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نهــــر متــعــــــدد ... متــجــــــــدد

م�سروع فكري وثقايف واأدبي يهدف اإىل الإ�سهام النوعي يف اإثراء املحيط الفكري والأدبي 

والثقايف باإ�سدارات دورية وبرامج تدريبية وفق روؤية و�سطية تدرك الواقع وت�ست�سرف امل�ستقبل.
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د. عبد �لغفور حممود م�سطفى جعفر:

اأ�ستاذا بجامعة الأزهر   من مواليد م�سر، حا�سل على الدكتوراه، عمل 

ويف العديد  من اجلامعات العربية والعاملية .

الكرمي امل�سرية،  القراآن  باإذاعة  العديد من الربامج  اأعد، رحمه اهلل، 

منها:» قراء وقراءات« و»كتاب مكنون« و»اأئمة التف�سري« وغريها. 

على  و»اأ���س��واء  ال�سبعة«،  والأح���رف  وال��ق��راءات  موؤلفاته:»القراآن  من 

�سورتي النحل واحلج«، و»التف�سري واملف�سرون«، و»بحوث قراآنية« وغريها...

وزارة الأوقاف وال�سوؤون الإ�سالمية

قطاع ال�سوؤون الثقافية

اإدارة الثقافة الإ�سالمية

�ص.ب: 13 ال�سفاة - رمز بريدي: 13001 دولة الكويت

الهاتف: 22487310 )965+(  - فاك�ص: 22445465 )965+(

نقال:  99255322 )965+( 

rawafed@islam.gov.kw :الربيد الإلكرتوين

 www.islam.gov.kw/rawafed   :»موقع »روافد
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ت�صدير 

احلمد هلل رب العاملني ، وال�سالة وال�سالم على �سيد املر�سلني وعلى اآله و�سحبه 

اأجمعني.

فهذه جمموعة من املباحث  اأن�ساأها  الدكتور عبد الغفور حممود م�سطفى جعفر، 

رحمه اهلل، اإجابة على  اأ�سئلة خمتلفة يف علوم القراآن والتف�سري والقراءات، وهي 

الإ�سكالت، وجتلي  العديد من  العلوم، تو�سح  ت�سكل مادة علمية جامعة يف تلك 

جمموعة من املفاهيم والأ�سرار يف جمع القراآن الكرمي واأ�سلوبه ونظمه وقراءته.

وقد �سنفها الكاتب يف �سكل ف�سول، بداأها بق�سايا تت�سل بعلوم القراآن عامة، 

ثم اأفرد ف�سال لتف�سري العديد من الألفاظ وامل�سطلحات القراآنية، واآخر لبع�ص 

الق�سايا املرتبطة بعلم القراءات.

الكتاب،  مباحث  يف  نوعية  اإ�سافة  البياين  بالتنا�سب  اخلا�ص  الف�سل  وميثل 

وذلك لأنه يبحث يف الأ�سرار واحلكم واللطائف التي تكمن خلف اأ�ساليب القراآن 

الكرمي، من حذف وزيادة ، وتقدمي وتاأخري، واإفراد وجمع،  وذكر واإ�سمار.. 

مما ميثل وجها من اأوجه اإعجاز البيان القراآين.

وي�سر اإدارة الثقافة الإ�سالمية اأن تقدم  هذا الكتاب اإىل جمهور القراء الكرام، 

ميزان  يف  يجعله  واأن  الوا�سعة،  برحمته  كاتبه  يتغمد  اأن  وجل  عز  املوىل  داعية 

ح�سناته.

وال�سكر مو�سول اإىل الدكتور حممد عبد الغفور، ابن املوؤلف، على جهوده القيمة 

يف ترتيب فقرات هذه املباحث واإعدادها للن�سر. 

                واحلمد هلل الذي بنعمته تتم ال�ساحلات...
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الف�صل الأول:

يف علوم القراآن
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-1-

- ال�ضوؤال )1(: من الذي �ضمى �ضور القراآن الكرمي ب�أ�ضم�ئه�؟

- اجلواب: 

باإقراره  اأو  بها،  بنطقه   ¤ النبي  زم��ن  يف  ال�سور  بع�ص  ت�سمية  ا�ستهر 

¤ كما يف البخاري: »ل �سالة ملن مل  اأمامه. ومن ذلك قوله  ملن نطق بها 

واآل  البقرة  الزهراوين  »اق��رءوا  م�سلم:  �سحيح  ويف  الكتاب«،  بفاحتة  يقراأ 

واملر�سالت  والواقعة  هود  »�سيبتني  ح�سن:  ب�سند  الرتمذي  وعند  عمران«، 

وعم يت�ساءلون واإذا ال�سم�ص كورت«، وعند م�سلم: »من حفظ ع�سر اآيات من 

اأول �سورة الكهف ع�سم من الدجال«، وعند الدارمي ب�سند ح�سن: »من قراأ 

ي�ص يف ليلة ابتغاء وجه اهلل غفر له يف تلك الليلة«، وعنده عن عطاء بن اأبي 

رباح قال: بلغني اأن ر�سول اهلل ¤ قال: »من قراأ ي�ص يف �سدر النهار ق�سيت 

 .
)1(

حوائجه«

وما نطق به ال�سحابة من اأ�سامي ال�سور دون اأن يكون نطقهم بح�سرته¤ 

ودون اأن ي�سرحوا ب�سماعه منه اأو ي�سريوا اإىل �سماعه: الظاهر اأنهم حفظوه 

. فاإننا ن�ستبعد جًدا اأن يكون النبي ¤ مل ي�سم ال�سور لهم وهو يلقنهم 
)2(

عنه

طريقة  من  عرفوا  قد  كانوا  اإذا  اإل  اللهم  فاأول.  اأوًل  الوحي  ويبلغهم  اإياها 

اأ�سماء �سموها  ال�سور  الت�سمية امل�سموعة منه كيف تكون فا�ستنبطوا لبع�ص 

بها، وعرفوا اأنه ل يعرت�ص عليهم يف ذلك، اأو عرفوا اأن من اجلائز لهم اأن 

ي�سموا بع�ص ال�سور باأ�سماء يرونها وي�ستنبطونها. فذلك ل يبعد. وقد عرفت 

اأ�سماء بع�ص ال�سور عنهم، وما وقف عليهم نعتربه يف حقنا توقيًفا وتعليًما 

منهم لنا، فنتقبله ونقف عنده ول نتجاوزه.

1- ر�سالة الدكتوراه )�ص56-63( مبكتبة كلية اأ�سول الدين. انظر ذلك كله يف »اأ�سرار اأ�سماء القراآن« 

للدكتور احل�سيني عبد الفتاح ال�سافعي.

2- انظر التحرير والتنوير للطاهر بن عا�سور )91/1(.
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مثاًل  اأذك��ر  اأن  ويكفي  ياأتي.  ومما  �سبق  مما  غريه  ول  هذا  اأح�سي  ول 

واحًدا، مما ورد يف ال�سحيح هو: ت�سمية �سورة النجم هكذا )بدون واو(، 

ا بع�ص  . وبع�ص ال�سلف �سموا اأي�سً
)1(

وتارة ت�سميتها �سورة والنجم )بالواو(

توقيًفا  حقنا  يف  نعتربه  ال�سلف  عن  جاءنا  وما  ال�سجدة.  حم  ال�سورك�سورة 

وتعليًما منهم لنا، فنتقبله ونقف عنده ول نتجاوزه. فاملنقول عن اأهل القرون 

الثالثة الأوىل متبع، ول يو�سف باأنه منهم مبتدع:

خلف وكل خري يف اتباع من �سلف من  ابتداع  يف  �سر   وكل 

�سلفا ممن  ال�سالح  وجانب البدعة ممن خلف��������ا فتابع 

من  بالتوقيف،  ال�سور  اأ�سماء  جميع  ثبت  »وق��د  ال�سيوطي:  الإم��ام  ق��ال 

. فجعل الآثار مع الأحاديث موقفة اأي معلمة.
)2(

الأحاديث والآثار«

وقد األف عطاء اخلرا�ساين من التابعني ومن رجال م�سلم، وروي عن قتادة، 

 .
)3(

وغريه اأنهم ذكروا اأ�سامي ال�سور مرتبة ح�سب نزولها مبكة ثم املدينة

وتفا�سيل ذلك يف مراجعه، مثل كتاب »جمال القراء« لل�سخاوي و»الإتقان« 

لل�سيوطي. واهلل اأعلم 

1- انظر ال�سابق عند تف�سري �سورة النجم.

2- الإتقان بتحقيق البغا )166/1(.

3- انظر فتح الباري )48/19( كتاب ف�سائل القراآن، باب تاأليف القراآن، وطبقات املف�سرين للداودي 

)385/1( وهام�سه، وتقريب التهذيب لبن حجر )23/2(، والإتقان لل�سيوطي )25/1، 74، 141(، 

النوع الأول والنوع ال�سابع والنوع ال�سابع ع�سر.

ويف التحرير والتنوير )91/1( نبذة عن اأ�سامي ال�سور وكيف اأنها باعتبار كلمة يف ال�سورة، اأو... اإلخ، 

واأنها كتبت يف م�سحف اأبي، الخ.
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-2-

الألــوف يف كل جيل  الكرمي قد حفظه  القراآن  اأن  -ال�ضوؤال )2(: نعلم 

منذ جيل ال�ضح�بة ر�ضي اهلل عنهم اإىل يومن� هذا، فكيف يق�ل اإنهم يف 

جمع القراآن الكرمي مل يجدوا اآخر �ضورة التوبة اإل مع واحد؟وهل يكفي 

هذا يف ثبوت القراآنية؟ 

-اجلواب: 

القراآن الكرمي متواتر حرًفا حرًفا يف كل جيل منذ ع�سر النزول اإىل يومنا 

هذا واإىل اأن يرفعه اهلل تعاىل، ونعوذ باهلل من زمان رفعه حني ل يكون على 

وجه الأر�ص م�سلم. ول تثبت القراآنية حلرف اإل بتواتره باأن ينقله عدد كبري 

م�سادفة  منهم  الكذب  وقوع  ي�ستحيل  كما  الكذب  على  تواطوؤهم  ي�ستحيل 

بدون تواطوؤ، نقاًل م�ستمًرا بهذه ال�سفة يف جميع الع�سور.

من  ولي�ص  وم�سافهة.  �سماًعا  نقله  هو  اإمن��ا  للقراآن  املتواتر  النقل  وه��ذا 

مكتوبات  اأو  مب�ساحف  م�سحوًبا  ال�سفوي  النقل  هذا  يكون  اأن  ال�سروري 

اأن القتل ملا ا�ستد  اآية يف كل ع�سر. يدلك على ذلك  بالغة حد الكرثة لكل 

يف القراء يف حرب اليمامة يف زمن ال�سديق ›، وخاف �سيدنا عمر › 

يف  وجمعه  القراآن  كتابة  اأن  راأى  حّفاظه  مبوت  القراآن  من  �سيء  ي�سيع  اأن 

اأق�سى  يفعل  اأن  يريد  بذلك  وهو  للم�ستقبل.  تاأمني  اأمني  مكان  �سحف يف 

من  ال�سديق  الأم��ة. وحترج  واجب  هو  كما  القراآن  على  للحفاظ  ما ميكن 

ذلك حترًجا يدلنا على اأنه يكفي احلفظ يف ال�سدور، ولي�ص من ال�سروري 

يف نظره اأن يكتب يف ال�سطور. ودليل ثان، وهو اأن �سيدنا عبد اهلل بن م�سعود 

اأن  اإىل علمه  لأنه مل ي�سل  واملعوذتني يف م�سحفه،  الفاحتة  يكتب  › مل 

النبي¤ اأمر بكتابتهن، فاكتفى بحفظ ال�سدر، واأخذ القراآن عنه م�سافهة 

بهذه ال�سور. فلم يكن عنده مانع ول حرج يف اأن يكون من القراآن ما يحفظه 

امل�سلمون ول يكتبونه، واإن كانوا قد خالفوه وكتبوا هذه ال�سور، ثم وافق على 

›  ‹   ¤
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كتابتها واأجمعوا جميًعا على �سحف ال�سديق وفيها هذه ال�سور، ثم اأجمعوا 

القراآن  كتابة  على  ال�سديق  واف��ق  كما  كذلك.  العثمانية  امل�ساحف  على 

اأن يظهر مبظهر احلري�ص  اإذ كان خائًفا من  ال�سديد  الكرمي بعد حترجه 

اأكرث من النبي¤ على الحتياط للقراآن الكرمي.

التوبة  �سورة  اآخر  من  الآيتني  يجدوا  ال�سديق مل  كتبوا م�سحف  والذين 

واحد،  مع  اإل  النبي¤  يدي  بني  كانت  باأنها  لها  م�سهوًدا  كتابة  مكتوبتني 

وكفى بهذا لأنه بخ�سو�ص قاعدة الكتابة بني يديه¤، ل بخ�سو�ص احلفظ 

فالكثريون يحفظون، بل الكثريون معهم مكتوباتهم وفيها الآيتان لكن بالنقل 

عن بع�سهم ل بالكتابة بني يديه¤.

نقول فيه: مل يكن هذا  القراآنية؟  ثبوت  ال�سائل: هل يكفي هذا يف  فقول 

لإثبات القراآنية، فهي ثابتة بامل�سافهة املتواترة، ونقول: يكفي هذا يف ثبوت 

قاعدة الكتابة والإذن بها. وق�ص على ذلك.

-3-

تبًع�  تغريت  الأفــهــ�م  اإن  لآخـــر:  يقول  �ضخ�ض�  �ضمعت   :)3( -ال�ضوؤال 

قــول احلق  )لــواقــح( يف  املــراد من لفظ  املعنى  العلمي يف ت�ضور  للتطور 

22( فم� تو�ضيح هذا  تب�رك وتع�ىل: {ڈ ڈ   ژ})احلجر: 

الكالم؟ 

-اجلواب: 

فاإن الأفهام اإذا تغريت يف ت�سور معاين القراآن باأن اأنكرت ال�سحيح القدمي 

واعتمدت اجلديد فقط فهذا خطاأ ل �سك فيه. واإذا تغريت مبعنى ات�سعت 

واأ�سافت من اجلديد اإىل القدمي ما �سح منهما لدى العلماء فهذا مقبول، 

فاإن القراآن جديد دائًما، ول تنق�سي عجائبه. ونبني ذلك مبا دار حول قول 

ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ    {ڈ  ت��ع��اىل:  اهلل 
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ژ}باأنها   } ف�سرت  فنقول:   ،)22 گ})احلجر:  گ    ک  ک 
فتفتح  ال�سجر  وتلقح   ،

)1(

فيهما امل��اء  ت�سب  اأي  وال�سحاب،  ال�سجر،  تلقح 

وقتادة  احل�سن  وقال   .
)2(

م��اء فتدر  ال�سحاب  وتلقح  واأكمامها،  اأوراقها  عن 

ويف   .
)3(

ثمرها يخرج  اأن  اإىل  وتنميها  تقويها  اأي  ال�سجر  تلقح  وال�سحاك: 

. والرياح 
)4(

اأي تعمل عملها فيهما تف�سري الطربي: تلقح ال�سجر وال�سحاب 

تفعل هذا كله. وهذه الأقوال كلها �سحيحة، ثم ات�سع الت�سور والفهم على 

�سوء مكت�سفات العلوم احلديثة كما ي�سمونها، فاأ�سيف اإىل ذلك مما �سح 

عندهم اأن الرياح تلقح ال�سجر باأن تهزه في�سري اللقاح من مو�سع الذكورة 

اللقاح  حبوب  الرياح  حتمل  وباأن  مثاًل،  الذرة  اأعواد  يف  الأنوثة  مو�سع  اإىل 

»غبار الطلع« من اأع�ساء الذكورة يف النباتات اإىل اأع�ساء الأنوثة يف اأفراد 

ناأكله ونحيا  النباتات ما  الإخ�ساب، فتثمر  النباتات، فيتم  اأخرى من هذه 

به، وباأن حتمل الرياح احل�سرات احلاملة حلبوب اللقاح، وباأن تلقح الرياح 

الرتبة باأن متدها بالعنا�سر الالزمة خل�سوبتها، ومنها الأزوت الذي يوجد 

. واأن الرياح تلقح ال�سحاب مبعنى اأنها تعمل على 
)5(

طبيعًيا يف الهواء مثال

�سوق ال�سحاب امل�سحون باملوجب من الكهرباء وامل�سحون بال�سالب بع�سه اإىل 

بع�ص، فتتحد الكهربائيتان، ويحدث التفريغ الكهربائي، فيتكاثف ال�سحاب 

 .
)6(

مطًرا، وينزل ماءه �سقًيا للنا�ص

فبهذه املفاهيم اجلديدة مع تلك تغري الفهم اأي ات�سع. اأما من تغري فهمه 

ذلك  على  رتبت  الآي��ة  لأن  فقط  لل�سحاب  لواقح  الرياح  اأن  ال�سواب  فقال 

1- روح املعاين )31/14(.

2- تف�سري ابن كثري )509/2(.

3- الني�سابوري بهام�ص الطربي )14/14(.

4- انظر تف�سري الطربي عند الآية.

5- من كتاب الإ�سارات العلمية يف القراآن الكرمي بني الدرا�سة والتطبيق، للدكتور كارم ال�سيد غنيم، 

)�ص153(.

6- الإ�سالم يف ع�سر العلم للغمراوي )�ص407-405(.
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نزول املطر وهو ل يرتتب على اإلقاح ال�سجر، فلي�ص اإلقاح ال�سجر مراًدا هنا 

 
)1(

واإن كانت الرياح تفعله، فذكره يف تف�سري هذا املو�سع خطاأ من القدماء

فنقول له: ل، مل يخطئ القدماء، واملعنى: اأن الرياح تلقح ال�سجر وال�سحاب 

يكون  اأن  ال�سروري  من  ولي�ص  املطر.  ن��زول  ال�سحاب  اإلقاح  على  فيرتتب 

التفريع على  اللفظ. ونظري ذلك يف  املطر على كل حمتمالت  نزول  تفريغ 

بع�ص حمتمالت اللفظ دون بع�ص اأن قوله تعاىل:{ڃ ڃ    

228( اأي حي�سات، لفظ »املطلقات« يحتمل  چ چ چ})البقرة: 
ثم  احلي�ص.  ب��ذوات  يخت�ص  حكم  ذكر  ثم  احلمل،  وذوات  احلي�ص  ذوات 

فرعت الآية حكًما على كونهن ذوات حمل ل حي�ص، وهو: { ڇ ڇ ڇ ڇ 

ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ  ڑ })البقرة: 228(، 
اأو ل رجعة لهن، ثم فرع حكم  اأن يكن رجعيات  كما احتمل لفظ املطلقات 

ک ک ک  گ گ گ    گ   } وهو:  بائنات،  ل  كونهن رجعيات  على 

. هذا واهلل اأعلم.
)2(

ڳ})البقرة:228(

-4-

الكرمية  الآيــة  قــول يف معنى   ‹ -ال�ضوؤال )4(: وجــدت لبــن عب��س 

الث�منة واخلم�ضني من �ضورة النور لكنه يحت�ج اإىل تو�ضيح فم� تو�ضيحه�؟

-اجلواب:

{ھ ھ   ے  ے        ۓ ۓ  وتعاىل:  تبارك  اهلل  يقول 

ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ    ۈ   ۆۈ  ۆ   ۇ   ۇ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  
ۉ  ۉ   ې       ې ې ې ىى ائ ائ ەئەئ وئ  وئ  ۇئ  
ۇئ ۆئ ۆئۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  ىئىئ ىئ     ی   ی ی 

1- انظر ال�سابق ونظرات يف القراآن لل�سيخ الغزايل )�ص137(.

2- انظر مبادئ ممار�سة التف�سري العلمي )�ص151(.
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یجئ حئ مئ ىئ})النور: 58( اأوجب �سبحانه اأن ي�ستاأذن الأطفال 
على اأهليهم يف تلك الأوقات الثالثة اإذا كان من املعتاد اختالل الت�سرت فيها، 

قال  تنبيه.  بدون  فجاأة  اإذا دخل  اأهله  بع�ص  الطفل على عورة  اطلع  فرمبا 

�سيدنا عبد اهلل بن عبا�ص -ر�سي اهلل عنهما-: مل يكن للقوم �ستور، ثم و�سع 

اهلل عليهم واتخذوا ال�ستور فاأغنت عن ال�ستئذان. هذا معنى كالمه. ويزيده 

الآية، وهو وجوب ال�ستئذان، مرتبط  اإن حكم  املف�سرين  �سرحا قول بع�ص 

بعلة وهي اختالل الت�سرت يف تلك الأوقات، بدليل قوله تعاىل: { ائ ائ 

ەئ} واختالل الت�سرت هو الفارق بني تلك الأوقات وغريها. وعلم من ذلك 
اأنه اإذا اأ�سبح من �ساأن النا�ص التحفظ يف تلك الأوقات وعدم اختالل الت�سرت 

عن  علم  اإذا  اأي  �سحيح.  والعك�ص  فيها،  ال�ستئذان  الأطفال  يلزم  مل  فيها 

النا�ص اختالل الت�سرت يف اأوقات اأخرى وجب ال�ستئذان فيها واإن مل تكن من 

.
)1(

العورات الثالث املذكورة يف الآية الكرمية

واخلال�سة اأن املعنى كما يلي: يا اأيها الذين اآمنوا لي�ستاأذنكم الذين ملكت 

يختل  اأنكم  علم  التي  الأوق��ات  يف  منكم  احللم  يبلغوا  مل  والذين  اأميانكم 

ت�سرتكم فيها. 

-5-

الآيــ�ت  العلمية جمموعة من  املراجع  بع�س  وجــدت يف  -ال�ضوؤال )5(: 

امل�ضكل وموهم الختالف والتن�ق�س«.  القراآنية يف مو�ضوع ي�ضمى »علم 

فم� بي�ن هذا املو�ضوع؟

-اجلواب:

علم امل�سكل وموهم الختالف والتناق�ص علٌم يعرف منه اأ�سباب ح�سول 

الإ�سكال على العقل وتوهم التعار�ص بني بع�ص الآيات وبع�ص، وكيفية اجلمع 

1- انظر كتب التف�سري ومنها التف�سري املظهري )557/6(، ومعامل التنزيل للبغوي.
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بني الآيات، وال�سبب يف ح�سول الإ�سكال اأو التوهم التعار�ص هو ق�سور العقل 

وقلة التدبر و�سرعة النظر ال�سطحي.

ويتم اجلمع بني الآيتني اللتني يكون ظاهرهما التعار�ص، ويزول الإ�سكال، 

كما يزول التوهم بعد البحث واملعرفة باأن لكل اآية مو�سوعًا اأو زمانًا اأو مكانًا 

اأو نحو ذلك، فاإنه اإذا تعدد املو�سوع اأو الزمان اأو املكان مل تكن هناك م�سكلة.

 )24 })ال�سافات:  ىب  مب  {حبخب  تعاىل:  قوله  ذلك  اأمثلة  ومن 

تعاىل  اأنه  اأخرى  اآية  ويف  وي�ساألهم،  يكلمهم  اهلل  اأن  تق�سي  الآية  فهذه 

ل يكلمهم، قال عز وجل: { ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے  ے 

ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ   ۇ  ڭ  ڭڭ  ڭ  ۓ  ۓ 
ې })البقرة:  ې ې  ۉ ۉ  ۋ ۋ ۅ ۅ  
الظاهر  يف  اإ�سكال  وهذا  هناك،  وثابت  هنا  منفي  لهم  اهلل  فكالم   ،)174

يتوهم منه التعار�ص واحلل اأن الكالم الثابت هو الكالم الذي ي�ساألون فيه 

ي�ساألون  الفروع فال  بال�سوؤال عن  املنفي هو اخلا�ص  والكالم  التوحيد،  عن 

عن  �سوؤالهم  يف  بعده  فائدة  ل  �سيعوه  وقد  الأ�سل  على  ال�سوؤال  اإذ  عنها، 

 )42 ں  ں  ڻ ڻ})الن�ساء:   } الكفار:  عن  تعاىل  وقوله  الفروع، 

23(، فنجدهم  ۓ  ۓ ڭ ڭ        ڭ })الأنعام:   } مع قوله تعاىل عنهم 

هنا قد كتموا، فالكتمان ثابت هنا ومنفي يف الآية ال�سابقة ويزول الإ�سكال 

األ�سنتهم منطلقة  اأن الزمن متعدد فيكتمون حني تكون  اإذا عرفنا  والتوهم 

باإرادتهم ول يكتمون يف وقت اآخر وهو حني ت�سهد عليهم األ�سنتهم واأيديهم 

واأرجلهم رغمًا عنهم.
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-6-

-ال�ضوؤال )6(: هل القراآن الكرمي يف�ضر بع�ضه بع�ض�ً بحيث ل يحت�ج 

وتع�ىل:  تــبــ�رك  احلـــق  قـــول  نفهم  وكــيــف  لفهمه؟  اآخـــر  مــ�ــضــدر  اأي  اإىل 

ۈئ  ۆئ  ۆئ   ۇئ  ۇئ  وئ   وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې        ې   }

ۈئ})البقرة:196(؟ 
-اجلواب:

كثرٌي من القراآن الكرمي بنينَّ نف�سه، ك�سورة الفاحتة مثاًل. ومنه موا�سع كثرية 

ڑ ڑ  ک ک ک   } تف�سرها موا�سع اأخرى، كقوله تعاىل: 

ک گ})البقرة: 173(، فالدم ي�سمل امل�سفوح اأي املتمّيع، وغريه اأي 
اجلامد كالكبد فاإنها دم جامد، ولكن اآية اأخرى ف�سرت الدم املحرم، وبينت 

ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ   } تعاىل:  قوله  وهي  املتمّيع،  اأنه 

ويف  الآي��ة.  ھ})الأنعام:145(  ہ  ہ  ہ  ہ   ۀ  ۀ    ڻ 
القراآن الكرمي موا�سع غري مف�سرة يف نف�سها ول يف مو�سع اآخر منه، كقوله 

ۇئ ۆئ  ۆئ ۈئ  ۇئ  ې ې       ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ    } تعاىل: 

ۈئ })البقرة: 196( وهي يف حكم من حلق راأ�سه ِلُعْذر وهو حمرم بحج 
اأو عمرة، فعليه الفدية املذكورة، ولي�ص يف القراآن، بيان اأن �سيام هذه الفدية 

كم يومًا هو، ول مقدار ال�سدقة، ول الن�سك اأي الذبيحة، فمن النا�ص من 

زعم اأنه يف�سر القراآن بالقراآن فقط حتى يف مثل هذه الآية، فخالف اإجماع 

قلت  �سدقة  اأي  يكفي  كما  يومني،  اأو  يوم  �سيام  يكفي  اإنه  وقال  امل�سلمني 

 .
)1(

اأو كرثت

وملا  بالقراآن  القراآن  ف�سر  من  النا�ص  ومن  بالإجماع.  باطل  الكالم  وهذا 

و�سل اإىل هذه الآية ونحوها ف�سر بال�سنة، فات�سح اأنه مل يق�سد الإعرا�ص 

1-انظر التف�سري القراآين للقراآن لعبد الكرمي اخلطيب عند الآية الكرمية.
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 .
)1(

عن ال�سنة، بل ق�سد تف�سري القراآن بالقراآن ما ا�ستطاع اإىل ذلك �سبياًل

واإل فهو و�سائر امل�سلمني ياأخذون بيان القراآن ممن هو اأول اإن�سان يوؤخذ 

نزل عليه القراآن¤، وقد اأخرج البخاري 
ُ
منه بيانه عند احلاجة، وهو من اأ

وم�سلم عنه¤ اأن الفدية هنا اإذا كانت �سيامًا فثالثة اأيام، اأو �سدقة فل�ستة 

. فمن 
)2(

م�ساكني لكل م�سكني ن�سف �ساع، اأي ن�سف مقدار ذبيحة فهي �ساة

ترك هذا البيان فقد زل زلة كبرية. واهلل تعاىل يقول لنبيه¤: { ٿ  ٹ    

ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ })النحل: 44(. 

-7-

-ال�ضوؤال )7(: كيف يكون بع�س ال�ضور والآي�ت اأف�ضل من بع�س مع اأن 

اجلميع كالم اهلل؟ 

-اجلواب:

اإنه ل ف�سل ل�سيء من القراآن على �سيء منه من جهة اأن اجلميع كالم اهلل 

تعاىل، ول يجوز توهم نق�ص يف �سورة تبت - مثاًل - من اأجل تف�سيل �سورة 

بزيادة  الأحاديث  وردت  ما  التف�سيل:  من  ب�سيء  ونقول  عليها.  الإخال�ص 

تعاىل:  وقوله  لها.  اأف�سل  فيكون  النف�ص  اإليه  ت�سكن  وثوابه  وبركته  ف�سله 

{ڻ ۀ ۀ ہ  ہ   الكر�سي  واآية   ،)163 {ی ی          ی })البقرة: 

الإخال�ص  و�سورة   ،
)3(

احل�سر �سورة  واآخ��ر   ،)255 ہھ})البقرة:  ہ 
فيها من الدللت على وحدانية اهلل تعاىل واأ�سمائه احل�سنى و�سفاته العال 

واأ�سول العتقاد ما لي�ص موجودًا يف �سورة تبت يدا اأبي لهب وما كان مثلها، 

بها  وال�سور يح�سل  الآيات  تلك  فيها. وتالوة  اأف�سل مما هو موجود  وذلك 

اأثر عاجل  الإلهية، ويح�سل  ذكر عظيم هلل تعاىل واعتقاد متجدد ملعانيها 

1- انظر تف�سري القراآن كالم الرحمن تاأليف ثناء الأمر ت�سري الهندي )�ص 34( طبع باك�ستان.

2- انظر القرطبي مثاًل عند الآية.

3- الآيات )22، 23، 24(.
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الإع��اذة من  اأث��رًا يف  له  اأن  ورد  بتالوة ما  املوؤجل  الثواب  طيب عالوة على 

اآيات الأحكام كاملواريث واملعاهدات فال يقع  اأما  الو�ساو�ص،  ال�سرور وطرد 

بنف�ص تالوتها اإقامة اأحكامها، واإمنا يقع بها علم. ونقول اأي�سًا: من الآيات 

ما يكون العمل به اأكرث نفعا للنا�ص واأْعَوَد عليهم بخري الدنيا والآخرة فيكون 

الأ�سول  والإن��ذار جتري جمرى  والتب�سري  والنهي  الأمر  فاآيات  لهم،  اأف�سل 

بها  واأري��د  منه،  لبد  ملا  تبعًا  جعلت  فهذه  الق�س�ص،  اآي��ات  على  بالقيا�ص 

تاأكيد الأمر والنهي والتب�سري والإنذار، ول غنى للنا�ص عن هذه الأمور، وقد 

ي�ستغنون عن الق�س�ص. 

اإىل  اأ�سرت  له: »قد  الغزايل �سدور �سوؤال من �سخ�ص يقول  الإمام  وقدر 

يفارق  فكيف  اهلل،  كالم  والكالم  بع�ص،  على  القراآن  اآي��ات  بع�ص  تف�سيل 

بع�سها بع�سًا، وكيف يكون بع�سها اأ�سرف من بع�ص؟« واأجاب بقوله: »فاعلم 

اأن نور الب�سرية اإن كان ل ير�سدك اإىل الفرق بني اآية الكر�سي واآية املداينات، 

وبني �سورة الإخال�ص و�سورة تبت، وترتاع على اعتقاد الفرق نف�سك اخلوارة 

القراآن  اأنزل عليه  الذي  الر�سالة¤، فهو  فقلِّد �ساحب  بالتقليد  امل�ستغرقة 

و»اآية   
)2(

القراآن« �سور  اأف�سل  الكتاب  و»فاحتة   
)1(

القراآن« قلب  »ي�ص  وقال: 

 ،
)4(

ال��ق��راآن« ثلث  تعدل  اأح��د  اهلل  هو  و»ق��ل   
)3(

ال��ق��راآن« اآي  �سيدة  الكر�سي 

والأخبار الواردة يف ف�سائل القراآن وتخ�سي�ص بع�ص ال�سور والآيات بالف�سل 

 هذا كله كالمه، وهو واف بالغر�ص. 
)5(

وكرثة الثواب يف تالوتها ل حت�سى«

وقد يكون ف�سل اآية على اأخرى يف الثواب كما يذكر كثري من العلماء.

1- يف حديث اأخرجه اأبو داود والن�سائي وابن حيان وغريهم كما يف الإتقان )1123/2(. 

2- اأخرجه البيهقي يف ال�سعب واحلاكم كما بهام�ص الإتقان )1119/2(. 

3- يف حديث اأخرجه الرتمذي واحلاكم كما بهام�ص ال�سابق )1121(. 

4- اأخرجه م�سلم وغريه كما يف الإتقان )1128/2(. 

5- الإتقان النوع الثالث وال�سبعون يف املو�سوع كله. 
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-8-

-ال�ضوؤال )8(: يقول اأحد طالب العلم: ميكن اأن نف�ضر معنى من اآية اإذا 

�ضممن� اإليه� اآية اأخرى، ول ميكن ا�ضتنب�ط هذا املعنى من اآية منه� على 

انفراده�، ف�إىل اأي مدى ت�ضح هذه الطريقة؟ 

-اجلواب:

�سم  وهو  ال�سحيح،  الرتكيب  معرفة  التاأويل  وقانون  التف�سري  اأ�سول  من 

اآية اإىل اآية لتف�سري معنى ل ي�ستنبط من اآية منهما على انفرادها. ونقول: 

معرفة الرتكيب ال�سحيح لأن هناك ما ل ي�سح من �سم اآية اإىل اآية وتف�سري 

وكان  م�سهور،  مثال  وهو  ال�سحيح،  من  مبثال  واأب��داأ  �سنبينه.  كما  معنى، 

وذلك  كبرية.  ورطة  من  منقذًا  اأختها  اإىل  الآي��ة  �سم  من  امل�ستنبط  املعنى 

فاأراد �سيدنا عثمان بن عفان  ال��زواج،  اأ�سهر من  �ستة  اأن امراأة ولدت بعد 

› اأن يقيم عليها حد الزين، فقال له �سيدنا علي ›: لي�ص ذلك عليها، 

يعني:   )15 ٺ })الأح��ق��اف:  ٺ  ڀ ڀ  ڀ   } تعاىل:  اهلل  قال 

{ھ ھ ھ  ھ  ت��ع��اىل:  م��دة احل��م��ل وال��ر���س��اع وق���ال 

ثالثني،  من  �سهرًا  وع�سرون  اأربعة  واحلولن  يعني  ے})البقرة:233( 
 .

)1(

فيبقى للحمل �ستة اأ�سهر، فرجع �سيدنا عثمان عن قوله، ومل يحّدها

والقول باأن اأقل مدة احلمل �ستة اأ�سهر اأطبق عليه الفقهاء واملف�سرون، وقال 

. وهذا املعنى القراآين: 
)2(

به الأطباء من قدمي، كما يف كتب التف�سري الكبرية

على  الآيتني  من  واحدة  اآية  من  ي�ستفاد  ل  اأ�سهر:  �ستة  احلمل  مدة  اأقل  اأن 

انفرادها، كما نرى، واإمنا ا�ستفيد من تركيب الآيتني اإحداهما على الأخرى، 

اأو بعبارة اأخرى من �سم اإحداهما اإىل الأخرى. ومثال ما ل ي�سح: اأن بع�ص 

النا�ص ا�ستدل بقول اهلل تعاىل: {ڇ ڇ  ڇ ڇ      ڍ ڍ ڌ})فاطر:24(، 

1- القرطبي )188/16(. 

2- انظر مثاًل روح املعاين يف تف�سري �سورة الأحقاف الآية )15(. 
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مع قوله تعاىل: { ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ   چ چ چ     چ ڇ 

نبيًا منها،  اأمة من اأمم احليوانات نذيرًا،  اأن يف كل  38( على  })الأنعام: 

يكاد  ل  باطل  بذلك  وال�ستدلل  الآلو�سي:  الإمام  قال   ،
)1(

ينذرها عاملًا  اأو 

يخفى على اأحد. وقال: وراأيت يف بع�ص الكتب اأن القول بذلك كفر والعياذ 

. فهذا مثال ملا ل ي�سح من �سم اآية اإىل اآية وا�ستنباط معنى 
)2(

باهلل تعاىل

لأنه  قراآين منها على زعم من زعمه، وما هو مبعنى قراآين، ول �سحيح، 

اأن  من  الدين،  من  للمعلوم  وم�ساد  للمعقول،  خمالف  وا�سح-  هو  -كما 

البهائم لي�ست مكلفة، ول بهذه ال�سفة.

-9-

نـــراه يف امل�ضحف  �ــضــورهــ� -كــمــ�  -الــ�ــضــوؤال )9(: هــل ترتيب الآيــــ�ت يف 

ال�ضريف- ج�ء من ِقَبِل اهلل عز وجل؟ 

-اجلواب: 

ترتيب الآيات يف �سورها الذي نعلمه ونطالعه يف امل�سحف ال�سريف واقع 

وتعيني  الوحي،  ُكّتاب  على  الآيات  باإمالء  النبي¤،  من  تعليم  اأي  بتوقيف، 

املو�سع الذي تو�سع فيه الآية، وبالتلقني ال�سفوي ملن اأخذوا القراآن من فم 

النبي¤. ول ي�سك م�سلم يف اأن ما عّلمه النبي¤ لأمته قد تعلمه من الوحي. 

ٿ   ٿ    ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ   ڀ   } ت�����ع�����اىل:  اهلل  ق������ال 

اأن  ن�ستطيع  ول  ذل��ك،  على  الن�سو�ص  دل��ت  وق��د  ٿ})النجم:4-3(. 
بن  زي��د  ع��ن  ال�سيخني  �سرط  على  احل��اك��م  اأخ��رج��ه  م��ا  منها  نح�سيها. 

من  القراآن  نوؤلف  اهلل¤  ر�سول  عند  كنا  قال:  عنهما-  اهلل  -ر�سي  ثابت 

1- روح املعاين )188/22(. 

