
 ٣١٤

�"! � و��ه� ا����ف وا������ِ�� )١(ا���ع ا����
 وا�����ن   

 ﴿: ما يوهم التعارض بني اآليات، وكالمه تعاىل منزه عن ذلك؛ كما قال: واملراد به
، ولكن قد يقع للمبتدئ ما يوهم اختالفًا، وليس )٢(﴾        
 احلديث وبيان اجلمع بني األحاديث  خمتلففي احلقيقة، فاحتيج إلزالته؛ كما صنف فيبه 

  . بعضهافي ذلك ابن عباس، وحكي عنه التوقف فياملتعارضة، وقد تكلم 

 #$�  

  :لالختالف أسباب: )٣("الربهان"قال الزركشي في 
 ﴿:  خلق آدمفيوقوع املخرب به على أحوال خمتلفة وتطويرات شتى؛ كقوله : أحدها

  ﴿: ، ومرة)٦(﴾  ﴿: ، ومرة)٥(﴾  ﴿: ، ومرة)٤(﴾
 أحوال خمتلفة؛ ألن الصلصال غري احلمأ، في، وهذه األلفاظ خمتلفة، ومعانيها )٧(﴾

 جوهر، وهو التراب، ومن التراب تدرجت هذه إلَىواحلمأ غري التراب، إال أن مرجعها كلها 
  . األحوال

 :، واجلان)٩(﴾  ﴿:  موضعوفي، )٨(﴾   ﴿: ومنه قوله تعاىل
الكبري منها؛ وذلك ألن خلقها خلق الثعبان العظيم، واهتزازها : الصغري من احليات، والثعبان

  . وحركاتها وخفتها كاهتزاز اجلان وخفته
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 ٣١٥

   ﴿: ، وقوله)١٠(﴾  ﴿: الختالف املوضع؛ كقوله: الثاين
  . )١٢(﴾       ﴿:  مع قوله)١١(﴾  

 على السؤال عن التوحيد وتصديق الرسل، والثانية على فتحمل اآلية األوىل: قال احلليمي
  . ما يستلزمه اإلقرار بالنبوات من شرائع الدين وفروعه

 القيامة مواقف كثرية، ففي موضع يسألون، فيومحله غريه على اختالف األماكن؛ ألن 
  . آخر ال يسألونوفي

  . املعذرة وبيان احلجةإن السؤال املثبت سؤال تبكيت وتوبيخ، واملنفي سؤال: وقيل
﴿:  جهتي الفعل؛ كقولهفيالختالفهما : الثالث

ـ

 
ـ

 
ـ

 
ـ

 
ـ

 
ـ

 
ـ

 
ـ

 
 على جهة الكسب واملباشرة، ونفاه عنهم وعنه ج، أضيف القتل إليهم والرمي إليه )١٣(﴾

  . باعتبار التأثري
﴿:  احلقيقة والْمجازفيالختالفهما : الرابع

ـ

 
ـ

 
ـ

 
ـ

 
ـ

 
ـ

 :؛ أي)١٤(﴾
  . سكارى من األهوال جمازا ال من الشراب حقيقة

﴿: بوجهني واعتبارين؛ كقوله: اخلامس
ـ

 
ـ

 
ـ

﴿: ، مع قوله)١٥(﴾
ـ

 
ـ

 

ـ

 
ـ

 
ـ

 
ـ

 
ـ

 قوية، من بِهاعلمك ومعرفتك : فبصرك؛ أي: قال قطرب. )١٦(﴾
  .رؤية العني: علم، وليس املراد: بصر بكذا؛ أي: قوهلم

﴿: ولهويدل على ذلك ق: قال الفارسي
ـ

 
ـ

 
ـ

﴾ )١٧(.  
  :تنبيه ≅

 إذا تعارضت اآلي وتعذر فيها الترتيب واجلمع؛ طلب :قال األستاذ أبو إسحاق اإلسفرايينِي
 يعلم، وكان اإلمجاع على العمل لَموإن . التاريخ، وترك املتقدم باملتأخر، ويكون ذلك ناسخا
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 ٣١٦

  .)١٨(بِهامل بإحدى اآليتني؛ علم بإمجاعهم أن الناسخ ما أمجعوا على الع
  . القرآن آيتان متعارضتان ختلوان عن هذين الوصفنيفيوال يوجد : قال

﴿:  تعارض اآليتني؛ حنوبِمنزلةوتعارض القراءتني : قال غريه
ـ

بالنصب  )١٩(﴾
   .واجلر، وهلذا مجع بينهما؛ حبمل النصب على الغسل، واجلر على مسح اخلف

 كل كالم صح أن يضاف بعض ما وقع أن: مجاع االختالف والتناقض: وقال الصرييف
ما ضاده من كل :  اللفظفي التناقض وإنما وجه من الوجوه؛ فليس فيه تناقض، إلَىاالسم عليه 

  .  وقتنيفي يوجد فيه النسخ وإنما الكتاب والسنة شيء من ذلك أبدا، فيجهة، وال يوجد 
 لَم وما يوجبه العقل، فلذلك ال جيوز تعارض آي القرآن واآلثار: وقال القاضي أبو بكر

﴿: جيعل قوله
ـ

 
ـ

 
ـ

 
ـ

﴿:  معارضا لقوله)٢٠(﴾
ـ

 
ـ

﴾)٢١( ﴿
ـ

 
ـ

 
ـ

 

ـ

؛ لقيام الدليل العقلي أنه ال خالق غري اهللا، فتعني تأويل ما عارضه، فتؤول )٢٢(﴾
﴿

ـ

﴿ على تكذبون، و﴾
ـ

  . تصور:  على﴾
  :فائدة ≅

﴿: قال الكرماين عند قوله تعاىل
ـ

 
ـ

 
ـ

 
ـ

 
ـ

 
ـ

 
ـ

 
ـ

 
ـ

 ﴾)٢٣( :
  . االختالف على وجهني

 خالف اآلخر، وهذا هو املمتنع إلَىوهو ما يدعو فيه أحد الشيئني : اختالف تناقض -
  .على القرآن

وهو ما يوافق اجلانبني؛ كاختالف وجوه القراءة، واختالف مقادير : اختالف تالزم -
  . نسوخ واألمر والنهي والوعد والوعيدالسور واآليات، واختالف األحكام من الناسخ وامل
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 ٣١٧

  .أفرد هذا النوع بالتصنيف قطرب

   ا.-�ت ا��"�,+�تِ�� )٢٤(ا���ع ا�'ا&% وا�����ن

  . إيراد القصة الواحدة في صور شتى وفواصل خمتلفة:  والقصد به-
 ﴿:)٢٥(تأيت في موضع واحد مقدما وفي آخر مؤخرا؛ كقوله في البقرة] قد[ بل -
 وفي ﴾    ﴿: )٢٦(، ويف األعراف﴾   

  .)٢٨(﴾    ﴿: ، وسائر القرآن﴾    ﴿: )٢٧(البقرة
 وفي، )٢٩(﴾  ﴿:  آخر بدونِها؛ حنووفي موضع بزيادة في أو -

 ﴿: )٣٢( األنفالوفي، ﴾  ﴿: )٣١( البقرةوفي]. ؛ بزيادة واو﴾ٌ﴿: [)٣٠(يس
﴾.  

  . آخر منكَّرا وفي موضع معرفًا في أو -
  .  آخر مجعاوفي أو مفردا -
  .  آخر حبرف آخروفي أو حبرف -
  . آخر مفكوكًاوفي أو مدغما -

  : وهذا النوع يتداخل مع نوع املناسبات، وهذه أمثلة منه بتوجيهها
؛ ﴾  ﴿: )٣٤(، ويف لقمان﴾ ﴿:)٣٣( البقرةفي قوله تعاىل -
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 ٣١٨

  .  الرمحة؛ ناسب الْمحسننيمثَ؛ ناسب املتقني، ولَما ذكر ناإليماألنه لَما ذكر هنا جمموع 
 ﴾﴿: )٣٦( األعرافوفي )٣٥(﴾      ﴿:  قوله تعاىل-

اختاذ املسكن، فلما نسب القول إليه : اإلقامة، ويف األعراف: ى يف البقرةألن السكن: بالفاء؛ قيل
ى واألكل، ولذا اجلمع بني السكن؛ ناسب زيادة اإلكرام بالواو الدالة على ﴾ ﴿: تعاىل

 ﴿: )٣٩( األعرافوفي. ؛ ألنه أعم)٣٨(﴾ ﴿: ، وقال)٣٧(﴾﴿: قال فيه
، فأتى بالفاء الدالة على ترتيب األكل على السكنى املأمور باختاذها؛ ﴾][

  .﴾  ﴿ معنى ال تعطي عموم )٤٠(﴾ ﴿ألن األكل بعد االختاذ و
  : قأفرد هذا النوع بالتصنيف خل

  . الكسائي: -فيما أحسب-أوهلم  -
  .السخاوي:  ونظمه-
  .)٤١("الربهان في متشابه القرآن"الكرماين كتابه :  وألف في توجيهه-
  . عبد اهللا الرازيألبِي )٤٢("درة التنزيل وغرة التأويل: " وأحسن منه-
  . أقف عليهولَم أليب جعفر بن الزبري، )٤٣("مالك التأويل: " وأحسن من هذا-
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 ٣١٩

كشف املعاين عن متشابه " ذلك كتاب لطيف مساه في وللقاضي بدر الدين بن مجاعة -
  .)٤٤("املثاين

 من ذلك )٤٥(" كشف األسرارفيقطف األزهار "املسمى " أسرار التنزيل" كتاب وفي -
  .اجلم الغفري

34�� و��2'1ِ�� )٤٦(ا���ع ا����/ وا�����ن�   

  :هو قسمان
لظاهر، فلما عرف أنه من باب التقديم والتأخري؛ اتضح، ما أشكل معناه حبسب ا: األول

  : وهو جدير أن يفرد بالتصنيف، وقد تعرض السلف لذلك في آيات
والََ تعجِبك أَموالُهم وأَوالَدهم إِنما يرِيد ﴿:  فأخرج ابن أيب حامت عن قتادة في قوله تعاىل-

ال تعجبك أمواهلم وال : هذا من تقاديم الكالم، يقول: "؛ قال)٤٧(﴾ الدنيااللَّه أَن يعذّبهم بِها في
  ". اآلخرةفي بِها يريد اهللا ليعذبهم إنما احلياة الدنيا فيأوالدهم 
؛ )٤٨(﴾        ﴿:  قوله تعاىلفي وأخرج عنه أيضا -

  ". كان لزامالوال كلمة وأجل مسمى ل: هذا من تقادمي الكالم، يقول: "قال
 فياملقدمة : "ما ليس كذلك، وقد ألف فيه العالمة مشس الدين بن الصائغ كتابه: الثاين

 في ذلك االهتمام؛ كما قال سيبويه فياحلكمة الشائعة الذائعة : ؛ قال فيه"سر األلفاظ املقدمة
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 ٣٢٠

  .  يقدمون الذي بيانه أهم، وهم ببيانه أعنىكأنهم": كتابه"
 فيكمة إمجالية، وأما تفاصيل أسباب التقديم وأسراره؛ فقد ظهر يل منها هذه احل: قال

  :الكتاب العزيز عشرة أنواع
 ﴿:  األمور ذات الشأن، ومنه قوله تعاىلفيالتربك؛ كتقديم اسم اهللا تعاىل : األول

        ﴿: ، وقوله)٤٩(﴾        
  . اآلية)٥٠(﴾

، )٥٢(﴾   ﴿، )٥١(﴾   ﴿: هالتعظيم؛ كقول: الثاين
﴿    ﴾)٥٣(.  

 اآلية، )٥٤(﴾  ﴿: التشريف؛ كتقديم الذكر على األنثى؛ حنو: الثالث
   ﴿:  قولهفي، واحلي )٥٥(﴾     ﴿:  قولهفيواحلر 

  .)٥٧(﴾   وما ﴿ اآلية، )٥٦(﴾
    ﴿:  كقولهإما مناسبة املتقدم لسياق الكالم؛: املناسبة، وهي: الرابع

 أنها فإن اجلمال بالْجِمال، وإن كان ثابتا حالتي السراح واإلراحة، إال ؛)٥٨(﴾  
 أفخر؛ إذ هي فيه بطان، بِها يكون اجلمال -وهو جميئها من الرعي آخر النهار-حالة إراحتها 

  . اص دون األول؛ إذ هي فيه مخبِهاوحالة سراحها للراعي أول النهار يكون اجلمال 
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 ٣٢١

 قدم نفي اإلسراف؛ ألن ؛)٥٩(﴾      ﴿: ونظريه قوله تعاىل
  .  يف اإلنفاق)٦٠(السرف

؛ ألن الصواعق تقع مع أول برقة، وال حيصل )٦١(﴾   ﴿: وقوله
  . املطر إال بعد توايل الربقات

  ﴿، )٦٢(﴾ ﴿: وإما مناسبة لفظ هو من التقدم أو التأخر؛ كقوله
    ﴾)٦٥(﴾  ﴿، )٦٤(﴾      ﴿، )٦٣( ،

﴿      ﴾)٦٧(﴾     ﴿، )٦٦( ،﴿    
 ﴿: ؛ فلمراعاة الفاصلة، وكذا قوله)٦٩(﴾  ﴿: ، وأما قوله)٦٨(﴾
﴾)٧٠(.  

احلث عليه واحلض على القيام به؛ حذرا من التهاون به؛ كتقديم الوصية على : اخلامس
  . مع أن الدين مقدم عليها شرعا)٧١(﴾      ﴿: الدين في قوله
 الزمان باعتبار اإلجياد؛ كتقديم الليل على النهار، والظلمات فيالسبق، وهو إما : السادس
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 ٣٢٢

على النور، وآدم على نوح، ونوح على إبراهيم، وإبراهيم على موسى، وهو على عيسى، 
      ﴿:  قولهفيوداود على سليمان، واملالئكة على البشر 

﴾)٧٢(.  
       ﴿، )٧٣(﴾  ﴿: أو باعتبار اإلنزال؛ كقوله

  ﴾)٧٤(.  
  ﴿، )٧٥(﴾ ﴿: أو باعتبار الوجوب والتكليف؛ حنو

 بدأ اهللا بِمانبدأ $: ج، وهلذا قال )٧٧(﴾     ﴿ اآلية، )٧٦(﴾
  .)٧٨(#به
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          ﴿، )٧٩(﴾  ﴿: أو بالذات، حنو
وأما . ، وكذا مجيع األعداد، كل مرتبة هي مقدمة على ما فوقها بالذات)٨٠(﴾  
  . ؛ فللحث على اجلماعة واالجتماع على اخلري)٨١(﴾    ﴿: قوله

 عليه؛ ألن ﴾﴿؛ ألنه عز فحكم، و﴾﴿ على ﴾﴿السببية؛ كتقديم : السابع
نعام؛ فألنه مقام  سورة األفي عليه ﴾﴿وأما تقدم . اإلحكام واإلتقان ناشئ عن العلم

  . تشريع األحكام
  .  سبب حصول اإلعانةألنها سورة الفاحتة؛ في العبادة على االستعانة تقديمومنه 

  ﴿ ألن التوبة سبب الطهارة، ؛)٨٢(﴾   ﴿: وكذا قوله
؛ ألن البصر داعية )٨٤(﴾    ﴿ ألن اإلفك سبب اإلمث، ؛)٨٣(﴾
  .  الفرجإلَى

  ﴿؛ ألن الكفار أكثر، )٨٥(﴾   ﴿: كقولهالكثرة؛ : الثامن
  .  السابقثُم املقتصد ثُم اآلية؛ قدم الظامل لكثرته )٨٦(﴾

 الذكور أكثر، والزانية على الزاين؛ ألن فيوهلذا قدم السارق على السارقة؛ ألن السرقة 
  . الزنا فيهن أكثر

إن رمحتي غلبت $: با، وهلذا ورد القرآن غالفي الرمحة على العذاب حيث وقع تقديمومنه 
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 ٣٢٤

#غضبِي
)٨٧(.  

 في؛ قال ابن احلاجب )٨٨(﴾      ﴿: وقوله
 األزواج أكثر في قدم األزواج ألن املقصود اإلخبار أن فيهم أعداء، ووقوع ذلك إنما": أمالية"

 ﴿:  قولهفيموال  املراد، فَقُدم، ولذلك قُدمت األالْمعنى في األوالد، وكان أقعد فيمنه 
      ﴿: ؛ ألن األموال ال تكاد تفارقها الفتنة)٨٩(﴾  
  .  استلزام الفتنة مثلها، فكان تقديمها أوىلفي، وليست األوالد )٩٠(﴾

        ﴿:  األعلى؛ كقولهإلَىالترقي من األدىن : التاسع
شرف من الرجل، والعني أشرف من اليد،  اآلية، بدأ باألدىن لغرض الترقي؛ ألن اليد أ)٩١(﴾

  . والسمع أشرف من البصر
  .  تأخري األبلغ:ومن هذا النوع

 النبِيعلى  الرمحن على الرحيم، والرءوف على الرحيم، والرسول تقديموقد خرج عليه 
   .مراعاة الفاصلة: ، وذكر لذلك نكت أشهرها)٩٢(﴾  ﴿:  قولهفي

  . األدىنإلَىلى التديل من األع: العاشر
  ﴿، )٩٤(﴾    ﴿، )٩٣(﴾    ﴿: وخرج عليه
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   .هذا ما ذكره ابن الصائغ. )٩٥(﴾       
  :وزاد غريه أسبابا أخر منها

:  اآلية، وقوله)٩٦(﴾    ﴿:  كونه أدل على القدرة وأعجب؛ كقوله-
﴿     ﴾)٩٧(.  

ري ألن تسخريها له وتسبيحها أعجب وأدل على قدم اجلبال على الط: قال الزخمشري
  (!) مجاد، والطري حيوان ناطقألنها اإلعجاز؛ فيالقدرة وأدخل 

  .رعاية الفواصل. ومنها -
  .إفادة احلصر لالختصاص: ومنها -
  :تنبيه ≅

  . قد يقدم لفظ في موضع ويؤخر في آخر
  :ونكتة ذلك

 .  فيه؛ كما تقدمت اإلشارة إليهإما لكون السياق في كل موضع يقتضي ما وقع -
 )٩٨(﴾  ﴿:  وإما لقصد البداءة واخلتم به؛ لالعتناء بشأنه؛ كما في قوله-
  . اآليات

:  قولهفي الفصاحة وإخراج الكالم على عدة أساليب؛ كما في وإما لقصد التفنن -
: وقوله. )١٠٠(﴾    ﴿: ، وقوله)٩٩(﴾    ﴿
         ﴿: يف األنعام، وقال )١٠١(﴾     ﴿

 ﴾)١٠٢(.  
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 ٣٢٦

�?ً� &<�ن ا���=�ل �:ً>� ا��:$�ل ِ�� )١٠٣(ا���ع ا���دس وا�����ن@   

هو نوع مهم جدير أن يفرد بالتصنيف، وهو أصل كبري في الوقف، وبه حيصل حل 
  : إشكاالت وكشف معضالت كثرية

 إلَى ﴾          ﴿: من ذلك قوله تعاىل
 قصة آدم وحواء كما في فإن اآلية ؛)١٠٤(﴾        ﴿: قوله

 وصححه من واحلاكم، وحسنه والترمذي،  حديث أخرجه أمحدفييفهمه السياق، وصرح  به 
، وأخرجه ابن أيب حامت وغريه بسند صحيح عن ابن )١٠٥(طريق احلسن عن مسرة مرفوعا

  .)١٠٦(عباس
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 مكلم، واألنبياء نبِي آدم وحواء، وآدم إلَىلكن آخر اآلية مشكل، حيث نسب اإلشراك 
  . معصومون من الشرك قبل النبوة وبعدها إمجاعا

 رجل وزوجته كانا في وأنها محل اآلية على غري آدم وحواء، إلَىوقد جر ذلك بعضهم 
  .  تعليل احلديث واحلكم بنكارتهإلَىمن أهل امللك، وتعدى 

أخربنا أمحد بن عثمان بن :  أيب حامت؛ قال رأيت ابنحتى وقفة من ذلك فيوما زلت 
؛ ﴾   ﴿:  قولهفيحدثنا أسباط عن السدي : حدثنا أمحد بن مفضل: حكيم

  . )١٠٧(# آهلة العربفيهذا فصل من آية آدم خاصة $: قال
 مسعت صدقة بن عبد اهللا بن كثري املكي حيدث عن :حدثنا ابن عيينة: وقال عبد الرزاق

  . )١٠٨(# املوصول املفصولهذا من$: السدي؛ قال
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حدثنا مهران عن :  بن أيب محادمحمدحدثنا : حدثنا علي بن احلسني: وقال ابن أيب حامت
   ﴿،  الولدفيهذه مفصولة، أطاعه $: سفيان عن السدي عن أيب مالك؛ قال

  . )١٠٩(#محمد هذه لقوم ﴾
 يل بذلك أن آخر قصة آدم فانحلت عني هذه العقدة، وانجلت يل هذه املعضلة، واتضح

 قصة العرب وإشراكهم األصنام، ويوضح إلَى وأن ما بعده ختلص )١١٠(﴾ ﴿: وحواء
عما يشركان؛ :  اجلمع بعد التثنية، ولو كانت القصة واحدة؛ لقالإلَىذلك تغيري الضمري 

         الشاكرِينعوا اللَّه ربهما لَئن آتيتنا صالحا لَّنكُونن مند﴿: كقوله
 آخر إلَى وما بعده )١١٢(﴾    ﴿:  قولهفي، كذلك الضمائر )١١١(﴾
  . اآليات

   ﴿: وحسن التخلص واالستطراد من أساليب القرآن، من ذلك قوله تعاىل
 اآلية؛ فإنه على تقدير الوصل يكون الراسخون يعلمون تأويله، وعلى )١١٣(﴾  

  . فهتقدير الفصل خبال
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إنكم تصلون هذه اآلية وهي $: وقد أخرج ابن أيب حامت عن أيب الشعثاء وأيب نهيك قاال
  .)١١٤(#مقطوعة

  . ويؤيد ذلك كون اآلية دلت على ذم متبعي املتشابه ووصفهم بالزيغ

   C��B� و������ ِ�� )١١٥(ا���ع ا���&% وا�����ن

  ]:أمهية هذا النوع[
  .كتاب اهللا إال بعد أن يعرف منه الناسخ واملنسوخال جيوز ألحد أن يفسر : قال األئمة

هلكت : قال. ال: قال. أتعرف الناسخ من املنسوخ؟: "وقد قال علي لقاص
  .)١١٦("وأهلكت

  :وفي هذا النوع مسائل
  :]معنى النسخ[األوىل 

        ﴿: يرد النسخ بِمعنى اإلزالة، ومنه قوله
﴾)١١٧(.  

