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املقدمة
إن احلمد هلل ،حنمده ونستعينه ونستغفره ،ونعوذ ابهلل من شرور أنفسنا ،وسيئات
أعمالنا ،من يهده هللا فال مضل له  ،ومن يضلل فال هادي له  ،وأشهد أن ال إله إال هللا وحده
ال شريك له  ،وأشهد أن حممدا عبده ورسوله  ،ﭽ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ
ﭯ ﭰ ﭼ آل عمران ، ١٠٢ :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ
ﭟ ﭠ

ﭡﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ

ﭨﭩ ﭪ ﭫ ﭬ

،١ﭽﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮪ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ

ﭜ ﭝ ﭞ

ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ النساء:
ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ

ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﭼ األحزاب ، )١( 7١ -7٠ :وبعد :
أجل
فإن االشتغال ابلقرآن الكرمي تالوة  ،وحفظًا  ،وتدبًّرا من أعظم املقاصد  ،و ّ
املطالب ؛ ذلك َّ
أن القرآن الكرمي قد اشتمل على مصاحل العباد يف الدارين  ،وآايته ابلغة
ِِ ِ
اإلعجاز يف املباين  ،مع وضوح املعاين  ،وعظيم حاجة العباد إليها  ،و" َمن تَ َدبََّر َهذه ال َم َعاينَ
اللَّ ِطي َفةَ تَب َّّي لَه ب عض ِح َك ِم القر ِ
آن َوأَسَرا ِرهِ ،فَتَ بَ َارَك الَّ ِذي نََّزَل الفرقَا َن َعلَى َعب ِد ِه ،فَِإنَّه كِتَاب
ََ َ
َحيدَ ،ال تَن َق ِ
مبارك تَن ِزيل ِمن حكِيم َِ
ضي َع َجائِبهَ ،وَال يَشبَع ِمنه العلَ َماءَ ،من اب تَغَى اْل َدى ِيف
َ
ََ
ِ
اّللِ املتّيَ ،وهو ال ِّذكر احلكيمَ ،وهو
اّللَ ،وهو حبل َّ
قص َمه َّ
َضلَّه َّ
َغ ِْيه أ َ
اّللَ ،ومن تََرَكه من جبَّار َ
ِ
اّلل ه ًدى ورَحةً وشفاءً وبياان
الرشد ،أنزله َّ
الصراط املستقيم ،وهو قرآن َع َجب يهدي إىل ُّ
ّ
وبصائر وتذكرة " (. )٢
أهمية املوضوع:

 - 1سورة األحزاب  ، 7١ 7٠ :وهذه اخلطبة تسمى خطبة احلاجة  ،وهي مشروعة بّي يدي كل حاجة  ،وهي
مأثورة عن رسول هللا  -  -أخرجها مسلم ،١١/ 3 ،وابن ماجه يف كتاب النكاح ،6٠9 / ١ ،وأبو داود يف
كتاب الصالة ، 659 / ١ ،والنسائي 3٢٢/ 3،
 - ٢جمموع فتاوى ابن تيمية٢١٢/ 6 ،
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وتتجلى أمهية املوضوع يف صلته الوثيقة ابلقرآن الكرمي ؛ حيث إن الدراسة تتجه إىل
آيتّي عظيمتّي من كتاب هللا تعاىل  ،وحسبك بذلك أمهية  ،إذ قد وفقين هللا تعاىل يف هذا
البحث إىل الوقوف على قوله تعاىل  :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡﭼ  ،فدرستها يف املوضعّي اللذين وردا
فيهما  ،وبيّنت مقاماهتما البالغية  ،مع الوقوف على ما يتعلق ابآليتّي من خالل الوقوف على

موضوع السورتّي اللتّي اشتملتا على هاتّي اآليتّي  ،مع ذكري ما يتعلق بكل آية مما سبقها
إمتاما للفائدة  .وألن الكالم إمنا يستقيم بذكر ذلك.
 ،أو حلقها مما هو داخل يف سياقها ؛ ً
وأول هذين املوضعّي هو ختام اآلية التاسعة عشرة ( )١9من سورة (الرعد) ،
ونص اآليتّي هو:
واملوضع اآلخر هو ختام اآلية التاسعة ( )9من سورة (الزمر) ُّ
 -١قوله تعاىل  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜﭝ

ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ الرعد.1٩ :
 -٢قوله تعاىل  :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ

ﯽ

ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ

ي ﯿ ﰀ ﭼ الزمر٩ :

أسباب اختيار املوضوع :

وسبب اختياري هذا املوضوع هو ما له من أمهية كبْية ذكرهتا آن ًفا من حيث كوهنا
دراسة قرآنية  ،إضافة إىل أمهية اإلشارات البالغية حول هاتّي اآليتّي الكرميتّي  ،مع ما يف
اْلمة إىل اكتشاف عظمة هذا الكتاب العزيز  ،ألن
التطرق ملثل هذه املوضوعات من إاثرة ّ
موجزا  -فإنه يكشف شيئًا من إعجازه.
دراسة أي تركيب فيه  -وإن كان ً
خطة البحث :

قسمت حبثي إىل مقدمة  ،وثالثة مباحث  ،فخامتة ،يقفوها ثبت املصادر واملراجع.
وقد ّ
4

فاملقدمة ذكرت فيها أمهية املوضوع  ،وأسباب اختياره  ،وخطته  ،واملنهج يف كتابته.
وأفردت املبحث األول للحديث عن اآلية اليت ورد فيها املوضع األول  ،مبيّنًا سبب

وذاكرا األوجه البالغية يف ذلك املوضع.
النزول ً ،

وجعلت املبحث الثاين للحديث عن اآلية اليت ورد فيها املوضوع الثاين  ،مبيّنًا سبب

وذاكرا األوجه البالغية يف ذلك املوضع.
النزول ً ،

يف حّي خصصت املبحث الثالث لذكر املواضع البالغية اخلاصة يف مجلة ﭽ ﯼ ﯽ
ي ﯿ ﭼ.
مث ختمت حبثي ابخلامتة ،وقفَّيتها بثبت املصادر واملراجع.
منهج البحث :

سلكت يف حبثي هذا املنهج التحليلي  ،حيث وقفت عند املوضع األول ،ودرست ما
فيه من وقفات بالغية  ،وبيّنت وجوه اإلعجاز فيه  ،مع النقل عن العلماء فيما يتعلق بذلك

املوضع  ،وكذلك فعلت مع املوضع اآلخر.

انفعا يل  ،ولعموم إخواين املسلمّي  ،وأن
وهللا تعاىل املسؤول أن جيعل هذا البحث ً

يكون من العلم الذي أنتفع به يف حيايت  ،وبعد ممايت  ،واحلمد هلل رب العاملّي  ،وصلى هللا
وسلم على نبينا حممد  ،وعلى آله وصحبه.
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املبحث األول  :قوله تعاىل  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ الرعد.1٩ :
املطلب األول  :سبب نزول اآلية

جاء يف سبب نزوْلا عدة أقوال:
 -١قيل :نزلت يف َحزة بن عبد املطلب  -  -عم النيب  -  -وأيب جهل ابن
هشام .وممن قال به  :ابن عباس رضي هللا عنهما (.)١
 -٢وقيل :نزلت يف عمار  -  -وأيب جهل  ،فاألول عمار ،والثاين أبو جهل،
وهو األعمى  ،وذكر ذلك ابن عطية مث قال" :وهي -بعد هذا -مثال يف مجيع
خمصوصا"
العامل"( . )٢و"َحل اآلية على العموم أوىل  ،وإن كان السبب
ً

(. )3

 - ١ينظر  :تفسْي القرآن للسمعاين89/ 3 ،ا  ،معامل التنزيل ، ، ١6 / 4 ،و اجلامع ألحكام القرآن، 3٠7/ 9 ،
ولباب التأويل١6 / 4 ،
 - ٢احملرر الوجيز3١3 /3 ،
 - 3لباب التأويل ، ١6 / 4 ،وينظر  :تفسْي القرآن للسمعاين89/ 3 ،
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املطلب الثاني :مناسبة اآلية بسورة (الرعد)
أوالً  :موضوع سورة (الرعد)

" أقيمت هذه السورة على أساس إثبات صدق الرسول  -  -فيما أوحي
إليه من إفراد هللا ابإلْلية والبعث وإبطال أقوال املكذبّي فلذلك تكررت حكاية أقواْلم
مخس مرات موزعة على السورة بدءا وهناية " (.)١
ولذلك نرى كيف تبدأ السورة بقضية عامة من قضااي العقيدة  ،وهي قضية
الوحي هبذا الكتاب  ،واحلق الذي اشتمل عليه  .وتلك هي قاعدة بقية القضااي من
توحيد هلل  ،ومن إميان ابلبعث  ،ومن عمل صاحل يف احلياة  .فكلها متفرعة عن اإلميان
أبن اآلمر هبذا هو هللا  -  -وأن هذا القرآن وحي من عنده سبحانه إىل رسوله -
-
ثانيًا  :عالقة املوضع األول ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ مبا قبله يف سورة (الرعد)

أشار الطاهر ابن عاشور إىل وجود عالقة بّي قوله تعاىل  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭔ

ﭛ ﭜﭝ ﭼ واتصال يف املعىن بقوله يف أول السورة ﭽﭗ

ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ الرعد .)٢(1 :وذلك من حيث التأكيد
منزل على رسول هللا  -  -وأن الناس يف تل ّقي
على أمهية مسألة الوحي  ،وأنه َّ
الوحي فريقان خمتلفان  ،فمؤمن به وكافر  ،وهذان الفريقان ال يستواين ! والفضل فيهما
ألويل األلباب  ،الذين اهتدوا إىل احلق الذي أنزل إىل رسول هللا  -  -من ربّه
تعاىل.

 - ١التحرير والتنوير ، ١34/ ١٢ ،وينظر  :نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور٢69 / ١٠ ،
 - ٢التحرير والتنوير١٢3 / ١3 ،
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وعليه فيمكن القول إن املناسبة بّي قوله تعاىل  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭔ ﭕ ﭖ

ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ وبّي عموم آايت (سورة

الرعد) أن القضية األوىل هي قضية الوحي  ،وقد أثْيت يف صدر السورة  ،وهي تثار
هنا مرة أخرى على نسق جديد.
وضوحا ؛ حّي أشار إىل صلة هذه اآلية مبا سبقها
وقد زاد ابن عاشور األمر
ً

من آايت ،فقد ذكر أ َّهنا تفريع على مجلة ﭽ ﯿ ﰀ ﰀ ﰀﰀ ﰀ ﭼ الرعد:
وبّي ذلك قائالً " :الكالم لنفي استواء املؤمن والكافر يف صورة االستفهام ؛
َّ ، 18
تنبيها على غفلة الضالّي عن عدم االستواء  ،كقوله  :ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ
ً

ﯓ

ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ السجدة.)١( 18 :

ثالثًا  :عالقة املوضع األول ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ

ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ مبا بعده يف سورة (الرعد)

أشار البقاعي – رَحه هللا تعاىل – إىل الربط البديع بّي قوله تعاىل :ﭽﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ الرعد 1٩ :وبّي ما جاء

بعده من آايت  ،فقال وأجاد :
"وملا منح سبحانه من فيهم أهلية التذكر ابلعقول الدالة على توحيده واالنقياد ألوامره،
كان كأنه عهد يف ذلك  ،فقال يصف املتذكرين مبا يدل قطعاً على أنه ال لب لسواهم  :ﭽ
ﭣ ﭤ ﭪ ﭼ الرعد )٢( " ... 2٠ :؛ وذلك الرتباط الصفات املذكورة بعد هذه اآلية
بفحوى أويل األلباب وأهليتهم لإلميان مبا جاء به رسول هللا  -  -من الوحي واحلق.