2- روح املعاين )188/22(.
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 يعني ي�سمون ما نزل من الآيات املتفرقة يف �سورها ويجمعونها 
)1(

الرقائع

باإ�سناد  اأحمد  اأخرجه  وما   .
)2(

¤ باإ�سارته  يعني   ،¤ فيها عند ر�سول اهلل 

¤ قال: »اأتاين جربيل فاأمرين  اأبي العا�ص اأن النبي  ح�سن عن عثمان بن 

ڇ   چ  چ  {چ  ال�سورة«:  هذه  من  املو�سع  هذا  الآي��ة  هذه  اأ�سع  اأن 

 وما اأخرجه 
)3(

ڇ ڇ ڇ ڍ})النحل: 90( اإىل اآخرها
البخاري عن ابن الزبري قال: قلت لعثمان -يعني عثمان بن عفان-: {ڤ 

ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
ڃ})البقرة: 240( قد ن�سختها الآية الأخرى يعني: {ٱ ٻ 
ٻ ٻ ٻ پ پ  پ پ   ڀ})البقرة: 234( 

وقال: »فِلَم تكُتُبها، ومل تدْعها« قال عثمان: يا ابن اأخي ل اأغرّي �سيئًا منه 

. وما رواه م�سلم اأن عمر › �ساأل عن الكاللة واأن النبي ¤ 
)4(

من مكانه

، اآية ال�سيف اأي 
)5(

قال له: »تكفيك اآية ال�سيف التي يف اآخر �سورة الن�ساء«

البقرة، ويف  الواردة يف خواتيم �سورة  نزلت يف ف�سل ال�سيف، والأحاديث 

الآيات الع�سر من اأول �سورة الكهف، ويف الع�سر من اآخرها، ويف قراءته¤ 

ل�سور عديدة، ك�سورة البقرة، واآل عمران، والن�ساء يف �سالة الليل، و�سورة 

اأول  من  ال�سبح  �سالة  يف  املوؤمنون  األ��ح  وقد  املغرب،  �سالة  يف  الأع��راف 

و�سورة  فركع،  �سهلة  واأخ��ذت��ه  وه��ارون  مو�سى  ذك��ر  ج��اء  اإذا  حتى  ال�سورة 

الروم يف ال�سبح اأي�سًا، و»امل تنزيُل« و»هل اأتى على الإن�سان« يف �سبح يوم 

اجلمعة، و�سورة »ق« يف اخلطبة، و�سورة الرحمن قراأها على اجلن، و�سورة 

يف  »ق«  مع  و»واقرتبت«  اآخرها،  يف  و�سجد  مبكة  الكفار  على  قراأها  النجم 

1- الإتقان بتحقيق البغا )181/1(. 

2- معناه يف ال�سابق )182(. 

3- ال�سابق )190(. 

4- الإتقان )191-190/1(. 

5- ال�سابق )191(. 
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 واجلمعة واملنافقون يف �سالة اجلمعة و�سورة ال�سف قراأها 
)1(

�سالة العيد

حتى ختمها على جماعة من اأ�سحابه منهم عبد اهلل بن �سالم ›، وكذا 

الأحاديث الواردة يف �سور �ستى من املف�سل، تدل قراءته ¤ لها على م�سهد 

.
)2(

من ال�سحابة على اأن ترتيب اآياتها توقيفي

اإىل اآخر ما ب�سطه ال�سيوطي يف كتاب الإتقان مع رد بع�ص ال�سبهات وذكر 

ه على اأن الأحاديث بلغت مبلغ التواتر،  ن�سو�ص العلماء على الإجماع، ون�سّ

وقال يف اأثناء ذلك: »وما كان ال�سحابة لريتبوا ترتيبًاً �سمعوا النبي ¤ يقراأ 

 .
)3(

على خالفه«

فالعلم اليقيني والقول املجمع عليه اأن ترتيب الآيات يف �سورها جاءنا من 

.
)4(

قبل اهلل عز وجل.

-10-

نزل القراآن الكرمي كله يف ليلة القدر؟ نرجو بي�ن 
ُ
-ال�ضوؤال )10(: هل اأ

ذلك مع اإلق�ء ال�ضوء على ال�ضورة الكرمية. 

-اجلواب:

القراآن  اأن  البخاري  �سرح  يف  حجر  ابن  قال  كما  عليه  املعتمد  ال�سحيح 

الكرمي اأنزل كله جملة واحدة من اللوح املحفوظ اإىل بيت العزة يف ال�سماء 

ف�سيئًا ح�سب  �سيئًا  اأنزل  ثم   .
)5(

عليه اإن ذلك جممع  بع�سهم  وقال  الدنيا. 

. وورد 
)6(

الوقائع والأحوال على ر�سول اهلل¤ يف مدى ثالث وع�سرين �سنة

1- ال�سابق والقرطبي )75/18(.

2- ال�سابق. 

3- الإتقان -وانظره- )�ص192(.

4- الإتقان، ال�سابق. 

5- روح املعاين )189/30- 190(.

6- انظر الإتقان لل�سيوطي اأو ال�سابق.
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اأن اأول ما نزل �سدر �سورة العلق، يف ليلة الرابع والع�سرين من �سهر رم�سان، 

فكانت هي ليلة القدر يف تلك ال�سنة. واإنزال القراآن يعني اإظهاره من عامل 

 بالن�سبة للمالئكة، اأو بالن�سبة لأهل الأر�ص. 
)1(

الغيب اإىل عامل ال�سهادة

يف  وباأنها  ن�سيها، 
ُ
اأ ث��م  ال��ق��در  بليلة  خ���رب 

ُ
اأ  ¤ النبي  اأن  ال�سحيح  ويف 

اإحدى وع�سرين. وقال بع�ص  ليلة  واأنها وقعت  الأواخر من رم�سان،  الع�سر 

التو�سية  �سحيح  ب�سند  اأحمد  وعند  وع�سرين.  ثالث  ليلة  كانت  ال�سحابة: 

بليلة �سبع وع�سرين. 

الأخري. وكذا يف  الع�سر  الفردية يف  الليايل  ُتْلتم�ص يف  اأنها  البخاري  ويف 

. فيبدو اأنها وقعت 
)2(

الليلة الأخرية من ال�سهر يف حديث �سححه الرتمذي

. وكان اأبّي بن كعب › يحلف 
)3(

يف هذه الأوقات املعينة يف �سنوات خمتلفة

اأنها ليلة ال�سابع والع�سرين لأنه راأى اأمارة لها كان النبي¤ قد ذكرها قبل 

�ساكنة ل حارة  وا�سحة  ليلة �سافية  واإذا وجدنا   .
)4(

ال�سنة تلك  وقوعها يف 

ول باردة، كاأن فيها قمرًا �ساطعًا، ل يرمى فيها بنجم حتى ال�سباح، فقد 

تكون هي ليلة القدر، كما يدل عليه حديث عند اأحمد والبيهقي وغريهما عن 

عبادة بن ال�سامت ›، وكذا ما اأخرجه ابن جرير يف تهذيبه وابن مردويه 

 .
)5(

عن جابر › مرفوعًا

ومن اأمارتها اأن تطلع ال�سم�ص �سبيحتها لي�ص لها �سعاع. وفائدة معرفتها 

ي�سن  كما  فيه  ي�سن  العبادة  يف  الجتهاد  فاإن  يومها،  اغتنام  �سبيحتها  يف 

 .
)6(

فيها

1- روح املعاين، ال�سابق.

2- نيل الأوطار )282/5- 290(.

3- راجع روح املعاين.

4- ال�سابق )191(.

5- ال�سابق )193(.

6- ال�سابق.
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ومعنى »ليلة القدر« ليلة ال�سرف واملنزلة العالية، كما نقول: فالن ذو قدر، 

اأي ذو �سرف ومنزلة رفيعة. وهي خري من األف �سهر من �سهور الأمم ال�سابقة 

حيث مل يكن لهم ليلة قدر، كما مل يكن لهم ليلة جمعة.

النازل  كونه  مع  �سرفه  لزيادة  بالذكر  وخ�ص   ،› جربيل  هو  وال��روح 

بالقراآن الكرمي. واملالئكة املدبرون لأمور الأرزاق والآجال واحلروب والزلزل 

وغري ذلك يتنزلون من اأجل كل اأمر من تلك الأمور التي تعلق بها التقدير يف 

تلك ال�سنة اإىل قابل، يبا�سرون اأعمالهم. �سالم هي، اأي الليلة �ساملة جدًاً من 

ال�سرور ال�سيطانية. فما كان من اآثام فمن النف�ص الأمارة بال�سوء. و»�سالم 

 .
)1(

هي« لكرثة الت�سليم وامل�سّلمني من املالئكة على املوؤمنني فيها

1- ال�سابق )197(.
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الف�صل الثاين:

األفاظ وم�صطلحات قراآنية

27
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-1-

ال�ضحيح  غــري  مــن  ال�ضحيح  التف�ضري  متييز  نــرجــو   :)1( -الــ�ــضــوؤال 

وهل يجوز  ٻ پ پ پ پ}   } للخليفة يف قول اهلل تع�ىل: 

اأن يق�ل: )خليفة اهلل( واهلل تع�ىل ل يقوم مق�مه اأحد؟

-اجلواب: 

اجلمهور على اأن اخلليفة هو اآدم ‹، يف قول اهلل تعاىل: {ٻ پ پ 

پ پ})البقرة: 30(. وخليفة مبعنى خالف اأي نائب عن غريه، 
غريه،  يخلفه  اأي  فخليفة   ،

)1(

مذبوحة مبعنى  كذبيحة  خملوف  مبعنى  اأو 

خليفة. جمعول  اأو 

عمارتها.  اأولده  ويعلم  يعمرها،  اأن��ه  معناه  الأر����ص  يف  خليفة  وك��ون��ه 

ی  ی        ی  ی  {ىئ  ت��ع��اىل:  ق���ال  ك��م��ا  ب��ذل��ك  مكلف  وه���و 

جئ})هود:61( اأي طلب منك عمارتها. واآدم يعلم يف نف�ص الوقت اأن اهلل 
تعاىل هو �ساحب الت�سرف احلقيقي، كما قال �سبحانه: {ڳ ڳ ڳ  

ۀ      ۀ  ڻ   ڻ  ڻ  ڻ  ں   ں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
ہ})الواقعة: 63-65(. واآدم خليفة اهلل يف اإم�ساء اأحكامه �سبحانه 
واأوامره، لأنه نبي مر�سل اإىل اأولده واأولدهم الذين كانوا يف عهده. واأنزل 

. وكذلك كان كل 
)2(

والدم وحلم اخلنزير امليتة  لهم حترمي  �سرعه  اهلل يف 

، كما يدل عليه -ولو بالقيا�ص- قول اهلل تعاىل: { ېئ 
)3(

ر�سول خليفة هلل

ېئ    ىئ ىئ ىئ ی } )�ص: 26(. ول ميتنع اأن نقول: »خليفة اهلل« 
بفهم وق�سد للوجه ال�سحيح، فاإن اخلليفة مطلًقا هو النائب عن غريه، وقد 

يكون خليفة لأنه خلف من قد مات، اأو لأن من ا�ستخلفه عاجز، اأو غائب، 

1- القرطبي )279/1(.

2- القرطبي )280-279/2(.

3- ال�سابق اأو غريه.
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عنها،  تعاىل  اهلل  يتنزه  الأوىل  الثالثة  اأن  ومعلوم  ت�سريًفا.  ا�ستخلفه  اأو 

. وبذلك تبني اأنه 
)1(

اأما الرابع وهو الت�سريف فيجعله اهلل تعاىل حيث ي�ساء

ل يلزم يف حتقق معنى اخلليفة ما ل يليق باهلل تعاىل، واأنه يكفي يف حتقق 

معنى اخلالفة اأن ميكنه من ا�ستخلفه ويبيح له الت�سرف فيما ا�ستخلفه فيه 

. والإن�سان يف ماله 
)2(

ت�سرًفا ي�ستمد �سرعيته من هذا التمكني، وهذا الإذن

{گ  �سبحانه:  قال  مال اهلل،  فهو يف احلقيقة  تعاىل،  خليفة عن اهلل 

ڇ  ڇ  چ  چ  چ   } وقال:   ،)7 ڳ })احلديد:  ڳ  ڳ      گ   
تف�سري  من  يوؤخذ  مبعنى  خليفة  اإن�سان  وكل   .)33 ڇ})النور:  ڇ 
قوله تعاىل: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ})فاطر: 39(، ف�{ ٻ} 

اأنف�سكم،  من  رعاياكم،  عن  م�سئولني  رعاة،  اأي  ٻ}  و{  خليفة،  جمع 

واأزواجكم، واأولدكم، وخدمكم وما اإىل ذلك، فكل اإن�سان خليفة يف الأر�ص، 

 .
)3(

وهو راع، وكل راع م�سئول عن رعيته

-2-

النف�س  الــكــرمي؟ ومـــ� هــي  الـــقـــراآن  النف�س يف  -الــ�ــضــوؤال )2(: مــ� هــي 

املطمئنة؟ وم� هي النف�س اللوامة؟

-اجلواب: 

م�هية النف�س وحقيقته�:

اإىل  الأق��وال  واأق��رب  بالآدمي.  املخت�سة  النف�ص  ماهية  النا�ص يف  اختلف 

ال�سواب: القول باأنها جوهر روحاين، واجلوهر الروحاين: ما كان لطيًفا، 

1- املفردات للراغب )�ص156(.

2- جواهر التف�سري للخليلي )22/3(.

3- حا�سية ال�ساوي على تف�سري اجلاللني )261/3(. ويف املراجع زيادات مفيدة جدا مل اأ�سر اإليها 

متممة.
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 وبالتايل ل يرى. وقال كثري من النا�ص: اإن النف�ص 
)1(

ل يرد �سعاع الأب�سار

، واإن اأطلقت عليها يف بع�ص الأحيان.
)2(

�سيء غري الروح

اإطالق�ت النف�س يف القراآن:

تعاىل:  قوله  كما يف  الإن�سان وجملته،  القراآن على ذات  النف�ص يف  تطلق 

يقتل  اأن  يعني   )66 پ})الن�ساء:  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ 

ۈ ۈ   } تعاىل:  الروح كما يف قوله  نف�سه. وتطلق على  الرجل 

على  وتطلق  اأرواحكم،  يعني   )93 ۋ})الأنعام:  ۋ  ٴۇ 
القلب كما يف قوله تعاىل: { ۅ ۅ ۉ ۉ ې})الإ�سراء: 25( يعني 

مبا يف قلوبكم. وتطلق الأنف�ص على اجلماعة املرتبط بع�سها ببع�ص برباط، 

ۓ})التوبة:128(  ے  ے  ھ  ھ   } تعاىل:  قال 

.
)3(

يعني منكم ومن جن�سكم

 تعاىل: {ی جئ حئ})احلجرات: 11( يعني 
)5(

 قوله
)4(

ومن ذلك

. واملعنى: ل تعيبوا اأهل دينكم فتعابوا.
)6(

اأهل دينكم

هل تطلق النف�س على اأمر خ�رج عن الذات؟

لكنه م�ساف  الذات  اأمر خارج عن  بها  واأري��د  القراآن  النف�ص يف  اأطلقت 

اأي   )28 ۆئ ۈئ ۈئ})اآل عمران:   } اإىل الذات، فقوله تعاىل: 

عقوبته، فجاز اأن نقول: النف�ص هنا تعني العقوبة. وقوله تعاىل: { ڱ ں ں 

غيبي  يف  ما  تعلم  اأي   )116 )املائدة:  ہ}  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ   ڻ  ڻ     

1- نزهة الأعني النواظر لبن اجلوزي )�ص594(.

2- ال�سابق )�ص595(.

3- كل ما �سبق من الوجوه والنظائر للدامغاين )269-267/2(.

4- اأدخلت هذا واإن كان معدودا نوعا م�ستقال عند العلماء وهو »اأهل الدين«.

5- املثال ماأخوذ من نزهة الأعني النواظر )�ص596(.

6- م�ستفاد من اجلاللني مع مزجه بوجه »اأهل الدين«.
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، وهكذا قال علماء الوجوه 
)1(

ول اأعلم ما يف غيبك. فالنف�ص هنا تعني الغيب

.
)2(

والنظائر

م� اأو�ض�ف واأنواع النف�س يف القراآن؟

واملطمئنة.  واللوامة،  بال�سوء،  ب��الأم��ارة  ال��ق��راآن  يف  النف�ص  و�سف  ج��اء 

 :› ال�سديق  يو�سف  قول  اأو  العزيز،  ام��راأة  قول  ذاك��ًرا  تعاىل  قال 

اإىل  ميالة  اأي   )53 ڀ})يو�سف:  ڀ    ڀ  ڀ      پ  پ  پ  پ   }
ک  {ک  تعاىل:  وقال   

)3(

حالها غالب  وهذا  املعا�سي.  يف  راغبة  القبائح 

التي  اأن هذا مدح، وعليه فهي  2( واجلمهور على  ک گ})القيامة: 
والندم  فعلها،  على  نادمة  التق�سري،  على  وتوؤنبه  �ساحبها،  ل��وم  تكرث 

ٿ ٿ  ٹ   ٹ ٹ ٹ}  {ٺ ٿ ٿ  تعاىل:  وقال  توبة، 

جث  يت       } اهلل  بذكر  املطمئنة  النف�ص  وه��ي  )ال��ف��ج��ر:28-27( 

مث ىث})الرعد:28( بعد اأن اطماأنت بتح�سيل العقائد ال�سحيحة 
.

)5(

، التي ت�سكن النف�ص ال�سليمة اإليها
)4(

والأخالق الفا�سلة

1- انظر كتاب مقاتل، وابن اجلوزي، والثعالبي - مثال - يف هذا العلم.

2- كل ذلك يف كتاب الوجوه والنظائر للدامغاين ال�سابق.

3- الني�سابوري )1838/3( مع م�سحف التهجد.

4- الني�سابوري ال�سابق بت�سرف وزيادة )3375/4(.

5- يف املراجع زيادات، منها النف�ص امللهمة، ومنها يف الوجوه والنظائر.
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-3-

ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ   } وتــعــ�ىل:  �ضبح�نه  احلــق  يقول  -الــ�ــضــوؤال )3(: 

ڌ} فهل املق�ضود ب�لكت�ب القراآن؟ وم� معنى الآية الكرمية؟ 
-اجلواب: 

اأن  يجوز   )38 ڌ})الأنعام:  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  {ڇ  تعاىل:  اهلل  قول 

يف�سر الكتاب فيه باللوح املحفوظ. وعدم تفريط �سيء فيه وا�سح، من كونه 

ويجوز  الأمور احلادثة.  الكون من  يقع يف هذا  ما  كل  فيه  اأثبت اهلل  قد 

اأن اهلل  فيه  �سيء،  تفريط  ويكون معنى عدم  بالقراآن.  الكتاب  يف�سر  اأن 

ما ترك �سيًئا من اأمر الدين اإل دل عليه يف القراآن، اإما دللة مبينة م�سروحة، 

القيا�ص  اأو من  الإجماع،  اأو من   ،¤ الر�سول  بيانها من  يتلقى  واإما جمملة 

{ڦ ڦ ڦ ڄ  تعاىل:  اهلل  قال  القراآن.  بن�ص  ثبت  الذي 

ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ     {ٿ   وق��ال:   ،)89 ڄ})النحل:  ڄ 
ڻ ڻ ڻ   } وقال:   ،)44 ڤ ڤ  ڤ ڦ})النحل: 
ڻ ۀ  ۀ   ہ ہ})احل�سر: 7( يعني �سواء ما اآتانا من القراآن 
واأحكامه املن�سو�سة فيه، وما مل يذكره فيه، وبهذا يت�سح خرب اهلل تعاىل 

باأنه ما فرط يف القراآن من �سيء، واأنه ذكر فيه كل �سيء من اأمور الدين، اإما 

تف�سياًل، واإما بتاأ�سيل اأ�سل يدل عليه، قال عز من قائل: { چ چ 

 وقد ا�ستدل ابن م�سعود › على اأن القراآن م�ستمل 
)1(

چ})املائدة: 3(
الر�سول¤  لعن  من  وامل�ستو�سمة  والوا�سمة  وامل�ستو�سلة،  الوا�سلة  لعن  على 

وقال   )7 })احل�سر:  ڻ  ڻ  ڻ  {ڻ  تعاىل:  قوله  مع  لهن، 

وهو  الزنبور،  قتل  اإذا  املحرم  م�ستمل على حكم  القراآن  اإن   :‹ ال�سافعي 

اأنه جائز، ول �سيء عليه، وكانت طريقته يف ال�ستدلل اأن اهلل تعاىل قال: 

قوله  القراآن  بحكم  فاأخذنا   )7 ڻ})احل�سر:  ڻ  ڻ  ڻ   }

1- كل ما �سبق مقتب�ص بت�سرف من القرطبي )395-394/6(.
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¤: »عليكم ب�سنتي و�سنة اخللفاء الرا�سدين من بعدي«، وعمر بن اخلطاب 

. اإىل اآخر 
)1(

منهم، وقد قال عمر: اإنه ل �سيء على املحرم اإذا قتل الزنبور

ما عند املف�سرين والأ�سوليني يف ذلك. 

ول حاجة بالقراآن الكرمي اإىل �سرح علوم الدنيا، فاإن لدى النا�ص مفاتيحها، 

وه���م مكلفون بعمارتها، وترك القراآن ل�سرحها ل يعد تفريًطا، فاإن التفريط 

والتق�س���ري ل ين�س���ب اإىل م���ن ترك م���ا ل حاجة ب���ه اإىل علمه اأو تف�سيله 

. هذا واهلل اأعلم.
)2(

للنا�ص

-4-

الن�ضيب والكفل؟ وم� احلكمة من جعل  -ال�ضوؤال )4(: م� الفرق بني 

الآيــة  يف  ال�ضيئة،  ال�ضف�عة  يف  والــكــفــل  احل�ضنة،  ال�ضف�عة  يف  الن�ضيب 

اخل�م�ضة والثم�نني من �ضورة الن�ض�ء؟ 

-اجلواب: 

ەئ  ائ     ائ  ى  ى  ې  {ې  وتعاىل:  تبارك  احل��ق  يقول 

ی   ىئ  ىئ  ىئ  ېئ  ېئېئ   ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  ەئوئ 
ی})الن�ساء: 85( ال�سفاعة ماأخوذة من ال�سفع، وهو اأن ي�سري الإن�سان 
وال�سفاعة  فيها.  امل�ساألة  على  معه  فيجتمع  احلاجة  ل�ساحب  �سفًعا  نف�سه 

والأخ��ذ  اجل��ه��اد  على  ا  حتري�سً اأ�سا�ًسا  كانت  الكرمية  الآي���ة  يف  احل�سنة 

بع�ص  وك��ان   .
)3(

الأم���ر ل  والتلطف  الرفق  �سبيل  على  به  واأم��ًرا  باأغرا�سه، 

املوؤمنني ي�سفع ملوؤمن اآخر عند موؤمن ثالث يف اأن يح�سل له ما يحتاج اإليه 

ا، فكان  . كما كانت ال�سفاعة ال�سيئة يف �ساأن اجلهاد اأي�سً
)4(

من اآلت اجلهاد

1- تف�سري الفخر الرازي )179-178/12(.

2- راجع ال�سابق وفيه زيادة.

3- تف�سري الفخر )164/10(.

4- ال�سابق )�ص165(.
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التخلف  يف   ¤ الر�سول  له  ي��اأذن  اأن  يف  اآخ��ر  ملنافق  ي�سفع  املنافقني  بع�ص 

يعد  الدعاء  فمثال:  ال�سفاعة.  اأخرى من  اأنواًعا  الآية  وتعم   .
)1(

عن اجلهاد

له،  ا�ستجيب  الغيب  بظهر  املوؤمن  لأخيه  دعا  من  اأن  احلديث  ويف  �سفاعة، 

 يف ال�سفاعة احل�سنة.
)3(

 فهذا هو الن�سيب
)2(

وقال املَلك له: ولك مثل ذلك

واأما ال�سفاعة ال�سيئة بالدعاء ال�سيئ، وهي على ما قيل �سبٌب من اأ�سباب 

ال�سام  للنبي¤:  يقولون  كانوا  اهلل  لعنهم  اليهود  اأن  الآي��ة:  لنزول  تعددْت 

عليكم، يوهمونه اأنهم يلقون ال�سالم وهم يدعون عليه باملوت، لأن ال�سام هو 

 يعني اأن 
)4(

املوت، ولكنه¤ عرف ما يقولون فكان يجيبهم بقوله: »وعليكم«

. ول يخفى 
)5(

املوت على اجلميع. ومن ال�سفاعة احل�سنة: ال�سلح بني اثنني

تعم  كما  امل�سروع،  بالقول يف اخلري  تعم كل م�ساعدة  ال�سفاعة احل�سنة  اأن 

.
)6(

ال�سفاعة ال�سيئة كل م�ساعدة بالقول على اأمر غري م�سروع

الزيادة، وعرب  ال�سفاعة احل�سنة لأن الن�سيب ي�سمل  وعرب بالن�سيب يف 

الن�سيب  فاختيار  امل�ساوي،  املثل  الكفل هو  لأن  ال�سيئة  ال�سفاعة  بالِكْفل يف 

اأوًل لأن جزاء احل�سنة ي�ساعف، والكفل ثانًيا لأن من جاء بال�سيئة ل يجزى 

مبعنى  والكفل   .
)7(

بعباده تعاىل  اهلل  لطف  اإىل  اإ�سارة  الآية  ففي  مثلها،  اإل 

الن�سيب يف بع�ص الآيات لكنه هنا مبعنى اآخر، فهو هنا م�ستعار من الكفل 

والركوب  ظهرها  موؤخر  وهو  الدابة  كفل  من  م�ستق  ال��رديء،  ال�سيء  وهو 

�سدة، فمعنى هذه  الكفل متعارًفا يف كل  �سديد، ف�سار  عليه متعب و�سعب 

له منها ن�سيب،  يكون  فعلة ح�سنة  له يف  اإىل غريه معيًنا  ين�سم  الآية: من 

1- ال�سابق )�ص165-164(.

2- الفخر ال�سابق، واحلديث اأخرجه م�سلم، قاله الآلو�سي )97/5(.

3- الفخر )�ص165(.

4- الفخر )�ص365(.

5- الآلو�سي، ال�سابق.

6- الآلو�سي، ال�سابق.

7- ال�سابق )�ص98(.



36

يناله منها �سدة، هكذا قرره  اإىل غريه معيًنا له يف فعلة �سيئة  ومن ين�سم 

. وكان اهلل على كل �سيء مقيًتا اأي: مقتدًرا، فيجزى بال�سيئة مثلها 
)1(

الراغب

وباحل�سنة اأ�سعافها. اأو »مقيًتا« اأي حفيًظا، فيحفظ اأعمال العباد ويح�سيها 

. واهلل اأعلم.
)2(

عليهم ويجزيهم بها

-5-

-ال�ضوؤال )5(: اأرجو اإلق�ء ال�ضوء على م� ج�ء يف القراآن الكرمي من ذكر 

للب�ضر مبعنى الب�ضرية، وم� الب�ضرية؟ 

-اجلواب: 

جاء الب�سر يف القراآن الكرمي مبعنى الب�سرية. والب�سرية هي قوة القلب 

املدركة، وعندما ي�سرف الإن�سان ب�سره، اأي ب�سريته، يف التفكري، التما�سا 

نظرا  احلالة  ه��ذه  يف  ب�سر  ت�سمى  م��ور،  الأ من  م��ر  اأ يف  مثال  حلجة 

قال  يق�سد،  فيما  احلجة  اإىل  تو�سل  اإذا   
)3 (

»حجة« ون�سميه  عقليا 

{ڃ ڃ          ڃ ڃ چ چ })امللك: 3( اأي كرر النظر مبنظار  تعاىل: 

املف�سرون:  قال  نظامها.  اأو خلال يف  ال�سماء  يعلم عيبا يف خلقة  فلن  العلم 

وهذا   ،
)4(

و�سقوق« فيها من �سدوع  ترى  ال�سماء هل  اإىل  نظر عينيك  »اأعد 

اأهال  اأ�سحابه  اإذا كان �سليما كان ب�سر اعتبار، وكان  الب�سر ب�سر القلب 

اأمة  حال  على  اأمة  راأوا  فاإذا  ي�سبهه،  ما  بحكم  �سيء  على  واحلكم  للقيا�ص 

هلكت حكموا باأن م�سريها الهالك، واإذا وجدوا اأمة على �سنة اأمة ا�ستقامت 

فانت�سرت علموا اأن لها الن�سر، كما قال تعاىل: {ۅ ۉ ۉ} 

)احل�سر:2( اأي اتعظوا بحال بني الن�سري، ول تغرتوا، ول تعتمدوا على غري 

1- املفردات للراغب الأ�سفهاين )�ص436(.

2- الآلو�سي، ال�سابق.

3- ب�سائر ذوي التمييز )222/2-224( مبعناه.

4- اجلاللني، هام�ص ال�ساوي )192/4(.
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النظر يف حقائق  اأو هو  القيا�ص  اهلل وقي�سوا حالكم بحالهم، فالعتبار هو 

 .
)1(

الأ�سياء لي�ستدل بها على �سيء اآخر

اأما اإذا انطم�ست الب�سرية، واختل الب�سر -بهذا املعنى- �سبيل املعا�سي 

 قال تعاىل: {ٱ 
)2(

والكفران، فما هو اإل الغفلة واجلهالة والغي والعمى

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ      ٻ   ٻ 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ  ٹ})اجلاثية: 23( { ٺ ٺ ٺ 
. ومن معاين هذه الآية الكرمية: 

)3(

ٺ}  اأي: ظلمة، فلم يب�سر الهدى
{ٻ  ٻ     ٻ} اأي: اتخذ ما يهواه اإلها، فاإذا وجد حجرا اأح�سن يف نظره 

يعني  علم  على  اهلل  اأ�سله  لو  ويعبده  يوؤلهه  �سنما  الأح�سن  اتخذ  من حجر 

اأن هذا ال�سال كان على علم باحلق غري جاهل فهو اأ�سد قبحا. {ڀ ڀ 

ڀ} فلم ي�سمع الهدى �سماع انتفاع به واإن �سمعه باأذنيه. { ڀ} اأي: 
، واإن كان اأعقل النا�ص يف اأمور الدنيا.

)4(

وختم على قلبه فلم يعمل الهدى

1- املرجع نف�سه )�ص58(.

2-ب�سائر ذوي التمييز )222/2-224( مبعناه.

3- اجلاللني، ال�سابق )�ص40(.

4- راجع اجلاللني وال�ساوي )60/4(.
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-6-

-ال�ضوؤال )6(:يقول احلق تب�رك وتع�ىل يف و�ضف القراآن الكرمي: {ٹ 

ٹ ٹ ٹ  ڤ}، فم� معنى و�ضف القراآن الكرمي ب�لثقل؟ 
-اجلواب: 

و�سف اهلل تعاىل القراآن الكرمي بالثقل يف قوله تعاىل: {ٹ ٹ ٹ 

ٹ  ڤ})املزمل: 5( والقراآن الكرمي ثقيل من عدة جهات، منها:
- الثقل على ر�سول اهلل¤ حتى كان يت�سبب عرقا يف اليوم ال�سديد الربد. 

وم�سقة.  النفو�ص  على  ثقل  ذو  التكاليف  من  فيه  مبا  العمل  اأن  ومنها   -

فمن طبيعة التكاليف اأن تكون فيها كلفة على النف�ص واإل ما كانت تكاليف 

لالختبار. 

يثقل  احل�سنات  �ساأن  هو  كما  القيامة  يوم  امليزان  يف  ثقيل  القراآن  اأن   -

 )8 ڻ})الأعراف:  ڻ   ں  ں  ڱ  {ڱ  امليزان  بها 

بخالف ال�سيئات فاإنها يخف بها امليزان {ڻ ۀ ۀ ہ ہ 

ہ  ہ})الأعراف: 9(. 

ثقل  يف  تعاىل  قال  كما  املنافقني  على  ثقيل  الكرمي  القراآن  اأن  ومنها   -

وقال   .)45 ۆ})البقرة:  ۇ     ۇ    ڭ  {ڭ  الكفار  على  ال�سالة 

تعاىل: {ڎ ڈ   ڈ ژ ژ ڑ   ڑ ک})البقرة: 143(. 

يقال  كما  بالثقل،  عنه  فعرب  ورجحان  وزن  له  كالم  القراآن  اأن  ومنها   -

للرجل العاقل فالن رزين راجح، فلي�ص القراآن ب�سف�ساف ول خفيف.
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-7-

-ال�ضوؤال )7(: ُذكر يف الآية الكرمية ال�ض�د�ضة بعد امل�ئة من �ضورة النحل 

اأمران: اطمئن�ن القلب و�ضرح ال�ضدر، فم� الفرق بينهم�؟ 

-اجلواب: 

ڃڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ   ڄ  ڦ  {ڦ  تعاىل:  اهلل  يقول 

ڍ  ڍ    ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ  چ   چ  ڃ 
ڌ ڌ  ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ     ک 
ک ک ک گ گ گ})النحل: 105-106(. واإذا علمنا 
ال�سدر  فيكون  وغريها  والرئتني  القلب  على  ي�ستمل  ال�سدري  القف�ص  اأن 

املعنوي  ال�سدر  �ساأن  يف  الكرمي  القراآن  لغة  اإىل  عدنا  ثم  واأو���س��ع،  اأ�سمل 

ۈئ            ۈئ  ۆئ   {ۆئ    تعاىل:  قال  كذلك.  الأم��ر  وجدنا  املعنوي  والقلب 

التف�سيل  وب�سيء من   .)46 ېئ ېئ ېئ      ىئ          ىئ ىئ})احلج: 
نقول: القلب يف القراآن اإ�سارة اإىل العقل والعلم، كما يف قوله تعاىل: {ٺ 

اأ�سمل  اإىل  اإ�سارة  وال�سدر   ،)37 ٹ})ق:  ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ       ٹ 
واأو�سع من ذلك: اإ�سارة اإىل العقل والعلم وال�سهوة والهوى والغ�سب ونحوها، 

قال تعاىل: { ۇئ  ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ  ۈئ ېئ})احل�سر: 9( اأي: 

اأعطى  مما  غيظا  ول   
)1(

للمهاجرين ح�سدا  �سدورهم  يف  الأن�سار  يجد  ل 

، واأما اخت�سا�ص ال�سدر 
)2(

الر�سول ¤ املهاجرين من مكا�سب الفيء وغريه

كقوله  وغريها،  ال�سالفة،  الآية  يف  بالطمئنان  القلب  واخت�سا�ص  بال�سرح 

 )125 پ})الأنعام:  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ   {ٱ  تعاىل: 

وقوله تعاىل: {ىت يت    جث مث ىث})الرعد: 28( فالأن اأ�سل 

معنى �سرح ال�سدر ونحوه وت�سريحه هو ب�سطه وتو�سيع رقعته وحميطه، ومنه 

1- راجع اأي�سر التفا�سري )308/5-309(، مع تف�سري ابن جزي )�ص756(.

2- راجع اأي�سر التفا�سري )308/5-309(، مع تف�سري ابن جزي )�ص756(.
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�سرح ال�سدر اأي ب�سطه بنور اإلهي و�سكينة من روح اهلل، وال�سدر وعاء القلب 

يعني  الذي  الن�سراح  وات�ساعه-  -لظهوره  فنا�سبه  بيانه،  �سلف  كما  وغريه 

فنا�سبه  املتقلبة،  وال�سعورية  النف�سية  احلركات  فمحل  القلب  اأما  الب�سط. 

 .
)1(

-عند هدوئها- الطمئنان

-8-

-ال�ضوؤال )8(: كيف ك�نت ال�ضيدة مرمي عليه� ال�ضالم اأخت ه�رون مع 

مع   › نــوح  �ضيعة  من   › كــ�ن اخلليل  بينهم�؟ وكيف  الزمني  الف�رق 

اأنهم� مل يتع��ضرا؟ 

-اجلواب:

عليها  مرمي  �ساهدوا  الذين  قول  من  علينا  ق�سه  فيما  تعاىل  اهلل  يقول 

ال�سالم وقد جاءت بابنها عي�سى ‹ حتمله ومل ي�سبق لها زواج قال تعاىل: 

 )28 چ})مرمي:  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ   ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  {ڦ 

ولي�ص املراد بهارون اأخا مو�سى بن عمران عليهما ال�سالم، فقد اأخرج م�سلم 

وجماعة عن املغرية بن �سعبة › قال: بعثني ر�سول اهلل اإىل اأهل جنران، 

فقالوا: اأراأيت ما تقرءون: »يا اأخت هارون، ومو�سى قبل عي�سى بكذا وكذا؟« 

فقال:  اهلل  لر�سول  ذلك  وذكرت  فرجعت  املغرية:  قال  �سنة،  باألف  قيل 

»األ اأخربتهم اأنهم كانوا ي�سمعون بالأنبياء وال�ساحلني قبلهم«، فتفهم من 

اأن  با�سمه، وورد  اأبنائهم  اأنهم �سمعوا بهارون و�سالحه، و�سموا بع�ص  هذا 

اأم مرمي  اأخرى غري  زوجة  هارون من  ال�سم  بهذا  له  ولدًا  �سمى  اأبا مرمي 

فكان هارون اأخاها من اأبيها، وكان رجاًل �ساحلًا، فاإذا ق�سدوا هارون اأخا 

، كما تقول مثاًل هذه ال�ساعة اأخت 
)2(

مو�سى فهي اأخت له على �سبيل امل�سابهة

هذه، اأي ت�سبهها، واإن كانوا ق�سدوا اأخاها من اأبيها فالأمر وا�سح، ويكون 

1- راجع كتاب املفارقة القراآنية )�ص103-104( للدكتور حممد العبد - وزدت قليال.

2- روح املعاين )88/16(.
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النجرانيون يف ذلك الوقت مل يكونوا عارفني بذلك الأخ.