  .)١١٨(﴾    ﴿:  التبديل، ومنهوبِمعنى
  .  واحدإلَى حتويل املرياث من واحد بِمعنى التحويل؛ كتناسخ املواريث؛ وبِمعنى
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 ٣٣٠

إذا نقلت ما فيه حاكيا للفظه : نسخت الكتاب:  موضع، ومنهإلَى النقل من موضع وبِمعنى
  . وخطه

 القرآن، وأنكر على النحاس إجازته ذلك؛ فيوهذا الوجه ال يصح أن يكون : قال مكي
  .  يأيت بلفظ آخروإنماتجا بأن الناسخ فيه ال يأيت بلفظ املنسوخ، حم

، )١١٩(﴾     ﴿: يشهد لما قاله النحاس قوله تعاىل: وقال السعيدي
، ومعلوم أن ما نزل من الوحي جنوما مجيعه )١٢٠(﴾      ﴿: وقال

       ﴿:  أم الكتاب، وهو اللوح الْمحفوظ؛ كما قال تعاىلفي
﴾)١٢١(.  

  :]جواز النسخ [الثانية
  .  خص اهللا به هذه األمة حلكم، منها التيسريمماالنسخ 

  . وقد أمجع املسلمون على جوازه
  .  يبدو لهثُموأنكره اليهود؛ ظنا منهم أنه بداء؛ كالذي يرى الرأي 

الصحة  بعد وهو باطل؛ ألنه بيان مدة احلكم؛ كاإلحياء بعد اإلماتة وعكسه، واملرض
  . وعكسه، والفقر بعد الغنى وعكسه، وذلك ال يكون بداء، فكذا األمر والنهي
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 ٣٣١

  ]هل ينسخ القرآن بالسنة؟[
  : نسخ القرآنفيواختلف العلماء 

          ﴿: ال ينسخ القرآن إال بقرآن؛ كقوله تعاىل: فقيل
  . نوال يكون مثل القرآن وخريا منه إال قرآ: ؛ قالوا)١٢٢(﴾

 ،)١٢٣(﴾   ﴿:  أيضا من عند اهللا؛ قال تعاىلألنهابل ينسخ القرآن بالسنة؛ : وقيل
  . وجعل منه آية الوصية

حكاه . إذا كانت السنة بأمر اهللا من طريق الوحي؛ نسخت، وإن كانت اجتهادا؛ فال: والثالث
  ".تفسريه "فيابن حبيب النيسابوري 

، وحيث وقع نسخ السنة لَهان بالسنة؛ فمعها قرآن عاضد حيث وقع نسخ القرآ: قال الشافعي
  . بالقرآن؛ فمعه سنة عاضدة له؛ ليتبني توافق القرآن والسنة

  :] األخبارفيال نسخ [الثالثة 
 الطلب؛ فال بِمعنى األمر والنهي، ولو بلفظ اخلرب، أما اخلرب الذي ليس فيال يقع النسخ إال 

 كتب النسخ فيعيد، وإذا عرفت ذلك؛ عرفت فساد صنع من أدخل يدخله النسخ، ومنه الوعد والو
  . كثريا من آيات األخبار والوعد والوعيد

  :]أقسام النسخ[ الرابعة
  :النسخ أقسام

  .)١٢٤(نسخ املأمور به قبل امتثاله، وهو النسخ على احلقيقة؛ كآية النجوى: أحدها
، أو كان أمر به أمرا )١٢٥(ع القصاص والدية كان شرعا ملن قبلنا؛ كآية شرمماما نسخ : الثاين

إمجاليا  ماا؛ كنسخ التوجه إىل بيت املقدس بالكعبة وصوم عاشوراء برمضان، وإنيسمى هذا نسخ
  . جتوزا

 ثُم يزول السبب؛ كاألمر حني الضعف والقلة بالصرب والصفح، ثُمما أمر به لسبب : الثالث
  . نسخ بإيجاب القتال
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 ٣٣٢

، )١٢٦(﴾أَو ننسأها﴿: حلقيقة ليس نسخا، بل هو من قسم املنسأ؛ كما قال تعاىل افيوهذا 
 حال الضعف يكون احلكم وجوب الصرب على وفي أن يقوى املسلمون، إلَىفاملنسأ هو األمر بالقتال 

  . األذى
، وليس )١٢٧( ذلك منسوخة بآية السيففي يضعف ما هلج به كثريون من أن اآلية وبِهذا

 وقت ما لعلة تقتضي ذلك فيأن كل أمر ورد جيب امتثاله : بِمعنىمن املنسأ؛ كذلك، بل هي 
 ال حتىاإلزالة للحكم :  النسخإنما حكم آخر، وليس بنسخ؛ إلَى ينتقل بانتقال تلك العلة ثُماحلكم، 

  . جيوز امتثاله
:  البقرةفيه ذكر مجاعة أن ما ورد من اخلطاب مشعر بالتوقيت والغاية؛ مثل قول: وقال مكي

 حمكم غري منسوخ؛ ألنه مؤجل بأجل، واملؤجل بأجل ال )١٢٨(﴾     ﴿
  .نسخ فيه

  :]أقسام الناسخ[اخلامسة 
  :الناسخ أقسام: قال مكي

  .  فرض نسخ فرضا، وال جيوز العمل باألول؛ كنسخ احلبس للزواين باحلد-
  .)١٢٩( وفرض نسخ فرضا، وجيوز العمل باألول؛ كآية املصابرة-
  . صار فرضاثُم وفرض نسخ ندبا؛ كالقتال، كان ندبا -
    ﴿:  قولهفي وندب نسخ فرضا؛ كقيام الليل، نسخ بالقراءة -
﴾)١٣٠( .  

  :] معرفة النسخفياملرجع [السادسة 
، أو عن ج نقل صريح عن رسول اهللا إلَى معرفة النسخ في يرجع إنما :قال ابن احلصار

  .  كذا نسخت آية كذاآية: صحايب يقول
وقد حيكم به عند وجود التعارض املقطوع به مع علم التاريخ؛ ليعرف املتقدم : قال
  . واملتأخر
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 ٣٣٣

 النسخ قول عوام املفسرين، بل وال اجتهاد الْمجتهدين؛ من غري نقل فيوال يعتمد : قال
، واملعتمد جده  عهفيصحيح وال معارضة بينة؛ ألن النسخ يتضمن رفع حكم وإثبات حكم تقرر 

  . فيه النقل والتاريخ دون الرأي واالجتهاد
 النسخ أخبار اآلحاد العدول، فيال يقبل :  هذا بني طريف نقيض، فمن قائلفيوالناس : قال

  . ومن متساهل يكتفي فيه بقول مفسر أو جمتهد، والصواب خالف قوهلما
  :] القرآنفيأنواع النسخ [السابعة 
  :لى ثالثة أضرب القرآن عفيالنسخ 
  .ما نسخ تالوته وحكمه معا: أحدها

، )مخس معلومات(، فنسخن بـ )عشر رضعات معلومات(كان فيما أُنزل $: قالت عائشة
  .)١٣١(رواه الشيخان. # يقرأ من القرآنمما وهن جفتويف رسول اهللا 

الوة، وليس كذلك، ؛ فإن ظاهره بقاء الت" يقرأ من القرآنمماوهن : " قوهلافيوقد تكلموا 
 يبلغ ذلك كل الناس إال بعد وفاة ولَمقارب الوفاة، أو أن التالوة نسخت أيضا : وأجيب بأن املراد

  .، فتويف وبعض الناس يقرؤهاجرسول اهللا 
  . )١٣٢( رفعتثُمنزلت : وقال أبو موسى األشعري

                                      

��%�� ��QQ�L
� nQQG�� N ,�Qd:"QQ
� N �X	QQ� ^Q`�UC  w�b3��QQd��('� �|�QQ� ��QQ��
� |�Qft �G�QQbf
� 
1���� �+��� 

S�6
� ,�d :����L
� @�� A@`C \� 
�Xd : �b�b3
� ¨� Z+[� ��<��(&�$9 ��@�+bX
"Q��� 

��%�� ���L
� nG�� N ,�d :"� ^`�UC  w�b3
� N �X	��d��9'9 � !�tl
� |�ft Vr- �Q�_ �C �Q
 |��
��
�� ��f�_ ¨Gr��« KG�� ��,�d ^��C �� r�"�� �C �� |�E �C : sI ���Q��� �Q"�� �Q�C m�� 

,�Q82 �-�Q8
� ��½�Qd @Qd oQ`� nQjH�F� ^Q�X� oU@Q2 !�QL
� oQ�C  ��d:"!�QL
� oQ�C ��Q�U �fQ<C , 
�X� �
�MG _� A�X�2 ��½��d��W��Xd �	8f2 @��� �W,�WXLQd ��t �� |�Xd �	d Ht , �Q�t �Q<I� 

! ��� !@6
�� ,�M
� N �RRL6< ��t !��" C�8<, �R�� ��;E @d �C q� �Rf�	<�2 � Vr- �Q�_ ��Qt �Q

�Gr�� ��f�_ ,�� �� ��Gr��«��
�� «|��Q
� _I Vr- �� :�` ¾+G _� � �RRL6Q< �Q�t !��Q" C�Q8< �Q�t� 

bL	k� ?@EY� �R�� ��;E �C q� �Rf�	<�2 1�� �QfWf2 ��X�; _ �� ��
�8 \ ����- �GB
� �yC �G
n���8
� V�G �R�� ��
�	f2 �Wd���C N !r�R��"� 

= 



 ٣٣٤

. ال أعلم له نظرياه املنسوخ غري متلو، والناسخ غري متلو، وفيهذا املثال : وقال مكي
  . انتهى

ما نسخ حكمه دون تالوته، وهذا الضرب هو الذي فيه الكتب املؤلفة، وهو على : الضرب الثاين
 بكر بن أبِياحلقيقة قليل جدا وإن أكثر الناس من تعديد اآليات فيه؛ فإن الْمحققني منهم؛ كالقاضي 

  . العريب بين ذلك وأتقنه
  :ورده املكثرون أقسامإن الذي أ: والذي أقوله

 عالقة بوجه من بِهما شيء، وال من التخصيص، وال له في قسم ليس من النسخ -
  .الوجوه

  .  وقسم هو من قسم املخصوص، ال من قسم املنسوخ، وقد اعتنى ابن العريب بتحريره فأجاد-
 ولَمل اإلسالم،  أوفي شرائع من قبلنا أو في اجلاهلية أو في وقسم رفع ما كان عليه األمر -

 قسم الناسخ قريب، ولكن عدم إدخاله أقرب، وهو الذي رجحه في القرآن، وهذا إدخاله فيينزل 
 ديمكي وغريه، ووجهوه بأن ذلك لو عما فمجيع القرآن منه؛ إذ كله أو أكثره رافع ل دالناسخ؛ لَع 

  . انتهى. املنسوخ أن تكون آية نسخت آية حق الناسخ ووإنما: كان عليه الكفار وأهل الكتاب، قالوا
  .  أول اإلسالم؛ إدخاله أوجه من القسمني قبلهفينعم؛ النوع األخري منه، وهو رافع ما كان 

   رفع احلكم وبقاء التالوة؟ فيما احلكمة : فإن قلت
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 ٣٣٥

  :فاجلواب من وجهني
 كالم اهللا فيثاب عليه، أن القرآن كما يتلى ليعرف احلكم منه والعمل به، فيتلى لكونه: أحدمها

  . فتركت التالوة هلذه احلكمة
  . أن النسخ غالبا يكون للتخفيف، فأُبقيت التالوة تذكريا للنعمة ورفع املشقة: والثاين

  .ما نسخ تالوته دون حكمه: الضرب الثالث
قيت التالوة  رفع التالوة مع بقاء احلكم، وهال بفيما احلكمة : وقد أورد بعضهم فيه سؤاالً، وهو

  ليجتمع العمل حبكمها وثواب تالوتها؟
 بذل إلَى املسارعة فيبأن ذلك ليظهر به مقدار طاعة هذه األمة : "الفنون"وأجاب صاحب 

النفوس بطريق الظن من غري استفصال لطلب طريق مقطوع به، فيسرعون بأيسر شيء كما سارع 
  . الوحي ذبح ولده بِمنام، واملنام أدىن طريق إلَىاخلليل 
  :تنبيه ≅

عن قوم إنكار هذا الضرب؛ ألن األخبار فيه أخبار " االنتصار "فيحكى القاضي أبو بكر 
  . آحاد، وال جيوز القطع على إنزال قرآن ونسخه بأخبار آحاد، وال حجة فيها

 يكون بأن ينسيهم اهللا إياه، ويرفعه من إنمانسخ الرسم والتالوة : وقال أبو بكر الرازي
 املصحف، فيندرس على األيام كسائر كتب اهللا فيهم، ويأمرهم باإلعراض عن تالوته وكتبه أوهام

، )١٣٣(﴾        ﴿:  قولهفي كتابه في ذكرها الَّتيالقديمة 
  .وال يعرف اليوم منها شيء

خلو ذلك من أن يكون ثُمي ال يبِي زمان فى، ج الناحتي  إذا تويف ال يكون متلوالقرآن، أو ف 
  .  ينسيه اهللا الناس ويرفعه من أذهانِهمثُميموت وهو متلو موجود بالرسم 

  .’ا. ج النبِيوغري جائز نسخ شيء من القرآن بعد وفاة 
  :تنبيه ≅

 ﴿:  غري بدل وقد قال تعاىلإلَىكيف يقع النسخ :  إن قيل: هذا النوعفيقال ابن احلصار 
: أن تقول: ذا إخبار ال يدخله خلف؟ فاجلواب وه﴾         

 قد نسخت تالوته، فكل ما نسخه اهللا من مما ينسخ فهو بدل ولَمكل ما ثبت اآلن من القرآن 
  .  علمناه وتواتر إلينا لفظه ومعناهبِما ال نعلمه اآلن؛ فقد أبدله مماالقرآن 
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   ا�F$' وا���$�صِ�� )١٣٤(ا���ع ا����D وا�����ن

  ]:يفهتعر[
:  أيضا؛ فهو ختصيص أمر بآخر بطريق خمصوص، ويقال-القصر: ويقال له-أما احلصر 

  .إثبات احلكم للمذكور ونفيه عما عداه
  ]:أقسامه[
  ]:باعتبار طرفيه: أوالً[

إما : ينقسم إلَى قصر املوصوف على الصفة، وقصر الصفة على املوصوف، وكل منهما
  . حقيقي، وإما جمازي

ال صفة له : ما زيد إال كاتب؛ أي: وصوف على الصفة حقيقيا؛ حنو مثال قصر امل-
غريها، وهو عزيز، ال يكاد يوجد؛ لتعذر اإلحاطة بصفات الشيء، حتى يمكن إثبات شيء 
منها ونفي ما عداها بالكلية، وعلى عدم تعذرها يبعد أن تكون للذات صفة واحدة ليس لَها 

  . لغريها، ولذا لَم يقع في التنزي
إنه مقصور على الرسالة، ال يتعداها : ؛ أي)١٣٥(﴾   ﴿:  ومثاله جمازيا-

  .  التربي من املوت الذي استعظموه الذي هو من شأن اإللهإلَى
  .)١٣٦(﴾   ﴿:  ومثال قصر الصفة على املوصوف حقيقيا-
 )١٣٧(﴾              ﴿:  ومثاله جمازيا-

 وما أُهلَّ لغري اهللا به، اخلنزيرإن الكفار لَما كانوا حيلون امليتة والدم وحلم :  الشافعياآلية؛ لَما قال
وكانوا حيرمون كثريا من املباحات، وكانت سجيتهم ختالف وضع الشرع، ونزلت اآلية مسبوقة 

ال : ل البحرية والسائبة والوصيلة واحلامي، وكان الغرض إبانة كذبهم، فكأنه قافيبذكر شبههم 
  .حرام إال ما أحللتموه، والغرض الرد عليهم، واملضادة ال احلصر احلقيقي

  ]: باعتبار حال املخاطب:ثانيا[
  .قصر إفراد، وقصر قلب، وقصر تعيني:  ثالثة أقسامإلَىوينقسم احلصر باعتبار آخر 
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 ٣٣٧

؛ خوطب به من يعتقد )١٣٨(﴾   ﴿: خياطب به من يعتقد الشركة؛ حنو: فاألول
  .  األلوهيةفيك اهللا واألصنام اشترا

   ﴿: خياطب به من يعتقد إثبات احلكم لغري من أثبته املتكلم له؛ حنو: والثانِي
   ﴿. ؛ خوطب به نمروذ الذي اعتقد أنه هو الْمحيي املميت دون اهللا)١٣٩(﴾
  ﴿. ؛ خوطب به من اعتقد من املنافقني أن املؤمنني سفهاء دونهم)١٤٠(﴾

  .  خوطب به من يعتقد من اليهود اختصاص بعثته بالعرب؛)١٤١(﴾
خياطب به من تساوى عنده األمران، فلم حيكم بإثبات الصفة لواحد بعينه، وال : والثالث

  .لواحد بإحدى الصفتني بعينها
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  �$# J'ق ا�F$' آ�<'ة

 بـ أو غريمها، واالستثناء) ما(أو ) ال(النفي واالستثناء، سواء كان النفي بـ : أحدها
      ﴿، )١٤٣(﴾    ﴿، )١٤٢(﴾   ﴿: ؛ حنو)غري(أو ) إال(

﴾)١٤٤(.  
 مقدر، وهو مستثنى إلَى أن االستثناء املتفرغ البد أن يتوجه النفي فيه :ووجه إفادة احلصر

  .  خمرج منهإلَىمنه؛ ألن االستثناء إخراج، فيحتاج 
يكون عاما؛ ألن اإلخراج ال يكون إال من التقدير املعنوي ال الصناعي، والبد أن : واملراد

ال أحد، : ؛ أي)ما قام إال زيد: ( جنسه؛ مثلفيعام، والبد أن يكون مناسبا للمستثنى منه 
إعرابه، وحينئذ جيب :  صفته؛ أيفيمأكوالً، والبد أن يوافقه : ؛ أي)ما أكلت إال تمرا(و

  .  ما عداه على صفة االنتفاءضرورة، فيبقى) إال(القصر إذا أوجب منه شيء بـ 
وأصل استعمال هذا الطريق أن يكون املخاطب جاهالً باحلكم، وقد خيرج عن ذلك 

؛ فإنه خطاب )١٤٥(﴾   ﴿: فينزل املعلوم منزلة الْمجهول العتبار مناسب؛ حنو
نزلة من ؛ ألنه نزل استعظامهم له عن املوت مج النبِي يكونوا جيهلون رسالة لَمللصحابة، وهم 

  . جيهل رسالته؛ ألن كل رسول فالبد من موته، فمن استبعد موته؛ فكأنه استبعد رسالته
باملفهوم، وأنكر قوم : باملنطوق، وقيل:  للحصر، فقيلأنهااجلمهور على ): إنما: (الثاين