 - ١التحرير والتنوير١٢3 / ١3 ،
 - ٢نظم الدرر33١ - 3٢8 / ١٠ ،
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٩

املطلب الثالث  :الفنون البالغية يف اآلية
اشتمل قوله تعاىل  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ

ﭛ ﭜﭝ ﭞ

ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ الرعد1٩ :على العديد من الفنون البالغية ،ومنها:
أوالً  :االستفهام

وهو الوارد يف قوله تعاىل  :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭼ  ،واملراد هبذا (االستفهام) هنا (النفي)
"فالكالم لنفي استواء املؤمن والكافر"

()١

ولنا أن نتساءل عن الغرض البالغي جمليء االستفهام لغرض النفي ؟
وعلى ذلك جييبنا الطاهر ابن عاشور بقوله  " :الغرض أن النفي جاء يف صورة االستفهام
تنبيها على غفلة الضالّي عن عدم االستواء" ( .)٢واإلتيان ابلنفي على صيغة االستفهام أبلغ
من النفي اجملرد عن تلك الصيغة ؛ الشتماله على التأكيد املصاحب املفهوم من االستفهام يف
هذا الرتكيب  ،فسبحان من أنزل القرآن على هذا الوجه من البالغة.
ويفهم من هذا النفي اإلنكار مبعىن أهنما ال يستواين  ،وأن استواء املؤمن والكافر حملٌّ
حق  ،ومن هو معرض غاية اإلعراض
املنزل من هللا ٌّ
لإلنكار ؛ أي كيف يستوي من يعلم أن َّ

عن اإلقرار هبذا احلق حىت استحق أن يكون بِبعده عن هذا النور مبنزلة األعمى الذي ال يرى
ما حوله من النور؟! (.)3
ثانيًا :التفريع :

 - ١التحرير والتنوير١٢3 / ١3 ،
 - ٢املرجع السابق  ،واملوضع نفسه.
 - 3ينظر  :الكشاف ، 494/ ٢ ،و أنوار التنزيل ، 3٢6 / 3 ،و روح املعاين١39/ ١3 ،

1٠

ومن األوجه البالغية يف هذه اآلية الكرمية (التفريع)  ،وهو " :أن يثبت ملتعلق أمر
حكم بعد إثباته ملتعلق له آخر" (.)١
وذكر أبو البقاء يف (الكليات) أ ّن " :التفريع قد يكون تفريع السبب على
أيضا " (.)٢
املسبب  ،وتفريع الالزم على امللزوم ً

ومن مفهوم (التفريع) السابق نرى إشارة الطاهر ابن عاشور إىل أن يف قوله

تعاىل  :ﭽﭑ ﭒ ﭓ

ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ

ﭼ الرعد 1٩ :تفر ًيعا على مجلة ﭽ ﯿ ﰀ ﰀ ﰀﰀ ﰀ ﭼ الرعد، 18 :
حيث َّ
إن " الكالم لنفي استواء املؤمن والكافر يف صورة االستفهام تنبيها على غفلة

الضالّي عن عدم االستواء ،كقوله :ﭽ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ

ﯓ

ﯔﯕ ﯖ

ﯗ ﯘ ﭼ السجدة ، )3( 18 :ويف الرتابط العجيب بّي اآلايت وهو ما مسّاه العلماء
يقر بنبوة
( التفريع ) أبلغ األثر على أتكيد هذا املعىن العظيم ،وهو عدم استواء من ُّ

احلق  ،وبّي من أعرض عن ذلك ،
حممد  -  -وأبن ما أنزل إليه من ربه هو ّ
وضرب عنه صفحا  ،فلم يرفع به رأسا  ،ومل ِ
يهتد هبداه ،ومل يؤمن آبايت ربّه  ،فإ ّن مثة
ً
ً
شاسعا بّي من استجاب لربّه وبّي أولئك املعرضّي.
ً
بوان ً

ثالثًا  :االستعارة :

ومما ذكره العلماء من مباحث بالغية حول هذه اآلية ( االستعارة ) حيث
أشاروا إىل أنه قد " استعْي ملن ال يعلم أن القرآن حق اسم األعمى ؛ ألنه انتفى علمه
بشيء ظاهر ِّبّي فأشبه األعمى .فالكاف للتشابه مستعمل يف التماثل .واالستواء املراد
به التماثل يف الفضل بقرينة ذكر العمى" ( ، )4وغْي خاف ما أضفت هذه االستعارة

 - ١اإليضاح يف علوم البالغة ،ص  ، 346وينظر  :التوقيف على مهمات التعاريف ،ص١9٢
 - ٢الكليات ،ص 676
 - 3التحرير والتنوير١٢3 / ١3 ،
 - 4التحرير والتنوير١٢3 / ١3 ،
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من مجال وهباء على معىن هذه اآلية الكرمية َّ ،
فإن جمرد استشعار العمى والتخبّط ،
وعدم االهتداء للطريق يوحي مبدى التفاوت بّي هذا األعمى الضال وبّي العامل املهتدي

البصْي بنور هللا  ،املوقن بوعده ووعيده.
رابعًا  :التعليل :

والتعليل من أسرار التأثْي يف هذه اآلية حيث إن " مجلة ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭼ تعليل لإلنكار الذي هو مبعىن االنتفاء أبن سبب عدم علمهم ابحلق أهنم ليسوا
أهال للتذكر؛ أل ّن التذكر من شعار أويل األلباب  ، )١( " ،وهم "أولو العقول السليمة
الصحيحة " (.)٢
وما أمجل ما ذكره (البقاعي) حول ( التعليل ) يف هذه اآلية  ،حيث قال " :
مث علل هذا اإلنكار بقوله  { :إمنا } أي :ألنه إمنا يعلم ذلك ابلتذكر  ،وإمنا {يتذكر}
أي :يطلب الذكر طلباً عظيماً فيعمل { أولو } أي :أصحاب {األلباب} أي:
العقول الصافية اخلالصة القابلة للتذكر ابلتفكر يف أ ّن ما أنزل من عند هللا اثبت األركان
راسي القواعد  ،ال قدر ألحد على إزالة معىن من معانيه  ،وال هدم شيء من مبانيه ،
رث القوى  ،خملخل األركان  ،دارس الرسم ،منطمس
وأ ّن ما عداه مهلهل النسج ّ ،
جم املهالك  ،وأما القلب الذي ال يرجع
األعالم  ،جمهول املسالك  ،مظلم األرجاء ّ ،

عن غيه ملثل هذا البيان فكأنه غْي قابل للذكرى  ،فاستحق أن يع ّد عدماً  ،وأن خيص
لب له "
لب ومن ال َّ
التذكر ابلقلب  .ومن املعلوم أنه ال يستوي من له ٌّ

(. )3

خامسًا  :حسن موقع الفاء :

 - ١املرجع السابق  ،واملوضع نفسه
 - ٢تفسْي القرآن العظيم 45٠/ 4
 - 3نظم الدرر3٢8 - 3٢7 / ١٠ ،
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وقعت الفاء املوقع احلسن يف قوله تعاىل  :ﭽ ﭒ ﭼ  ،و ذلك ما تفطَّن إليه (الزخمشري)
حّي قال  " :دخلت مهزة اإلنكار على الفاء يف قوله ﭽ أَفَ َمن يَعلَم ﭼ إلنكار أن تقع شبهة
ك احلَ ُّقﭼ فاستجاب ،
ك ِمن َربّ َ
بعد ما ضرب من املثل يف أ ّن حال من علم ﭽ أََّمنَا أن ِزَل إِلَي َ
مبعزل من حال اجلاهل الذي مل يستبصر فيستجيب  :كبعد ما بّي الزبد واملاء ،واخلَبَث واإلبريز
" (.)١

فيفهم من ذلك أن " إيراد الفاء لتوجيه اإلنكار إىل ترتب توهم املماثلة على ظهور
حال كل منهما مبا ضرب من األمثال وما ّبّي من املصْي واملآل  ،كأنه قيل  :أبعد ما ّبّي حال

كل من الفريقّي وماْلما يتوهم املماثلة بينهما ؟! "

(.)٢

فيا هلل كم لورود ( الفاء ) هنا من حسن يف نفي املوازنة اليت هي مقصد لآلية  ،ومرادة
من هذا اإلنكار!
سادسًا  :التعبري باملوصول ( ما ) :

للتعبْي ابملوصول ( ما ) داللة بيّنة  ،حيث جاء التعبْي ب (ما) املوصولة َّ
ليدل على القرآن

املنزل من عند هللا – تعاىل  -على رسوله  -  -والتعبْي ابملوصول هنا ُّ
يدل على
الكرمي َّ
كل وصف يليق
كمال َّ
املنزل  ،وصدقه  ،ونزوله إىل من اصطفاه هللا تعاىل لرسالته ؛ حيث إن َّ
وابملنزل إليه يصدق عليه املوصول ويستوعبه االستيعاب كلَّه.
ابملنزل َّ
َّ

سابعًا  :ذكر لفظ ( الربّ ) وإضافته :

الرب ) من ربوبية هللا
مما حيسن الوقوف عنده يف سياق هذه اآلية ما أوحى به لفظ ( ّ

(الرب) يف قوله:
الرب املعّي احلافظ من كل مكروه  ،ويف إضافة ّ
تعاىل لنبيّه ومصطفاه  ،وأنه ّ
 - ١الكشاف494/ ٢ ،
 - ٢روح املعاين١39/ ١3 ،
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كﭼ إىل النيب الكرمي  -  -أعظم التسلية  ،وأكرب الفخر  ،حىت وإن ِ
عم َي عن اإلميان
ﭽ َربّ َ
ّ
به ﭽ َمن ه َو أَع َمى ﭼ !!
ِ
ِ
احلق َمن
إ ًذا فيلك ّذب بك اي حممد َمن يك ّذب  ،وليعرض عنك وعما جاءك من ِّ
يع ِرض ! فماذا يضْيك وأنت ربُّك هللا ؟!
ومن املعلوم َّ
أن عامة دعاء األنبياء – عليهم السالم – يف القرآن الكرمي يبدأ بلفظ
(رب) ؛ وفيه ما فيه من معىن الربوبية  ،ومن أن ِ
كل داع بربّه .
ّ
س ِّ
ثامنًا  :التعبري باجلملة االمسية والفعلية :
جاء التعبْي ابجلملة الفعلية املفيدة للتجدد والتغْي يف سياق املدح يف قوله تعاىل  :ﭽ
يوما بعد يوم ،
أَفَ َمن يَعلَم ﭼ و َّ
السر يف ذلك – وهللا تعاىل أعلم – إفادة جت ّدد العلم وزايدته ً
ذلك أن تصديق الصحابة الكرام  -  -بصدق نبيهم  -  -يزداد بزايدة إمياهنم.

وأما الكافر املع ِرض فقد ختِم على قلبه  ،وجعل على بصره ِغشاوة فالزمه العمى حىت
ينفك عنه  ،ولذلك انسب – وهللا أعلم – التعبْي عنه ابجلملة االمسية املفيدة الدوام
ال ُّ
واالستمرار  ،ولذلك جاء التعبْي بلفظ ﭽ

ﭛ ﭜﭼ والعياذ ابهلل ممن هذه حاله.
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املبحث الثاني  :قوله تعاىل  :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ
ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ

ي ﯿ ﰀ ﭼ الزمر٩ :

املطلب األول  :سبب نزول اآلية :

جاء يف سبب نزول هذه اآلية عدة أقوال:
 -١قال ابن عباس  : -  -نََزلَت يف أيب بكر الص ِّد ِيق -  -

(. )١

 -٢وقال الضحاك  :نزلت يف أيب بكر ،وعمر . )٢( -  -
 -3وعن ابن عمر  : -  -أهنا نزلت يف عثما َن -  -

(. )3

وسل َما َن  -  -ويف بعض
 -4وعن الكليب  :أهنا نزلت يف ابن َمسعود َ ،
وع َّمارَ ،
(. )4
الرواايت  :ومعهم أبو ذر ،وصهيب -  -
 -5وقيل  :نزلت يف عمار بن ايسر  -  -وأمثاله

(. )5

َّ ِ
 -6وقِ
ين يعلمون} عمار  -  -و{الذين َال يَعلَمو َن} أَبو ح َذي َفةَ
يل { :الذ َ
َ
ال َمخز ِوم ُّي (.)6

 - ١ينظر  :أسباب النزول ،ص  ، ٢47ومعامل التنزيل ، 69 / 6 ،و اللباب يف علوم الكتاب484/ ١6 ،
 - ٢ينظر  :تفسْي القرآن للسمعاين ، 46١/ 4 ،و البحر احمليط ، 4١9 / 7 ،واللباب يف علوم الكتاب١6 ،
484/
 - 3ينظر  :أسباب النزول ،ص  ، ٢47وتفسْي القرآن للسمعاين ، 46١/ 4 ،و البحر احمليط ، 4١9 / 7 ،واللباب
يف علوم الكتاب484/ ١6 ،
 - 4ينظر  :تفسْي القرآن للسمعاين ، 46١/ 4 ،واللباب يف علوم الكتاب484/ ١6 ،
 - 5ينظر  :غرائب القرآن ورغائب الفرقان١١8 / ٢3 ،
 - 6ينظر  :معامل التنزيل69 / 6 ،
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ذر -
 -7وقال مقاتل {:الذين يعلمون} هم  :عمار ،وصهيب ،وابن مسعود ،وأبو ّ
 ، )١( -ومع ورود األقوال السابقة إال أن الظاهر العموم فيمن ذكر وغْيهم  ،وهللا

أعلم(.)٢

 - ١ينظر  :البحر احمليط4١9 / 7 ،
 - ٢ينظر  :غرائب القرآن ورغائب الفرقان١١8 / ٢3 ،
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املطلب الثاني :عالقة املوضع اآلخر ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ

ﯽ

ي ﯿ ﰀ ﭼ

بسورة (الزمر)
أوالً  :موضوع سورة (الزمر) :

إن املتأمل يف سورة (الزمر) يرى أن هذه السورة تكاد تكون مقصورة على قضية التوحيد
 ،ومن مث فهي ذات موضوع واحد متصل من بدئها إىل ختامها؛ يعرض يف صور شىت .
ومنذ افتتاح السورة تربز هذه القضية الواحدة اليت تكاد السورة تقتصر على عالجها:
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﭽﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺﭻ ﭼ ﭽ
ﮉﮊ ﭼ الزمر.3 -1 :
نصا كما يف أول آية يف السورة  ،وإما أن أتيت قضية
وقضية التوحيد ّإما أن جتيء ّ
التوحيد مفهوماً  ،كقوله تعاىل  :ﭽ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷﯸ
ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ي ﯿ ﰀ ﭼ الزمر.2٩ :
وايهلل ما أعظم هذه القضية قضية التوحيد ! وما أجدرها أن تتكرر يف القرآن الكرمي
لتقريرها  ،والعناية هبا ! فإن يف حتقيق التوحيد السعادة يف الدنيا  ،والنجاة يوم الدين.
ثانيًا  :عالقة املوضع اآلخر ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ
ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ

