهذل الععذم أنذ لعتلسذيس ،وفسذروا هذل ل ذة م همذا بغذ معذىن الع ذة األخذرى،
ولن اختع ق عباراهتم ذليت.
فمذذن اائذذل :اإل  :هذذو تذذرك مذذا أمذذرهم هللا ب ععذ  ،والعذذدوان :هذذو رذذاوز مذذا حذذد لكذذم د ذ كم،
وفر لكم أن سكم و غ هم .واختاره ابن جر ر(.)2
وايل :اإل  :هو احلكم الالح عن اجلرائم ،عين :ما رتتب ععيها من املؤاخذة ،والعدوان:
يعم ال اب .واختاره ابن عطية(.)3
وايل :اإل  :ما هان ارم اجل س هاخلمر ،والعدوان :ما هان ارم القدر واله دة .واختاره ابن
القيم( ،)4ونب لق أهنما مما لذا اجتمعا افرتاا ،ولذا افرتاا اجتمعا.
وايل :اإل  :ت اول ج ا ت العبد بي وبني هللا وما بي وبني العباد ،والعدوان ما بي وبني
غ ه وهو أخ  .واختاره الراغب األص هات( ،)5وابن جه (.)6
وايل :اإل  :الك ر أو املعصية ،والعدوان :البدعة أو ال عم(.)7
 :مكتب ذذة الرش ذذد)،

( )1عب ذذد ال ذذرمحن ب ذذن انص ذذر آل س ذذعد  " ،القواع ذذد احلس ذذان لت سذ ذ الق ذذرآن"( ،ط ،1ال ذذر
.48،49
( )2الط ذذرب " ،ج ذذامع البي ذذان يو ذذل الق ذذرآن" 52 :8 ،؛ و ذذر :ال سذ ذ " ،ت سذ ذ ال س ذ = م ذذدارك الت ه ذذل
وحقائ التلو ل".425 :1 ،
( )3ابن عطية" ،اطرر الوجيه ت س الكتام العه ه"150 :2 ،؛ و ر :أبو حيان األندلس " ،البحر اطيط"،
 170 :4؛ الشوهات" ،فتح القد ر".9 :2 ،
( )4امذذد بذذن أيب بكذذر ابذذن اذذيم اجلوز ذذة" ،مذذدارج السذذالكني بذذني م ذذازل ل ك نعبذذد ول ك نسذذتعني" حتقي ذ امذذد
املعتص ذذم ابهلل البغ ذذداد ( ،ط ،3ب ذ ذ وت :دار الكت ذذام الع ذذريب 1416ه 1996 -م)375 :1 ،؛ اب ذذن ا ذذيم
اجلوز ة" ،الرسالة التبوهية".10 ،
( )5احلسني بن امد (الراغب األص هات)" ،امل ردات غر ب القرآن" ،حتقي ص وان عدانن الذداود ( ،ط،1
الدار الشامية  -دمش – ب وت :دار القعم1412 ،ه).260،261 :4 ،
( )6ابن جه " ،التسهيل لععوم الت ه ل".220 :1 ،
( )7ر :السمعات" ،ت س القرآن"8 :2 ،؛ احلسني بن مسذعود البغذو " ،معذا الت ه ذل ت سذ القذرآن":2 ،
 9؛ عع بن امد اخلازن" ،لبام التلو ل معات الت ه ل" تصحيح :امد عع شاهني (ط ،1ب وت :دار =
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ۡ ۡ

ۡ

وهكذا اول تعاق ﴿ :زو زن زت زنَٰ ز
ج ۡو زن بٱۡلثم زوٱل ُع ۡي زوَٰن زو زم ۡعص زيت َّ
ٱلِ ُسول﴾ [اجملادلة.]8 :

فقد فسر اإل مبا خيت هبم ،والعدوان مبا تعع بغ هم ،ومعصية الرسول مب ال ت (.)1
حواد﴾ [ال ور.]22 :
 )1اال تعاقَ ﴿ :وليَع ُواد َوليَص َ ُ
فالع و والص ح مبعىن متقارم ،فذهب بعضهم لق أن ذليت مبعىن واحد؛ إلفادة التوهيد(.)2
وذهذذب آخذذرون لق الت ر ذ بي همذذا :ف سذذروا الع ذذو بذذرتك العقوبذذة ععذذى الذذذنب ،والتُمذذاوز ع هذذا،
واَدت  ،والص ح :برتك التثر ب والعوم ،يذث
(ع َ ق الر ح األلر) لذا طَ َم َسدت َ
وذليت ملخوذ من اوامَ :
ذُ دع ِّر عن لساءة املس ء حىت هلن وليها ص حة الع لعرا ًا ع ها(.)3
وايل :الع و عن األفعال ،والص ح عن األاوال(.)4
وايل :الع و السرت ،والص ح اإلعرا (.)5
عمدا هان أو خطلً ،والص ح ابملتعمد(.)6
وايل :الع و عمن اصد اجل ا ة ً
ز
َّ ٓ ۡ ُ
ز ُ ۡ ٓ ز َّ
إ إل ٱّلل﴾
 )1اال تعاق سياق اإلخبار عن عقوم ععيذ السذالم﴿ :إن زمتا أۡتكوا بزت وحتٓ
[ط .]86 :
فالبث واحلهن مبعىن متقذارم ،واذد ذهذب بعذيف أهذل الععذم لق احتذاد مع امهذا ،وأنذ ذع بي همذا

= الكتب الععمية 1415ه)7 :2 ،؛ أبو حيان األندلس " ،البحر اطيط".170 :4 ،
( )1ر" :ت س ابن هث "43 :8 ،؛ الشوهات" ،فتح القد ر".224 :5 ،
( )2ر :عبد الكرمي بن هوازن القش " ،لطائف اإلشارات = ت س القش " ،حتقي لبراهيم البسيوت (ط،3
مصر :اايئة املصر ة العامة لعكتام).601 :2 ،
ِّ
ذتح البيذان مقاصذد القذرآن" عذين
( )3ر :الشوهات" ،فتح القذد ر"20 :4 ،؛ امذد صذد خذان القَّذوج " ،ف ُ
األنصار ( ،صيدا – ب وت :املكتبة العصرَّة لعطبَاعة
بطبع ِّ وادم ل وراجع خادم الععم َعبد هللا بن لبراهيم
َ
َ
وال دشر1412ه 1992 -م)190 :9 ،؛ امد األمني الش قيط " ،أ واء البيان ل ضاح القرآن ابلقرآن"،
.487 :5
( )4ر :املاورد " ،ت س املاورد "84 :4 ،؛ "ت س السمعات".514 :3 ،
( )5ذذر :املذذاورد " ،ت سذ املذذاورد "84 :4 ،؛ ال سذ " ،ت سذ ال سذ = مذذدارك الت ه ذذل وحقذذائ التلو ذذل"،
496 :2؛ البقاع " ،ن م الدرر ت اسب ا ت والسور".239 :13 ،
( )6امذد بذذن امذد ابذذن عرفذة" ،ت سذ ابذن عرفذذة" ،حتقيذ جذذالل األسذيوط (ط ،1بذ وت – لب ذان :دار الكتذذب
الععمية2008 ،م).228 :3 ،
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لعتلهيد(.)1
وذهذذب آخ ذذرون لق الت ر ذ بي هم ذذا ،ععذذى اخ ذذتالف بي ذ هم العبذذارة ع ذذن ه ذذذا ال ذذرق ،فق ذذال
بعضهم :البث :أشد احلهن ،وللي ذهب ابذن اتيبذة ،وال حذاب ،والبغذو  ،وابذن جذه  ،والسذمني احلعذيب
وغ هم(.)2
وذه ذذب بعض ذذهم لق أن الب ذذث ه ذذو اا ذذم ،أو أشذ ذذده .وب ذ ذ ا ذذال اب ذذن جر ذذر ،واب ذذن أيب زم ذ ذذني،
وامل ذذاورد  ،والواح ذذد  ،والس ذذمعات ،وص ذذاحب الكش ذذاف ،والبيض ذذاو  ،واب ذذن هثذ ذ  ،واب ذذن عاش ذذور،
وغ هم(.)3
وفسذذر الشذذيخ عبذذد الذذرمحن السذذعد البذذث مبذذا بذذث مذذن الكذذالم ،وأن احلذذهن الذذذ كذذون
القعب(.)4
واحلاصذذل أن ذلذذيت هعذ رجذذع لق الت ر ذ بي همذذا املعذذىن ،واذذد ذهذذر بعذذيف أهذذل الععذذم أن ممذذا
دفع َودهم التكرار أن عتقد أن املعىن احلاصل من جمموع املرتادفني و وجد ع د ان راد أحدمها(.)5
أدم الكاتذذب والشذذاعر" حتقي ذ أمحذذد