  .)١٤٦(إفادتها إياه؛ منهم أبو حيان
  :واستدل مثبتوه بأمور

ما حرم عليكم :  بالنصب؛ فإن معناه)١٤٧(﴾   ﴿: قوله تعاىل: منها -
:  للقصر، فكذا قراءة النصب، واألصلفإنها لقراءة الرفع؛ الْمعنى فيإال امليتة؛ ألنه املطابق 

  .  القراءتنيمعنىاستواء 
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 ٣٣٩

للنفي، فالبد أن حيصل القصر للجمع بني النفي ) ما(لإلثبات، و) إن(أن : ومنها -
  . زائدة كافة، ال نافية) ما(ن واإلثبات، لكن تعقِّب بأ

قاله . كذلك، فاجتمع تأكيدان، فأفادا احلصر) ما(للتأكيد، و) إن(أن : ومنها -
. إن زيدا لقائم: وتعقِّب بأنه لو كان اجتماع تأكيدين يفيد احلصر ألفاده حنو. السكاكي

  . ال جيتمع حرفا تأكيد متواليان إال للحصر: وأجيب بأن مراده
  ﴿، )١٤٩(﴾    ﴿، )١٤٨(﴾    ﴿: وله تعاىلق: ومنها -

ال : للحصر؛ ليكون معناها) إنما( حتصل مطابقة اجلواب إذا كانت إنما؛ فإنه )١٥٠(﴾  
   . يعلمها اهللاإنما يأيت به اهللا، وال أعلمها إنماآتيكم به 

               ﴿: وكذا قوله
     ﴿:  قولهلَىإ ﴾    ﴿، )١٥١(﴾
 ﴾)١٥٣(﴾              ﴿، )١٥٢( ،

  .  هذه اآليات وحنوها إال باحلصرفي الْمعنى، وال يستقيم )١٥٤(﴾    ﴿
  .)١٥٥(﴾   ﴿:  مواقع التعريض؛ حنوفي) إنما(وأحسن ما تستعمل 

 والبيضاوي، فقاال يف )١٥٦( عدها من طرق احلصر الزخمشري-بالفتح-) نماأ: (الثالث
لقصر احلكم على ) إنما: ()١٥٧(﴾       ﴿: قوله تعاىل

، وقد اجتمع ) يقوم زيدإنما(، و) زيد قائمإنما: (شيء، أو لقصر الشيء على حكم؛ حنو
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 ٣٤٠

 ﴿، و) يقوم زيدإنما (بِمنزلة مع فاعله ﴾  ﴿ هذه اآلية؛ ألن فياألمران 
  ).  زيد قائمماإن (بِمنزلة ﴾  

 مقصور على استئثار اهللا ج الرسول إلَىالداللة على أن الوحي : وفائدة اجتماعهما
  . بالوحدانية

كما أوجب أن :  بكونِها للحصر، فقال)١٥٨("األقصى القريب "فيوصرح التنوخي 
بت  فرع عنها، وما ثألنها للحصر؛ -بالفتح-) أنما( للحصر، أوجب أن -بالكسر-) إنما(

  .  يثبت مانع منه، واألصل عدمهلَملألصل ثبت للفرع ما 
 وأجيب  الوحدانية،فيورد أبو حيان على الزخمشري ما زعمه بأنه يلزمه انحصار الوحي 

  . بأنه حصر جمازي باعتبار املقام
  .  حيكوا فيه خالفًاولَمذكره أهل البيان ) بل(أو ) ال(العطف بـ : الرابع

 العطف بـ فيأي قصر : ، فقال"عروس األفراح "فياء الدين ونازع فيه الشيخ به
ال تعرض فيه لنفي صفة ثالثة، ) زيد شاعر ال كاتب: ( فيه نفي وإثبات، فقولكإنما! ؟)ال(

 يكون بنفي مجيع الصفات غري املثبت حقيقة أو جمازا، وليس هو خاصا بنفي الصفة إنماوالقصر 
  . ؛ فأبعد منه؛ ألنه ال يستمر فيها النفي واإلثبات)بل(ما العطف بـ وأ.  يعتقدها املخاطبالَّتي

، وخالف )١٦٠(﴾  ﴿، )١٥٩(﴾ ﴿:  املعمومل؛ حنوتقديم: اخلامس
  . فيه قوم، وسيأيت بسط الكالم فيه قريبا

  ﴿ال غريه : ؛ أي)١٦١(﴾  ﴿: ضمري الفصل؛ حنو: السادس
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 ٣٤١

﴾)١٦٤(﴾   ﴿، )١٦٣(﴾    ﴿، )١٦٢(.  
نوميالبيانيون :  ذكر أنه للحصرمي حبث املسند إليه، استدل له السهيلي بأنه أيت به فف 

 في يدع، وذلك لَم يؤت به حيث ولَم غري اهللا، إلَى الْمعنىكل موضع ادعي فيه نسبة ذلك 
، )١٦٦(﴾  ﴿ في آخر اآليات، فلم يؤت به إلَى )١٦٥(﴾   ﴿: قوله
 في يدع لغري اهللا، وأيت به لَم؛ ألن ذلك )١٦٨(﴾   ﴿، )١٦٧(﴾  ﴿

  . الباقي الدعائه لغريه
   ﴿: وقد استنبطت داللته على احلصر من قوله": عروس األفراح "فيقال 

 وإنما يزل رقيبا عليهم، لَم يكن للحصر لَما حسن؛ ألن اهللا لَم؛ ألنه لو )١٦٩(﴾  
    ﴿: ومن قوله. قيب غري اهللا تعاىل يبق هلم رلَمالذي حصل بتوفيته أنه 

؛ فإنه ذُكر لتبيني عدم االستواء، وذلك ال حيسن )١٧٠(﴾     
  . إال بأن يكون الضمري لالختصاص

قد يقَدم املسند إليه ليفيد :  املسند إليه على ما قاله الشيخ عبد القاهرتقديم: السابع
  .ختصيصه باخلرب الفعلي

  : أن له أحواالًواحلاصل على رأيه
) أنا قمت: ( أن يكون املسند إليه معرفة، واملسند مثبتا، فيأيت للتخصيص؛ حنو:أحدها -

، أو قصر القلب؛ )وحدي: (، فإن قصد به قصر اإلفراد؛ أكد بنحو) حاجتكفيأنا سعيت (و
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 ٣٤٢

: ؛ فإن ما قبله من قوله)١٧١(﴾   ﴿:  القرآنفي، ومنه )ال غريي: (أكد بنحو
على . بل أنتم ال غريكم: املشعر باإلضراب يقضي بأن املراد) بل(، ولفظ )١٧٢(﴾ ﴿

  .أن املقصود نفي فرحه هو باهلدية، ال إثبات الفرح هلم بِهديتهم
ال يعلمهم : ؛ أي)١٧٣(﴾   ﴿: وكذا قوله: قال: "عروس األفراح" فيقال 

  . إال حنن، وقد يأيت للتقوية والتأكيد دون التخصيص
  . يقتضيه احلال وسياق الكالمبِماوال يتميز ذلك إال :  بهاء الدينقال الشيخ

ال (أنت ال تكذب؛ فإنه أبلغ من نفي الكذب من : أن يكون املسند منفيا؛ حنو: ثانيها -
  .)١٧٤(﴾  ﴿: ، وقد يفيد التخصيص، ومنه)ال تكذب أنت(، ومن )تكذب

إما : ، فيفيد التخصيص)رجل جاءين(: أن يكون املسند إليه نكرة مثبتا؛ حنو: ثالثها -
  .ال رجالن: ال امرأة، أو الوحدة؛ أي: باجلنس؛ أي

لَم أقله مع : ؛ أي)ما أنا قلت هذا: (أن يلي املسند إليه حرف النفي فيفيده؛ حنو: رابعها-
: العزيز علينا رهطك ال أنت، ولذا قال: ؛ أي)١٧٥(﴾   ﴿: أن غريي قاله، ومنه

﴿    ﴾)١٧٦(.  
ا حاصل رأي الشيخ عبد القاهر، ووافقه السكاكي، وزاد شروطًا وتفاصيل بسطناها هذ

  ". شرح ألفية املعاين "في
 اخلرب على املبتدأ يفيد تقديم املسند، ذكر ابن األثري وابن النفيس وغريمها أن تقديم: الثامن
  . االختصاص

  .  يقل به أحدلَمبأنه " الفلك الدائر"ورده صاحب 
:  ما رتبته التأخري يفيده، ومثلوه بنحوتقديمع، فقد صرح السكاكي وغريه بأن وهو ممنو

  ).تميمي أنا(
  . ذكر املسند إليه، ذكر السكاكي أنه قد يذْكَر ليفيد التخصيص: التاسع
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 ٣٤٣

  ". اإليضاح"وتعقبه صاحب 
 سورة الرعد، في )١٧٧(﴾  ﴿:  قولهفيوصرح الزخمشري بأنه أفاد االختصاص 

، )١٧٩(﴾     ﴿:  قولهوفي، )١٧٨(﴾   ﴿: له قووفي
   .وحيتمل أنه أراد أن تقديمه أفاده، فيكون من أمثلة الطريق السابع

 أنه يفيد )١٨٠(" اإلجيازنِهاية "فيتعريف اجلزءين، ذكر اإلمام فخر الدين الرازي : العاشر
أسرار  "فييما ذكر الزملكاين  القرآن ففي، ومنه )املنطلق زيد: (احلصر حقيقة أو مبالغة؛ حنو

احلمد هللا : ؛ أي)١٨٢(﴾ ﴿ فيإنه يفيد احلصر كما : ؛ قال)١٨١(﴾ ﴿": التنزيل
  .ال لغريه

عن بعضهم أنه يفيد " التلخيص"، نقل بعض شراح )جاءين زيد نفسه: (حنو: احلادي عشر
  . احلصر

  . ، نقله املذكور أيضا)إن زيدا لقائم: (حنو: الثاين عشر
شرح  "فيذكره الطيبِي ). زيد قائم أو قاعد: ( جوابفي) قائم(حنو : لث عشرالثا

  ".التبيان
 في" الكشاف "فيقلب بعض حروف الكلمة؛ فإنه يفيد احلصر على ما نقله : الرابع عشر

 لفظ إلَىالقلب لالختصاص بالنسبة : ؛ قال)١٨٣(﴾    ﴿: قوله
 من الطغيان؛ كملكوت ورمحوت؛ قُلب بتقديم )فعلوت (-على قولٍ-؛ ألن وزنه )الطاغوت(

التسمية باملصدر، والبناء بناء مبالغة، والقلب : ، ففيه مبالغات)فلعوت(الالم على العني، فوزنه 
  .وهو لالختصاص؛ إذ ال يطلق على غري الشيطان

  :] املعمومل للحصرتقديمحول إفادة [تنبيه  ≅
عمول يفيد احلصر، سواء كان مفعوالً أو ظرفًا  املتقديمكاد أهل البيان يطبقون على أن 
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 ٣٤٤

خنصك بالعبادة : معناه: )١٨٤(﴾   ﴿﴿ فيأو جمرورا، وهلذا قيل 
   ﴿ وفي غريه، إلَىإليه ال : معناه: )١٨٥(﴾  ﴿ وفيواالستعانة، 

 الثانية؛ في الشهادة األوىل، وقُدمت فيأُخرت الصلة : )١٨٦(﴾    
  .ج النبِي الثاين إثبات اختصاصهم بشهادة وفيول إثبات شهادتهم،  األفيألن الغرض 

  ]:رأي ابن احلاجب[
االختصاص الذي يتومهه كثري ": شرح املفصل "في ذلك ابن احلاجب، فقال فيوخالف 
، )١٨٧(﴾    ﴿:  املعمول وهم، واستدل على ذلك بقولهتقديممن الناس من 

١٨٨(﴾  ﴿:  قالثُم( .  
 اآلية األوىل، ولو في أغنى عن إفادة احلصر ﴾  ﴿رد هذا االستدالل بأن و

 ﴿:  حمل بغري صيغة احلصر؛ كما قال تعاىلفي يكن؛ فما املانع من ذكر الْمحصور لَم
 من أقوى أدلة ﴾  ﴿: ؟ بل قوله)١٩٠(﴾    ﴿: ، وقال)١٨٩(﴾

ون لالختصاص وكان  يكلَم، فلو )١٩١(﴾   ﴿: االختصاص؛ فإن قبلها
  ).بل (معنىاعبد اهللا؛ لَما حصل اإلضراب الذي هو : معناها

  .)١٩٢(﴾   ﴿: واعترض أبو حيان على مدعي االختصاص بنحو
 يعبد اهللا، وكان أمرهم بالشرك كأنه أمر لَمبأنه لَما أشرك باهللا غريه كأنه : وأجيب

  . بتخصيص غري اهللا بالعبادة
     ﴿: االختصاص بقوله" الفلك الدائر"ورد صاحب 

                                      

��$( �n{�;
� !��" :(� 
��$' ����+� ,- !��" :�'$� 
��$* �!�8L
� !��" :�(%� 
��$4 ���l
� !��" :�� 
��$$ ���l
� !��" :**� 
��$. �=0� !��" :44� 
��.9 �c"�G !��" :(9� 
��.� ���l
� !��" :*'� 
��.� ���l
� !��" :*(� 



 ٣٤٥

  . ، وهو من أقوى ما رد به)١٩٣(﴾
  .بأنه ال يدعى فيه اللزوم، بل الغلبة، وقد خيرج الشيء عن الغالب: وأجيب

  ﴿:  آية واحدة وهيفيوقد اجتمع االختصاص وعدمه : قال الشيخ بهاء الدين
يس لالختصاص،  األول قطعا لفي؛ فإن التقديم )١٩٤(﴾       
  . قطعا لالختصاص﴾﴿ وفي

  ]: الفرق بني احلصر واالختصاصفيرأي السبكي [
":  الفرق بني احلصر واالختصاصفياالقتناص " كتاب فيوقال والده الشيخ تقي الدين 

:  املعمول يفيد االختصاص، ومن الناس من ينكر ذلك، ويقولتقديم أن فياشتهر كالم الناس 
  . وهم يقدمون ما هم به أعنى": كتابه "فياالهتمام، وقد قال سيبويه  يفيد إنما

  . والبيانيون على إفادته االختصاص
 شيء  االختصاصوإنماويفهم كثري من الناس من االختصاص احلصر، وليس كذلك، 

 عربوا باالختصاص، وإنما، )احلصر( ذلك لفظة في يذكروا لَمواحلصر شيء آخر، والفضالء 
فرق بينهما أن احلصر نفي غري املذكور وإثبات املذكور، واالختصاص قصد اخلاص من جهة وال

  . خصوصه
: أحدمها: إن االختصاص افتعال من اخلصوص، واخلصوص مركب من شيئني: وبيان ذلك

؛ )ضرب زيد( منضم إليه يفصله عن غريه؛ كـ معنى: عام مشترك بني شيئني أو أشياء، والثاين
ضربت زيدا أخربت بضرب عام وقع منك على : طلق الضرب، فإذا قلتفإنه أخص من م

  . شخص خاص، فصار ذلك الضرب املخرب به خاصا لما انضم إليه منك ومن زيد
 قد -الضرب، وكونه واقعا منك، وكونه واقعا على زيد: أعنِي-وهذه املعاين الثالثة 

ترجح قصده لبعضها على بعض، ويعرف  ثالثتها على السواء، وقد يلَهايكون قصد املتكلم 
 غرض في ابتدأ به كالمه؛ فإن االبتداء بالشيء يدل على االهتمام به وأنه هو األرجح بِماذلك 

  . زيدا ضربت؛ علم أن خصوص الضرب على زيد هو املقصود: املتكلم، فإذا قلت
قد وال شك أن كل مركب من خاص وعام له جهتان، فقد يقصد من جهة عمومه، و

يقصد من جهة خصوصه، والثاين هو االختصاص، وإنه هو األهم عند املتكلم، وهو الذي قصد 
 زائد عليه، معنىإفادته السامع؛ من غري تعرض وال قصد لغريه بإثبات وال نفي، ففي احلصر 
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 ٣٤٦

 للعلم بأن قائليه ال يعبدون )١٩٥(﴾ ﴿ في جاء هذا وإنماوهو نفي ما عدا املذكور، 
  . تعاىلغري اهللا 

 في لو جعل )١٩٦(﴾   ﴿:  بقية اآليات؛ فإن قولهفي يطرد لَمولذا 
ما يبغون إال غري دين اهللا، ومهزة اإلنكار داخلة عليه؛ لزم أن يكون املنكر احلصر، ال : معنى

إرادتهم : ؛ املنكر)١٩٧(﴾   ﴿: جمرد بغيهم غري دين اهللا، وليس املراد، وكذلك
  .غري حصرآهلة دون اهللا من 

، وبناء ﴾﴿م يف تقدي: )١٩٨(﴾  ﴿ فيوقد قال الزخمشري 
 تعريض بأهل الكتاب وما كانوا عليه من إثبات أمر اآلخرة على ﴾﴿ على ﴾﴿

 أنزل إليك بِماخالف حقيقته، وأن قولَهم ليس بصادر عن إيقان، وأن اليقني ما عليه من آمن 
  .وما أنزل من قبلك

 تقديم:  غاية احلسن، وقد اعترض عليه بعضهم، فقالفيري وهذا الذي قاله الزخمش
﴿﴾باآلخرة ال بغريهانهم مقصور على أنه إيقا أفاد أن إيقان  .  

م املعمول يفيد احلصر، وليس وهذا االعتراض من قائله مبنِي على ما فهمه من أن تقدي
  . كذلك

  ،بِهم أفاد أن هذا القصر خمتص ﴾﴿م وتقدي: مث قال املعترض
  .)١٩٩(﴾  ﴿: فيكون إيقان غريهم باآلخرة إيقانا بغريها، حيث قالوا

أن املسلمني ال يوقنون إال باآلخرة، :  ذهنه من احلصر؛ أيفيوهذا منه استمرار على ما 
  .  وبغريهابِهاوأهل الكتاب يوقنون 

ر وهذا فهم عجيب أجلأه إليه فهمه احلصر، وهو ممنوع، وعلى تقدير تسليمه؛ فاحلص
  : على ثالثة أقسام

 نفي القيام عن غري زيد، في؛ صريح )ما قام إال زيد: (؛ كقولك)إال(و) ما( بـ :أحدها
باملفهوم، وهو الصحيح، لكنه أقوى املفاهيم؛ : باملنطوق، وقيل: ويقتضي إثبات القيام لزيد؛ قيل
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 ٣٤٧

طوق ال باملفهوم، موضوعة لالستثناء، وهو اإلخراج، فداللتها على اإلخراج باملن) إال(ألن 
ولكن اإلخراج من عدم القيام ليس هو عني القيام، بل قد يستلزمه، فلذلك رجحنا أنه باملفهوم، 

  . إنه باملنطوق: والتبس على بعض الناس لذلك، فقال
، وهو قريب من األول فيما حنن فيه، وإن كان جانب اإلثبات )إنما(احلصر بـ : والثاين

 بالْمنطوق، ونفيه عن غريه - قام زيدإنما: إذا قلت-بات قيام زيد، فيه أظهر، فكأنه يفيد إث
  . باملفهوم

احلصر الذي قد يفيده التقديم، وليس هو على تقدير تسليمه مثل احلصرين : الثالث
- وهو املنطوق-إحدامها ما صدر به احلكم نفيا كان أو إثباتا :  قوة مجلتنيفياألولني، بل هو 
 فُهم من التقديم، واحلصر يقتضي نفي املنطوق فقط دون ما دل عليه من ، واألخرى ما

  . املفهوم؛ ألن املفهوم ال مفهوم له
أنا ال أكرم إال أباك، أفاد التعريض بأن غريك يكرم غريه، وال يلزم أنه ال : فإذا قلت

  . يكرمه
، فأفاد أن العفيف قد ينكح غري )٢٠٠(﴾      ﴿: وقد قال تعاىل

      ﴿:  بعده�انية، وهو ساكت عن نكاحه الزانية، فقال الز
  .  األوىلفي؛ بيانا لما سكت عنه )٢٠١(﴾

 -عند من يزعم-، ومفهومه بِها؛ أفاد بِمنطوقه إيقانهم ﴾  ﴿: فلو قال
 ال يوقنون بغريها، وليس ذلك مقصودا بالذات، واملقصود بالذات قوة إيقانِهم باآلخرة، أنهم
يوقنون باآلخرة ال : قولنا صار غريها عندهم كاملدخوض، فهو حصر جمازي، وهو دون حتى

   .ال يوقنون إال باآلخرة: بغريها، فاضبط هذا، وإياك أن جتعل تقديره
ال :  أفاد أن غريهم ليس كذلك، فلو جعلنا التقدير﴾﴿ فتقديمإذا عرفت هذا؛ 

 إفادة أن الْمعنىلنفي، فيتسلط املفهوم عليه، فيكون يوقنون إال باآلخرة؛ كان املقصود املهم ا
  .، ويطرح إفهام أنه ال يوقن باآلخرة-كما زعم املعترض-غريهم يوقن بغريها 