ي ﯿ ﰀ ﭼ بسورة (الزمر)

إن ارتباط هذه اآلية ابملوضوع العام للسورة  -وهو قضية التوحيد  -ارتباط
جلي ،ذلك أن القنوت والطاعة والتوجه إىل هللا من املسلم الساجد القائم  ،وهو حيذر
ّ
اآلخرة ويرجو رَحة ربه  ،هبذا الصفاء وهذه الشفافية اليت تفتح البصْية  ،ومتنح القلب
نعمة الرؤية حلقيقة التوحيد  ،واإلقرار مبا جاء عن هللا تعاىل  ،ومبا أنزله على رسوله
ومصطفاه  -  -هذه كلها ترسم صورة مشرقة وضيئة من البشر  ،تقابل تلك الصورة
النكدة املطموسة اليت رمستها اآلية السابقة  .فال جرم يعقد هذه املوازنة ،ﭽ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﰀ ﭼ الزمر.٩ :
17

فالعلم احلق هو املعرفة  ،وأي معرفة أعظم من التوحيد ؟ إنه إدراك احلق ،
وليس العلم الظاهر من احلياة الدنيا الذي ال يؤدي إىل حقائق الكون الكربى  ،وال
اللب) عرف  ،وانتفع مبا يرى وما يسمع وما
ميتد وراء الظاهر احملسوس  ،ومن آاته ( َّ
جيرب  ،وأما الذين يقفون عند حدود التجارب املفردة  ،واملشاهدات الظاهرة  ،فهم
جامعو معلومات وليسوا ابلعلماء.
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املطلب الثالث  :الفنون البالغية الواردة يف املوضع اآلخر :

اشتمل املوضع الثاين  ،وهو قوله تعاىل  :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ
على العديد من الفنون البالغية ،ومنها:

ﯽ

ﯯ

ي ﯿ ﰀ ﭼ الزمر٩ :

أوالً  :القراءات يف ( أمَّنْ ) و ( اإلجياز) املرتتب عليها :

أتمل يف قول رسول هللا  ( : -  -نزل
أشار اإلمام اجلزري – رَحه هللا – إىل أنه ّ

القرآن على سبعة أحرف ) ( ، )١ورأى أن "اختالف القراءات ال خيرج عن واحد من ثالثة
أوجه  ،وهي :
(أحدها) اختالف اللفظ واملعىن واحد.
(الثاين) اختالفهما مجيعاً  ،مع جواز اجتماعهما يف شيء واحد.
(الثالث) اختالفهما مجيعاً  ،مع امتناع جواز اجتماعهما يف شيء واحد  ،بل يتفقان
من وجه آخر ال يقتضي التضاد" (. )٢
و ّأما إذا تساءلنا عن الفائدة املتوخاة من اختالف القراءات ؟ فإننا سنجد جواب ذلك

لدى اإلمام اجلزري حّي قال  " :وأما فائدة اختالف القراءات وتنوعها فإن يف ذلك فوائد غْي
ما قدمناه من سبب التهوين والتسهيل والتخفيف على األمة.

 - ١مسند اإلمام أَحد35٠/ 33 ،
 - ٢النشر يف القراءات العشر49/ ١ ،
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ومنها :ما يف ذلك من هناية البالغة ،وكمال اإلعجاز ،وغاية االختصار ،ومجال اإلجياز
. )١( "...
وبناء على ما تقدم ذكره من فوائد اختالف القراءات فإننا نرى أقواالً للعلماء حول
االختالف يف قراءة قوله تعاىل  :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﭼ  ،وأقواْلم يف توجيه تلك القراءات  ،وذلك
على النحو اآليت:
" قرأ ابن كثْي وانفع وَحزةَ { :أمن} بتخفيف امليم  ،وقرأ اآلخرون بتشديدها.
فمن ش ّدد فله وجهان:
استفهاما وجوابه حمذوفًا
أحدمها :أن تكون امليم يف {أم} صلة ،فيكون معىن الكالم
ً

جمازه :أمن هو قانت كمن هو غْي قانت؟ كقوله :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ الزمر، 22 :
يعين  :كمن مل يشرح صدره.

قانت؟

أندادا خْي أمن هو
والوجه اآلخر :أنه عطف على االستفهام ،جمازه :الذي جعل هلل ً
ومن قرأ ابلتخفيف فهو ألف استفهام دخلت على {من} ،معناه :أهذا كالذي جعل

أندادا ؟ "
هلل ً

(. )٢

وقد ترتب على هاتّي القراءتّي فائدة بالغية متمثلة فيما يعرف ب (إجياز احلذف) ،وهي
اليت أشار إليها (النيسابوري) بقوله  " :وال خيفى أن يف الكالم حذفًا  ،فمن قرأ { َأمن}

ابلتخفيف فاخلرب حمذوف  ،واملعىن َأمن هو مطيع كغْيه  ،وإمنا حذف لداللة الكالم عليه ،

وهو َجري ذكر الكافر قبله  ،وبيان عدم االستواء بّي العامل واجلاهل بعده.
 - ١النشر يف القراءات العشر5٢/ ١ ،
 - ٢معامل التنزيل57 / 6 ،

2٠

ومن قرأ ابلتشديد فاحملذوف مجلة استفهامية  ،واملذكور معطوف على املبتدأ  ،واملعىن:
هذا أفضل َّأمن هو قانت؟ "

(. )١

ثانيًا  :النداء :

غْي خاف ما ملبحث (النداء) يف الدرس البالغي من أمهية  ،حيث درسه علماء اللغة
( ،)٢واملعاين

()3

يف مصنفاهتم وأشاروا إىل لطائفه  ،ودقائقه  ،وحتدثوا عن تقسيماته ،ومن

ذلك حديثهم عن أدوات النداء اليت منها ( اْلمزة )  ،حيث عدُّوها من أدوات النداء اليت
ينادى هبا القريب.
القراء يف قراءة قوله{:أ ََّمن}  ،حتدَّث العلماء عن هذا الفن
ومن خالل االختالف بّي ّ

البالغي  ،أال وهو (النداء) فقد قرأ بعض املكيّي وبعض املدنيّي وعامة الكوفيّيَ {:أمن}
بتخفيف امليم.

وهذه القراءة  -على وجه – تكون فيها اْلمزة يف{ َأمن} مبعىن  :الدعاء ،يراد هبا :اي

من هو قانت آانء الليل

(. )4

والقول أبن اْلمزة يف { َأمن} مبعىن حرف النداء هو قول الفراء (" ،)5والعرب تنادي

ابأللف كما تنادي ابلياء  ،فتقول :أبين فالن واي بين فالن ،فيكون معىن اآلية :قل متتع بكفرك
آانءَ اللَّي ِل } إنك من أهل اجلنة ،كما قال
قليال إنك من أصحاب النار ،اي من هو قانت { َ

ابن عباس –  – ويكون التقدير :اي من هو قانت " (.)6

 - ١غرائب القرآن ورغائب الفرقان ، ١١8 / ٢3 ،وينظر :التبيان يف إعراب القرآن685 / ٢ ،
 - ٢ينظر – مثالً  -شرح الرضي على الكافية346/ ١ ،
 - 3ينظر – مثالً  -اإليضاح يف علوم البالغة ،ص ١44
 - 4ينظر  :جامع البيان ،١٢8 / ٢3 ،والتبيان يف إعراب القرآن685 / ٢ ،
 - 5ينظر  :فتح القدير5٢٠ / 4 ،
 - 6معامل التنزيل57 / 6 ،
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ِ
ِ
النيب  " -  -انداه هللا ابألوصاف العظيمة األربعة؛
{من ه َو قَانت} َّ
املعين ب َ
ولكون ِّ

ألهنا أوصاف له  ، )١( " -  -فيكون معىن اآلية :قل متتع بكفرك قليال إنك من أصحاب
آانءَ اللَّي ِل } إنك من أهل اجلنة ،كما قال ذلك ابن عباس – 
النار ،اي من هو قانت { َ

– (. )٢

غْي َّ
ضعف القول ابلنداء مثل( :أيب حيان) حّي قال  " :وهذا
أن ِمن العلماء من َّ
َ

القول أجنيب عما قبله وعما بعده "

(. )3

وقد سبقه إىل هذا التضعيف (أبو علي الفارسي) .
وقد اعرتض أبو حامت ،واألخفش  -رَحهما هللا تعاىل  -على هذه القراءة من أصلها
فناقشهما الشوكاين – رَحه هللا تعاىل – مبيّنًا  :أ ّن اعرتاضهما ال وجه له ؛ ألنه إذا ثبتت الرواية

بطلت الدراية ( ، )4وهي مناقشة يف حملها من اإلمام الشوكاين – رَحه هللا  -ألن املعتمد الرواية
 ،فال تضعَّف رواية اثبتة لرأي وقاعدة.
ومن اللطائف البالغية يف النداء هنا ما بيَّنه الطاهر ابن عاشور بقوله  " :إفراد {قل}
؛ وذلك مراعاة للفظ { َمن } املنادى "

(. )5

ثالثًا  :التعبري باملوصول :

مما حيسن احلديث عنه يف هذه اآلية الكرمية هنا  ،ما أشار إليه العلماء من احلسن
الوارد يف التعبْي ابملوصول { َمن } "وذلك ابلقول برأي الفراء الذي يرى أن اْلمزة للنداء
 - ١التحرير والتنوير ، 345 / ٢3 ،وينظر  :غرائب القرآن ورغائب الفرقان.١١8 / ٢3 ،وإرشاد العقل السليم،
3٠3/4
 - ٢ينظر  :معامل التنزيل.58 - 57 / 6 ،
 - 3البحر احمليط.4١8 / 7 ،
 - 4ينظر :فتح القدير5٢٠ / 4 ،
 - 5التحرير والتنوير34 / ٢4 ،
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{من ه َو قَانِت} :النيب  -  -فيحسن التعبْي ابالسم املوصول أميَّا حسن ! ألن هللا تعاىل
و َ

اندى نبيَّه  -  -ابألوصاف العظيمة األربعة ؛ ألهنا أوصاف له ونداء ملن هم من أصحاب
هذه األوصاف ،يعين املؤمنّي أن يقولوا :هل يستوي الذين يعلمون والذين ال يعلمون " (، )١

ِ
النيب  -  -للتوطئة إىل ذكر أوصافه املذكورة
يعين :أن االسم املوصول َ
{من} ع َّرب به عن ِّ
بعد التعبْي به.

رابعًا  :االستفهام اإلنكاري :

(االستفهام) من األمور اليت أشار إليها العلماء عند حديثهم عن قوله تعاىل :ﭽﯦ ﯧ
ﯨ ﯨ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﭼ؛ حيث بيَّنوا َّ
أن " االستفهام (إنكاري) ،والقرينة
على إرادة اإلنكار تعقيبه بقوله :ﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﭼ  ،لظهور َّ
أن {هل}
فيه لالستفهام اإلنكاري  ،وبقرينة صلة املوصول .تقديرهَّ :أمن هو قانت أفضل أم من هو
كافر؟ واالستفهام حينئذ تقريري ويقدر له معادل حمذوفَّ ،
دل عليه قوله عقبه :ﭽ ﯳ ﯴ
ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ

ﯽ

ي ﯿ ﰀ ﭼ.

"واالستفهام للتنبيه على كون األولّي يف أعلى معارج اخلْي ،وكون اآلخرين يف أقصى
مدارج الشر" (.)٢

خامسًا  :إجياز احلذف :

 - ١التحرير والتنوير345 / ٢3 ،
 - ٢تفسْي روح البيان ، 6٠/ 8 ،وينظر  :إرشاد العقل السليم3٠3 / 4 ،
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ومن الفنون البالغية الواردة يف هذه اآلية (اإلجياز)  ،وذلك يف قوله تعاىل  :ﭽﯦ ﯧ ﯨ
ﯨ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﭼ ؛ إذ املعىن  -وهللا تعاىل أعلم – أمن هو قانت
 ...كغْيه ؟
ومل يذكر املقابل احملذوف ؛ لداللة ما تقدم عليه  ،وهو جري ِذكر الكافر

(. )١

وهذا احلذف قد جاء " ثقةً بداللة مساق الكالم عليه  ،كأنه قيل له أتكيدا للتهديد
وهتكما به  :أأنت أحسن حاال ومآال  ،أم من هو قائم مبواجب الطاعات  ،ودائم على وظائف
العبادات  ،يف ساعات الليل اليت فيها العبادة أقرب إىل القبول ؟! "

(. )٢

وال خيفى ما أفاد هذا احلذف من البالغة اليت عِّرفت يف أحد تعريفاهتا أبهنا اإلجياز !