( )1ذذر :نصذذر هللا بذذن امذذد ( ذذياء الذذد ن بذذن األل ذ )" ،املثذذل السذذائر
احلو (القاهرة :دار هنضة مصر).162 :2 ،
( )2الراغذذب األص ذ هات" ،امل ذذردات غر ذذب القذذرآن"222 ،؛ أمحذذد بذذن امذذد ال حذذاب" ،معذذات القذذرآن" حتقي ذ
امد عع الصذابوت (ط ،1جامعذة أم القذرى – مكذة املكرمذة)455 :3 ،؛ البغذو " ،معذا الت ه ذل ت سذ
القرآن"444 :2 ،؛ ابن جذه " ،التسذهيل لععذوم الت ه ذل"126 :2 ،؛ أبذو العبذاب احلعذيب" ،الذدر املصذون
ععوم الكتام املك ون".548 :6 ،
( )3الطذذرب " ،جذذامع البي ذذان يو ذذل الق ذذرآن"306 :13 ،؛ امذذد بذذن عب ذذد هللا ابذذن أيب َزَمِّذذني" ،ت س ذ الق ذذرآن
العه ذذه" ،حتقي ذ حس ذذني ب ذذن عكاشذذة ،ام ذذد ب ذذن مص ذذط ى الك ذذه( ،ط ،1مص ذذر -الق ذذاهرة :ال ذذاروق احلد ث ذذة
1423ه ذ 2002 -م)237 :2 ،؛ املذذاورد " ،ت س ذ املذذاورد "71 :3 ،؛ الواحذذد " ،الت س ذ البسذذيط"،
577؛ "ت س السمعات" 58 :3؛ اله شر " ،الكشاف عن حقائ غواميف الت ه ل"470 :2 ،؛ ت سذ
البيضاو 174 :3؛ "ت س ابن هث "406 :4 ،؛ ابن عاشور" ،التحر ر والت و ر".45 :13 ،
( )4السعد " ،تيس الكرمي الرمحن ت س هالم امل ان".404 ،
( )5ذذر :ام ذذد ب ذذن عب ذذد هللا الهرهش ذ  " ،الربه ذذان عع ذذوم الق ذذرآن" ،حتقي ذ ام ذذد أب ذذو ال ض ذذل لب ذراهيم( ،ط:1
بذ وت -لب ذذان :دار لحيذذاء الكتذذب العربيذذة ،عيسذذى البذذايب احلعذذيب وشذذرهاؤه1376 ،ه 1957 -م ( ،صذ َّذورت
دار املعرفة ،ب وت ،لب ان  -ب س ترايم الصذ حات))477 :2 ،؛ "عبذد الذرمحن بذن أيب بكذر ،جذالل الذد ن
الس ذذيوط " ،اإلتق ذذان عع ذذوم الق ذذرآن" ،حتقي ذ ام ذذد أب ذذو ال ض ذذل لب ذراهيم( ،اايئ ذذة املص ذذر ة العام ذذة لعكت ذذام،
1394ه 1974 -م).860 :2 ،
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التطبيق على الصورة الثانية (تكرار اجلملة وشبهها)(:)1
ال وع األول :تكرار اجلمعة بعي ها:
ۡ
ز
َّ ز ز ز ُ ۡ ز ۡ
َّ َّ ز ۡ ز ز َّ ُ
ز َٰٓ ز ُّ ز َّ ز ز ز ُ َّ ُ
َّ ز َّ َّ
ٱّللز
اال تعاق﴿ :يأيها ٱَّلين ءامنوا ٱتقوا ٱّلل وتلنظِ نفس ما ۡيمت لغ ّٖيٖۖ وٱتقتوا ٱّلل إن
ز ُۢ ز ز ۡ ز ُ ز
ون﴾ [احلشر.]18 :
خبي بما تعمل
فقد تكرر ا ة اول  ﴿ :زو َّٱت ُقوا َّ ز
ٱّلل﴾.
وهو امول ع د بعيف أهل الععم ععى التلهيد ،ابعتبار مشواا ملا اد ُذهر امل اجلمعة
ز ُ ز
الثانية (املكررة) ،وأن املقام بيان أمهيتها ،و سيما أن اول بعده﴿ :إ َّن َّ ز
ٱّلل زخب ُ
ي ۢ ب زما ت ۡع زملون﴾
ت م بعيف ما اد ُذهر من الوجوه واطامل الق اد ُخت هل عة بش ء م ها(.)2
َّ َّ ز ز ُ ۢ ز ز ۡ ز ُ ز
االوا :ولعادة ﴿ زو َّٱت ُقوا َّ ز
ون﴾ ،فيحصل الربط بني
ٱّلل﴾ ليبىن ععي ﴿إن ٱّلل خبي بما تعمل
ز
زۡز ُ ۡ
نظ ِۡ زنفس َّما ۡ َّي زم ۡت ل زغ ّٖي﴾(.)3
التععيل وامل َععَّل ،لذا واع بي هما فصل ﴿وتل
ُ
وذهب آخرون لق أن هل عة م هما اد جاءت ملعىن غ املعىن الذ سيقق ل األُخرى،
ولن اختع وا امل ذليت.
فمن اائل :لن األول أداء الواجبات ،هما ُشعر ب ما بعده من األمر ابلعمل ،وأن الثات
َّ َّ ز ز ُ ۢ ز ز ۡ ز ُ ز
ون﴾ أ  :من املعاص  .االوا:
ترك اطارم ،ذُ دؤ ِّذن ب الوعيد بقول بعده﴿ :إن ٱّلل خبي بما تعمل
َّما ععى التوهيد(.)4
لكون التلسيس ُم َقد ً
أو أن اول َّ َ﴿ :زٱت ُقوا َّ ز
أوو مراد ب التقوى مبعىن اخلوف من هللا ،وه الباعثة
ٱّلل﴾ املذهور ً
زۡز ُ
نظ ِۡ زن ۡفس َّما ۡز َّي زم ۡ
ت ل زغي﴾ ،و كون ﴿ زو َّٱت ُقوا َّ ز
ٱّلل﴾ املذهور
ععى العمل؛ ولذليت أردف بقول ﴿ :وتل
ّٖ
( )1لالسذ ذذتهادة مذ ذذن األمثعذ ذذة ذ ذذر :الطذ ذذرب " ،جذ ذذامع البيذ ذذان يو ذ ذذل القذ ذذرآن"183-182 :5 ،؛ اله شذ ذذر ،
"الكشذذاف عذذن حقذذائ غ ذواميف الت ه ذذل"443 :2 ،؛ ت س ذ البيض ذذاو ( ،)34 /4أبذذو حيذذان األندلس ذ ،
"البحذذر اطذذيط"167 :4 ، 384 :1 ،؛ أبذذو العبذذاب احلعذذيب" ،الذذدر املصذذون ععذذوم الكتذذام املك ذذون":6 ،
 437؛ عمر احل بع " ،العبام ععوم الكتام"11:12 ،؛ الشوهات" ،فتح القد ر":2 ،116 ،75 :1 ،
59 :3 ،421؛ امد األمني الش قيط " ،أ واء البيان ل ضاح القرآن ابلقرآن" 386 ،244 :7 ،؛ ابن
عاشور" ،التحر ر والت و ر".64،26،319 :21 ،272 :16 ،
( )2ذذر :امذذود بذذن عبذذد هللا األلوس ذ " ،روح املعذذات ت س ذ القذذرآن الع ذذيم والسذذبع املثذذات" حتقي ذ عع ذ عبذذد
البار عطية( ،ط ،1ب وت :دار الكتب الععمية 1415ه) (.)253 /14
( )3ر :ابن عاشور" ،التحر ر والت و ر".112 :28 ،
(" )4روح املعات".253 :4 ،
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اثنيًا مر ًادا ب الدوام ععى التقوى األوق(.)1
هما اكن القول أبن األوق هالتوطئة لألمر بعدها ابطاسبة ،جاءت الثانية حثًّا ععى
تقوى هللا هذه اطاسبة ن سها؛ ذليت أن هللا مطعع ععى حال وأعمال  ،و خي ى ععي ش ء من
ز ُ ز
سره وعالنيت ﴿ ،إ َّن َّ ز
ٱّلل زخب ُ
ي ۢ ب زما ت ۡع زملون﴾.
ال وع الثات :تكرار اجلمعة بع ظ مغا ر مع تقارم املعىن:
 )1ا ذ ذ ذ ذ ذ ذذال تع ذ ذ ذ ذ ذ ذذاق :ﱡﭐ ﱷ ﱸ ﱹ ﱺ ﱻ ﱼ ﱽ ﱾ ﱿ ﲀ ﲁ ﲂﲃ ﲄ
ﲅ ﲆ ﲇ ﲈ ﲉﲊﱠ [ال حل.]97 :
واد اختعف امل سرون املراد ابحلياة الطيبة ا ة ،فذذهب بعضذهم لق أن ذلذيت ل ذا كذون
ِّ
ِّ
َّار
اجل ذذة؛ ألن الذذدنيا و ختعذذو مذذن الكذذدر والد ُمَذغ َ
صذذات ،خبذذالف ا خذذرة ،همذذا اذذال تعذذاقَ ﴿ :ول َّن ٱلذذد َ
ِّ
ٱألخَرَة َاِّ َ ٱحلَيَذ َوا ُن لَو َهانُواد َععَ ُمو َن﴾ [الع كبوت.]64 :
وذهذذب آخذذرون لق أن ذلذذيت كذذون الذذدنيا ،مبذذا كذذون لععبذذد مذذن األُن ذس ابهلل ،والطملني ذذة
لذذذهره ،والسذذعادة بطاعت ذ  ،والتعذذذذ مب اجات ذ  ،ومذذا ضذذاف لق ذلذذيت مذذن التوفي ذ لع ذ ات ،والعافيذذة،
والذذرزق احلذذالل ،لق غذ ذلذذيت ،همذذا اذذال تعذذاق﴿ :ربذََّذذا ءاتَِّذذا ِّ ٱلذذدُّنيا حسذَة وِّ ِّ
ٱألخذ َذرةِّ َح َسذَة َواَِّذذا
َ ََ َ
َ َ
ام ٱل ِّ
َّار﴾ [البقرة.)2(]201 :
َع َذ َ
َّهم أَج َذرُهم
هذا ابإل افة لق أن لو هان املذراد ابحليذاة الطيبذة اجل ذة لكذان اولذ بعذدهَ ﴿ :ولََُم ِّذهذَ ذ ُ
ِّ
عمعُذذو َن﴾ [ال حذذل ]97 :تك ذر ًارا؛ ألن تعذذيت احليذذاة الطيبذذة -ععذذى هذذذا -ه ذ أجذذر
َحسذ ِّذن َمذذا َهذذانُواد َ َ
أب َ
عمعهم.
خبالف القول أبهنا الدنيا ،فإن املعذىن :فع حيي ذ الذدنيا حيذاة طيبذة ،ول ُمذه هم ا خذرة
أبحسن ما هانوا عمعون .ومععوم أن التلسيس أوق من التوهيد.
ِّ
ت وٱألَر ِّ وٱلطذَّ َٰ
ٱّلل سبِّح لَ ۥ من ِّ َّ ِّ
 )2اال تعاق﴿ :أََ تَذَر أ َّ
ص َذالتَ ۥُ
صَٰذ َّق ُهذل اَذد َعع َذم َ
َ ُ َ
َن ََّ ُ َ ُ ُ َ
ٱلس ََٰم ََٰو َ
وتَسبِّيح ۥۗ و َّ ِّ
يم ِّمبَا َ َععُو َن﴾ [ال ور.]41 :
َ َُ َ
ٱّللُ َعع ُ
واد اختعف أهل الععم مرجع الضم الد ُم َقدَّر الذ هو فاعل (ععم) ععى اولني:
األول :أن عائد لق هللا تعاق ،اول ﴿ :أََ تَذَر أ َّ
ٱّللَ ُ َسبِّ ُح لَ ۥُ﴾.
َن َّ
صعِّني اد ععم هللا صالت وتسبيح .
وععي كون املعىن :هل من الد ُم َسبِّحني والد ُم َ
( )1ر :ابن عاشور" ،التحر ر والت و ر".112 :28 ،
( )2ر" :ت س ابن هث "601 :4 ،؛ امد األمني الش قيط " ،أ واء البيان
.440-442
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وب اء ععى ذليت كون اول ﴿ :و َّ ِّ
يم ِّمبَا َ َععُو َن﴾ هالتكرار ،فيكون من ابيل التوهيد الع
َ
ٱّللُ َعع ُ
ِّ
ِّ
يح ۥُ﴾.
ب
س
ت
و
ۥ
ت
ال
ص
م
ع
ع
د
ا
ل
ه
﴿
:
ل
و
ا
(هل)
الثات :أن عود لق
ُ َ َ َ َ َ َُ َ َ َ
وععي كون املعىن :هل من الد ُمصعني والد ُمسبحني اد ععم صذالة ن سذ وتسذبيح ن سذ  ،أو هذلم
مذذن املصذذعني واملسذذبحني اذذد ععذذم صذذالة هللا وتسذذبيح هللا العَّ ذ َذ ن أ ََمذذر هبمذذا وهذذدى لليهمذذا؛ م ذذن ابم
ل افة اخلَدع لق اخلال (.)1
وععى هذا القول كون اول ﴿ :و َّ ِّ
يهيدا(.)2
يم ِّمبَا َ َععُو َن﴾
يسيسا و ً
َ
ٱّللُ َعع ُ
ً
وهذا القول أرجح ألن القاعدة أن التلسيس مقدم ععى التوهيد.
واد اختاره الش قيط -رمح هللا.)3(-
التطبيق على الصورة الثالثة (تكرار اآلية)(:)4
ال وع األول :تكرار ا ة بعي ها:
 )1اال تعاق﴿ :فَبِّلَ ِّ ءَ َاو ِّء َربِّ ُك َما تُ َك ِّذ َاب ِّن﴾ [الرمحن.]13 :
فقذذد تكذذررت هذذذه ا ذذة هذذذه السذذورة لحذذدى ولاللذذني مذذرة ،مثذذان م هذذا جذذاءت عقيذذب آ ت
فيهذذا تعذذداد عُمائذذب خعذ هللا وبذذدائع صذ ع ومبذذدأ اخلعذ ومعذذادهم ،سذذبع م هذذا عقيذذب آ ت فيهذذا
ذهر ال ار وشدائدها ،مثان وصف اجل ات وأهعها ،ومثان أخرى بعدها لعُم تني العتني دوهنا(.)5
.

( )1ر :الطرب " ،جامع البيان يو ل القرآن"200 :19 ،؛ الهجاج" ،معات القرآن ولعراب "48 :4 ،؛ أمحد
بن امد الثععيب" ،الكشف والبيان عن ت س القرآن" حتقي أيب امد بن عاشور ،مراجعة وتذداي  :أ .ن ذ
الس ذ ذذاعد ( ،ط ،1ب ذ ذ وت :دار لحي ذ ذذاء ال ذ ذرتاث الع ذ ذذريب1422ه2002-م) 112 :7؛ امل ذ ذذاورد " ،ت سذ ذ ذ
املذذاورد "112 :4 ،؛ ابذذن عطيذذة" ،اطذذرر الذذوجيه ت سذ الكتذذام العه ذذه"189-188 :4 ،؛ ف ذذر الذذد ن
الراز " ،م اتيح الغيب = الت س الكب "402 :24 ،؛ أبو العباب احلعيب" ،الذدر املصذون ععذوم الكتذام
املك ون".8:419 ،
( )2ذذر :ف ذذر الذذد ن الذراز " ،م ذذاتيح الغيذذب= الت سذ الكبذ "402 :24 ،؛ عمذذر احل بعذ " ،العبذذام ععذذوم
الكتام".410 :14 ،
( )3امد األمني الش قيط " ،أ واء البيان ل ضاح القرآن ابلقرآن".551 :5 ،
( )4لالستهادة ر ابن عطية" ،اطرر الوجيه ت س الكتام العه ذه"216 :5 ،؛ ف ذر الذد ن الذراز " ،م ذاتيح
الغيب الت س الكب "313 :29 ،118-119 :4 ،؛ امد بذن أيب بكذر ابذن اذيم اجلوز ذة" ،عذدة الصذابر ن
وذخ ة الشاهر ن"( ،ط ،3دمش – ب وت -املد ذة امل ذورة ،املمعكذة العربيذة السذعود ة :دار ابذن هثذ  ،مكتبذة
دار ال ذرتاث 1409ه ذ ذ1989 /م)187 ،؛ "روح البيذذان"276 :9 ،؛ الش ذذوهات" ،فذذتح الق ذذد ر"477 :4 ،؛
امد األمني الش قيط " ،أ واء البيان ل ضاح القرآن ابلقرآن".317 :6 ،307 :5،
( )5ر" :روح البيان".293 :9 ،
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توهيذذد