واأما قوله تعاىل: {ڦ ڦ  ڄ ڄ})ال�سافات: 83( فال�سمري 

يف �سيعته يعود على نوح ‹، وقد �سايعه اإبراهيم اأي تابعه، وهي متابعة يف 

اأ�سول الدين، اأما فروع ال�سريعة فتختلف من ر�سول لر�سول، ونقل عن ابن 

عبا�ص ر�سي اهلل عنهما اأنه �سايعه يف الت�سلب يف دين اهلل تعاىل، وم�سابرة 

. 
)1(

املكذبني

ومن املعلوم اأن بينهما منا�سبة كربى جتعل هذا من �سيعة هذا وهي اأنهما 

اأول ر�سولني متواليني من اأويل العزم، اأما من بينهما من ر�سل فهود و�سالح 

واإبراهيم  نوح  هم  الذين  العزم  اأويل  اخلم�سة  من  فلي�سا  ال�سالم،  عليهما 

ومو�سى وعي�سى ونبينا حممد ¤ وعلى جميع النبيني، وبهذا فهمنا كيف اأن 

اإبراهيم من �سيعة نوح مع اأن الزمن الفا�سل بينهما حوايل األف وخم�سمائة 

�سنة اأو اأكرث.

-9-

يف  والزينة  الــزخــرف  على مع�ين  ال�ضوء  اإلــقــ�ء  اأرجـــو   :)9( -الــ�ــضــوؤال 

القراآن الكرمي ومتى يكون كل منهم� ممنوع�ً؟ ومتى يكون مرغوب�ً؟ 

-اجلواب:

الزخرف يف القراآن الكرمي على ثالثة اأوجه فيما ذكره اأهل التف�سري: 

- اأحدهما الذهب ومنه قوله تعاىل يف �سورة الإ�سراء {ڻ ۀ ۀ ہ 

ہ ہ})الإ�سراء: 93(. 
- والثاين احل�سن ومنه قوله تعاىل يف �سورة يون�ص: {ې ې ې ې           

ۇئ  ۇئ  وئ  وئ    ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى 

1- روح املعاين )99/23( يف املراجع زيادة.
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ی  ی  ی  ىئ  ىئىئ  ېئ    ېئ  ېئ    ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  

ی})يون�ص: 24(. 

ال��ث��ال��ث ال��ت��زي��ني وم��ن��ه ق��ول��ه ت��ع��اىل ق��ال ت��ع��اىل: {ٹ ڤ ڤ 

ڃ  ڄ    ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ   ڤ 
زخرف  لأن��ه  م��ذم��وم،  زخ��رف  ه��ذا  اأن  �سك  ول   ،)112 ڃ})الأنعام: 
من القول يغرون به. والأ�سل يف الزخرف: الزينة والتج�سيم يقال زخرف 

يزخرف زخرفة، ويقال لكل ما حت�سل منه الزينة زخرف، ويقال للذي يزين 

حت�سينه  مبعنى  البيانية  الزخرفة  اأما   ،
)1(

كالمه يزخرف  للكذب:  كالمه 

غري  ذلك  �سك  فال  العلمية  واملحا�سرات  املواعظ  يف  البديعية  باملح�سنات 

ممنوع بل هو م�ستح�سن، اأما الزينة فهي ما يح�سل به حت�سني ال�سيء حتى 

القراآن  يف  الزينة  اأن  املف�سرين  بع�ص  وذكر  وت�ستهيها،  اإليه  النف�ص  تت�سوق 

ڤ  ٹ  ٹ    {ٹ  تعاىل:  قوله  وم��ن  احل�سن  اأح��ده��ا:  اأوج��ه،  على 

ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  {ڻ  عمران:  اآل  ويف  ڤ})البقرة:212( 
ھ  ھ    ھ  ہ  ہ   ہ  ہ  ۀ    
ۇ  ۇ  ڭڭ  ڭ    ڭ   ۓ  ےۓ  ے  ھ 
معناه:  ڻ ڻ}   } تعاىل:  فقوله  عمران:14(.  )اآل  ۆ ۆ} 
قوله  ومنه  احللي،  الزينة:  معنى  يف  الثاين  الوجه  للنا�ص،  ح�سن 

يف  الثالث  الوجه   ،)87 مئ})طه:  حئ  جئ  ی  ی    تعاىل:{ی 

قوله تعاىل: {ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ ۇئ})يون�ص: 88(، 

اخلدم  الرابع  واملعنى  ب�سرعة،  تذبل  كزهرة  زائلة  وبهجة  زهرة  اأي  زينة: 

)الق�س�ص:79(،  ڄ}  ڄ  ڄ   ڦ  {ڦ  ت��ع��اىل:  ق��ال  واحل�سم 

پ     پ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٻ  ت��ع��اىل:  ق��ال  املالب�ص  اخل��ام�����ص:  املعنى 

1- انظر نزهة الأمين النواظر )�ص335، 336(، الأ�سباه والنواظر ملقاتل )�ص246(.
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اأمر  يخفى  ول  للعورة،  ال�ساترة  مالب�سكم  اأي:  )الأع��راف:31(  پ} 
الزينة املمنوعة والزينة املطلوبة فيما ذكرنا... واهلل اأعلم.

-10-

امل�ضرقني  )رب  الكرمية:  الآيــة  تف�ضري  اأعــرف  اأن  اأود   :)10( -ال�ضوؤال 

واملغربني (، م� معنى ربوبية اهلل تع�ىل للم�ضرقني واملغربني؟

-اجلواب:

اأنه تعاىل هو اخلالق لهما  ربوبية اهلل تعاىل للم�سرقني واملغربني معناها 

املت�سرف فيهما املدبر ل�سئونهما املنفرد بذلك.

وما املراد بامل�سرقني واملغربني؟ 

املراد جهة �سروق ال�سم�ص، ولها م�سرقان: م�سرق يف ال�ستاء والربيع وتبدو 

مرتفعة  بعيدة،  فيه  وتبدو  واخلريف،  ال�سيف  يف  وم�سرق  منا،  قريبة  فيه 

امل�سرقني  مقابل  يف  مغربان  ولها  ال�سم�ص،  غ��روب  وجهة  ال�سماء.  جو  يف 

املذكورين. ونظر بع�سهم اإىل اأن الكرة الأر�سية ن�سفان، لكل ن�سف م�سرق 

ومغرب. 

- وما املراد بامل�سارق واملغارب - هكذا باجلمع كما يف بع�ص الآيات؟ 

پ}  پ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ  {ٱ  وت���ع���اىل:  �سبحانه  اهلل  ي��ق��ول 

)املعارج:40(. 

مرة  تنتقل  ل  فاإنها  م�سرقًا،  يوم  كل  لل�سم�ص  اأن  اجلمع  هذا  يف  ويراعى 

بل  ال�سيف،  يف  املرتفع  امل�سرق  اإىل  ال�ستاء  يف  القريب  امل�سرق  من  واحدة 

تنتقل من نقطة اإىل نقطة، يومًا بعد يوم، فهي نقاط وم�سارق. وكذا يقال 

وتعدد  والأقاليم،  البالد  مطالع  بتعدد  تعددها  بع�سهم  وجعل  املغارب.  يف 

مغاربهم كذلك. 
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- يف بع�ص الآيات: {ڍ ڌ ڌ} بالإفراد، فما وجهه؟ 

ورد قوله تعاىل: {  گ گ گ} يف الآية الثامنة والع�سرين من 

. وهنا نقول: امل�سرق: جهة ال�سروق، وهي واحدة، 
)1(

�سورة ال�سعراء، وغريها

نعلم،  كما  لالأر�ص  الأ�سلية  الأرب��ع  اجلهات  من  واجلهتان  كذلك.  واملغرب 

فاإفراد امل�سرق منظور فيه اإىل اجلهة، وتثنيته منظور فيها اإىل اأدنى نقطة، 

الواقعة يف اجلهة،  النقاط  اإىل  واأبعد نقطة يف اجلهة، واجلمع منظور فيه 

، واملغربني، 
)2(

ال�سم�ص. وهكذا يقال يف املغرب التي تنتقل فيها  والدرجات 

واملغارب.

ونود ذكر نبذة عن اآلء اهلل تعاىل يف تدبري اأمور ال�سروق والغروب: 

ال�سم�ص عماد احلياة يف هذا الكوكب الأر�سي، وحمور دوران الأر�ص على 

م�ستوى مدارها حول ال�سم�ص مائل مبقدار معني، مما جعل ال�سم�ص ت�سرق 

وتغرب على نقاط خمتلفة يوميًا، ويطول النهار، ويق�سر الليل، ثم ينعك�ص 

من  يعلمه  من  يعلمه  ما  اآخ��ر  اإىل  وهكذا،  والق�سر،  الطول  يف  اأمرهما 

اإذ حتدث منه الف�سول  تدبري حمكم �سالح لأحوال الأحياء على الأر�ص، 

ويعتدل   ،
)3(

واحل�����س��اد ال��زرع،  موا�سم  من  عليها  يرتتب  وم��ا  املناخية، 

 واهلل اأعلم.
)4(

الهواء، اإىل ما ل يح�سى من الفوائد

1- �سورة املزمل )الآية 9(.

2- كل ما �سبق مقتب�ص بت�سرف كبري من تفا�سري ابن كثري والآلو�سي وابن عا�سور.

3- التعليق العلمي على املنتخب يف تف�سري القراآن الكرمي )�ص792( بت�سرف واقت�ساد.

4- تف�سري الآلو�سي »روح املعاين« )105/27(.
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-11-

{ۅ ۉ ۉ ې  وتــعــ�ىل:  تــبــ�رك  يــقــول احلـــق  -الــ�ــضــوؤال )11(: 

ې ې   ې})الأنبي�ء: 33( ويقول �ضبح�نه: { ٱ ٻ ٻ 
ٻ ٻ پ پ پ         پ})الأنع�م: 1( فم� الفرق بني 

اخللق واجلعل؟ وكيف خلق اهلل الليل والنه�ر؟ 

-اجلواب:

وتقديره  وتكوينه  ال�سيء  اإيجاد  هو  اخللق  اأن  واجَلْعل  اخللق  بني  الفرق 

مبقدار دون مالحظة �سيء ثان ينت�سب هو اإليه اأو يكون بينه وبينه ارتباط. 

يكون  ك��اأن   ،
)1(

خا�سة حالة  على  وتكوينه  ال�سيء  اإيجاد  فهو  اجَلْعل  اأم��ا 

املجعول خملوقًا لأجل غريه اأو منت�سبًا اإىل غريه. وجممل ذلك اأن يف معنى 

الأول عرب عنه  املعنى  اأريد  فاإذا   .
)2(

بينهما وارتباطًا  �سيئني  اعتبار  اجلعل 

الآيتني  يف  ذلك  ونبني  باجلعل.  عنه  عرب  الثاين  املعنى  اأري��د  واإذا  باخللق، 

{ۅ ۉ ۉ ې  تعاىل:  قال اهلل  فنقول:  الإجابة  بقية  مع  الكرميتني 

هذه الآية الكرمية جاءت يف �سياق املنة والعربة،  ې ې   ې} 
ال�سم�ص والقمر، فعرب عن هذا  الليل والنهار، ونف�ص  اإيجاد نف�ص  وذلك يف 

التي  الظلمة  خلق  جزيئات  من  جزء  هو  الليل  وخلق  اخللق.  بفعل  الإيجاد 

على  النور  تفي�ص  التي  الأج�سام  خلق  قبل   
)3(

فيها الكائنات  اهلل  اأوج��د 

املوجودات، فاإن الظلمة عدم والنور وجودي وهو �سد الظلمة، والعدم �سابق 

للوجود. فاحلالة ال�سابقة لوجود الأجرام النرية هي الظلمة، ويف احلديث: 

اإن اهلل خلق اخللق يف ظلمة، فاألقى عليهم من نوره... احلديث رواه اأحمد 

عن  الأ�سعة  ان�سراف  عند  الأر���ص  جلرم  ترجع  ظلمة  والليل  وال��رتم��ذي. 

1- ابن عا�سور )56/17(.

2- املظهري )212/3(.

3- ال�سابق نف�سه )213/3(.
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الأر�ص. واأما خلق النهار فهو بخلق ال�سم�ص ومن توجه اأ�سعتها اإىل الن�سف 

املقابل لالأ�سعة من الكرة الأر�سية. فخلق النهار تبع ملجموع ثالثة اأ�سياء هي 

 
)1(

خلق ال�سم�ص وخلق الأر�ص ومقابلة الأر�ص لأ�سعة ال�سم�ص.

پ          پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ  ت��ع��اىل:  وق���ال 

اأ�سرنا.  كما  النت�ساب  معنى  مالحظة  اجلعل  ويف   :)1 پ})الأنعام: 
عر�سني  كانا  ملا  وال��ن��ور  والظلمات  امل��ق��ام.  مبعونة  اإليه  املنت�سب  ويعرف 

والعر�ص ل يقوم بنف�سه كان خلقهما تكوينا لتكيف بهما موجودات ال�سموات 

والأر�ص. وقد عرف ذلك بذكر {  پ         پ} عقب ذكر { ٻ 

والأر�ص ولفظ اجلعل  لل�سموات  باختيار لفظ اخللق  پ}، كما عرف 
، كما يف 

)3(

. ويفرتق َجَعَل عن َخَلق اأي�سًا فياأتي مبعنى �َسَرَع
)2(

للظلمات والنور

قوله تعاىل: { ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ})املائدة: 103( اأي: ما �سرع البحرية، 

ما �سرع حترمي اأكلها، وكانوا يف اجلاهلية يحرمونها، وهي الناقة التي ت�سق 

. لكن يبعد اأن 
)4(

اأذنها وتخلى للطواغيت اإذا ولدت خم�سة اأبطن اآخرها ذكر

، {پ پ         پ})الأنعام: 1(. 
)5(

نف�سر به اآية

1- ابن عا�سور )56/17(.

2- ابن عا�سور )127-126/7(.

3- املظهري )212/3(.

4- كلمات القراآن تف�سري وبيان لل�سيخ ح�سنني حممد خملوف )�ص 69(.

5- ويف امل�سودة حماولة اإ�سافية لتف�سريها.
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-12-

-ال�ضوؤال )12(: يقول احلق تب�رك وتع�ىل: { گ گ گ}، 

ويقول: { ٱ ٻ ٻ ٻ}، ويقول: {ٱ ٻ ٻ     ٻ ٻ}: 

فم� املراد من هذه الآي�ت الكرمية؟ 

-اجلواب:

امل�سرق هكذا باللفظ املفرد يق�سد منه جهة ال�سروق، وهي اإحدى اجلهات 

الأ�سلية الأربع املعروفة، وهي واحدة. وبالنظر اإىل كونها واحدة يكون امل�سرق 

واحدًا، وعلى ذلك جاء قوله تعاىل: {گ گ گ})ال�سعراء:28(. 

وال�سم�ص ُترى يف بع�ص اأيام ال�سيف يف اأعلى مكان، ويف بع�ص اأيام ال�ستاء 

يف اأقرب مكان، وبالنظر اإىل اأعلى نقطة ل�سروق ال�سم�ص واإىل اأقرب نقطة 

ل�سروق  مكانان  اأي  م�سرقان  هناك  يكون  اثنتان،  نقطتان  وهما  ل�سروقها، 

ال�سم�ص، اأعلى، واأدنى، وبهذا يف�سر املثنى يف قوله تعاىل: {ٱ ٻ ٻ 

ٻ})الرحمن: 17(. 
اأن الكرة الأر�سية ن�سفان، ول�سكان كل ن�سف منهما  ونظر بع�سهم اإىل 

ثم  الأر���ص،  ن�سفي  اإىل  بالن�سبة  ال�سم�ص  م�سرقان  فهما  يعرفونه،  م�سرق 

يقول: اإن �سروق ال�سم�ص على م�سر مثاًل يكون من اأعلى نقطة يف ال�سرق مرة 

يف ال�سنة ومن اأقرب نقطة يف ال�سرق مرة، وبني النقطتني تنتقل ال�سم�ص كل 

يوم، فهي ل تنتقل فجاأة من اأعلى نقطة اإىل اأدناها، كما هو وا�سح، وبالنظر 

م�سرقًا،  منها  نقطة  كل  تعترب  ال�سنة  اأي��ام  بتعدد  ال�سروق  نقاط  تعدد  اإىل 

اأو نقطة  وتكون م�سارق ال�سم�ص كثرية، لكل يوم م�سرق، اأي مكان �سروق، 

پ  ٻ  ٻ  ٻ      ٻ  {ٱ  تعاىل:  قوله  يف  اجلمع  يف�سر  وبهذا  �سروق، 

پ})املعارج: 40(. 
وخال�سة ذلك كله اأن امل�سرق هو جهة ال�سروق، وامل�سرقني هما اأعلى نقطة 
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واأدنى نقطة يف جهة ال�سروق، وامل�سارق هي نقاط ال�سروق يف اجلهة، لكل يوم 

، واملغربني، واملغارب، 
)1(

نقطة �سروق، وما و�سحناه يقال نظريه يف املغرب

واهلل تعاىل رب ذلك. ويف ربوبيته يف الآية وتدبريه لأمور ال�سروق والغروب 

نقول: ال�سم�ص عماد احلياة يف كوكبنا الأر�سي، وحمور دوران الأر�ص على 

م�ستوى مدارها حول ال�سم�ص مائل مبقدار معني، مما جعل ال�سم�ص ت�سرق 

وتغرب على نقاط خمتلفة يوميًا، ويطول النهار ويق�سر الليل، ثم العك�ص، 

، ويعتدل الهواء 
)2(

وحتدث الف�سول الأربعة، وترتتب موا�سم الزرع واحل�ساد

 واهلل اأعلم.
)3(

اإىل اآخر ما هناك من تدبري، وم�سالح.

-13-

-ال�ضوؤال )13(: م� معنى الآية، والآي�ت يف القراآن الكرمي؟ 

-اجلواب:

معنى الآية يف لغة العرب: العالمة الظاهرة، وهو معنى ُيلحظ من تدبر 

لأنه  اآية،  العايل  للبناء  ويقال  القراآنية.  و�سياقاته  موارده  يف  اللفظ  معاين 

{ې ې ې  ې  ت��ع��اىل:  ق��ال  ال��ب��اين،  ب��راع��ة  على  ظ��اه��رة  عالمة 

ى})ال�سعراء: 128(. 
القراآن دالة  . ويقال لكل جملة من 

)4(

اأي: بكل مكان مرتفع {ې ې} 

جمموعة  وكذا  بتمامها  ال�سورة  حتى  به،  ُتعِلم  عالمة  لأنها  اآية،  حكم  على 

الآيات التي تكون يف مو�سوع واحد من �سورة طويلة، يقال لها اآية بالإفراد 

اأي�سًا. وكل كالم منف�سل بف�سل لفظي من القراآن اآية، بالإطالق املعروف 

امل�سهور الذي تعد به ال�سورة. 

1- كل ما �سبق ماأخوذ معناه بت�سرف كبري من ابن كثري. والآلو�سي، وابن عا�سور.

2- انظر التعليق العلمي على املنتخب يف التف�سري )�ص 792( بت�سرف واقت�سار.

3- انظر روح املعاين )105/27(.

4- املفردات للراغب )�ص208(.
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باجلمع.  »اآي��ات«  موا�سع  ويف  ب��الإف��راد،  اآي��ة}   } موا�سع  يف  القراآن  ويف 

وقوله تعاىل: {گ  ڳ ڳ ڳ ڳ})املوؤمنون: 50( ومل يقل: اآيتني، 

لأن كل واحد �سار اآية الآخر على حد تعبري الفريوز اآبادي يف ب�سائر ذوي 

التمييز. والآيات هي الدلئل والعالمات الدالة على القدرة الإلهية، كما يف 

قوله تعاىل: {ائ ەئ ەئ  وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئۈئ ېئ 

القراآن  اآيات  مبعنى  والآي��ات   .)29 ىئ})ال�سورى:  ىئ  ىئ    ېئ   ېئ 
يف قوله تعاىل: {ڱ ں})اآل عمران: 7( ومبعنى معجزات الر�سل 

ڀ      پ     پ  پ  پ  ٻ  ٻ   ٻ  ٻ  {ٱ  تعاىل:  قوله  يف 

ومبعنى   .)36 ٺ})الق�س�ص:  ٺ  ٺ  ٺ    ڀ  ڀ  ڀ 
ڳ   ڳ  ڳ   گ  گ  گ      {گ  تعاىل:  قوله  يف  والنهي  الأم��ر 

ڳ})البقرة: 187(. وتكون الآية عبارة عن العون والن�سرة، كما يف 
{ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ  تعاىل:  قوله 

ڳ  گ  گ  گ   کگ  ک  ک  ک  ڑ   ڑ  ژ  
ڳڳ ڳ    ڱ ڱ ڱ ڱ  ں})اآل عمران: 13(. 

پپ  ٻ  ٻ  ٻ   ٻ        {ٱ  تعاىل:  ق��ال  كما  واختبار،  واب��ت��الء 

ٿ  ٿ  ٿٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ   ڀ  پ  پ 
قوله  يف  وال��رباه��ني  احلجج  مبعنى  والآي����ات   ،)15 ٹ})�سباأ:  ٹ 

ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ   ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئ  {وئ   ت��ع��اىل: 

اللغوي،  اأ�سلها  هو  كما  الوا�سحة،  الأمارة  ومبعنى   .)53 ېئ})ف�سلت: 
يف قوله تعاىل: {ژ ڑ ڑ ک ک})اآل عمران: 41( اأي: عالمة على 

 .
)2(

. اإىل غري ذلك من املالب�سات
)1(

وجود احلمل

1- بت�سرف من جامع البيان )85/1(.

2- عامة ما �سبق ماأخوذ بت�سرف من ب�سائر ذوي التمييز )66-63/2(.



50

-14-

»الغ�فر«،  الــكــرمي:  الــقــراآن  يف  تع�ىل  اهلل  اأ�ضم�ء  مــن   :)14( -الــ�ــضــوؤال 

و»الغف�ر«، و»الغفور«، فم� احلكمة من تعدده� وهي كله� من املغفرة؟

-اجلواب:

ٹ  ٹ  ٹ  {ٹ  �سبحانه:  قوله  اإليه  ي�سري  »الغافر«  تعاىل  ا�سمه 

اهلل  ات�ساف  على  يدل  وهو   )3-2 ڦ})غافر:  ڤ   ڤ  ڤ      ڤ 
ي�سر  واإن مل  ب�سرى عظيمة،  وفيه   

)1(

املغفرة وهو  ال�سم،  باأ�سل هذا  تعاىل 

اأو حت�سل مرة واحدة ول يغفر الذنوب  اأن املغفرة تتكرر بتكرر الذنب  اإىل 

تعاىل:  قوله  منها  اآيات،  عدة  يف  مذكور  »الغفار«  تعاىل  وا�سمه  الثانية. 

{گ ڳ ڳ  ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ})طه: 82( وهو يدل على 

 
)2(

ما يدل عليه ا�سمه ال�سابق وزيادة، وهي »تكرر املغفرة بتكرر الذنب«

اإذا �ساء �سبحانه، اأو اإذا تاب العبد وعمل مبا يف الآية الكرمية املذكورة، 

العرب تطلق وزن فعال ومنه »غفار« على من كرر  اأن  هذا بناء على  اأق��ول 

. وا�سمه تعاىل »الغفور« يدل على ات�ساف 
)3(

الفعل كما قاله الإمام احلريري

اهلل تعاىل باأ�سل هذا ال�سم وهو املغفرة وزيادة، وهي اأنها مغفرة عظيمة، 

متحو الذنب العظيم، ف�ساًل عن ال�سغري. 

اأقول هذا بناء على اأن العرب تطلق وزن فعول ومنه »غفور« على من بالغ 

 .
)4(

يف الفعل، وكان قويًا عليه، كما قاله الإمام املذكور �سابقًا

وهذا ال�سم الكرمي مذكور يف اآيات كثرية، منها قوله تعاىل: {ے    ے        

الإ�سارة  الكرمية:  الأ�سماء  تعدد هذه  من  فاحلكمة   .)14 ۓ})الربوج: 

1- راجع - مثاًل - الفاكهي على قطر الندى )201/2(. 

2- انظر وراجع الفاكهي على �سرح القطر )201/2(. 

3- انظر وراجع الفاكهي على �سرح القطر )201/2(. 

4- انظر ال�سابق. 
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يغفر  تعاىل  اهلل  باأن  العبد  ا�ستب�سر  ف��اإذا  املختلفة.  جهاته  من  املعنى  اإىل 

اأذنبت ورجعت،  مبقت�سى ا�سمه »الغافر« ثم قال يف نف�سه: وهل يغفر كلما 

العبد هذا ثم  اإذا قال  الأول فقط -  الذنب  اأو يغفر يل مرة واحدة وميحو 

العبد يف  قال  واإذا  املغفرة.  يكرر  تعاىل  اأنه  علم  »الغفار«  ا�سمه  معنى  علم 

نف�سه: وهل يغفر �سبحانه الذنوب ال�سغرية فقط، ثم علم معنى ا�سمه تعاىل 

والغفر  كالغفران  واملغفرة  العظيم.  الذنب  يغفر  تعاىل  اأن��ه  علم  »الغفور« 

وي�سرت  به،  العبد  يتخلق  اأن  ينبغي  معنى  وال�سرت  اأ�سا�سًا،   
)1(

ال�سرت مبعنى 

على اأخيه، ويعفو، فاإن للعبد حظًا اأي ن�سيبًا من كل ا�سم من اأ�سمائه تعاىل 

 وقد قال تعاىل: {ىئ ىئ ىئ  
)2(

ينبغي اأن يح�سله العبد ويت�سف به

ی ی ی  ی جئ})ال�سورى: 43(، وقال: {ۓ ڭ  ڭ ڭ ڭ 
اهلل  �سرت  الدنيا  يف  م�سلم  على  �سرت  »ومن  وقال¤:   ،)40 ۇ})ال�سورى: 

 .
)3(

عليه يف الدنيا والآخرة« رواه م�سلم يف حديث طويل

-15-

-ال�ضوؤال )15(: اأطلق القراآن الكرمي { ڄ } و�ضف�ً ل�ضيدن� يحيى 

‹، وج�ء يف احلديث ال�ضريف: »ال�ضيد اهلل«. فم� املراد من ال�ضي�دة يف 

القراآن وال�ضنة؟

-اجلواب: 

�سيد  اأن��ت  وق��ال:  اهلل¤  ر�سول  على  بالإ�سالم  عهد  قريب  �سخ�ص  قدم 

لأنه  قاله،  عما  بذلك  ينهاه  اهلل«  »ال�سيد  فقال¤:  �سيدنا،  اأن��ت  قري�ص، 

1- راجع - مثاًل - ل�سان العرب مادة ع ف ر. 

2- راجع - مثاًل- املق�سد الأ�سنى حلجة الإ�سالم الغزايل، ولوامع البينات للفخر الرازي يف ال�سمني 

الكرميني »الغفار - الغفور« وفيهما زيادات نافعة وتعبري الغزايل متفق مع ما قاله احلريري يف الفرق 

بني معنيي ال�سمني الكرميني. 

3- انظر املتجر الرابح )022/2( م�سل�سل )8461(. 
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قاله معتقدًا اأن النبي¤ مثل روؤ�ساء القبائل، �ساد على قومه ورعيته باملال 

اأنا  بل  بذلك،  �سيادتي  لي�ست  له:  قال  كاأنه¤  الدنيا.  واأ�سباب  واجلي�ص 

باأ�سباب  هي  بالنبوة  ال�سيادة  اأن  حت�سبوا  ول  والر�سالة،  بالنبوة  اأ�سودكم 

الدنيا. ومع هذا نقله النبي¤ عن كل معنى ل�سيادة ب�سر بدنيا اأو بنبوة اإىل 

املعنى احلقيقي لل�سيادة، فاإن ال�سيد حقيقة هو اهلل ل غريه اأي هو الذي يحق 

له ال�سيادة املطلقة، فحقيقة ال�سوؤدد لي�ست اإل له، وهو الذي ميلك نوا�سي 

فيهم  يت�سرف  كلهم عبيده،  اإذ اخللق  وي�سو�سهم،  اأمرهم،  ويتوىل  اخللق، 

كيف �ساء. فال ي�ستعمل هذا اللفظ على جهة التعاظم، ول على اأن ال�سيادة 

النبوة  ال�سيادة الطارئة ب�سبب  اأن  القبائل، ول على  بالنبوة ك�سيادة روؤ�ساء 

كال�سيادة الذاتية احلقة الكاملة الكمال املطلق، فهذه لي�ست اإل هلل تعاىل. 

فاإذا علم ذلك، وا�ستقر، وامتالأت به نف�ص املوؤمن مل يخ�ص عليه اأن يعرف 

حفيظ،  اهلل  يقول:  املوؤمن  فاإن  الب�سري  م�ستواه  على  القدر  �ساحب  بقدر 

 ،)55 { چ    چ چ})يو�سف:  قال:   › يو�سف  و�سيدنا  عليم،  واهلل 

تعاىل  وو�سف غريه  عليم،  بحفيظ  تعاىل  اهلل  و�سف  بني  املوؤمن  ي�سوي  ول 

بذلك - حا�سا. 

{ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ  الكرمي:  القراآن  وعلى هذا جاء يف 

ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ   ڦ   ڦ  ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ٹ 
فيه:  وجاء  به.  يقتدى  متبوعًا  اإمامًا  اأي:   )39 عمران:  ڃ})اآل 
25( �سيدها اأي زوجها، �سمي بذلك  ڈ ژ ژ ڑ})يو�سف:   }

ولتنا  اأي:   )67 ڌ})الأحزاب:  ڌ  {ڍ      وفيه:  لزوجته،  ل�سيا�سته 

و�سائ�سينا. وجاء يف احلديث ال�سريف على �سبيل التعريف بقدر ذوي القدر 

قوله¤: »اأنا �سيد ولد اآدم يوم القيامة ول فخر« ويف مكانة �سيدنا احل�سن 

›: »اإن ابني هذا �سيد«، ويف مكانة �سيدنا �سعد بن معاذ ›: »قوموا اإىل 

�سيدكم«.
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النف�ص،  مهذب  يكون  اأن  ل�سئونها  املتويل  اأي  اجلماعة،  �سيد  �سرط  ومن 

ولهذا قيل لكل من كان فا�ساًل يف نف�سه: �سيد. واهلل ور�سوله اأعلم؟

-16-

- ال�ضوؤال )16(: 

{ۉ ې ې ې ې     تع�ىل:  قوله  املــراد من  م�  اأ- 

واحلــديــث  الآيــــة  هـــذه  بــني  جنــمــع  وكــيــف  45(؟  ى})العنكبوت: 
الذي يقول: »من مل تنهه �ضالته عن الفح�ض�ء واملنكر فال �ضالة له«؟                    

م� الفرق بني الفح�ض�ء واملنكر؟

- اجلواب: 

النا�ص.  نظر  يف  مقبول  غري  فكان  القبح  يف  تفاح�ص  ما  هي  فالفح�ساء 

واملنكر هو ما اأنكره ال�سرع ال�سريف. فجهة الذم خمتلفة، فهي يف الفح�ساء 

جتاوز احلد املقبول عند النا�ص، ويف املنكر اأن ال�سرع ينكره ول يقره. 

فهما نوعان نظرًا اإىل اختالف جهة الذم واإل فكل فح�ساء منكر وكل منكر 

فح�ساء، �سواء يف حكم النظر ال�سحيح، و�سواء يف حكم ال�سرع ال�سريف.

ب- ال�ضالة ل تنهى بنف�ضه� عن الفح�ض�ء واملنكر، فم� وجه اإ�ضن�د ذلك 

اإليه�؟

اجلواب:

ترك  وتي�سر  لالنتهاء،  �سبب  لكنها  بنف�سها  تنهى  ل  كانت  واإن  ال�سالة   

الفح�ساء واملنكر، فهذا هو وجه اإ�سناد النهي اإليها.
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جـ- م� املعنى الذي ك�نت به ال�ضالة ن�هية عن الفح�ض�ء واملنكر، ومي�ضرة 

لرتكهم� و�ضبب�ً لالنته�ء عنهم�؟

اجلواب: 

املعنى الذي كانت به ال�سالة كالواعظ الذي ينهى عن املعا�سي، ويذكر 

باهلل تعاىل بتذكري بعد تذكري اأنها ت�ستمل على اأقوال واأفعال من �ساأنها اأن 

تكون للم�سلي كالواعظ.

د- م� الأقوال الوعظية يف ال�ضالة؟

اجلواب: 

يف ال�سالة من الأق��وال تكبري هلل، وحتميد، وت�سبيح، ودع��اء، وا�ستغفار، 

وقراءة الفاحتة امل�ستملة على احلمد والثناء على اهلل، والعرتاف بالعبودية 

له. 

وطلب الإعانة والهداية منه. والإقالع عما يف�سي اإىل غ�سبه، وذلك ردع 

عن الفح�ساء واملنكر.

هـ( وم�ذا يف ال�ضالة من اأفع�ل ن�هية عم� يغ�ضب اهلل تع�ىل؟

اجلواب: 

اأفعال هي خ�سوع وتذلل هلل تعاىل، من قيام وركوع و�سجود.  يف ال�سالة 

مما  ذلك  وكل  �سخطه.  عن  والتباعد  مر�ساته  اجتالب  لزوم  بذكر  وذلك 

وا�ستعداد  نية،  من  قلبية  اأعمال  ال�سالة  ويف  واملنكر.  الفح�ساء  عن  يردع 

اأوام��ره،  ب��اأن متتثل  املعبود جدير  ب��اأن  يذكر  وذل��ك  يدي اهلل.  بني  للوقوف 

وجتتنب نواهيه.
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تنهى عن الفح�ض�ء واملنكر، وظ�هر  اأن ال�ضالة مطلق�ً  الآيــة  و( ظ�هر 

الآيــة  بــني  نوفق  فكيف  عنهم�،  �ضالته  تنه�ه  ل  مــن  هن�ك  اأن  احلــديــث 

واحلديث؟

اجلواب: 

ال�سالة واعظ مبارك وبركة تنقل امل�سلي يف الغالب من اأحواله ال�سيئة 

عن  غ��ريه  ينهى  من  لأن  الغالب-؛  -يف  ونقول  تعاىل.  اهلل  ير�سي  ما  اإىل 

تنهى                     فال�سالة  وينتهي.  الغري  ي�ستجيب  اأن  املحتم  من  ولي�ص  ينهاه،  �سيء 

ول حتول امل�سلي بالفعل من حال اإىل حال. وبذلك نفهم اأن معنى »من مل 

تنهه �سالته« من مل ي�ستجب للنهي فال قدر ل�سالته، لأنها مل تثمر.

-17-

الآيــة  ال�ضوء على مع�ين )الــ�ــضــالة( يف  اإلــقــ�ء  اأرجـــو  -الــ�ــضــوؤال )17(: 

الث�لثة بعد امل�ئة من �ضورة التوبة، والآية ال�ض�د�ضة واخلم�ضني من �ضورة 

الأحزاب.

-اجلواب: 

يف لغة العرب ومن لغة القراآن الكرمي اأن يكون للفظ معنيان فاأكرث، ويرد يف 

موا�سع يختلف معناه باختالفها. ويتم التعرف على معناه املنا�سب للمو�سع 

وال�سالة  ذلك..  غري  اأو  العقلية،  القرينة  اأو  املقام،  اأو  ال�سياق  طريق  عن 

من تلك الألفاظ التي تف�سر يف كل مو�سع تف�سري. ففي الدعاء يف قول اهلل 

ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻڻ  ۀ     ۀ   } تعاىل: 

ہ ہہ ہ ھ ھ})التوبة: 103( فهذه ال�سالة على من اأعطى 
زكاة ماله هي الدعاء له باخلري، وكان هذا الدعاء منه¤ �سكنًا وطماأنينة 

وراحة نف�سية عظيمة للم�سلى عليه، اأي املدعو له. 
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ول يت�سور اأحد اأنها �سالة ركعتني اأو �سالة جنازة مثاًل. وقوله تعاىل: {ڄ 

ڇ  چ  چ  چ  چ   ڃ  ڃڃ  ڃ  ڄ   ڄ  ڄ 
ڇ})الأحزاب: 56( يت�سمن اأن اهلل تعاىل ي�سلي على نبيه¤، وكذا 
املالئكة، وكذا املوؤمنون عندما ينفذون هذا الأمر. و�سالة اهلل هنا هي ح�سن 

الثناء منه �سبحانه وتعاىل على م�سطفاه وكم اأثنى عليه �سبحانه اأو �سلى، 

ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ    ڀ   {ڀ   تعاىل:  قوله  ذلك  ومن 

ٿ ٿ  ٿ     ٿ ٹ    ٹ ٹ})الأحزاب: 45-46( فهذه �سالة 
من اهلل تعاىل اأي ثناء على م�سطفاه ومدح له وت�سريف وتكرمي، اأما �سالة 

املالئكة فدعاء للنبي¤، وا�ستغفار. 

وثناء  وا�ستغفار  دع��اء  فهي  الثالثة،  �سالة  فت�سبه  نحن  �سالتنا  اأم��ا 

والدرجة  والف�سيلة  بالو�سيلة  له  فندعو  �سرفه¤،  الزيادة يف  وطلب  ومدح 

ې  ۉ   ۉ  {ۅ  ت��ع��اىل:  اهلل  ب��ق��ول  ون��ع��م��ل  ال��رف��ي��ع��ة، 

الإ�سالم  دين  بن�سر  وذلك  نن�سره  اأي  فنعزره¤   )9 ې})الفتح: 
والتعريف  عليه  بالثناء  وذلك  نعظمه.  اأي  ونوقره  النبوية،  ال�سنة  واإحياء 

بف�سائله ورفيع خ�سائ�سه، وعظيم قدره و�سرفه. واأما �سالتنا عليه¤ بعد 

يف  باألفاظها  فنتقيد  النبي¤،  عن  خا�سة،  و�سيغة  خا�ص  فبتعلم  الت�سهد 

مو�سعها من اجللو�ص الأخري يف ال�سالة.