وهو ما أشاد به العلماء يف مصنفاهتم  ،وإن كانت غْي متخصصة يف البالغة (. )3
سادسًا  :حسن اختيار لفظ ( القنوت ) :

إن اصطفاء لفظ دون غْيه يف القرآن الكرمي له اعتباره  ،ومكانته  ،ومنزلته اليت ال يقوم
هبا غْيه يف السياق نفسه  ،وهذا ما جنده يف التعبْي القرآين بلفظ ﭽ ﯨﭼ  ،حيث إن للفظ
عرفه (الراغب)
القنوت مزيَّة على غْيه من األلفاظ املقاربة له يف املعىن ؛ إذ إن القنوت – كما َّ
– هو  " :لزوم الطاعة مع اخلضوع "

()4

 ،وإن اخلضوع يف لزوم الطاعة ألمر ْلو األمر

املطلوب  ،وهو األمر الذي يستحق املوازنة واملقابلة مبن ال حيذر اآلخرة  ،وال يرجو رَحة ربه!
ولك أن تستشعر احللة اإلميانية ْلذا القانت يف هدأة الليل وهو يناجي ربّه  ،وقد تعلّق قلبه

 - ١ينظر  :الكشاف ، ١١8/4 ،واحملرر الوجيز59٢/4 ،
 - ٢روح املعاين٢45 /٢3 ،
 - 3ينظر – مثالً – زاد املسْي ، ١٢٢ / ١ ،واآلداب الشرعية67 / ١ ،
 - 4مفردات ألفاظ القرآن٢63 / ٢ ،
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بربّه  ،فطمع يف وعده  ،ووجل من وعيده  ،فغدا كالطْي ذي اجلناحّي الذي ال يطْي أبحدمها

مستغنيًا به عن اآلخر!

سابعًا  :تقديم السجود على القيام :

ومن األوجه البالغية يف هذه اآلية الكرمية تقدمي ( السجود ) على ( القيام ) مع أمهية
األمرين  ،فما سبب ذلك ؟
السبب – وهللا تعاىل أعلم – ما أشار إليه بعض املفسرين من أن السجود أدخل يف
أخص  .ولذلك ق ِّدم على القيام هنا (.)١
العبادة  ،و ُّ
الصحة ؛ ذلك أن املتبادر إىل الذهن حال
وهذا التوجيه – وهللا أعلم – ذو حظ من ّ

رؤية هيئة السجود هو التعظيم واخلضوع والتذلل اليت هي معىن العبادة .
ثامنًا  :اجملاز املرسل يف كلمتَيْ  :ﭽ ﯫ ﯬ ﭼ :

عَِّرب بلفظ السجود وأريد به – وهللا أعلم  -عموم الصالة ؛ وما ذلك إال ألمهية
السجود  ،وملنزلته من الصالة  ،فإن السجود جزء من الصالة  ،وتتضح أمهية السجود من
أوجه :
-١

أن العبد أقرب ما يكون من ربّه وهو ساجد ؛ فقد روى أبو هريرة  -  -أ َّ
َن
ول هللاِ  -  -قَ َال " :أَق رب ما يكون العبد ِمن ربِِه وهو س ِ
اجد ،فَأَكثِروا
َرس َ
َ
َ َ َ
َّ َ َ َ
ُّعاءَ " (.)٢
الد َ

 - ١ينظر – مثالً  -روح املعاين ، ٢46 / ٢3 ،وروح البيان6٠/ 8 ،
 - ٢مسند اإلمام أَحد ، ٢74/ ١5 ،وينظر  :املستدرك على الصحيحّي ،395/ ١ ،والسنن الكربى للبيهقي،
 ، ١١٠/٢واجلمع بّي الصحيحّي٢١4/ 3 ،
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-٢

أن العرب كانت أتنف من السجود  ،ولذلك اشتهر عندهم الدعاء بقوْلم َ :ر ِغ َم
()١
أنف فالن  ،أي :لصق اب َّلر َغم ،وهو الرتاب  ،مبعىنَّ :
ذل بقرب أنفه من الرتاب
 ،إال أن هذه احلالة  ،أي :السجود هلل رب العاملّي هو غاية ِّ
العلو ،
العز والرفعة و ّ

-3

أن من هدي رسول هللا  -  -إطالة السجود ملناجاته ربَّه – تعاىل ، -كما

عز .
ذلك أن الذل للعزيز ٌّ

صحت بذلك األحاديث  ،ومن ذلك ما روى عبد الرَحن بن عوف  -  -أنه
َّ
قال  :كنت قائما يف رحبة املسجد فرأيت رسول هللا  -  -خارجا من الباب
الذي يلي املقربة قال  :فلبثت مليا مث خرجت على أثره  ،فرأيته قد دخل حائطا
من األسواق  ،فتوضأ مث صلى ركعتّي  ،فسجد سجدة أطال السجود فيها ،فلما
تشهد رسول هللا  -  -تبدأت له فقلت له  :أبيب أنت و أمي حّي سجدت
أشفقت أن هللا قد توفاك من طوْلا ،فقال  " :إن جربيل عليه السالم بشرين أنه
من صلى علي صلى هللا عليه  ،و من سلم علي سلم هللا عليه" ( ، )٢وغْي ذلك
من النصوص الكثْية الدالة على طول سجود رسول هللا  - -والرسول  -
املعين هنا بقوله تعاىل  :ﭽ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ
 -هو ُّ

ﯯ ﯰ

ﯱﯲﭼ  ،كما تقدَّم يف سبب نزول اآلية  ،إ ًذا فهذا وصف سجود القانت هلل

-4

وقائما عليه من ربه أفضل الصالة وأزكى التسليم.
ساجدا ً

صح عن ابن عباس -
أن السجود من أرجى األحوال يف استجابة الدعاء  ،ملا َّ

 - أنه قال  :كشف رسول هللا  -  -الستارة والناس صفوف خلف أيب
بكر فقال " :أيها الناس إنه مل يبق من مبشرات النبوة إال الرؤاي الصاحلة يراها املسلم

 - ١إكمال اإلعالم بتثليث الكالم٢55/ ١ ،
 - ٢شعب اإلميان٢١٠/ ٢ ،
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أو ت َرى له  ،أال وإين هنيت أن أقرأ القرآن راكعاً أو ساجداً ؛ فأما الركوع فعظموا
فيه الرب  ،وأما السجود فاجتهدوا يف الدعاء ؛ فَ َق ِمن أن يستجاب لكم" (.)١
-5

أن الذكر الوارد يف السجود من أعظم الذكر ؛ ذلك أنه تسبيح وتنزيه هلل تعاىل
ريب األعلى ) (. )٢
العلو ( سبحان ِّ
بوصف من األوصاف العظيمة  ،وهو ّ
عرب ابلسجود عن بقية أفعال الصالة  ،ذلك أن من لطائف الذكر يف
ال غرو إ ًذا أن ي َّ

السجود أن املصلي وهو أبعد ما يكون عن العلو احلسي يناجي ربه بوصفه ( األعلى ) !
وميكن أن أورد عن ﭽﯬﭼ قريبًا من األوجه السابقة يف ﭽﯫﭼ  ،وذلك ألمهية القيام من

الصالة  ،ومما تتضح منه أمهيته هذه األوجه :
-١

أن القيام هو أحد أركان الصالة فيما يذكره الفقهاء – رَحهم هللا تعاىل – على
اختالف مذاهبهم ( ، )3ولذلك فهو ال يسقط يف الفرض مع القدرة عليه.

-٢

أن عدم القيام مع القدرة يف صالة النفل يكون على النصف من أجرها (.)4

-3

أن من هدي رسول هللا  -  -إطالة القيام إطالةً جعلت بعض أصحابه يهم
حتمل قيامه  -  -وهذا ما حدَّث به حذيفة
ابالنصراف عنه لعدم قدرته على ّ

  - قائالً  :صليت مع رسول هللا  -  -ذات ليلة فافتتح البقرة  ،فقلت:يركع عند املائة  ،مث مضى  ،فقلت  :يصلي هبا يف ركعة  ،فمضى  ،فقلت  :يركع
مر آبية
هبا  ،مث افتتح النساء فقرأها  ،مث افتتح آل عمران فقرأها يقرأ مرتسالً ؛ إذا َّ
تعوذ  ،مث ركع فجعل
مر بتعوذ َّ
مر بسؤال سأل  ،وإذا َّ
فيها تسبيح سبَّح  ،وإذا َّ
 - ١صحيح مسلم ، 48/ ٢ ،واملسند املستخرج على صحيح اإلمام مسلم ، 93/ ٢ ،واجلمع بّي الصحيحّي٢ ،
 ، ١٠٢/وجامع األصول يف أحاديث الرسول١89/ 4 ،
 - ٢ينظر  :املعجم الكبْي ، 3٢٢/ ١7 ،واجلمع بّي الصحيحّي١67/ ١ ،
 - 3ينظر – مثالً -املبسوط ، 3٢/١ ،والعدة شرح العمدة ، 75/ ١ ،والذخْية ، 5/ ١ ،واملبدع شرح املقنع١ ،
 ، 44٢/واإلقناع١٢8/ ١ ،
 - 4املغين ، 8١3/ ١ ،وشرح منتهى اإلرادات٢48/ ١ ،
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يقول " :سبحان ريب العظيم"  ،فكان ركوعه حنواً من قيامه ،مث قال " :مسع هللا ملن
َحده" زاد جرير" :ربنا لك احلمد"  ،مث قام قياماً طويالً قريباً مما ركع  ،مث سجد
فقال  " :سبحان ريب األعلى"  ،فكان سجوده قريباً من قيامه (.)١ومن هذا
احلديث وأشباهه نقف على أن وصف الرسول الكرمي القانت بصفة القيام هنا جاء
-4

يف ِأمتّ وجه  ،وأحسن موقع  ،عليه من ربه الصالة والسالم.

حمل (فاحتة الكتاب)  ،وهي السورة اليت جاءت تسميتها ابسم
أن القيام هو ُّ
(الصالة)  ،مما ُّ
صح يف
يدل على أمهية القيام واألفعال ،واألقوال اليت فيه  ،كما َّ

السائِ ِ
بَ ،موَىل ِه َش ِام ب ِن زهَرَة ،قال َِ :مسعت أ ََاب هَري َرَة،
ذلك احلديث ؛ فعن أَيب َّ
ي قول :قَ َال رسول هللاِ  " : -  -من صلَّى ص َالةً َمل ي قرأ فِيها ِأبِم القر ِ
آن فَ ِه َي
ََ َ ّ
َ َ َ
َ
َ
اان أَكون
ِخ َداج ِ ،ه َي ِخ َداجِ ،ه َي ِخ َداجَ ،غْي َمتَام " ،فَقلتَ :اي أ ََاب هَري َرةَ ،إِِّين أَحيَ ً
اإلم ِام ،قَ َال :فَغَمز ِذر ِ
ك ،فَِإِّين َِمسعت
اعيَ ،وقَ َال :اق َرأ ِهبَا َاي فَا ِرِس ُّي ِيف نَف ِس َ
َوَراءَ ِ َ
ََ َ
ّي َعب ِدي
َرس َ
ول هللاِ  -  -يَقول " :قَ َال هللا َعَّز َو َج َّل :قَ َسمت َّ
الص َال َة بَي ِينَ ،وبَ َ
نِص َف ِ
ّي ،فَنِصف َها ِيل َونِصف َها لِ َعب ِديَ ،ولِ َعب ِدي َما َسأ ََل " ،قَ َال َرسول هللاِ -  -
ب العالَ ِمّي}  ،ي قول هللا عَّز وج َّل َِ
ِِ ِ
َح َدِين
َ ََ
 " :اق َرءوا :يَقول ال َعبد{ :احلَمد َّّلل َر ّ َ َ َ
الرِحي ِم}  ،يَقول هللا َعَّز َو َج َّل :أَث َىن َعلَ َّي َعب ِدي،
الرَحَ ِن َّ
َعب ِدي ،يَقول ال َعبدَّ { :
ي قول العبد{ :مالِ ِ
ك يَوِم ال ِّدي ِن}  ،يَقول هللا َعَّز َو َج َّلَ :جمَّ َدِين َعب ِدي ،يَقول ال َعبد:
َ
َ
َ
ِِ
ِ
ّي َعب ِدي،
{إِ َّاي َك نَعبد َوإِ َّاي َك نَستَعّي}  ،يَقول هللا َعَّز َو َج َّلَ :هذه اآليَة بَي ِين َوبَ َ
ِ ِ َّ ِ
ِ ِ
ِ ِ
ت
ين أَن َعم َ
َول َعبدي َما َسأ ََل ،يَقول ال َعبد{ :اهد َان ّ
الصَرا َط المستَق َيم صَرا َط الذ َ
ِ
َعلَي ِهم َغ ِْي المغض ِ
ّي}  ،فَ َهؤَال ِء لِ َعب ِدي َولِ َعب ِدي َما َسأ ََل "
وب َعلَي ِهم َوَال الضَّالّ َ
َ
(.)٢

 - ١اجلمع بّي الصحيحّي ١67/ ١
 - ٢مسند أَحد ، ٢5/ ١6 ،واملوطأ١١5/ ٢ ،
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تاسعًا  :التعبري باجلملة االمسية يف ﭽ ﯫ ﯬ ﭼ :

مما حيسن اإلشارة إليه يف بالغة هذه اآلية الكرمية أن التعبْي جاء ابجلملة االمسية املفيدة
الدوام واالستمرار  ،وذلك يف التعبْي عن السجود والقيام ؛ إذ قال تعاىل  :ﭽ ﯫ ﯬ ﭼ ،
واملتأمل يف ذلك يرى كيف حسن هذا التعبْي  ،حىت جعل السجود والقيام مبنزلة الدوام  ،و َّ
كأن
ذلك القانت دام سجوده حىت ال يكاد يرفع منه  ،ودام قيامه حىت ال يكاد يفارقه ! والشاهد
تدل حقيقة على حسن التعبْي مبا ُّ
من السنة واليت أشرت إىل شيء منها آن ًفا ُّ
يدل على الدوام
ينفك عن الصالة
النيب القانت  -  -كان ال يكاد ُّ
واالستمرار  ،إضافة إىل استشعاران أن َّ