واذذد ذهذذب بعذذيف أهذذل الععذذم لق أن ذلذذيت لغذذر التوهيذذد ،وأن ذ ععذذى طر قذذة العذذرم
هالمها(.)1
وذه ذذب آخ ذذرون لق أن ذل ذذيت ل ذذيس جمل ذذرد التوهي ذذد ،ول ذذا ج ذذاء لط ذذرد الغ ع ذذة ،ويهي ذذد احلُم ذذة،
والتذه ابل عمة ،وتقر ر الكرامة ،هما تضمن التوبيخ ععى عدم اوعرتاف ب عم هللا تعاق.
ز ز
زٓ
زُ
فهذذذا مذذن ابيذذل التعذذداد ولذذيس جمذذرد تكذرار لعتوهيذذد ،فال ذذاء مذذن اولذ ﴿ :فبتتِّۡ زءالء زربكمتتا
ُ ز
كتتِّبزان﴾ [الذذرمحن ]16 :هذذذا املو ذذع مذذثال تكذذون ت ر عذذا ععذذى اول ذ  ﴿ :زر ُّ ٱل ۡ زم ۡۡشتتۡز ِۡ زو زر ُّ
س
ً
ً
ۡ
ۡ
ٱل زمغِ زب ِۡ﴾ [الرمحن]17 :؛ ألن ربوبيت تقتض اوعرتاف ل ب عمة اإلهاد واإلمداد(.)2
وهكذذذا املوا ذذع األُخذذرى ،وذلذذيت أنذ ملذذا اختع ذذق الذ عم املذذذهورة هذذرر التوايذذف مذذع هذذل واحذذدة
م ها(.)3
نعم ذذا ت ذواز ال ذ عم
وهذذذليت ذهرهذذا بع ذذد ذهذذر ال ذذار وشذذدائدها ،اذذالوا :ألن خوفه ذذا ودفعهذذا ً
املذهورة ،أو ألهنا حعق ابألعداء ،وذليت من أع ذم الذ عم( ،)4همذا أن ال عذيم و هذر هذل ال هذور لو
مبعرفة ده.
ضا ه ا ،فيكون هبذا اوعتبذار اذد اجتمذع األمذران ،ولق
هذا ابإل افة لق أن التلهيد تحق أ ً
هذا ذهب اعة من امل سر ن وغ هم هابن عطية( ،)5وابن عاشور( ،)6والش قيط (.)7
ُۡ ز
كِّب ز
ِ﴾ [املرسالت.)8(]15 :
 )2اال تعاق ﴿ :زو ۡنل يز ۡو زمئ ِّّٖ للم
حيث تكررت سورة املرسالت عشر مرات.
فمن أهل الععم من محل ذليت ععى التلهيد من أجل الت و ف والوعيد.
وذهذذب آخذذرون لق أن هذذل آ ذذة تتصذذل مبذذا ذُهذذر ابعهذذا ،وذلذذيت أهنذذا هذذل مو ذذع مسذذبواة مبذذا
( )1ر :ابن اجلوز "زاد املس ععم الت س "208 :4 ،؛ الشوهات" ،فتح القد ر".160 :5 ،
( )2ر :ابن عاشور" ،التحر ر والت و ر".246 :27 ،
( )3ر :ابن عطية" ،اطرر الوجيه ت س الكتام العه ه".226 :5 ،
( )4ر" :روح البيان".293 :9 ،
( )5ابن عطية" ،اطرر الوجيه ت س الكتام العه ه".226 :5 ،
( )6ابن عطية" ،اطرر الوجيه ت س الكتام العه ه".246 :27 ،
( )7ر :امد األمني الش قيط " ،أ واء البيان ل ضاح القرآن ابلقرآن".443-442 :2 ،
( )8ذذر :ابذذن عطيذذة" ،اطذذرر الذذوجيه ت سذ الكتذذام العه ذذه"418 :5 ،؛ القذذرطيب" ،اجلذذامع ألحكذذام القذذرآن"،
169 :19؛ ابن جه " ،التسهيل لععوم الت ه ل".442 :2 ،
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قتض ذ التصذذد  ،فُمذذاء الوعي ذد بعذذده ععذذى التكذذذ ب بذذذليت املذذذهور ابعهذذا ،فكلن ذ قذذول :و ذذل ملذذن
كذم هبذا ،وهكذا هل مو ع.
النوع الثاين :تكرار اآلية بلفظ مغاير مع تقارب املعىن:
سورة الكافرون.
ز ٓ ز ۡ ُ ُ ز ز ۡ ُ ُ ز ز ز ٓ ز ُ ۡ ز َٰ ُ ز ز ٓ ز ۡ ُ ُ ز ز ٓ ز ز ۠ ز َّ ز ز ُّ
يتمۡ٤
فقد تكذرر اولذ ﴿ :ل أعبي ما تعبيون ٢ول أنتم عبيون ما أعبي ٣ول أنا َعبي ما عب
ز ز ٓ ز ُ ۡ ز َٰ ُ ز ز ٓ ز ۡ
ُ
ُ
ول أنتم عبيون ما أعبي﴾ [الكافرون.]5-2 :
فمن أهل الععم من حيمل ذليت ععى التلهيد ،وأن ذليت من وجوه هالم العرم اطباهتم.
اذذالوا :وفائذذدة التلهيذذد ه ذذا :اطذذع أطمذذاع الك ذذار ،وحتقيذ األخبذذار ،وهذذو لاذذامتهم ععذذى الك ذذر،
ِّ
أبدا(.)1
وأهنم و ُ دسع ُمون ً
اال الشوهات -رمحذ هللا -بعذد أن ذهذر املعذات الذق ذهرهذا القذائعون أبن ذلذيت لعتلسذيس ولذيس
صذف ،فذإن جعذل اولذ  ﴿ :زلٓ أز ۡع ُبيُ
ف ما و خي ى ععى مد ِّ
ف والتذَّع ُّس ِّ
لعتوهيد" :وهل هذا في من التَّ َكعُّ ِّ
َ
ُ
ز زُۡ ُ ز
ضذى العُّغ ِّذة العربيذة ،ولك ذ و ذت ُّم جعذل اولذ :
ص
ذان
ه
ولن
ذتقبال
س
لال
﴾
ون
ما تعبتي
ذحيحا ععذى ُم دقتَ َ
ً
ز
ٓ
ز ز ٓ ز ُ ۡ ز َٰ ُ ز
ون زما أ ۡع ُب ُ
َن اجلمعذةَ امسيَّذةٌ تُِّ
َّ
َّ
ذات هذل األواذات،
ب
ث
ال
و
ام
و
ذد
ل
ا
ذد
ي
أل
ذتقبال؛
س
لال
﴾
تي
﴿ول أنتم عبي
َّ
ُ
َ
َ
ُ
فذدخول ال ذ ععيهذذا رفذذع مذذا دلذذق ععيذ مذذن الذذدوام والثَّبذذات هذ ِّذل األواذذات ،ولذذو هذذان محَدعُ َهذذا ععذذى
ز ز ٓ ز ُ ۡ ز َٰ ُ ز ز ٓ
ز ز ٓ ز ز ۠ ز َّ ز ز ُّ
ۡ
ذحيحا لَعَ ِّذهَم ِّمثدذعُذ ُ اولذ ﴿ :ول أنا َعبي ما عبيتم﴾ ،اولذ ﴿ :ول أنتم عبيون ما
زاوستقبال ص ً
أ ۡع ُب ُي﴾ ،فال تم ما اِّ
ِّ
ِّ
ذدفع مذا ايذل مذن
ذذا
ه
ذدفع
ذا
م
ه
و
،
ذال
حل
ا
ذى
ع
ع
ني
ر
ُخ
أل
ا
معتني
اجل
محل
من
يل
د
د
ََ
ُ
ُ
ُ
َ
َّ
الد َعك ِّ
ابلضذمائِِّّر ال ِّذق هذ املبتذدأُ هذلِّ
دس؛ أل َّ
َّرةٌ َّ
َن د
اجلُ دمعَةَ الثانية والثالثة والرابعة هعها َُ ٌل امسيَّةٌُ ،م َ
صذد َ
اع ِّذل الدع ِّام ِّذل فيمذا بعذده ،مد ِّ يَّذةٌ هعُّهذا ٍ
واح ٍذد م هذاُ ،دذرب ع هذا ِّابس ِّذم الد َ ِّ
ذرف واح ٍذد ،وهذو ل ذظ (و)
د
َ
َ
ٌ
ِّ
هل و ٍ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
ِّ
القول مع هذا اوحتَاد َّ
أبن َم َعانيَذ َهاِّ احلال واوستقبال تع ةٌ.
احد م ها ،فكيف َص ُّح ُ
ذال واوس ِّ
ذول مذن اذذال لن ُه َّذل واح ٍذد م هذذا صذعُح لعح ِّ
ذتقبال فهذذو لادذ َذر ٌار م ذ ِّابلتَّ دكذ َذر ِّار؛ ألن
و َّأمذا ا ُ
َد ُ
ِّ ِّ
ِّ
َّح ُّك ِّم الَّذ ِّذذ و ذَ ُذد ُّل ععي ذ
محذ َذل هذذذا ععذذى معذ ًذىن ومحذ َذل هذذذا ععذذى معذ ًذىن مذذع اوحتَذذاد كذذو ُن مذذن ابم الذت َ
ِّ
يل.
َدل ٌ
أن القذ ذذرآ َن نَذ ذذهَل بعسذ ذ ِّ
ولذا تقذ ذ َّذرَر لذ ذذيت هذ ذذذا فذ ذذاععم َّ
ذان العذ ذذرم ،ومذ ذذن َمذ ذذذاهبِّ ِّه ُم الَّذ ذذق و ُدر َحذ ذ ُذد
َ
أن م ذ ذذن م ذ ذ ِّ
ِّ
ذتعماوهتِّ ُم الَّذ ذذق و تذَُ َك ذ ذ ُذر َّأهن ذ ذذم لذا أر ُادوا التَّلدهِّي ذ ذ َذد ه ذ ذ َّذرروا ،هم ذ ذذا َّ
ذذاهبِّ ِّه دم َّأهن ذ ذذم لذا أر ُادوا
واس ذ ذ
َ
ِّ
ذق هذذذا ف ائذِّ َذدةُ مذذا َواَذ َذع
ذوم لكذ ِّذل مذذن لذ ع دعذ ٌذم بعغذذة العذذرم ...ولذا َعَرفدذ َ
اوختصذذار أ دَو َجذ ُذهوا ،هذذذا مععذ ٌ
ذاع الك َّذذار عذذن أن ُِّهيذبذهم رسذذول هللا  لق مذذا سذلَلُوه مذذن ِّعبادتِّذ ِّ
ذورةِّ مذذن التَّلدهيذ ِّذد هذذو اطذ ُذع أطد َمذ ِّ
ُّ
ََ
َ ُ
َُد
السذ َ
( )1واملراد :من ععم هللا أن اوت ععى ه ره.
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آاتَذ ُهم" اهذ(.)1
و ذهب آخرون لق أن هذل آ ذة مذن ا ت األربذع جذاءت لتقر ذر معذىن جد ذد ،ععذى اخذتالف
بي هم توجي ذليت(.)2
فمذ هم مذذن قذذول أبن األُوليذذني فيمذذا ُسذذتقبل مذذن الهمذذان؛ ألن (و) ال افيذذة و تذذدخل الغالذذب
معذىن اوسذتقبال ،فيكذون املعذىن :و أعبذد مذا تعبذدون املسذتقبل ،وو أنذتم
لو ععى املضارع الذذ
عابدون ما أعبد املسذتقبل .ومحعذوا ا تذني األخ تذني ععذى احلذال ،واملعذىن :وو أان مقذيم ععذى عبذادة
احلال.
آاتكم احلال ،وو أنتم مقيمون ععى عبادة معبود
وبعضهم قول :فيما سعف.
وبعضذهم قذول بعكذذس هذذا ،فحمعذوا اجلمعتذذني األُوليذني ععذى احلذذال ،واجلمعتذني األُخذر ني ععذذى
اوستقبال.
ز
ز
ٓ
۠
ز ز ز َّ ز ز ُّ
يت ۡم﴾ هم م اوستقبال.
االوا :ألن اول ﴿ :ول أنا َعبي ما عب
ولق هذا األخ ذهب األخ ش( ،)3وال راء( ،)4والهجاج( ،)5والشربيين( ،)6وغ هم(.)7
ون ر آخرون لق أن هل واحد م هما صعح لعحال واوستقبال ،فقالوا :خن أحدمها
دفعا لعتكرار(.)8
ابحلال ،والثات ابوستقبال ً
( )1الشوهات" ،فتح القد ر"621-619 :5 ،؛ و ر :القرطيب" ،اجلامع ألحكام القرآن".255 :20 ،
( )2ر :القرطيب" ،اجلامع ألحكام القرآن".228-225 :20 ،
( )3ذهره الشوهات" ،فتح القد ر".620-619 :5 ،
( )4الساب .
( )5لبراهيم بن السر (أبو لسحاق الهجاج)" ،معات القرآن ولعراب ".371 :5 ،
(" )6السراج امل (ت س الشربيين)".600-599 :4 ،
( )7ر ععى سبيل املثال" :روح البيان".527 ،526 :10 ،
( )8ذذر :الشذذوهات" ،فذذتح القذذد ر"621-619 :5 ،؛ ولالسذذتهادة فيمذذا ذهذذره أهذذل الععذذم هذذذه ا ت ذذر:
الطذذرب " ،جذذامع البيذذان يو ذذل القذذرآن"702 :24 ،؛ الواحذذد " ،الت سذ البسذذيط"394-391 :24 ،؛
البغذذو " ،معذذا الت ه ذذل ت س ذ القذذرآن"318-317 :5 ،؛ ابذذن عطيذذة" ،اطذذرر الذذوجيه ت س ذ الكتذذام
العه ذذه"531 :5 ،؛ ابذذن اجلذذوز "زاد املس ذ ععذذم الت س ذ "500 :4 ،؛ أمحذذد بذذن عبذذد احلعذذيم ابذذن تيميذذة،
"جمموع ال تاوى" ،حتقي عبد الرمحن بذن امذد بذن ااسذم( ،املد ذة ال بو ذة  -املمعكذة العربيذة السذعود ة :جممذع
املعذذيت فهذذد لطباعذذة املصذذحف الشذذر ف 1416ه 1995 -م)534-540 :16 ،؛ أبذذو حيذذان األندلس ذ ،
"البحر اطيط".560-559 :10 ،
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قاعدة :لذا دار الكالم بني اوستقالل و اإل مار فاوستقالل أوق(.)1
توضيح معىن القاعدة:
األصل الكالم أن ععى ياهره سب األل اظ امل َع َّرب هبا ع دون حاجة لق التقد ر
ُ
صار لق اإل مار لو لذا اكن
واإل مار؛ ألن احلذف والتقد ر خالف األصل ،ومن َ فإن و ُ َ
تصحيح الكالم بدون .
التطبيق(:)2
ز
ز
ز
ز ز ز َّ ز ز ۡ ز ۡ ز ۡ ُ
ز ٓ ز ۡ ز ٓ ُّ ۡ ز ز ۡ ز ً ز ۡ ز ُ ۡ ز ز ز ز ُ
تول
يهتا فف زُتقوا فيهتا فحتَ عليهتا ٱلق
 -1اال تعاقِ﴿ :إَوذا أردنا أن نهل ِۡنتة أَِنتا ََف
ز
ف زي ََّ ِۡ زنَٰ زها سز ۡيَيا[ ﴾١٦املرسالت.]15:
واد اختعف أهل الععم األمر املذهور ا ة الكراة ععى اولني:
األول :أن أمر هوت ادر ؛ فإن هللا و مر ابل حشاء ،و كون املعىن :اضي ا وادران ذليت.
الثات :أن أمر شرع د ين ،واملعىن :أمرانهم ابلطاعة فعصوا وفسقوا(.)3
وهو مرو عن ابن عباب ر هللا ع هما ،وسعيد بن جب ( ،)4وهذو اختيذار ابذن جر ذر ،وابذن
حهم ،وال س  ،وابن القيم ،وابن الوز ر ،والش قيط  ،ونسب لق اجلمهور (.)5
ذام َعذن ت ِّقذيح الش ِّ
( )1هذه القاعذدة وبعذيف تطبيقاهتذا ذر :الرجراجذ " ،رفدذع الِّ َق ِّ
ذهام"364 :2 ،؛ عبذد هللا
َ ُ
الش قيط " ،نشر الب ود ععى مراا السعود" 137 :1 ،؛ ش اء الععيل  281؛ أبو العباب احلعيب" ،الدر
املصون ععوم الكتام املك ون".263،488 :8 ،
( )2لالسذذتهادة ذذر :ف ذذر الذذد ن الذراز " ،م ذذاتيح الغيذذب = الت سذ الكبذ "78،271 :8 ،؛ القذذرطيب" ،اجلذذامع
ألحكذذام القذذرآن"128 :10 ،؛ أمحذذد بذذن لدر ذذس القذرا " ،شذذرح ت قذذيح ال صذذول" ،حتقيذ طذ عبذذد الذذرؤوف
س ذذعد( ،ط ،1ش ذذرهة الطباع ذذة ال ي ذذة املتح ذذدة1393 ،ه 1973 -م)112 ،؛ أب ذذو العب ذذاب احلع ذذيب ؛ "ال ذذدر
ذام َعذن ت ِّقذيح الشذ ِّ
املصذون ععذوم الكتذام املك ذون" 261 :8 ،؛ الرجراجذ " ،رفدذع الِّ َق ِّ
ذهام"365 :2 ،؛
َ ُ
الشوهات" ،فتح القد ر"209 :3 ،؛ عبد هللا الش قيط " ،نشر الب ود ععى مراا السعود".137 :1 ،
( )3ذذر :ابذذن جذذه " ،التسذذهيل لععذذوم الت ه ذذل"443 :1 ،؛ امذذد األمذذني الش ذ قيط " ،أ ذواء البيذذان ل ضذذاح
القرآن ابلقرآن".75 :3 ،
( )4أخرج ذليت الطرب " ،جامع البيان يو ل القرآن".528-527 :14 ،
( )5ذذر :الطذذرب " ،جذذامع البيذذان يو ذذل القذذرآن"532-527 :14 ،؛ ععذ بذذن أمحذذد ابذذن حذذهم" ،ال صذذل
املعذذل واألهذواء وال حذذل"( ،القذذاهرة :مكتبذذة اخلذذا) )103 :3 ،؛ ال سذ " ،ت سذ ال سذ = مذذدارك الت ه ذذل
وحقذذائ التلو ذذل"249 :2 ،؛ شذ اء الععيذذل 281؛ امذذد بذذن لب ذراهيم ابذذن الذذوز ر" ،العواصذذم والقواصذذم =
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ذمارا همذذا تذذرى ،وهذذو خذذالف األصذذل ،خبذذالف األول ،ومذذاو قتض ذ
وهذذذا القذذول قتض ذ ل ذ ً
اإل مار أوق.
ز ز ً ز ُ ز َّ ُ ۡز
ۡز
َّ
ز
ُ
ُ
َّ
ز
ز ز ُ ز
ون َّ ز
ٱّلل زو زر ُس ُ
ولۥ زوي ز ُۡ زع ۡون ي ٱۡلۡرض فُادا أن يقتل ٓوا أو
 -2اال تعاق﴿ :إن زما زج زَٰٓٓؤا ٱَّلين ُيارب

ۡز
ز
ز ز ز
ز ُ
ز
ُّ ۡ
ز ز
َّ ز ُ ز
ٱدلن زياۖٓ
يُ زصل ُب ٓوا أ ۡو تق َّط زع أيۡييه ۡم زوأ ۡر ُجل ُهم م ۡن خل َٰ ٍف أ ۡو يُنف ۡوا م زن ٱۡلۡرض ذَٰل ل ُه ۡم خ ِّۡٓ ي
ز
ز
زول ُه ۡم ي ٱٓأۡلخ زِة زعِّا زعظيم[ ﴾٣٣املائدة.]33:

ولعععماء هذه ا ة اوون مشهوران:
األول :أن اإلم ذذام َُ ذ َّ ف ذذيهم س ذذب م ذذا ذراه م ذذن املص ذذعحة ،ف ذذإن ش ذذاء اَذتَذذل ،ولن ش ذذاء اط ذذع
األ ذذد واألرجذذل مذذن ِّخ ذالَف ،ولن شذذاء ن ذذى .وهذذو روا ذذة عذذن ابذذن عبذذاب ر ذ هللا ع همذذا ،وهذذذا
روا ة وعطاء بن أيب رابح وابن املسيب(.)1
احلسن ،وب اال جماهد ولبراهيم ال ع
ذمارا ،والتقذذد ر :أن ُقتع ذوا لذا اَذتَذعُذوا ،أو ُصذذعبوا لذا اَذتَعذوا وأخذذذوا املذذال،
الثذات :أن ا ذذة ل ذ ً
أو تُقطع أ د هم وأرجعهم من ِّخالف لذا أخذوا املال و قتعوا  ...لخل.
وه ذذو روا ذذة ع ذذن اب ذذن عب ذذاب ر ذ هللا ع هم ذذا ،وب ذ ا ذذال لبذ ذراهيم ال ع ذ روا ذذة وأب ذذو ِّ دجمعَذذه
ومذ َذوِّرق العُمعذ ( .)2واختذذاره ابذذن
واحلسذن واتذذادة والسذذد وعطذذاء اخلراسذذات وسذذعيد بذذن جبذ والربيذذع ُ
جر ر(.)3
واألصل عدم اإل مار ،وب اء ععي رتجح القول األول(.)4
َّ ٓ ز ز ۡ
ۡ ٓ ُ ۡ
ُ
ۡ
ز ز ز ز ز َّ ز ز ۡ
اِ أن يُؤم ُن ٓوا إذ زجا زءه ُم ٱل ُه زي َٰ زوي ز ُۡ زتغف ُِوا زر َّب ُه ۡم إل أن سۡت زي ُه ۡم ُس َّنة
 -3اذال تعذاق﴿ :وما منع ٱنل
ۡز ز ز ۡ
ۡ ز
ُ
ِ أ ۡو يزۡت زي ُه ُم ٱل زعِّا ُ ق ُبٗل﴾[الكهف.]55:
ٱۡل َّول
ف هذه ا ة الكراة خالف معروف مع اها ععى اولني مشهور ن(:)5