-18-

-ال�ضوؤال )18(: مل�ذا �ضميت ال�ضالة املعهودة لن� �ضالة؟ وم� اأنواعه� يف 

القراآن الكرمي؟ 

-اجلواب: 

يقال:  واخل�سوع،  اللني  وه��و  فيها،  ما  ببع�ص  �سميت  املعروفة  ال�سالة 

{ٱ  تعاىل:  قال  ويخ�سع،  �سالته  يف  يلني  فامل�سلي  لينه،  اأي  العود  �سلى 
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)امل���وؤم���ن���ون:2-1(،                          پ}  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
{ڃ ڃ ڃ  ڃ چ چ})الزمر: 23( اأو �سميت من ال�سالة 

مبعنى الدعاء، والدعاء اأي�سًا بع�ص ما يكون فيها. وهي بهذا املعنى واأعني 

ڻ  ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱ  {ڱ  تعاىل  قوله  يف  ال��دع��اء 

ڻڻ  ۀ     ۀ ہ ہ})التوبة: 103( { ڻ ڻ} اأي ادع لهم لأن 
املراد  اأو  واأنواعها  �سكينة وطماأنينة.  اأي  {ہ ہ}  اأي دعاءك  �سالتك 

بها يف القراآن الكرمي: الدين، والإ�سالم، والقراءة، وغري ذلك. واأقت�سر 

{ۀ ۀ ہ ہ ہ  ہ  يلي: قوله تعاىل:  ما  على 

ھ ھ ھ})هود: 87( ال�سالة هنا: الدين، واملعنى: اأدينك ياأمرك 
برتك عبادة الأ�سنام وهي معبودة اآبائنا؟ هذا اأحد الأقوال هنا، ذكره ابن 

اأي   )31 ڌ})القيامة:  ڌ        ڍ  {ڍ  تعاىل:  وقوله  وغ��ريه.  ال�سالم  عبد 

والآية  التمييز.  ذوي  ب�سائر  من  يوؤخذ  كما  الإ�سالم  فال�سالة:  اأ�سلم.  ول 

ليفجر  يريد  الذي  ال�سورة،  اأوائل  املذكور يف  الإن�سان  تتحدث عن  الكرمية 

اأمامه ي�ساأل اأيان يوم القيامة، فلم ي�سدق بقلبه، ومل يعمل ببدنه.

تعاىل:  وقوله  اأمثاله.  فيها  فيندرج  جهل،  اأبي  يف  اأنها  على  واجلمهور 

{ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ})الإ�سراء: 110( يعني بال�سالة قراءة 

�سمعوه  اإذا  امل�سركون  كان  اإذا  ي�سلي  وهو  بها  يجهر  باأل  اأمر¤  القراآن. 

�سبوه، واأمر باأل يخف�ص �سوته بها اإىل درجة ل ي�سمعه فيها اأ�سحابه ر�سي 

ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ   } اهلل عنهم الذين ي�سلون معه. وقوله تعاىل: 

84( ال�سالة هنا �سالة اجلنازة. نهى¤ عن ال�سالة على  ڭ})التوبة: 
املنافقني لأن �سالته �سفاعة مقبولة فتتعار�ص مع كونهم يف الدرك الأ�سفل 

من النار، والعياذ باهلل تعاىل. 



58

-19-

من  وال�ضبعني  الث�نية  الكرمية  الآيــة  نــزول  �ضبب  م�   :)19( -ال�ضوؤال 

�ضورة املوؤمنني؟ وم� املراد ب�خلراج فيه�؟ وم� الفرق بني اخلراج والزك�ة؟ 

اأرجو الإف�دة...

-اجلواب: 

يقول اهلل تعاىل: {ڻ ۀ ۀ ہ   ہ ہ ہ    ھ  ھ ھ ھ 

ۆ})املوؤمنون:  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ   ڭ    ڭ  ۓ  ۓ  ے  ے   
68-70( الآيات اإىل قوله تعاىل: {ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ  ی     ی 

ی})املوؤمنون: 72(. ا�ستملت هذه الآيات الكرمية اأ�سئلة واأ�سبابًا خم�سة 
حول اإقدام امل�سركني على �ساللتهم واإعرا�سهم عن اآيات اهلل:

ال�سبب الأول: اأن ل يتاأملوا يف دليل النبوة، وهو القراآن املعجز. وهذا من 

مربرًا  �سببًا  هذا  ولي�ص   )68 ۀ})املوؤمنون:  ۀ  {ڻ  تعاىل:  قوله 

لإعرا�سهم، لأنهم تدبروا وعرفوا اإعجاز القراآن.

له  ي��رد  مل  غ��ري��ب  اأم���ر  ال��ر���س��ول  بعثة  اأن  يعتقدوا  اأن  ال��ث��اين:  ال�سبب 

ھ  ھ   ہ     ہ  ہ  {ہ    تعاىل:  قوله  من  وه��ذا  ال�سابقني.  عن  نظري 

ھ})املوؤمنون: 68(. ول حمل لهذا لأنهم قد عرفوا بالتواتر اأن الر�سل 
كانت تر�سل اإىل الأمم، كنوح واإبراهيم عليهما ال�سالم.

ال�سبب الثالث: اأن ل يكونوا عاملني باأمانة من جاءهم بالر�سالة، و�سدقه 

ڭ    ڭ  ۓ  ۓ  ے  {ے    ت��ع��اىل:  قوله  يف  وه��ذا  بها.  جميئه  قبل  م��ن 

اأن  قبل  عرفوا  قد  فاإنهم  كذلك،  الأمر  ولي�ص   .)69 ڭ})املوؤمنون: 
ياأتيهم بالر�سالة اأنه يف نهاية الأمانة وال�سدق، فكيف كذبوه بعد اأن اتفقت 

كلمتهم على ت�سميته بال�سادق الأمني.

{ۇ ۇ ۆ  ال�سبب الرابع: اأن يعتقدوا فيه اجلنون، كما قال تعاىل: 
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اأي�سًا  الر�سالة. وهذا  اأي جنون يحمله على ادعاء   ،)70 ۆ})املوؤمنون: 
فا�سد لأنهم كانوا يعلمون اأنه اأعقل النا�ص.

اأي   )72 {ۈئ ېئ ېئ})املوؤمنون:  ال�سبب اخلام�ص: يف قوله تعاىل: 

اأي�سًا ولكن  . وهذا منتف 
)1(

اإليهم اأجرًا يف مقابل هدايتهم وتبليغ الر�سالة 

 باحلجة. فاملعنى 
)2(

اهلل ذكره �سربًا وتق�سيمًا وا�ستكماًل لحتمالت لإلزامهم

 .
)3(

اأنه ل ي�ساألهم اأجرًا فيثقل الغرم عليهم اأو يبخلوا به فيكون علة اإعرا�سهم

وبهذا ينتهي الأمر اإىل اأن التق�سري اإمنا هو من جهتهم، لكراهتهم للحق، 

وعدم تدبرهم. 

دنيا  امل�سمون  الوا�سع  وال��رزق  العطاء  الكرمية مبعنى  الآية  واخل��راج يف 

اأما اخلراج الذي يذكر مع الزكاة فهو  واأخرى للر�سول¤ من ربه الكرمي. 

اأر�ص موقوفة  توؤخذ على  اأو  الزكاة،  الأم��وال غري ح�سة  توؤخذ من  �سريبة 

اإىل غري ذلك من تف�سيل  يدفعها من ي�ستثمرها غري زكاة زرعها وثمرها 

 بل هي 
)5(

. ولي�ص لالآية �سبب نزول باملعنى ال�سطالحي
)4(

ل يت�سع له املقام

 ...
)6(

ك�سائر اآيات القراآن الكرمي نزلت لهداية الب�سر و�سعادتهم يف الدارين

واهلل اأعلم.

1- انظر حا�سية اجلمل يف هذه الآيات، ونحو القونوي على البي�ساوي.

والبي�ساوي  والطربي واخلازن  وابن عا�سور  وابن كثري  الألو�سي  زيادات مفيدة، يف  املراجع  2- ويف 

واملظهري وابن جزي ومعني الدين �ساحب جامع البيان - وهو الذي ذكر ال�سرب والتق�سيم والإلزام.

3- انظر حا�سية اجلمل يف هذه الآيات، ونحو القونوي على البي�ساوي.

»خرج«  مادة  الو�سيط  واملعجم   ،)511-411( حبيب،  اأبي  تاأليف  الفقهي  القامو�ص  مثاًل  انظر   -4

وغريهما.

5- اأ�سفرت عن ذلك مراجعات لكتب متخ�س�سة.

6- انظر تعريف »داعي النزول«، و»�سبب النزول« يف كتاب البيان للمرحوم ال�سيخ عبد الوهاب غزلن 

رحمه اهلل تعاىل.
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 الف�صل الثالث: 

يف التنا�صب البياين
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-1-

�ضورة  من  امل�ئة  بعد  والثم�نون  ال�ض�د�ضة  الآيــة  جــ�ءت   :)1( -ال�ضوؤال 

الــبــقــرة يف مــو�ــضــوع الــدعــ�ء بــني اآيــــ�ت اأحــكــ�م الــ�ــضــيــ�م، فــمــ� تف�ضريه�؟               

وم� من��ضبته� يف هذا املو�ضع؟ 

-اجلواب: 

وحث  الأيام،  عدة  ومراعاة  رم�سان،  �سهر  ب�سيام  تعاىل  اهلل  اأمر  ملا 

الكرمية:  الآية  بهذه  عقب  �سبحانه  و�سكره  تكبريه  بوظائف  القيام  على 

ۈئۈئ   ۆئ  ۆئ  ۇئ  ۇئ  وئوئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ   {ى 

دلل��ة   )186 ىئ})البقرة:  ىئ  ىئ  ېئ  ېئ  ېئ 
ال�سريعة،  باأفعال املكلفني بال�سيام و�سائر  اأنه تعاىل قريب فهو خبري  على 

وحث  �سبق،  ملا  تاأكيد  ذلك  ويف  اأعمالهم.  على  جمازيهم  لأقوالهم،  �سميع 

، فالآية منا�سبة ملوقعها متام املنا�سبة، ومعطوفة على اجلمل ال�سابقة 
)1(

عليه

املتعاطفة، اأي لتكملوا العدة، ولتكربوا، ولعلكم ت�سكرون، وتدعون فاأ�ستجيب 

لكم. اإل اأنها جاءت مبخاطبة النبي¤ وحده لأنه يف مقام التبليغ، فح�سل 

يف خالل ذلك تعظيم �ساأن النبي¤ باأنه ي�ساأله امل�سلمون عن اأمر اهلل تعاىل.

وذكر الدعاء هنا بعد ذكر ال�سكر ي�سعر باأنه ينبغي اأن ي�سبق الثناء الدعاء.

اإي��ج��اًزا  ق��ري��ب:  اإين  لهم  فقل  يقل:  ومل  وئ}  ەئ   } ت��ع��اىل:  وق��ال 

ال�سوؤال  اأن  تنبيًها على  {ى ائ  ائ ەئ}،  قوله:  لظهوره من 

وكاأن  يبدو  الأ�سلوب  اأن  ذلك  اإىل  اأ�سف  بالفعل،  منهم  واقع  غري  مفرو�ص 

اللفظ  اإذ حذف يف  عليهم،  مقباًل  بنف�سه  اهلل  تولها  قد  ل�سوؤالهم  الإجابة 

ما يدل على و�ساطة النبي¤، تنبيًها على �سدة قرب العبد من ربه يف مقام 

الدعاء. والآية بني اآيات ال�سيام ت�سري اإىل اأن ال�سائم مرجو الإجابة، واإىل 

1- روح املعاين لالآلو�سي )46/2(.
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اأن �سهر رم�سان مرجوة دعواته، واإىل م�سروعية الدعاء عند انتهاء كل يوم 

.
)1(

من رم�سان

يجيب     �سبحانه  اأنه  املراد  ۈئ}:  ۆئ  ۆئ  ۇئ  {ۇئ  تعاىل:  وقوله 

مبا �ساء كيف �ساء، فقد يح�سل املطلوب قريًبا، وقد يح�سل بعيًدا، وقد يدفع 

. وقوله {ېئ 
)2(

عن الداعي من البالء ما ل يعلمه، ب�سبب دعائه

يحييهم.  ما  واإىل  طاعتي  اإىل  دعوتهم  فقد  لدعائي  فلي�ستجيبوا  اأي  ېئ} 
وقوله {ېئ ىئ} اأمر موجه اإىل من اآمن وغريه، فاملعنى: وليوؤمنوا بي 

مطلق الإميان، اأو حق الإميان، ثم علل ذلك بقوله: {ىئ ىئ} 

اأي ليكونوا على رجاء من الدوام على اإ�سابة املقا�سد، والهتداء اإىل طريق 

.
)3(

احلق

-2-

املوىل عز وجل: {ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ  -ال�ضوؤال )2(: يقول 

ڤ} فكيف يقوم الإن�ض�ن بهذا الواجب الكبري؟ وم� الن�ضبة بني هذه 
الآية الكرمية وبني قوله تع�ىل: {ہ ہ ہ ھ}؟ 

-اجلواب: 

يقول اهلل تبارك وتعاىل: {ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ 

102( وقد روى غري واحد عن ابن م�سعود  ڤ ڦ  ڦ})اآل عمران: 
اأن  تعاىل  تقواه  باأن حق  تف�سريها،  ر�سول اهلل¤  و روى عن  قال،  اأنه   ‹

. وقد فهم ال�سحابة 
)4(

يطاع فال يع�سى، ويذكر فال ين�سى، وي�سكر فال يكفر

ر�سي اهلل عنهم من هذه الآية الكرمية اأن هذا تكليف كبري جًدا -ما عليهم 

1- التحرير والتنوير لبن عا�سور )971-871/2(.

2- فتح القدير لل�سوكاين )372/1(.

3- نظم الدرر للبقاعي )943-743/1(.

4- الآلو�سي )71/4(.
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تورمت  حتى  م�سلني  فقاموا  العمل،  عليهم  فا�ستد  والطاعة-  ال�سمع  اإل 

عراقيبهم، وتقرحت جباههم، فخفف اهلل عنهم، واأنزل قوله: {ہ ہ 

حد  يتجاوز  ل  الذي  املي�سر  احلكم  هذا  فكان   )16 ھ})التغابن:  ہ 
 .

)1(

ال�ستطاعة وبدون تلك امل�سقة العظمى نا�سًخا لذلك احلكم ال�سديد

كما ن�سخ اهلل تعاىل وجوب ثبات الواحد يف اجلهاد لع�سرة بوجوبه لثنني 

تاأثرًيا  العدو  نكاية  �سيوؤثر يف  كان  اإذا  لع�سرة  الواحد  ثبوت  جواز  مع  فقط 

معترًبا. وعلى هذا تكون الن�سبة بني الآيتني ن�سبة النا�سخ واملن�سوخ، والذي 

اأميل اإليه اأن الآية الثانية ن�سبتها اإىل الأوىل ن�سبة البيان للمبني، فهي تف�سري 

باأن  ذلك  ويتحقق  تقاته،  حق  اهلل  تقوى  من  منا�ص  ول   .
)2(

نا�سخة ل  لها، 

يبذل الإن�سان ما يف و�سعه يف طاعة ربه، والطاعة ل تقت�سر على العبادات،                

بل منها املعامالت ب�سدق ويف احلالل، وبنية رعاية امل�سلحة للفرد واملجتمع. 

وهذا واجب كبري، لكنه م�ستطاع، فاإن اهلل تعاىل يعني املخل�سني يف عملهم، 

ويي�سره عليهم.

وقد ورد تف�سري الآية عن ابن عبا�ص ر�سي اهلل عنهما -يف اإحدى روايتني 

عنه- اأنه قال: حق تقاته اأن يجاهدوا يف اهلل حق جهاده، ول تاأخذهم يف اهلل 

واآبائهم  اأنف�سهم  ولو على  بالق�سط،  �سبحانه  ويقوموا هلل  لومة لئم،  تعاىل 

ُحّق  الثابت على املكلفني، من  التقوى هو واجبها  . وعليه فحق 
)3(

واأمهاتهم

. والتقوى قدر امل�ستطاع لي�ست �سيًئا هيًنا، ول نكاد نظن 
)4(

مبعنى وجب وثبت

فبو�سعه  مثاًل  ب�سق مترة  النار  اتقى  كله، فمن  و�سعه  يبذل ما يف  اأح��ًدا  اأن 

نظن  ل  جنيه  األف  اهلل  �سبيل  يف  بذل  ومن  مترة،  يجعلها  اأن  وبا�ستطاعته 

ا�ستطاعته ت�سيق عن بذل مائة اأخرى اأو حتى ع�سرة.

1- املرجع نف�سه. 

2- راجع دليل الفاحلني )842/1(.

3- الآلو�سي )71/4(.

4- الآلو�سي )71/4-81(، ويف املراجع زيادات مفيدة.
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-3-

- ال�ضوؤال ) 3(: 

يقول اهلل تع�ىل عن الرجل املوؤمن الذي ج�ء من اأق�ضى املدينة ي�ضعى 

ذلك  ق�ل  فلم�ذا  قــ�ل: {ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ  ڭ ۇ ۇ}  اأنــه 

الرجل: »فطرين« ومل يقل »فطرن�«؟ ومل�ذا ين�ضب الرجوع اإىل اهلل تع�ىل 

� اإىل اهلل تع�ىل؟ اإىل قومه وهو راجع اأي�ضً

- اجلواب: 

فيقول اهلل تعاىل على ل�سان الرجل املوؤمن الذي يخاطب قومه امل�سركني: 

الرجل  ن�سب   )22 ۇ})ي�ص:  ۇ  ڭ  ڭ   ڭ  ڭ  ۓ  {ۓ 

املوؤمن اإىل نف�سه فقط يف قوله »فطرين« اأي خلقني، مع اأن اهلل فطر اخللق 

بها  يعرتف  تعاىل،  اهلل  من  عليه  نعمة  والإيجاد  اخللق  لأن  وذلك  جميًعا، 

وي�سكرها، فاإ�سافته النعمة اإىل نف�سه اأظهر يف ال�سكر. اأما خلقهم فهو نعمة 

البعث  اإليهم  املوؤمن  الرجل  ون�سب  ي�سكروها،  مل  وهم  عليه،  ل  هم  عليهم 

لأن بعثهم  {ۇ ۇ}  اإىل اهلل تعاىل حني خاطبهم بقوله  والرجوع 

بعد املوت وعيد لهم وتهديد، مق�سود يف هذا املقام، فاإ�سافته البعث اإليهم 

اأبلغ يف زجرهم عن كفرهم باليوم الآخر، ومل يدخل نف�سه معهم مع اأنه هو 

وكل اخللق يرجعون اإىل اهلل تعاىل لأنه معرتف بهذا، فال يدخل يف الوعيد 

اإليهم، ويف جملة كل ما ذكر تلطف  اإذ ذلك �سادر منه  والتهديد والزجر، 

الكالم  ليكون  لنف�سه،  املنا�سحة  معر�ص  يف  اأورده  حيث  الإر�ساد،  يف  بهم 

اأ�سرع قبوًل، فاإنه اأراهم اأنه اختار لهم ما يختار لنف�سه بقوله: { ۓ ۓ ڭ 

اأي مانع من جانبي -اأي ل مانع من جانبي- مينعني  ڭ ڭ  ڭ } 
{ۇ ۇ}  بقوله:  اإىل خطابهم  ثم رجع  الذي خلقني..  من عبادة 

لبيان اأنه ما اأراد نف�سه بل اأرادهم بكالمه. ويف ذلك تقريع لهم على ترك 

. واهلل اأعلم.
)1(

عبادة خالقهم

1- راجع جامع البيان للدكتور زكي )322-222/2(.



67

-4-

-ال�ضوؤال )4(: ذكر اهلل تع�ىل جن�ة اخلليل ‹ من الن�ر، وق�ل: { ٺ 

ال�ضموات والأر�ــس ب�حلق  اأنه خلق  ومل� ذكر  ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ} 
على                    الــ�ــضــوء  اإلــقــ�ء  اأرجـــو  ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ}.   } قـــ�ل: 

م� بني الآيتني من فروق.

-اجلواب:

يف جناة �سيدنا اإبراهيم ‹ من النار قال اهلل تعاىل: {ڀ ڀ ڀ 

ٺٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ})العنكبوت: 24( {ٿ} باجلمع. 
و{ٿ ٿ} بالفعل امل�سارع.

ڭ  {ڭ  قال:  باحلق  والأر���ص  ال�سموات  خلق  تعاىل  اهلل  ذكر  وعندما 

بال�سم  ۇ}  و{  ب��الأف��راد،  الآي���ة  ۇ}،  ۇ  ڭ  
واحدة،  اآية  النار  من   › اخلليل  جناة  نقول:  ذلك  وجه  ولبيان  املجموع. 

لكنها اآيات عديدة، اعتباًرا، لتعدد الأنبياء عليهم ال�سالة وال�سالم الذين 

جاءوا بعده، ومنى اإىل علمهم خرب هذه املعجزة، فكاأنها تتكرر وت�سري اآيات، 

بتعاقب الر�سل واحًدا بعد واحد. وكذلك بتعاقب الأجيال واجلماعات التي 

توؤمن بها، وتاأتي جماعة بعد جماعة، كما يدل عليه الفعل امل�سارع »يوؤمنون«. 

واإذا نظرنا اإىل معجزة النجاة من النار وما ان�سم اإليها وجدنا معجزات 

الحرتاق  من   › فنجاته  �سبق،  كالذي  اعتباًرا  ل  متعددة حقيقة،  واآيات 

اآية،  اأوثقوه به مع �سالمة مالب�سه من الحرتاق  اآية، واحرتاق احلبل الذي 

وخمود النار العظيمة يف زمن ي�سري اآية، واإن�ساء رو�سة ن�سري يف مكانها فوًرا 

اآية. فهي حقيقة اآيات متعددة، ولذلك قال �سبحانه: {ڭ ڭ ڭ  ٿ 

ۇ}. ثم نقول: وقال تعاىل: {ھ ے ے ۓ ۓڭ 
ڭ ڭ ڭ  ۇ ۇ})العنكبوت: 44( باإفراد اآية: لأن الفعل: 
جالله  جل  اخلالق  والفاعل  واح��د،  جن�ص  اأو  واح��د،  فعل  والإيجاد:  اخللق 
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اإميان  تعاىل  املخلوقات على اهلل  بدللة  املطلوب  والتوحيد  والإميان  واحد، 

هنا        اهلل  قال  ولذلك  واح��دة،  جماعة  املوحدين:  جماعة  واملوؤمنون:  واحد، 

{ۇ}. ومعنى كون اهلل تعاىل خلق ال�سموات والأر�ص باحلق اأنه 

ا: ال�سموات والأر�ص  �سبحانه خلقها حمًقا، مراعًيا للحكم وامل�سالح. واأي�سً

خملوقة ملتب�سة باحلق والنظام الثابت الذي ل حميد عنه، م�ستتبعة للمنافع 

بذاته  املتعلقة  تعاىل،  �سوؤونه  على  دال��ة  �سواهد  فاإنها  والدنيوية،  الدينية 

و�سفاته، وم�ستملة على جميع ما يتعلق به معا�ص العباد. وتخ�سي�ص املوؤمنني 

بالذكر مع عموم الهداية والإر�ساد يف خلقهما للكل لأن املوؤمنني هم املنتفعون 

 .
)1(

بذلك

-5-

{ڇ ڍ ڍ   ڌ  وتــعــ�ىل:  تــبــ�رك  احلـــق  يــقــول  -الــ�ــضــوؤال )5(: 

ڌ  ڎ    ڎ     ڈ  ڈ})الزخرف: 26(، ويقول عز وجل: { ڱ 
ڱ ں ں ڻ ڻ    ڻ ڻ})الأنع�م: 78(. 

ال�ضر يف اختي�ر لفظ )بــراء( يف مو�ضع، ولفظ )بــرئ( يف مو�ضع  فم� 

اآخر؟

-اجلواب: 

يف املو�سع الأول يقول اهلل تبارك وتعاىل: {ڇ ڍ ڍ   ڌ ڌ  

گ      ک  ک  ک   ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ   ڎ      ڎ 
گ گ گ ڳ ڳ})الزخرف: 28-26(.

اللفظ  يف  ق��وة  تتبعها  وامل��واج��ه��ة  املعنى  يف  ق��وة  املو�سع  ه��ذا  يف  فنجد 

املو�سع  يف  كما  فقط  قومه  ل  وقومه،  اأب��اه  يواجه   › فاخلليل  والأ�سلوب، 

1- راجع روح املعاين )051/02، 361(، وفتح الرحمن بك�سف ما يلتب�ص يف القراآن )�ص123(، ودرة 

التنزيل )�ص352-452(، وقد زدت قليال، وت�سرفت كثريا.
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الثاين واإن كان اأبوه فيهم، فهو يف املوقف الأول يواجه ويالحظ اأباه �سراحة 

{  ڌ ڌ}، فهي مواجهة  مع قومه، كما يدل عليه اللفظ ال�سريح 

الأول  املو�سع  يف  فاختري  الثاين.  املو�سع  يف  احل��ال  بخالف  كبرية،  قوية 

لفظ قوي ينا�سب املواجهة الكربى، وهو لفظ { ڎ}، فاإنه يف اللغة اأقوى 

ا�سم  بامل�سدر بدل من  والتعبري  الأ�سل،  لأنه م�سدر يف  »بريء«؛  من لفظ 

اأو �سيغة املبالغة يكون لإفادة القوة، وفخامة الراء والألف الطويلة  الفاعل 

يف »براء« تزيد يف القوة بظلها ومذاقها وح�سها اللغوي. وهذا املو�سع يزيد 

نونا يف »اإنني« لي�ست يف »اإين« يف املو�سع الثاين وزيادة املبنى تدل على زيادة 

املعنى، وكرثة الباءات والك�سرات يف املو�سع الأول قبل لفظ »براء« ينا�سبها 

اإىل لفظ »برئ«  اإىل لفظ »براء« ل  اأي  اإىل غريها  بالنتقال منها  التخفف 

وهو  »ب��راء«،  لفظ  هو  هنا  املنا�سب  اللفظ  فكان  وك�سًرا.  ياء  يزيدها  الذي 

لفظ ين�سجم -ب�سكل معجز- مع املعنى الذي قال اهلل فيه: {ک گ     

گ گ گ} فالكلمة الباقية يف عقب اإبراهيم ‹ هي التربوؤ من عبادة 
نه�ص  الهادي،  للخالق  العبادة  واإخال�ص  التوحيد  واإعالن  تعاىل،  اهلل  غري 

بها خري عقب للخليل ‹، �سيدنا حممد¤. ورحلة التوحيد هذه اأوثر معها 

ا يف عقبه، فاإن لفظ »براء« لغة احلجازيني  رحلة هذا اللفظ كلمة باقية اأي�سً

و�سل اإىل حجازي هو خري العقب¤، اأما لفظ »بريء« فهو لغة متيم و�سائر 

العرب. 

ڳ  گ  گ  گ  {گ  ت��ع��اىل:  اهلل  ي��ق��ول  ال��ث��اين  امل��و���س��ع  ويف 

ۀ  ۀ   ڻ  ڻ  ڻ     ڻ  ں  ں  ڱ  ڱ  ڱڱ  ڳ    ڳ  ڳ 
ۓ  ے  ے  ھھ  ھ   ھ  ہ  ہ  ہ  ہ 
ۓ})الأنعام: 78-79(، فنجد املواجهة، واملوقف واملو�سع بلفظه 

ومعناه لي�ص كالأول.

فهنا يف املو�سع الثاين مواجهة اأخف، حيث مل يالحظ الأب بخ�سو�سه، 
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ا. فجيء بالكالم بالتخفف لفًظا تبًعا  فلم ي�سرح بلفظ يدل عليه خ�سو�سً

لفظ  واأوث��ر  هنا،  »اإين«  و�سارت  هناك،  »اإنني«  من  نون  فحذفت  للمعنى، 

»بريء«؛ لأنه اأخف من »براء«، ومل يثقل الأ�سلوب باإ�سافة الياء والك�سرة يف 

»بريء« اإىل ما �سبق هنا من ك�سرات وياءات، فاإن عدد اجلميع مل يقرب من 

.
)1(

العدد يف املو�سع الأول

-6-

�ضورة  مــن  والأربــعــون  ال�ض�د�ضة  الكرمية  الآيـــة  ختمت   :)6( -الــ�ــضــوؤال 

الأنع�م بقول احلق تب�رك وتع�ىل: {ڤ   ڦ ڦ ڦ     ڦ ڄ 

{  ۋ   ۋ    ۅ  تع�ىل:  بقوله  وال�ضتون  وختم اخل�م�ضة  ڄ} 
ۅ ۉ ۉ} فم� احلكمة من ذلك؟

-اجلواب: 

اإننا جند قوله تعاىل: { ڤ   ڦ ڦ ڦ} مكررا يف الآيتني 

ترغيبا للنبي¤ يف تكرير الدعوة للمذكورين رغبة يف اإميانهم، كاأنه تعاىل 

يقول: {ڄ ڄ} اأي يعر�سون عنك فال تعر�ص اأنت عنهم وكرر عليهم 

دعوة احلق، وهنا و�سفوا بالإعرا�ص ويف الآية الثانية { ۉ ۉ} 

اأي لعلهم يفهمون، و�سفوا بعدم الفهم، والإعرا�ص اأقبح من عدم الفهم، وقد 

و�سفوا به اأوًل تبًعا ملا و�سفوا به قبل هذه اجلملة من ق�سوة قلوبهم ون�سيانهم 

ما ذكروا به، وغريهما، وهذه الأو�ساف مفقودة يف الآية الثانية فال جرم اأن 

ما قبح جًدا من اأو�سافهم جاء مع ما �ساكله. قال تعاىل: {ى ائ  ائ 

ەئ ەئ وئ وئ ۇئ   ۇئ ۆئ  ۆئ ۈئ ۈئ ېئ 
ىئ     مئ  حئ   جئ  ی  ی  ی  ی  ىئ  ىئ  ىئ  ېئ   ېئ 

1- املرجع كتابي »بحوث يف علوم القراآن الكرمي« وهنا زيادة.
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يئ جب حب خب مب  ىب يب جت})الأنعام: 43-44( { جت}: 
اأي اآي�سون من الرحمة. ثم كررت جملة {ۋ   ۋ    ۅ ۅ} وختمت 

فكاأن املعنى: كررها لهم لعلهم يفقهون اأي يفهمون،  ب�{ۉ ۉ} 

فاإن التكرار قد ينبه العقل ويثمر الفهم، وكذا ت�سريف الآيات وهو تكريرها 

وجدال  غالبة  وحجة  وترهيب  ترغيب  من  خمتلفة،  اأنحاء  وعلى  باأ�ساليب 

مفحم بالتي هي اأح�سن.

-7-

-ال�ضوؤال )7(: ق�ل اهلل تع�ىل يف �ضورة النحل: {ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹٹ 

ڇ}  ڤ  ڤ    } املوؤمنني:  �ضورة  ويف   )66 ڤ})النحل:  ڤ  ڤ   ٹ 
� يف �ضورة املدثر: { ڄ ڃ       ڃ})املدثر: 54( ويف �ضورة  وق�ل اأي�ضً

عب�س: {چ   چ       چ})عب�س: 11( فم� وجه التذكري ت�رة والت�أنيث ت�رة 

يف ذلك؟ 

-اجلواب: 

ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹ  ٹٹ  ٹ   ٿ  ٿ  {ٿ  النحل:  �سورة  يف  جاء 

ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ})النحل: 66( {ڤ ڤ} ب�سمري 
املفرد املذكر لأنه عائد على البع�ص، والتقدير »واإن لكم يف بع�ص الأنعام« 

والبع�ص لفظ مفرد مذكر فعاد ال�سمري عليه مفرًدا مذكًرا.

يكون  ل  واللنب  باللنب،  التخ�سي�ص  بدليل  الإن���اث،  هو  امل��راد  والبع�ص 

ڇ  ڇ   چچ  چ    چ   ڃ   } امل��وؤم��ن��ني:  ���س��ورة  يف  وج���اء  ال��ك��ل.  م��ن 

ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ 
لأنها  املوؤنث  اجلمع  ب�سمري   { ڇ  ڇ    } ڑ})املوؤمنون:22-21( 
ڍ ڍ ڌ ڌ}   } عامة للكل ل تخت�ص بالإناث، بدليل قوله تعاىل: 
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اأم��ور  فهذه  ڑ}  ژ  ژ  {ڈ  وقوله:   { ڎ  {ڎ  وقوله: 

عامة للكل، فالذكور والإناث يحمل عليها ويوؤكل منها، وينتفع بها مبا يوؤخذ 

.
)1(

من اأ�سوافها واأ�سعارها واأوبارها، فجاء ال�سمري جمًعا موؤنًثا لذلك

ب�سمري املفرد املذكر  {ڄ ڃ       ڃ}  وقال تعاىل يف �سورة املدثر: 

لأن املراد القراآن، واملقام مقام الكالم عن الإميان والكفر.

اأن يكون  ب�سمري املوؤنث، ويحتمل  چ   چ       چ}   } وقال يف �سورة عب�ص 

امل��راد  اأو  وموعظة  تذكرة  فاإنها  الأع��م��ال  ق�سة  الق�سة،  وامل��راد  م��ف��رًدا، 

اآيات  اأو  الق�سة  اآي��ات  وامل��راد  جمًعا،  ال�سمري  يكون  اأن  ويحتمل  ال�سورة. 

. وقيل اإن املعنى يف ال�سورتني واحد، والتذكري تارة والتاأنيث تارة 
)2(

ال�سورة

ڃ}، و{چ} اأي   } اأي القراآن كله  ڃ }   } تفنن يف التعبري. وامل��راد: 

ا يف تخ�سي�ص كل مو�سع  ال�سر غام�سً چ }، لكن يبقى   } القراآن  اآيات 

مبا اخت�ص به.

-8-

{ٻ پ پ  -ال�ضوؤال )8(: ق�ل اهلل تع�ىل يف �ضورة الن�ض�ء: 

فم�  ے}  ے  ھ   ھ  {ھ  املــ�ئــدة:  �ضورة  ويف  پ}  پ 
�ضر هذا التغ�ير؟ 

-اجلواب: 

وال�سلح  امل��راأة  عن  واإعرا�سه  الرجل  ن�سوز  ذكر  الن�ساء  �سورة  يف  تقدم 

الزوجة، كما تقدم قوله  اإىل  والإح�سان  الزوجني،  واإ�سالح حال  على مال، 

للكرماين )�ص411(، وفتح  التنزيل )691(، والربهان  املعاين )�ص922(، ودرة  1- راجعت ك�سف 

الرحمن )�ص222(، وب�سائر ذوي التمييز )582/1(، وروح املعاين لالآلو�سي )42/81(.

اأحمد  القادر  كتبه عبد  وما  الرحمن )�ص944(  وفتح  التمييز )984/1(،  2- راجعت ب�سائر ذوي 

عطا على هام�ص الربهان للكرماين )�ص091(، وماكتبه الدكتور عبد اجلواد خلف على هام�ص ك�سف 

املعاين )�ص863( نقال عن الفراء يف معاين القراآن.
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ذلك  فنا�سب   )127 )الن�ساء:  ۇئ}  ۇئ        وئ  {وئ  تعاىل: 

جميء الآية بتقدمي الق�سط وهو العدل، اأي كونوا قوامني بالعدل بني الأزواج 

وغريهن، وا�سهدوا هلل ل ملراعاة نف�ص اأو قرابة، وتعلق لفظ { پ} بال�سهادة 

ٺ  ڀ  ڀ ڀ  {ڀ  الآي��ة:  نف�ص  يف  قوله  بدليل  بها  مت�سل  فهو 

اأحكام  بعد  املائدة جاءت  �سورة  واآية  عليهم.  ت�سهدون  ولو  اأي  ٺ} 
{ڑ  اأول ال�سورة:  تتعلق بالدين والوفاء بالعهود واملواثيق، قال تعاىل يف 

ڳ   ڳ  ڳ  گ  گ  گ  {گ  وقال:  ک}، 
تقدمي          ذلك  فنا�سب  ونواهي،  اأوام��ر  الآي��ات  وت�سمنت   ،)7 ڳ})املائدة: 
{پ} اأي كونوا قوامني مبا اأمرمت اأو نهيتم هلل، واإذا �سهدمت فا�سهدوا بالعدل 

ل بالهوى.

وف��ح��وى ه���ذه الآي����ة دل��ي��ل ع��ل��ى اأن��ه��ا ل��ل��ولة، وك���ذا ق��ول��ه ف��ي��ه��ا: {ۓ 

ٴۇۋ}،  ۈ  ۈ  ۆ  ۇۆ  ۇ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ 
كونوا  فاملعنى:  بقوامني،  متعلق  ال�سهادة  عن  فيها  منف�سل  پ}   } ولفظ 

فاإنكم  ے}  ے    } للنفع،  ل  هلل  اأحكامكم  يف  قوامني  ال��ولة  اأيها 

{ڤ  واأمته، قال تعاىل:  النبي¤  اأو بني  و�سائط بني اخلالق واخللق، 

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڤ  ڤ  ڤ 
اإذا وفى  اأحكام اهلل بني خلقه  بتنفيذ  143(، فالقائم  ڄڃ})البقرة: 
مبا  عليه  �سهيد  والر�سول¤  وليه،  من  على  �سهيد  فهو  حقه  من  عليه  مبا 

اأمر   )8 )املائدة:  ٴۇ}  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ   } تعاىل:  وقوله  اإليه،  نقله 

للولة باأن يعدلوا عدًل عاًما ي�سمل من خالفهم يف الدين ومن وافقهم حتى 

يعدلوا مع اجلميع عدًل  اأن  لأمر ما، فيجب  وبينه �سغينة  بينهم  ولو وقعت 

. واهلل اأعلم.
)1(

واحًدا

1- ك�سف املعاين )�ص241(، الربهان للكرماين )�ص45(، فتح الرحمن لالأن�ساري )�ص29(، درة 

التنزيل )�ص36-26(.
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بعد  وال�ض�بعة  الأنــعــ�م،  �ضورة  من  ع�ضرة  ال�ض�بعة  الآيــة   :)9( -ال�ضوؤال 

امل�ئة من �ضورة يون�س بينهم� فروق، ففي الأوىل: { ېئ ىئ ىئ ىئ }، 

ويف الث�نية   { ڀ  ڀ ڀ }، اإىل غري ذلك، فم� احلكمة من هذه 

الفروق؟ 

-اجلواب: 

اأدركها  التي  الدقيقة  املعاين  تلك  واإع��ج��ازه  الكرمي  ال��ق��راآن  بالغة  من 

العلماء من وراء تلك الفروق اللفظية مع تاأمل ال�سياق وا�ستح�سار م�سامني 

ال�سورة، ومالب�سات اآياتها. ولنذكر ن�ص الآيتني الكرميتني ثم نذكر بع�ص ما 

قال العلماء.