أصالً  ،ولذا قال تعاىل يف سورة الشعراء :ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﭼ  ،ومن ذلك نفهم راحة رسولنا
القانت الساجد القائم ابلصالة  ،حّي قال " : -  -أقم الصال َة اي بالل  ،أ ِرحنا هبا»

()١

.
عاشرًا  :التعبري باجلملة الفعلية يف ﭽ ﯭ ﭼ

ﭽ ﯯ ﯲﭼ :

جاء التعبْي يف موضع احلذر والرجاء ابجلملة الفعلية املفيدة التج ّدد واحلدوث .وذلك
عن ما يذ ّكِر هبا  ،وجتدُّد التعلق برَحة هللا
إلفادة جت ّدد احلذر من أهوال اآلخرة وعذاهبا كلّما َّ
ِ
يفسر ذلك ما ورد يف وصف حذيفة -
تعاىل كلما الحت بعض نسائم رَحة هللا تعاىل  ،ومما ّ

مر بسؤال سأل
مر آبية فيها تسبيح سبَّح ،وإذا َّ
النيب  -  -وفيه أنه " ...إذا َّ
 - صالة ّ

تعوذ  .)٢( "...وعلى هذا تبدو مناسبة التعبْي ابلفعل يف كل أمر من شأنه
مر بتعوذ َّ
 ،وإذا َّ

التغْي ؛ كحال احلذر والرجاء هنا.
التج ّدد و ّ
احلادي عشر  :الطباق اخلفي يف ﭽ ﯭ ﯮ

 - ١جامع األصول يف أحاديث الرسول٢63/ 6 ،
 - ٢اجلمع بّي الصحيحّي١67/ ١ ،

ﯯ ﯰ ﯱﯲﭼ :

2٩

ومن الفنون البالغية يف هذه اآلية الكرمية (الطباق اخلفي) احلاصل بّي (حذر اآلخرة)
و( رجاء رَحة هللا )  ،وهو مبحث قريب من املقابلة اليت ذكر العلماء أهنا " تكون غالبًا بّي

أربعة أضداد  ،ضدان يف صدر الكالم وضدان يف عجزه" ( .)١وغْي خاف ما أضفى هذا الفن

البالغي يف اآلية الكرمية على اللفظ من مجال  ،وعلى املعىن من هباء  ،وال سيما إذا استشعران
معا  ،وأنه مع قيامه
أن حال املؤمن يف هذه الدنيا ال بد أن تكون قائمة على اخلوف والرجاء ً

ابلصاحلات وموجبات الرَحة وعزائم املغفرة فإن ذلك ال بد أن يكون بّي اخلوف والرجاء (، )٢
ذلك أن " مما نعتقده  :أن العبد ما دام أحكام الدار جارية عليه ،فال يسقط عنه اخلوف
والرجاء " (.)3
أمجل تشبيه حال املؤمن وهو يتقلب بّي اخلوف والرجاء بصورة الطْي ذي اجلناحّي
وما َ

! حيث إن " اخلوف والرجاء كجناحي الطائر إذا استواي استوى الطْي ومت طْيانه  ،وإذا نقص
أحدمها وقع فيه النقص  ،وإذا ذهبا صار الطائر يف حد املوت " (.)4
الثاني عشر  :اإلجياز يف ﭽ ﯭ ﯮﭼ :

ومما جتدر اإلشارة إليه يف معرض ذكر الفنون البالغية يف هذه اآلية ما جاء فيها من
(إجياز احلذف)  ،وذلك عندما حذف املضاف  ،وأقيم املضاف إليه مقامه  ،إذ إن أصل التعبْي
حيذر عذاب اآلخرة على ما ذكره بعض املفسرين (.)5
والغرض البالغي يف هذا احلذف – وهللا تعاىل أعلم – هو أن يتعدد املضاف الذي
يصح تقديره هنا من حنو  :حيذر عذاب اآلخرة  ،أو أهوال اآلخرة  ،أو حساب اآلخرة ،أو
ُّ
 - ١كتاب الكليات ،ص 845
 - ٢ينظر  :املستدرك على جمموع الفتاوى ، ٢٢5/ ١ ،ودقائق التفسْي ، 36٠/ ٢ ،وطريق اْلجرتّي ،ص 4٢٢
 - 3الفتوى احلموية الكربى ،ص 46١
 - 4مدارج السالكّي36/ ٢ ،
 - 5ينظر  :روح املعاين٢46/ ٢3 ،
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ذل اآلخرة  ،أو هوان اآلخرة  ،أو طول وقوف اآلخرة  ،أو غْي ذلك مما خياف منه يف اآلخرة
ّ
 ،وهو الذي قد يفوت لو ذكِر مضاف واحد يف السياق.
الثالث عشر  :تقييد الرجاء برمحة ربه :

النص على ِذكر
أما عندما صار احلديث عن الرجاء والتعلّق برَحة هللا  ،فكان األنسب َّ
نصا من جانب االستبشار والفأل  ،ونشر روح الطمأنينة والطمع مبا عند
الرَحة ؛ ملا يف ذكرها ًّ
النص على الرَحة أمور  ،ومنها :
هللا  ،وما ّادخره لعبده املؤمن  ،ومما يقوي أمهية ِّ
 -١أن هللا مسّى اجلنة ابلرَحة  ،وذلك ما ورد يف احلديث الصحيح َعن أَِيب هَري َرةَ-  -
ِ ِ ِِ
ين
َّيب َ " -  -حتَ َّ
قَ َال  :قَ َال النِ ُّ
اجت اجلَنَّة َوالنَّار  ،فَ َقالَت النَّار  :أوثرت ابلمتَ َك ّرب َ
ِِ
ين َ ،وقَالَت اجلَنَّة َ :ما ِيل َال يَدخل ِين إَِّال ض َع َفاء الن ِ
اّلل
َّاس َو َس َقطهم  .قَ َال َّ
َوالمتَ َج ّرب َ
ِ ِ
ِ
ت رَحَِيت أَرحم بِ ِ
َشاء ِمن ِعبَ ِادي َ .وقَ َال لِلنَّا ِر  :إَِّمنَا
ك َمن أ َ
َ
تَبَ َارَك َوتَ َع َاىل لل َجنَّة  :أَن َ
َشاء ِمن ِعب ِادي ولِك ِل و ِ
أَن ِ
ت َع َذ ِايب أ َع ِّذب بِ ِ
اح َدة ِمن ه َما ِملؤَها .) ١( "...
ك َمن أ َ
َ َ َّ
أهم ما يرجى يف اآلخرة دخول اجلنة  ،اليت هي احلسىن  ،وهبا تكون الزايدة برؤية هللا
و ُّ

نصا .
تعاىل  ،فناسب أن تذكر الرَحة ًّ

 -٢ومنها َّ
أن مثَّة رَحات تنتظر العبد املؤمن يف اآلخرة  ،وهو ما يبيِّنه احلديث الصحيح
املروي عن النيب  -  -أنه قال " :إن هلل مئة رَحة .أنزل منها رَحة واحدة بّي اإلنس
ِّ
و اجلن و الوحش و اْلوام  ،فبها يتعاطفون  ،و هبا يرتاَحون  ،و هبا تعطف الوحوش

تسعا و تسعّي رَحة يرحم هبا عباده يوم القيامة " (، )٢
على أوالدها  ،وأخر لنفسه ً
فما أمجل التصريح برجائها كما جاء يف اآلية الكرمية!

 - ١صحيح البخاري ، ١836/ 4 ،وصحيح مسلم ، ١5١/ 8 ،و صحيح ابن حبان48٢/ ١6 ،
 - ٢مسند أيب يعلى٢58/ ١١ ،
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الرابع عشر  :فائدة التعبري بالفعل ﭽ ﯭ ﭼ :

ورد التعبْي ابلفعل ﭽ ﯭ ﭼ دون أن يقول  -مثالً – خياف  ،أو خيشى  ،أو ما شاهبهما
 ،فما سبب ذكر احلذر دون غْيه مما ميكن أن يكون شاهبه وقَرب منه يف املعىن ؛ كاخلوف
 ،واخلشية  ،والوجل  ،والرهب ؟
التقصي يف شأن إجياد الفرق بّي هذه املعاين املشار إليها هنا وجدت مثَّة فروقًا
وبعد ّ

بينها  ،وإن كانت قد ال تبدو أول األمر  ،وهذا يقودان إىل تعريفات هذه املعاين  ،ومن خْي
ِ
املتخصص يف ذلك  ،وهو (مفردات ألفاظ القرآن) للراغب األصفهاين
ما يرشدان إليها الكتاب
ّ
– رَحه هللا تعاىل – إذ ذكِر يف مواضع متفرقة منه ما يلي :
(. )١

-١

اخلوف :توقع مكروه عن أمارة مظنونة ،أو معلومة

-٢

اخلشية :خوف يشوبه تعظيم ،وأكثر ما يكون ذلك عن علم مبا خيشى منه

()٢

.
-3

الوجل :استشعار اخلوف (.)3

-4

الرهبة والرهب :خمافة مع حترز واضطراب (.)4
يف حّي أننا جند الراغب – رَحه هللا تعاىل  -قد َّبّي أ ّن احلذر هو :احرتاز من

خميف  )5( .واستشهد ابآلية الكرمية اليت هي موضوع حبثنا هنا  ،ومن خالل املوازنة
يتبّي لنا شيء من مناسبة اصطفاء لفظ (احلذر) دون غْيه يف
بّي التعريفات السابقة ّ
 - ١مفردات ألفاظ القرآن33٢/ ١ ،
 - ٢املصدر السابق3٠٠/ ١ ،
 - 3املصدر السابق 49٢/ ،٢
 - 4املصدر السابق4١7/ ١ ،
 - 5املصدر السابق٢١8/ ١ ،
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هذا السياق  ،وذلك ألن احلذر (احرتاز) دون اضطراب  ،وما أحرى حال القانت
الساجد القائم ابالحرتاز عن كل خميف يف اآلخرة  ،وهللا تعاىل أعلم.
اخلامس عشر  :اإلضافة يف

ﭽ

ﯰ ﯱﯲﭼ :

الرب – سبحانه – إىل العبد القانت
الرب  ،وإضافة لفظ ّ
املتأمل يف إضافة الرَحة إىل ّ

الرب لعبده  ،فالرَحة رَحة
يرى مدى ما توحي به هذه اإلضافات من الرتغيب ابلتعلّق برَحة ّ

الرب املالك للرَحة  ،وهللا ال خييب رجاء من رجاه  ،فما أحرى هذا
الرب  ،والعبد عبد هذا ّ
ّ
الرجاء أن يتحقق  ،ال سيما وهو رجاء مصحوب بعمل ؛ من قنوت  ،وسجود  ،وقيام  ،فما
أعظم إضافة االسم الكرمي إىل العبد الضعيف ! واي ْلا من إضافة تكرمي وتشريف  ،نسأل هللا
 تعاىل -أن يسعنا ووالدينا واملسلمّي برَحته.السادس عشر  :التعبري باالسم الدال على الربوبية ﭽ ﯱﯲﭼ :
لعل منها ما
الرب) هنا دون غْيه من األمساء احلسىن دالالت خاصة َّ ،
الختيار لفظ ( ّ

أشار إليه اللغويون واملفسرون من أن لفظ الرب يعين امللك  ،ويدل على معىن الرتبية  ،والتدرج،
()١
املريب راَحًا ابملرتيب ،
احلنو والرَحة  ،فناسب  -وهللا أعلم – أن يكون ِّ
مما يشْي إىل معىن ّ
ِ
مؤمنًا له مما حيذر  ،م ِّ
تكرًما عليه مبا يرجو .
عاط ًفا عليه ّ ،

السابع عشر  :األمر بالفعل يف قوله تعاىل :ﭽ ﯳ ﯴ ﯵﭼ :

 - ١ينظر – مثالً -معاين القرآن للنحاس ، 59/ ١ ،واحملكم واحمليط األعظم ،٢33/ ١٠ ،ومفردات ألفاظ القرآن١ ،
 ، 375/والكشاف ، 53/ ١ ،ولسان العرب399/ ١ ،
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جاء األمر ابلفعل ﭽ ﯳﭼ  ،مع أن القرآن الكرمي كلّه مما أمر الرسول  -  -أن
()١

لعل ذلك – وهللا تعاىل أعلم – راجع إىل أتكيد املقول  ،وتنشيط املقول له
يقوله للناس  ،و َّ

 ،حيث إن يف إعادة فعل {قل} هنا االهتمام هبذا املقول واسرتعاء األمساع إليه ( ، )٢ملا يف
ذلك من أمهية هذا املقول  ،وهو النتيجة الكربى من عدم استواء الذين يعلمون والذين ال
يعلمون.
الثامن عشر  :تنزيل الفعل املتعدي منزلة الالزم :

املنزل منزلة الالزم ال مفعول له  ،وذلك ابلنظر إىل
نص العلماء على أن الفعل املتعدي َّ
َّ
املعاين احلاصلة يف احلال  ،وهو ما يعرف (ابالقتصار) (.)3
ومن األمور البالغية اليت أشار إليها العلماء يف هذه اآلية الكرمية تنزيل الفعل املتعدي
{يعلمون} َمن ِزلَة الالزم  ،إذ مل يق ّدر له مفعول ؛ أل َّن امل َّ
قدر كاملذكور  .وعليه فيكون املعىن:

كل ما يشمل اللفظ من العلم
ال يستوي من يوجد فيه حقيقة العلم ومن ال يوجد  ،و َّ
ليعم َّ
النافع  ،فيعلمون رهبم ويعلمون دينه الشرعي ودينه اجلزائي ،وما له يف ذلك من األسرار واحلكم
 ،كما ذكر ذلك السعدي – رَحه هللا تعاىل  ، )4( -وعليه فالفعل ( يعلمون ) مل يقيّد مبفعول

معّي  ،وإال لذهب حسن اإلطالق هنا.
َّ

 - ١تفسْي روح البيان75/ ١٠ ،
 - ٢التحرير والتنوير36/ ٢4 ،
 - 3ينظر  :أوضح املسالك ، 7٠ / ٢ ،وشرح ابن عقيل ،55/ ٢ ،والكليات ،ص ١644
 - 4تيسْي الكرمي الرَحن ،ص 7٢٠
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ولعل هذا اإلطالق هو السبب يف مناسبة اخلتم هبذه اجلملة العظيمة  {:إمنا يتذكر
أولو األلباب } " أي :إمنا يتعظ هبذه البياانت الواضحة أصحاب العقول اخلالصة من شوائب
اخللل والوهم  ،وهؤالء مبعزل عن ذلك " (.)١
التاسع عشر  :الطباق يف قوله  :ﭽ ﯷ ﭼ و ﭽ ﯹ ﯺﭼ :
من األوجه البالغية البيِّنة يف هذه اآلية الكرمية الطباق بّي إثبات العلم ونفيه  ،على

طريقة طباق السلب  ،وهو اجلمع بّي فعلّي أحدمها مثبت  ،واآلخر منفي (.)٢

وقد وقع الطباق موقعه احلسن  ،وذلك لوروده يف معرض املوازنة  ،ونفي االستواء يف
قضية من أهم القضااي  ،وهي قضية العلم  ،فناسب أن يكون الكالم مسوقًا على النفي
واإلثبات كما هو واضح هنا .