= الذذذم عذذن س ذ ة أيب القاسذذم" ،حقق ذ و ذذبط نص ذ  ،وخذذرج أحاد ث ذ  ،وعع ذ ععي ذ شذذعيب األرنذذؤوط( ،ط،3
ب ذ ذ وت :مؤسسذ ذذة الرسذ ذذالة لعطباعذ ذذة وال شذ ذذر والتوز ذ ذذع 1415 ،هذ ذ ذ  1994 -م)377 :5 ،؛ امذ ذذد األمذ ذذني
الش قيط " ،أ واء البيان ل ضاح القرآن ابلقرآن".75 :3 ،
( )1أخرج ذليت ع هم الطرب " ،جامع البيان يو ل القرآن".378 :8 ،
( )2الساب .373 :8 ،
( )3الساب .381 :8 ،
( )4ر :امد األمني الش قيط " ،أ واء البيان ل ضاح القرآن ابلقرآن".442 :2 ،
( )5ذذر :اله ش ذذر " ،الكش ذذاف ع ذذن حق ذذائ غذ ذواميف الت ه ذذل"729 :2 ،؛ اب ذذن اجل ذذوز "زاد املسذ ذ عع ذذم =
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األول :أن املعىن :وما م ع ال اب من اإلاان واوستغ ار لذ جاءهم الرسل اباذدى والبي ذات لو
ما سب ععم ا من أهنم و ؤم ون ،بل ستمرون ععى ه رهم حىت يتيهم ُسَّة األولني مذن الك ذار،
ولتيان العذام ل هم وم القيامة اُذبُال.
واختار هذا القول الواحد  ،وابن جه  ،والش قيط (.)1
الثات :أن ا ة مضافًا ،والتقد ر :وما م ع ال اب من اإلاان واوستغ ار لو طعبهم أن
يتيهم ُسَّة األولني ،أو تيهم العذام اذُبُال.
ولق هذا املعىن ذهب الهجاج ،ومك بن أيب طالب ،وابن هث (.)2
وهما ترى فإن هذا القول مب اه ععى التقد ر ،خبالف األول ،ومععوم أن األصل عدم التقد ر،
هما أو ح ا الكالم ععى القاعدة ،فيرتجح بذليت ماو تقد ر في وهللا أععم.
َصل أوق(.)3
َصل واله دة فالتَّل ُّ
قاعدة :لذا دار الكالم بني التَّل ُّ
توضيح معىن القاعدة:
هل حرف أو ل ظ فإن حيمل معىن ودولة سي لتقر رها ،وو صعح محع ععى أن من ابيل
الهائد من غ فائدة؛ ألن ز دة املبىن له دة املعىن( ،)4واد صرح بعيف أهل الععم ب اله دة
=
()1
()2

()3

()4

الت س ذ "92 :3 ،؛ القذذرطيب" ،اجلذذامع ألحكذذام القذذرآن"6-5 :11 ،؛ ال س ذ " ،ت س ذ ال س ذ = مذذدارك
الت ه ل وحقائ التلو ل"307 :2 ،؛ ابن جذه " ،التسذهيل لععذوم الت ه ذل"468 :1 ،؛ أبذو حيذان األندلسذ ،
"البحر اطيط"194 :7 ،؛ امد األمني الش قيط " ،أ واء البيان ل ضاح القرآن ابلقرآن".303 :3 ،
ذذر :الواحذذد " ،الت س ذ البسذذيط" 65 ،؛ ابذذن جذذه " ،التسذذهيل لععذذوم الت ه ذذل"468 :1 ،؛ امذذد األمذذني
الش قيط " ،أ واء البيان ل ضاح القرآن ابلقرآن".304-303 :3 ،
ذذر :لب ذراهيم بذذن السذذر (أبذذو لسذذحاق الهجذذاج)" ،معذذات القذذرآن ولعراب ذ "296 :3 ،؛ "اادا ذذة ملك ذ ":6 ،
4410؛ "ت س ابن هث "172 :5 ،؛ امد األمذني الشذ قيط " ،أ ذواء البيذان ل ضذاح القذرآن ابلقذرآن"،
.304 :3
هذه القاعدة وبعيف تطبيقاهتا ر :الرجراج " ،رفذع ال قذام عذن ت قذيح الشذهام" 367 :2 ،؛ عبذد هللا
الش قيط " ،نشذر الب ذود ععذى مرااذ السذعود"137 :1 ،؛ "األصذل اجلذامع إل ضذاح الذدرر امل ومذة سذعيت
ع اجلوامع"91 :1 ،؛ "الربهان لعهرهش "178 :2 ،؛ امد بن عبد هللا الهرهش " ،البحر اطيط أصول
ال ق ( ،ط ،1دار الكتيب1414هذ 1994 -م).200 :2 ،
ر :ابن تيمية" ،جمموع ال تاوى"537،538 :16 ،؛ الهرهش " ،الربهان ععوم القرآن"34 :3 ،؛ خالد
بن عثمان السبق" ،اواعد الت س عا ودراسة"( ،ط ،1دار ابن ع ان 1421هذ ).356 :1 ،
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()2
()1
السَّراج(.)3
القرآن  ،هداود ال اهر  ،وامل َِّربد ،ولععب ،وابن َّ
ُ
وو خي ى أن مراد من رى اله دة ل ا هو من حيث اإلعرام ،وهذليت أن املعىن األصع و
أصال ،بل اا دووت تكميعية هالتوهيد وتقو ة
خيتل ذفها ،وليس مرادهم ن ال ائدة م ها ً
الكالم ،وما لق ذليت من امل اح البالغية( ،)4يث لو حذفق ل ات ذليت امل دع َحظ َولََذ َق من
َ
ُح دسن الكالم وروعت (.)5
وهان بعيف أهل الععم ذُ َعِّرب عن اله دة بذ (الصعة) وحنو ذليت َي َُّد ًاب العبارة.
هذذذا وا ذذد ذهذذب هث ذ م ذذن أهذذل العع ذذم لق ج ذواز لط ذذالق (الهائ ذذد) الق ذذرآن الك ذذرمي ابوعتب ذذار
الساب  ،واحتُمذوا أبن ذلذيت هثذ هذالم العذرم ،واذد نذهل القذرآن بعسذاهنم ،همذا احتُمذوا أبن الذه دة
(.)6
إبزاء احلذف ،فهذا لالختصار ،وتعيت لعتوهيد
ولذا تقذرر أهنذذم مت قذذون ععذذى أن ز دة املبذىن لذذه دة املعذذىن ،وأن مذذا سذمي بعضذذهم ب ذ (الهائذذد) و
ر ذ ذذد ب ذ ذذذليت ن ذ ذ ذ فائدتذ ذ ذ املكمع ذ ذذة املع ذ ذذىن ،وعع ذ ذذى ذل ذ ذذيت رت ذ ذذع اخل ذ ذذالف ،و ك ذ ذذون التس ذ ذذمية
فحسب(.)7
واملقص ذذود ه ذذا أن امل َقذذدَّم الرتجذذيح ع ذذد اوحتمذذال م ذذن هذذذه احليثيذذة ل ذذا ه ذذو اعتبذذار الع ذذظ
ُ
ذيال حيمذذل معذذىن ودولذذة و تتحقذ مذذن دونذ  ،ولذذيس املذراد املعذذات التكميعيذذة فذذذليت و اخذتالف فيذ
أصذ ً
هما سب .

( )1ر" :البحر اطيط أصول ال ق 201 ،200 :2 ،؛ الهرهش " ،الربهان ععوم القرآن":3 ،305 :1 ،
72؛ الس ذذيوط " ،اإلتق ذذان عع ذذوم الق ذذرآن"318 :2 ،؛ خال ذذد ب ذذن عثم ذذان الس ذذبق" ،اواع ذذد الت س ذ ع ذذا
ودراسة".350 :1 ،
( )2ر :الهرهش " ،الربهان ععوم القرآن".178 :2 ،
( )3ر :الساب .72 :3 ،
( )4ر :الهرهش " ،البحر اطيط أصول ال ق 200 :2 ،؛ الهرهش " ،الربهان ععوم القرآن"72- :3 ،
74؛ ابن تيمية" ،جمموع ال تاوى".537 :16 ،
( )5ذذر :مص ذذط ى ص ذذادق الرافعذ ذ " ،لعُم ذذاز الق ذذرآن والبالغ ذذة ال بو ذذة"( ،ط ،8بذ ذ وت :دار الكت ذذام الع ذذريب،
1425هذ2005-م) .159
( )6ر :الهرهش " ،البحر اطيط أصول ال ق .200 :2 ،
( )7الساب .201 :2 ،
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التطبيق(:)1
ز
ز ۡ
زۡ
َشء زو ُه زو َّ
يع ۡٱۡلزص ُ
ٱلُم ُ
ي﴾ [الشورى.]11:
اال تعاق﴿ :لي زس كم لهۦ ۡ ۖٓ
()2
وحيتَ َمذل أهنذا غذ زائذدة ،واملذراد ابملِّثدذل:
"حيتَ َمل هون الكاف زائذدة ُ ،
اال الش قيط رمح هللاُ :
الذذذات ،هقذذول العذذرم( :مثعذذيت و عذذل هذذذا) ،ع ذذون :أنذذق و بغ ذ لذذيت أن ت عذذل هذذذا .فذذاملعىن:
ليس هاهلل ش ء.
ز
ۢ ز ٓ ۡ زَٰٓ ز ز َٰ ۡ
ز
ز
لَع م لتتهۦ﴾
ون ذ ه مذذن لطذذالق املِّثذذل ولرادة الذذذات ﴿ :زوۡتته زي ۡتتاهي م تن بتتر إَءيتتل
[األحقاف.]10:
ز
ُ
ُ
ُّ
أ  :ععذذى ن ذذس القذذرآن ،و ش ذ ء آخذذر ممالذذل ل ذ  ،واول ذ ﴿ك زمتتتن َّم زلت ُ
تتهۥ ي ٱلظل زمَٰتتتت﴾
[األنعام.]122:
أ  :همن هو ال عمات" اهذ( .)3وذهر القاعدة املتقدمة ه ا.
ز ز َّ
ز َّ ز ز َٰ ز
لَع ۡ ِۡ زنةّٖ [ ﴾...البقرة.]259 :
اال تعاق﴿ :أ ۡو كٱَّلِّ َِ
ز ز َّ
اال ابن جر ر رمح هللا" :واد زعم بعيف حنو البصرة أن "الكاف" اول ﴿ :أ ۡو كٱَّلِّ زَ َِّ
ز ز َٰ ز ۡ ز
مر ععى ار ة.
لَع ِۡن ّٖة  ﴾...زائدة ،وأن املعىن :أ َتر لق الذ حاج لبراهيم ًيعا ،أو الذ َّ
واد بيَّ ا ابل فيما مضذى( :)4أنذ غذ جذائه أن كذون هتذام هللا شذ ء و معذىن لذ  ،مبذا أغذىن
عن لعادت هذا املو ع"(.)5
( )1لالستهادة من األمثعة ،ر" :جموع ال تاوى"538-538 :16 ،؛ "املثل السائر أدم الكاتب والشاعر"،
13-23 :3؛ القذرا " ،شذذرح ت قذذيح ال صذذول"113 ،؛ أبذذو العبذذاب احلعذذيب" ،الذذدر املصذذون ععذذوم الكتذذام
املك ذذون" 221 :3 ،557-518،556-517 :2 ،؛ الرافع ذ " ،لعُمذذاز القذذرآن والبالغذذة ال بو ذذة"159 ،؛
ابن عاشور" ،التحر ر والت و ر".53 :13 ،
( )2ابعتبار أن (الكاف) لعتشبي  ،وهذليت ِّ
(مثدل) ،فكلن املعىن :ليس ِّمثدعِّ ش ء.
لكن لذا اعتربان أن املراد بذ ِّ
(مثدل) الذات حنتج لق دعوى اله دة ،فيكون املعىن :ليس هذات ش ء.
ُ
( )3ام ذذد األم ذذني الشذ ذ قيط " ،أ ذ ذواء البي ذذان ل ض ذذاح الق ذذرآن ابلق ذذرآن" 442 :2 ،؛ ولعمه ذذد ذذر" :ت سذ ذ
البيضذذاو "78 :5 ،؛ ال سذ " ،ت سذ ال سذ = مذذدارك الت ه ذذل وحقذذائ التلو ذذل"247 :3 ،؛ ابذذن جذذه ،
"التس ذذهيل لعع ذذوم الت ه ذذل"245 :2 ،؛ أب ذذو حي ذذان األندلسذ ذ " ،البح ذذر اط ذذيط" 459 :4 ،؛ "السذ ذراج امل ذ ذ
(ت س الشربيين)".530 :3 ،
( )4ر م .225 :1 :
( )5الطرب " ،جامع البيان يو ل القرآن".578 :4 ،
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تعماو
قاعدة :اد حيتمل الع ظ معات عدة ،و كون أحذدها هذو املعهذود والغالذب اسذ ً
فيقدم(:)1
توضيح معىن القاعدة:
اذذد حتتمذذل ا ذذة معذذان عذذدة ،وو اكذذن أن تكذذون يعهذذا مذرادة ،فيُطعَذذب الرتجذذيح بي هذذا ،ومذذن
الطُُّرق الق َََرت َّجح فيها أحد هذه اوحتماوت هون هو املعهود والغالب استعمال القرآن.
التطبيق:
اول تعاق ( :ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ) [احلد د.]20 :
"أخرب سبحان عن مص الدنيا وحقيقتهذا ،وأهنذا مب هلذة َغيذث أعُمذب الك ذار نباتذ  ،والصذحيح
لن شذذاء هللا -أن الك ذذار هذذم الك ذذار ابهلل؛ وذلذذيت عُ ذ درف القذذرآن حيذذث ذُهِّ ذ ُروا هبذذذا ال عذذق هذذلاول ذ ( :ﭽ ﭾ)
عرف ذذون ب ذ هم ذذا ذه ذذرهم ب ذ
مو ذذع ،ول ذذو أراد ال ذ ُّذهراع ل ذذذهرهم ابمسه ذذم ال ذذذى ُ َ
ذااب ابل ذذدنيا؛ فإهن ذذا داره ذذم ال ذذق ا ذذا عمع ذذون
[ال ذذتح ،]29:وا ذذا َخ ذ ذ َّ الك ذذار ب ذ ذ ألهن ذذم أش ذذد لعُم ذ ً
و كدحون ،فهم أشد لعُمااب به تها ،وما فيها من املؤم ني"(.)2
القذرآن