وال شك أن هذا ليس بِمراد، بل املراد إفهام أن غريهم ال يوقن باآلخرة، فلذلك حافظنا 
فهوم عليه، وأن املفهوم ال يتسلط على أن الغرض األعظم إثبات اإليقان باآلخرة؛ ليتسلط امل

 دل وإنما، -)إنما(، ومثل )إال(و) ما(مثل - يدل عليه جبملة واحد لَمعلى احلصر؛ ألن احلصر 
إن املفهوم أفاد نفي :  نقولحتىعليه مفهوم مستفاد من منطوقه، وليس أحدمها متقيدا باآلخر 
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 ٣٤٨

من غريهم، وهذا كله على تقدير تسليم احلصر، اإليقان الْمحصور؛ بل أفاد نفي اإليقان مطلقًا 
  . انتهى كالم السبكي. إنه اختصاص، وإن بينهما فرقًا: وحنن نمنع ذلك ونقول

�?'�M ا��1�L وا��>�K'ِ�� )٢٠٢(ا���ع ا���B%  وا�����ن   

  ]:تعريفه[
  ). األمة(اللفظ املشترك الذي يستعمل في عدة معان؛ كلفظ : الوجوه

  ". معترك األقران في مشترك القرآن"ا الفن كتابا مسيته وقد أفردت في هذ
  .كاأللفاظ املتواطئة: والنظائر

  . املعاينفي :والوجوه اللفظ، في: النظائر: )٢٠٣(وقيل
 في األلفاظ املشتركة، وهم يذكرون في؛ ألنه لو أريد هذا؛ لكان اجلمع )٢٠٤(وضعف

كثرية، فيجعلون الوجوه نوعا ألقسام، والنظائر  مواضع فيتلك الكتب اللفظ الذي معناه واحد 
  .نوعا آلخر

   ]:فضله وأمهيته[
قد جعل بعضهم ذلك من أنواع معجزات القرآن، حيث كانت الكلمة الواحدة تنصرف 

  .  كالم البشرفي عشرين وجها وأكثر وأقل، وال يوجد ذلك إلَى
 يرى حتىرجل فقيها كل الفقه ال يكون ال$:  صدر كتابه حديثًا مرفوعافيوذكر مقاتل 
  . )٢٠٥(#للقرآن وجوها كثرية
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 ٣٤٩

ال يفقه $:  هذا أخرجه ابن سعد وغريه عن أيب الدرداء موقوفًا، ولفظه]:قال السيوطي[
  . )٢٠٦( #...الرجل كل الفقه

وقد فسره بعضهم بأن املراد أن يرى اللفظ الواحد حيتمل معاين متعددة، فيحمله عليها 
  .  واحدىمعندة، وال يقتصر به على إذا كانت غري متضا

 أن املراد به استعمال اإلشارات الباطنة، وعدم االقتصار على التفسري إلَىوأشار آخرون 
  .الظاهر

من طريق محاد بن زيد عن أيوب عن أيب قالبة عن " تارخيه "فيوقد أخرجه ابن عساكر 
فقلت : قال محاد. #ن وجوها ترى للقرآحتىإنك لن تفقه كل الفقه $: أيب الدرداء؛ قال

؛ أهو أن ترى له وجوها فتهاب اإلقدام عليه؟ # ترى للقرآن وجوهاحتى$: أرأيت قوله: أليوب
  . )٢٠٧(#نعم، هو هذا: قال
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 ٣٥٠

 إلَىأن علي بن أيب طالب أرسله : وأخرج ابن سعد من طريق عكرمة عن ابن عباس
 بالقرآن؛ فإنه ذو وجوه، ولكن اذهب إليهم، فخاصمهم، وال حتاجهم$: اخلوارج، فقال

  . )٢٠٨(#خاصمهم بالسنة
فأنا أعلم بكتاب اهللا منهم، ! يا أمري املؤمنني$: وأخرج من وجه آخر أن ابن عباس قال له

صدقت، ولكن القرآن محال ذو وجوه، تقول ويقولون، ولكن خاصمهم : قال.  بيوتنا نزلفي
ليهم، فخاصمهم بالسنن، فلم تبق بأيديهم  جيدوا عنها حميصا، فخرج إلَم فإنهمبالسنن؛ 
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  . )٢٠٩(#حجة
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 ٣٥٢

  ]:عيون من أمثلته[
  :وهذه عيون من أمثلة هذا النوع، ومن ذلك

  :يأيت على سبعة عشر وجها: اهلدى
  .)٢١٠(﴾  ﴿:  الثباتبِمعنى -
  .)٢١١(﴾    ﴿:  والبيان-
  .)٢١٢(﴾   ﴿:  والدين-
  .)٢١٣(﴾    ﴿: واإليمان -
  .)٢١٥(﴾   ﴿، )٢١٤(﴾  ﴿:  والدعاء-
  .)٢١٦(﴾   ﴿:  الرسل والكتبوبِمعنى -
  .)٢١٧(﴾  ﴿:  واملعرفة-
  .)٢١٨(﴾       ﴿: ج النبِي وبِمعنى -
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 ٣٥٣

  .)٢١٩(﴾    ﴿:  القرآنوبِمعنى -
  .)٢٢٠(﴾   ﴿:  والتوراة-
  .)٢٢١(﴾  ﴿:  واالسترجاع-
       ﴿: عاىل بعد قوله ت)٢٢٢(﴾   ﴿:  واحلجة-

  .ال يهديهم حجة: ؛ أي)٢٢٣(﴾
  .)٢٢٤(﴾   ﴿:  والتوحيد-
  .)٢٢٦(﴾   ﴿، )٢٢٥(﴾ ﴿:  والسنة-
  .)٢٢٧(﴾     ﴿:  واإلصالح-
  . أهلم املعاش: ؛ أي)٢٢٨(﴾     ﴿:  واإلهلام-
  .)٢٢٩(﴾  ﴿:  والتوبة-
  .)٢٣٠(﴾   ﴿:  واإلرشاد-

  :لى أوجه يأيت عالسوء؛: ومن ذلك
  .)٢٣١(﴾  ﴿:  الشدة-
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 ٣٥٤

  .)٢٣٢(﴾  ﴿:  والعقر-
  .)٢٣٤(﴾    ﴿، )٢٣٣(﴾     ﴿:  والزنا-
  .)٢٣٥(﴾   ﴿:  والربص-
  .)٢٣٦(﴾   ﴿:  والعذاب-
  .)٢٣٧(﴾    ﴿:  والشرك-
  .﴾ ﴿، )٢٣٨(﴾    ﴿:  والشتم-
  .)٢٣٩(﴾  ﴿:  والذنب-
  .)٢٤٠(﴾  ﴿:  بئسوبِمعنى -
  .)٢٤٢(﴾  ﴿، )٢٤١(﴾ ﴿: والضر -
  .)٢٤٣(﴾  ﴿:  والقتل والْهزيمة-

  :تأيت على أوجهالصالة؛ : ومن ذلك
  .)٢٤٤(﴾ ﴿:  الصلوات اخلمس-
  .)٢٤٥(﴾   ﴿:  وصالة العصر-
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 ٣٥٥

  .)٢٤٦(﴾  ﴿:  وصالة اجلمعة-
  .)٢٤٧(﴾    ﴿:  واجلنازة-
  .)٢٤٨(﴾ ﴿:  والدعاء-
  .)٢٤٩(﴾ ﴿:  والدين-
  .)٢٥٠(﴾  ﴿: ة والقراء-
  .)٢٥١(﴾     ﴿:  والرمحة واالستغفار-
  .)٢٥٣(﴾  ﴿، )٢٥٢(﴾ ﴿:  ومواضع الصالة-
  ]:أهم املصنفات فيه[

  : صنف فيه قديما
  .)٢٥٤( مقاتل بن سليمان-

  :ومن املتأخرين
  .)٢٥٥( ابن اجلوزي-
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 ٣٥٦

  .)٢٥٦( ابن الدامغاين-
  .  بن عبد الصمد املصريمحمد وأبو احلسني -
  .  فارس وابن-

  . وآخرون

   اR-P�ز وا�JP�بِ�� )٢٥٧(ا���ع ا����ن

عن بعضهم أنه " سر الفصاحة"اعلم أنهما من أعظم أنواع البالغة، حتى نقل صاحب 
  . البالغة هي اإلجياز واإلطناب: قال

واختلف؛ هل بني اإلجياز واإلطناب واسطة وهي املساواة؟ أو ال وهي داخلة في قسم 
  اإلجياز؟ 

كاكي ومجاعة على األول، لكنهم جعلوا املساواة غري حممودة وال مذمومة؛ ألنهم فالس
فسروها باملتعارف من كالم أوساط الناس الذين ليسوا في رتبة البالغة، وفسروا اإلجياز بأداء 

  . املقصود بأقل من عبارة املتعارف، واإلطناب أداؤه بأكثر منها؛ لكون املقام خليقًا بالبسط
التعبري عن املراد بلفظ غري زائد، : اإلجياز: ألثري ومجاعة على الثاين، فقالواوابن ا

  . واإلطناب بلفظ أزيد
إن املقبول من طرق التعبري عن املراد تأدية أصله، إما : األقرب أن يقال: وقال القزوينِي

واة، والثاين بلفظ مساوٍ لألصل املراد، أو ناقص عنه واف، أو زائد عليه لفائدة، واألول املسا
  .اإلجياز، والثالث اإلطناب

  . عن احلشو والتطويل) لفائدة: (عن اإلخالل، وبقولنا) واف(واحترز بـ 
  .  فعنده ثبوت املساواة واسطة، وأنها من قسم املقبول]:قال السيوطي[

عدم ذكرك املساواة في الترمجة ملاذا؟ هل هو لرجحان نفيها، أو عدم قبوهلا، : فإن قلت
   ألمر غري ذلك؟ أو

  .)٢٥٨(هلما وألمر ثالث، وهو أن املساواة ال تكاد توجد، خصوصا في القرآن: قلت
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 ٣٥٧

  :تنبيه ≅
  . ، وصرح به اخلطييب"املفتاح"إلجياز واالختصار بِمعنى واحد، كما يؤخذ من ا

قال الشيخ بهاء -االختصار خاص حبذف اجلمل فقط؛ خبالف اإلجياز : وقال بعضهم
بِمعنى اإلسهاب، واحلق أنه أخص منه؛ فإن اإلسهاب : قيل: واإلطناب. -بشيءوليس : الدين

  .التطويل لفائدة أو ال لفائدة، كما ذكره التنوخي وغريه

  ]  �T�C اR-P�زِ��[�$# 

  .إجياز قصر، وإجياز حذف: اإلجياز قسمان
  ]:إجياز القصر[

  .هو الوجيز بلفظه: فاألول
لقليل إن كان بعضا من كالم أطول منه؛ فهو إجياز الكالم ا: قال الشيخ بهاء الدين

  . حذف، وإن كان كالما يعطى معنى أطول منه؛ فهو إجياز قصر
  . إجياز القصر هو تكثري الْمعنى بتقليل اللفظ: وقال بعضهم

  . هو أن يكون اللفظ بالنسبة إلَى الْمعنى أقل من القدر املعهود عادة: وقال آخر
أوتيت جوامع $: جل على التمكن من الفصاحة، وهلذا قال وسبب حسنه أنه يد

  .)٢٥٩(#الكلم
  :اإلجياز اخلايل من احلذف ثالثة أقسام": التبيان"وقال الطيبِي في 

 إلَى... ﴾  ﴿: إجياز القصر، وهو أن يقصر اللفظ على معناه؛ كقوله: أحدها
  . العنوان والكتاب واحلاجة:  أحرففي، مجع )٢٦٠(﴾ ﴿: قوله

  .  اإلجيازفي وهذا رأي من يدخل املساواة ]:قال السيوطي[
 زائد على املنطوق، ويسمى بالتضييق أيضا، وبه مساه معنىإجياز التقدير، وهو أن يقدر : الثاين

: ؛ ألنه نقص من الكالم ما صار لفظه أضيق من قدر معناه؛ حنو"املصباح "فيبدر الدين بن مالك 
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 ٣٥٨

 ﴿خطاياه غفرت، فهي له ال عليه، :  أي؛)٢٦١(﴾        ﴿
  .الضالني الصائرين بعد الضالل إىل التقوى: ؛ أي)٢٦٢(﴾

 )٢٦٣(﴾.... ﴿: اإلجياز اجلامع، وهو أن حيتوي اللفظ على معان متعددة؛ حنو: الثالث
 والرفق  احلقوق واللنيفي أخذ العفو التساهل والتسامح فياآلية؛ فإنها جامعة ملكارم األخالق؛ ألن 

 األمر باملعروف كف األذى وغض البصر وما شاكلهما من الْمحرمات، وفي الدين، إلَىوالدعاء 
  . اإلعراض الصرب واحللم والتؤدةوفي

 نِهاية آخرها؛ فإنه إلَى )٢٦٤(﴾.....   ﴿: ومن بديع اإلجياز قوله تعاىل
لك بالتصنيف بهاء الدين بن التنزيه، وقد تضمنت الرد على حنو أربعني فرقة؛ كما أفرد ذ

  . شداد
  :إجياز احلذف

  :احلذف، وفيه فوائد: القسم الثاين من قسمي اإلجياز
  :ذكر أسبابه

  .جمرد االختصار واالحتراز عن العبث لظهوره: منها -
التنبيه على أن الزمان يتقاصر عن اإلتيان بالْمحذوف، وأن االشتغال بذكره يفضي : ومنها -

  ﴿:  قوله تعاىلفيهم، وهذه هي فائدة باب التحذير واإلغراء، قد اجتمعا  تفويت املإلَى
  ). الزموا: ( إغراء؛ بتقدير﴾﴿، و)ذروا: (، فناقة اهللا حتذير بتقدير)٢٦٥(﴾
 فيومنه قوله ": منهاج البلغاء "فيقال حازم . التفخيم واإلعظام؛ لما فيه من اإلبهام: ومنها -

، فحذف اجلواب إذ كان وصف ما جيدونه )٢٦٦(﴾    ﴿: وصف أهل اجلنة
ويلقونه عند ذلك ال يتناهى، فجعل احلذف دليالً على ضيق الكالم عن وصف ما يشاهدونه، 

  . وتركت النفوس تقدر ما شاءته وال تبلغ من ذلك كنه ما هنالك
 ﴿:  حذف حرف النداء؛ حنوفي الكالم؛ كما فيالتخفيف؛ لكثرة دورانه : ومنها -
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 ٣٥٩

﴾)٢٦٧(.  
  .)٢٦٨(﴾  ﴿: كونه ال يصلح إال له؛ حنو: ومنها -
تساَءلُونَ بِه ﴿:  يكون ذكره وعدمه سواء، ومحل عليه قراءة محزةحتىشهرته : ومنها -
  .؛ ألن هذا مكان شهر بتكرر اجلار، فقامت الشهرة مقام الذكر)٢٦٩(﴾واَألرحامِ
        ﴿:  صيانته عن ذكره تشريفًا؛ كقوله تعاىل:ومنها -

هو رب، اهللا :  ثالثة مواضع قبل ذكر الرب؛ أيفي اآليات، حذف فيها املبتدأ )٢٧٠(﴾......
ربكم، اهللا رب املشرق؛ ألن موسى استعظم حال فرعون وإقدامه على السؤال، فأضمر اسم اهللا 

  . تعظيما وتفخيما
  .هم أو املنافقون:  أي؛)٢٧١(﴾ ﴿: صيانة اللسان عنه حتقريا له؛ حنو: ومنها -
على العبادة وعلى : ؛ أي)٢٧٢(﴾ ﴿: قصد العموم؛ حنو: ومنها -

  .أمورنا كلها
  .وما قالك: ؛ أي)٢٧٣(﴾    ﴿: رعاية الفاصلة؛ حنو: ومنها -
؛ )٢٧٤(﴾  ﴿: قصد البيان بعد اإلبهام؛ كما في فعل املشيئة؛ حنو: ومنها -

 شاء؛ انبهم عليه ال بِما؛ تعلقت نفسه ﴾ ﴿: السامعلو شاء هدايتكم؛ فإنه إذا مسع : أي
يدري ما هو، فلما ذكر اجلواب؛ استبان بعد ذلك، وأكثر ما يقع ذلك بعد أداة الشرط؛ ألن 

  .  جوابِهافيمفعول املشيئة مذكور 
  :فائدة ≅

وحذفه ما من اسم حذف في احلالة الَّتي ينبغي أن يحذف فيها إال : قال الشيخ عبد القاهر
  . أحسن من ذكره
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 ٣٦٠

  .  ومسى ابن جني احلذف شجاعة العربية؛ ألنه يشجع على الكالم
  )٢٧٥(:ذكر شروطه

  : هي ثَمانية
 سالما، أو مقايل؛ سلمنا: ؛ أي)٢٧٦(﴾ ﴿: إما حايل؛ حنو: وجود دليل: أحدها

  .)٢٧٧(﴾       ﴿: حنو
 ﴿:  بتقدير حمذوف؛ حنوالعقل، حيث يستحيل صحة الكالم عقالً إال: ومن األدلة

 حيتمل أن ثُم، دل العقل على احلذف؛ ألن يوسف ال يصح ظرفًا للوم، )٢٧٨(﴾  
، )٢٨٠(﴾ ﴿: ، ويف مراودته؛ لقوله)٢٧٩(﴾  ﴿:  حبه؛ لقولهفيلُمتننِي : يقدر

ا؛ والعادة دلت على الثاين؛ ألن احلب املفرط ال يالم صاحبه عليه عادة؛ ألنه ليس اختياري
  . خبالف املراودة، للقدرة على دفعها
: ؛ أي)٢٨١(﴾  ﴿:  موضع آخر، وهو أقواها؛ حنوفيوتارة يدل عليه التصريح به 

  . )٢٨٢(﴾     ﴿: من عند اهللا؛ بدليل
على أصل احلذف من غري داللة على تعيينه، بل يستفاد من دليل ] العقل[وتارة يدل 

  . آخر
  . ينيوتارة يدل العقل على التع

العادة؛ بأن يكون العقل غري مانع من إجراء اللفظ على : ومن األدلة على أصل احلذف
  . ظاهره من غري حذف

  .، فيقَدر ما جعلت التسمية مبدأ له﴾ ﴿:  الفعل؛ حنوفيالشروع : ومنها
  .الصناعة النحوية: ومنها
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 ٣٦١

  :تنبيه ≅
لْمحذوف اجلملة بأسرها، أو أحد ركنيها،  يشترط الدليل فيما إذا كان اإنما: قال ابن هشام

 فيها هي مبنية عليه، أما الفضلة؛ فال يشترط حلذفها وجدان دليل، بل يشترط أال ىمعنأو يفيد 
  .  حذفها ضرر معنوي أو صناعيفييكون 

 حيذف الفاعل وال نائبه وال اسم لَم مثَأال يكون الْمحذوف كاجلزء، ومن : الشرط الثاين
  . اتهاكان وأخو

أال يكون مؤكَّدا؛ ألن احلذف مناف للتأكيد؛ إذ احلذف مبنِي على االختصار، : الثالث
  . والتأكيد مبنِي على الطول

 حيذف اسم الفعل؛ ألنه اختصار لَم مثَ اختصار املختصر، ومن إلَىأال يؤدي حذفه : الرابع
  . للفعل

 مواضع فيوالناصب للفعل واجلازم إال أال يكون عامالً ضعيفًا، فال حيذف اجلار : اخلامس
  . قويت فيها الداللة، وكثر فيها استعمال تلك العوامل

  . أال يكون الْمحذوف عوضا عن شيء: السادس
 وعد وكُلٌَّ﴿:  يقس على قراءةلَم مثَ تهيئة العامل القوي، ومن إلَىأال يؤدي حذفه : السابع
  .)٢٨٣(﴾اللَّه الْحسنى

  ]أ�Cاع ا�VFف ِ��[�$# 

  :احلذف على أنواع
: ما يسمى باالقتطاع، وهو حذف بعض الْحروف الكلمة، ومنه قراءة بعضهم: أحدها

ما أغنى أهل النار عن :  بالترخيم، ولَما مسعها بعض السلف؛ قال)٢٨٤(﴾ونادوا يا مالِ﴿
  . ة لشدة ما هم فيه عجزوا عن إتمام الكلمبأنهموأجاب بعضهم ! )٢٨٥(الترخيم
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 ٣٦٢

أن يقتضي املقام ذكر شيئني بينهما تالزم : ما يسمى باالكتفاء، وهو: النوع الثاين
 ﴿: وارتباط، فيكتفي بأحدمها عن اآلخر لنكتة، وخيتص غالبا باالرتباط العطفي؛ كقوله

والربد، وخصص احلر بالذكر ألن اخلطاب للعرب، وبالدهم حارة، : ؛ أي)٢٨٦(﴾ 
ألن الربد تقدم ذكر االمتنان بوقايته : وقيل. نه أشد عندهم من الربدوالوقاية من احلر أهم؛ أل