 - ١تفسْي روح البيان6١/ 8 ،
 - ٢اإليضاح يف علوم البالغة ،ص 3١9
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املبحث الثالث  :املواضع البالغية اخلاصة يف مجلة ﭽ ﯼ

ﯽ

ي ﯿ ﭼ:
اشتملت هذه اجلملة العظيمة ﭽ ﯼ

ﯽ

ي ﯿ ﭼ على العديد من النكات

البالغية  ،واإلشارات البيانية  ،وإن كان احلديث قد سبق يف املبحثّي السابقّي عن الفوائد
البالغية املتعلقة ابآليتّي اليت وردت فيهما هذه اجلملة العظيمة  ،لكنين سأشْي يف هذا املبحث
إىل ما يتعلق هبذا الرتكيب خاصة  ،ملا اشتمل عليه من بيان  ،ونكات عديدة  ،ومنها:
صر :
أوالً  :القَ ْ

القصر ب (إمنا) أحد طرق القصر االصطالحية املشهورة (. )١
وقد جاء القصر ب {إَِّمنَا} هنا فيما يعرف ابلقصر اإلضايف ( ، )٢أي " :املتذكرون أولو
األلباب ال غْي أويل األلباب" ( ، )3وغْي خاف ما يف أسلوب القصر من أسرار  ،ال سيما يف
خاصا أبويل األلباب ال
القصر اإلضايف الوارد يف هذه اآلية الكرمية  ،ذلك أن التذكر أصبح ًّ
يتجاوزهم إىل غْيهم  ،فغْي أويل األلباب ليسوا أهالً للتذ ّكر  ،وحسبك هبذا شرفًا ألويل األلباب
وبياان ملكانتهم.
ً ،
ومما حيسن ذكره هنا ما أشار إليه الطاهر ابن عاشور يف حسن ورود ( القصر ) هنا
حيث قال  " :وقوله { إمنا يتذكر أولو األلباب } واقع موقع التعليل لنفي االستواء بّي العامل
وغْيه ،املقصود منه تفضيل العامل والعلم...وقد أخذ يف تعليل ذلك جانب إثبات التذكر للعاملّي
ونفيه من غْي العاملّي بطريق احلصر ؛ ألن جانب التذكر هو جانب العمل الديين وهو املقصد
 - ١اإليضاح يف علوم البالغة ،ص ١٢٠
 - ٢ينظر  :اإليضاح يف علوم البالغة ،ص ١١8
 - 3التحرير والتنوير١٢3 / ١3 ،
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األهم يف اإلسالم ؛ ألن به تزكية النفس والسعادة األبدية  ،قال النيب ( : -  -من يرد هللا
خْيا يفقهه يف الدين) "
به ً

(. )١

ثانيًا  :التوكيد :
()٢
إقناعا ،
قوة
الكالم
يد
ز
ي
مما
وهو
،
والتوكيد من خصائص اخلرب
وأتثْيا  ،والسامع ً
ً

ومن أدوات التوكيد ( َّ
عوضا عن تكرير اجلملة ،ويف
إن ) اليت تدخل " على الكالم للتوكيد ً

ذلك اختصار اتمٌّ مع حصول الغرض من التوكيد"

(. )3

وقد وردت َّ
(إن) املؤّكِ َدة يف هذه اجلملة  ،وهذا التوكيد مما ّقوى اخلرب الوارد يف هذا

الرتكيب  {:إمنا يتذكر أولو األلباب }.

ثالثًا ( :التعريض) أحسن مواضع (إمنا) :

مما أطال العلماء احلديث فيه من لطائف هذا الرتكيب {إَِّمنَا ي تَ َذ َّكر أولو األَلب ِ
اب} ما
َ
َ

علي اجلرجاين (التعريض) بقوله  " :التعريض يف الكالم ما
عرف ب (التعريض)  ،وقد ّ
يَ
عرف ّ

يفهم به السامع مراده من غْي تصريح " (. )4

يبّي –يف
و(التعريض) وارد يف اجلملة القرآنية هذه أحسن ورود  ،فها هو ذا الزركشي ِّ

معرض حديثه عن هذا الرتكيب  -أ ّن "القصد التعريض  ،وأهنم لغلبة هواهم يف حكم من ليس
له عقل"

(. )5

 - ١التحرير والتنوير ، 35١ / ٢3 ،واحلديث رواه البخاري ٢667/ 6 ،ومسلم94/ 3 ،
 - ٢اإليضاح يف علوم البالغة ،ص ٢3
 - 3اللباب علل البناء واإلعراب ، ٢٠5/ ١ ،وينظر  :الكليات ،ص ٢73
 - 4التعريفات ،ص 85
 - 5الربهان يف علوم القرآن. 3١4/ ٢ ،
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وقد أشار ابن عاشور إىل (التعريض) بقوله  " :والقصر إبمنا إضايف ؛ أي  :ال غْي أويل
األلباب  ،فهو (تعريض) ابملشركّي أبهنم ال عقول ْلم إذا انتفت عنهم فائدة عقوْلم"(.)١
يدل على " أن الذين مل يستفيدوا من األدلة مبنزلة من
وعلى هذا فإ ّن (التعريض) هنا ّ
عدموا العقول"

(. )٢

ِ
أكيدا ،وعالقة وثيقة؛ فالتعريض
تالزما ً
ومما حيسن ذكره هنا أ ّن بّي (التعريض) و (إّمنا) ً

أحسن استعماالت (إمنا) ،وذلك يف حنو ما جاء يف هذه اآلية{:إمنا يتذكر أولو األلباب}(.)3
وهذا (التعريض) الذي تكلم عنه املفسرون هو ما أشار إليه البالغيون يف مصنفاهتم،
فقد أجاد اخلطيب القزويين حّي أوضح يف (اإليضاح) " َّ
أن لطريق ( إمنا ) مزية على طريق
العطف ،وهي أنه يعقل منها إثبات الفعل لشيء ونفيه عن غْيه دفعة واحدة ،خبالف
العطف"(.)4
وها هو ذا الشيخ (عبد القاهر اجلرجاين) يقول – يف معرض حديثه عن (إمنا) " : -
ِ
ابلكالم
وجدهتا أقوى ما تكون وأعلَ َق ما ترى ابلقلب إِذا كان ال يراد
يت َ
مث اعلم أنك إِذا استقر َ
مقتضاه ،حنو َّأان نعلم أن ليس الغرض من قولِه
بعدها نفس معناه و َّ
َ
يض) أبمر هو َ
لكن (التّعر َ
اب ) أن يعلم َّ ِ
تعاىل  ( :إِّمنَا ي تَ َذ َّكر أولو األلب ِ
ذم الكفار وأن
ظاهر معناه ،ولكن أن ي َّ
َ
السامعون َ
َ
فرط العِ ِ
قال  :إِهنم من ِ
ناد  ،ومن َغلبَ ِة اْلوى عليهم يف حك ِم َمن ليس بذي عقل  .وإِنكم إِن
ي َ
طَمعتم منهم يف أن ينظروا ويتذكروا كنتم كمن طَ ِمع يف ذلك من غ ِْي أويل األلباب.)5( " ...

 - ١التحرير والتنوير١٢3 / ١3 ،
 - ٢املرجع السابق  ،واملوضع نفسه.
 - 3ينظر :الكليات ،ص ١9٠
 - 4اإليضاح يف علوم البالغة ،ص ١٢5
 - 5دالئل اإلعجاز ،ص  ، ٢69وينظر  :خمتصر املعاين ،ص ١١8
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رابعًا  :ملاذا جاء التعبري بـ ﭽ ﭟﭼ ؟

حتديدا  ،دون غْيه من األفعال املقاربة من حنو (
جاء التعبْي القرآين ابلفعل ﭽ ﭟﭼ
ً
يتفكر ) أو ( يعقل ) أو ( يعلم ) أو غْيها  ،فما سبب ذلك ؟
لعل السبب يف ذلك – وهللا تعاىل أعلم – ما ملادة التذ ّكر من مزية خاصة  ،ذلك
و ّ

أن التذكر مأخوذ من الذكرى  ،والتذكرة وفيها من اخلصوصية ابإلميان والعقول ما ليس يف
غْيها (.)١
خامسًا  :البنية الصرفية للفعل ﭽ ﭟﭼ
ومن اللطائف الواردة يف هذه اجلملة التعبْي بلفظ الفعل ( يتذكر ) دون ( ي ّذكر ) إذ
إن هذه الصيغة اليت ورد فيها { إمنا يتذكر } تدل على َّ
َّ
عظيما مبا
تذكرا ً
أن كون التذ ّكر " ً

أفهمه إظهار التاء " ( ، )٢ذلك أن الزايدة يف املبىن تدل غالبًا على الزايدة يف املعىن  ،وأن اللفظ

جرسا ويزداد معه املعىن الدال عليه ذلكم اللفظ  ،وهذا أمر واضح ملن وفقه
يزيد نط ًقا فيزداد ً

هللا للتدبر يف آايته (.)3

سادسًا  :التعبري باجلملة الفعلية

 - ١ينظر  :مفردات ألفاظ القرآن365/ ١،
 - ٢نظم الدرر468 / ١6 ،
 - 3ينظر  :إسفار الفصيح١76 / ١ ،

3٩

خيتلف التعبْي ابجلملة االمسية عنه يف اجلملة الفعلية ؛ وذلك خلصائص ختتص هبا كل
من اجلملتّي ؛ فالتعبْي ابالمسية حيمل يف طياته أسراراً ال توجد يف التعبْي ابلفعلية  ،وكذلك
الشأن يف التعبْي ابلفعلية.
لعل املعىن البالغي املراد يف التعبْي ابلفعل املضارع يف قوله تعاىل { :يتذكر} ،إفادة
و ّ
ِ
الفعلية إفاد َة
استمرار التذ ّكر املسند إىل (أويل األلباب) ؛ ذلك أ ّن من خصائص التعبْي ابجلملة
االستمرا ِر التج ّددي.