 )1اول تعاق( :ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ) [التكو ر:]15 :
اختلف املفسرون يف املراد ابخلنس على أقوال ،منها:
األول :أهنا ال ُموم ،وهو اول أهثر امل سر ن( ،)3واد رو عن عع ر ذ هللا ع ذ  ،واحلسذن،
وجماهد ،واتادة( ،)4وغ هم.
الثات :أهنا بقر الوحش وال باء ،وهذا مرو عن ابن مسعود ،وابذن عبذاب ،وجماهذد روا ذة،
والضحاك ،ولبراهيم ال ع  ،وسعيد بن جب ( ،)5وغ هم.
ابلبني لاسام ال َّذر ِّ
اال ابن القيم رمح هللا" :ليس ِّ ِّ
م -تعذاق -ابلبقذر والغذهون ،ولذيس هذذا عُ دذرف
ُ
القذذرآن وو عادتذ  ،ولَّ ذذا ذُ دق ِّسذذم -سذذبحان  -مذذن هذ ِّذل جذد ٍ
أاسذ َذم
أاسذ َذم ابلُّذ ُذذوب َ
س أبعذذاله ،همذذا أنَّذ ملذَّذا َ
( )1ر :امد األمني الش قيط " ،أ ذواء البيذان ل ضذاح القذرآن ابلقذرآن":3 ،209-208 :2 ،189 :1 ،
 118،144 :6 ،515 :5 ،79 :4 ،320،478؛ "اجلذذدول لع ذرام القذذرآن" .12 :19 ،همذذا ذهره ذا
مقدمة ت س ه مو عني.
( )2ابن ايم اجلوز ة" ،عدة الصابر ن وذخ ة الشاهر ن".171 ،
( )3الواحد " ،الت س البسيط".263 :23 ،
( )4رواه ع هم الطرب ت س ه.154-152 :24 ،
( )5الساب .158-154 :24 ،
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أبعالها ،وه الَّذ د س اإلنسانية.
ولذ َّما أاد َس َم بكالم أاد َس َم أبشرف وأجعِّ ؛ وهو :القرآن.
و)ومها.
وامرهاُ ،
ومشسهاُ ،
أاس َم أبشرفها وه  :السماءُُ ،
ولذ َّما أاد َس َم ابلعُدعوَّ ت َ
أاس َم أبشرف  ،وهو :العيايل العشر.
أاس َم َّ
ابلهمان َ
ولذ َّما َ
ُ
ٓ
ز
ۡ
ز
ولذا أراد -سبحان  -أن ذُ دق ِّس َم بغ ذليت أدرج العموم ،هقولذ ع َّذه وجذل﴿ :فٗل أُۡ ُم ب زما
ُۡ ُ ز زز ز ُۡ ُ ز
تون[ ﴾٣٩احلااذة ،]39- 38 :واولذ  :اال َّذذ َهَر َو داألُندذثَذى اذراءة رسذول هللا
تبُصون ٣٨وما ل تبُص
 صعى هللا ععي وسعم  ،-وحنو ذليت"(.)1ۡز
ُ ۡ ز ۡ
َّ
ُ ُّ ز ز
كزز
ٱّلل﴾ [األنعام.]116 :
وك عن زسبيل
ث زمن ي ٱۡلۡرض يضل
اول تعاقِ﴿ :إَون سطع أ
اختعف أهل الععم املراد ابألر ه ا ععى اولني(:)2
األول :أهنا مكة املكرمة.
الثات :أهنا الكرة األر ية.
اال ابن عاشور" :األيهر أن املراد ا ة املعىن املشهور؛ وهو يع الكرة األر ية ،همذا هذو
غالب استعمااا القرآن"(.)3
قاعدة :محل اإل افة ععى املعهود القرآن أوق من غ ه(:)4
توضيح معىن القاعدة:
هذه القاعدة فرع عن القاعدة السابقة ،لو أهنا تتععذ ب ذوع أخذ وهذو (اإل ذافة) ،وذلذيت أن
تضذذاف ل ذذة وا ذذحة املعذذىن لق أخذذرى ،فتكذذون الثانيذذة اتمعذذة ابعتبذذار هذذذا الرتهيذذب اإل ذذا  ،همذذا
سيتضح من املثال ،ول ذا نتعذرف هذذه احلذال ععذى املعذىن املذراد ابل ذر لق املعهذود اوسذتعمال
هتام هللا تعاق ،و كون ذليت من ابيل ت س القرآن ابلقرآن.
التطبيق:
ز ُ ۡ ز ُ َّ َٰز
ز ز ۡ ز ُ ز ز ُّ ُ ز ز ُ ز ۡ ز ُ ز
اول تعاق﴿ :لهم دار ٱلُلم عنيربهمۖٓ وهو وَّلهم بما َكنوا يعملون [ ﴾١٢٧األنعام.]127 :
اال ابن القيم رمح هللا " :ل افتها لق السالم لاللة أاوال:
(" )1التبيان أاسام القرآن".188،189 ،
(" )2ت س ذ البيضذذاو "179 :2 ،؛ أبذذو حيذذان األندلس ذ " ،البحذذر اطذذيط" 629 :4 ،؛ "الس ذراج امل ذ (ت س ذ
الشربيين)"446 :1 ،؛ الشوهات" ،فتح القد ر"177 :2 ،؛ ابن عاشور" ،التحر ر والت و ر".24 :8 ،
( )3ابن عاشور" ،التحر ر والت و ر".24 :8 ،
( )4ر" :بدائع ال وائد".134 :2 ،
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أحدها أهنا ل افة لق مالكها السالم سبحان .
الثات أهنا ل افة لق حتية أهعها؛ فإن حتيتهم فيها السالم.
الثالث :أهنا ل افة لق معىن السالم ،أ  :دار السالم من هل آفة ونق َو َش ٍر.
والثاللذذة ُمتَ َال ِّزمذذة ،ولن هذان الثالذذث أيهرهذذا؛ فإنذ لذذو هانذذق اإل ذذافة لق مالكهذذا أل ذذي ق لق
اسذذم مذذن أمسائ ذ غ ذ السذذالم ،وهذذان قذذال :دار الذذرمحن ،أو دار هللا ،أو دار املعذذيت ،وحنذذو ذلذذيت ،فذذإذا
عهدت ل افتها للي جاء دار السالم ُِّ
محعَق ععى املعهود.
وأ ضا فإن املعهود القرآن ل افتها لق ص تها أو لق أهعها:
أما األول :ف حو دار القرار ،دار اجملد ،ج ة امللوى ،ج ات ال عيم ،ج ات ال ردوب.
عهذ ذد ل ذذافتها لق اس ذذم م ذذن أمس ذذاء هللا تع ذذاق الق ذذرآن،
وأم ذذا الث ذذات :ف ح ذذو دار املتق ذذني ،و تُ َ
فاألوق محَدل اإل افة ععى املعهود القرآن"(.)1
قاعدة :لذا دار الع ظ -املتَ َُم ِّرد عن القرائن -بني احلقيقة واجملاز فإن ُحي َمل ععى احلقيقة(:)2
ُ
توضيح معىن القاعدة:
اول ا( :لذا دار الع ظ) ،أ  :لذا هان ُم ََرتِّد ًدا ُداتَ ِّم ًال.
اول ا( :الد ُمتَ َُمرد عن القرائن) ،وذليت أن ما هان ُم دق َِّرتًان مبا دل ععى ُمراد املتكعم من احلقيقة
أو اجملاز فإن ُحي َمل ععى ما َدلَّق ععي القر ة.
اول ا( :بني احلقيقة واجملاز).
احلقيقذذة :ه ذ الع ذذظ الد ُمسذذتعمل فيمذذا ُو ِّ ذذع ل ذ (( ،)3س ذواء هذذان الو ذذع لُغذذوًّ  ،أم شذذرعيًّا ،أم
عرفيًّا(.)4
( )1الساب .134 :2 ،
( )2ر" :املستص ى"190 ،؛ امذد بذن عمذر الذراز " ،اطصذول" ،دراسذة وحتقيذ د .طذ جذابر فيذا الععذوات،
(ط ،3مؤسسة الرسالة 1418هذ 1997 -م) 342-339 :1 ،؛ "رو ة ال اير"503-501 ،؛ الطذو ،
"شرح تصر الرو ة"665 :2 ،؛ "هشف األسرار شرح أصول البذهدو "83،84 :2 ،؛ "تشذ يف املسذامع
جبمذذع اجلوامذذع"445 :1 ،؛ امذذد بذذن عبذذد الذذرحيم األرمذذو " ،هنا ذذة الوصذذول درا ذذة األصذذول" ،حتقي ذ د.
صاحل بن سعيمان اليوسف ،د .سعد بن سا السو ح ،أصل الكتام :رسالتا دهتوراه جبامعة اإلمام ابلر ،
(ط ،1مكة املكرمة :املكتبة التُمار ة 1416ه 1996 -م).371-374 :2 ،
( )3ذذر" :ال صذذول األصذذول"46 :1 ،؛ "العذذدة أصذذول ال ق ذ "188 :1 ،؛ "اواطذذع األدلذذة"269 :1 ،؛
الراز " ،اطصول"286 :1 ،؛ "اإلحكام لآلمد ".27 :1 ،
( )4ر :ابن تيمية" ،جمموع ال تاوى"96،97 :7 ،؛ خالد بن عثمان السبق" ،اواعد الت سذ عذا ودراسذة"= ،
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واجملاز :هو الع ظ الد ُمستعمل غ ما ُو ِّ ع ل لعالاة مع ار ة(.)1
اول ا( :فإن ُحي َمل ععى احلقيقة) ،وذليت وعتبارات عدة ،م ها(:)2
 )1أن األصل الكالم احلقيقة ات ااًا ،خبالف اجملاز فهو ِّخالف األصل.
 )2أن احلَ دمل ععى احلقيقة استصحام لألصل؛ لذ األصل بقاء ما هان ععى ما هان لو لدليل.
 )3أن احلقيقة أسب لق ِّ
الذهن وال َ هم ،وذليت دليل رجحاهنا.
 )4أن احلقيقة و تتواَّف ععى وجود القر ة خبالف اجملاز ،مع أن األصل عدم القر ة.
 )5أن اجملاز تواف بعد الو ع ععى ال قل وععت دون احلقيقة ،فكان أندر.
واملقصود أن اجملاز تواف ععى َو د ع الع ظ ملعىن ،وععذى نذَ دقعذ لق غذ ه ،واسذتعمال فيذ -ع ذد
مذذن عتذذرب الو ذذع في ذ  ،-وععذذى شذذرط ذلذذيت ال قذذل -وهذذو امل اسذذبة ،-وععذذى ار ذذة تصذذرف عذذن احلقيقذذة
وتذذدل ععذذى اجملذذاز -همذذا سذذب  ،-خبذذالف احلقيقذذة؛ فإهنذذا و تتواذذف لو ععذذى الو ذذع واوسذذتعمال ،وو
مرجوحذذا ابل سذذبة لق مذذا تواذذف ععذذى أاعهذذا ،همذذا أن
خي ذذى أن مذذا تواذذف ععذذى أهثذذر املقذذدمات كذذون
ً
ذور أخذذرى
الذذذ تواذذف ععذذى شذ ء واحذذد أغعذذب وجذ ً
ذودا ممذذا تواذذف ععذذى ذلذذيت الشذ ء مضذذافًا لليذ أمذ ٌ
متعددة.
تنبيهات:
األول :ما ذُهِّر هذه القاعدة ل ا ذَتَلَتَّى ععى القول بواوع اجملاز ،والععماء تع ون ذليت
بَني ُِّجميه-وهم األهثر -ومانع؛ لما إبطالق -العغة والقرآن ،-أو خصو القرآن(.)3
= .151 :1
( )1ر" :رو ة ال اير"206 :1 ،؛ "تقر ب الوصذول لق ععذم األصذول"156 ،؛ "التحبذ شذرح التحر ذر":6 ،
2884؛ امذد بذذن ععذ الشذذوهات" ،لرشذذاد ال حذذول ليل حتقيذ احلذ مذذن ععذذم األصذذول" ،حتقيذ الشذذيخ أمحذذد
عهو ع ا ة( ،ط ،1دمش  -ه ر بط ا :دار الكتام العريب 1419هذ 1999 -م).63 :1 ،
( )2ذر :الذراز " ،اطصذول"342-339 :1 ،؛ "التحصذيل مذن اطصذول"238-237 :1 ،؛ األرمذو " ،هنا ذذة
الوصول درا ة األصول".373-374 :2 ،
( )3لعتذ ََّو ُّسذع هذذذه املسذذللة ذذر :ابذن تيميذذة" ،جممذذوع ال تذذاوى"400-497 :20 ،88-114 :7 ،؛ "الرسذذالة
املدنيذذة حتقي ذ اجمل ذاز واحلقيقذذة ص ذ ات هللا وبذذن تيميذذة ،املسذذتدرك ععذذى جممذذوع ال تذذاوى"-168 :2 ،
173؛ " تصر الصواع املرسعة"494-285 ،؛ "م ع جواز اجملاز امل هل لعتعبد واإلعُماز لعش قيط ".
و هذه املصادر ُم ااشات لعقائعني ابجملاز ،سواء تعر  ،أو ايوده ،وغ ذليت.
واد ُوجد عبارات بعيف املتقذدمني ،هالب ذار وابذن اتيبذة .ذر" :خعذ أفعذال العبذاد"112 ،؛ "يو ذل مشذكل
القرآن".85 ،73 ،
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معا.
الثات :ل ا كون لعمال القاعدة لذا اكن محَدل الع ظ ععى حقيقت وجمازه ً
أما لذا أمكن محَدع ععيهما فمن أهل الععم من أجازه -وهو األارم ععى القول إبلبات
اجملاز ،-واألهثرون ععى امل ع(.)1
التطبيق(:)2
اول ذ ذ ذ ذ ذ تع ذ ذ ذ ذذاق( :ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ) [األنبياء.]47 :
اختعف امل سرون امليهان ا ة :أهو ععى احلقيقة أم ععى اجملاز ؟
ذهب اجلمهور لق أن حقيقة ،وأن هللا هعل وم اطشر مواز ن تُوزن هبا أعمال العباد(.)3

وذه ذذب بعض ذذهم لق أن ذ ذ َمثَ ذذل لعع ذذدل ،ول ذذيس عع ذذى احلقيق ذذة ،هقول ذ ذ تع ذذاق( :ﮘ ﮙ