ىئ  ېئېئ  ېئ       ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ     ۇئ  ۇئ  وئ   } تعاىل:  اهلل  قال 

الأن��ع��ام،  ���س��ورة  يف   )17 جئ})الأنعام:  ی    ی       ی  ی  ىئ     ىئ 
ڀ   پڀ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   } ت��ع��اىل:  وق���ال 

ڤ  ٹ  ٹٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
اأ�سارت الآية الأوىل اإىل �سمول قدرته تعاىل على  ڤ})يون�ص:107(. 
يف  واملت�سرف  والخ��رتاع،  باخللق  املتفرد  �سبحانه  واأنه  املمكنات،  كل 

ال�سورة  يف  �سابقة  اآيات  يف  وارد  امل�سمون  وهذا  وحده.  �ساء  مبا  عباده 

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ  ت����ع����اىل:{  ق����ال 

پ})الأنعام:1( الآيات، وقال فيمن اأهلكه من القرون بكفره: {ڻ 
ے       ھ  ھ  ھ  ھ  ہ  ہ    ہ  ہ      ۀ  ۀ  ڻ 
ے ۓ ۓ ڭ ڭ })الأنعام: 6(، اإىل غري ذلك مما اقت�سى 

اأن جتيء الآية بقوله: { ی ی ی      ی   جئ }.

ي�سر  اأن غري اهلل  توهموا  الذين  قبلها حال  فقد ذكر  الثانية،  الآية  اأما   
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وينفع، وقالوا عن اآلهتهم: { ھ ھ } )يون�ص: 18(، فبني اهلل يف 

اأمر عباده يجري على  واأن  الآية انفراده باخللق والأمر، والنفع وال�سر، 

قدر لهم، ل يرده راد، ول يعار�سه معار�ص، وهي م�سامني فيها زيادة  ما 

امل�سامني  لتوؤكد  بزيادة  يون�ص  �سورة  اآية  الأنعام، فجاءت  �سورة  على ما يف 

م�سرتًكا،  ق��دًرا  الآيتني  يف  اأن  ذلك  وبيان  زي��ادة.  من  فيها  مبا  قبلها  التي 

الأنعام،  �سورة  اآية  يف  امل�ص  بفعل  اخلري،  م�ص  وذكر  ال�سر،  م�ص  ذكر  وهو 

وبفعل الإ�سابة يف اآية �سورة يون�ص، ويف اآية �سورة يون�ص قدٌر زائد، وهو ذكر 

اإرادة اخلري، فكاأن قد قيل فيها: واإن مي�س�سك بخري ويردك به فال راد ملا 

ۇئ ۆئ ۆئ   } اأ�سابك به واأراده بك، هذا جانب. ويف �سورة يون�ص: 

ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ  ىئ ىئ    ىئ ی ی ی ی جئ 
ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ   } وفيها:   ،)97-96 حئ})يون�ص: 
 ،)99 ڃ})يون�ص:  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦڦ  ڦ  
اآيتها:    وهذا �سديد الوقع على قلوب املوؤمنني، فاآن�سهم اهلل تعاىل، فقال يف 

{  ٹ ڤ ڤ}.
فجاءت كل اآية على ما جاءت عليه على اأمت منا�سبة، واأو�سح مالءمة. واهلل 

.
)1(

اأعلم مبا اأراد

1- املو�سوع كله ملخ�ص بت�سرف واقت�سار من كتاب مالك التاأويل )99-59/1(.
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-ال�ضوؤال )10(: جند يف �ضورة املطففني ذكر الكيل فقط فيم� اإذا ك�نوا 

ي�ضتوفون حقوقهم، وذكر الكيل والوزن مع� فيم� اإذا ك�نوا يعطون للغري 

حقه، فم� احلكمة يف القت�ض�ر على الكيل اأوًل، ثم يف ذكر الوزن معه ث�نًي�؟ 

-اجلواب: 

ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ    ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ   } تعاىل:  اهلل  يقول 

»املطففني«  لفظ   )3-1 })املطففني:  ې  ۉ  ۉ  ۅ        ۅ  ۋ  
ماأخوذ من التطفيف، وهو البخ�ص يف الكيل والوزن، و�سمي تطفيفا لأن ما 

لكنه  نزر حقري،  اأي  �سيء طفيف  اأو وزن  كيل  الواحدة من  املرة  يبخ�ص يف 

. والقت�سار على 
)1(

يتكرر ويكرث في�سري فاعله مطففا، مذموما ذما كبريا

اأخذوا ال�سيء  اإذا  الكتيال بالكيل يف �سورة ال�ستيفاء، لأن املطففني كانوا 

ا اأخذوه بالكيل دون الوزن، لأنهم يتمكنون من  الذي يكال وميكن اأن يوزن اأي�سً

ا�ستيفاء حقهم والبخ�ص فيه اأي الزيادة غري امل�ستحقة -على �سبيل ال�سرقة- 

يتمكنون من ذلك بالكتيال، واأي�سا ذكر الكيل هنا دون الوزن لأن الب�ساعة 

، هذا يف 
)2(

الواردة لأولئك التجار كانت يف الغالب حبوبا تقدر بالكيل فقط

جانب اأخذهم وا�ستيفائهم ما ي�سرتونه، اأما اجلانب الآخر الذي اأ�سيف فيه 

كانوا  للم�سرتي  يبيعونه  ما  اأعطوا  اإذا  كانوا  اأنهم  فبيانه  الكيل،  اإىل  الوزن 

متمكنني من البخ�ص فيه كيال كان اأو وزنا، فاأ�سري اإىل النوعني معا، املكيالت 

واملوزونات. ي�ساف اإىل ذلك اأن ال�سورة الكرمية تعرب عما وقع، وكان الواقع 

عبارة عن البخ�ص يف الكيل فقط يف حالة اأخذهم احلق، والبخ�ص يف الكيل 

التعبري عن  ال�سورة على  اقت�سار  لول  ولعله  اإعطاء احلق.  والوزن يف حالة 

.
)3(

الواقع لذكر الوزن مع الكيل يف اجلانب الأول كما ذكر يف اجلانب الثاين

1- راجع الآلو�سي )96-86/023(.

2- راجع ابن عا�سور يف تف�سري الآية.

3- راجع الآلو�سي ال�سابق )�ص07-96(.
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وجملة ما ذكر عن املطففني يالحظ فيها اأنهم مذمومون ذما �سنيعا على 

�سلوكهم ال�سيئ الظامل، لكن كيف يكون الذم على ا�ستيفائهم حقهم؟

واإن كانوا  ولعل اجلواب عرف من كونهم  وا�ستيفاء احلقوق ل ذم عليه. 

ي�ستوفون حقهم اإل اأنهم يطففون، اأي يبخ�سون، فيت�سرفون يف الكيل بهزه 

وكب�سه ونحو ذلك حتى ي�ستوفوا حقهم وزيادة، وحتى لو قلنا اإنهم ياأخذون 

مبكيالني  يكيلون  فهم  احل��ق،  يعطون  ل  لكنهم  لقلنا  زي���ادة  دون  حقهم 

ويخ�سرون امليزان، وكان الواجب اأن ي�سووا بني احلالتني اأخذا وعطاء بالعدل 

على اأقل تقدير، اإن مل يكن بالف�سل وال�سماحة.

-11-

-ال�ضوؤال )11(: يقول احلق تب�رك وتع�ىل: { ٺ ٺ    ٺ    ٺ  ٿ 

تر�ضعه بحكم  ب�إر�ض�عه، وهي  اأمره�  م� احلكمة من  الآيــة.  ٿ( } 
ع�طفة الأمومة؟ ويف الآية معنى موؤداه: اإذا خفت عليه فال تخ�يف. فكيف 

هذا؟ وم� الفرق بني اخلوف واحلزن؟

-اجلواب: 

ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ   ٺ     ٺ     {ٺ  ت��ع��اىل:  اهلل  ي��ق��ول 

ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ 
اأن   › مو�سى  �سيدنا  اأم  تعاىل  اهلل  اأم��ر   )7 ڄ})الق�س�ص: 
تر�سعه لأنها رمبا كانت ت�سرت�سع له مر�سعة اأخرى، فيفوت مق�سود مهم، 

وهو اأن ياألف لبنها بالر�ساع منها، فال يقبل غريها. فهذه حكمة يف اأمرها 

ج��زاءان  به  تعلق  �سرط،   { ٹ   ٹ  ٿ   } تعاىل:  وقوله  باإر�ساعه. 

على ما يراه بع�ص العلماء، واإذا كان كذلك �سدق مع كل جزاء منهما على 

فكيف هذا؟  تخايف،  عليه فال  فاإذا خفت  قوله:  اإىل �سدق  فيوؤول  انفراده، 

اجلواب اأن اخلوف الأول يف ال�سرط هو اخلوف من القتل، واخلوف الثاين 
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يف اجلزاء هو اخلوف من الغرق. فاملعنى يف هذا بالتف�سيل: اإذا خفت على 

مو�سى اأن يقتله فرعون الذي يقتل الأبناء فاألقيه يف اليم لينجو من القتل ول 

تخايف اأن يغرق يف اليم، فاإنه يف حفظ اهلل تعاىل. وبهذا يظهر املعنى بدون 

تناق�ص. 

واأما الفرق بني اخلوف واحلزن وهما يف قوله تعاىل يف الآية { ڤ ڤ  

ڤ  ڦ  } فهو اأن اخلوف عبارة عن غم ي�سيب الإن�سان لأمر يتوقعه يف 
الإن�سان لأمر قد وقع وم�سى. وبيان  اأما احلزن فهو غم ي�سيب  امل�ستقبل، 

ذلك هنا اأن اأم مو�سى كان اأمامها خماوف تعر�ص ر�سيعها للجوع وال�سدة 

وال�سيعة والهالك بالغرق اأو غريه، وكان وراءها بعد اإلقائه يف البحر اأحزان 

مفارقتها اإياه وذهاب طماأنينتها عليه، واأن�سها به، وقد بدل اهلل تعاىل خوفها 

اأمنا بالب�سارة بقرب رده اإليها، كما يدل عليه ال�سياق، وعو�سها عن حزنها 

النبوة  �سن  اإىل  �سيعي�ص  اأنه  يعني  وهذا  املر�سلني،  من  بجعله  فات  ما  على 

والر�سالة، واإىل ما �ساء اهلل. ولول اأنه اهلل تعاىل لكان من اأعجب العجب اأن 

يقال لوالدة: اإذا خفت على ر�سيعك فاألقيه يف البحر واإن اأعقبه قول {ڤ 

ڤ  ڤ  ڦ} لكن اهلل تعاىل قالها، وثبتها وب�سرها، ول يقدر على ذلك 
اإل هو جل جالله، وقد ا�ستف�سح الأ�سمعي امراأة اأن�سدت �سعرا فقالت له: 

 
)1(

اأبعد هذه الآية ف�ساحة وقد جمعت بني اأمرين ونهيني وخربين وب�سارتني؟!

اأبي �سريع  1- راجع املو�سوع - وقد زدت - على روح املعاين )54/02(، جامع البيان للدكتور زكي 

.)951/2(
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-12-

ى ائ ائ ەئ ەئ وئ  وئ ۇئ }   } -ال�ضوؤال)12( قوله تع�ىل: 

غري ي�ضري مبعنى ع�ضري فم� املعنى امل�ضتف�د من هذا التكرار وكذلك قوله 

تع�ىل { ڇ ڇ ڇ ڇ }؟

-اجلواب: 

 { ۇئ  وئ  وئ   ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى   } ت���ع���اىل:  ق���ول���ه 

)املدثر:9-10( لو قلنا اإن املعنى واحد يف اجلملتني فالثانية توكيد لالأوىل، 

ل  اأنه  والأوىل  الف�سيح.  العربي  الكالم  املرعية يف  الأغرا�ص  والتوكيد من 

ي�سريا كما  اأن يرجع  اأنه ل يرجى  يعني  {وئ ۇئ }  تعاىل  واأن قوله  تكرار 

يرجى تي�سري الع�سري من اأمور الدنيا، ويجوز اأن يكون و�سفه باأنه غري ي�سري 

على الكافرين يعني اأنه ي�سري على املوؤمنني فيكون تب�سريا للموؤمنني وتخويفا 

للكافرين. 

واأما قوله تعاىل { ڇ ڇ ڇ ڇ })املدثر: 28( فاإن جهنم ل تبقي الكفار 

اأنها  اأحياء حياة راحة، ول تذرهم اأي ول ترتكهم اأمواتا م�سرتيحني. كما 

ل تبقي لهم حلما ول تذر لهم عظما. اأعاذنا اهلل تعاىل منها اآمني.

-13-

والــنــون؟              ب�مليم  الــقــراآن  اآيـــ�ت  اأكـــر  ال�ضر يف ختم  -الــ�ــضــوؤال )13(: مــ� 

وم� احلدود اجل�ئزة يف تنغيم ال�ضوت اأثن�ء التالوة؟ 

-اجلواب:

كرث يف القراآن الكرمي ختم الآيات بحروف املد واللني واإحلاق الن�������ون   

الب�سملة،  يف  امليم  فوا�سلها  ففي  الفاحتة،  �سورة  يف  كما  ال�م���ي����م،  اأو 

ٺ }  پ} و{   } والنون يف  ٹ }،  ڀ } و{  و{ 
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فوجودهما  متقاربان،  وامليم  والنون  ڄ}،  و{ڄ  و{ٿ} 

يف الفاحتة اأو غريها من�سجم من الناحية ال�سوتية، ويف بيان احلكمة من 

التطريب بذلك، كما  التمكن من  ال�سيوطي: وحكمته وجود  كرثة ذلك قال 

قال �سيبويه: اإنهم اإذا ترمنوا يلحقون الألف والياء والنون لأنهم اأرادوا مد 

ال�سوت، ويرتكون ذلك اإذا مل يرتمنوا، وجاء يف القراآن على اأ�سهل موقف 

 انتهى كالمه.
)1(

واأعذب مقطع

يف  ال��وارد  التنغيم  من  ي�ساكله  وفيما  فيه  نقول  ذك��ره  ال��ذي  والتطريب 

ال�سوؤال، وترجيع ال�سوت، وتخزينه ما ياأتي: �سورة { ٱ ٻ ٻ} من 

ال�سور التي ت�سور يوم القيامة كاأنه راأي العني، فالنغمة احلزينة يف تالوتها 

من اأن�سب ما يكون، ولهذا قراأها اأبو هريرة › فكان يحزنها �سبه الرثاء، 

، اأما ترجيع ال�سوت -وهو 
)2(

اأورده احلافظ الذهبي يف معرفة القراء الكبار

النبي يرتمن يف  انب�ساط ون�ساط، وكان  ين�ساأ عن  حت�سني وترمن- فغالبا ما 

قراءته بعيدًا عن اأي موؤثر خارجي، فعن اأم هاين ر�سي اهلل عنها قالت: كنت 

اأ�سمع �سوت النبي وهو يقراأ، واأنا نائمة على فرا�سي، يرجع بالقراءة ويقراأ 

يف �سالته ليال عند الكعبة، كما جاء يف رواية فهو قبل الهجرة، ذكره �سيخ 

.
)3(

الإ�سالم الباجوري يف املواهب الآنية على ال�سمائل

وقراأ بالرتجيع يوم فتح مكة وهو على ناقته، ونقول خالفًا ملا ن�سب ذلك 

اإىل هّز الناقة له اإن اأحد ال�سحابة روى هذا وفعله اختيارًا، فدل على اجلواز 

بدون توقف على هز ناقة اأو غري ذلك من املوؤثرات اخلارجية، وما ورد من اأنه 

مل يكن يرجع يف القراءة حممول اإما على اأنه يف بع�ص اأو يف معظم الأوقات، 

الذي  اخل�سوع  ينايف  حيث  الغناء  كرتجيع  كان  ما  هو  املنفي  اأن  على  واإم��ا 

والفي�سل  للتالوة  التالوة، والرتجيع املطلوب هو ما كان حت�سينًا  يطلب يف 

1- الإتقان )569/2(.

2- معرفة القراء الكبار )16-06/1(.

3- املواهب الآتية )�ص 751(.
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بني اجلائز واملمنوع من التنغيم هو اإحكام التجويد، فحيث ل يخل التنغيم 

الف�سق  اأهل  حلون  من  فهو  بها  خماًل  التنغيم  يكون  وحيث  جائز،  فهو  بها 

والنب�ساط يف  البهجة  نغمة  ي�سع  ل  اأن  الفني  الواجب  ومن  والكبائر، هذا 

اآيات  تالوة  والنقبا�ص يف  نغمة احلزن  ي�سع  ل  واأن  التخويف،  اآيات  تالوة 

.
)1(

التب�سري

-14-

ۆ     {ۆ  لنبيه¤:  وتـــعـــ�ىل  تـــبـــ�رك  احلــــق  يـــقـــول   :)14( ـــوؤال  -الـــ�ـــض

ٱ ٻ ٻ   } نف�ضه�:  ال�ضورة  اأخــرى من  اآيــة  ۈ} ويف 
ٻ ٻ پ پ} الآية، نرجو اإلق�ء ال�ضوء على مع�ين الآيتني 

الكرميتني، وكيف ج�ء يف الأوىل: { ۆ    ۈ } ويف الث�نية: { ٱ 

ٻ }؟ 

-اجلواب:

ۈ    ۆ     ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  {ۓ  ت��ع��اىل:  اهلل  يقول 

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ })الأنعام: 33(: ُيحزن النبي¤ قولهم 
، واإنكارهم للبعث واجلزاء، واتخاذهم الدنيا 

)2(

اإن القراآن اأ�ساطري الأولني

ۋ ۋ  ٴۇ  ۈ   } للنبي¤  تكذيبًا  لي�ص  منهم  وهذا  ولهوًا.  لعبا 

له  قالوا  لو  ۆ ۆ    ۈ }. حتى   } تعاىل:  قال  ولهذا  ۅ }، 
احلقيقة  هي  وه��ذه  الأمني¤.  ال�سادق  �سرهم  يف  فاإنه  ك��اذب،  اإن��ه  علًنا 

التي يف قلوبهم يذكرها القراآن الكرمي وي�سري يف بع�ص الآيات الأخرى اإىل 

ظاهرهم املعاند املكذب اجلحود، مما جعلهم كفارًا باآيات اهلل ور�سله الذين 

جاءوا بها. وكاأن الآية الكرمية تقول للنبي¤: »هون عليك فاإنهم ل يكذبونك 

الغفور حممود م�سطفى ط 2، )�ص75، 95(، وانظر  اإىل فن الأداء للدكتور عبد  1- انظر املدخل 

لنف�ص املوؤلف كتاب الأ�سيل والدخيل، ففيه بيان مهم يف هذا ال�سدد.

2- اجلمل على اجلاللني )32/2(.
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فماأواهم   ،
)1(

فا�سرب« يحزنك  هذا  كان  فاإذا  باآياتنا،  يكذبون  واإمنا  اأنت، 

جهنم وبئ�ص املهاد. 

اأما قوله تعاىل يف نف�ص ال�سورة الكرمية -�سورة الأنعام- { ٱ ٻ 

 { ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ      پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ 
)الأنعام: 147( فهذا حديث عن تكذيبهم املعلن، بعد احلديث عن ت�سديق 

ال�سادق الأمني غري املعلن. فال تعار�ص بني ت�سديق يف ال�سر، وتكذيب يف 

العلن. واإن �سئت فقل: ل تعار�ص بني ت�سديق يف جانب، وتكذيب يف جانب 

اآخر، واإن كان هذا يلغي ذاك، ويجعله ت�سديقًا غري نافع لهم، ومعنى هذه 

الطيبات  حتليل  ومنه  به،  جئت  فيما   { ٻ  ٱ   } الكرمية:  الآي��ة 

به                    اهلل  لغري  اأه��ل  وم��ا  اخلنزير،  وحل��م  امل�سفوح،  وال���دم  امليتة،  وحت��رمي 

{ٻ } لهم )لليهود وامل�سركني(: { ٻ ٻ پ پ } حيث مل 

اإهمال، وقوله تعاىل:  اإمهال ل  فاإنه  بالعقوبة، ثم ل تغرتوا بذلك  يعاجلكم 

بدعائهم  تلطف  فيه   { پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ٱ   }

اأن املحل حمل عقوبة  اإىل الإمي��ان. فال يرد كيف قال يف اجلواب ذلك مع 

فيه  تعاىل  قاله  وما  �سديدة.  عقوبة  ذو  ربكم  فقل  يقال:  اأن  الأن�سب  فكان 

تعليم للدعاة اإىل اهلل اأن يتلطفوا ومع هذا التلطف قال بعد ذلك: { پ پ     

لئال يغرتوا رجاء رحمته عن خوف نقمته:  ڀ ڀ ڀ ڀ} 

 .
)2(

فيجرتئوا على مع�سيته. وذلك اأبلغ يف التهديد

1- روح املعاين )431/7- 531(.

2- اجلمل على اجلاللني، ال�سابق بت�سرف )ج�/501(.
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-15-

بني �ضورتي  ڈ ڈ ژ ژ ڑ}  -ال�ضوؤال )15(: وقعت �ضورة { 

الن�ضر والإخال�س، فم� احلكمة من هذا؟

-اجلواب:

اأ�سرار دقيقة، ومعان  ال�سور علم عظيم، يك�سف عن  املنا�سبات بني  علم 

عجيبة، حتى اعترب الت�سال بني ال�سور، وقوة الرتابط، ومتانة العالقة وجها 

اأن يوقع منا�سبة بني كالم  ب�سر  ي�ستطيع  القراآن، حيث ل  اإعجاز  من وجوه 

متفرق، قاله يف �سنوات طويلة، ويف ظروف ومو�سوعات خمتلفة متامًا، وقام 

ب�سم بع�سه اإىل بع�ص، فجاء به كالما واحدًا، ون�سيجًا حمكمًا كاأنه مل يكن 

متفرقات �ستى، هذا خارج عن طوق الب�سر. 

يف  الرتتيب  بهذا  وه��ي  ع��الق��ات  م��ن  ال�سور  ب��ني  م��ا  العلماء  ت��اأم��ل  وق��د 

النزول -ولكل  ال�سريف، هذا الرتتيب املختلف متامًا عن ترتيب  امل�سحف 

ال�سوؤال  الثالث مو�سوع  ال�سور  قالوه يف  اإلهية-. ومما  ترتيب منهما حكمة 

اأن اهلل تعاىل ملا ذكر يف �سورة الن�سر دخول النا�ص يف ملة الإ�سالم عقبه 

الوعيد  فو�سل  وخ�سرانه،  فيها  يدخل  بع�ص ممن مل  بذكر هالك  �سبحانه 

بالوعد، ويف الوعيد م�سرة للنبي¤ حيث اإنه وعيد موجه اإىل اأعدائه، ويف 

الوعد م�سرة له حيث اإنه له ولأمته. وقدم الوعد على الوعيد ليكون الن�سر 

مت�ساًل بقوله تعاىل: { ڦ ڦ })الكافرون: 6(. 

اأن �سورة الن�سر من  ال�سور، مع  فتاأمل هذه املجان�سة احلا�سلة بني هذه 

اآخر ما نزل باملدينة، وتبت من اأوائل ما نزل مبكة، لتعلم اأن ترتيبها من اهلل 

. وعقب اهلل �سورة تبت ب�سورة الإخال�ص التي نزه 
)1(

تعاىل، وباأمره عز وجل

فيها نف�سه عن م�سابهة خلقه، فال ولد له ول والد، ول مماثلة اأحد -�سبحانه 

له ما نزه اهلل نف�سه عنه من  الذي كان  اأبي لهب  وتعاىل- فرد بذلك على 

1- روح املعاين )062-952/03(.
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ال�ساحبة والولد، واعتز اأبو لهب -كعادة العرب- مباله، وما ك�سب من اأولد، 

 .
)1(

فنزل به الهالك واخل�سار، ومل ينفعه �سيء من ذلك

واملنا�سبة تظهر يف هذا الرتتيب من وجه اآخر، وذلك اأنه ملا ذكر الن�سر 

والتنكيل  لهب،  اأبي  اللدود  للعدو  النكراء  والهزمية  املبني  والفتح  العظيم، 

ال�سنيع بزوجته، وتبينت كرثة املهزومني، وكرثة جنود احلق، وكل ذلك لرجل 

ذلك،  كل  له  �سنع  من  ملعرفة  الأفكار  ت�سوفت  الكفر،  اأمة  �سد  وقف  واحد 

باهلل  فة  ُمعرِّ ال�سانع احلكيم،  كا�سفة عن �سفات  الإخال�ص  �سورة  فجاءت 

 جل جالله.
)2(

الأحد ال�سمد

-16-

-ال�ضوؤال )16(: من الآية الث�لثة والأربعني من �ضورة النجم حتى الآية 

اخلم�ضني جند بع�ضه� مبدوءاً بقوله تع�ىل: { مح جخ } وبع�ضه� بدون 

لفظ { جخ }. فم� ال�ضبب يف ذلك؟ 

 { حص مس خس حس }  ،)43 })النجم: مخ حخ جخ مح }

ٿ   {ٺ   ،)45 ٻ })النجم:  ٻ      ٻ  ٻ  ٱ   } )الــنــجــم:44(، 

ٿ  ٿ })النجم: 48(، { ٹ ٹ ٹ  ٹ })النجم: 49(، { ڤ 
ڤ ڤ ڦ })النجم: 50(، بدون ذكر )هو( يف من��ضبتني.

-اجلواب:

يف الآيات امل�سار اإليها يف ال�سوؤال اأربع اآيات بلفظ { مح جخ }، واآيتان 

اإىل اهلل تعاىل  اللفظ توكيد لن�سبة ما بعده  وِذْكر هذا  جخ }   } بدون لفظ 

الآيتان  اأم��ا  �سبحانه.  اإليه  الأم��ور  تلك  ين�سبوا  مل  الذين  الكفار  مل�سادة 

اخلاليتان من لفظ { جخ } فالأن ما فيهما من�سوب اإىل اهلل تعاىل باتفاق، 

1- جواهر البيان للغماري )�ص851- 951(.

2- نظم الدرر )675/8(.
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فلم ينكر اأولئك الكفار ن�سبته اإىل اهلل تعاىل، فلم يكن حمتاجًا اإىل التوكيد 

بذكر لفظ { جخ }، فلم يذكر فيهما، ولن�سرح املوا�سع املوؤكدة واإن مل تكن 

متوالية، ثم ن�سرح املو�سعني امل�ستغنيني عن التوكيد على النحو التايل: 

ن�سبة  وتعاىل  �سبحانه  اأك��د  مخ}  حخ  جخ  {مح  تعاىل:  اهلل  ق��ال 

الإن�سان  بفعل  اأنهما  متوهم  توهم  رمبا  لأنه  نف�سه،  اإىل  و�سده  الإ�سحاك 

واختياره لنف�سه، اأو اختيار غريه له وتاأثريه فيه باإطالق، اأو كلما �ساء. ومن 

تاأمل عرف اأنه كم من مريد لل�سحك وهو ل يجده، ول ي�ستطيعه، وكم من 

مريد للبكاء ول يبكي. وقد قراأنا يف مكت�سفات العلم اأن الطفل يبكي فيكون 

عط�ص  اأو  جوع  من  البكاء  �سبب  على  داًل  واكت�سفوا-  فح�سوا  -كما  بكاوؤه 

ُي�سحك كذلك  اأو  داًل،  بكاء  يبكي  اأمل يف مو�سع معني من ج�سمه. فهل  اأو 

اأنه املحيي  فاأكد  {حس خس مس حص}  اإل اهلل جل �ساأنه ؟!، وقال تعاىل: 

املميت، مراغمة ملن يزعم اأن غريه يحيي ومييت، كما قالها النمرود جاهاًل 

اأو متجاهاًل. 

وزاد  يغني،  ما  اأعطى  اأي:   { ٿ  ٿ   ٿ   ٺ   } وتعاىل:  �سبحانه  وقال 

يف العطاء فمنح ما يقتنى، واأكد ذلك بذكر لفظ { جخ } كما عرفنا، ردًا 

على من يزعم اأن بقدرته اأن يفعل ذلك، كما ظن قارون حتى قال: { ٻ 

ٻ ٻ    پ } فجرى له ما جرى. وقال �سبحانه وتعاىل: { ٹ ٹ ٹ  
ٹ } موؤكدًا اأن كوكب ال�سعرى مربوب هلل تعاىل، وهذا اأبلغ رد، واأوكده 

ٱ ٻ   } اأما قوله تعاىل:  على من زعم ال�سعرى ربًا ل مربوبًا وعبدها. 

اإىل  يحتاج  لأنه ل  يوؤكد،  فلم  ڤ ڤ ڤ ڦ }   } وقوله:  ٻ}، 
اأن يخلق �سيئًا، كما مل يزعم  اأن با�ستطاعة خملوق  توكيد، فلم يزعم اأحد 

. هذا واهلل اأعلم.
)1( 

اأحد اأن ب�سرًا اأهلك عادًا قوم هود ‹

1- راجع الني�سابوري مع م�سحف التهجد )4903/4- 5903(، والرو�سة الريان )254-154/2(.
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الكرميتني  الآيــتــني  معنى  على  ال�ضوء  اإلــقــ�ء  نرجو   :)17( -الــ�ــضــوؤال 

الواحدة وال�ضتني من �ضورة النحل، واخل�م�ضة والأربعني من �ضورة ف�طر، 

وبي�ن احلكمة من الفروق اللفظية التي بينهم�. 

-اجلواب:

يف الآية الواحدة وال�ستني من �سورة النحل يقول اهلل تعاىل: {ڻ ڻ 

ويف  ے}،  ھ  ھ  ھ  ھ   ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ    ڻ  ڻ 
ٱ   } وتعاىل:  �سبحانه  يقول  فاطر  �سورة  من  والأرب��ع��ني  اخلام�سة  الآي��ة 

ڀ  ڀ  ڀ  پ   پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ 
ۀ}،   } الأوىل:  الآية  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ}، فنجد يف 

ويف الثانية: { ٻ پ }، ويف الأوىل: { ہ }، ويف الثانية: { پ  

ڀ }: ومن احلكمة يف ذلك ما نتبينه مما ياأتي: الآية الأوىل تقدمها 
يف  الأ�سنام  ي�سركوا  واأن  اثنني،  اإلهني  يتخذوا  اأن  نهوا  الذين  عن  اخلرب 

عبادته، واأن يجعلوا لها ن�سيبًا من مالهم، وَيْدعوا املالئكة بنات ربهم، واأن 

يقتلوا بناتهم واأدًا خوف الفقر، وكل ذلك من اأفعالهم ظلم منهم لأنف�سهم 

اأي مبا  ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ}   } تعاىل:  فقال  لغريهم،  مع ظلمهم 

 { ڀ  پ    }} هنا  يقل  ومل   .
)1(

الآي���ة واأنف�سهم،  غريهم  به  ظلموا 

احرتازًا عن اجلمع بني ظائها وظاء ظلمهم يف جملة. واأما { پ  ڀ } 

. وهذا من ح�سن التاأليف 
)2(

يف �سورة فاطر فلي�ص معها يف اجلملة ظاء اأخرى

 .
)3(

وق�سد احلروف مما يراعى يف الف�ساحة ؛ ول يخفى على اأهل البالغة

ۆ  ۆ  ۇ  ۇ   ڭ  {ڭ  تعاىل:  قوله  تقدمها  قد  فاطر  �سورة  واآي��ة 

1-درة التنزيل )�ص491( ومالك التاأويل )606/2- 706(.

2- فتح الرحمن )�ص221(.

3- درة التنزيل )�ص491- 591(.
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قوله:  على   )43-42 ۅ})فاطر:  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ 
اج��رتاح��ات��ه��م،  ع��ل��ى  ي�سري  وه���ذا  وئ}،  ەئ   ەئ     ائ  ائ   }

ٻ   } قوله  ذلك  فنا�سب  ال�سيئ،  ومكرهم  لنفورهم،  اكت�سابهم،  و�سيئ 

پ}، وقال: {  پ پ پ  ڀ } لينا�سب يف طول تركيبه 
قوله: { ٻ پ }، كما نا�سب قوله { ہ } يف الآية الأوىل قوله: 

{ ۀ } يف قلة حروفه، تنا�سب التوازن والتناظر والتقابل، فَورَد كل على 

.
)1(

ما يجب

واملعنى يف الآيتني الكرميتني اأن اهلل تعاىل لو اآخذ الكفار بكفرهم ما ترك 

على ظهر الأر�ص م�سركًا. فاملراد بالظلم هنا الكفر، واملراد بالدابة الدابة 

الظاملة وهي الكافر. هكذا نقل عن ابن عبا�ص ر�سي اهلل عنهما. 

باأنواع  النا�ص بظلمهم  خذ 
ُ
اأ لو  اأن اهلل تعاىل  املعنى  اأن  التف�سري  وجاء يف 

املظامل واملعا�سي ملنع عنهم املطر، فانعدم النبات، وبعدمه يعدم احليوان، 

. فلي�ص يف املعنى موؤاخذة الربيء بظلم الظامل. بل حتى 
)2(

ثم يعدم الإن�سان

اإلهية، ويعو�ص اهلل  الُظلم من الظاملني لكان حلكمة  اأ�ساب الرباآء �سوؤُم  لو 

الرباآء يف الآخرة مبا هو خري واأبقى. 

1- مالك التاأويل )706/2(.

2- غرائب اآي التنزيل )852/652(.
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-18-

-ال�ضوؤال )18(: القول ب�أن مو�ضى ‹ �ض�حر عليم ن�ضب اإىل كب�ر قوم 

ال�ضعراء،  �ضورة  يف  نف�ضه  فرعون  اإىل  ون�ضب  الأعـــراف،  �ضورة  يف  فرعون 

فكيف جنمع بينهم�؟ وم� وجه اخت�ض��س كل �ضورة مب� فيه�؟ 

-اجلواب:

اأنه اإذا ذكر ق�سة يف عدة �سور ذكر يف  من روائع اإعجاز القراآن الكرمي 

كل �سورة جزءًا، ونراه موؤديًا لغر�ص كامل يف مو�سعه، ومنا�سبًا له، بحيث 

لو بدلنا جزءًا مكان جزء مل ي�سلح لل�سياق، ومل جند فيما نبدله للتجربة 

اجتهت  ما  هذا  على  الدالة  النماذج  ومن  وروعته.  القراآين،  الأ�سلوب  دقة 

على  الدعاء  �سدر  بيان:  من  يتي�سر  ما  واإليك  ال�سابق.  ال�سوؤال  عناية  اإليه 

مرة،  قومه  من  امل��الأ  ومن  م��رة،  فرعون  من  عليم  �ساحر  باأنه   › مو�سى 

-كما  ل��ه  املنا�سب  املو�سع  يف  ال�سعراء  ���س��ورة  يف  ف��رع��ون  ق��ول  وذك��ر 

قول  وذكر  املالأ.  قول  يذكر  اأن  ال�سورة  هذه  يف  ي�سلح  ل  بحيث  �سنبينه- 

ي�سلح يف  ل  بحيث  للمو�سع  ال�سالحية  وجه  على  الأع��راف  �سورة  املالأ يف 

اأن �سورة ال�سعراء يتقدم فيها ابتداء  هذه ال�سورة ذكر قول فرعون. وذلك 

ىئ ی  ی ی ی جئ حئ مئ     } ‹ بقوله:  خماطبة فرعون ملو�سى 

ىئ يئ})ال�سعراء:18( الآيات من الآية الثامنة ع�سرة حتى الآية الثالثة 
والثالثني يف املحاورة التي متت بينهما، فنا�سب ذلك اأن يذكر قول فرعون 

للمالأ يف قوله تعاىل: {ۉ ې ې ې ې ى  ى})ال�سعراء: 34(؛ 

 ،
)1(

لأن فرعون هو املتكلم بذلك اأوًل، يريد تنفري قومه من متابعة مو�سى ‹

فهذا �سياق -كما نرى- مرتابط، بذكر ما قال فرعون اأوًل واأخريًا، ولو ذكر 

الأعراف  �سورة  اأما  وت�سل�سله.  لل�سياق  منا�سبًا  كان  ما  قوله  بدل  املالأ  قول 

فذكر فيها قول املالأ، يف قوله تعاىل: {ڇ ڇ  ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ 

1- راجع ك�سف املعاين )�ص581- 681(.
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109(. وبذلك مت ا�ستيعاب ذكر الذين ادعوا هذا  ڎ  ڎ})الأعراف: 
الدعاء على �سيدنا مو�سى ‹. 

�سرحناه،  ما  هو  ال�سعراء  �سورة  يف  فرعون  مقالة  ذكر  اإىل  فالداعي 

الداعي موجوًدا يف �سورة الأعراف فلم تذكر مقالة فرعون  يكن ذلك  ومل 

اأن يكون  فيها، ووجد الداعي اإىل ذكر مقالة املالأ يف �سورة الأعراف، وهو 

اأ�سحاب املقالة املذكورة من فرعون وملئه قد ا�ستكمل ذكرهم، بدون تكرار، 

وبدون اقت�سار على بع�سهم. واهلل اأعلم.

-19-

-الــ�ــضــوؤال )19(: مــ� ال�ضر يف اأن املــوىل عــز وجــل قــدم احلــيــ�ة يف قوله 

تع�ىل: { چ چ  ڇ   }؟ 

-اجلواب:

يقول احلق تبارك وتعاىل: {چ چ  ڇ  ڇ ڇ})يون�ص:56( 

واملعنى اأنه تعاىل يحي ومييت يف الدنيا من غري دخل لأحد يف ذلك، وهذا 

الإحياء  يفعل  تعاىل  اأنه  والن�سور، على معنى  البعث  قادر على  اأنه  يدل عل 

تزول  ل  لذاته  القادر  لأن  العقبى،  يف  عليهما  قادر  فهو  الدنيا  يف  والإماته 

واأدب��ًا،       دائمًا  لهما  قابلة  واملوت  للحياة  بالذات  القابلة  وامل��ادة  قدرته، 

ول يخفى اأن ذكر القدرة على الإماتة ا�ستطرادي ل دخل له يف ال�ستدلل 

على البعث والن�سور، وامل�سار اإليه يف اآخر الآية بقوله { ڇ ڇ } 

 .
)1(

اأي: يف الآخرة بالبعث واحل�سر

الإلهية،  ال��ق��درة  كمال  بيان  يف  دخ��ل  الإم��ات��ة  بذكر  ال�ستطراد  ولهذا 

والتنبيه اإىل ما خفي على بع�ص امل�سركني اإذ ظن اأن الإماتة اأمر �سهل مقدور 

1- الآلو�سي )831/11(.
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يقدروا  ومل  جنا  للهالك  متعر�ص  من  فكم  كذلك،  لي�ست  اأنها  مع  للب�سر، 

على اإماتته، وهذا خليل اهلل ‹ اأرادوا موته باإحراقه فلم ميت ومل حترقه 

چ}   } قّدم  فِلَم  ميتًا  ُيعّد  الروح  نفخ  قبل  الإن�سان  اإن  قلنا  واإذا  النار. 