    ﴿:  قولهوفي، )٢٨٧(﴾   ﴿:  قولهفيصريحا 
  .)٢٨٩(﴾    ﴿:  قوله تعاىلوفي، )٢٨٨(﴾
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 ٣٦٣

ما يسمى باالحتباك، وهو من ألطف األنواع وأبدعها، وقَلَّ من تنبه له أو : النوع الثالث
، ومساه احلذف املقايل، وأفرده )٢٩٠("الربهان "فيفن البالغة، وذكره الزركشي نبه عليه من أهل 

  . بالتصنيف من أهل العصر العالمة برهان الدين البقاعي
االحتباك، وهو نوع عزيز، وهو أن : من أنواع البديع: "شرح البديعية "فيقال األندلسي 

:  األول؛ كقوله تعاىلفيما أثبت نظريه  الثاين، ومن الثاين فيحيذف من األول ما أثبت نظريه 
ومثل األنبياء والكفار كمثل الذي :  اآلية، التقدير)٢٩١(﴾....     ﴿

 عليه، ومن الثاين الذي ينعق ﴾ ﴿ينعق والذي ينعق به، فحذف من األول األنبياء لداللة 
تدخل : ، التقدير)٢٩٢(﴾     ﴿: وقوله.  عليه﴾ ﴿به لداللة 

  ).وأخرجها: (، ومن الثاين)غري بيضاء: ( بيضاء، وأخرجها خترج بيضاء، فحذف من األولغري
 سبق، وهو أقسام؛ ألن مماما يسمى باالختزال، وهو ما ليس واحدا : النوع الرابع

  . اسم، أو فعل، أو حرف، أو أكثر: الْمحذوف إما كلمة
ج أشهر أو أشهر ح: ؛ أي)٢٩٣(﴾  ﴿: قوله تعاىل: مثال حذف االسم -

  . احلج
: ؛ أي)٢٩٤(﴾       ﴿: قوله تعاىل: مثال حذف الفعل -

  . أنزل
  .بأنكم: ؛ أي)٢٩٥(﴾ ﴿: قوله تعاىل: مثال حذف احلرف -
فإن : ؛ أي)٢٩٦(﴾   ﴿: قوله تعاىل: مثال حذف أكثر من كلمة -

  . تعظيمها من أفعال ذوي تقوى القلوب
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 ٣٦٤

  :تصارا واقتصارا حذف املفعول اخفيقاعدة  ≅
جرت عادة النحويني أن يقولوا حبذف املفعول اختصارا واقتصارا، : )٢٩٧(قال ابن هشام
: احلذف لغري دليل، ويمثلونه بنحو: احلذف لدليل، ويريدون باالقتصار: ويريدون باالختصار

  . أوقعوا هذين الفعلني: ؛ أي)٢٩٨(﴾ ﴿
  :-ما قال أهل البيان كيعنِي]: قال السيوطي[-والتحقيق أن يقال 

تارة يتعلق الغرض باإلعالم بِمجرد وقوع الفعل من غري تعيني من أوقعه ومن أوقع عليه، 
  . حصل حريق أو نهب:  فعل كون عام، فيقالإلَىفيجاء بِمصدره مسندا 

وتارة يتعلق باإلعالم مبجرد إيقاع الفعل للفاعل، فيقتصر عليهما، وال يذكر املفعول وال 
 وال يسمى حمذوفًا؛ ألن الفعل ينزل هلذا القصد منزلة ما ال مفعول -ذ املنوي كالثابتإ-ينوى 

ريب الذي يفعل اإلحياء واإلماتة، : الْمعنى؛ إذ )٢٩٩(﴾   ﴿: له، ومنه
  . أوقعوا األكل والشرب وذروا اإلسراف:] الْمعنى[، )٣٠٠(﴾   ﴿

  ﴿:  بِمفعوله، فيذكران؛ حنو فاعله وتعليقهإلَىوتارة يقصد إسناد الفعل 
وقد . حمذوف:  يذكر حمذوفه؛ قيللَم، وهذا النوع الذي إذا )٣٠٢(﴾  ﴿، )٣٠١(﴾
    ﴿:  اللفظ ما يستدعيه، فيحصل اجلزم بوجوب تقديره؛ حنوفييكون 
  .)٣٠٤(﴾ وعد اللَّه الْحسنىلٌّوكُ﴿، )٣٠٣(﴾

، قد يتوهم )٣٠٥(﴾     ﴿:  احلذف وعدمه؛ حنوفيوقد يشتبه احلال 
  . فاحلذف واقع ) مسوا(فال حذف، أو ) نادوا: (أن معناه
  :قاعدة ≅
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 ٣٦٥

احلذف، :  مكانه األصلي؛ لئال خيالف األصل من وجهنيفياألصل أن يقدر الشيء 
مقدما عليه، وجوز البيانيون ) زيدا رأيته: ( حنوفيفيقدر املفسر .  غري حملهفيووضع الشيء 

 دوأَما ثَمو﴿: إلفادة االختصاص؛ كما قاله النحاة، وإذا منع منه مانع؛ حنو: مؤخرا عنهتقديره 
ماهنيدفعل) أما(، إذ ال يلي )٣٠٦(﴾فَه .  

وال يقَدر من الْمحذوفات إال أشدها موافقة للغرض وأفصحها؛ ألن : قال الشيخ عز الدين
 فيأحسن وأنسب لذلك الكالم؛ كما يفعلون ذلك العرب ال يقدرون إال ما لو لفظوا به لكان 

جعل اهللا : قدر أبو علي: )٣٠٧(﴾      ﴿: امللفوظ به؛ حنو
 اهلدي والقالئد فيحرمة الكعبة، وهو أوىل؛ ألن تقدير احلرمة : نصب الكعبة، وقدر غريه

  .  فصاحته، وتقدير النصب فيها بعيد من الفصاحةفيوالشهر احلرام ال شك 
ا تردد الْمحذوف بني احلسن واألحسن؛ وجب تقدير األحسن؛ ألن اهللا وصف ومهم

كتابه بأنه أحسن احلديث، فليكن حمذوفه أحسن الْمحذوفات؛ كما أن ملفوظه أحسن 
  . امللفوظات
   ﴿:  تردد بني أن يكون جممالً أو مبينا؛ فتقدير املبني أحسن؛ حنوومتى: قال
 تضمني احلرث، وهو أوىل في:  أمر احلرث، ويف: لك أن تقدر: )٣٠٨(﴾  

  . لتعينه، واألمر جممل لتردده بني أنواع
  : قاعدة ≅

إذا دار األمر بني كون الْمحذوف فعالً والباقي فاعالً، وكونه مبتدأ والباقي خربا، فالثاين 
 حذف، فأما أوىل؛ ألن املبتدأ عني اخلرب، وحينئذ فالْمحذوف عني الثابت، فيكون حذفًا كال

 ذلك املوضع، أو بِموضع فيالفعل؛ فإنه غري الفاعل، اللهم إال أن يعتضد األول برواية أخرى 
  . آخر يشبهه

 إِلَيك وإِلَى الَّذين من ىكَذَلك يوح﴿؛ بفتح الباء، )٣٠٩(﴾ح لَه فيهايسب﴿: كقراءة؛ فاألول -
اللَّه كليقدران مبتدأين يسبحه رجال، ويوحيه اهللا، وال : التقدير؛ بفتح احلاء؛ فإن )٣١٠(﴾قَب
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 ٣٦٦

  . رواية من بنى الفعل للفاعلفيحذف خربمها؛ لثبوت فاعلية االمسني 
اهللا : خلقهم اهللا أوىل من: ، فتقدير)٣١١(﴾     ﴿: ؛ حنووالثاين -

  .)٣١٢(﴾  ﴿خلقهم؛ يء 
  :قاعدة ≅

  .  أو ثانيا، فكونه ثانيا أوىلإذا دار األمر بني كون الْمحذوف أوالً
 وفي نون الوقاية ال نون الرفع، )٣١٣(﴾﴿ومن ثَم رجح أن الْمحذوف في حنو 

 أن الْمحذوف )٣١٥(﴾ ﴿:  حنووفي التاء الثانية ال تاء املضارعة، )٣١٤(﴾ ﴿
  . أشهر احلج: حج أشهر، ال األول؛ أي: مضاف للثاين؛ أي

 قراءة من في )٣١٦(﴾     ﴿: وقد جيب كونه من األول؛ حنو
  .  الختصاص اخلرب بالثاين لوروده بصيغة اجلمع﴾مالَئكَته﴿رفع 

بريء أيضا؛ : ؛ أي)٣١٧(﴾     ﴿: وقد جيب كونه من الثاين؛ حنو
  .لتقدم اخلرب على الثاين

 M�X��  

   ﴿: وتارة ال يقام شيء مقام الْمحذوف كما تقدم وتارة يقام ما يدل عليه؛ حن
:  التقديروإنما، فليس اإلبالغ هو اجلواب لتقدمه على توليهم، )٣١٨(﴾    

      ﴿. فإن تولوا؛ فال لوم عليك، أو فال عذر لكم؛ ألين أبلغتكم
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 ٣٦٧

يصيبهم : ؛ أي)٣٢٠(﴾     ﴿. فال حتزن واصرب: ؛ أي)٣١٩(﴾
  . مثل ما أصابهم

  ] �T�C ا�JP�بِ��[�$# 

م اإلجياز إلَى إجياز قصر وإجياز حذف، كذلك انقسم اإلطناب إلَى بسط كما انقس
  . وزيادة

  ]:اإلطناب بالبسط[
 اآلية )٣٢١(﴾...    ﴿: فاألول اإلطناب بتكثري اجلمل؛ كقوله تعاىل

 كل عصر وحني، وفي سورة البقرة؛ أطنب فيها أبلغ اإلطناب؛ لكون اخلطاب مع الثقلني، في
  . جلاهل، واملوافق منهم واملنافقللعالم منهم وا

  ]:اإلطناب بالزيادة[
  :والثاين يكون بأنواع

  :دخول حرف فأكثر من حروف التأكيد: أحدها
) أال(، والم االبتداء، والقسم، و)أن(، و)إن: (في نوع األدوات، وهي] وسيأيت ذكرها[

في تأكيد االستدراك، ) لكن(في تأكيد التشبيه، و) كأن(التنبيه، و) ها(، و)أما(االستفتاحية، و
) إما(في تأكيد الترجي، وضمري الشأن، وضمري الفصل، و) لعل(في تأكيد التمني، و) ليت(و

) لن(التربئة، و) ال(والنونان في تأكيد الفعلية، و) سوف(والسني و) قد(في تأكيد الشرط، و
  . في تأكيد النفي) ملا(و

  .  كان املخاطب به منكرا أو متردداوإنما حيسن تأكيد الكالم بِها إذا
ويتفاوت التأكيد حبسب قوة اإلنكار وضعفه؛ كقوله تعاىل حكاية عن رسل عيسى إذ 

:  املرة الثانيةوفيوامسية اجلملة، ) إن( فأكد بـ )٣٢٢(﴾  ﴿: كُذِّبوا في املرة األوىل
لغة املخاطبني والالم وامسية اجلملة ملبا) إن( فأكد بالقسم و )٣٢٣(﴾     ﴿
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 ٣٦٨

  .)٣٢٤(﴾             ﴿:  اإلنكار حيث قالوافي
، واملخاطب غري منكر؛ لعدم جريه على مقتضى إقراره، فينزل منزلة بِهاوقد يؤكد 

  . املنكر
وقد يترك التأكيد وهو معه منكر؛ ألن معه أدلة ظاهرة لو تأملها لرجع عن إنكاره، وعلى 

أكد املوت : )٣٢٥(﴾          ﴿: ذلك يخرج قوله
 الغفلة تنزيل من ينكر املوت، وأكد إثبات في ينكر لتنزيل املخاطبني لتماديهم لَمتأكيدين، وإن 

البعث تأكيدا واحدا وإن كان أشد نكريا؛ ألنه لَما كانت أدلته ظاهرة؛ كان جديرا بأالَّ ينكر، 
  .  أدلته الواضحةفير؛ حثا لَهم على النظر فنزل املخاطبون منزلة غري املنك

أكد بأربع : )٣٢٦(﴾     ﴿: وقد يؤكد لقصد الترغيب؛ حنو
  . التوبةفيتأكيدات؛ ترغيبا للعباد 

أدوات [ نوع فيالكالم على أدوات التأكيد املذكورة ومعانيها وموانعها ] ذكر[وقد 
  ]. حيتاج املفسر إليها
  : حرف الزائدةدخول األ: النوع الثاين
  .  كالم العرب فهو قائم مقام إعادة اجلملة مرة أخرىفيكل حرف زيد : قال ابن جني

ي باب الزيادة ثُمماء احلروف، وزيادة األفعال قليل، فأقلواألس  .  
  :التأكيد الصناعي: النوع الثالث

  : وهو أربعة أقسام
  ﴿: ؛ حنو)كلتا(و) كال(و) أمجع(و) كل(التوكيد املعنوي بـ : أحدها

  .  رفع توهم الْمجاز وعدم الشمول:، وفائدته)٣٢٧(﴾ 
  : التأكيد اللفظي، وهو تكرار اللفظ األول:ثانيها

  .)٣٢٩(﴾ ﴿؛ بكسر الراء، و)٣٢٨(﴾جاضيِّقًا حرِ﴿:  إما بِمرادفه؛ حنو-
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 ٣٦٩

  : األسم والفعل واحلرففي وإما بلفظه، ويكون -
  .)٣٣١(﴾ ﴿ ،)٣٣٠(﴾  ﴿: فاالسم؛ حنو
  .)٣٣٣(﴾   ﴿: ، واسم الفعل)٣٣٢(﴾  ﴿: والفعل؛ حنو

  .)٣٣٤(﴾   ﴿: واحلرف؛ حنو
  .)٣٣٥(﴾        ﴿: واجلملة؛ حنو

تأكيد الفعل بِمصدره، وهو عوض عن تكرار الفعل مرتني، وفائدته رفع توهم : ثالثها
 املسند إليه، كذا فرق به فيالْمجاز  الفعل؛ خبالف التوكيد السابق؛ فإنه لرفع توهم فيالْمجاز 

 دعواه نفي التكليم في رد بعض أهل السنة على بعض املعتزلة مثَابن عصفور وغريه، ومن 
  . الفعلفي؛ ألن التوكيد رفع الْمجاز )٣٣٦(﴾   ﴿: حقيقة؛ بقوله
  .)٣٣٨(﴾    ﴿، )٣٣٧(﴾  ﴿: احلال املؤكدة؛ حنو: رابعها

  :تكريرال: النوع الرابع
  :وهو أبلغ من التأكيد، وهو من حماسن الفصاحة؛ خالفًا لبعض من غلط، وله فوائد

الكالم إذا تكرر تقرر، وقد نبه تعاىل على السبب الذي ألجله كرر : التقرير، وقد قيل: منها -
  .)٣٣٩(﴾         ﴿:  القرآن بقولهفياألقاصيص واإلنذار 

  .التأكيد: ومنها -
  ﴿:  زيادة التنبيه على ما ينفي التهمة؛ ليكمل تلقي الكالم بالقبول، ومنه: ومنها-
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 ٣٧٠

؛ فإنه كرر )٣٤٠(﴾            
  .فيه النداء لذلك

 ﴿: إذا طال الكالم وخشي تناسي األول؛ أعيد ثانيا تطرية له وجتديدا لعهده، ومنه:  ومنها-
               ﴾)٣٤١(.  

   ﴿، )٣٤٢(﴾   ﴿: التعظيم والتهويل؛ حنو: ومنها -
﴾)٣٤٤(﴾    ﴿، )٣٤٣(.  

هذا النوع أحد أقسام النوع الذي قبله؛ فإن منها التأكيد بتكرار اللفظ، فال حيسن عده : فإن قلت
ا مستقالكون هو جيامعه، ويفارقه، ويزيد عليه، وينقص منه، فصار أصالً برأسه؛ فإنه قد ي: قلت. نوع

 أمثلته، وقد ال يكون تكرارا كما تقدم أيضا، وقد يكون التكرير غري تأكيد فيالتأكيد تكرارا كما تقدم 
  . ىمعنصناعة وإن كان مفيدا للتأكيد 

  ﴿: ه الفصل بني املكررين؛ فإن التأكيد ال يفصل بينه وبني مؤكده؛ حنوفيومنه ما وقع 
      ﴾)٣٤٥( ،﴿       

 في، فاآليتان من باب التكرير ال التأكيد اللفظي الصناعي، ومنه اآليات املتقدمة )٣٤٦(﴾
  . التكرير للطول

ومنه من كان لتعدد املتعلق؛ بأن يكون املكرر ثانيا متعلقًا بغري ما تعلق به األول، وهذا القسم 
ت نيفًا وثالثني  وإن تكررفإنها؛ )٣٤٧(﴾   ﴿: ؛ كقوله تعاىل)الترديد(يسمى بـ 

 شيء واحد؛ إلَى قبلها، ولذلك زادت على ثالثة، ولو كان اجلميع عائدا بِمامرة؛ فكل واحدة تتعلق 
  . السالم وغريه قاله ابن عبد. لَما زاد على ثالثة؛ ألن التأكيد ال يزيد عليها

إطناب، بل هي إذا كان املراد بكلٍّ ما قبله؛ فليس ذلك ب: فإن قلت: "عروس األفراح "فيقال 
                                      

�%(9 ��2�� !��" :%$� 
�%(� ����+� ,- !��" :�$$� 
�%(� �nd�0� !��" :� −�� 
�%(% �n���8
� !��" :�−�� 
�%(( �n�d��
� !��" :�4� 
�%(' ��0� !��": �$� 
�%(* ����+� ,- !��" :(�� 
�%(4 ��5�
� !��" :�%� �*� �$��� 



 ٣٧١

اللفظ؛ فكل واحد أريد به ما العربة بعموم : إذا قلنا: قلت. ألفاظ، كل أريد به غري ما أريد باآلخر
  . غريهفيأريد باآلخر، ولكن كُرر ليكون نصا فيما يليه، وظاهرا 

 ألن  األمر كذلك، وال يرد عليه أن التأكيد ال يزاد به عن ثالثة؛:قلت. يلزم التأكيد: فإن قلت
  .انتهى.  مقامات متعددة أكثر من ثالثة؛ فال ميتنعفي التأكيد الذي هو تابع، أما ذكر الشيء فيذاك 

  :الصفة: النوع اخلامس
  :وترد ألسباب

  .)٣٤٨(﴾  ﴿:  النكرة؛ حنوفيالتخصيص : أحدها
  .)٣٤٩(﴾  ﴿: زيادة البيان؛ حنو:  املعرفة؛ أيفيالتوضيح : الثاين

    ﴿: والثناء، ومنه صفات اهللا تعاىل؛ حنواملدح : الثالث
           ﴾)٣٥٠(.  