( )1ذذر" :التقر ذذب واإلرشذذاد" 139 :1 ،ومذذا بعذذدها؛ اله)ذذات" ،ختذذر ج ال ذذروع ععذذى األصذذول"70-68 ،؛ "بيذذان
امل تصذذر شذذرح تصذذر ابذذن احلاجذذب"161 :2 ،؛ "اإلهبذذاج شذذرح امل هذذاج"265 :1 ،؛ "تشذ يف املسذذامع":1 ،
434؛ "غا ة األصول شرح لب األصول"48 ،؛ عبد هللا الش قيط " ،نشر الب ود ععذى مرااذ السذعود":1 ،
126؛ ابن عاشور" ،التحر ر والت و ر"99 :1 ،؛ "املهذم ععم أصول ال ق " 1099 :3 ،وما بعدها.
( )2لالستهادة ر :مك بن أيب طالب" ،اادا ة لق بعو ال ها ة ععم معات القذرآن وت سذ ه وأحكامذ و ذل
من ف ون ععوم " ،حتقي جمموعة رسائل جامعية بكعية الدراسذات الععيذا والبحذث الععمذ  -جامعذة الشذاراة،
إبشذ ذراف :أ .د :الش ذذاهد البوش ذذي ( ،ط ،1جمموع ذذة ذذوث الكت ذذام والسذ ذ ة  -هعي ذذة الش ذذر عة والدراس ذذات
اإلس ذ ذ ذذالمية  -جامع ذ ذ ذذة الش ذ ذ ذذاراة 1429ه 2008 -م):12 ،4861 :7 ،5129-5128 ،1681 :3،
8482؛ ابن عطية" ،اطرر الوجيه ت س الكتذام العه ذه"88 :1 ،؛ ف ذر الذد ن الذراز " ،م ذاتيح الغيذب
= الت س ذ الكب ذ "347 :17 ،19 :13 ،478-479 :12 ،89 :10 ،؛ "ختذذر ج ال ذذروع ععذذى األصذذول
لعه)ذ ذات"70-69 ،؛ "ش ذذرح اإلمل ذذام أبحاد ذذث األحك ذذام"292 :4 ،؛ األرم ذذو " ،هنا ذذة الوص ذذول درا ذذة
األصذذول"330 :2 ،؛ أبذذو العبذذاب احلعذذيب ؛ "الذذدر املصذذون ععذذوم الكتذذام املك ذذون" 146-145 :11 ،؛
"املوافقذذات"251-250 :3 ،؛ "لرشذذاد السذذار لشذذرح صذذحيح الب ذذار "453 :2 ،؛ "التععي ذ املمُمذذد
ععى موطل امد"540 :1 ،؛ ابن عاشور" ،التحر ر والت و ر".58 :22 ،
( )3نسذذب غ ذ واحذذد لق هذذور أهذذل الععذذم ،واختذذاره ابذذن جر ذذر ،والسذذمعات ،وال ذراز  ،وابذذن تيميذذة ،وابذذن جذذه ،
واخلازن ،والسمني احلعيب ،واخلطيب الشربيين ،وغ هم .ر :الطرب " ،جامع البيان يو ل القرآن":10 ،
70؛ الواحذذد " ،الت سذ البسذذيط"24 :9 ،؛ "ت سذ السذذمعات"384 :3 ،؛ ف ذذر الذذد ن الذراز " ،م ذذاتيح
الغيب = الت س الكب "148 :22 ،؛ ابن تيمية" ،جمموع ال تاوى"302 :4 ،؛ ابن جه " ،التسهيل لععوم
الت ه ذذل"23 :2 ،؛ اخلذذازن" ،لبذذام التلو ذذل معذذات الت ه ذذل"227 :3 ،؛ "عمذذدة احل ذذاظ ت س ذ أشذذرف
األل اظ"308 :4 ،؛ "السراج امل (ت س الشربيين)".506 :2 ،
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ﮚ) [األعراف.)1(]8 :
ِّ
وصذ درف
قول الراز بعد أن ذهر خالف أهل الععم" :محَدل هذا الع ظ ععى ُجمرد العدل جمذازَ ،
الع ذذظ عذذن احلقيقذذة لق اجملذذاز مذذن غ ذ ذذرورة غ ذ جذذائه ،و سذذيما واذذد جذذاءت األحاد ذذث الكث ذ ة
ابألسانيد الصحيحة هذا البام"(.)2

اول ذ ذ ذ تع ذ ذذاق( :ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ)

[فصعق.]11 :

اتلا ٓ زأسز ۡي زنا زطآئع ز
اول تعاقۡ﴿ :ز ز ز
ِ﴾ ععى اولني(:)3

اختعف أهل الععم
األول :أن ذليت ععى سبيل احلقيقة ،وأن هللا َرَّهب السماوات واألر ما َع َقال ب
صعَق اإلجابة م هما ابلطواعية(.)4
وح َ
اخلطامَ ،
الثات :أن ذليت ععى سبيل اجملاز ،وهلن هللا حي ما أَجرى أمرمها ععى ُمراده نذََّهل ذليت م هلة
اإلجابة ابلطاعة م هما(.)5
والقول األول تؤ ده القاعدة هما و خي ى.

( )1وهذذا مذذرو عذن ابذذن عبذاب ر ذ هللا ع همذذا ،وجماهذد ،ونسذذب الواحذد والذراز لعضذحاك واألعمذذش ،ونسذذب
ضا ،وهو ياهر هالم ابن جر ر ت سذ هذذه ا ذة .ذر :الطذرب " ،جذامع البيذان
الراز والقرطيب لقتادة أ ً
يو ل القرآن"285-284 :16 ،؛ الواحد " ،الت س البسيط"24 :9 ،؛ ف ر الد ن الذراز " ،م ذاتيح
الغيب = الت س الكب "148 :22 ،202 :14 ،؛ القرطيب" ،اجلامع ألحكام القرآن".293 :11 ،
( )2ف ر الد ن الراز " ،م اتيح الغيب = الت س الكب ".149 :22 ،
( )3ذذر" :ت س ذ السذذمعات"40 :5 ،؛ ابذذن عطيذذة" ،اطذذرر الذذوجيه ت س ذ الكتذذام العه ذذه"7 :5 ،؛ "عمذذدة
احل اظ ت س أشرف األل اظ".350 :3 ،
( )4وهذا ياهر الروا ة عن ابن عباب ،واحلسن البصر  ،وهو ال اهر من هالم ابن جر ر ،واختاره السمعات ،وابن
عطيذذة ،وابذذن تيميذذة .ذذر :الطذذرب " ،جذذامع البيذذان يو ذذل القذذرآن"391 :3 ،؛ أمحذذد بذذن ح بذذل" ،زوائذذد
الههد"215 ،؛ "ت س السمعات"5:40 ،؛ ابن عطية" ،اطرر الوجيه ت س الكتام العه ه"7 :5 ،؛ ابن
تيمية" ،ال تاوى الكربى".488 :6 ،
( )5وهذذا القذول اختذاره ابذن حذهم "ال صذل املعذل واألهذواء وال حذل"73 :1 ،؛ ف ذر الذد ن الذراز " ،م ذذاتيح
الغيب = الت سذ الكبذ "549-550 :27 ،؛ و ذر400 :15 ،26 :4 :؛ ال سذ " ،ت سذ ال سذ =
مدارك الت ه ل وحقائ التلو ل"229 :3 ،؛ وأبو حيان األندلس " ،البحر اطيط"291 :9 ،؛ و"القامس
ت س ه"328-327 :8 ،؛ وابن عاشور" ،التحر ر والت و ر"246 :24 ،وما بعدها.
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صيَغِها
املبحث الثاني :القواعد اليت ميكن إحلاقها بقواعد الرتجيح بعد تعديل يف ِ
هذا ال وع من القواعد أوردت

( )1

الكتام ا خر (اواعد الت س ) ،واكن ل افت لق القواعد

الرتجيحية بعد تعد ل الصياغة؛ ليت اسب مع هذا العون من القواعد (الرتجيحية).
وسيكون عر القواعد هذا القسم خاصة ععى ال حو ا يت:
 )1أُلبق القاعدة بع ها هتام اواعد الت س .
 )2أذهر القاعدة بعد الصياغة اجلد دة.
 )3أهت ابإلحالة لق املصدر ،دون ذهر شرح أو تطبي ؛ ألن ذليت موجود هتام اواعد
الت س .
القاعدة األوىل:
الصيغة األصعية:
أل اظ الشارع امولة ععى املعات الشرعية ،فإن تكن فالعُرفية ،فإن تكن فالعغو ة(.)2
الصيغة بعد التعد ل:
لذا دار هالم الشارع بني احلقائ الثالث (الشرعية ،والعرفية ،والعغو ة) هانق الشرعية ُم َقدَّمة
ععى غ ها ،هما أن العُرفية ُم َقدَّمة ععى العغو ة.
القاعدة الثانية:
الصيغة األصعية:
لذا عُ ِّرف الت س من جهة ال يب صعى هللا ععي وسعم فال حاجة لق اول من بعده(.)3
الصيغة بعد التعد ل:
لذا صح الت س عن ال يب صعى هللا ععي وسعم فهو ُم َقدَّم ععى غ ه.

( )1ت بي  :ذهرت هتام اواعد الت س ااعدة ه ألي بقواعد الرتجيح ،وه :
(جعل اومسني ملع يني أوق من أن كوان ملعىن واحد).
( )2خالد بن عثمان السبق" ،اواعد الت س عا ودراسة".151 :1 ،
( )3الساب .149 :1 ،
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القاعدة الثالثة:
الصيغة األصعية:
اول الصحايب ُم َقدَّم ععى غ ه الت س  ،ولن هان ياهر السياق و دل ععي (.)1
الصيغة بعد التعد ل:
لذا تعار اول الصحايب مع من دون فقول ُم َقدَّم.
القاعدة الرابعة:
الصيغة األصعية:
ت س القرآن مبقتضى العغة ُراعى املعىن األغعب واألشهر واألفصح دون الشاذ أو
القعيل(.)2
الصيغة بعد التعد ل:
ت س القرآن مبقتضى العغة ذُ َقدَّم املعىن األغعب واألشهر واألفصح ععى ما ليس هذليت.
القاعدة اخلامسة:
الصيغة األصعية:
مهما أمكن لحلاق الكالم مبا عي أو ب ه فهو أوق(.)3
الصيغة بعد التعد ل:
لحلاق الكالم مبا عي أو ب ه أوق من ت ر ق وتشتيت .
القاعدة السادسة:
الصيغة األصعية:
لذا تعاابق الضمائر فاألصل أن تحد مرجعها(.)4
الصيغة بعد التعد ل:
توحيد مرجع الضمائر أوق من ت ر قها.

( )1الساب
( )2الساب
( )3الساب
( )4الساب

.186 :1 ،
.213 :1 ،
.249 :1 ،
.414 :1 ،
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القاعدة السابعة:
الصيغة األصعية:
األصل عدم ال سخ(.)1
الصيغة بعد التعد ل:
لذا دار ال بني ال سخ واإلحكام فاألصل اإلحكام لو لدليل.
القاعدة الثامنة:
الصيغة األصعية:
و ذُ َقدَّر من اطذوفات لو أفصحها وأشدها موافقة لعغر (.)2
الصيغة بعد التعد ل:
ذُ َقدَّم من امل َق َّدرات األفصح واألهثر موافقة لعغر .
ُ
القاعدة التاسعة:
الصيغة األصعية:
ذُ َقعَّل امل َقدَّر مهما أمكن لتقل ال ة األصل(.)3
ُ
الصيغة بعد التعد ل:
مىت ما هان امل َقدَّر أال فهو أوق.
ُ
القاعدة العاشرة:
الصيغة األصعية:
لذا هان لعكالم وج م هوم ععى اتساا ععى هالم واحد فال وج لصرف لق هالمني(.)4
الصيغة بعد التعد ل:
احدا ععى نس مت ِّ
َّحد أوق من صرف لق هالمني.
اعتبار الكالم و ً
ُ

( )1الساب
( )2الساب
( )3الساب
( )4الساب

.733 :2 ،
.375 :1 ،
.376 :1 ،
.376 :1 ،
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القاعدة احلادية عشرة:
الصيغة األصعية:
لكل حرف من حروف املعات وج هو ب أوق من غ ه ،فال هوز حتو ل ذليت ع لق غ
لو ُمة(.)1
الصيغة بعد التعد ل:
محَدل هل حرف من حروف املعات ععى األ دَوق من معاني ُم َقدَّم ععى غ ه.
القاعدة الثانية عشرة:
الصيغة األصعية:
لذا هان ا ة م حيتمل عوده لق أهثر من مذهور ،وأمكن احلمل ععى اجلميع ُمحل
ععي (.)2
الصيغة بعد التعد ل:
لعادة الضم لق يع ُاتمالت أوق من اصره ععى بعضها ما أمكن.
القاعدة الثالثة عشرة:
الصيغة األصعية:
لذا ورد مضاف للي وجاء بعدمها م فاألصل عوده لعمضاف(.)3
الصيغة بعد التعد ل:
لعادة الضم لق املضاف أوق من لعادت لق املضاف للي لو لصارف.
القاعدة الرابعة عشرة:
الصيغة األصعية:
مهما أمكن محل أل اظ القرآن ععى عدم الرتادف فهو املطعوم(.)4
الصيغة بعد التعد ل:
محل األل اظ القرآن ععى عدم الرتادف أوق.
( )1الساب
( )2الساب
( )3الساب
( )4الساب

..376 :1 ،
.400 :1 ،
.402 :1 ،
.460 :1 ،
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القاعدة اخلامسة عشرة:
الصيغة األصعية:
اخلطام لواحد من األمة عم غ ه لو لدليل خيصص ب (.)1
الصيغة بعد التعد ل:
محل خطام الواحد من األمة القرآن ععى العموم أوق من ختصيص ابمل اطب(.)2
القاعدة السادسة عشرة:
الصيغة األصعية:
اخلرب ععى عموم حىت َِّرد ما خيصص (.)3
الصيغة بعد التعد ل:
لبقاء العام ععى عموم أوق من ادعاء ختصيص لو لدليل.
القاعدة السابعة عشرة:
الصيغة األصعية:
األصل لبقاء املطع ععى لطالا حىت َِّرد ما ُقيده(.)4
الصيغة بعد التعد ل:
لبقاء املطع ععى لطالا أوق لو لدليل.
القاعدة الثامنة عشرة:
الصيغة األصعية:
لذا ورد ععى املطع ايدان تع ان ،وأمكن ترجيح أحدمها ععى ا خر ،وجب محل املطع
ععى أرجحها(.)5
الصيغة بعد التعد ل:
لذا تردد املطع بني ايد ن فإن حيمل ععى األرجح واألارم م هما.
( )1الساب .573 :2 ،
( ) 2ت بي  :ومن ذليت اخلطاابت املوجهة لع يب صعى هللا ععي وسعم .هما
"القواعد".578 :2 ،
( )3الساب .599 :2 ،
( )4الساب .621 :2 ،
( )5الساب ..623 :2 ،
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القاعدة التاسعة عشرة:
الصيغة األصعية:
مهما أمكن محل هالم الشارع ععى التشر ع ُحيمل ععى جمرد اإلخبار عن الوااع(.)1
الصيغة بعد التعد ل:
محل هالم الشارع ععى التشر ع أوق من محع ععى جمرد اإلخبار عن الوااع.
القاعدة العشرون:
الصيغة األصعية:
األصل محل نصو الوح ععى يواهرها لو لدليل(.)2
الصيغة بعد التعد ل:
محل الع ظ ععى ياهره املتبادر مقدم ععى غ ه.
القاعدة الواحدة والعشرون:
الصيغة األصعية:
اد تُماذم الع ة الواحدة املعىن واإلعرام فَذيُذتَ َم َّسيت بصحة املعىن وذُ َؤَّول لصحت
اإلعرام(.)3
الصيغة بعد التعد ل:
مراعاة املعىن أوق من مراعاة اإلعرام.
القاعدة الثانية والعشرون:
اتمال(.)4
حتمل ا ة ععى املعىن الذ است ا ال قل في عن أهل الععم ولن هان غ ه ً
الصيغة بعد التعد ل:
يضا ع د أهل الععم فهو أوق.
ما هان من املعات مست ً

( )1الساب
( )2الساب
( )3الساب
( )4الساب

.460 :1 ،
.2843 ،
.216 :1 ،
.804 :2 ،
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اخلامتة
رعى من خالل هذا البحث:
صذ ِّذرحة ابلرتجذذيح) ،مذذع تطبيقاهتذذا؛ لتكذذون
 )1ذذاذج مذذن القواعذذد الرتجيحيذذة (وه ذ ذات صذذياغة ُم َ
تبياانً اذا ال وع من القواعد يث و عتبس مع غ ه من اواعد الت س .
 )2أن من القواعد ما اكن أن ُعحذ ابلقواعذد الرتجيحيذة بعذد تعذد ل صذياغاهتا ،لتعحذ ابل ذوع
املذهور ابعها ،و هذا ال وع ذهرت القاعدة بصيغتها األوق ،أردفق بذهرها بصيغة ترجيحية.
 )3أن مث ذذق اواع ذذد ذات ص ذذيغة ترجيحي ذذة ذذذهرها بع ذذيف أه ذذل العع ذذم م ذذن امل س ذذر ن واألص ذذوليني
مص اهتم ه اجة لق حتر ر ودراسة من حيذث صذحتها ،وهذذليت تطبيقاهتذا وأمثعتهذا وهذذا ذتح
لعدارسني والراغبني هذا الععم ابابً التص يف ُحيََّرر بعد.
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التوصيات
فقذذد أوردت عذذة مذذن القواعذذد الرتجيحيذذة الذذق ذهرهذذا بعذذيف امل سذذر ن أو غذ هم مذذن األصذذوليني
غ أهنا اجة لق دراسة متلنية من انحيتني.
األوق :من حيث صحتها وسالمتها.
الثانية :من حيث أمثعتها وتطبيقاهتا الصحيحة الساملة من لشكاوت او ة تَ ِّرُد ععيها.
وهذا عر ٌ ل :
القاعدة األوق:
لذا دار املعىن بني اوشرتاك وال قل فال قل أوق(.)1
القاعدة الثانية:
لذا دار املعىن بني اوشرتاك واجملاز فاجملاز أوق(.)2
القاعدة الثالثة:
لذا دار املعىن بني اوشرتاك واإل مار فاإل مار أوق(.)3
القاعدة الرابعة:
لذا دار املعىن بني اوشرتاك والت صي فالت صي أوق(.)4
القاعدة اخلامسة:
لذا دار املعىن بني ال قل واجملاز فاجملاز أوق(.)1
()1