سابعًا  :ما سبب ختصيص لفظ ﭽ

ي ﭼ دون غريه ؟

مما حيسن اإلشارة إليه يف هذه اآلية التعبْي بلفظ ﭽ ي ﭼ دون لفظ ( أصحاب) أو
(ذوو ) مثالً  ،والسبب يف ذلك َّ
أن لفظ ﭽ ي ﭼ من األلفاظ املالزمة لإلضافة ( ، )١وأهنا ال
تضاف إال إىل عاقل (. )٢
اردا يف تسعة وعشرين
وقد تتبعت جميء لفظ ﭽ ي ﭼ يف القرآن الكرمي فوجدته و ً
منصواب
موضعا
موضعا منها ً
مرفوعا  ،يف حّي جاء يف أحد عشر ً
موضعا  ،جاء يف ثالثة عشر ً
ً
ً
جمرورا .
 ،بينما ورد يف مخسة مواضع ً

وهو يف غالبها إمنا يضاف إىل مضاف إليه ذي شأن  ،من حنو قوله تعاىل  :ﭽﯣ
ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯨ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯤ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ي ﭼ هود116 :

ﯱ ﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ

وقوله تعاىل  :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ
ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﭼ اإلسراء5 :
 - ١ينظر – مثالً  -الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية ، ٢544/ 6 ،واحملكم واحمليط األعظم ، 395/ ١٠ ،واملعجم
الوسيط٢3/ ١ ،
 - ٢ينظر – مثالً  -شرح ابن عقيل63/ ١ ،

4٠

وقوله تعاىل  :ﭽ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ

ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ

ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟﮠ ﮡ ﭨ ﭩ ﮤ ﮥ ﮦ
83

ﮗ

ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ النساء:

ثامنًا  :اصطفاء لفظ ﭽ ﯿﭼ :

(للّفظة القرآنية) رونقها  ،وبريقها اخلاص الذي مييّزها عن غْيها من األلفاظ ،وال غرو

لب كالم العرب  ،وزبدته  ،وواسطته وكرائمه  ،وعليها اعتماد الفقهاء
ف " ألفاظ القرآن هي ُّ
واحلكماء يف أحكامهم وحكمهم  ،وإليها مفزع ح َّذاق الشعراء والبلغاء يف نظمهم ونثرهم ،

وما عداها وعدا األلفاظ ِّ
املتفرعات عنها واملشتقات منها هو ابإلضافة إليها كالقشور والنوى
ابإلضافة إىل أطايب الثمرة "

(. )١

اللب ) ذلك َّ
أن
وقد تنبَّه العلماء إىل حسن ورود لفظ يف هذا السياق  ،وهو لفظ ( ُّ

ب ابلضم ( ، )٢فها هو ذا البقاعي يشْي إىل ذلك احلس ِن قائالً  " :وما أحسن
واحد األلباب :ل ٌّ
اللب ) الذي هو خالصة الشيء ؛ ألن السياق لإلخالص " ( ، )3ومن خصائص
التعبْي هنا ب ( ّ

()4
هذا اللفظ َّ
اللب أخص من العقل
كل شيء خالصه " كما يقول النحاس  ،و ُّ
أن " ّ
لب ّ

على قول (.)5

وإن املتأمل ْلذه اآلية لْيى بوضوح الفرق بّي التعبْي ابللب وبّي ما يشاهبها من ألفاظ
 ،ال سيما وقد مجعت فجاءت على لفظ ( األلباب ) مما زاد املعىن قوة  ،واللفظ مجاالً،
فسبحان من أنزل هذا الكتاب على أمتّ وجه وأكمله.
 - ١مفردات ألفاظ القرآن4 / ١ ،
 - ٢ينظر  :غريب القرآن ،ص  ، 5١والتبيان يف تفسْي غريب القرآن ،ص  ، ١١9وأضواء البيان٢5١/ ٢ ،
 - 3نظم الدرر469 / ١6 ،
 - 4معاين القرآن للنحاس١6٠/ 6 ،
 - 5ينظر  :روح املعاين١39 /١3 ،
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وإن من ميزة ذوي األلباب  -الذين أعملوا ألباهبم  -أهنم أقرب إىل اتباع احلق  ،وأبعد
عن التعصب واتباع اْلوى ؛ وذلك ألن هذه األلباب تدل فيما ُّ
تدل على الرباءة من مشايعة
اإللف  ،وعلى عدم التسليم املطلق ملوروث اآلابء الباطل ( )١؛ ألن امليزة يف األلباب حتكيمها
وإعماْلا  ،ال تعطيلها وعماها عن اْلدى والنور .

 - ١ينظر – مثالً  -أنوار التنزيل ، 3٢6 / 3 ،وروح املعاين١39 /١3 ،
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اخلامتة :
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات  ،هذا هو مداد القلم يسطر خامتة هذا البحث،
الذي عشت معه روحانية القرآن الكرمي  ،وتفيأت ظالله من خالل دراسة موضعّي منه ورد
فيهما قوله تعاىل :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ  ،وقد خرجت – من خالل معايشيت هذا البحث -
بعدة نتائج  ،ومنها :
-١

ورد قوله تعاىل:ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ  ،يف القرآن الكرمي يف موضعّي اثنّي ،
أوْلما ختام اآلية التاسعة عشرة يف سورة الرعد  ،واملوضع الثاين جاء ختام
اآلية التاسعة يف سورة الزمر.

-٢

اشتملت كل آية من هاتّي اآليتّي على عدد من الفنون البالغية  ،بيّنتها يف

-3

َحلت هذه اجلملة  :ﭽ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭼ العديد من الوقفات البالغية ،

مواضعها من البحث.

كما أثبتها يف موضعها من البحث.
-4

القرآن الكرمي مليء ابلفوائد البالغية  ،وهي أمام الباحثّي للوقوف عليها.

-5

بيان ثراء كتب التفسْي مبا اشتملت عليه من اإلشارات البالغية اجلديرة
ابلوقوف عليها  ،ونشرها للمتخصصّي  ،وغْيهم .

-6

يف الربط بّي البالغة القرآنية وغْيها من العلوم فوائد مجَّة  ،من مثل اعتماد
كتب السنة يف بيان بعض املعاين  ،واالستشهاد ابألحاديث النبوية لتأكيد
وجه بالغي.

-7

حوت بعض كتب السلوك على معان جليلة ميكن توظيفها يف شرح الشاهد
البالغي.
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-8

التأمل والتدبّر يف كتاب هللا تعاىل هو أساس كل خْي  ،وفيه حتقيق الغرض
الذي نزل من أجله القرآن الكرمي .

-9

اصطفاء ( اللفظة القرآنية ) مبحث مهم ينبغي العناية به  ،والتأكيد عليه ؛
ألنه مثرة من مثار التدبّر املأمور به يف القرآن الكرمي.

 -١٠خيرج هذا البحث وأمثاله مبزيد من اإلميان أبن القرآن الكرمي " ال تنقضي
الرد " (. )١
عجائبه  ،وال خيلق من كثرة ّ
جل اهتمامهم كتاب هللا
وإنين أوصي إخواين الباحثّي وطلبة العلم أن يولوا َّ
الغمة  ،ويعيد العّزة والنصر
تعاىل  ،ففيه من اْلدى والنور ما هو كفيل أبن يرفع هللا به ّ

األمة .
ْلذه ّ

كما أوصي مبزيد من العناية جبانب البالغة القرآنية ؛ ملا للقرآن من مكانة
نظرا ألن هدف البالغة األول هو الكشف عن إعجاز القرآن الكرمي.
خاصة ً ،
خالصا لوجهه الكرمي  ،وأن ينفعين به
أسأل هللا تعاىل أن جيعل هذا البحث
ً
ِ
ريب ،
عامة  ،وأن جيعله أنيسي يف قربي  ،ومث ّقل حسنايت يوم لقاء ِّ
وإخواين املسلمّي ّ
واحلمد هلل رب العاملّي  ،وصلى هللا وسلَّم على من نزل عليه احلق املبّي  ،وعلى آله
وصحبه أمجعّي
وكتبه
د  /إبراهيم بن عبد هللا بن غامن السماعيل
عشية يوم األربعاء ١43٢ / 3 / ٢٠ه

 - 1جزء من حديث صحيح اإلسناد  ،ينظر  :املستدرك على الصحيحّي للحاكم ، 74١/ ١ ،وشعب اإلميان
للبيهقي3٢4/ ٢ ،
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الرايض الناضرة
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ثبت املصادر واملراجع
.1
.2
.3
.4

.5

.6
.7

.8

.٩

اآلداب الشرعية  ،لعبد هللا حممد بن مفلح املقدسي  ،حتقيق :شعيب األرانؤوط
وعمر اخليام  ،مؤسسة الرسالة  ،بْيوت  ،الطبعة الثالثة ١4١9ه ١999 ،م.
إرشاد العقل السليم إىل مزااي القرآن الكرمي  ،أليب السعود حممد بن حممد العمادي،
املطبعة املصرية ابألزهر ١347 ،ه ١9٢8 -م
أسباب النزول  ،أليب احلسن علي بن أَحد الواحدي النيسابوري  ،دار الكتب
العلمية ،بْيوت ١395 ،ه ١975 -م
إسفار الفصيح  ،أليب سهل حممد بن علي بن حممد اْلروي النحوي  ،دراسة
وحتقيق :أَحد بن سعيد بن حممد قشاش  ،عمادة البحث العلمي ابجلامعة
اإلسالمية ،املدينة املنورة  ،الطبعة األوىل١4٢٠ ،ه
أضواء البيان يف إيضاح القرآن ابلقرآن  ،حملمد األمّي بن حممد املختار بن عبد
القادر اجلكين الشنقيطي  ،دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بْيوت – لبنان
 ١4١5 ،ه  ١995 -م
اإلقناع يف حل ألفاظ أيب شجاع  ،حملمد الشربيين اخلطيب  ،حتقيق :مكتب
البحوث والدراسات  -دار الفكر  ،بْيوت  ،دار الفكر ١4١5 ،ه
إكمال األعالم بتثليث الكالم  ،حملمد بن عبد هللا بن عبد هللا بن مالك الطائي
اجلياين  ،حتقيق :سعد بن َحدان الغامدي  ،جامعة أم القرى  ،مكة املكرمة ،
١4٠4ه ١984م
أنوار التنزيل وأسرار التأويل  ،لناصر الدين أيب سعيد عبد هللا أيب عمر بن حممد
الشْيازي البيضاوي  ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع  ،بْيوت ١4١6 ،ه -
١996م
أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك  ،أليب حممد عبدهللا مجال الدين بن يوسف
ابن أَحد بن عبدهللا بن هشام األنصاري  ،دار اجليل – بْيوت  ،الطبعة اخلامسة،
١979م
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 .1٠اإليضاح يف علوم البالغة  ،جلالل الدين أيب عبدهللا حممد بن سعدالدين بن عمر
القزويين  ،دار إحياء العلوم – بْيوت  ،الطبعة الرابعة ١998 ،
 .11البحر احمليط يف التفسْي  ،أليب حيان حممد بن يوسف األندلسي الغرانطي  ،دار
الفكر  ،الطبعة الثانية ١4٠3ه ١983 -م
 .12الربهان يف علوم القرآن  ،لبدر الدين حممد بن عبد هللا بن هبادر الزركشي  ،حتقيق:
حممد أبو الفضل إبراهيم  ،دار إحياء الكتب العربية  ،الطبعة األوىل  ١376 ،ه
  ١957م .13التبيان يف إعراب القرآن  ،أليب البقاء عبد هللا بن احلسن بن عبد هللا العكربي ،
حتقيق :سعد ك ِّرمي الفقي  ،دار اليقّي للنشر والتوزيع  ،الطبعة األوىل ١4٢٢ ،ه

 ٢٠٠١م .14التبيان يف تفسْي غريب القرآن  ،لشهاب الدين أَحد بن حممد اْلائم املصري ،
حتقيق د.فتحي أنور الدابويل  ،دار الصحابة للرتاث بطنطا – القاهرة  ،الطبعة
األوىل ١99٢ ،
 .15التحرير والتنوير  ،الشيخ حممد الطاهر ابن عاشور ( ،مصور من الدار التونسية
للنشر )
 .16التعريفات  ،لعلي بن حممد بن علي اجلرجاين  ،حتقيق  :إبراهيم األبياري  ،دار
الكتاب العريب – بْيوت  ،الطبعة األوىل ١4٠5 ،
 .17تفسْي البغوي املعروف مبعامل التنزيل أليب حممد احلسّي بن مسعود الفراء البغوي ،
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب احلليب وأوالده  ،مصر  ،الطبعة الثانية ١375ه
 ١955ماملسمى لباب التأويل يف معاين التنزيل ،لعالء الدين علي بن حممد
 .18تفسْي اخلازن ّ
ابن إبراهيم البغدادي الشهْي اببن اخلازن  ،شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البايب
احلليب وأوالده  ،مصر  ،الطبعة الثانية ١375ه ١955 -م
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 .1٩تفسْي القرآن  ،أليب املظفر منصور بن حممد بن عبد اجلبار السمعاين  ،حتقيق:
ايسر بن إبراهيم ،وغنيم بن عباس بن غنيم  ،دار الوطن  -الرايض ١4١8ه -
١997م
 .2٠تفسْي القرآن العظيم  ،أليب الفداء إمساعيل بن عمر بن كثْي القرشي الدمشقي ،
حتقيق :سامي بن حممد سالمة  ،دار طيبة للنشر والتوزيع  ،الطبعة الثانية ١4٢٠ه
 ١999م .21التوقيف على مهمات التعاريف  ،حملمد عبد الرؤوف املناوي  ،حتقيق  :د .حممد
رضوان الداية  ،دار الفكر املعاصر  ،دار الفكر  -بْيوت  ،الطبعة األوىل ١4١٠ ،
 .22تيسْي الكرمي الرَحن يف تفسْي كالم املنان  ،لعبد الرَحن بن انصر بن عبد هللا
السعدي ،حتقيق :عبد الرَحن بن معال اللوحيق  ،مؤسسة الرسالة  ،الطبعة األوىل
١4٢٠ه  ٢٠٠٠-م
 .23جامع األصول يف أحاديث الرسول  ،جملد الدين أبو السعادات املبارك بن حممد
اجلزري ابن األثْي  ،حتقيق :عبد القادر األرانؤوط  ،مكتبة احللواين  -مطبعة املالح
 مكتبة دار البيان  ،الطبعة األوىل .24جامع البيان من أتويل آي القرآن  ،لإلمام أيب جعفر حممد بن جرير الطربي  ،دار
املعرفة للطباعة والنشر  ،بْيوت  ،الطبعة الثانية ١39٢ ،ه ١97٢ -م
 .25اجلامع الصحيح ( سنن الرتمذي )  -حتقيق وشرح :أَحد بن حممد شاكر  -رَحه
هللا  -نشر دار الكتب العلمية  -بْيوت  -لبنان .
 .26اجلامع الصحيح املختصر ،حملمد بن إمساعيل أيب عبدهللا البخاري اجلعفي ،
حتقيق د .مصطفى ديب البغا  ،دار ابن كثْي  ،اليمامة  ،بْيوت  ،الطبعة الثالثة
١987 – ١4٠7 ،
 .27اجلامع الصحيح املسمى صحيح مسلم  ،أليب احلسّي مسلم بن احلجاج بن
مسلم القشْيي النيسابوري  ،دار اجليل بْيوت  ،و دار األفاق اجلديدة  ،بْيوت
 .28اجلامع ألحكام القرآن ،أليب عبد هللا حممد بن أَحد األنصاري القرطيب  -دار
الكتاب العريب  -القاهرة ١387ه ١967 -م
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 .2٩اجلمع بّي الصحيحّي البخاري ومسلم  ،حملمد بن فتوح احلميدي  ،حتقيق :د.
علي حسّي البواب  ،دار ابن حزم  ،بْيوت  ،الطبعة الثانية ١4٢3ه ٢٠٠٢ -م
 .3٠دقائق التفسْي اجلامع لتفسْي ابن تيمية (خمتارات)  ،ألَحد بن عبد احلليم بن تيمية
احلراين  ،حتقيق :د .حممد السيد  ،مؤسسة علوم القرآن – دمشق  ،الطبعة الثانية
١4٠4 ،
 .31دالل اإلعجاز  ،أليب بكر عبد القاهر بن عبدالرَحن بن حممد اجلرجاين  ،حتقيق
 :د.حممد التنجي  ،دار الكتاب العريب – بْيوت  ،الطبعة األوىل ١995 ،
 .32الذخْية  ،لشهاب الدين أَحد بن إدريس القرايف  ،حتقيق :حممد حجي  ،دار
الغرب  ،بْيوت ١994 ،م
 .33روح البيان يف تفسْي القرآن  ،إلمساعيل حقي بن مصطفى اإلستانبويل احلنفي
اخللويت ،دار إحياء الرتاث العريب
 .34روح املعاين يف تفسْي القرآن العظيم والسبع املثاين  ،حملمود األلوسي أيب الفضل ،
دار إحياء الرتاث العريب – بْيوت