  .)٣٥١(﴾    ﴿: الذم؛ حنو: الرابع
 للتثنية، فـ ﴾﴿؛ فإن )٣٥٢(﴾   ﴿: التأكيد لرفع اإليهام؛ حنو: اخلامس

ض كونِهما  هو لمحإنما بعده صفة مؤكدة للنهي عن اإلشراك وإلفادة أن النهي عن إلَهني ﴾﴿
 النوعية؛ بِهااثنني فقط، ال ملعنى آخر من كونِهما عاجزين أو غري ذلك، وألن الوحدة تطلق ويراد 

 نفي العدة، فالتثنية باعتبارها، فلو بِهاطلق ويراد ، وت)٣٥٣(# حنن وبنو املطلب شيء واحدإنما$: جكقوله 
، وإن جاز أن يتخذ من نوع  عن اختاذ جنسني آلهةنهى فقط؛ لتوهم أنه ﴾  ﴿: قيل
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 ٣٧٢

  .)٣٥٤(﴾   ﴿: واحد عددا آلهة، وهلذا أكد بالوحدة قوله
  :قاعدة ≅

  . رجل فصيح متكلم، بل متكلم فصيح: الصفة العامة ال تأيت بعد اخلاصة، ال يقال
إنه حال ال صفة؛ : ، وأجيب)٣٥٥(﴾  ﴿:  إمساعيلفيوأشكل على هذه قوله تعاىل 

  . نبوته حال فيمرسالً : أي
  :قاعدة ≅

  .  إليهإذا وقعت الصفة بعد متضايفني أوهلما عدد؛ جاز إجراؤها على املضاف واملضاف
  .)٣٥٧(﴾  ﴿: ، ومن الثاين)٣٥٦(﴾  ﴿: فمن األول

  :البدل: النوع السادس
  .البيان والتأكيد: والقصد به اإليضاح بعد اإلبهام، وفائدته

يت زيدا أخاك؛ بينت أنك تريد بزيد األخ ال  رأ: أما األول؛ فواضح؛ إنك إذا قلت-
  .غري

عليه  أما التأكيد؛ فألنه على نية تكرار العامل، فكأنه من مجلتني، وألنه دل على ما دل -
   . بدل االشتمالفي بدل البعض، أو بااللتزام في بدل الكل، أو بالتضمن فيإما باملطابقة : األول

  .)٣٥٨(﴾       ﴿: مثال األول
  .)٣٥٩(﴾        ﴿: مثال الثاين

  .)٣٦٠(﴾     ﴿ :مثال الثالث
  ﴿:  القرآن، وهو قولهفيوزاد بعضهم بدل الكل من البعض، وقد وجدت له مثاالً 

 هي بعض، وفائدته الَّتي بدل من اجلنة ﴾ ﴿، فـ )٣٦١(﴾     
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 ٣٧٣

  . تقريراتها جنات كثرية، ال جنة واحدة
  : عطف البيان: ابعالنوع الس

 أنه وصع ليدل على اإليضاح باسم خمتص به؛ في اإليضاح، لكن يفارقها فيوهو كالصفة 
  .  متبوعهافي حاصل ىمعن وضعت لتدل على فإنهاخبالفها؛ 

 موضع املبدل منه، فيبأن البدل هو املقصود، وكأنك قررته : وفرق ابن كيسان بينه وبني البدل
  . عطف عليه كل منهما مقصودوعطف البيان وما 

متبوعه، ويفارقه  تكميل فيعطف البيان جيري جمرى النعت : "شرح الكافية" فيوقال ابن مالك 
   . املتبوع أو سببيةفي ىمعن أن تكميله متبوعه بشرح وتبيني ال بداللة على في

  .  أنه ال يرفع توهم جمازفي تقوية داللته، ويفارقه في: وجمرى التأكيد
  .  أنه غري منوي االطراحفي صالحيته لالستقالل، ويفارقه في: وجمرى البدل

  .)٣٦٣(﴾   ﴿، )٣٦٢(﴾    ﴿: ومن أمثلته
، فالبيت )٣٦٤(﴾    ﴿: وقد يأيت لمجرد املدح بال إيضاح، ومنه

  . احلرام عطف بيان للمدح ال لإليضاح
  :عطف أحد املترادفني على اآلخر: النوع الثامن

    ﴿، )٣٦٥(﴾   ﴿: القصد منه التأكيد أيضا، وجعل منهو
﴾)٣٦٧(﴾   ﴿، )٣٦٦(.  

  .  القرآن، وأول ما سبق على اختالف املعنينيفيوأنكر املربد وجود هذا النوع 
 ال يوجد عند ىمعنأن تعتقد أن جمموع املترادفني يحصل : املخلص من هذا: وقال بعضهم
؛ فكذلك الْمعنى زائدا، وإذا كانت كثرة احلروف تفيد زيادة ىمعنيب يحدث انفرادمها؛ فإن الترك

  . كثرة األلفاظ
  :عطف اخلاص على العام :النوع التاسع
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 ٣٧٤

 الوصف منزلة في كأنه ليس من جنس العام؛ تنزيالً للتغاير حتىالتنبيه على فضله، : وفائدته
  .  الذاتفيالتغاير 

     ﴿ ، )٣٦٨(﴾    ﴿: ومن أمثلته
﴾)٣٦٩(.  
  :تنبيه ≅

  .  األصولفيما كان فيه األول شامالً للثاين، ال املصطلح عليه : املراد باخلاص والعام هنا
  :عطف العام على اخلاص: النوع العاشر

وأنكر بعضهم وجوده فأخطأ، والفائدة فيه واضحة، وهو التعميم، وأفرد األول بالذكر اهتماما 
  . بشأنه

    ﴿العبادة، فهو أعم : ، والنسك)٣٧٠(﴾  ﴿: لتهومن أمث
 ﴾)٣٧١(.  

  :  اإليضاح بعد اإلبهام:النوع احلادي عشر
  . توضح؛ فإنك تطنبثُمإذا أردت أن تبهم : قال أهل البيان

 النفس في الْمعنىاإلبهام، واإليضاح، أو لتمكن :  صورتني خمتلفتنيفي الْمعنىإما رؤية : وفائدته
كنا زائدا؛ لوقوعه بعد الطلب؛ فإنه أعز من املنساق بال تعب، أو لتكمل لذة العلم به؛ فإن الشيء إذا مت

علم من وجه ما؛ تشوقت النفس للعلم به من باقي وجوهه وتألَّمت، فإذا حصل العلم من بقية الوجوه؛ 
  . كانت لذته أشد من علمه من مجيع وجوهه دفعة واحدة

 ﴾﴿ يفيد طلب شرح شيء ما، و﴾﴿؛ فإن )٣٧٢(﴾   ﴿: ومن أمثلته
، واملقام يقتضي التأكيد؛ لإلرسال املؤذن بتلقي )٣٧٣(﴾  ﴿: يفيد تفسريه وبيانه، وكذلك

  .الشدائد
  :التفسري: النوع الثاين عشر
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 ٣٧٥

  .  يزيله ويفسرهبِما الكالم لبس وجفاء، فيؤتى فيوهو أن يكون : قال أهل البيان
، )٣٧٤(﴾             ﴿: ومن أمثلته

  .  إخل تفسري للهلوع؛ كما قال أبو العالية وغريه﴾..  ﴿: فقوله
  :وضع الظاهر موضع املضمر: النوع الثالث عشر

  :ورأيت فيه تأليفًا مفردا البن الصائغ، وله فوائد
  .)٣٧٥(﴾      ﴿: زيادة التقرير والتمكني؛ حنو: منها -
  .)٣٧٦(﴾       ﴿: يم؛ حنوقصد التعظ: ومنها -
  .)٣٧٧(﴾        ﴿: قصد اإلهانة والتحقري؛ حنو: ومنها -
      ﴿: إزالة اللبس حيث يوهم الضمري أنه غري األول؛ حنو: ومنها -

  . قاله ابن اخلشاب. ألوهم أنه األول) تؤتيه: (، لو قال)٣٧٨(﴾ 
الروع على ضمري السامع بذكر االسم املقتضي لذلك؛ قصد تربية املهابة، وإدخال : ومنها -

  .)٣٧٩(﴾       ﴿: اخلليفة أمري املؤمنني يأمرك بكذا، ومنه: كما تقول
  .)٣٨٠(﴾        ﴿: قصد تقوية داعية املأمور، ومنه: ومنها -
            ﴿: تعظيم األمر؛ حنو: ومنها -

﴾)٣٨١(.  
  .)٣٨٢(﴾    ﴿: لذاذ بذكره، ومنه االست:ومنها -
  .  اجلنةإلَى، وهلذا عدل عن ذكر األرض )منها: ( يقللَم
      ﴿:  الوصف، ومنهإلَىقصد التوصل من الظاهر : ومنها -
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 ٣٧٦

؛ ليتمكن من إجراء )فآمنوا باهللا ويب: (، فلم يقل)٣٨٤(﴾  ﴿:  بعد قوله)٣٨٣(﴾ 
 الصفات، ولو بِهذه به واالتباع له هو من وصف اإليمانلذي وجب  ذكرها، وليعلم أن االَّتيالصفات 

  .  يمكن ذلك؛ ألنه ال يوصفلَمأيت بالضمري 
، )٣٨٥(﴾       ﴿: التنبيه على علية احلكم؛ حنو: ومنها -

؛ إعالما بأن من )هلم: ( يقللَم، )٣٨٧(﴾   ﴿، )٣٨٦(﴾    ﴿
  .  عاداه لكفرهماإنعادى هؤالء فهو كافر، وأن اهللا 

؛ لئال )إنها: ( يقللَم، )٣٨٨(﴾     ﴿: قصد العموم؛ حنو: ومنها -
  . يفهم ختصيص ذلك بنفسه

؛ )لك: ( يقللَم، )٣٨٩(﴾     ﴿: قصد اخلصوص؛ حنو: ومنها -
  . تصرحيا بأنه خاص به

      ﴿:  حكم األوىل؛ حنوفي عدم دخول اجلملة إلَىاإلشارة : ومنها -
  . حكم الشرطفي استئناف، ال داخل ﴾ ﴿؛ فإن )٣٩٠(﴾  

ذكره الشيخ عز .  السورة)٣٩١(﴾  ﴿: مراعاة اجلناس، ومنه: ومنها -
  .الدين

  ﴿:  قولهفي التركيب، ذكره بعضهم فيمراعاة الترصيع وتوازن األلفاظ : ومنها -
   ﴾)٣٩٢(.  
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 ٣٧٧

: ، لو قال)٣٩٣(﴾    ﴿: ومنهأن يتحمل ضمريا البد منه، : منها و-
فكذلك؛ ألن مجلة ) استطعماهم(أو ،  يستطعما القريةلَم يصح؛ ألنهما لَم) استطعماها(

، فالبد أن يكون فيها ضمري يعود عليها، وال )أهل( صفة لقرية النكرة، ال لـ ﴾﴿
الح الصفدي  جواب سؤال سأله الصفيكذا حرره السبكي . يمكن إال مع التصريح بالظاهر

  .  ذلكفي
  :تنبيه ≅

    :  آياتفيإعادة الظاهر بِمعناه أحسن من إعادته بلفظه؛ كما مر 
  . ، وحنوها)٣٩٥(﴾      ﴿، )٣٩٤(﴾

  :اإليغال: النوع الرابع عشر
 أنها بدونِها، وزعم بعضهم الْمعنى يفيد نكتة يتم بِماوهو اإلمعان، وهو ختم الكالم 

       ﴿:  القرآن، من ذلكفي ورد بأنه وقع خاص بالشعر،
 بدونه؛ إذ الرسول الْمعنى إيغال؛ ألنه يتم ﴾ ﴿: ، فقوله)٣٩٦(﴾   

  .  احلث على اتباع الرسل والترغيب فيهفيمهتد ال حمالة، لكن فيه زيادة مبالغة 
  :التذييل: النوع اخلامس عشر

 األول، لتأكيد منطوقه أو الْمعنىثانية تشتمل على وهو أن يؤتى جبملة عقب مجلة، وال
ذَلك جزيناهم بِما كَفَروا ﴿:  يفهمه، ويتقرر عند من فهمه؛ حنولَم ملن الْمعنىمفهومه؛ ليظهر 

  .)٣٩٧(﴾ إِالََّ الْكَفُورىجازيوهلْ 
  : الطرد والعكس:النوع السادس عشر

يقرر األول بِمنطوقه مفهوم الثاين، وبالعكس؛ وهو أن يؤتى بكالمني، : قال الطيبِي
  .)٣٩٨(﴾       ﴿: كقوله

  . اإلجياز نوع االحتباكفي وهذا النوع يقابله ]:قال السيوطي[
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 ٣٧٨

  :التكميل: النوع السابع عشر
 يدفع ذلك الوهم؛ بِما كالم يوهم خالف املقصود فيويسمى باالحتراس، وهو أن يؤتى 

؛ لتوهم أنه لضعفهم، ﴾﴿؛ فإنه لو اقتصر على )٣٩٩(﴾     ﴿: حنو
  .﴾﴿: فدفعه بقوله

  :التتميم: النوع الثامن عشر
 ﴿:  قولهفي كالم ال يوهم غري املراد بفضلة تفيد نكتة؛ كاملبالغة فيوهو أن يؤتى 

  .  فإن اإلطعام حينئذ أبلغ وأكثر أجرااشتهائه؛: مع حب الطعام؛ أي: ؛ أي)٤٠٠(﴾  
  :االستقصاء: تاسع عشرالنوع ال

وهو أن يتناول املتكلم فيستقصيه، فيأيت جبميع عوارضه ولوازمه بعد أن يستقصي مجيع 
     ﴿: أوصافه الذاتية، حبيث ال يترك ملن يتناوله بعد فيه مقاالً، كقوله تعاىل

ذلك  لكان كافيا، فلم يقف عند ﴾﴿:  اآلية؛ فإنه تعاىل لو اقتصر على قوله)٤٠١(﴾... 
  ﴿:  زادثُم أعظم، بِها فإن مصاب صاحبها ﴾  ﴿:  تفسريهافي قال حتى
    ﴿:  كمل وصفهما بعد التتميمني فقالثُم متمما لوصفها بذلك، ﴾ 

 وصف في قال ثُم اجلنان ليشتد األسف على إفسادها، في فأتى بكل ما يكون ﴾
 يوجب تعظيم املصاب بقوله بعد بِما ذلك في عنىالْم استقصى ثُم، ﴾ ﴿: صاحبها

 ذكر استئصال ثُم وصف الذرية بالضعفاء، حتى يقف عند ذلك لَم، ﴾ ﴿: وصفه بالكرب
 ولَم، ﴾ ﴿:  أسرع وقت حيث قالفي ليس هلذا املصاب غريها باهلالك الَّتياجلنة 

 يقف عند ذلك ولَم ثُم، ﴾ ﴿: يقتصر على ذكره للعلم بأنه ال حيصل سرعة اهلالك، فقال
 األنهار أخرب باحتراقها؛ الحتمال أن تكون النار ضعيفة ال تفي باحتراقها لما فيها من حتى

، فهذا أحسن استقصاء وقع ﴾﴿: ورطوبة األشجار، فاحترس عن هذا االحتمال بقوله
  ! كالم وأتمه وأكملهفي

أن التتميم يرد على : اء والتتميم والتكميلوالفرق بني االستقص: قال ابن أيب اإلصبع
 التام فيكمل أوصافه، واالستقصاء يرد على الْمعنى الناقص ليتمم، والتكميل يرد على الْمعنى
 يستوعب مجيع ما تقع حتى التام الكامل فيستقصي لوازمه وعوارضه وأوصافه وأسبابه، الْمعنى
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 ٣٧٩

  . ساغاخلواطر عليه، فال يبقى ألحد فيه م
  :االعتراض: النوع العشرون

 أثناء كالم أو في من اإلعراب لَهاالتفافًا، وهو اإلتيان جبملة أو أكثر ال حمل : ومساه قدامة
      ﴿:  لنكتة غري دفع اإليهام؛ كقولهىمعنكالمني اتصال 

﴾)٤٠٢(.  
يئه جميء ما ال ووجه حسن االعتراض حسن اإلفادة، مع أن جم: "التبيان" فيقال الطيبِي 

  . يترقب، فيكون كاحلسنة تأتيك من حيث ال حتتسب
  : التعليل: النوع احلادي والعشرون

التقرير واألبلغية؛ فإن النفوس أبعث على قبول األحكام املعللة من غريها، : وفائدته
  .  القرآن على تقدير جواب سؤال اقتضته اجلملة األوىلفيوغالب التعليل 
 فيأمثلتها ] ذكرت[وإن، وأنَّ، وإذ، والباء، وكي، ومن، ولعل، وقد الالم، : وحروفه
  ].  معرفتهاإلَىحيتاج املفسر [نوع أدوات 
، وذكر الغاية من )٤٠٣(﴾ ﴿: ؛ كقوله)احلكمة( يقتضي التعليل لفظ ومما

      ﴿، )٤٠٤(﴾     ﴿: اخللق؛ حنو قوله
﴾)٤٠٥(.  

  4<�4� و�R�زZ 1ِ�� )٤٠٦(ا���ع ا�F�دي وا����ن

ال خالف في وقوع احلقائق في القرآن، وهي كل لفظ بقي على موضوعه، وال تقديم 
  . فيه وال تأخري، وهذا أكثر الكالم

  .وأما الْمجاز؛ فاجلمهور أيضا على وقوعه فيه
وأنكره مجاعة؛ منهم الظاهرية، وابن القاص من الشافعية، وابن خويزمنداد من 
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 ٣٨٠

متكلم ال لْازه عنه، وأن أن الْمجاز أخو الكذب، والقرآن من (!) )٤٠٨(هم، وشبهت)٤٠٧(املالكية
  . يعدل إليه إال إذا ضاقت به احلقيقة فيستعري، وذلك حمال على اهللا تعاىل

 فقد اتفق وهذه شبهة باطلة، ولو سقط الْمجاز من القرآن؛ سقط منه شطر احلسن،
 الْمجاز؛ وجب خلوه من فيوجب خلو القرآن البلغاء على أن الْمجاز أبلغ من احلقيقة، ولو 

  . احلذف والتوكيد وتثنية القصص وغريها
  :وهو قسمان

املالبسة، :  التركيب، ويسمى جماز اإلسناد والْمجاز العقلي، وعالقتهفيالْمجاز : األول
   ﴿:  ما هو له أصالة؛ ملالبسته له؛ كقوله تعاىلإلَىوذلك أن يسند الفعل أو شبهه 

  . لَها اآليات؛ لكونِها سببا إلَى -وهي فعل اهللا-؛ نسبت الزيادة )٤٠٩(﴾  
  :وهذا القسم أربعة أنواع

  . بِهاما طرفاه حقيقيان؛ كاآلية املصدر : أحدها -
ما ربِحوا فيها، وإطالق الربح : ؛ أي)٤١٠(﴾  ﴿: جمازيان؛ حنو: ثانيها -

  .والتجارة هنا جماز
  . حد طرفيه حقيقي دون اآلخرما أ: ثالثها ورابعها -

    ﴿. برهانا: ؛ أي)٤١١(﴾   ﴿: أما األول والثاين؛ فكقوله
 واسم األم اهلاوية )٤١٣(﴾ ﴿. ؛ فإن الدعاء من النار جماز)٤١٢(﴾   

                                      

�(94 � �� sI]�vGC �B� « : �Q�� ,��Q8
� �Q��� ,nQ�+� �Q��� ,@��" �� �B�k�� ,���G��;"�� >�b"I ��CO

 AH" �;��3 ^�2 c��� ,�M�8�6
� �G�U�fk�«" ³�/k� ³��` Z��]�NOfX
 ,l�k� ] �³�/���� @L�" , ��<��
|�ft :"�HG���"�  À$9�� ,"?��f;
� ��+�"� �9& (99�� ,"nX"�k� K���3
�"� � &%��  

�(9$ � ��G �C c�3k�� �	´ ��t ���B�O ^<C� n��U ,qL�f
� \] �R�X� r�G "n
r��"^Q
�d ?�Q"  ~�  :
"nX���"? ! ^<C�\] ³�/k� r�`� �� o
@G ]�H�O^
 �X	G J ] g� 

�(9. �,�;<�� !��" :�� 
�(�9 �!�8L
� !��" :�*� 
�(�� �V��
� !��" :%'� 
�(�� �ª���k� !��" :�'− �4� 
�(�% �n���8
� !��" :.� 



 ٣٨١

  .كما أن األم كافلة لولدها وملجأ له؛ كذلك النار للكافرين كافة ومأوى ومرجع: جماز؛ أي
 غري ما وضع له في املفرد، ويسمى اللغوي، وهو استعمال اللفظ فيمجاز الْ: القسم الثاين

  :أوالً، وأنواعه كثرية
إنه :  نوع الْمجاز، فهو به أجدر، خصوصا إذا قلنافياحلذف، وسيأيت مبسوطًا : أحدها

  . ليس من أنواع الْمجاز
  . وحترير القول فيها من نوع اإلعراب. الزيادة: الثاين

أناملهم، : ؛ أي)٤١٤(﴾   ﴿: طالق اسم الكل على اجلزء؛ حنوإ: الثالث
 إدخالها على غري املعتاد؛ مبالغة من الفرار، فكأنهم إلَىونكتة التعبري عنها باألصابع اإلشارة 

  ].  آذانِهمفي[جعلوا األصابع 
: ؛ أي)٤١٦(﴾  ﴿ذاته، : ؛ أي)٤١٥(﴾  ﴿: عكسه؛ حنو: الرابع

  . ال جيب بالصدرذواتكم، إذ االستقب
  :تنبيه ≅

  : النوعني شيئانبِهذينأُحلق 
، فاخلطأ صفة )٤١٧(﴾  ﴿: وصف البعض بصفة الكل؛ كقوله: أحدمها -

  . الكل، وصف به الناصية
  ]. ولَم يوافق عليه[إطالق لفظ بعض مرادا به الكل، ذكره أبو عبيد، : والثاين -

  . رسله: ؛ أي)٤١٨(﴾   ﴿: إطالق اسم اخلاص على العام؛ حنو: اخلامس
: املؤمنني؛ بدليل قوله: ؛ أي)٤١٩(﴾   ﴿: عكسه؛ حنو: السادس

﴿  ﴾)٤٢٠(.  
  . إطالق اسم امللزوم على الالزم: السابع
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 ٣٨٢

هل : ؛ أي)٤٢١(﴾        ﴿: عكسه؛ حنو: الثامن
  .  الزمة لهألنهايفعل؟ أطلق االستطاعة على الفعل؛ 

  ﴿، )٤٢٢(﴾    ﴿: ى السبب؛ حنوإطالق املسبب عل: التاسع
  . مطرا يتسبب عنه الرزق واللباس: ؛ أي)٤٢٣(﴾ 

القبول والعمل به؛ ألنه مسبب : ؛ أي)٤٢٤(﴾   ﴿: عكسه؛ حنو: العاشر
  .عن السمع
  :تنبيه ≅