()2

()3

()4

ر :الراز " ،اطصول"352 :1 ،؛ أمحد بن لدر ذس القذرا " ،ن ذائس األصذول شذرح اطصذول" ،حتقيذ
عادل أمحد عبد املوجذود ،ععذ امذد معذو ( ،ط ،1مكتبذة نذهار مصذط ى البذاز1416ه ذ 1995 -م):2 ،
959؛ األرمو " ،هنا ة الوصول درا ة األصول"472 :2 ،؛ الشوهات" ،لرشاد ال حول".77 :1 ،
ذ ذذر :ال ذ ذراز " ،اطصذ ذذول"354 :1 ،؛ الق ذ ذرا " ،ن ذ ذذائس األصذ ذذول"978 ،961 :2 ،؛ األرمذ ذذو " ،هنا ذ ذذة
الوصذذول درا ذذة األصذذول"480 :2 ،؛ الشذذوهات" ،لرشذذاد ال حذذول"77 :1 ،؛ الهرهشذ " ،البحذذر اطذذيط
أصول ال ق .128 :3 ،
ذذر :ال ذراز " ،اطص ذذول"357 :1 ،؛ الق ذرا " ،ن ذذائس األص ذذول"963 :2 ،؛ "ال ذذروق لعق ذرا "؛ 6 :1؛
القرا " ،شرح ت قيح ال صول"121 ،؛ الهرهش  " ،البحر اطيط"128،129 :3 ،؛ "غا ة الوصول شرح
لب األصول"51 ،؛ الشوهات" ،لرشاد ال حول".78 :1 ،
ر :الراز " ،اطصول"358 :1 ،؛ القرا " ،شرح ت قيح ال صول"121 ،؛ "ال روق لعقذرا "6 ،؛ القذرا ،
"ن ائس األصول".983 :2 ،
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القاعدة السادسة:
لذا دار املعىن بني ال قل واإل مار فاإل مار أوق(.)2
القاعدة السابعة:
لذا دار املعىن بني ال قل والت صي فالت صي أوق(.)3
القاعدة الثام ة:
لذا دار املعىن بني اجملاز واإل مار فاجملاز أوق ،وايل عكس ذليت ،وايل :مها سواء(.)4
القاعدة التاسعة:
لذا دار املعىن بني اجملاز والت صي فالت صي أوق(.)5
القاعدة العاشرة:
لذا دار املعىن بني اإل مار والت صي فالت صي أوق(.)6
القاعدة احلاد ة عشرة:
لذا دار املعىن بني اوشرتاك وال سخ فاوشرتاك أوق(.)7
القاعدة الثانية عشرة:
لذا دار املعىن بني ال سخ والت صي فالت صي أوق(.)8
(= )1ذر :الذراز " ،اطصذذول"358 :1 ،؛ القذرا " ،شذذرح ت قذذيح ال صذول"124 ،؛ القذرا " ،ن ذذائس األصذذول"،
963 :2؛ الشوهات" ،لرشاد ال حول".78 :1 ،
( )2ذذر :الذ ذراز " ،اطص ذذول"359 :1 ،؛ القذ ذرا  ،القذ ذرا " ،ن ذذائس األص ذذول"964 :2 ،؛ األرم ذذو " ،هنا ذذة
الوصول درا ة األصول".485 :2 ،
( )3ذ ذذر :ال ذ ذراز " ،اطصذ ذذول"359 :1 ،؛ الق ذ ذرا " ،ن ذ ذذائس األصذ ذذول"964،985 :2 ،؛ األرمذ ذذو " ،هنا ذ ذذة
الوصول درا ة األصول"486 :2 ،؛ "اإلهباج شرح امل هاج".331 :1 ،
( )4ذذر :الذراز " ،اطصذذول"359 :1 ،؛ القذرا " ،ن ذذائس األصذذول"985 ،964 :2 ،؛ "التمهيذذد لإلسذ و "،
207؛ الشوهات" ،لرشاد ال حول".78 :1 ،
( )5ر :الراز " ،اطصول"360 :1 ،؛ القرا " ،ن ائس األصول شرح اطصول"965 :2 ،؛ األرمو ،
"هنا ة الوصول درا ة األصول"489 :2 ،؛ الشوهات" ،لرشاد ال حول".79 :1 ،
( )6ر :املصادر السابقة.
( )7ر :األرمو " ،هنا ة الوصول درا ة األصول".493-496 :2 ،
( )8ذذر :اب ذذن اجل ذذوز "زاد املسذ ذ عع ذذم الت سذ ذ "273 :4 ،؛ ف ذذر ال ذذد ن الذ ذراز " ،م ذذاتيح الغي ذذب = الت سذ ذ
الكبذ "493 :6 ،؛ امذذد رشذذيد ر ذذا" ،ت سذ القذذرآن احلكذذيم (ت سذ امل ذذار) "( ،اايئذذة املصذذر ة العامذذة لعكتذذام= ،
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القاعدة الثالثة عشرة:
لذا دار املعىن بني التواطؤ واوشرتاك فالتواطؤ أوق(:)1
القاعدة الرابعة عشرة:
لذا دار املعذذىن بذذني أن كذذون مشذذرتًها بذذني َععَمذذني وبذذني مع يذذني هذذان جععذ مشذذرتًها بذذني َععَميذذني
أوق(.)2
القاعدة اخلامسة عشرة:
جعل الع ظ مشرتها بني َععَم ومعىن أوق من جعع مشرتها بني مع يني(.)3
القاعدة السادسة عشرة:
محل الع ظ ععى اإلفراد أوق من محع ععى اوشرتاك لو بدليل(.)4
القاعدة السابعة عشرة:
هعما هان ال سخ أال هان أوق(.)5
القاعدة الثام ة عشرة:
الت س الذ كون ب ال ُمبَذيَّذًا أوق من القول الذ كون ب ُدجم َم ًال(.)6