ي�سري  ال��ذي  فهو  ب�ساأنه،  لالهتمام  الإح��ي��اء  ق��دم  قلنا:  ڇ}،     } على 

اإىل الرد على منكري البعث، ويدل على البعث -كما ذكرنا- وفيه التذكري 

بنعمة احلياة التي هي من اأعظم النعم، وخ�سو�سًا احلياة الثانية يف الدار 

{پ ڀ ڀ     تعاىل:  التي هي احلياة احلقيقية، كما قال  الآخ��رة، 

ڀ ڀ})العنكبوت:64( اأي: احلياة الكربى احلقيقية التي ل تنقطع. 
نقول  حني  عظيمًا  مبلغًا  تبلغ  الآي��ة  يف  مقدمًا  جعلته  التي  الإحياء  واأهمية 

بحمله على معناه احلقيقي واملجازي حتى ي�سمل هذا الإحياء اأو ت�سمل هذه 

احلياة ما يخ�ص الإن�سان من الف�سائل كالعقل والإ�سالم والعلم، ففيه تذكري 

بنعمة هي اأعظم النعم، وهي نعمة الإ�سالم والإميان. ومن اإطالقات احلياة 

{ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ  ڱ ں  على الف�سائل قوله تعاىل: 

 .
)1(

ں ڻ  ڻ ڻ        ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ})الأنعام: 122(
اإنه اأعظم اإحياء يف الدنيا.

-20-

ٹ  ٿ  ٿ   ٿ  ٿ  ٺ     } تــعــ�ىل:  قــولــه  عــن   :)20( -الــ�ــضــوؤال 

يجعل  ومل  )�ضكور(  مــع  مثاًل  )�ضبور(  يقل  ومل   )5 ٹ})اإبراهيم: 
)�ضكور( على منط )�ضب�ر(، فم� احلكمة يف هذا؟ 

-اجلواب:

وزن فعول مثل )�سكور(، )و�سدوق( �سيغة تدل على الدوام وال�ستمرار، 

فكان هذا الوزن يف الآية الكرمية )�سكور( م�سعرًا باملطلوب من دوام �سكر 

وقواه  كحياته،  عبده،  على  م�ستمرة،  دائمة.  فاإنها  نعمة،  على  تعاىل  اهلل 

1- فتاوى الرملي على هام�ص فتاوى البهتيمي )512/4- 612(.



91

الآية  يف  )�سبار(  مثل  فعال  وزن  اأم��ا  يح�سى،  ل  وما  والبدنية،  العقلية، 

الكرمية املذكورة فال ي�سعر بالدوام وال�ستمرار، بل هو مثل اأّكال و�سراب، 

فاإن الأكل وال�سرب ونحوهما لي�ص �سيء منها م�ستمرًا متواليًا بال انقطاع، 

عليها  ال�سرب  اإىل  املحتاجة  املوؤملات  لأن  املنا�سب،  هو  )�سّبار(  هذا  فكان 

 .
)1(

لي�ست عامة، بل تقع يف بع�ص الأحوال دون بع�ص

وكل هذا منا�سب متام املنا�سبة ملو�سوع الآية الكرمية، التي تتحدث عن 

پ پ ڀ ڀ   ڀ   } ال�سفن، واأن اهلل تعاىل يجريها باأمره، وقال: 

ڀ ٺ ٺٺ ٺ   ٿ ٿ ٿ  ٿ ٹ ٹ })ال�سورى: 33(.

وينقطع،  موؤملًا،  اجلري  عن  وتعطلها  ال�سفينة،  ركود  وجدنا  تاأملنا  واإذا 

فلن�سرب على ما يوؤمل، ووجدنا �ساأنها املعتاد اأن جتري بي�سر، فليكن �ساأننا 

�سرب  اأوق��ات  لي�ست  نف�سها  الأمل  اأوق��ات  اأن  ذلك  من  واأك��رث  ال�سكر.  دوام 

فقط، بل هي اأي�سًا اأوقات �سكر، في�ستغرق ال�سكر كل الأوقات، ونحمد اهلل 

احلمد  مع  املكروه  هذا  فاإن  �سواه،  مكروه  على  يحمد  ل  فاإنه  حال،  كل  يف 

{ىث  يث  حج مج  وال�سكر وال�سرب يكون �سببًا للفوز باجلزاء الأوفى 

جح مح})الزمر: 10(. واأقل ما ي�ست�سعره املوؤمن، ويحمد اهلل عليه عند 
ح�سول ما يوؤمل اأنه مل يكن اأفظع من ذلك، اأو اأنه مل يكن م�سيبة يف دينه. 

�سكور،  لكل �سبار  اآيات  اإىل  ت�سري  الكرمية  الآية  اإن  العلماء  بع�ص  ويقول 

اأي ت�سري اإىل دلئل قدرة اهلل تعاىل وم�سيئته املطلقة يف جريان ال�سفينة يف 

كل  بها  ويعترب  يدركها  اأو جمهول،  معلوم  ل�سبب  وركودها  كاجلبال،  البحر 

�سبار على البحث العلمي، �سكور ين�سب هذه الآيات الباهرة اإىل مبدعها جل 

جالله. هذا واهلل ويل التوفيق.

1- املادة ماأخوذة بت�سرف من ك�سف املعاين )�ص:912- 022( �سورة اإبراهيم. 
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-21-

ال�ضمع،  ذكــر  �ضورة ف�ضلت جــ�ء  الع�ضرين من  الآيــة  -الــ�ــضــوؤال)21( يف 

والأب�ض�ر، واجللود وهي ح��ضة اللم�س، ومل تذكر ح��ضة الذوق ول ح��ضة 

ال�ضم، فم� احلكمة من ذلك؟ 

-اجلواب:

وترك  واللم�ص،  والب�سر،  ال�سمع  اأعني  خ�سو�سًا،  احلوا�ص  هذه  ذكرت 

الوجوه،  بع�ص  اللم�ص من  داخل يف  الذوق  لأن  وال�سم،  الذوق  ذكر حا�ستي 

لأن اإدراك الذوق ل يتاأتى حتى ي�سري طرف الل�سان مالم�سًا جلرم الطعام. 

وكذلك ال�سم ل يتاأتى حتى ي�سري الأنف مما�سًا جلرم امل�سموم اإذ تتطاير 

اأجزاء دقيقة جدًا من ال�سموم اإىل الأنف فيلم�سها اأي ي�سمها، فكان الذوق 

 .
)1(

وال�سم داخلني يف جن�ص اللم�ص

-22-

-ال�ضوؤال )22(: ج�ء يف �ضورة البقرة: {ڄ ڄ ڃ ڃ    ڃ}، 

ويف �ضورة اآل عمران { ائ ەئ ەئ } فزاد ذكر الأنف�س، وكذا يف �ضورة 

ر�ضول  يــقــل:  ومل  ۓ}  ے  ے  ھ  {ھ  الــتــوبــة 

منكم، فم� احلكمة يف ذلك؟

-اجلواب: 

اآية �سورة البقرة يف �سياق دعاء �سيدنا اإبراهيم ‹، يقول: { ڄ ڄ 

ڇڇ  ڇ   چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ     ڃ 
ڇ ڍ ڍ   ڌ})البقرة: 129(، اأما اآية �سورة اآل عمران ففي �سياق 
المتنان من اهلل تعاىل على املوؤمنني، فينا�سبه ذكر {ے ۓ} ملزيد 

1- مادة املو�سوع ماأخوذة من كتاب جامع البيان يف مت�سابه القراآن )622/2- 762(. 
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{ۉ  تعاىل:   قال  الأنف�ص،  لفظ  اللفظ،  هذا  به  ي�سعر  كما  واملنة،  احلنو 

ۇئ  وئ  وئ  ەئ      ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې 
ىئ  ېئ  ېئ  ېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئ 
�سياق  التوبة،  �سورة  اآية  �سياق  وكذلك   .)164 عمران:  ىئ})اآل  ىئ 
قال  رب��ه،  ب�سفات  متخلق  بنبي  املوؤمنني،  على  تعاىل  اهلل  من  وحنو،  منة 

تعاىل: { ھ ھ ے ے ۓ ۓ  ڭ ڭ ڭ 

)ال��ت��وب��ة:128(.  ۆ}  ۆ  ۇ    ۇ  ڭ 
فجاء يف �سياق املنة والرحمة والإ�سفاق يف الآيتني ما ينا�سب ذلك ال�سياق.

-23-

ويف  ٹ}  ٹ  ٹ   ٿ  {ٿ  البقرة:  �ضورة  يف  جــ�ء   )23( -ال�ضوؤال 

و)عــلــى(؟                 )اإىل(  بــني  الــفــرق  فــمــ�  پ}  ٻ  ٻ  {ٻ  عــمــران:  اآل 

وم� من��ضبة كل منهم� ملو�ضعه؟

-اجلواب:

ٹ}  ٹ  ٹ   ٿ  ٿ  {ٿ  البقرة:  �سورة  يف  الكرمية  الآية  �سدر 

فهي خطاب للموؤمنني، وما اأنزل اإليهم ياأتيهم من اأي جهة، ومن كل جهة، 

ياأتيهم منها من يبلغهم. فلفظ )اإىل( لالنتهاء، والدين ينتهي اإليهم، وي�سل 

اإليهم من اأي جهة، ولي�ص لذلك جهة واحدة معينة، اأما اآية �سورة اآل عمران 

ٱ   } تعاىل:  قال  العلّو،  وهي  واح��دة،  جهة  على  يدل  ال��ذي  )على(  بلفظ 

ٻ ٻ ٻ ٻ پ} فاخلطاب فيها { ٱ } لر�سول اهلل¤، وهو 

العلو  جهة  من  اإل  عليهم  الوحي  ينزل  ل  وال�سالم  ال�سالة  عليهم  والر�سل 

كما ح�سن  لذلك،  املو�سع  هذا  يف  پ }   } لفظ  وَح�ُسَن  فنا�سب  فقط، 

ونا�سب لفظ { ٹ } يف مو�سعه ال�سابق، ملا ذكرناه. اأ�سف اإىل ذلك ف�سل 
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تنويع اخلطاب، فتارة يخاطب اهلل تعاىل املوؤمنني، وتارة يخاطب النبي¤. 

 .
)1(

واأكرث خطاب النبي ب� على، كما اأن اأكرث خطاب الأمة ب� اإىل

-24-

{ڑ ڑ         ک     الأنع�م:  -ال�ضوؤال )24(: يقول اهلل تع�ىل يف �ضورة 

ک کک گ گ گ گ ڳ       ڳ ڳ} ويف �ضورة ال�ضعراء بدون 
ذكر م� كذبوا به، وب�ل�ضني بدل )�ضوف(، فم� وجه ذلك؟

-اجلواب:

و�سورة  الكالم،  �سياغة  يف   
)2(

تنويع خمتلفني  باأ�سلوبني  املعنى  جم��يء 

ال�سعراء، فيقراأ الإن�سان يف  الأنعام �سابقة يف امل�سحف الكرمي على �سورة 

-وهو  واإطناب  بب�سط  فيها  الكالم  فيجد  اأوًل،  الأنعام  �سورة  اخلتمة  تالوة 

لكنه  نف�سه  الكالم  فيجد  ال�سعراء  �سورة  يقراأ  ثم  الأول-  للمو�سع  املنا�سب 

 
)3(

باإيجاز واخت�سار - وهو املنا�سب للمو�سع الثاين اإذ قد �سبق ب�سطه.

{ڑ ڑ         ک    ک کک گ گ  الأنعام:  �سورة  تعاىل يف  قال 

{ڃ  ال�سعراء:  �سورة  يف  وقال   )5 ڳ})الأنعام:  ڳ  ڳ        گ  گ 
ڃ      ڃ چ چ چ چ ڇ})ال�سعراء: 6(. فاأ�سبعت الألفاظ 
يف الآية الأوىل م�ستوفية ملعناها، فذكر فيها ما كذبوا به، وهو احلق الذي 

الكالم  اإ�سباع  باب  من  »�سوف«  بلفظ  وجيء  تعاىل،  اهلل  عند  من  جاءهم 

. وحذف قوله: »باحلق جاءهم« اأي مل يذكر يف الآية الثانية للعلم به 
)4(

كذلك

1- املادة ماأخوذة من كتاب ك�سف املعاين يف املت�سابه من املثاين لبن جماعة )�ص801-701(. 

2- ك�سف املعاين )�ص:451(. 

3- فتح الرحمن )�ص:611(. 

4- راجع درة التنزيل )�ص:87( وغريه.. 
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. وهو معلوم اأي�سًا عند الإطالق، فاإنك اإذا قلت: كّذب 
)1(

من الأوىل، وهو مراد

فالن واكتفيت بذلك كان معناه اأنه كذب باحلق، فلو اأردت غري ذلك �سرحت 

 .
)2(

اهلل¤ ر�سول  فالن  وكذب  م�سيلمة،  فالن  كّذب  مثاًل:  فقلت  تريد  مبا 

واحلذف امل�سار اإليه يف الآية الثانية ينا�سبه الخت�سار، فجيء فيها بال�سني 

. وامل�سهور 
)4(

، وهي توؤدي معناها وقيل اإنها خمت�سرة منها
)3(

بدًل من �سوف

اأنها هنا -دون �سوف-  اأن ال�سني اأقرب من �سوف، فاأخذ بع�سهم من هذا 

مذكور  القراآن  لأن  الآي��ة  هذه  يف  واأوث��رت  القراآن،  �ساأن  تعظيم  اإىل  ت�سري 

قبلها �سراحة، يف قوله تعاىل: {ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ   ڄ   ڄ ڄ 

. ومن 
)5(

ڄ})ال�سعراء: 5(، ومل يذكر بهذه ال�سراحة يف الآية الأوىل
املنا�سب  فكان  قبلها،  وما  ال�سعراء،  �سورة  اآية  يف  الإيجاز  مالحظة  ال�سهل 

جميء الإيجاز مع الإيجاز. ومن ال�سهل اأي�سًا مالحظة الإطناب يف اآية �سورة 

ففي  الإطناب.  مع  الإطناب  جميء  املنا�سب  من  فكان  قبلها،  وما  الأنعام، 

وانفراده  الإلهي،  والقتدار  القهر  دلئل  ب�سط  الكرمية  ال�سورة  هذه  اآيات 

وال�سياء،  لالهتداء  والنجوم  بالكواكب  والإنعام  والإيجاد،  باخللق  تعاىل 

 وما ق�سى اهلل من اأجل، واإحاطة علمه عز وجل يف 
)6(

وخلق الإن�سان من طني

ال�سموات ويف الأر�ص {ڃ چ  چ چ چ ڇ})الأنعام: 3(. 

1- الآلو�سي )39/7(. 

2- درة التنزيل )�ص:87(. 

3- الآلو�سي ال�سابق. 

4- درة التنزيل ال�سابق، ومل يرت�ص القول بال�سني خمت�سرة من �سوف، واإن قاله بع�ص النحويني. 

5- راجع ك�سف املعاين )551(. 

6- راجع مالك التاأويل )082/1- 282(. 
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-25-

{ ۓ ڭ  الأنــعــ�م:  �ضورة  تع�ىل يف  يقول اهلل  -ال�ضوؤال )25(: 

ڭ  ۓ   } نف�ضه�:  الــ�ــضــورة  يف  يــقــول  ثــم  ڭ}  ڭ  ڭ  
مــع احتــ�د  الآيــتــني  املخَتِلِف يف  اخــتــالف  فم� وجــه  ڭ  ڭ ڭ} 

َمْرَم�ُهَم�؟ 

-اجلواب: 

ت��ع��اىل:  اهلل  ي��ق��ول  الأن���ع���ام  ���س��ورة  م��ن  والت�سعني  التا�سعة  الآي���ة  يف 

ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ڭۇ  ڭ  ڭ   ڭ  {ۓ 

ال�سورة  املائة من  بعد  والأربعني  الآية احلادية  ٴۇ})الأنعام:99(، ويف 
ھے  ھ   ھ  ھ  {ہ  وج���ل:  ع��ز  ي��ق��ول  نف�سها 

املعنى،  يف  متقاربان  ومت�سابهًا  م�ستبهًا،  ڭ}:  ڭ     ۓ  ۓ  ے 
واأ�سولهما واحدة، اأعني ال�سني والباء والهاء. 

على خم�سة  )م�ستبه(  وبناء  اأو مياثله.  يقاربه  اأي  هذا  ي�سبه  هذا  تقول: 

فورد  الثاين،  اأخف من  فالأول  اأحرف،  �ستة  وبناء )مت�سابه( على  اأحرف، 

للرتتيب.  رعاية  اأثقلهما،  الثانية  الآية  ويف  البناءين،  اأخف  الأوىل  الآية  يف 

والرتتيب اأمر متقرر يراعى. وذلك مثل »تبع«، و»اتبع«، ففي �سورة البقرة: 

ەئ   {ائ  تعاىل:  يقول  طه  �سورة  ويف   ،)38 ڀ})البقرة:  ڀ   {ڀ 

ەئ})طه: 123(. ثم نقول يف الآية الأوىل: {ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ 
. ومع هذه 

)1(

ٴۇ}، »ينعه« اأي: ن�سجه. اأي انظروا نظر اعتبار اإىل ذلك
تعاىل:  كقوله  والتعاظ،  العتبار  على  مبنية  وكلها   ،

)2(

قبلها اآيات  الآية 

 { ٻ ٻ ٻ ٻ پ})الأنعام:95( الآية، وقوله:{ٹ ٹ    }
)الأنعام: 96( الآية، اإىل قوله: { ڳ ڳ ڳ  ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ 

1-تف�سري اجلاللني. 

2- اأربع اآيات قبل الآية )99(. 



97

ں ں    ڻ})الأنعام: 99( اإىل اأن قال: { ۓ ڭ ڭ  ڭ 
ڭ } الآية، فلما كان مبني هذه الآيات على العتبار والتنبيه مبا اأقامه 
اهلل تعاىل من الدلئل على وحدانيته كان املنا�سب الأمر بالنظر والعتبار، 

فقال: {ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ}. اأما الآية الثانية وما حولها من 

اآيات عديدة، فمبنية على تف�سيل، اأنواع خلقها اهلل تعاىل، واأقام بها حياة 

ذلك  مباح  وبيان  وانتقالتهم،  حركاتهم  يف  ومعونة  وملب�سًا  ماأكاًل  عباده 

وحمرمه. فكان املالئم هنا قوله تعاىل: »كلوا من ثمره اإذا اأثمر«. فقبل الآية 

 )138 ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ})الأنعام:   } الثانية قوله تعاىل: 

اأي: مْنع، ل ياأكلها اإل من ن�ساء، ومما بعدها قوله تعاىل: {ۉ ۉ  

ې ېې ې ى ى      })الأنعام: 142(. اإىل غري ذلك من 
 .

)2(

. فجاء كل مو�سع على ما يجب ويالءم، ول ينا�سب خالفه
)1(

الآيات

{گگ ڳ          ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ  ڱ  ڱ  ں})هود:1(.

-26-

-ال�ضوؤال )26(: ن�ضمع القراآن الكرمي يقّدم ال�ضمع على الب�ضر يف اآي�ت 

عديدة، فهل ذلك مطّرد؟ وم� احلكمة فيه؟

-اجلواب:

ال�سمع  ق��دم  الأب�سار  اأو  الب�سر  ومعه  ال�سمع  ذك��ر  اإذا  الكرمي  ال��ق��راآن 

ائ  {ائ    مثل  والأ���س��م��اء  الأف��ع��ال  ح�سابنا  يف  اأدخلنا  واإذا  ب��اط��راد. 

گ  ک   ک  {ک  وك������ذا  ەئ})الكه����ف:26( 
مثل  ال�سمع  تقدمي  اأي�سًا  الغالب  اإن  قلنا   )24 گ})هود:  گ 

مب  خب      حب   {جب  وك��ذا   ،)1 ٹ})الإ�سراء:  ٿ  ٿ  {ٿ     

1- باقي اآيات �سورة الأنعام حتى الآية )541(. 

2- املو�سوع كله ماأخوذ بت�سرف من مالك التاأويل. 



98

يف  الب�سر  على  ال�سمع  تقدمي  يف  احلكمة  ولعل   .)38 ىب})مرمي: 
العلماء  ال�سمع، فقد �سرح  اأف�سلية  اإىل  الإ�سارة  القراآنية هي  الآيات  غالب 

لي�ص يف  ما  الدينية  املنافع  ال�سمع من  ولأن يف  الأف�سلية،  دليل  التقدمي  اأن 

الب�سر، فالعمى وقع يف حق بع�ص الأنبياء عليهم ال�سالة وال�سالم - على 

قول - ومل يقع ال�سم اإجماعًا، لأنه اإذا مل ي�سمع كالم امل�ستمع مل يجبه فلم 

يبلغ عن اهلل تعاىل، ولأن القوة ال�سامعة تدرك امل�سموعات من جميع اجلهات 

ال�ست، يف النور والظلمة، اأما القوة البا�سرة فال تدرك املرئي اإل من جهة 

اأو �سياء، وما عّم نفعه زاد ف�سله، ولأن اهلل تعاىل  اإ�سعاع  املقابلة بوا�سطة 

ٿ  ٿ  {ٺ  ق��ال:  اإذ  العلوم،  ا�ستفادة  يف  العقل  اأي  بالقلب  ال�سمع  قرن 

37(، والعقل  ٿ ٿ ٹ       ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ})ق: 
اأ�سرف ما يف الإن�سان فكذا ما قرن به، ولأن متعلق ال�سمع هو النطق الذي 

ميتاز به الإن�سان عن احليوان، اأما ال�سمع فم�سرتك بني الإن�سان واحليوان 

يف اإدراك الأ�سكال والألوان، وذهب قوم اإىل تف�سيل الب�سر على ال�سمع لكن 

اأهل الخت�سا�ص، وهم  اأقوى، وتف�سيله هو قول  ال�سمع  الأدلة على تف�سيل 

الفقهاء ل علماء الكالم، هكذا قال ال�سيخ ابن حجر البهتيمي يف الفتاوي 

الب�سر  فيها  التي قدم  املوا�سع  العلماء  وقد وجه   ،)79 احلديثية )�ص78، 

ې  ې  ې    ۉې  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ   } الكرمية:  الآي��ة  يف  كقولهم 

لأن  ال�سمع  الب�سر على  قدم   :)26 ىى  ائ   ائ ەئ})الكهف: 
املقام مقام املب�سرات من اأهل الكهف وما ذكر يف ق�ستهم. اأما قوله تعاىل: 

ولأن  عرفنا،  ملا  ال�سمع  فقدم   )38 ىب})مرمي:  مب  خب      حب   جب   }

{ڳ  املعنى اأن النا�ص يوم القيامة يكون �سمعهم وب�سرهم اأقوى ما يكون 

ڳ ڱ ڱڱ ڱ ں ں} )ق:42( فال�سمع اأوًل واخلروج من 
القبور، ثم يب�سرون ما يب�سرون. 
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-27-

-ال�ضوؤال )27(: اأريد اأن اأعرف الفرق بني {ڳ ڳ} و{ڳ ڳ 

ڳ} وهل هن�ك �ضبب يف اخت�ض��س كل كلمة منه� مبو�ضعه� يف القراآن 
الكرمي؟

-اجلواب: 

ما�سيها  و»يبدئ«  »بداأ«،  ما�سيها  »يبداأ«  اأن  الكلمتني  بني  اللفظي  الفرق 

»اأبداأ« بزيادة األف يف اأولها. وزيادة املبني تدل على زيادة املعنى كما يقول 

العلماء. وجاء الفعالن الثالثي »بداأ« والرباعي »اأبداأ« يف موا�سع منها قوله 

ڻ  ں  ں  ڱ   ڱڱ  ڱ     ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  {گ  تعاىل: 

ھ})العنكبوت:  ہ    ہ  ہ  ہ       ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
19-20(. فقال بع�ص العلماء: اإن يف »يبدئ« غرابة حيث مل ي�سمع ما�سيه 

»اأبداأ« من العرب، وفيه قوة من زيادة الألف وهذا منا�سب للمعنى املق�سود 

بالتولد  اأو  كالرتاب  العدم  من  خلقًا  كان  اإذ  الغرابة  ال�سديد  اخللق  وهو 

كالإن�سان من الرتاب ومن اأبوين. 

اأما »يبداأ« من الثالثي فيعني خلقًا ثانيًا وهو جعل املخلوقات اأطوارًا واأ�سكاًل 

{گ گ ڳ  الآية  اأ�سلوب  بدليل  قد علموه  الأول  واخللق  خمتلفة. 

ڳ ڳ ڳ} اأما اخللق الثاين فمطلوب منهم اأن يعلموه ويتاأملوه باأن 
اأطوارًا  املخلوقات  ويعلموا كيف جعل اهلل هذه  فينظروا  الأر�ص  ي�سريوا يف 

وال�سنف الواحد منها األوانًا كاختالف الأطفال مثاًل ذكورة واأنوثة وبيا�سًا 

و�سمرة. فاإذا علمت اأن اخللق الأول من عدم اأو بالتولد �سابق ولو بالقوة على 

اخللق الثاين اأعني اأو�ساف نف�ص اخللق الأول املختلفة املجعولة فيه ل ت�سك 

القراآن  يف  اخللق  باأ�سل  التمدح  ترى  ولذا  الثاين.  من  اأغ��رب  الأول  اأن  يف 

 .
)1(

العظيم اأكرث من التمدح بجعل املخلوقات ذات اأطوار خمتلفة

1- روح املعاين )741/02(.
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-28-

-ال�ضوؤال )28(: ح�ضل تقدمي وت�أخري يف ذكر ق�رون، فج�ء قبل فرعون 

وه�م�ن يف �ضورة العنكبوت، وج�ء بعدهم� يف �ضورة غ�فر، فم� احلكمة يف 

ذلك؟ 

-اجلواب: 

اأهلك اهلل عادًا وثمود، واأخرب بذلك فقال: { ٴۇ ۋ ۋ ۅ    

ى  ى  ې   ې  ې  ۉې  ۉ  ۅ 
يقال  ب�سائر،  ذوي  اأي:   ،)38 ەئ})العنكبوت:  ەئ  ائ  ائ 
فالن م�ستب�سر اإذا كان عاقاًل لبيبًا �سحيح النظر، فكانوا عارفني باحلق، 

بو�سوح احلجج والدلئل، ولكنهم كانوا ينكرون احلق متابعة للهوى، كقوله 

اأو كانوا   .)14 {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ})النمل:  تعاىل: 

{ەئ  تعاىل:  قوله  وبجوار   .
)1(

وتفكر تدبر  نظر  نظروا  لو  م�ستب�سرين 

 )39 ٻ})العنكبوت:  ٻ  {ٱ  ق��ال:  ەئ} 
فُذِكَر قارون اأول جماورًا للم�ستب�سرين؛ لأنه كان م�ستب�سرًا، اأعني حافظًا 

للتوراة، كما كان قريبًا ملو�سى ‹، فكان اأ�سد ب�سرية من فرعون وهامان، 

فذكر اأوًل. 

ۋ        ۋ  ٴۇ  {ۈ  ت���ع���اىل:  ف���ق���ال  غ���اف���ر  ����س���ورة  يف  اأم�����ا 

ى  ې  ې   ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 

يذكر  وا���س��ح-  ه��و  -ك��م��ا  �سياق  وه���ذا   ،)24-23 ى})غافر: 

الر�سالة، وكانت اإىل قارون لكن بعد فرعون وهالكه، فذكر قارون بعده، وقد 

، وبهذا ظهر وجه تاأخري قارون 
)2(

اأي�سًا، وكان عدوا للدين خالف الر�سالة 

هنا، كما ظهر وجه ذكره اأوًل فيما �سبق. واهلل اأعلم. 

1- غرائب اآي التنزيل )�ص:593(. 

2- ك�سف املعاين )�ص:092(. 
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    )31 )يو�ضف:  تــعــ�ىل: {ٺ ٺ ٺ }  اهلل  قــ�ل   )29( -الــ�ــضــوؤال 

ومل يقل: »وق�لت اخرج اإليهن« فم� وجه ذلك؟ 

-اجلواب:

اخلروج يختلف، فاإن كان خروجًا عاديًا قلنا خرج اإىل كذا، واإن كان خروجًا 

بقهر وغلبة، اأو بجمال وزينة، اأو باآية واأمر عظيم فاإنه يقال فيه: خرج على 

كذا. وهذا هو الذي معنا هنا: {ٺ ٺ ٺ})يو�سف: 31( اأي: بهذا 

ڄ  ڄ   ڦ  {ڦ  ق��ارون،  �ساأن  يف  تعاىل  قوله  وك��ذا  واجلمال.  احل�سن 

ڄڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ  چ ڇ ڇ ڇ ڇ   
ڍ        ڍ ڌ ڌ ڎ  ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ  ک 
 .)80-79 گ})الق�س�ص:  گ  گ    گ  ک  ک  ک  
اإل  ل�سانه  واإم�ساك   ،› �سيدنا زكريا  اآية، ومعجزة  �سياق  وقوله تعاىل يف 

عن ذكر اهلل: { ۅ ۉ ۉ  ې ې ې ې-اأي اأ�سار اإ�سارة 

اأن  تعاىل على  �سكر اهلل  اأي   )11 ى ى ائ ائ})مرمي:  مفهمة- 

اأو  مبعجزة  يقرتن  مل  الذي  العادي  الأول  النوع  ومن  بغالم.  زوجته  حملت 

بنحوها مما ذكرنا، فال يكون ب� »على«، بل ب� »اإيل« قوله تعاىل: {ٱ ٻ 

 .
)1(

ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ})احلجرات: 5(

1- هذا التوجيه وهذه النماذج من الآيات يف كتاب غرائب اآي التنزيل )�ص:122(.
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-30-

-ال�ضوؤال )30(: يقول احلق �ضبح�نه وتع�ىل: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

پ     پ پ پ}، والتج�رة ت�ضمل البيع، فم� وجه ذكره معه�؟
-اجلواب:

ڀ     ڀ   پ  پ  پ  پ      ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ  تعاىل:  اهلل  يقول 

ٹ  ٹ        ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀٺ  ڀ  
ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤڦ ڦ ڦ  ڦ ڄ  ڄ    ڄ})النور: 
عن  ال�سوؤال  جاء  هنا  ومن  والبيع،  ال�سراء  جمموعة  هي  التجارة   )38-37

التجارية.  العملية  من  جزء  وهو  الكرمية  الآية  يف  عليها  البيع  عطف  وجه 

واجلواب اأن التجارة حرفة لل�سخ�ص الذي ي�سمى تاجرًا يق�سد منها الربح، 

يكون  الذي  البيع  فيها  يدخل  فلم  والبيع،  ال�سراء  ب�سقيها  مق�سودة  فهي 

معاو�سة ل يق�سد منه الربح، كمن يبيع متاعًا ل يحتاج اإليه، اأو يكون حمتاجًا 

اإىل ثمنه، وكمن ي�ستبدل من �سديقه اأو من غري �سديقه كتابًاً بحقيبة مثاًل. 

فهذا البيع الذي مل يق�سد منه الربح هو البيع املعطوف على التجارة، وهو 

 كما ذكرنا. 
)1(

غري البيع الذي يق�سد منه الربح والذي هو اأحد �سقي التجارة

يلهي  الذي  البيع  اإن  نقول:  البيع  الآية ومطلق  اإىل ظاهر  وبنظرة �سريعة 

على  با�سمه  بعطفه  مرتني  الكرمية  الآية  يف  مذموم  تعاىل  اهلل  �سرائع  عن 

تلك التجارة، ومرة يف �سمنها. وهذا تاأكيد على ذمه. والبيع يف نظر التاجر 

اأهم من ال�سراء، فكان ذم البيع زائدًا لأهميته عن ذم ال�سراء، لأن التاجر 

ي�سرتي ما يظن اأنه �سريبح فيه، ولي�ص الربح حا�سرًا، اأما حني يبيع فعادة 

يكون الربح معلومًا ل مظنونًا، ويكون ربحًا حا�سرًا ل منتظرًا فكان اهتمامه 

 ،
)2(

ا�سرتاه يوم  املبيع  هذا  ب�سراء  اهتمامه  من  اأكرب  عليه  وحر�سه  بالبيع 

1- راجع جامع البيان للدكتور زكي اأبي �سريع )601-501/2(. 

2-ال�سابق، نف�سه.
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وما كانت النف�ص اأحر�ص عليه كان ذمه حني يكون مذمومًا اأ�سد مما دونه. 

ومما يدلنا على اأهمية البيع عن ال�سراء الن�ص عليه مع اأن ال�سراء وغريه 

 يف قوله تعاىل: {ٱ ٻ 
)1(

مثله يف احلكم من كل ما يعطل عن اجلمعة

ٺٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ  پ      پ  پ  پ  ٻ  ٻ    ٻ 
ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ      ٹ})اجلمعة: 9( قال العلماء: اإن غري البيع 
وتوزيع  كال�سراء،  الواجب،  هذا  عن  الذهول  اإىل  ي��وؤدي  ما  كل  من  كذلك 

. واهلل اأعلم. 
)2(

ال�سدقة، وال�سركة، اإىل غري ذلك

-31-

-ال�ضوؤال )31(: يف الآية احل�دية والثالثني من �ضورة الأحق�ف اأن من 

اآمنوا من اجلن بعد كفرهم يغفر لهم بع�س ذنوبهم، ويف �ضورة الأنف�ل اأن 

الذين كفروا اإن ينتهوا يغفر لهم م� قد �ضلف. فكيف نوفق بني الآيتني؟ 

ولي�س يف الآية الأوىل اأن اجلن يدخلون اجلنة اأو يث�بون؟ 

-اجلواب: 

ھ  ھ  ہ  ہ   ہ  ہ    ۀ  ۀ   {ڻ  تعاىل:  اهلل  يقول 

ھ ھ ے    ے ۓ ۓ ڭ})الأنفال: 38( وهذه الآية 
املعا�سي  ينتهوا عن  اإن  ومعناها:  تفهم يف حدوده.  اأن  ينبغي  مو�سوع  ذات 

وال�سرك باهلل يغفر لهم ما قد �سلف من ذلك. 

و�سله  اإل  �سيئًا  منها  اهلل  يرتك  ول  اآخر،  مو�سوع  فهي  العباد  حقوق  اأما 

ل�ساحبه، اأو اأعطاه من ف�سله حتى ير�سى. 

اإميانهم من املعا�سي،  اأما ما يجد بعد  والآية تن�ص على ما قد �سلف، 

الردة ف�سيء اآخر، والآية ل تقول اإنهم يغفر لهم ما م�سى وما ي�ستقبل.  اأو 

1- راجع تف�سري القرطبي )401/81-501(، وغريه. 

2-ال�سابق نف�سه. 
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اآمنوا وينذرون قومهم ويدعونهم  ويقول �سبحانه ذاكرًا قول نفر من اجلن 

ڍ  ڇ   ڇ  ڇ    ڇ   چ  چ  چ  چ  {ڃ  الإ�سالم:  اإىل 

ن�ص  الآي��ة  ه��ذه  يف  يكن  مل  ومل��ا   ،)31 ڎ})الأحقاف:  ڌ  ڌ  ڍ 
على ما قد �سلف فرمبا يتوهم اأن ذنوبهم جميعها تغفر، ما قد �سلف وما قد 

اأن الغفران ي�سمل جميع الذنوب املا�سية  يحدث يف امل�ستقبل، فلئال يتوهم 

وامل�ستقبلة جاءت الآية بكلمة »من« الدالة على بع�ص الذنوب فقط، وهو 

ما قد �سلف كما يف الآية الأوىل، اأما البع�ص الذي ي�ستقبل ف�سيء اآخر. 

واأي�سًا: { ڇ ڇ ڇ  ڍ } مبعنى يغفر لكم بع�ص ذنوبكم، يعني 

البع�ص الذي هو حق اهلل تعاىل، اأما البع�ص الآخر الذي يكون مظلمة ملظلوم 

فال يغفر كما قلناه مبعنى اأنه ل يرتك، ل يرتكه اهلل تعاىل ملن هو عليه، 

�ساء.  اإن  املظلوم من ف�سله  اأو ير�سي اهلل  املظلوم من ظامله،  يقت�ص  بل 

ومبا و�سحنا تتفق الآيتان. 

ومل تذكر الآية اأن من اأجاب داعي اهلل واآمن يثاب ويدخل اجلنة -اأعني 

اإنذار وتخويف  من يكون من اجلن، كما هو ظاهر- وهذا لأن املقام مقام 

اأما الوعد بالثواب على الإميان  من حالتهم التي كانوا عليها، وهي الكفر، 

اأنه معلوم من عموم  الذي مل يكن قد ح�سل فموؤخر اإىل حينه، ف�ساًل عن 

اأن اجلنة لالإن�ص فقط، بل خاطب اهلل الفريقني  الأدلة التي مل تن�ص على 

اجلن والإن�ص قائاًل: {ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ} 

)الرحمن:47-46(.
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-ال�ضوؤال )32(: ذكر اهلل تع�ىل ال�ضالة واإق�مته� يف اآي�ت كثرية واأحي�ن�ً 

بدون ذكر اإق�مته�، فم� احلكمة يف هذا؟ 

-اجلواب: 

بلفظ  ذكرها  ال�سالة  بفعل  فيه  تعاىل  اهلل  مدح  القراآن  يف  مو�سع  كل 

الإقامة، واإقامة ال�سالة عبارة عن توفية حقوقها و�سرائطها، من طماأنينة، 

وخ�سوع، وغري ذلك. قال تعاىل: {ی جئ})الن�ساء: 162( -ومل 

يقل وامل�سلني- ن�سب {ی جئ} على املدح.