  ﴿، )٤٢٥(﴾   ﴿:  سبب السبب؛ كقولهإلَىمن ذلك نسبة الفعل 
قيقة هو اهللا تعاىل، وسبب ذلك أكل الشجرة،  احلفي؛ فإن الْمخرج )٤٢٦(﴾  

  .وسبب األكل وسوسة الشيطان
: ؛ أي)٤٢٧(﴾  ﴿: تسمية الشيء باسم ما كان عليه؛ حنو: احلادي عشر

  . الذين كانوا يتامى، إذ ال يتم بعد البلوغ
عنبا يئول : ؛ أي)٤٢٨(﴾   ﴿: تسميته باسم ما يئول إليه؛ حنو: الثاين عشر

  . رية اخلمإلَى
؛ )٤٢٩(﴾     ﴿: إطالق اسم احلال على الْمحل؛ حنو: الثالث عشر

  .  حمل الرمحةألنها اجلنة؛ في: أي
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 ٣٨٣

  .جملسه: أهل ناديه؛ أي: ؛ أي)٤٣٠(﴾ ﴿: عكسه؛ حنو: الرابع عشر
: ؛ أي)٤٣١(﴾     ﴿: تسمية الشيء باسم آلته؛ حنو: اخلامس عشر

   .ثناًء حسنا؛ ألن اللسان آلته
، والبشارة )٤٣٢(﴾  ﴿: تسمية الشيء باسم ضده؛ حنو: السادس عشر
  .حقيقة يف اخلرب السار

    ﴿:  ما ال يصح منه تشبيها؛ حنوإلَىإضافة الفعل : السابع عشر
  .، وصفه باإلرادة وهي من صفات احلي، تشبيها مليله للوقوع بإرادته)٤٣٣(﴾

   ﴿: ته ومقاربته وإرادته؛ حنوإطالق الفعل واملراد مشارف: الثامن عشر
  . انقضاء العدة؛ ألن اإلمساك ال يكون بعده: قاربن بلوغ األجل؛ أي: ؛ أي)٤٣٤(﴾

: ؛ أي)٤٣٥(﴾    ﴿: القلب؛ إما قلب إسناد؛ حنو: التاسع عشر
أو قلب . فانظر مث تول: ؛ أي)٤٣٦(﴾   ﴿: أو قلب عطف؛ حنو. بِهالتنوء العصبة 

  . نوعهيف] انظره[تشبيه 
  :إقامة صيغة مقام أخرى، وحتته أنواع كثرية: العشرون

  . ، وهلذا أفرده)٤٣٧(﴾  ﴿: إطالق املصدر على الفاعل؛ حنو: منها -
: ؛ أي)٤٣٨(﴾  ﴿: إطالق الفاعل واملفعول على املصدر؛ حنو: ومنها -

  . الفتنة؛ على أن الباء غري زائدة: ؛ أي)٤٣٩(﴾ ﴿تكذيب، 
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 ٣٨٤

يرضومها، : ؛ أي)٤٤٠(﴾    ﴿: ملفرد على الْمثنىإطالق ا: ومنها -
  .فرد لتالزم الرضاءينفأُ

 #$���ِ [ ���   3Tه� �D اR�َ�ْ�زِ�� أ�Cاع 

  :وهي ستة
فاملشهور أنه من الْمجاز، وأنكره بعضهم؛ ألن الْمجاز استعمال اللفظ : احلذف: أحدها

  . في غري موضوعه، واحلذف ليس كذلك
ف أربعة أقسام، الْمجاز منها قسم واحد، وهو ما توقف عليه صحة احلذ: قال القرايف

أهلها، إذ ال يصح إسناد : ؛ أي)٤٤١(﴾ ﴿: اللفظ ومعناه من حيث اإلسناد؛ حنو
  . السؤال إليها

كحذف - يتغري لَم يكون جمازا إذا تغري حكم، فأما إذا إنما: "الْمعيار" فيوقال الزنجانِي 
  .  يتغري حكم ما بقي من الكالملَم؛ فليس جمازا؛ إذ - على مجلةخرب املبتدأ املعطوف

  . زعم قوم أنه جماز؛ ألنه ال يفيد إال ما أفاده األول، والصحيح أنه حقيقة: التأكيد: الثاين
: إذا كان التأكيد بلفظ األول؛ حنو: ومن مساه جمازا قلنا له: "العمدة" فيقال الطرطوشي 
 لفظ واحد، وإذا في ألنهما األول فيإن جاز أن يكون الثاين جمازا جاز عجل عجل وحنوه، ف

  . بطل محل األول على الْمجاز بطل محل الثاين عليه ألنه مثل األول
  . زعم قوم أنه جماز، والصحيح أنه حقيقة: التشبيه: الثالث

دل عليه وضعا، فليس فيه  من املعاين، وله ألفاظ تىمعنألنه ": الْمعيار" فيقال الزنجانِي 
  . نقل اللفظ عن موضوعه

 ال حقيقة وال جماز، وأنها جماز، وأنها حقيقة، أنها: وفيها أربعة مذاهب: الكناية: الرابع
  . تقي الدين السبكي] واختاره[ حقيقة وجماز، إلَى تنقسم وأنها

 بِهاما وضعت له، وأريد  استعملت فيألنها حقيقة؛ أنهاابن عبد السالم ] واستظهر[
  . الداللة على غريه

كاملفعول،  ما رتبته التأخري تقديمعده قوم من الْمجاز؛ ألن : التقديم والتأخري: اخلامس
  .وتأخري ما رتبته التقديم كالفاعل؛ نقل لكل واحد منهما عن مرتبته وحقه

  . يوضع لهلَم ما إلَىما وضع والصحيح أنه ليس منه؛ فإن الْمجاز نقل ": الربهان" فيقال 
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 ٣٨٥

:  أر من ذكر هل هو حقيقة أو جماز؟ قاللَم: قال الشيخ بهاء الدين السبكي: االلتفات: السادس
  .  يكن معه جتريدلَموهو حقيقة، حيث 

D-ر�,�T�& ز�R�  �$# �<�� -�=] &_C� M4>4Z و

قائق بالنظر إلَى هو املوضوعات الشرعية؛ كالصالة، والزكاة، والصوم، واحلج؛ فإنها ح
  . الشرع، وجمازات بالنظر إلَى اللغة

   ا��اD>& M`B ا�M4>4F وا��R�زِ���$# 

  :قيل بِها في ثالثة أشياء
يكون منه أوائل اللفظ قبل االستعمال، وهذا القسم مفقود في القرآن، ويمكن أن : أحدها

  . ها الكالمالسور على القول بأنها لإلشارة إلَى احلروف الَّتي يتركب من
  :األعالم: ثانيها
   ﴿، )٤٤٢(﴾  ﴿: اللفظ املستعمل في املشاكلة؛ حنو: ثالثها

استعمل فيه  يوضع لما لَمألنه : ، ذكر بعضهم أنه واسطة بني احلقيقة والْمجاز؛ قال)٤٤٣(﴾
   .لرفيقه" شرح بديعية ابن جابر "فيكذا . فليس حقيقة، وال عالقة معتربة فليس جمازا

  .املصاحبة:  جماز، والعالقةأنها والذي يظهر ]:قال السيوطي[

M�X��  

هلم جماز الْمجاز، وهو أن حيمل الْمجاز املأخوذ عن احلقيقة بِمثابة احلقيقة بالنسبة إلَى 
   ﴿: جماز آخر، فيتجوز بالْمجاز األول عن الثاين لعالقة بينهما؛ كقوله تعاىل

 السر، في؛ فإن الوطء تجوز عنه بالسر لكونه ال يقع غالبا إال ؛ فإنه جماز عن جماز)٤٤٤(﴾
وتجوز به عن العقد؛ ألنه مسبب عنه، فاملصحح للمجاز األول املالزمة، والثاين السببية، 

  . ال تواعدوهن عقد نكاح: والْمعنى
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 ليس هو نفس زل عليهممن، فإن الْ)٤٤٥(﴾  ﴿: وجعل منه ابن السيد قوله
  .للباس، بل املاء املنبت للزرع املتخذ منه الغزل املنسوج منه اللباسا

   X",<+� وا�B?�رX�ِ�� )٤٤٦(ا���ع ا����C وا����ن

  . التشبيه نوع من أشرف أنواع البالغة وأعالها
  . هو أكثر كالم العرب؛ لَم يبعد: لو قال قائل": الكامل"قال املربد في 

  ]:تعريفه[
  . ي بأنه الداللة على مشاركة أمر ألمر في معنىعرفه مجاعة منهم السكاك

  .هو إخراج األغمض إلَى األظهر: وقال ابن أيب اإلصبع
  . هو إحلاق شيء بذي وصف في وصفه: وقال غريه

  .  هو أن تثبت للمشبه حكما من أحكام املشبه به:وقال بعضهم
  ]:الغرض منه[

ي وإدنائه البعيد من القريب ليفيد والغرض منه تأنيس النفس بإخراجها من خفي إلَى جل
  .الكشف عن الْمعنى املقصود مع االختصار: وقيل، بيانا

  ]:أدواته[
  :وأدواته حروف وأسماء وأفعال

  . )٤٤٨(﴾  ﴿: وكأن؛ حنو. )٤٤٧(﴾﴿: الكاف؛ حنو: فاحلروف -
  . ، وحنومها مما يشتق من املماثلة واملشابهة)شبه(، و)مثل: (األسماء و-

  ﴿: إال في حال أو صفة لَها شأن وفيها غرابة؛ حنو) مثل(وال تستعمل : قال الطيبِي
        ﴾)٤٤٩(.  

  .)٤٥١(﴾     ﴿، )٤٥٠(﴾  ﴿:  واألفعال؛ حنو-
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  :ذكر أقسامه
  :ينقسم التشبيه باعتبارات

ان، أو املشبه به حسي  إما حسيان أو عقليألنهما أربعة أقسام؛ إلَىباعتبار طرفيه : األول
  . واملشبه عقلي، أو عكسه

  .)٤٥٢(﴾   ﴿: مثال األول -
  .)٤٥٣(﴾          ﴿: ومثال الثاين -
  .)٤٥٤(﴾        ﴿: ومثال الثالث -
لَم يقع في القرآن، بل منعه اإلمام أصال؛ ألن العقل مستفاد من احلس، : ومثال الرابع -

معقول، وتشبيهه به يستلزم جعل األصل فرعا والفرع أصالً، وهو غري فالْمحسوس أصل لل
  .جائز

ينقسم باعتبار وجهه إلَى مفرد ومركب، واملركب أن ينتزع وجه الشبه من أمور : الثاين
، فالتشبيه مركب من )٤٥٥(﴾   ﴿: جمموع بعضها إلَى بعض؛ كقوله

  . استصحابهفيمل التعب أحوال احلمار، وهو حرمان االنتفاع بأبلغ نفع مع حت
  : أقسامإلَىينقسم باعتبار آخر : الثالث

 ال تقع؛ اعتمادا على معرفة النقيض والضد؛ فإن بِماتشبيه ما تقع عليه احلاسة : أحدها -
ال يشك  بِما؛ شبه )٤٥٦(﴾   ﴿: إدراكهما أبلغ من إدراك احلاسة؛ كقوله

اما حصل يف نفوس الناس من بشأنه منكر قبيح لاعة صور الشياطني وإن مل ترها عيان.  
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 ٣٨٨

  ﴿: عكسه، وهو تشبيه ما ال تقع عليه احلاسة بِما تقع عليه؛ كقوله: الثاين -
-وهو السراب-حسإىل ما ي -مانوهو اإلي-س حأخرج ما ال ي.  اآلية)٤٥٧(﴾  
بطالن التوهم مع شدة احلاجة وعظم الفاقة:ى اجلامع، واملعن .  

    ﴿: اج ما لَم جتر العادة به إلَى ما جرت؛ كقوله تعاىلإخر: الثالث -
  .  الصورةفياالرتفاع : ، واجلامع بينهما)٤٥٨(﴾ 

    ﴿: إخراج ما ال يعلم بالبديهة إلَى ما يعلم بِها؛ كقوله: الرابع -
  . اجلنة بِحسن الصفة وإفراط السعةإلَىالتشويق : العظم، وفائدته: ، واجلامع)٤٥٩(﴾
   ﴿: إخراج ما ال قوة له في الصفة إلَى ما له قوة فيها؛ كقوله تعاىل: اخلامس -

 فيإبانة القدرة على تسخري األجسام العظام : العظم، والفائدة: ، واجلامع فيها)٤٦٠(﴾  
 في ذلك من انتفاع اخللق بِحمل األثقال وقطعها األقطار البعيدة فيألطف ما يكون من املاء، وما 

املسافة القريبة، وما يالزم ذلك من تسخري الرياح لإلنسان، فتضمن الكالم بناء عظيما من الفخر 
  . وتعداد النعم

  :وعلى هذه األوجه اخلمسة جتري تشبيهات القرآن
  :إلَىينقسم باعتبار آخر  )٤٦١(]:الرابع[
 مثل مر السحاب،: ؛ أي)٤٦٢(﴾   ﴿: وهو ما حذفت فيه األداة؛ حنو: مؤكد -

﴿ ﴾)٤٦٤(﴾   ﴿، )٤٦٣(.  
  .  تحذف؛ كاآليات السابقةلَم وهو ما :ومرسل -

  . والْمحذوفة األداة أبلغ؛ ألنه نزل فيه الثاين منزلة األول تجوزا
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 ٣٨٩

  :قاعدة ≅
  :األصل دخول أداة التشبيه على املشبه به، وقد تدخل على املشبه

  ﴿: به هو األصل، ومنه قوله تعاىل إما لقصد املبالغة، فتقلب التشبيه، وجتعل املش-
  ﴾)٤٦٥(؛ فإن الظاهر العكس؛ ألن اخلطاب لعبدة األوثان الذين سما باهللا وها آلهة تشبيه

همسبحانه، فجعلوا غري اخلالق مثل اخلالق، فخولف يف خطابِهم؛ ألن ىهم، وغلوا بالغوا يف عبادتتح 
  . لرد على وفق ذلكصارت عندهم أصالً يف العبادة، فجاء ا

وليس األنثى كالذكر، : ؛ فإن األصل)٤٦٦(﴾  ﴿:  وإما لوضوح احلال؛ حنو-
لمراعاة :  وهبت، وقيلالَّتيوليس الذكر الذي طلبت كاألنثى : الْمعنى عدل عن األصل؛ ألن وإنما

  .﴾  ﴿: الفواصل؛ ألن قبله
       ﴿: ؛ حنو وقد تدخل على غريمها؛ اعتمادا على فهم املخاطب-

  .... كونوا أنصار اهللا خالصني يف االنقياد كشأن خماطب عيسى إذ قالوا: املراد.  اآلية)٤٦٧(﴾
  :قاعدة ≅

مقام األدىن  الذم تشبيه األعلى باألدىن؛ ألن الذم وفي املدح تشبيه األدىن باألعلى، فيالقاعدة 
   .ياقوت كالزجاج:  الذموفيقوت، حصى كاليا:  املدحفيواألعلى طارئ عليه، فيقال 

 فيالنزول ال  في: ؛ أي)٤٦٨(﴾     ﴿:  السلب، ومنهفيوكذا 
  .ال جنعلهم كذلك:  سوء احلال؛ أيفي: ؛ أي)٤٦٩(﴾   ﴿العلو، 

 في األعلى باألدىن ال في؛ فإنه شبه )٤٧٠(﴾  ﴿: نعم؛ أورد على ذلك
  . أذهان املخاطبني؛ إذ ال أعلى من نوره فيشبه بهىإلَمقام السلب، وأجيب بأنه للتقريب 

  : فائدة ≅
 إنما القرآن تشبيه شيئني بشيئني، وال أكثر من ذلك، في يقع لَم: قال ابن أيب اإلصبع

  .وقع فيه تشبيه واحد بواحد
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 ٣٩٠

  ] ا��B?�رةِ��[�$# 

  . ابهةزوج الْمجاز بالتشبيه فتولد بينهما االستعارة، فهي جماز عالقته املش
  . اللفظ املستعمل فيما شبه بِمعناه األصلي: أو يقال في تعريفها

  . واألصح أنها جماز لغوي؛ ألنها موضوعة للمشبه به ال للمشبه، وال ألعم منهما
أعم منهما رأيت أسدا يرمي؛ موضوع للسبع ال للشجاع وال ملعنى : في قولك) أسد(فـ 

  . طالقه عليهما حقيقة كإطالق احليوان عليهماكاحليوان اجلريء مثالً ليكون إ
جماز عقلي؛ بِمعنى أن التصرف فيها في أمر عقلي ال لغوي؛ ألنها ال تطلق على املشبه : وقيل

إال بعد ادعاء دخوله في جنس املشبه به، فكان استعمالُها فيما وضعت له، فيكون حقيقة لغوية ليس 
قل االسم الْمجرد استعارة؛ ألنه ال بالغة فيه؛ بدليل األعالم فيها غري نقل االسم وحده، وليس ن

  . املنقولة، فلم يبق إال أن يكون جمازا عقليا
حقيقة االستعارة أن تستعار الكلمة من شيء معروف بِها إلَى شيء لَم يعرف : وقال بعضهم
 املبالغة، أو إظهار اخلفي، وإيضاح الظاهر الذي ليس بِجلي، أو حصول: بِها، وحكمة ذلك

  . الْمجموع
 أصل الكتاب، فاستعري فيوإنه : ؛ فإن حقيقته)٤٧١(﴾   ﴿: مثال إظهار اخلفي -

تمثيل : لألصل؛ ألن األوالد تنشأ من األم كما تنشأ الفروع من األصول، وحكمة ذلك) األم(لفظ 
 فيد العيان، وذلك أبلغ  حإلَى يصري مرئيا، فينتقل السامع من حد السماع حتىما ليس بِمرئي 

  .البيان
 أمر الولد :؛ فإن املراد)٤٧٢(﴾   ﴿:  ومثال إيضاح ما ليس بِجلي ليصري جليا-

: ، وتقدير االستعارة القريبة)جناح(للجانب  م، ثُ)جانب(بالذل لوالديه رمحة، فاستعري للذل أوالً 
 جعل ما ليس :ستعارة يف هذا، وحكمة االاخفض جانبك ذال: هما جانب الذل؛ أيواخفض لَ

ما كان املراد خفض جانب الولد للوالدين حبيث ال يبقي الولد من ا ألجل حسن البيان، ولَمرئي مرئيبِ
كنا؛ احتيج يف االستعارة إىل ما هو أبلغ من األوىل، فاستعري لفظ اجلناح؛ مهما واالستكانة مالذل لَ

يما فيه من املعاين الَّلت ل جانبه من خفض اجلانب؛حصل ال تيجهة السفل أدىن ميل؛ إلَى ألن من م 
حصل ذلك إال بذكر  خفض يلصق اجلانب باألرض، وال ي: واملراد.صدق عليه أنه خفض جانبه

  .اجلناح كالطائر
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 ٣٩١

وفجرنا عيون األرض، ولو عرب بذلك : ، وحقيقته)٤٧٣(﴾  ﴿:  ومثال املبالغة-
  . األول املشعر بأن األرض كلها صارت عيونايف يكن فيه من املبالغة ما لَم

                                      

�(4% ��+8
� !��" :��� 



 ٣٩٢

  ]أ���م ا��B?�رة[�'ع 

  : أركان االستعارة ثالثة
  .  وهو اللفظ املشبه به:مستعار

  .  وهو معنى اللفظ املشبه:ومستعار منه
  .  وهو الْمعنى اجلامع:ومستعار له

  : وأقسامها كثرية باعتبارات
  :ى مخسة أقسامفتنقسم باعتبار األركان الثالثة إلَ -

   :استعارة حمسوس حملسوس بوجه حمسوس: أحدها
خروج النور من املشرق  استعري خروج النفس شيئًا فشيئًا ل؛)٤٧٤(﴾  ﴿: نحو

  . التتابع على طريق التدريج، وكل ذلك حمسوس:عند انشقاق الفجر قليالً قليالً؛ بِجامع
   :استعارة حمسوس لمحسوس بوجه عقلي: الثاين
. )٤٧٥(﴾     ﴿: وهي ألطف من األوىل؛ حنو: بن أيب اإلصبعقال ا

كشف الضوء عن مكان : السلخ الذي هو كشط اجللد عن الشاة، واملستعار له: فاملستعار منه
ما يعقل من ترتب أمر على آخر وحصوله عقب حصوله؛ : الليل، ومها حسيان، واجلامع

 مكان الليل، فيى كشف الضوء وظهور الظلمة عل، كترتب ظهور اللحم على الكشط
  . والترتب أمر عقلي

  :استعارة معقول ملعقول بوجه عقلي: الثالث
املستعار : )٤٧٦(﴾   ﴿: وهي ألطف االستعارات؛ حنو: قال ابن أيب اإلصبع

  .عدم ظهور الفعل، والكل عقلي: املوت، واجلامع: النوم، واملستعار له: الرقاد؛ أي: منه
   :سوس لمعقول بوجه عقلي أيضااستعارة حم: الرابع

 األجسام وهو حمسوس في؛ استعري املس وهو حقيقة )٤٧٧(﴾  ﴿: حنو
  . اللحوق، ومها عقليان: ملقاساة الشدة، واجلامع
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 ٣٩٣

املستعار ؛ )٤٧٨(﴾   ﴿:  حنو:استعارة معقول لمحسوس، واجلامع عقلي: اخلامس
 االستعالء وهو عقلي :ء وهو حسي، واجلامع كثرة املا: التكرب وهو عقلي، واملستعار له:منه

  .أيضا
  :إلَىتنقسم باعتبار اللفظ  و-

 ﴿، )٤٧٩(﴾ ﴿: وهي ما كان اللفظ املستعار فيها اسم جنس؛ كآية: أصلية
  ﴾)٤٨١(﴾  ﴿، )٤٨٠(.  