=

()1
()2
()3
()4
()5
()6

1990م).355 ،
ر :الذراز " ،اطصذول"361 :1 ،؛ القذرا " ،ن ذائس األصذول"966 :2 ،؛ امذد بذن امذد ابذن عرفذة" ،ت سذ
ابن عرفة".73 :3 ،
ر :الراز " ،اطصذول"361،362 :1 ،؛ القذرا " ،ن ذائس األصذول"966 :2 ،؛ األرمذو " ،هنا ذة الوصذول
درا ة األصول"500 :2 ،؛ "البحر اطيط أصول ال ق .131 :3 ،
ذذر :ال ذراز " ،اطصذذول"362 :1 ،؛ الق ذرا " ،ن ذذائس األصذذول"966/2 ،؛ األرمذذو " ،هنا ذذة الوصذذول درا ذذة
األصول".500 :2 ،
ذذر :الط ذذو " ،ش ذذرح تص ذر الرو ذذة"156 :3 ،؛ "رف ذذع ال ق ذذام ع ذذن ت ق ذذيح الش ذذهام":2 ،155،331 :1 ،
.363 ،170
ر :ف ر الد ن الراز " ،م اتيح الغيب = الت س الكب ".249 :5 ،
ر :ف ر الد ن الراز " ،م اتيح الغيب = الت س الكب ".117 :10 ،
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قائمة املصادر باللغة العربية
اإلهبذذاج شذذرح امل هذذاج :عع ذ بذذن عبذذد الكذذا السذذبك  ،وولذذده ج الذذد ن أبذذو نصذذر عبذذد الوهذذام،
ال اشر :دار الكتب الععمية-ب وت1416 ،هذ 1995-م.
اإلتقان ععوم القرآن :عبد الذرمحن بذن أيب بكذر ،جذالل الذد ن السذيوط  ،حتقيذ  :امذد أبذو ال ضذل
لبراهيم ،ال اشر :اايئة املصر ة العامة لعكتام ،س ة ال شر1394 :ه 1974-م.
أدم الدنيا والد ن :عع بن امد املاورد  ،دار مكتبة احلياة1986 ،م.
لرشاد ال حول ليل حتقي احل من ععم األصول :امذد بذن ععذ الشذوهات ،حتقيذ  :الشذيخ أمحذد عذهو
ع ا ذذة ،دمش ذ  -ه ذذر بط ذذا ،ال اشذذر :دار الكتذذام العذذريب ،الطبعذذة :الطبعذذة األوق1419هذ ذ -
1999م.
األشذذباه وال ذذائر :عبذذد الذذرمحن بذذن أيب بكذذر (جذذالل الذذد ن السذذيوط ) ،ال اشذذر :دار الكتذذب الععميذذة،
الطبعة :األوق1411 ،هذ 1990 -م.
أ واء البيان ل ضاح القرآن ابلقرآن :امد األمني بن امد امل تذار الشذ قيط  ،ال اشذر :دار ال كذر
لعطباعة و ال شر و التوز ع ،ب وت – لب ان ،عام ال شر 1415 :هذ 1995 -م.
لعُمذذاز القذذرآن والبالغذذة ال بو ذذة :مصذذط ى صذذادق الرافع ذ  ،ال اشذذر :دار الكت ذذام العذذريب – ب ذ وت،
الطبعة :الثام ة 1425 ،هذ  2005 -م.
البح ذذر اط ذذيط أص ذذول ال ق ذ  :ام ذذد ب ذذن عب ذذد هللا الهرهش ذ  ،ال اش ذذر :دار الكت ذذيب ،الطبع ذذة :األوق،
1414هذ 1994 -م.
البحذذر اطذذيط الت س ذ  :امذذد بذذن وسذذف (أبذذو حيذذان األندلس ذ ) ،حتقي ذ  :صذذدا امذذد يذذل،
ال اشر :دار ال كر  -ب وت1420 ،ه.
الربهذذان ععذذوم القذذرآن :امذذد بذذن عبذذد هللا الهرهشذ  ،حتقيذ  :امذذد أبذذو ال ضذذل لبذراهيم ،ال اشذذر :دار
لحيذذاء الكتذذب العربيذذة ،عيسذذى البذذايب احلعذذيب وشذذرهاؤه ،الطبعذذة :األوق1376 ،ه 1957 -م،
صورت دار املعرفة ،ب وت ،لب ان  -ب س ترايم الص حات).
( َّ
التحر ر والت و ر :امد الطاهر ابن عاشور ،ال اشر :الدار التونسية لع شر  -تونس1984 ،ه.
التسذذهيل لععذذوم الت ه ذذل :امذذد بذذن أمحذذد ابذذن جذذه  ،حتقي ذ  :د .عبذذد هللا اخلالذذد  ،ال اشذذر :شذذرهة دار
األرام بن أيب األرام  -ب وت ،الطبعة :األوق ،س ة ال شر1416 :ه.
ت س ابن عرفذة :امذد بذن امذد ابذن عرفذة ،حتقيذ  :جذالل األسذيوط  ،ال اشذر :دار الكتذب الععميذة،
ب وت – لب ان ،الطبعة :األوق2008 ،م.
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التَّذ د ِّس ذ ُ البَ ِّسذ دذيط :عع ذ بذذن أمح ذذد الواحذذد  ،حتقي ذ  :أص ذذل حتقيق ذ ( )15رس ذذالة دهت ذذوراه جبامع ذذة
اإلمذذام امذذد بذذن سذذعود ،اامذذق جل ذذة ععميذذة مذذن اجلامعذذة بسذذبك وت سذذيق  ،ال اشذذر :عمذذادة
البحث الععم  -جامعة اإلمام امد بن سعود اإلسالمية ،الطبعة :األوق 1430 ،هذ.
ت سذ ذ الق ذذرآن العه ذذه :ام ذذد ب ذذن عب ذذد هللا اب ذذن أيب َزَمِّ ذذني ،حتقيذ ذ  :حس ذذني ب ذذن عكاش ذذة ،ام ذذد ب ذذن
مص ذذط ى الك ذذه ،ال اش ذذر :ال ذذاروق احلد ث ذذة ،مص ذذر -الق ذذاهرة ،الطبع ذذة :األوق1423 ،ه ذ ذ -
2002م.
ت س ذ القذذرآن الع ذذيم :لمساعيذذل بذذن عمذذر بذذن هث ذ  ،حتقي ذ  :امذذد حسذذني مشذذس الذذد ن ،ال اشذذر :دار
الكتب الععمية  -م شورات امد عع بيضون  -ب وت ،الطبعة :األوق1419 ،ه.
ت س ذ القذذرآن :م صذذور بذذن امذذد السذذمعات ،حتقي ذ  :سذذر بذذن لب ذراهيم وغ ذذيم بذذن عبذذاب بذذن غ ذذيم،
ال اشر :دار الوطن ،الر – السعود ة ،الطبعة :األوق1418 ،هذ1997 -م.
ت س املاورد = ال كق والعيون :عع بن امد املاورد  ،حتقي  :السيد ابن عبذد املقصذود بذن عبذد
الرحيم ،ال اشر :دار الكتب الععمية  -ب وت  -لب ان.
ت سذ ال سذ = مذدارك الت ه ذذل وحقذائ التلو ذل :عبذذد هللا بذن أمحذد ال سذ  ،حققذ وخذرج أحاد ثذ :
وسف عع بد و  ،راجع وادم لذ  :ايذ الذد ن د ذب مسذتو ،ال اشذر :دار الكعذم الطيذب -
ب وت ،الطبعة :األوق ،س ة ال شر1419 :ه 1998 -م.
ت سذ مقاتذذل بذذن سذذعيمان :مقاتذذل بذذن سذعيمان األزد  ،حتقيذ  :عبذذد هللا امذذود شذذحات  ،ال اشذذر :دار
لحياء الرتاث  -ب وت ،الطبعة :األوق ،س ة ال شر1423 :ه.
التمهيذذد ختذذر ج ال ذذروع ععذذى األصذذول :عبذذد الذذرحيم بذذن احلسذذن اإلس ذ و  ،حتقيذ  :د .امذذد حسذذن
هيتو ،ال اشر :مؤسسة الرسالة – ب وت ،الطبعة :األوق1400 ،ه.
ت سذ ذ الق ذذرآن احلك ذذيم (ت سذ ذ امل ذذار) :ام ذذد رش ذذيد ر ذذا ،ال اش ذذر :اايئ ذذة املص ذذر ة العام ذذة لعكت ذذام،
1990م.
هتذذذ ب العغذذة :امذذد بذذن أمحذذد بذذن األزهذذر ااذذرو  ،حتقيذ  :امذذد عذذو مرعذذب ،ال اشذذر :دار لحيذذاء
الرتاث العريب  -ب وت ،الطبعة :األوق ،س ة ال شر2001 :م.
تيسذ الكذذرمي الذذرمحن ت سذ هذذالم امل ذذان :عبذذد الذرمحن بذذن انصذذر السذذعد  ،حتقيذ  :عبذذد الذذرمحن بذذن
معال العوحي  ،ال اشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوق1420 ،ه 2000 -م.
جامع البيان يو ذل القذرآن :امذد بذن جر ذر الطذرب  ،حتقيذ  :عبذد هللا عبذد اطسذن الرتهذ  ،ال اشذر:
دار هُمر لعطباعة وال شر والتوز ع واإلعالن ،الطبعة :األوق1422 ،ه 2001 -م.
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جذذامع الععذذوم واحلكذذم شذذرح اسذذني حذذد ثا مذذن جوامذذع الكعذذم :عبذذد الذذرمحن بذذن أمحذذد بذذن رجذذب،
حتقي ذ  :شذذعيب األرانؤوط  -لب ذراهيم ابجذذس ،ال اش ذذر :مؤسسذذة الرسذذالة – ب ذ وت ،الطبع ذذة:
السابعة1422 ،هذ 2001 -م.
اجلامع ألحكام القرآن :امد بن أمحد القذرطيب ،حتقيذ  :أمحذد الذربدوت ولبذراهيم أط ذيش ،ال اشذر :دار
الكتب املصر ة  -القاهرة ،الطبعة :الثانية ،س ة ال شر1384 :ه 1964 -م.
ِّ ِّ
الشذذه ِّ
يضذ ِّ
يضذذاو :
ذاو ِّ = ،عَا ذةُ ال َقا ِّ ذ وهِّ َ ا ذةُ َّ
الرا ذ َععَذذى ت د س ذ ِّ البَ َ
ام َععَذذى ت د س ذ ِّ البَ َ
َحاشذذيةُ َ
أمحد بن امد بن عمر اخل اج  ،ال اشر :دار صادر – ب وت.
الذذدر املصذذون ععذذوم الكتذذام املك ذذون :أمحذذد بذذن وسذذف ،السذذمني احلعذذيب ،حتقي ذ  :د .أمحذذد امذذد
اخلراط ،ال اشر :دار القعم  -دمش .
الرسذذالة التبوهيذذة ( ذذمن جممذذوع الرسذذائل) :امذذد بذذن أيب بكذذر ابذذن اذذيم اجلوز ذذة ،حتقي ذ  :امذذد عه ذذر
مشذس ،لشذراف :بكذر بذن عبذد هللا أبذو ز ذد ،ال اشذر :دار عذا ال وائذد  -مكذة املكرمذة ،الطبعذة:
األوق 1425 ،ه.
ام َعن ت ِّقيح الش ِّ
رفدع الِّ َق ِّ
امذد السذراح ،د.
َمحَذد بذن َّ
هام :احلسني بذن ععذ الرجراجذ  ،حتقيذ  :د .أ د
َُ
عبد الرمحن بن عبد هللا اجلذرب ن ،أصذل هذذا الكتذام :رسذالق ماجسذت  ،ال اشذر :مكتبذة الرشذد
لع شر والتوز ع ،الر -املمعكة العربية السعود ة ،الطبعة :األوق 1425 ،هذ  2004-م.
روح املعذذات ت سذ القذذرآن الع ذذيم والسذذبع املثذذات :امذذود بذذن عبذذد هللا األلوسذ  ،حتقيذ  :ععذ عبذذد
البار عطية ،ال اشر :دار الكتب الععمية  -ب وت ،الطبعة :األوق1415 ،ه.
زاد املسذ ععذذم الت سذ  :عبذذد الذذرمحن بذذن ععذ ابذذن اجلذذوز  ،حتقيذ  :عبذذد الذذرزاق املهذذد  ،ال اشذذر:
دار الكتام العريب  -ب وت ،الطبعة :األوق ،س ة ال شر1422 :ه.
الس ذراج امل ذ اإلعانذذة ععذذى معرفذذة بعذذيف معذذات هذذالم رب ذذا احلكذذيم اخلب ذ  :امذذد بذذن أمحذذد اخلطيذذب
الشربيين ،ال اشر :مطبعة بووق(األم ة) -القاهرة ،س ة ال شر1285 :ه.
شرح ت قيح ال صول :أمحد بن لدر س القرا  ،حتقي  :ط عبذد الذرؤوف سذعد ،ال اشذر :شذرهة الطباعذة
ال ية املتحدة ،الطبعة :األوق ،س ة ال شر1393 :ه 1973 -م.
شرح ت قيح ال صول :أمحد بن لدر س القرا  ،حتقي  :ط عبذد الذرؤوف سذعد ،ال اشذر :شذرهة الطباعذة
ال ية املتحدة ،الطبعة :األوق 1393 ،هذ 1973 -م.
شذذرح تص ذذر الرو ذذة :س ذذعيمان بذذن عب ذذد الق ذذو الط ذذو  ،حتقي ذ  :عبذذد هللا ب ذذن عب ذذد اطس ذذن الرته ذ ،
ال اشر :مؤسسة الرسالة ،الطبعة :األوق 1407 ،هذ 1987 -م.
ش اء الععيل مسائل القضاء والقدر واحلكمة والتععيل :امد بن أيب بكذر ابذن اذيم اجلوز ذة ،حتقيذ :
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ال اشر :دار املعرفة ،ب وت ،لب ان ،الطبعة1398 :هذ1978/م.
عدة الصابر ن وذخ ة الشاهر ن :امد بذن أيب بكذر ابذن اذيم اجلوز ذة ،ال اشذر :دار ابذن هثذ  ،دمشذ ،
بذ ذ ذ وت ،مكتب ذ ذذة دار الذ ذ ذرتاث ،املد ذ ذذة امل ذ ذذورة ،املمعك ذ ذذة العربي ذ ذذة الس ذ ذذعود ة ،الطبع ذ ذذة :الثالث ذ ذذة،
1409هذ1989 /م.
العواصذم والقواصذم الذذم عذن سذ ة أيب القاسذم :امذد بذن لبذراهيم ابذذن الذوز ر ،حققذ و ذبط نصذ ،
وخ ذذرج أحاد ثذ ذ  ،وععذ ذ ععيذ ذ  :ش ذذعيب األرن ذذؤوط ،ال اش ذذر :مؤسس ذذة الرس ذذالة لعطباع ذذة وال ش ذذر
والتوز ع ،ب وت ،الطبعة :الثالثة 1415 ،هذ 1994 -م.
غا ة الوصول شرح لذب األصذول :زهذر بذن امذد األنصذار  ،ال اشذر :دار الكتذب العربيذة الكذربى،
مصر.
غر ذذب الق ذذرآن :عب ذذد هللا ب ذذن مس ذذعم ب ذذن اتيب ذذة ال ذذد ور  ،حتقيذ ذ  :أمح ذذد ص ذذقر ،ال اش ذذر :دار الكت ذذب
الععمية 1398 ،هذ 1978 -م.
فتح البيان مقاصد القرآن :امد صد خان ِّ
القَّذوج  ،عذين بطبعذ ِّ واذدم لذ وراجعذ  :خذادم الععذم
ُ
األنصذذار  ،ال اشذذر :املكتبذذة العصذذرَّة لعطبَاعذذة وال دشذذر  -صذذيدا  -ب ذ وت،
َعبذذد هللا بذذن لبذراهيم َ
َ
س ة ال شر1412 :ه 1992 -م.
فتح القد ر :امد بن عع الشوهات ،ال اشر :دار ابذن هثذ  ،دار الكعذم الطيذب  -دمشذ  -بذ وت،
الطبعة :األوق1414 ،ه.
ال روق = أنوار الربوق أنواء ال روق :أمحد بن لدر س القرا  ،ال اشر :عا الكتب.
ال صل املعل واألهواء وال حل :عع بن أمحد ابن حهم ،ال اشر :مكتبة اخلا) – القاهرة.
اواعد الت س عا ودراسة :خالد بن عثمان السبق ،دار ابن ع ان ،الطبعة األوق1421 ،ه.
الكشذذاف عذذن حقذذائ غ ذواميف الت ه ذذل :امذذود بذذن عمذذرو اله شذذر  ،ال اشذذر :دار الكتذذام العذذريب -
ب وت ،الطبعة :الثالثة ،س ة ال شر1407 :ه.
الكشذذف والبيذذان عذذن ت س ذ القذذرآن :أمحذذد بذذن امذذد الثععذذيب ،حتقي ذ  :أيب امذذد بذذن عاشذذور ،مراجعذذة
وتذذداي  :أ .ن ذ السذذاعد  ،ال اشذذر :دار لحيذذاء ال ذرتاث العذذريب  -ب ذ وت  -لب ذذان ،الطبعذذة:
األوق ،س ة ال شر1422 :ه 2002 -م.
لبذذام التلو ذذل معذذات الت ه ذذل :عع ذ بذذن امذذد اخلذذازن ،تصذذحيح :امذذد عع ذ شذذاهني ،ال اشذذر :دار
الكتب الععمية  -ب وت ،الطبعة :األوق ،س ة ال شر1415 :ه.
العبام ععوم الكتذام :عمذر بذن ععذ بذن عذادل احل بعذ  ،حتقيذ  :عذادل أمحذد عبذد املوجذود ،وععذ
امذذد معذذو  ،ال اشذذر :دار الكتذذب الععميذذة  -ب ذ وت  -لب ذذان ،الطبعذذة :األوق ،س ذ ة ال شذذر:
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1419ه 1998 -م.
لطذذائف اإلشذذارات = ت س ذ القش ذ  :عبذذد الكذذرمي بذذن ه ذوازن القش ذ  ،حتقي ذ  :لب ذراهيم البسذذيوت،
ال اشر :اايئة املصر ة العامة لعكتام  -مصر ،الطبعة :الثالثة.
صيد اخلاطر :عبد الرمحن بذن ععذ ابذن اجلذوز  ،بع ا ذة :حسذن املسذاح سذو دان ،ال اشذر :دار القعذم
– دمش  ،الطبعة :األوق1425 ،هذ 2004 -م.
املثذذل السذذائر أدم الكاتذذب والشذذاعر :نصذذر هللا بذذن امذذد ( ذذياء الذذد ن بذذن األلذ ) ،حتقي ذ  :أمحذذد
احلو  ،بدو طبانة ،ال اشر :دار هنضة مصر ،ال ُمالة ذ القاهرة.
جممذذوع ال تذذاوى :أمحذذد بذذن عبذذد احلعذذيم ابذذن تيميذذة ،حتقي ذ  :عبذذد الذذرمحن بذذن امذذد بذذن ااسذذم ،ال اشذذر:
جممذذع املعذذيت فهذذد لطباعذذة املصذذحف الشذذر ف  -املد ذذة ال بو ذذة  -املمعكذذة العربيذذة السذذعود ة،
1416ه 1995 -م.
اطذذرر الذذوجيه ت س ذ الكتذذام العه ذذه :عبذذد احل ذ بذذن غالذذب ابذذن عطيذذة ،حتقي ذ  :عبذذد السذذالم عبذذد
الشا امد ،ال اشر :دار الكتب الععمية  -ب وت ،الطبعة :األوق1422 ،ه.
اطص ذذول :ام ذذد ب ذذن عم ذذر ال ذراز  ،دراس ذذة وحتقي ذ  :د .ط ذ ج ذذابر في ذذا الععذ ذوات ،ال اش ذذر :مؤسس ذذة
الرسالة ،الطبعة :الثالثة 1418 ،هذ 1997 -م.
مذذدارج السذذالكني بذذني م ذذازل ل ك نعبذذد ول ك نسذذتعني :امذذد بذذن أيب بكذذر ابذذن اذذيم اجلوز ذذة ،حتقي ذ :
امذذد املعتصذذم ابهلل البغذذداد  ،ال اشذذر :دار الكتذذام العذذريب  -ب ذ وت ،الطبعذذة :الثالثذذة ،س ذ ة
ال شر1416 :ه 1996 -م.
معا الت ه ل ت س القذرآن :احلسذني بذن مسذعود البغذو  ،حتقيذ  :عبذد الذرزاق املهذد  ،ال اشذر :دار
لحياء الرتاث العريب  -ب وت ،الطبعة :األوق1420 ،ه.
معات القرآن ولعراب  :لبراهيم بن السر الهجاج ،حتقي  :عبد اجلعيل عبده شذعيب ال اشذر :عذا الكتذب
– ب وت ،الطبعة :األوق  1408هذ  1988 -م.
معذذات القذذرآن :أمحذذد بذذن امذذد ال حذذاب ،حتقي ذ  :امذذد عع ذ الصذذابوت ،ال اشذذر :جامعذذة أم القذذرى -
مكة املكرمة ،الطبعة :األوق.1409 ،
معذذات القذذرآن :حيذذى بذذن ز د ال ذراء ،حتقي ذ  :أمحذذد وسذذف ال ُمذذايت ،امذذد عع ذ ال ُمذذار ،عبذذد ال تذذاح
لمساعيل الشعيب ،ال اشر :دار املصر ة لعتلليف والرت ة -مصر ،الطبعة :األوق.
م ذذاتيح الغيذذب = الت س ذ الكب ذ  :امذذد بذذن عمذذر (ف ذذر الذذد ن ال ذراز ) ،ال اشذذر :دار لحيذذاء ال ذرتاث
العريب  -ب وت ،الطبعة :الثالثة1420 ،ه.
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امل ردات غر ب القرآن :احلسني بن امد (الراغب األص هات) ،حتقيذ  :صذ وان عذدانن الذداود ،
ال اشر :دار القعم ،الدار الشامية  -دمش  -ب وت ،الطبعة :األوق ،س ة ال شر1412 :ه.
نشر الب ود ععى مراا السعود :عبد هللا بن لبراهيم الععو الش قيط  ،تقدمي :الذدا ولذد سذيد اباب
 أمحد رمه  ،ال اشر :مطبعة فضالة ابملغرم.ن ذذم الذذدرر ت اسذذب ا ت والسذذور :لبذراهيم بذذن عمذذر البقذذاع  ،ال اشذذر :دار الكتذذام اإلسذذالم -
القاهرة.
ن ذائس األصذذول شذذرح اطصذذول :أمحذذد بذذن لدر ذذس القذرا  ،حتقيذ  :عذذادل أمحذذد عبذذد املوجذذود ،ععذ
امد معو  ،ال اشر :مكتبة نهار مصط ى الباز ،الطبعة :األوق1416 ،هذ 1995 -م.
هنا ذذة الوص ذذول درا ذذة األص ذذول :ام ذذد ب ذذن عب ذذد ال ذذرحيم األرم ذذو  ،حتقيذ ذ  :د .ص ذذاحل ب ذذن س ذذعيمان
اليوسذذف ،د .سذذعد بذذن سذذا السذذو ح ،أصذذل الكتذذام :رسذذالتا دهتذذوراه جبامعذذة اإلمذذام ابلذذر ،
ال اشر :املكتبة التُمار ة مبكة املكرمة ،الطبعة :األوق ،س ة ال شر1416 :ه 1996 -م.
اادا ة لق بعو ال ها ة ععم معات القذرآن وت سذ ه وأحكامذ و ذل مذن ف ذون ععومذ  :مكذ بذن أيب
طالذذب ،حتقي ذ  :جمموعذذة رسذذائل جامعيذذة بكعيذذة الدراسذذات الععيذذا والبحذذث الععم ذ  -جامعذذة
الشاراة ،إبشذراف :أ .د :الشذاهد البوشذي  ،ال اشذر :جمموعذة ذوث الكتذام والسذ ة  -هعيذة
الشذذر عة والدراسذذات اإلسذذالمية  -جامعذذة الشذذاراة ،الطبعذذة :األوق ،س ذ ة ال شذذر1429 :ه -
2008م.
الوجيه ت سذ الكتذام العه ذه :ععذ بذن أمحذد الواحذد  ،حتقيذ  :صذ وان عذدانن داوود  ،ال اشذر:
دار القعم ،الدار الشامية  -دمش  ،ب وت ،الطبعة :األوق1415 ،هذ.
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