وقال تعاىل: نث ڱ ڱ مث البقرة: 43 و�سلوا واأما حديث القراآن 

جتيء  واإمن��ا  يقيمونها،  ل  لأنهم  الإقامة  ذكر  فبدون  املنافقني  �سالة  عن 

ڃ  ڃ  ڃ  {ڃ  تعاىل:  ق��ال  روح،  بال  ج�سد  كاأنها  منهم 

للمقيمني ال�سالة  4-5( ومل يقل فويل  چ چ چ چ})املاعون: 
واأي�سًا مل يقل اهلل تعاىل عن املنافقني واإذا اأقاموا ال�سالة اأقاموها ك�ساىل، 

واإمنا قال: { ڇ ڇ ڇ     ڇ ڍ ڍ     ڌ ڌ ڎ ڎ 

ەئ  ەئ    ائ     ائ  {ى  وق����ال:   ،)142 ژ})الن�ساء:  ڈ  ڈ 
مبوا�سع  خمت�سًا  الإقامة  لفظ  وجدنا  وهكذا   ،)54 وئ})التوبة: 
املدح، وفيه تنبيه على اأن املق�سود من فعلها هو توفيتها حقوقها و�سرائطها 

كما اأ�سرنا، ل الإتيان بهيئاتها فقط. ولهذا روى اأن امل�سلني كثري، واملقيمني 

مائة مرة،  الكرمي حوايل  القراآن  ال�سالة عمومًا يف  وقد ذكرت  قليل.  لها 

واملالمة.  بالعقوبة  مواقيتها  عن  لها  املوؤخرين  اأو  لها  التاركني  يتوعد  اإما 

�سماها  احل��رام،  البيت  عند  ي�سلونها  �سالة  اخرتعوا  فقد  امل�سركون  اأما 

تعاىل:                    قال  وت�سفيق،  �سفري،  اإل  هي  ما  اأي  وت�سدية،  مكاًءا  تعاىل  اهلل 

ڄ   ڦ  ڦڦ  ڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ٹ  {ٹ 
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{ڦ}  تعاىل  اهلل  �سماها   )35 ڄ})الأنفال:  ڄ  ڄ 
اأي �سفريًا، و{ ڦ} اأي ت�سفيقًا تنبيهًا على اأنها باطلة، ول اعتداد 

بباطل، فهم يف فعلهم هذا كطائر املكاء ميكو، اأي ي�سفر ب�سوته، وي�سدي 

اأي ي�سفق بجناحيه.

-33-

-ال�ضوؤال )33(: هل �ضحيح اأن القراآن اأ�ض�ر يف بع�س اآي�ته اإىل ال�ضلوات 

اخلم�س واأوق�ته�؟ وم� احلكمة من الإ�ض�رة اإىل وقت ال�ضب�ح قبل امل�ض�ء 

ت�رة، والإ�ض�رة اإىل وقت امل�ض�ء قبل ال�ضبح ت�رة؟ 

-اجلواب: 

ٺ  ٺ   ٺ  ٺ  {ڀ  وت���ع���اىل:  ت���ب���ارك  احل����ق  ي���ق���ول 

ڤ}  ڤ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ 
)الروم:17-18(. ذهب جمع من الأجلة اإىل اأن املراد من الت�سبيح واحلمد 

ظاهرهما، كاأن نقول يف حت�سيل هذا املطلوب: �سبحان اهلل، واحلمد اهلل، 

ابن عبا�ص  الكرميتني. و�سح عن  الآيتني  اإليها يف  امل�سار  الأوق��ات  ويف هذه 

ر�سي اهلل عنهما اأن الت�سبيح حني من�سي �سالة املغرب، وحني ن�سبح �سالة 

م�سار  فالأربعة  الظهر،  الع�سر، وحني نظهر �سالة  وع�سيًا �سالة  ال�سبح، 

اإليها واإىل اأوقاتها يف هاتني الآيتني، واأما الع�ساء ففي قوله تعاىل يف �سورة 

اأخرى: { ې ې ې ى})النور: 58(. ويف رواية اأخرى اأنه قال يف 

{ٺ ٺ} املغرب والع�ساء - اإىل اآخره. 

الرازي  الفخر  واأفاد  والظلمة.  الليل  لتقدم  الإ�سباح  على  الإم�ساء  وقدم 

اآخر الوقتني فيذكر بالآخرة،  اأن تقدمي الإم�ساء على الإ�سباح ها هنا لأنه 

قبل  فاإن  اآخره،  الآخرة، وكذا  اإىل  ي�سري  الكالم  اأول  لأن  املنا�سب  وهذا هو 

ذلك قوله تعاىل يف ذكر احل�سر والإعادة: {ڭ  ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ 
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تعاىل  قوله  ذلك  وبعد  الآي��ات،  من  وغريها   )11 ۈ})الروم:  ۆ 
م�سريًا اإىل اإخراج النا�ص يف الآخرة: {ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ  ڄ 

وغريها   ،)19 چ})الروم:  چ  ڃڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ 
كذلك. فلهذه املنا�سبة واحلكمة، قدم ما ي�سري اإىل امل�ساء. وقدم ما ي�سري 

اإىل ال�س�ب����اح يف قوله تع���اىل: { مئ ىئ   يئ} )الأح���زاب:42( 

اآخر  اأي  الأ�سيل،  واأن  مقدم،  اأول  ال�سباح،  اأي  البكرة،  اأن  من  علمنا  ل�م�ا 

النهار، من الع�سر اإىل الدخول يف الليل -كالع�سي- اآخر. فجاء على الأ�سل 

من تقدمي املقدم وتاأخري املوؤخر.

ومن مل يف�سر الت�سبيح بال�سالة يف هذه الأوقات قال اإنه على ظاهر معناه 

من تنزيه اهلل تعاىل وتندرج فيه ال�سالة، وذلك لأن التنزيه املاأمور به يتناول 

التنزيه بالقلب وهو العتقاد اجلازم، وبالل�سان مع ذلك وهو الذكر احل�سن، 

ال�سالح،  العمل  وهو  جميعًا  معهما  الظاهرة-  الأع�ساء  -اأي  وب��الأرك��ان 

وال�سالة اأف�سل اأعمال الأركان، وهي م�ستملة على الذكر بالل�سان، والق�سد 

 .
)1(

الأوقات هذه  يف  بال�سالة  الأمر  يت�سمن  بالتنزيه  فالأمر  باجلنان، 

واهلل اأعلم.

1- روح املعاين )72/12-82(. وفيه مزيد.
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-34-

بــ�أنــه ب�ضري   ¤ الــكــرمي و�ضف النبي  الــقــراآن  -الــ�ــضــوؤال )34(: جــ�ء يف 

ونذير، بتقدمي الب�ض�رة، واأحي�ن�ً بت�أخريه�، فم� تف�ضري ذلك؟ 

-اجلواب:

 )119 ىئ})البقرة:  مئ  حئ  جئ   {ی  تعاىل:  اهلل  يقول 

الإعالم  هي  والب�سارة   .
)1(

الب�سارة تقدمي  كرامته  فنا�سب  نبيه¤  يخاطب 

والعمل  الإمي��ان  على  اجل��زاء  بح�سن  الوعد  من  القلب،  ي�سّر  مبا  املقرتن 

الكفر  عاقبة  من  بالتخويف  املقرتن  الإع��الم  هي  وال��ن��ذارة   .
)2(

ال�سالح

واملعا�سي. 

ٺ  ٺ  ٺ  ڀ    ڀ   {ڀ   وت��ع��اىل:  �سبحانه  وي��ق��ول 

ٺ})الأحزاب: 45(، فخاطبه، فكّرمه بتقدمي و�سف الب�سارة كذلك. 
ويقول -عز من قائل-: { ڻ   ڻ ڻ  ڻۀ ۀ     ہ ہ ہ    ہ})هود:2(، 

وجند هنا تقدمي الإنذار على الب�سارة لأن الآية خطاب للم�سركني اأوًل، فكان 

اأن الغر�ص  املنا�سب تقدمي النذارة تخويفًا من عبادة غري اهلل تعاىل، كما 

التهديد.  ي�ستحق  من  وتهديد  ال�سرك  عن  الزجر  هو  البعثة  من  الأ�سلي 

ېئ    ىئ   } املوا�سع، كقوله تعاىل:  الإن��ذار وحده يف بع�ص  ُذِكَر  وعن هذا 

ىئ})هود: 12(.

الإنذار  لأن  املوا�سع  بع�ص  يف  التب�سري  على  الإن��ذار  تقدمي  اأي�سًا:  ونقول 

للتخلي عن الكفر، والتب�سري للتحلي بالإميان، والتخلية مقدمة على التحلية. 

ف اإىل ذلك اأيها القارئ الكرمي اأن الإنذار يعم الكفار واملوؤمنني، تخويفًا  �سِ
َ
اأ

وهكذا  والفواح�ص.  الإثم  كبائر  من  لهم  وحتذيرًا  كفارًا،  يعودوا  اأن  لهوؤلء 

1- ك�سف املعاين لبن جماعة )�ص:802(.

2- تف�سري املنار )911/11(.
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جند لتقدمي الإنذار على التب�سري وجهًا، ولتقدمي التب�سري على الإنذار وجهًا، 

ُر �ساأن  ولالقت�سار على الو�سف بالإنذار وجهًا. ولي�ص يف القراآن الكرمي َق�سْ

نبي من الأنبياء عليهم ال�سالة وال�سالم على التب�سري فقط وذلك لأن الواقع 

اأنه مل يوؤمن كل قوم ر�سول اأبدًا، ولكن قد يكّذب ر�سوًل كل قومه يف اأمر ّما، 

واإن �سّدقه املكذب يف غريه. وقد اأخرب نبينا¤ ببقرة تكلمت، فتعجب القوم، 

 اأو كما قال، ومل يكونا حا�سرين، 
)1(

فقال ¤: »اآمنت بهذا اأنا واأبو بكر وعمر«

الر�سالة  اأن  البيان  عن  وغني  هذا   .
)2(

اإميانهما بقوة  الكاملة  الثقة  ولكنها 

املحمدية بداأت بقوله تعاىل: { ے  ۓ })املدثر: 2(، ولي�ص هناك »وب�سر«؛ 

لأنه مل يوجد يومها من يب�ّسر ب�سيء. 

1- انظر حكم املثاين لل�سيد اأحمد خليل )702/1( وعمدة التحقيق ال�سابق.

2- ال�سابق.
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ور�ــس  بــروايــة  م�ضر  يف  مطبوع  م�ضحف  على  اطلعت   :)1( -الــ�ــضــوؤال 

عن ن�فع، وقد وقعت فيه اأرق�م الآي�ت يف موا�ضع غري التي يف م�ضحفن�، 

پ پ پ پ}  اأو الف�حتة فيه بدون رقم، و{  ف�لب�ضملة 

رقم )1(، و{ڤ ڤ ڤ  ڦ} رقم )6(.

-اجلواب: 

من  وكلمات  اأكرث حروفا  بع�سها  اأحرف،  �سبعة  على  نزل  الكرمي  القراآن 

بع�ص، فنزلت �سورة الفاحتة بالب�سملة اآية منها يف بع�ص الأحرف ال�سبعة، 

ونزلت يف البع�ص الآخر بدونها، فمن قراأ بحرف نزلت فيه الب�سملة اآية من 

الفاحتة كان رقمها يف امل�سحف 1، ورقم 6 بعد {ٹ  ٹ ٹ} 

الفاحتة  من  اآية  الب�سملة  فيه  تنزل  بحرف مل  قراأ  ومن  كما يف م�سحفنا، 

كانت الآية الأوىل منها رقم 1 هي {پ پ پ پ}، ورقم 

ولهذا  هذا احلرف،  على  يقراأ  وور�ص  بعد {ڤ ڤ ڤ  ڦ}،   6

اإىل  واأ�سيف  ال�سحيح.  وهذا هو  كما ذكرت.  الرتقيم يف م�سحفه  وجدت 

ذلك اأين اطلعت على م�سحف مطبوع يف بع�ص البالد العربية برواية ور�ص 

وترقيم  لور�ص  كتابته  فكانت  حلف�ص،  م�سحفنا  كرتقيم  اآياته  ترقيم  لكن 

العلم،  ياأباه  تلفيًقا  القراآن- يعد  اآياته لغري ور�ص. وهذا -واإن كان ل ي�سر 

فال يليق. 

يف  كالختالف  الآي���ات  ع��دد  يف  الخ��ت��الف  اأن  على  يدلك  ومم��ا  ه��ذا، 

بن  اهلل  عبد  اأن  و�سواب:  مرفوع،  وبتعليم  م��روي،  اإنه  حيث  من  القراءات 

الإمام اأحمد روى يف م�سند اأبيه اأن ابن م�سعود › قال: متارينا يف �سورة 

اأن  اأن ذكر  اإىل  اآية..  اآية، �ست وثالثون  القراآن، فقلنا: خم�ص وثالثون  من 

ا › قال لهم: اإن ر�سول اهلل¤ ياأمركم اأن تقروؤوا كما علمتم.  �سيدنا عليًّ

الرواية  وه��ذه  بالتعليم.  م��روي  اجلميع  واأن  للعددين،  ت�سويب  هذا  ففي 
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ا يف تف�سريه، واأوردها الداين يف كتاب البيان. واأ�سند  اأ�سندها الطربي اأي�سً

الداين اإىل ابن م�سعود اأن رجال اأقراأه ثالثني اآية من �سورة، فعدها بخالف 

اآية فعدها  ال�سورة ثالثني  نف�ص  اآخر فقراأ من  ابن م�سعود، وجاء  تعلمه  ما 

اجلواب  وكان  اهلل¤  ر�سول  اإىل  الأم��ر  فرفع  ال�سابقني،  العددين  بخالف 

نف�ص اجلواب: »اقروؤوا كما علمتم«، ذكره الداين باإ�سنادين.

وعدد الآيات منقول من طرق تختلف عن طرق نقل القراءات، فور�ص روى 

عدد الآيات عن نافع عن اأبي جعفر و�سيبة، واأخذ القدماء من اأ�سحاب نافع 

بهذا العدد من هذه الطريق، وي�سمى عدد املدين الأول. وقال ال�سخاوي اإن 

الذي عليه الآخذون لقراءة نافع اليوم هو عدد املدين الأخري، رواه اإ�سماعيل 

بن جعفر عن ابن جماز عن �سيبة ب�سنده اإىل ال�سيدة اأم �سلمة اأم املوؤمنني 

ر�سي اهلل عنها، وترقيم الآيات يف م�سحفنا حلف�ص عن عا�سم على عدد 

الكوفيني، وهو م�سند اإىل اأبي عبد الرحمن ال�سلمي عن �سيدنا علي يف بع�سه 

وعن غريه يف البع�ص الآخر. فما راأيته اأيها القارئ الكرمي لور�ص كالذي نراه 

حلف�ص، اجلميع �سواب، مروي بتعليم، لي�ص فيه اخرتاع من اأحد، اأو اجتهاد 

.
)1(

بدون اأ�سل

1- م�سحف برواية ور�ص. م�سفح برواية حف�ص. م�سحف برواية ور�ص طبع الدار التون�سية. م�سحف 

برواية ور�ص طبع جممع امللك فهد. كتاب »القراآن والقراءات« للدكتور عبد الغفور حممود م�سطفى 

)�ص144-244(. جمال القراء لل�سخاوي )981/1-091، 232-332(، �سرح املخلالتي على ناظمة 

الزهر لل�ساطبي )�ص201-101(.
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-ال�ضوؤال )2(: كثرًيا م� ن�ضمع احلف�ظ يف بالدن� اإذا قروؤوا: {گ 

ڳ ڳ ڳ} )امل�ضد: 3( و�ضلوه� مب� بعده� ووقفوا على { ڱ} 
)امل�ضد: 4( فهل هذا ج�ئز؟

-اجلواب:

ٿ    ٿ   } تعاىل:  قوله  يف  الوقوف  معرفة  على  الكرمي  القراآن  حث 

ٿ})املزمل: 4( قال �سيدنا علي ›: الرتتيل: جتويد احلروف ومعرفة 
. وروى اأبو جعفر النحا�ص ب�سنده عن ابن عمر -ر�سي اهلل عنهما- 

)1(

الوقوف

قال: لقد ع�سنا برهة من دهرنا واإن اأحدنا ليوؤتى الإميان قبل القراآن، وتنزل 

ال�سورة على حممد¤ فنتعلم حاللها وحرامها واآمرها وزاجرها وما ينبغي 

اأن يوقف عنده منها، وذكر اأن يف هذا دلياًل على اأن تعليم الوقف كان من 

.
)2(

ر�سول اهلل¤

وقد تاأمل العلماء وقوف النبي¤، وتدبروا معاين القراآن، واأتقنوا التالوة، 

وا�ستنبطوا مما عرفوا يقينا اأن للوقف والو�سل األواًنا، منها الالزم، ومنها 

مو�سًعا  موا�سعه  وعينوا  تف�سياًل،  ذلك  و�سرحوا  املمتنع،  ومنها  اجلائز، 

�سوؤال  يف  ال��وارد  املو�سع  يف  قالوه  ما  وخال�سة  الكرمي،  القراآن  يف  مو�سًعا 

ال�سائل الكرمي اأن { ڱ } يجوز اأن يكون معطوًفا على ال�سمري يف {

 هو ما ت�سمعه من الو�سل هكذا: {گ 
)3(

گ }، وعليه فالأوجه
وقًفا  {ڱ}  على  الوقف  هذا  وي�سمى  ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ} 
اأعني  على معنى:  ڱ ڱ}   } كافًيا، ويح�سن البتداء مبا بعده: 

1- الإتقان )85/1( حتقيق البغا.

ا اإىل البيهقي يف �سننه  2- القطع والئتناف للنحا�ص )�ص21( حتقيق املطرودي والإتقان ون�سبه اأي�سً

ويف الهام�ص اأنه فيه كتاب ال�سالة باب اأنه اإمنا قيل: يوؤمهم اأقروؤهم.

3- الني�سابوري بهام�ص الطربي )391/03(.
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ما  وعلى  لفظا.  م�ستقلة  جديدة  جملة  فهي   ،
)1(

احلطب حمالة  اأذم-  -اأو 

ذكرنا يتبني اأنه وقف �سحيح. وممن ذكره واعتمده من اأئمة هذا ال�ساأن اأبو 

 .
)2(

حامت

وو�سل قوله تعاىل: {گ ڳ ڳ ڳ} بقوله: { ڱ } ملا هو 

 .
)3(

اأنهم ل يقفون على املعطوف عليه دون املعطوف معلوم عند الأئمة من 

اللهم اإل يف حالت مف�سلة عندهم منها �سيق النف�ص.

وقولنا: يجوز اأن يكون { ڱ } معطوًفا على �سمري { گ } 

يعني: ويجوز اأمر اآخر. وبيانه اأنه يجوز اأن يكون { ڱ } مبتداأ، خربه 

الآية الأخرية جملة {ں ں ڻ ڻ ڻ}، و{ ڱ } حال اأو 

كما ذكرنا بتقدير اأعني اأو اأذم. وعلى هذا يكون الوقف على {ں ں 

فال،  الوجه  هذا  يف  ڱ}   } على  الوقف  اأما  كافًيا،  ڻ ڻ ڻ} 
فاإنه ل وقف على املبتداأ دون خربه. اللهم اإل ما هنا من قوله تعاىل { ڳ 

ڳ} فاإنه يوقف على { ڱ } لأنه راأ�ص اآية واإن كان ما بعده مرتبًطا 
مبا قبله. وهم يف�سلون يف هذا اأن ل يقف اإل يف اآخر ال�سورة، والأمر وا�سع، 

ولكل وجهة جائزة. واهلل اأعلم.

1- املكتفى للداين )�ص993(، ومنار الهدى لالأ�سموين )�ص734(، واملق�سد لالأن�ساري.

2- القطع والئتناف ال�سابق )�ص728-628(.

3- انظر مثال الإتقان )062/1(.
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اإذاعـــة الــقــراآن الــكــرمي قوله تــعــ�ىل: {ڭ  -الــ�ــضــوؤال )3(: �ضمعت مــن 

ۅ  ۋۅ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ   ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
وئ   ەئوئ   ەئ   ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ   ۉ 

ۇئ   ۇئ  ۆئ ۆئ})البقرة: 214(.
قراأه� الق�رئ برفع الفعل )يقول(، وهو فيم� نقراأ من�ضوب وجوًب� بعد 

حتى، فم� حقيقة ذلك؟ 

-اجلواب: 

الآية الكرمية تذكر مثل الذين خلوا من املوؤمنني ال�سابرين مع ر�سلهم، 

، واأزعجوا اإزعاًجا �سديًدا 
)1(

وهو اأنهم اأ�سابتهم ال�سدة يف املال، و�سدة احلال

باأنواع البالء حتى انتهى اأمرهم اإىل اأن قالوا: متى ياأتي ن�سر اهلل؟

.
)2(

ا وارتياًبا قالوها طلًبا للن�سر، ومتنًيا له، وا�ستطالة ملدة ال�سدة، ل �سكًّ

املوؤمنون  هم  واأتباعه  بربه،  اخللق  اأعلم  والر�سول  ي�سكوا  اأن  فحا�ساهم 

بامل�سارع  تعبرًيا  املا�سي  عن  فالإخبار  تعاىل.  بوعده  الواثقون  ال�سابقون، 

ل�ستح�سار تلك احلالة العجيبة، وما كان للحال ولو تقديًرا يرفع. وبالرفع 

قراأ نافع واأبو جعفر. فيبدو اأن القارئ كان يرتل اأو يجود برواية اأحد رواتهما، 

وقراءة الرفع اأن�سب ب�سياق الآية الكرمية يف ظاهره. وجاز اأن يعترب القول 

قول ر�سول املخاطبني نبينا¤، وعليه يكون املعنى: وزلزلوا وتزلزلون مثلهم 

يقع  ملا  القول  لأن  فين�سب،  للم�ستقبل  الفعل  فيكون  الر�سول،  يقول  حتى 

وقتئذ. وبذلك قراأ بقية الع�سرة، وقراءة الن�سب بهذا املعنى اأن�سب بالغر�ص 

1- تف�سري الباأ�ساء وال�سراء من التحرير والتنوير )231/2(.

2- انظر يف اجلميع روح املعاين )0401/2(، والتحرير والتنوير ال�سابق )�ص613(.
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.
)2(

. وبكلتا القراءتني يح�سل كال العر�سني
)1(

امل�سوق له الكالم

وح�سول املعاين املتعددة من تعدد القراءات مبالغة يف اإعجاز القراآن وقد 

اأنزله اهلل تعاىل على �سبعة اأحرف، وتفرعت منها القراءات املقروء بها اإىل 

والأ�سل  اأ�سول،  ال�سبعة  فالأحرف  تعاىل.  عنده  ومن  �سواب،  فكلها  اليوم، 

الواحد يتفرع عنه اأكرث من فرع، فال جرم اأن كرث عدد القراءات لأنها فروع 

عن عدد اأ�سولها ال�سبعة.

-4-

-ال�ضوؤال )4(: م� الواجب عند تالوة القراآن؟ وم� اأحك�م التالوة؟ وكيف 

اأحفظ القراآن؟ وم�ذا اأعمل لئال اأن�ضى املعلوم�ت؟ 

-اجلواب: 

من اأحكام تالوة القراآن وجوب ترتيله الرتتيل الذي �سده العوج، قال تعاىل: 

{ٿ ٿ   ٿ} )املزمل:4(، ف�سالمة احلركات وال�سكنات واحلروف 

واإدغ��ام  ومد  وترقيق  تفخيم  من  عليه  القراء  اأجمع  ما  يجب  وكذا  واجبة، 

واإظهار واإخفاء وغنة وقلقلة، و�سائر ما التزمه النبي¤ يف قراءته، وقد �سمع 

)التوبة:60( فلم  { ڻ ڻ  ڻ}  › رجال يقراأ:  ابن م�سعود 

فقال  ر�سول اهلل¤،  اأقراأنيها  ما هكذا  له:  فقال  املد،  م�ستحقا من  يعطها 

فمدها.  {ڻ}  اأقراأنيها  م�سعود:  ابن  فقال  اأقراأكها؟  وكيف  الرجل: 

تعلم  يف  واحل��رج  بامل�سقة  عربة  ل  اأن��ه  على  املذاهب  علماء  اأق��وال  واتفقت 

1- انظر يف اجلميع التحرير والتنوير ال�سابق اإل »تقديرا« ففي �سرح القطر لبن ه�سام.

ويف �سرح القطر توجيه الرفع والن�سب بدون اأن يعترب اأن الر�سول ر�سولنا¤، فالرفع على اأن الفعل 

»يقول« للحال تقديرا، فالزلزال والقول - ما قبل حتى وما بعدها - قد م�سيا لكن حكيت احلال فرفع 

امل�سارع لأن حكاية احلال جعلته للحال تقديرا، والن�سب على اأن الفعل م�ستقبل بالن�سبة اإىل ما قبل 

حتى اأتى الزلزال قد تقدم على القول يف الوقوع واإن كان ما�سيا كالزلزال بالن�سبة اإىل زمن التكلم 

والإخبار.

2- انظر التحرير والتنوير ال�سابق.
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الواجب املجمع عليه يف التالوة.

وال��ط��ه��ارة من  ت��ع��اىل،  لوجه اهلل  الإخ��ال���ص  ال��ق��راآن  ق��ارئ  ويجب على 

اإذا كان معذوًرا بكرثته من  -اإل  مثاًل  اللثة  الفم من دم  اجلنابة، وطهارة 

اإذا كان ل زال مل يح�سن التالوة وذلك  اأن ل يرفع �سوته  املر�ص-. ويجب 

اأن يجتهد  حتى ل ي�سمعه من يتاأثر به فيتعلم منه اخلطاأ ويقراأ به، ويجب 

واأن  بال�ستعاذة  يبداأ  اأن  وي�ستحب  متقن.  مقرئ  على  القراءة  ت�سحيح  يف 

بعيًدا  القبلة،  واملكان، متطيًبا م�ستقبل  والثوب  البدن  يكون متو�سًئا نظيف 

بالقراءة،  ال�سوت  حت�سني  ي�ستحب  كما  امل�سو�سات،  و�سائر  ال�سو�ساء  عن 

والإم�ساك عن القراءة عند التثاوؤب حتى ينق�سي، واأن يطيب فمه بال�سواك، 

قال¤: »اإن اأفواهكم طرق القراآن فطيبوها بال�سواك«. كما ي�ستحب اأن يقراأ 

على ترتيب امل�سحف. 

وعك�ص الواجبات حمرمات، وعك�ص امل�ستحبات مكروهات. ومن املحرمات 

اأو تكا�سل يف  الإخالل باملعنى والإعراب، ومنها اإخفاء اللفظ نتيجة �سرعة 

اإبدال  ويحرم  حرف.  زيادة  اإىل  يوؤدي  متطيط  ويحرم  كال�سكران،  النطق 

حرف بحرف ومنه اأن ل يخرج ل�سانه يف الثاء والذال والظاء. ومن املكروه 

اأن ميد املنف�سل يف مو�سع ويق�سره يف مو�سع واأن يتخذ القراآن معي�سة واأن 

يتخلل القراآن كالم اأجنبي اإل حلاجة. ويف اآخر كتاب ف�سائل القراآن لبن 

ينا�سبك لتحفظه.  ي�سلك معك ما  القراآن  الن�سيان، ومعلم  كثري دعاء �سد 

واهلل ويل التوفيق.
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-ال�ضوؤال )5(: يقول احلق �ضبح�نه وتع�ىل: {ژ ژ ڑ  ڑ ک} 

اأجــًرا          ي�أخذ عليه  اأن  القراآن  املــراد من ذلــك؟ وهل يجوز للذي يقراأ  فم� 

اأو ل يجوز؟ 

-اجلواب: 

لبني  خطاب   )41 ک})البقرة:  ڑ  ڑ   ژ  {ژ  الكرمية  الآي��ة 

.
)1(

اإ�سرائيل، كما يعلم مما قبلها، ومعناها: ول ت�ستبدلوا باآياتي ثمًنا قلياًل

الر�سوة،  القليل هو  والثمن  التوراة،  ن�سو�ص  اأو  الدين،  والآي��ات هنا هي 

ما �سعب من  وت�سهيل  موا�سعه،  الكلم عن  علماوؤهم على حتريف  ياأخذها 

ولالآية  �سكل.  ب��اأي  حتريفه  اأو  حذفه،  اأو  بتعديله،  املكلفني،  على  ال�سرائع 

تف�سريات اأكرث يف املراجع. 

اأما اأخذ الأجرة على تالوة القراآن حل�سول بركة الرقيا به فجائز، بدليل 

رقى  �سحابًيا  اأن  عنهما  اهلل  ر�سي  عبا�ص  ابن  عن  وغريه  البخاري  حديث 

روؤو�ص من عدة  ال�سحابي عدة  واأعطى  اللدغة،  من  ف�سفي  لديًغا  بالقراآن 

الغنم، فقيل له: اأخذت على كتاب اهلل اأجًرا. ثم قدموا على النبي¤ واأخربوه 

بذلك، فقال: »اإن اأحق ما اأخذمت عليه اأجًرا كتاب اهلل«. اإىل غري ذلك من 

وياأخذون  املنا�سبات،  قاعات  نحو  يقروؤون يف  الذين  واأما  احلديثية.  الأدلة 

له  اأنف�سهم ووقتهم و�سوتهم مبن طلبهم لذلك، ويحققون  اأجرة على ربط 

رغبته، وهو ي�ستمتع بذلك متعة حالًل، ونرجو اأن يثاب على ت�سببه يف قراءة 

القراآن، وتعري�ص امل�ستمعني لثواب ال�ستماع، ويهب الثواب مليته، فاإذا كان 

باملغالة  م�سوًبا  الأم��ر  كان  اإذا  اأما  يح�سل.  وهذا  باأ�ص،  فال  كذلك  الأم��ر 

املطبوع  الني�سابوري  وتف�سري  هام�سها،  مع  )���ص772-672(  لل�سوكاين  امل�سية  الدراري  املرجع:   -1

مع م�سحف التهجد )032/1(، والنكت والعيون للماوردي )211/1(، وتاأويالت اأهل ال�سنة لالإمام 

املاتريدي )731/1(.
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الأجرة  كانت  اأو  التالوة،  واجبات  اأو بخروجه على  الأجرة،  القارئ يف  من 

بالن�سبة اإىل من يدفعها اإ�سراًفا منه، وفوق طاقته، اأو من الرتكة ويف الورثة 

اأو كان هذا الفعل رياء و�سمعة، فاأي �سائبة  اأو فيهم قا�سر،  من ل ير�سى، 

من هذه ال�سوائب اأو نحوها جتعل هذا العمل حراًما. واأما ما ورد من النهي 

عن الأكل بالقراآن، وعن �سوؤال النا�ص به فمحمول على �ساأن من وجب عليه 

تبليغ حكم من اأحكام القراآن فلم يفعل اإل باأجرة، فهي حرام، لأن الواجب 

ل يجوز اأخذ الأجرة عليه. وبهذا يجمع بني النهي امل�سار اإليه، واجلواز الذي 

ا�ستدللنا عليه، وبينا وجهه. و�سرح التبليغ الواجب يطول. واهلل اأعلم.

-6-

ڱ  {  ڱ  يقول:  فوجدن�ه  القراء  اأحــد  اإىل  ن�ضتمع  كن�   :)6( -ال�ضوؤال 

ۀ  {ڻ   قـــ�ل:  ثــم  ووقــــف،  ڻ}  ڻ  ں  ں  ڱ 
ۀ ہ}، فق�ل واحد من�: ك�ن ينبغي اأن يقول الق�رئ: {  ڱ ڱ ڱ 
ں} ويقف، ثم يقول: {ں ڻ ڻڻ ڻ  ۀ ۀ 

ہ})التحرمي: 4(. 
-اجلواب: 

.
)1(

{ ڱ ڱ ڱ ں} اأي: نا�سره. والوقف هنا اأح�سن عند الآلو�سي
وقال املف�سر القا�سي ثناء اهلل: »وهذا اأوىل لأن اهلل وحده كفى به نا�سًرا، 

واإمنا ذكر جربيل و�سالح واملوؤمنني واملالئكة من جملة من ين�سره اإىل اهلل 

عليه،  بعده عطف  ما  مبتداأ،  وعلى هذا فجربيل   .
)2(

لهوؤلء« تعظيًما  تعاىل 

العلماء على  واأكرث  اأعوان بعد ن�سرة اهلل تعاىل.  اأي هم  و{ہ} خرب، 

1- روح املعاين )451-351/82(.

2- التف�سري امل�سمى باملظهري )343/9(.
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 . واملعنى: فاإن اهلل 
)1(

اأن الوقف على { ڻ} كما �سمعتم من القارئ 

الأخرية:  اجلملة  ثم  موله،  املوؤمنني  و�سالح  موله،  وجربيل  موله،  هو 

{ڻ  ۀ ۀ ہ} اأي اأعوان للنبي¤. واملراد ب�سالح املوؤمنني 

 .
)2(

جن�ص ال�سالح، ال�سامل للقليل والكثري، واأريد به اجلمع هنا

الويل وهو املوىل على الإطالق  وال��ويل من باب واح��د. واهلل هو  وامل��وىل 

امل�ستوى  فعلى  موله  اأو  للنبي¤،  ويل  باأنه  و�سف  فاإذا  غريه  اأما  والكمال. 

املنا�سب ملن �سرفه اهلل تعاىل بهذا الو�سف، فال غ�سا�سة يف ذلك. وكيف 

تكون هناك غ�سا�سة، واهلل تعاىل قد جعل بعده عز وجل من هو وليكم، فقال 

وئ    وئ  ەئ  ەئ  ائ   ائ  ى  ى  ې  ې  {ې  ت��ع��اىل: 

والذين  تعاىل،  اهلل  بعد  وليكم  فالر�سول¤   )55 ۇئ})املائدة:  ۇئ 
دنيا  الأمور  يتولون  اأولياء  ا  اأي�سً واملالئكة  ور�سوله،  بعد اهلل  اأولياوؤكم  اآمنوا 

واأخرى ملن قال اهلل فيهم: {ٱ  ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ   

ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ   ٺ ٿ   ٿ ٿ ٿ 
وتعظيمه   › ف�سل جربيل  وملزيد   .)31-30 ٹ ٹ ٹ})ف�سلت: 

.
)3(

ذكر با�سمه مرة ويف �سمن املالئكة مرة اأخرى

واملالئكة كالب�سر ينق�سمون اإىل خا�سة وعامة، والعامة اأكرث عدًدا، وتدل 

فاملتقدم  التنازيل،  الرتتيب  على  املف�سرين-  بع�ص  ارت�ساه  ما  -على  الآي��ة 

الب�سر وهم  اأف�سل من عوام  الذي هو من خوا�ص املالئكة  اأف�سل، فجربيل 

والعامة                    .
)4(

امل��الئ��ك��ة ع��وام  من  اأف�سل  املوؤمنني  و�سالح  املوؤمنني،  �سالح 

اأو العوام مبعنى الطبقة التي هي يف رتبة من ال�سرف دون رتبة اخلا�سة. هذا 

واهلل اأعلم.

1- منار الهدى يف الوقف والبتداء لالأ�سموين.

2- روح املعاين، ال�سابق.

3- روح املعاين، ال�سابق وغريه.

4- م�ستفاد من التف�سري املظهري، وهو قوله، انظره )343/9( ال�سابق.

ويف تف�سري املوىل بثالثة تف�سريات موزعة على املو�سوفني، وتلك الزيادة من روح املعاين.
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{ٱ ٻ  تع�ىل:  اهلل  قــول  يقراأ  قــ�رئ  اإىل  ا�ضتمعن�  -الــ�ــضــوؤال )7(: 

ٻ ٻ ٻ} فقراأه� مرة بفتح الت�ء، ومرة بك�ضره�، مع اأنهم 
اأذن لهم. فم� توجيه ذلــك؟ وَمــِن الذين قــروؤوا  مل يكونوا يق�تلون حني 

ب�لفتح؟ ومن الذين قروؤوا ب�ل�ضم؟ 

-اجلواب: 

بها معانيه فكانت  العزيز بقراءات متعددة كرثت  اأنزل اهلل تعاىل كتابه 

مبالغة يف اإعجازه، وجاءت على وجه ل نظري حل�سنه يف كالم العرب. ومن 

ذلك قوله تعاىل: { ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ} )احلج:39( وبهذه 

، وهي وا�سحة املعنى، والذي اأذن هو 
)1(

القراءة قراأ اأبو جعفر ونافع وحف�ص

اهلل تعاىل، وبنى الفعل ملا مل ي�سم فاعله للعلم به، كما حذف املاأذون فيه، 

وهو القتال؛ لأنه مفهوم من ال�سياق. والذين يقاتلون هم املوؤمنون يقاتلهم 

امل�سركون ل ل�سيء اإل لأنهم موحدون هلل تعاىل منزهون له �سبحانه عن كل 

اإىل  القتال  بال�سرب وترك  واأم��روا  الظلم،  اأ�سد  به، فوقع عليهم  يليق  ما ل 

اأن ا�ستد عودهم واأ�سبحوا قادرين على حمل ال�سالح دفعا للظلم، وحماية 

يخرجوهم  اأن  واأرادوا  واأموالهم،  ديارهم  من  اأخرجوهم  قوم  من  للدين 

القتال من  فاأ�سبح  يقاتلوا  اأن  للموؤمنني  تعاىل  فاأذن اهلل  اأي�سا،  من دينهم 

اجلانبني بعد اأن كان من جانب امل�سركني فقط، وقوله تعاىل: { ٱ ٻ 

ا هكذا بك�سر تاء { ٻ} وهنا  ٻ ٻ ٻ} نزل اأي�سً
يكونوا  مل  لهم  اأذن  يوم  وهم  يقاتلون  باأنهم  و�سفوا  كيف  ال�سوؤال:  ياأتي 

، ل اإنهم 
)2(

مقاتلني. واجلواب اأن )يقاِتُلون( على معنى يريدون اأن يقاتلوا

كانوا يقاتلون بالفعل، فقد عرفنا اأنهم كانوا ممنوعني عن القتال ماأمورين 

1- �سرح الطيبة لبن الناظم، طبعة الأزهر )�ص062(.