 .35زاد املسْي يف علم التفسْي ،لعبد الرَحن بن علي بن حممد اجلوزي  ،املكتب
اإلسالمي – بْيوت  ،الطبعة الثالثة ١4٠4 ،
 .36سنن ابن ماجه  -حتقيق وفهرسة :حممد مصطفى األعظمي  -الطبعة الثانية
 ١4٠4ه  ١984 -م .
 .37سنن أيب داود – بتعليق :عزت عبيد الدعاس  ،نشر وتوزيع دار احلديث  ،الطبعة
األوىل  ١398ه  ١969 /م .
 .38السنن الكربى  ،أليب بكر أَحد بن احلسّي بن علي البيهقي  ،جملس دائرة املعارف
النظامية الكائنة يف اْلند ببلدة حيدر آابد  ،الطبعة األوىل  ١344ه
 .3٩سنن النسائي الكربى  ،أَحد بن شعيب أبو عبد الرَحن النسائي  ،حتقيق:
د.عبد الغفار سليمان البنداري  ،سيد كسروي حسن  ،دار الكتب العلمية –
بْيوت  ،الطبعة األوىل ١99١ – ١4١١ ،
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 .4٠شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك  ،البن عقيل  ،عبد هللا بن عبد الرَحن العقيلي
اْلمداين املصري  ،حتقيق :حممد حميي الدين عبد احلميد  ،دار الرتاث  -القاهرة،
دار مصر للطباعة ،الطبعة العشرون  ١4٠٠ه  ١98٠ -م
 .41شرح منتهى اإلرادات ،املسمى :دقائق أويل النهى لشرح املنتهى  ،ملنصور بن يونس
ابن إدريس البهويت  ،عامل الكتب بْيوت ١996 ،م
 .42شعب اإلميان  ،أليب بكر أَحد بن احلسّي البيهقي  ،حتقيق  :حممد السعيد بسيوين
زغلول  ،دار الكتب العلمية – بْيوت  ،الطبعة األوىل ١4١٠ ،
 .43الصحاح اتج اللغة وصحاح العربية  ،إلمساعيل بن َحاد اجلوهري  ،حتقيق :أَحد
عبد الغفور عطار  ،دار العلم للماليّي  ،بْيوت  ،الطبعة الرابعة  ١4٠7ه -
 ١987م
 .44صحيح ابن حبان برتتيب ابن بلبان  ،حملمد بن حبان بن أَحد بن حبان بن معاذ
بد ،التميمي ،أيب حامت ،الدارمي ،البسيت  ،ترتيب :علي بن بلبان بن عبد
ابن َمع َ
هللا ،عالء الدين الفارسي ،املنعوت ابألمْي  ،مؤسسة الرسالة
 .45طريق اْلجرتّي وابب السعادتّي  ،حملمد بن أيب بكر أيوب الزرعي  ،حتقيق :عمر
ابن حممود أيب عمر دار ابن القيم – الدمام  ،الطبعة الثانية ١994 – ١4١4 ،
 .46العدة شرح العمدة  ،لعبد الرَحن بن إبراهيم بن أَحد ،أيب حممد هباء الدين املقدسي
 ،حتقيق  :صالح بن حممد عويضة  ،دار الكتب العلمية  ،الطبعة الثانية،
١4٢6ه ٢٠٠5/م
 .47غرائب القرآن ورغائب الفرقان  ،لنظام الدين احلسن بن حممد بن احلسّي
النيسابوري ،حتقيق ومراجعة :إبراهيم عطوة عوض  ،مطبعة مصطفى البايب احلليب
وأوالده  ،مصر  ،الطبعة األوىل ١388ه ١968 -م
 .48غريب القرآن  ،أليب بكر حممد بن عزيز السجستاين  ،حتقيق :حممد أديب عبد
الواحد مجران  ،دار قتيبة ١4١6 ،ه ١995 -م
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 .4٩فتح القدير اجلامع بّي فين الرواية والدراسة من علم التفسْي  ،حملمد بن علي بن
حممد الشوكاين  ،دار ابن كثْي  ،دمشق  ،بْيوت  ،الطبعة الثانية ١4١9 ،ه -
١998م
العباس أَحد بن عبد احلليم بن عبد
 .5٠الفتوى احلموية الكربى  ،لتقي الدين أيب َ
السالم بن عبد هللا بن أيب القاسم بن حممد ابن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي ،
حتقيق :دَ .حد بن عبد احملسن التوجيري  ،دار الصميعي – الرايض  ،الطبعة الثانية
١4٢5ه ٢٠٠4 /م
 .51كتاب الكليات  ،أليب البقاء أيوب بن موسى احلسيين الكفوي ،حتقيق  :عدانن
درويش  -حممد املصري  ،مؤسسة الرسالة  -بْيوت ١4١9 ،ه ١998 -م.
 .52الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل يف وجوه التأويل  ،أليب القاسم حممود
ابن عمر الزخمشري اخلوارزمي  ،حتقيق :عبد الرزاق املهدي  ،دار إحياء الرتاث
العريب – بْيوت
 .53اللباب يف علل البناء واإلعراب  ،أبو البقاء حمب الدين عبدهللا بن احلسّي بن
عبدهللا ،حتقيق :غازي خمتار طليمات  ،دار الفكر  -دمشق  ،الطبعة األوىل ،
١995
 .54اللباب يف علوم الكتاب  ،أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي احلنبلي
 ،حتقيق :الشيخ عادل أَحد عبد املوجود ،والشيخ علي حممد معوض  ،دار الكتب
العلمية  -الطبعة األوىل بْيوت  /لبنان  ١4١9 -ه  ١998-م
 .55لسان العرب  ،حملمد بن مكرم بن منظور األفريقي املصري  ،دار صادر  ،بْيوت
 ،الطبعة األوىل
 .56املبدع شرح املقنع  ،إلبراهيم بن حممد بن عبد هللا بن حممد ابن مفلح ،أيب إسحاق،
برهان الدين  ،دار عامل الكتب ،الرايض ١4٢3 ،ه ٢٠٠3/م
 .57املبسوط  ،لشمس الدين أيب بكر حممد بن أيب سهل السرخسي  ،دراسة وحتقيق
خليل حمي الدين امليس  ،دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ،بْيوت  ،الطبعة
األوىل١4٢١،ه ٢٠٠٠م
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 .58جمموع الفتاوى  ،لتقي الدين أيب العباس أَحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين،
حتقيق :أنور الباز ،وعامر اجلزار  ،دار الوفاء  ،الطبعة الثالثة  ١4٢6 ،ه ٢٠٠5 /م
 .5٩احملرر الوجيز يف تفسْي الكتاب العزيز  ،أليب حممد عبد احلق بن غالب بن عطية
األندلسي  ،حتقيق  :عبد السالم عبد الشايف حممد  ،دار الكتب العلمية  -لبنان
 ،الطبعة األوىل ١4١3ه ١993م
 .6٠احملكم واحمليط األعظم  ،أليب احلسن علي بن إمساعيل بن سيده املرسي  ،حتقيق:
عبد احلميد هنداوي  ،دار الكتب العلمية  ،بْيوت ٢٠٠٠ ،م
 .61خمتصر املعاين  ،سعد الدين التفتازاين  ،دار الفكر  ،الطبعة االوىل ١4١١ه
 .62مدارج السالكّي بّي منازل إايك نعبد وإايك نستعّي  ،حملمد بن أيب بكر أيوب
الزرعي ،حتقيق :حممد حامد الفقي  ،دار الكتاب العريب – بْيوت  ،الطبعة الثانية،
١393ه – ١973م
 .63املستدرك على الصحيحّي  ،أليب عبدهللا حممد بن عبدهللا احلاكم النيسابوري ،
حتقيق :مصطفى عبد القادر عطا  ،دار الكتب العلمية – بْيوت  ،الطبعة األوىل
١4١١ه – ١99٠م
 .64املستدرك على جمموع فتاوى شيخ اإلسالم  ،لتقي الدين أيب العباس أَحد بن عبد
احلليم بن تيمية احلراين  ،مجعه ورتبه وطبعه على نفقته  :حممد بن عبد الرَحن بن
قاسم  ،الطبعة األوىل  ١4١8ه
 .65مسند أيب يعلى  ،ألَحد بن علي بن املثىن أيب يعلى املوصلي التميمي  ،حتقيق:
حسّي سليم أسد  ،دار املأمون للرتاث  ،دمشق  ،الطبعة األوىل ١4٠4ه –
١984م
 .66مسند اإلمام أَحد بن حنبل  ،أليب عبد هللا أَحد بن حممد بن حنبل بن هالل بن
أسد الشيباين  ،حتقيق :شعيب األرانؤوط  ،وعادل مرشد  ،وآخرين  ،إشراف :د
عبد هللا بن عبد احملسن الرتكي  ،مؤسسة الرسالة  ،الطبعة األوىل  ١4٢١ ،ه -
 ٢٠٠١م
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 .67املسند املستخرج على صحيح اإلمام مسلم  ،أليب نعيم أَحد بن عبد هللا بن أَحد
ابن إسحاق بن موسى بن مهران اْلراين األصبهاين  ،دار الكتب العلمية  ،بْيوت
الطبعة األوىل  ١4١7ه  ١996 -م
 .68معاين القرآن الكرمي  ،ألَحد بن حممد بن إمساعيل النحاس  ،حتقيق  :حممد علي
الصابوين  ،جامعة أم القرى  -مكة املرمة  ،الطبعة األوىل ١4٠9 ،ه
 .6٩املعجم الكبْي  ،لسليمان بن أَحد بن أيوب أيب القاسم الطرباين  ،حتقيقَ :حدي
ابن عبداجمليد السلفي مكتبة العلوم واحلكم  ،املوصل  ،الطبعة الثانية ١4٠4 ،ه
– ١983م
 .7٠املعجم الوسيط  ،إلبراهيم مصطفى  ،وأَحد الزايت  ،وحامد عبد القادر  ،وحممد
النجار  ،حتقيق :جممع اللغة العربية  ،دار الدعوة
 .71املغين يف فقه اإلمام أَحد بن حنبل الشيباين  ،لعبد هللا بن أَحد بن قدامة املقدسي،
دار الفكر – بْيوت  ،الطبعة األوىل ١4٠5 ،ه
 .72مفردات ألفاظ القرآن  ،أليب القاسم احلسّي بن حممد بن املفضل املعروف ابلراغب
األصفهاين  ،دار القلم دمشق
 .73املوطأ  ،لإلمام مالك بن أنس  ،حتقيق :حممد مصطفى األعظمي  ،مؤسسة زايد
ابن سلطان آل هنيان  ،الطبعة األوىل ١4٢5ه ٢٠٠4 -م
 .74النشر يف القراءات العشر  ،أبو حممد حممد بن حممد الدمشقي ابن اجلزري ،
حتقيق :علي حممد الضباع  ،املطبعة التجارية الكربى
 .75نظم الدرر يف تناسب اآلايت والسور  ،لربهان الدين أيب احلسن إبراهيم بن عمر
البقاعي  ،مطبعة جملس دائرة املعارف العثمانية  ،حيدر آابد ١396 ،ه -
١976م
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