2- ال�سابق.
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اأراد  من  اأن  ال��ق��راآن:  ولغة  العرب  لغة  يف  كثري  وه��ذا  وال�سرب.  بال�سفح 

فعال و�سف به واإن مل يتلب�ص به بالفعل وهذا من ات�ساع العرب يف كالمها. 

ۀ}  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ں   ں  {ڱ  تعاىل:  قوله  ونظريه 

)النحل:98( فلي�ص معناه اإذا تلب�ست بالفعل بالقراءة، ولكن املعنى اإذا اأردت 

اأبو عمرو  قراأ  القراءة  وبهذه  يقاتلوا.  اأن  يريدون  معناه  فيقاتلون  تقراأ.  اأن 

.
)1(

ويعقوب و�سعبة

-8-

 )15 تع�ىل: { ڭ    ڭ ڭ} )الــروج:  قوله  �ضمعت  -ال�ضوؤال )8(: 

من  هــذه  فهل  ب�ل�ضم،  نحفظه�-  -كم�  امل�ضحف  يف  وهــي  الـــدال،  بك�ضر 

القراءات؟ وم� تف�ضريه�؟ 

-اجلواب:

العر�ص  »ذو  تعاىل:  قوله  الع�سرة  القراء  والك�سائي وخلف من  قراأ حمزة 

جلاللته  جميد  والعر�ص  للعر�ص،  �سفة  فاملجيد  بالك�سر،  هكذا  املجيِد« 

اإل كحلقة  العر�ص  الكر�سي يف جنب  الآث��ار: ما  وعظم قدره، جاء يف بع�ص 

اأب��ي ذر  ابن مردويه رواي��ة بهذا املعنى عن  واأخ��رج  ف��الة،  اأر���ص  ملقاة يف 

و�سع  ال��ذي  الكر�سي  عظمة  على  الفائقة  العر�ص  وعظمة  اهلل.  ر�سول  عن 

{ى   ائ ائ  تعاىل:  قوله  القراآن يف  اإليها  اأ�سار  والأر���ص  ال�سماوات 

لتجليات  مطرحا  وكونه  عظمته  العر�ص:  وجمد  ەئ})التوبة:129(، 
رحمانية خمت�سه به، وف�سر املجد بال�سرف والرفعة والكرم والنفا�سة، كما 

 )116 ۉ})املوؤمنون:  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ       ۋ     ٴۇ     } تعاىل:  قال 

ال  الدنَّ ب�سم  املجيُد(  العر�ص  )ذو  الع�سرة  بقية  وق��راأ  متقاربة.  معان  وهي 

يف  هو  واملبتداأ  الأك��رث،  قول  على  خرب  بعد  خربا  اأو  البع�ص  عند  لذو  نعتًا 

1-ال�سابق.
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قال:  تعاىل  اأ�سمائه  واملجيد من   )14 {ے    ے        ۓ } )ال��ربوج:  قوله 

73( جميد:  {ٿ ٿ ٹ  ٹ ٹ ٹ ڤڤ ڤ   ڤ ڦ})هود: 
اأي كرمي الفعال �سريف، وهو املجيد ل�سعة في�سه وكرثة جوده، وجمده تعاىل 

واملجيد  واحلكمة،  القدرة  تام  وجوده  واجبا  و�سفاته  ذاته  يف  عظيمًا  كونه 

اأي�سًا هو الكرمي ال�سريف، الرفيع �سرفه، قال تعاىل: {ۈ ٴۇ ۋ 

اللفظ،  هذا  مدلول  يف  داخلة  متالزمة  معان  وهي   )15 ۋ})غافر: 
وبهاتني القراءتني ال�سحيحتني وبتعدد القراءات عموما وما ين�ساأ عنه من 

كرثة املعاين القراآنية مع قلة الفروق اللفظية اعترب العلماء قراءات القراآن 

وجها من وجوه اإعجازه.

-9-

ڱ   {ڳ  وتــــعــــ�ىل:  تــــبــــ�رك  احلـــــق  يـــقـــول   :)9( الــــ�ــــضــــوؤال   -

ڱ})ال�ض�ف�ت: 12( و�ضمعت ق�رئ�ً يقوله� )بل عجبُت( ب�ضم الت�ء. 
اأرجوا الإف�دة ال�ضوء على معنى القراءتني، وم� املراد من اأن اهلل تع�ىل 

يعجب؟ ومن اأي �ضيء هذا العجب؟ 

-اجلواب:

خفي  عظيم  اأم��ر  من  النف�ص  انفعال  عن  عبارة  منا  احلا�سل  التعجب 

القراءة  ومعنى   .
)2(

ال�سيء ا�ستعظام  عند  الإن�سان  تعرتي  وروعة   
)1(

�سببه

عجبت  ب��ل   )12 )ال�����س��اف��ات:  ڱ}  ڱ   {ڳ  ال��ت��اء:  بفتح 

ي�سخرون  وهم  العظيمة،  اخلالئق  هذه  على  تعاىل  اهلل  قدرة  من  ياحممد 

البعث  اإنكارهم  اأو عجبَت من  تعاىل،  قدرة اهلل  اآثار  تريهم من  منك مما 

من  بها  ق��راأ  عجبُت(  )ب��ل  التاء:  ب�سم  وال��ق��راءة  باخلالق.  اعرتافهم  مع 

1- احتاف ف�سالء الب�سر )�ص:863(. 

2- غرائب اآي التنزيل )�ص:424(. 
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القراء ال�سبعة، حمزة، والك�سائي ومن القراء الثالثة املكملني للع�سرة خلف. 

ومعناها: اإن هوؤلء امل�سركني من راأى حالهم يقول »عجبُت«. ولها معنى اآخر، 

كفر  من  حال  ا�ستعظمت  اأي  )عجبُت(  نف�سه  عن  يقول  تعاىل  اهلل  اأن  وهو 

تعاىل  اهلل  من  التعجب  لأن  هذا  ونقول   .
)1(

»البعث« اأنكر  من  اأو  بالقراآن، 

بخالف العجب من الآدميني، فاإن منهم انفعال نف�سي وروعة تعرتيهم كما 

ذكرنا، مما ي�ستحيل على اهلل تعاىل، بخالف ال�ستعظام فاإنه جائز من اهلل 

{ۓ   فقد ا�ستعظم -�سبحانه- من امل�سركني ما ذكره يف قوله: 
)2(

تعاىل

ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ     ۇ})الن�ساء: 48(. فاإذا اأ�سند التعجب اإىل 
اهلل تعاىل فهو على معنى يليق به مع تنزيهه جل جالله عن م�سابهة خلقه 

. وهكذا نقول يف كل ما ي�سند اإىل اخللق واإىل اهلل تعاىل 
)3(

و�سفات املحدثني

اإىل  وبالن�سبة  ب�ساأنهم،  املعروف  املعنى  اإىل اخللق على  بالن�سبة  يكون  فاإنه 

اهلل تعاىل على املعنى الالئق بقد�سه وجالله، كقوله تعاىل: {ڀ 

{ۆئ  وق��ول��ه:   ،)54 ع��م��ران:  ٺ})اآل  ٺ   ٺ  ڀٺ  ڀ 
ۈئۈئ ېئ  ېئ ېئ})التوبة: 79( وقد اأ�سند العجب اإىل اهلل تعاىل، مبعنى 
ال�ستعظام الالئق به يف عدة اأحاديث �سريفة، منها قوله¤: »عجب ربنا من 

هرق دمه، 
ُ
رجل غزا يف �سبيله فانهزم اأ�سحابه فعلم ما عليه، فرجع حتى اأ

عندي،  فيما  رغبة  رجع  عبدي،  اإىل  انظروا  ملالئكته:  وجل  عز  اهلل  فيقول 

 .
)4(

هريق دمه« وهو حديث ح�سن رواه اأبو داود
ُ
و�سفقة مما عندي حتى اأ

1- غرائب.. ال�سابق )�ص:424- 524(. 

2- غرائب.. ال�سابق )�ص:424(. 

3- احتاف ف�سالء الب�سر، مرجع �سابق.

�سبط  وفيهما  واحلفني  العزيزي،  �سرح  وكذا  عليه  املنادي  و�سرح  لل�سيوطي  ال�سغري  اجلامع   -4

»اأهريق« ب�سم الهمزة وفتح الياء - والعربة ب�سبطهما ملا اأنهما من امل�ستغلني بفن احلديث، اأما اللفظ 

يف ذاته فيجوز فيه الفتح وال�سكون كما هو م�سبوط بهما يف ل�سان العرب، طبعة دار املعارف املرتبة 

على اأوائل الكلمات. 
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-10-

-ال�ضوؤال )10(: �ضلى بن� واحد من الن��س �ضالة املغرب فوقف على قوله 

تع�ىل: {ڤ ڤ ڤ  ڦ} وابتداأ بقوله: {ڦ ڦ 

ڦ} وبعد ال�ضالة قيل له: اإنك قطعت الآية، وهذا خط�أ. ل�ضدة ات�ض�ل 
بع�ضهم� ببع�س. 

-اجلواب: 

عليها  نزل  التي  ال�سبعة  الأح��رف  بع�ص  يف  الفاحتة  اأول  نزلت  الب�سملة 

بحرف  قراأ  ومن  اآية،  عدها  فيه  نزلت  بحرف  قراأ  فمن  الكرمي،  القراآن 

مل تنزل فيه مل يعدها، ولزمه من الإجماع على كون الفاحتة �سبع اآيات اأن 

هو عدد  وهذا  كاملة.  اآية  {ڤ ڤ ڤ  ڦ}  الب�سملة  يعد عو�ص 

والإمام  اأبي حنيفة  الإمام  ووافقه مذهب  وال�ساميني.  والب�سريني  املدنيني 

مالك. وعليه يقف القارئ على { ڤ  ڦ} فهو وقف ح�سن لأنه راأ�ص 

اآية حينئذ، ويبتدئ مبا بعده وهو {ڦ ڦ ڦ} واإن كان �سديد 

الت�سال مبا قبله، فاإن هذا ماأثور عن ر�سول اهلل¤ عند اجلميع يف اآيتني 

�سديدتا  فهما  {ڀ ڀ} و{ٺ ٺ   ٺ}  وهما:  �سابقتني 

الت�سال مبا قبلهما وكان¤ يقف على ما قبل كل منهما ويبتدئ بكل منهما.

العدد  هذا  ووافق  الفاحتة،  اأول  من  اآية  الب�سملة  والكوفيون  املكيون  وعد 

ڤ   ڤ  {ڤ  على  ال��وق��ف  يكون  وعليه  واأح��م��د.  ال�سافعي  مذهب 

وقفًا يف و�سط الآية. وهو ل ي�سر ال�سالة، وامل�ستحب عدم الوقف  ڦ} 
عند ال�سافعية، فاإن وقف بداأ مبا بعده ومل يعد �سيئًا لي�سل الآية، فاإن الإعادة 

ال�سافعية، فرتك  قول  لل�سالة يف  وهو مبطل  القويل،  الركن  لبع�ص  تكرير 

الإعادة اأوىل، خروجًا من اخلالف.

يف  الختالف  فاإن  متبع،  �سحيح  واجلميع  هذا.  يف  القراء  تبع  والفقهاء 
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اأدلة  ومن  النبي¤.  من  بتوقيف  منقول  ال��ق��راءات  يف  كالختالف  العدد 

ذلك قول ابن م�سعود ›: اختلفنا يف �سورة، فقال بع�سنا: هي ثالثون اآية، 

اأن  وفيه  احلديث،  اآخر  اإىل  النبي¤  فاأتينا  وثالثون.  اثنتان  هي  وبع�سنا: 

عليًا › قال لهم: اإن ر�سول اهلل¤ ياأمركم اأن تقرءوا القراآن كما علمتموه. 

ففي هذا دليل على اأن العدد راجع اإىل التعلم، وفيه اأي�سًا دليل على ت�سويب 

العددين.

وعلى هذا كله يكون الوقف على {ڤ  ڦ} م�ستحبًا عند بع�سهم، 

وجائزًا عند البع�ص، مع ا�ستحباب الو�سل، ويكون البدء ب�{ڦ ڦ 

داعي  فال  وا�سع  فالأمر  ب�سيء.  ال�سالة  على  موؤثر  وغري  جائزًا،  ڦ} 
.

)1(

لالختالف بيننا، اإل تفاهمًا ونقا�سًا يزيدنا تب�سرًا باأحكام الدين

-11-

يف  ببع�س  احلــــروف  بع�س  يــبــدل  مــن  خــلــف  �ضليت   :)11( -الــ�ــضــوؤال 

الف�حتة. فهل �ضالتي و�ضالته �ضحيحت�ن؟ 

-اجلواب: 

عبد  هام�ص  على  البناين  ذك��ره  املالكية  عند  �سهل  بقول  بالأخذ  نن�سح 

حلنًا  يلحن  الذي  الإم��ام  ك�سالة  �سحيحة  املاأموم  �سالة  اأن  وهو  الباقي، 

جليًا يغري املعنى اأو الإعراب، اأو يلحن حلنًا خفيًا فال ياأتي باأحكام التجويد 

يف تالوته. وهذا هو مذهب اأهل احلديث واأيده ال�سوكاين يف كتاب )ال�سيل 

اجلرار(.

اأو غريه،  امل�سجد  الفتنة يف  اأجل منع  القول من  بهذا  بالأخذ  والن�سيحة 

يقول  وم��ن  ال�سالة  ب�سحة  يقول  من  بني  �سجار  من  يخ�سى  ما  وت��ف��ادي 

ببطالنها. هذا مع اتفاق جميع املذاهب على اأن �سحة ال�سالة �سيء وذنب 

1- وانظر �سبه ال�سوؤال وبع�سًا مما هنا اأجاب به العز بن عبد ال�سالم )�ص42(، فتاوي �سلطان العلماء.
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اآخر. واملذاهب  التق�سري من املق�سر الذي ل يح�سن قراءة الفاحتة �سيء 

متفقة على اأن واجب قراءة القراآن على الطريقة العربية والوجوه الإعرابية 

املتلقاة عن ر�سول اهلل¤. فمن ق�سر يف تعلم القراءة ال�سحيحة للفاحتة 

واإن �سحت �سالته عند من قال  اآثم  القراآن فهو  اآيات  به من  ملا ي�سلي  اأو 

ب�سحتها ممن ذكرناهم. اأما من مل يق�سر فهو معذور ول �سيء عليه كاأن 

ل�سانه،  يطاوعه  ومل  و�سعه  بذل  اأو  ذلك-  فر�ص  -اإن  معلمًا  يجد  مل  يكون 

وقال اأهل اخلربة اإنه ميئو�ص منه بعد حماولت وحماولت، فال يكلف اهلل 

نف�سًا اإل و�سعها، وما جعل علينا يف الدين من حرج. وقد خرج النبي¤ على 

جماعة يقرءون وفيهم العربي والعجمي فقال: »اقرءوا فكل ح�سن«.

-12-

يف  ال�ضور  وب�قي  الف�حتة  قــراءة  يف  الب�ضملة  حكم  م�   :)12( -ال�ضوؤال 

ال�ضالة؟ وهل الأف�ضل اجلهر اأو الإ�ضرار به� يف ال�ضالة اجلهرية ب�لن�ضبة 

لالإم�م وب�لن�ضبة للم�أموم؟

-اجلواب: 

وافقهم  ومن  ال�سافعية  عند  واجبة  ال�سالة  يف  بالب�سملة  الفاحتة  قراءة 

وكذا يف اأحد الأقوال املالكية. وخالف احلنفية يف وجوب الب�سملة. والب�سملة 

فممنوعة.  »ب��راءة«  �سورة  اأول  اإل يف  م�ستحبة  الفاحتة  بعد  ال�سور  اأوائل  يف 

برواية  يقراأ  كان  اإن  التالية  لل�سورة  بالب�سملة  اأتى  ب�سورة  �سورة  و�سل  ومن 

بدون  بال�سورة  ال�سورة  ي�سل  فاإنه  حلمزة  يقراأ  كان  اإن  اأما  مثاًل،  حف�ص 

ب�سملة. وكلٌّ اإمنا يعمل مبا تعلمه، فمن تعلم الأمرين وعرف القراءتني وروى 

باأن مل تكن  ب�سورة  ا�ستفتح منهم  القراء من  �ساء. وكل  الوجهني قراأ كيف 

مو�سولة يف التالوة ب�سابقتها ا�ستفتح بالب�سملة، مل يخالف اأحد منهم ذلك. 

�سورة بل يف بع�ص  نذر قراءة  قوًل واحدًا على من  فلي�ست واجبة  ومع هذا 

املذاهب جتب الب�سملة لل�سورة املنذورة ويف بع�سها الآخر ل جتب. وكل ما 
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قلناه ونقوله ل ينطبق على �سورة التوبة، فاإن الب�سملة يف اأولها ممنوعة كما 

�سبق، وي�ستحب لالإمام يف ال�سالة اجلهرية اأن يجهر بالب�سملة، فقد وردت 

الأحاديث بذلك. ويجوز له الإ�سرار بالب�سملة يف ال�سالة اجلهرية كما وردت 

بذلك اأي�سًا الأحاديث التي اأخذ بها احلنفية. وقد �ساأل الإمام مالك �ساحب 

املذهب اإمام القراء يف املدينة يف وقته نافعًا ر�سي اهلل عنهما عن الب�سملة 

عنه  ي�ساأل  علم  كل  وقال:  مالك  اإليه  ف�سلم  بها،  اجلهر  ال�سنة  نافع:  فقال 

اأهله.

فقط..  نف�سه  ي�سمع  بل  ب�سيء  يجهر  ل  اأنه  املعلوم  فمن  املاأموم  اأما 

واهلل اأعلم.

-13-

اأن الأمـــي يف بــ�ب �ــضــالة اجلــمــ�عــة هــو الــذي  -الــ�ــضــوؤال )13(: �ضمعت 

�ضخ�س  وراء  و�ضليت  تــ�ــضــديــده،  اأو  الــفــ�حتــة  حـــروف  مــن  بــحــرف  يــخــل 

فوجدته يقراأ {ٹ} ب�ل�ض�د بدًل من ال�ضني والث�ء، ويعك�س قراءة                                         

{ٹ} فيجعل الط�ء ت�ء، ويف نطقه بـ{ڀ ڀ} ل يتبني اأن 

اأو غريهم�، ف�أرجو بي�ن الأحك�م ال�ضرعية يف  اأو مفتوحة  النون مك�ضورة 

هذا كله.

-اجلواب: 

اأميًا  اأو ت�سديد من الفاحتة ي�سمى يف عرف الفقهاء  اإن من يخل بحرف 

واإن كان يح�سن القراءة والكتابة، كما اأن من يح�سن قراءة الفاحتة ي�سمى 

يف عرفهم قارئًا واإن كان جاهاًل بالقراءة والكتابة. ومن يقدر على ت�سحيح 

غري  يف  يتلو  اأو  ماأمومًا  اأو  اإمامًا  كان  �سواء  اآثم  فهو  ي�سححها  ومل  قراءته 

�سالة.

وقال ال�سافعية اإن �سالة القارئ -اأي ال�سحيح القراءة- خلف الأمي -اأي 
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كان  �سواء  باطلة،  ال�سوؤال �سالة  ال��وارد يف  كاخللل  قراءته خلل-  الذي يف 

الإمام مق�سرًا يف التعلم اأو عاجزًا عنه بحكم طبيعته. ولكن جتنبًا حلدوث 

الأخذ  اأرى  مثل ذلك اخللل  ب�سبب  اأو يف غريه  امل�سجد  النا�ص يف  بني  فتنة 

قول  وهو  ال�سافعية،  وثالث خمرج عند  املالكية،  اأق��وال عند  �ستة  بقول من 

الإمام  اجلميع  �سالة  �سحة  وهو  ال�سوكاين،  الإم��ام  واأك��ده  احلديث،  اأهل 

واملاأمومني مع اإثم اأي واحد منهم ميكنه اأن يتعلم ال�سواب ومل يفعل.

الباقي:  عبد  هام�ص  على  حا�سيته  يف  املالكي  البناين  حممد  ال�سيخ  قال 

»واإن كان -اأي الالحن- جاهاًل يقبل التعلم فهو حمل اخلالف �سواء اأمكنه 

واأحرى  فيه �سحة �سالة من خلفه،  الأقوال  اأرجح  واإن  وقال:  اأم ل«  التعلم 

جميع  يف  واخلفي  اجللي  اللحن  بني  فرق  ول  قال:  اأن  اإىل  ه��و...  �سالته 

احلديث،                                           اأه��ل  عند  واح��دًا  ق��وًل  بالأمي  القارئ  اقتداء  وي�سح  تقدم.  ما 

كما يف كتاب نزل الأبرار من كتبهم الفقهية. واأي�سًا قال ال�سوكاين يف ال�سيل 

املتعني  هو  الإعرابية  والهيئة  العربي  الوجه  على  بالقراءة  الإتيان  اجلرار: 

على كل قارئ �سواء كان يف ال�سالة اأوخارجها. واأما اإن ذلك يوجب ف�ساد 

ال�سالة، فال.. فاإنه ل بد من دليل يدل على الف�ساد... اإىل اأن قال: فدعوى 

خالية  الربهان  عن  عاطلة  دعوى  ال�سالة  مف�سدات  من  اللحن..  كون 

عن الدليل.
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-14-

للح��ضرين  يقراأ  ق�رئ�ً  ووجد  امل�ضجد  اإن�ض�ن  دخل  اإذا   :)14( -ال�ضوؤال 

فهل يجل�س معهم لي�ضتمع اأو ي�ضلي حتية امل�ضجد؟ واإذا �ضاله� هل يكون 

خم�لف�ً لقول احلق تب�رك وتع�ىل: { ۆ ۆ ۈ  ۈ ٴۇ 

ۋ ۋ ۅ})الأعراف: 204(؟ 

-اجلواب: 

قال الإمام اأحمد ›: اأجمع النا�ص على اأن هذه الآية يف ال�سالة يعني 

اجلماعة  املاأموم يف �سالة  على  به  والإن�سات حمكوم  ال�ستماع  وجوب  اأن 

فال يقراأ بل ي�ستمع. وعليه فال وجوب لالإن�سات خارج ال�سالة بل ي�ستحب. 

حتية  ت�سلي  اأن  ي�ستحب  كما  ت�ستمع  اأن  الكرمي  امل�ستمع  اأيها  لك  في�ستحب 

ال�ستماع  فاتك  اإن  اأنك  وخ�سو�سًا  اأوىل،  امل�سجد  حتية  اأن  واأرى  امل�سجد، 

لقراءة الغري ف�ستقراأ بنف�سك يف ال�سالة. واأي واحد من اجلال�سني لال�ستماع 

اأو يذهب مل�سلحة. واإل لوجب  اأو ي�سلي،  اأن يتنحى ليقراأ بنف�سه،  يجوز له 

على كل مار اأن يتوقف وي�ستمع وتتعطل امل�سالح، وهذا غري معقول. 

واإمنا اأمر اهلل تعاىل بال�ستماع والإن�سات ليكون داعيًا اإىل ترك باطل من 

اأمر م�سروع كتحية امل�سجد.  اللهو واأ�سغال الدنيا، ل ليكون داعيًا اإىل ترك 

غري  يف  والإن�سات  ال�ستماع  وج��وب  عدم  على  الإجماع  املنذر  ابن  وحكى 

ال�سالة واخلطبة. وذكر احلرج العظيم لو وجب على كل من ي�سمع فيعطل 

عمله لين�ست وهذا احلرج اأو هذا الإجماع كفيل ب�سرف الأمر عن الوجوب 

اإىل ال�ستحباب اأو قرينة على اأن الأمر لال�ستحباب. ولنا اأن ناأخذ بقول من 

ال�ستماع  وجوب  على  بالآية  ي�ستدل  فال  ال�سبب،  بخ�سو�ص  العربة  اإن  قال 

والإن�سات خارج ال�سالة، بل هي توجبه يف احلالة التي نزلت هي ب�ساأنها، 

وهي حالة املاأموم، اأو هي ترك الت�سوي�ص على الإمام، اأو حالة التبليغ، اإذ 

ل يعقل اأن يكون النبي¤ يبلغ القراآن ول يجب ال�ستماع له، وكذا ل يعقل اأن 
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اإن�سان يبلغ القراآن ملن مل يبلغه القراآن قبل ذلك ثم يقال له ل يجب  يكون 

عليك اأيها املبلغ اأن ت�ستمع. وقال الإمام الطحاوي يف كتابه »اأحكام القراآن 

الكرمي« اإن اأوىل ما توؤول به الآية هو ما ورد عن ال�سحابة والتابعني ر�سي اهلل 

عنهم من كونها يف وجوب الإن�سات لقراءة الإمام اإىل غري ذلك مما ذكره، 

ولي�ص منه ما يكون خارج ال�سالة وحمرجًا. 

لأهل  قال   ‹ هريرة  اأبا  اأن  ح�سن  باإ�سناد  الأو�سط  يف  الطرباين  وروى 

تاأخذون  ول  امل�سجد  يف  يق�سم  اهلل¤  ر�سول  وم��رياث  هنا  اأنتم  ال�سوق: 

قالوا:  ف�ساألهم: ماذا وجدمت؟  يق�سم،  �سيئًا  فلم يجدوا  ن�سيبكم؟! فذهبوا 

احلالل  يتذاكرون  وقومًا  ال��ق��راآن،  ي��ق��روؤون  وقومًا  ي�سلون،  قومًا  وجدنا 

اأنه مل يجب  واحل��رام، فقال: فذاك مرياث ر�سول اهلل¤. وهذا يدل على 

دام  فما  القراآن.  ل�ستماع  العلم  مدار�سة  ترك  ول  بال�سالة.  التنفل  ترك 

ترك ال�ستماع لي�ص اإعرا�سًا ول تهاونًا بل مل�سلحة -وهي هنا حتية امل�سجد- 

.
)1(

فالراجح كما اأ�سرت اأن ت�سلي التحية، ول حرج

اخل��ازن  وتف�سري   ،)493/2( ال�سوكاين  وتف�سري   ،)254  ،153  ،054/3( املظهري  التف�سري   -1

)133/2(، وتف�سري القرطبي )733/7(، والإقناع يف فقه ال�سافعية )071/1(، وحا�سية اجلمل على 

تف�سري اجلاللني )322/2(، وكذا حا�سية ال�ساوي )001/2(، وتف�سري الآلو�سي )351/9(، واأحكام 

القراآن للهرا�سي )573/3، 673، 873(، والآلو�سي )051/9(، وتف�سري ابن عا�سور )042-932/9، 

-201/9( الطربي  هام�ص  على  الني�سابوري  وتف�سري  قبلها،  وما   )68/51( الفخر  وتف�سري   ،)142

املنهاج  املحلي على  وقليوبي وعمرية على  �سافعي )454-354/2(،  فقه  والتحفة وحوا�سيها   ،)301

املنار  وتف�سري  البيان )403/3(،  وروح  التنزيل )391-291/2(،  والإكليل على مدارك   ،)082/1(

)805/9(، ط2، دار املنار 7631ه�، واإمام الكالم للكنوي )911، 801، 421-821، 041(، وامل�ساألة 

)44( يف املنثورات للنووي، وامل�سكاة بتنقيح الرواة )55/1(، والرتغيب والرتهيب )16/1(، والتبيان 

للنووي )36( ط1 احللبي 0691م.
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ف�ضمعت  اللي�يل،  بع�س  يف  امل�ضجد  يف  الرتاويح  �ضليت   )15( -ال�ضوؤال 

الإمــ�م يقراأ يف ركعة الوتر »�ضبح ا�ضم ربك الأعلى« فيميل اأواخــر الآي�ت 

اإىل جهة الي�ء والك�ضرة، دون اأن يجعله� ك�ضرة ك�ملة، فهل هذه الطريقة 

�ضحيحة؟

-اجلواب: 

هذه الطريقة �سحيحة اإذا كان الإمام عاملًا بهذه القراءة وبقية ما يلزمها 

الآي��ات  �سائر  ويقراأ  ه��ذا فقط  يفعل  ك��ان  اإذا  اأم��ا  الآي���ات.  اأواخ��ر  يف غري 

وكلماتها كما نقراأ حلف�ص فاإنه يكون قد ركب هذه الإمالة على رواية حف�ص، 

القراآن برواية ور�ص  واأظننا �سمعنا منذ عهد قريب تالوة  والرتكيب خطاأ. 

عن نافع، وفيها هذه الإمالة بدرجة ت�سمى بها اإمالة �سغرى وت�سمى تقلياًل، 

وهذا يوؤن�سنا مبا يكون �سبيهًا بها. 

اأما اإذا كان امل�ستمعون يقعون يف حق الإمام ويدخل عليهم الت�سوي�ص من 

وين�سحه  ذلك  منه  يكره  الفقهاء  من  فريقًا  فاإن  يعرفون،  ما  بغري  قراءته 

ي�سلموا  باأن  العامة  نن�سح  ذلك  ومع  معه.  يعرفه جمهور من  يقراأ مبا  باأن 

يرفعهم  اأن  الأجدر  فاإن  م�ستواهم،  اإىل  ينزلوه  اأن  ل  القراءات،  يعرف  ملن 

هو درجة، فيعلموا اأن القراآن الكرمي له قراءات منزلة من عند اهلل تعاىل، 

ول يحل اإنكار �سيء منها، وهي وجه من وجوه اإعجازه، م�سروح يف مو�سعه.
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-ال�ضوؤال )16(: يقف املحفظون للقراآن يف بالدن� على لفظ {ۓ} من 

قــول احلــق تــبــ�رك وتــعــ�ىل: { ھ ھ ے ے ۓ 

فم�  ڭ}  ڭ  ڭ    } فيقولون:  يكملون  ثــم   )128 })التوبة:  ۓ 
راأيكم يف هذا؟

-اجلواب:

اإن الطريقة املذكورة يف ال�سوؤال توافق تف�سريًا قال به ابن الق�سريي من 

اأئمة التف�سري. وتو�سيح ذلك اأنه و�سف لر�سول اهلل¤، فهو عزيز اأي ل مثل 

له يف عراقة ن�سبه، وطيب اأ�سله، وتو�سطه يف قومه، ومكانته العالية يف قلوب 

املوؤمنني بعد علو منزلته عند اهلل تعاىل. وقوله تعاىل بعد ذلك: {  ڭ ڭ 

ڭ} ا�ستئناف جملة جديدة، معناها: اأهمه و�سق عليه اأمركم، وعنتكم 
اأي املكروه الذي حلقكم. وبهذا جند لفظ: {ۓ} تابعًا ملا قبله، منف�ساًل 

عما بعده. 

{ ھ ھ  وه��ذا ق��ول، وغ��ريه هو ال��راج��ح. وال��راج��ح اأن يقال: 

ے ے ۓ}التوبة: 128 ثم يقال: {ۓ  ڭ ڭ ڭ} 
فيكون لفظ {ۓ} جزءًا مما بعده، ويكون مبعنى اآخر -هو الراجح كما 

اأ�سرنا- وتو�سيحه كالآتي: الآية الكرمية خطاب لأهل مكة. و{ۓ  ڭ 

لقوه من  ملا  وذلك  اأهل مكة.  يا  تعبكم وحزنكم  عليه  �ساق  اأي  ڭ ڭ} 
قتل قومهم، ومن الأ�سر يف الغزوات، ومن قوارع الوعيد والتهديد يف القراآن 

الكرمي. 

خلق  هذا  اأن  يفيد  ڭ}  ڭ  ڭ  {ۓ   الو�سف:  بهذا  وو�سفه¤ 

له، فيكون اأَثُر ظهوره الرفق بالأمة، واحلذر مما ُيْلِقي بهم اإىل العذاب، يف 

الدنيا، ويف الآخرة. ومن اآثار ذلك �سفاعته للنا�ص كلهم يف املوقف لتعجيل 

فانتفى  خللقه،  منا�سبًا  جاء  �سرعه  اأن  اإىل  يومُئ  ذلك:  اإن  ثم  احل�ساب. 
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{ۇ ۇ ۆ ۆ  ۈ ۈ ٴۇ   والع�سر، قال تعاىل:  عنه احلرج 

ے  ے   ھ  ھ   ھ   {ھ  �سبحانه:  وق��ال   ،)185 ۋ})البقرة: 
تنبيه  ڭ}  ڭ  ڭ  {ۓ   الو�سف:  هذا  ويف   .)78 ۓ})احلج: 
يخف�سون  لعلهم  حالهم  ل�ست�سالح  هو  اإمن��ا  ال�سدة  من  لقوه  ما  اأن  على 

فهذه   .
)2(

اأمرهم ب�سالح  وي�سعرون  غيهم،  عن  ويرعوون   ،
)1(

ُغَلوائهم من 

اأيها  �سمعت  ما  ا�ستتبع  وقد  اأق��وى،  �سواهده  معنى  ذات  الراجحة  الطريقة 

القارئ الكرمي من �سل�سلة معان �سحيحة �سامية جاءت مبثابة ثمرات طيبة، 

والقراآن اأعاله مثمر، واأ�سفله مغدق، ومدد معانيه ل ينفد.

1- م�سبوطة ب�سم الأول وفتح الثاين يف املعجمني الوجيز والو�سيط.

2- التحرير والتنوير لبن عا�سور )27/11(، والبحر املحيط لأبي حيان )811/5( ويف منار الهدى 

لالأ�سموين مزيد لغوي، وروح املعاين لالآلو�سي )25/11( ينظر اأي�سًا.







1- ال�صهود احل�صاري للأمة الو�صط يف  ع�صر العوملة. 

      د.عبد العزيز برغوث.

2- عينان مطفاأتان وقلب ب�صري) رواية(. 

د. عبد اهلل الطنطاوي.      

3- دور ال�صياق يف الرتجيح بني الأقاويل التف�صريية. 

د. حممد اإقبال عروي.      

4- اإ�صكالية املنهج يف ا�صتثمار ال�صنة النبوية.

      د. الطيب برغوث.

5- ظلل وارفة ) جمموعة ق�ص�صية( . 

د. �صعاد النا�صر) اأم �صلمى(.      

6- قراءات معرفية يف الفكر الأ�صويل. 

د. م�صطفى قطب �صانو.      

7- من ق�صايا الإ�صلم والإعلم بالغرب. 

د. عبد الكرمي بوفرة.      

8- اخلط العربي وحدود امل�صطلح الفني.

د. اإدهام حممد حن�ش.      

9- الختيار الفقهي واإ�صكالية جتديد الفقه الإ�صلمي. 

د. حممود النجريي.      

�صل�صلـــة  اإ�صــــدارات   



10- ملمح تطبيقية يف منهج الإ�صلم احل�صاري. 

د. حممد كمال ح�صن.      

11- العمران والبنيان يف منظور الإ�صلم.

د. يحيى وزيري.      

12- تاأمل واعتبار: قراءة يف حكايات اأندل�صية. 

د. عبد الرحمن احلجي.      

13- ومنها تتفجر الأنهار) ديوان �صعر(. 

ال�صاعرة اأمينة املريني.      

14-  الطــريــق... مــــن هنـــــــــــا.

ال�صيخ حممد الغزايل      

15- خطاب احلداثة: قراءة نقدية.

د. حـمـيــد �صـمــيــــر      

16- العودة اإىل ال�صف�صاف )جمموعة ق�ص�صية لليافعني(.

فريد حممد معو�ش      

17- ارت�صامات يف بناء الذات.

د. حممد بن اإبراهيم احلمد      

18- هو وهي: ق�صة الرجل واملراأة يف القراآن الكرمي.

د. عودة خليل اأبو عودة      



19- الت�صرفات املالية للمراأة يف الفقه الإ�صلمي.

د. ثــريــة اأقـ�صــــري      

20- اإ�صكالية تاأ�صيل الروؤية الإ�صلمة يف النقد والإبداع.

د. عمر اأحمد بو قرورة      

21- ملمح الروؤية الو�صطية يف املنهج الفقهي.

د. اأبو اأمامة نوار بن ال�صلي      

22- اأ�صواء على الرواية الإ�صلمية املعا�صرة.

د. حلمي حممد القاعود      

23- ج�صور التوا�صل احل�صاري بني العامل الإ�صلمي واليابان.

اأ.د. �صمري عبد احلميد نوح      

24- الكليات الأ�صا�صية لل�صريعة الإ�صلمية.

د. اأحمد الري�صوين      

25- املرتكزات البيانية يف فهم الن�صو�ش ال�صرعية.

د. جنم الدين قادر كرمي الزنكي      

26- معامل منهجية يف تاأ�صيل مفهوم الأدب الإ�صلمي.

د. ح�صن الأمراين      

د. حممد اإقبال عروي      

27- اإمام احلكمة )رواية(.

      الروائي/ عبد الباقـي يو�صـف  



28- بناء اقت�صاديات الأ�صرة على قيم القت�صاد الإ�صلمي.

اأ.د. عبد احلميد حممود البعلي      

29- اإمنا اأنت... بل�صم ) ديوان �صعر(.

ال�صاعر حممود مفلح      

30- نظرية العقد يف ال�صريعة الإ�صلمية.

د. حممد احلبيب التجكاين      

31- حممد ¤ ملهم ال�صعراء

                �أ. طالل �لعامر

32- نحو تربية مالية اأ�صرية را�صدة.

د. اأ�صرف حممد دوابه      

33- جماليات ت�صوير احلركة يف القراآن الكرمي .

د. حكمت �صالح      

34- الفكر املقا�صدي وتطبيقاته يف ال�صيا�صة ال�صرعية.

د. عبد الرحمن الع�صراوي      

35- ال�صنابل... )ديوان �صعر(.

�أ. حميي �لدين عطية      

36- نظرات يف اأ�صول الفقه.

د. �أحمد حممد كنعان      



37- القراءات املف�صرة ودورها يف توجيه معاين الآيات القراآنية.

د. عبد �لهادي دحاين      

38- �صعر اأبي طالب يف ن�صرة النبي ¤.

د. حممد عبد �حلميد �سامل      

39- اأثر اللغة يف ال�صتنباطات ال�صرعية.

د. حمدي بخيت عمر�ن      

40- روؤية نقدية يف اأزمة الأموال غري احلقيقية.

�أ.د. مو�سى �لعرباين      

د.نا�سر يو�سف      

41- مرافئ اليقني ) ديوان �صعر(.

�ل�ساعر ي�س �لفيل      

42- م�صائل يف علوم القراآن.

د. عبد �لغفور م�سطفى جعفر      