وهي ما كان اللفظ فيها غري اسم جنس؛ كالفعل واملشتقات كسائر اآليات : وتبعية
؛ شبه ترتب العداوة )٤٨٢(﴾     ﴿: والسابقة، وكاحلروف حن

  .  املشبه الالم املوضوعة للمشبه بهفي استعري ثُمواحلزن على االلتقاط بترتب علة الغائية عليه، 
  :مرشحة، وجمردة، ومطلقة: إلَىوتنقسم باعتبار آخر  -

    ﴿: أن تقترن بِما يالئم املستعار منه؛ حنو: وهي أبلغها: فاألوىل
 يالئمه من بِما قُرن ثُم لالستبدال واالختيار، ؛ استعري االشتراء)٤٨٣(﴾   

  . الربح والتجارة
؛ )٤٨٤(﴾    ﴿:  يالئم املستعار له؛ حنوبِماأن تقترن : والثانية

: يالئم املستعار له من اإلذاقة، ولو أراد الترشيح؛ لقال بِمااستعري اللباس للجوع، مث قرن 
  . األمل باطنافي لفظ اإلذاقة من املبالغة فيد هنا أبلغ؛ لما التجري، لكن )فكساها(

  . أالَّ تقترن بواحد منهما: والثالثة
  . حتقيقية، وتخييلية، ومكنية، وتصريحية: إلَىوتنقسم باعتبار آخر  -
  .وفاقية، وعنادية: إلَىوتنقسم باعتبار آخر  -
  ].ري تمثيليةوغ[تمثيلية، : إلَىوتنقسم باعتبار آخر  -
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  :تنبيه ≅
تلك األواين ليست من : يعنِي؛ )٤٨٥(﴾    ﴿: قد تكون االستعارة بلفظني
    ﴿،  صفاء القارورة وبياض الفضةفيالزجاج وال من الفضة، بل 

هم عذابا دائما عذب: ى فالصب كناية عن الدوام، والسوط عن اإليالم، فاملعن؛)٤٨٦(﴾
امؤلم .  

  :فائدة ≅
  .نكر قوم االستعارة بناء على إنكارهم الْمجازأ
 ذلك إذن من في يرد لَم القرآن؛ ألن فيها إيهاما للحاجة، وألنه فيإطالقها : قوم ]أنكر[و

  . الشرع، وعليه القاضي عبد الوهاب املالكي
إن أطلق املسلمون االستعارة فيه أطلقناها، وإن امتنعوا امتنعنا، ويكون : وقال الطرطوسي

  . انتهى. إن اهللا عالم، والعلم هو العقل، ال نصفه به؛ لعدم التوقيف: هذا من قبيل
  :فائدة ثانية ≅

االستعارة أبلغ تقدم أن التشبيه من أعلى أنواع البالغة وأشرفها، واتفق البلغاء على أن 
   . جماز وهو حقيقة، والْمجاز أبلغ؛ فإذن االستعارة أعلى مراتب الفصاحةألنهامنه؛ 

عروس  "فيوكذا الكناية أبلغ من التصريح، واالستعارة أبلغ من الكناية؛ كما قال 
 الكناية وفي جماز قطعا، وألنها كاجلامعة بني كناية واستعارة، ألنهاإنه الظاهر؛ ": األفراح
  . خالف

 ، ويليها املكنية، صرح به"الكشاف"التمثيلية؛ كما يؤخذ من : وأبلغ أنواع االستعارة
الطيبِي؛ الشتمالها على الْمجاز العقلي، والترشيحية أبلغ من الْمجردة، واملطلقة والتخييلية أبلغ 

  . من الْتحقيقية
 ال الْمعنى في كمال التشبيه ال زيادة فيإفادة زيادة التأكيد واملبالغة : واملراد باألبلغية

  . غري ذلكفيتوجد 

 M�X��  

  . زيد أسد: من املهم حترير الفرق بني االستعارة والتشبيه الْمحذوف األداة؛ حنو
تارة يقصد به التشبيه : أنه قسمان) زيد أسد( الذي خنتاره في ":عروس األفراح"قال في 
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 ٣٩٥

فتكون أداة التشبيه مقدرة، وتارة يقصد به االستعارة فال تكون مقدرة، ويكون األسد مستعمالً 
ته وذكر زيد واإلخبار عنه بِما ال يصلح له حقيقة قرينة صارفة إلَى االستعارة دالة في حقيق

عليها، فإن قامت قرينة على حذف األداة؛ صرنا إليه، وإن لَم تقم؛ فنحن بني إضمار واستعارة، 
  . واالستعارة أوىل فيصار إليها

  . ، وكذا قال حازم"غةقوانني البال"وممن صرح بِهذا الفرق عبد اللطيف البغدادي في 
  ]:أهم املصنفات في هذا النوع[

وقد أفرد تشبيهات القرآن بالتصنيف أبو القاسم بن البندار البغدادي في كتاب مساه 
  ".اجلمان"

   آ��-�X� وc-'?X�ِ�� )٤٨٧(ا���ع ا����
 وا����ن

هل البيان مها من أنواع البالغة وأساليب الفصاحة، والكناية أبلغ من التصريح، وعرفها أ
  . لفظ أريد به الزم معناه: بأنها

  . ترك التصريح بالشيء إلَى ما يساويه في اللزوم فينتقل منه إلَى الْملزوم: وقال الطيبِي
  . وأنكر وقوعها في القرآن من أنكر الْمجاز فيه بناء على أنها جماز

  :وللكناية أسباب
؛ كناية عن )٤٨٨(﴾     ﴿: التنبيه على عظم القدر؛ حنو: أحدها

  .]عليه الصالة والسالم[آدم 
         ﴿:  ما هو أمجل؛ حنوإلَىترك اللفظ : ثانيها

، فكنى بالنعجة عن املرأة كعادة العرب يف ذلك؛ ألن ترك التصريح بذكر النساء )٤٨٩(﴾
  . لقرآن امرأة بامسها إال مرميذكر يف ات لَم أمجل منه، وهلذا
 القرآن امرأة ومساها بامسها إال مرمي ابنة في يذكر اهللا تعاىل لَم: [)٤٩٠(ليقال السهي

إن :  حنو من ثالثني موضعا لحكمة ذكرها بعض األشياخ؛ قالفيعمران؛ فإنه ذكر امسها 
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 مأل وال يبتذلون أمساءهن، بل يكنون عن الزوجة فيامللوك واألشراف ال يذكرون حرائرهم 
 يصونوا أمساءهن عن ولَم يكنوا لَمل وحنو ذلك، فإذا ذكروا اإلماء؛ بالعرس واألهل والعيا

 ابنها؛ صرح اهللا تعاىل بامسها وفي مرمي ما قالت في، فلما قالت النصارى بِهاالذكر والتصريح 
 في، وإجراء للكالم على عادة العرب لَها هي صفة الَّتي يكَن عنها؛ تأكيدا لألموة والعبودية ولَم
 ال أب له، واعتقاد هذا واجب، فإذا تكرر ذكره �ومع هذا فإن عيسى .  إمائهاذكر

 األم؛ استشعرت القلوب ما جيب عليها اعتقاده من نفي األب عنه وتنزيه األم إلَىمنسوبا 
  .’ا] الطاهرة عن مقالة اليهود لعنهم اهللا

جلماع باملالمسة،  يستقبح ذكره؛ ككناية اهللا عن امماأن يكون التصريح : ثالثها
، )٤٩١(﴾   ﴿:  قولهفيواملباشرة، واإلفضاء، والرفث، والدخول، والسر 

  .)٤٩٢(﴾ ﴿:  قولهفيوالغشيان 
  . )٤٩٣(#اجلماع، ولكن اهللا يكني: املباشرة$: أخرج ابن أيب حامت عن ابن عباس؛ قال

  . )٤٩٤(#إن اهللا كرمي يكني ما شاء، وإن الرفث هو اجلماع$: وأخرج عنه قال
  .)٤٩٥(﴾      ﴿:  قولهفيوكنى عن طلبه باملراودة 

، وباحلرث )٤٩٦(﴾     ﴿:  قولهفيعنه أو عن املعانقة باللباس ] كنى[و
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 ٣٩٧

  .)٤٩٧(﴾  ﴿:  قولهفي
، وأصله )٤٩٨(﴾     ﴿:  قولهفيوكنى عن البول وحنوه بالغائط 

  .املكان املطمئن من األرض
  ﴿:  مرمي وابنهافي قوله فياء احلاجة بأكل الطعام وكنى عن قض

﴾)٤٩٩(.  
  .)٥٠٠(﴾  ﴿:  قولهفيوكنى عن األستاه باألدبار 

  .)٥٠١(# أستاههم، ولكن اهللا يكنييعنِي$: هذه اآلية؛ قالفيأخرج ابن أيب حامت عن جماهد 
، وأجيب بأن )٥٠٢(﴾  ﴿:  قولهفي وأورد على ذلك التصريح بالفرج 

ها بريبة، ق ثوبلَّعال ي: ملراد به فرج القميص، والتعبري به من ألطف الكنايات وأحسنها؛ أيا
 ﴿: نقي الثوب وعفيف الذيل؛ كناية عن العفة، ومنه: فهي طاهرة الثوب؛ كما يقال

   جيب درعها؟ في نفخ وإنما فرجها، في وقع ، وكيف يظن أن نفخ جربيل)٥٠٣(﴾
  .)٥٠٤(﴾      ﴿ :ونظريه أيضا

  .  وعلى هذا؛ ففي اآلية كناية عن كناية]:قال السيوطي[
، )٥٠٥(﴾        ﴿: قصد البالغة واملبالغة؛ حنو: رابعها
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 ٣٩٨

 األمور ودقيق املعاين، في الترفه والتزين الشاغل عن النظر فيكنى عن النساء بأنهن ينشأن 
  ﴿: نفي ذلك عن املالئكة، وقوله: راد يشعر بذلك، وامللَمولو أتى بلفظ النساء؛ 

﴾)٥٠٦(ا كناية عن سعة جوده وكرمه جد)٥٠٧(.  
   ﴿: قصد االختصار كالكناية عن ألفاظ متعددة بلفظ فعل؛ حنو: خامسها

  . تأتوا بسورة من مثلهلَم فإن: ؛ أي)٥٠٩(﴾    ﴿، )٥٠٨(﴾
.  اللهبإلَىمي مصريه جهن: ؛ أي)٥١٠(﴾   ﴿: التنبيه على مصريه؛ حنو: سادسها

 جيدها فينمامة مصريها أن تكون حطبا لجهنم : ؛ أي)٥١١(﴾     ﴿
  .غل

 الكناية بنكتة؛ كاإليضاح، أو إلَى يعدل عن الصرائح إنما": املصباح" فيقال بدر الدين بن مالك 
ار، أو الستر، أو  املدح أو الذم، أو االختصإلَىبيان حال املوصوف، أو مقدار حاله، أو القصد 

  .  القبيح باللفظ احلسنالْمعنىالصيانة، أو التعمية واإللغاز، والتعبري عن الصعب بالسهل، وعن 
  :تذنيب ≅

  .اإلرداف:  تشبه الكنايةالَّتيمن أنواع البديع 
 وال يعرب عنه بلفظه املوضوع له، وال بداللة اإلشارة، بل بلفظ معنىوهو أن يريد املتكلم 

وهلك من قضى اهللا هالكه وجنا من قضى اهللا : ، واألصل)٥١٢(﴾ ﴿: ؛ كقوله تعاىليرادفه
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 ٣٩٩

ما فيه من اإليجاز والتنبيه على أن هالك اهلالك وجناة جناته، وعدل عن ذلك إىل لفظ اإلرداف؛ ل
ا، فقضاؤه يدل على قدرة الناجي كان بأمر آمر مطاع وقضاء من ال يرد قضاؤه، واألمر يستلزم آمر

حصل ذلك كله مر به وقهره، وأن اخلوف من عقابه ورجاء ثوابه حيضان على طاعة األمر، وال ياآل
  .يف اللفظ اخلاص

جلست، فعدل عن اللفظ اخلاص :  حقيقة ذلك.)٥١٣(﴾  ﴿: وكذا قوله
حصل  االستواء من اإلشعار بِجلوس متمكن ال زيغ فيه وال ميل، وهذا ال يفي مرادفه؛ لما إلَى الْمعنى

  . من لفظ اجللوس
عفيفات، وعدل عنه للداللة على أنهن مع العفة ال : األصل. )٥١٤(﴾  ﴿: وكذا

  .  غري أزواجهن، وال يشتهني غريهم، وال يؤخذ ذلك من لفظ العفةإلَىتطمح أعينهن 
 ملزوم، واإلرداف إلَىأن الكناية انتقال من الزم : والفرق بني الكناية واإلرداف: قال بعضهم

  . متروكإلَىمن مذكور 

#$�  

  :للناس في الفرق بني الكناية والتعريض عبارات متقاربة
أن تذكر شيئًا : ذكر الشيء بغري لفظه املوضوع له، والتعريض: الكناية: فقال الزخمشري

  . يدل به على شيء لَم تذكره
از بوصف جامع ما دل على معنى جيوز محله على احلقيقة والْمج: الكناية: وقال ابن األثري

اللفظ الدال على معنى ال من جهة الوضع احلقيقي أو الْمجازي؛ كقول من : بينهما، والتعريض
واهللا إين حمتاج؛ فإنه تعريض بالطلب مع أنه لَم يوضع له حقيقة وال جمازا، وإنما : يتوقع صلة

  .جانبه: فُهم من عرض اللفظ؛ أي
  ":فرق بني الكناية والتعريضاإلغريض في ال"وقال السبكي في كتاب 

لفظ استعمل في معناه مرادا منه الزم الْمعنى، فهي بِحسب استعمال اللفظ في : الكناية
وقد ال يراد بِها الْمعنى، بل يعرب ، الْمعنى حقيقة، والتجوز في إرادة إفادة ما لَم يوضع له

 يقصد لَم؛ فإنه )٥١٥(﴾    ﴿: بامللزوم عن الالزم، وهي حينئذ جماز، ومن أمثلته
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 ٤٠٠

  . جياهدوالَم يردونها وجيدون حرها إن أنهمإفادة ذلك؛ ألنه معلوم، بل إفادة الزمه، وهو 
   ﴿:  معناه للتلويح بغريه؛ حنوفيفهو لفظ استعمل : وأما التعريض

﴾)٥١٦(؛ نسب الفعل إىل كبري األصنام املتخذة آلر معه؛ عبد الصغاهة، كأنه غضب أن ت
تلويا لعابديها بأنهاح ال تصلح أن تكون آلما يعلمون هة؛ ل-من عجز -همإذا نظروا بعقول 

  .كبريها عن ذلك الفعل، واإلله ال يكون عاجزا، فهو حقيقة أبدا
ما سيق ألجل موصوف غري مذكور، ومنه أن خياطب واحد : التعريض: وقال السكاكي

نظرت إليه :  آخر، يقالإلَى جانب مشارا به إلَى أميل الكالم ويراد غريه، وسمي به؛ ألنه
  . جانبه: بعرض وجهه؛ أي
؛ )٥١٧(﴾  ﴿: وذلك يفعل إما لتنويه جانب املوصوف، ومنه: قال الطيبِي

  . أنه العلم الذي ال يشتبه: ، إعالًء لقدره؛ أيج محمدا: أي
وما : ؛ أي)٥١٨(﴾     ﴿: وإما لتلطف به واحتراز عن املخاشنة؛ حنو

، )٥٢٠(﴾   ﴿: ، وكذا قوله)٥١٩(﴾ ﴿: لكم ال تعبدون؛ بدليل قوله
 يصرح بنسبته للباطل، لَمإمساع من يقصد خطابه احلق على وجه يمنع غضبه إذ : ووجه حسنه

  . يرد له إال ما أراده لنفسهلَمواإلعانة على قبوله إذ 
: )٥٢١(﴾   ﴿: ليم، ومنه اإلذعان والتسإلَىوإما الستدراج اخلصم 

  . وأريد غريه؛ الستحالة الشرك عليه شرعاجخوطب النيب 
 حكم في وأنهم؛ فإنه تعريض لذم الكفار، )٥٢٢(﴾   ﴿ :وإما للذم؛ حنو

  .البهائم الذين ال يتذكرون
ها إلهانة ؛ فإن سؤالَ)٥٢٣(﴾      ﴿: وإما لإلهانة والتوبيخ؛ حنو
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 ٤٠١

  .قاتلها وتوبيخه
 اآلخر الْمعنى إلَىقسم يراد به معناه احلقيقي ويشار به : التعريض قسمان: قال السبكيو

املقصود كما تقدم، وقسم ال يراد به، بل يضرب مثالً للمعنى الذي هو مقصود التعريض؛ 
  .)٥٢٤(﴾   ﴿: كقول إبراهيم

   &3اK% ا�d'4نِ�� )٥٢٥(ا���ع ا�'ا&% وا����ن

تكُلِّم عن أغلبها في األنواع [اإلصبع، فأورد فيه حنو مائة نوع، أفرده بالتصنيف ابن أيب 
  :التالية

نوع احلقيقة والْمجاز، نوع اإليجاز واإلطناب، نوع جدل القرآن، نوع فواصل القرآن، 
  ].نوع املناسبات، نوعي الفواتح واخلوامت، ونوع اخلرب واإلنشاء

نفائس ال توجد جمموعة في غري هذا  وهأنا أورد الباقي مع زوائد و]:قال السيوطي[
  . الكتاب

أو ، أن يذكر لفظ له معنيان، إما باالشتراك أو التواطؤ: )٥٢٦(اإليهام ويدعى التورية -
احلقيقة أو الْمجاز، أحدها قريب واآلخر بعيد، ويقصد البعيد ويوري عنه بالقريب، فيتومهه 

  . السامع من أول وهلة
ة أشرف أنواع البديع، ومها سيان، بل فضله بعضهم عليها، هو والتوري: االستخدام -

  :ولَهم فيها عبارتان
 يؤتى بضمريه مرادا به ثُمأن يؤتى بلفظ له معنيان فأكثر؛ مرادا به أحد معانيه، : إحدامها

  .  اآلخر، وهذه طريقة السكاكي وأتباعهالْمعنى
م من أحدمها أحد املعنيني ومن اآلخر  بلفظني يفهثُمأن يؤتى بلفظ مشترك، : واألخرى

، ومشى عليه ابن أيب اإلصبع، ومثله "املصباح "فياآلخر، وهذه طريقة بدر الدين بن مجاعة 
حيتمل األمد الْمحتوم والكتاب : فلفظ كتاب.  اآلية)٥٢٧(﴾  ﴿: بقوله تعاىل
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 ٤٠٢

  .  الثاينالْمعنىخيدم ) يمحو( األول، والْمعنىخيدم ) أجل(املكتوب، فلفظ 
   ﴿: قوله تعاىل:  ومثال االستخدام على طريقة السكاكي]:قال السيوطي[

 ﴿:  أعاد عليه الضمري مرادا به ولده، فقالثُمآدم، : ؛ فإن املراد به)٥٢٨(﴾   
    ﴾)٥٢٩(.  

 الغيبة إلَىمن التكلم أو اخلطاب :  آخر؛ أعنِيإلَىنقل الكالم من أسلوب : االلتفات -
  .  آخر منها بعد التعبري باألول، هذا هو املشهورإلَى

  . إما ذلك، أو التعبري بأحدمها فيما حقه التعبري بغريه: وقال السكاكي
تطرية الكالم، وصيانة السمع عن الضجر واملالل لما جبلت عليه النفوس : وله فوائد؛ منها

  .من حب التنقالت، والسالمة من االستمرار على منوال واحد
  .هذه هي فائدته العامة، ويختص كل موضع بنكت ولطائف باختالف حمله

ووجهه حث السامع وبعثه على االستماع حيث أقبل - اخلطاب إلَىمثاله من التكلم 
     ﴿: قوله تعاىل: -املتكلم عليه وأعطاه فضل عناية تختص باملواجهة

  ﴾)٥٣٠(.  
ن يفهم السامع أن هذا نمط املتكلم وقصده من ووجهه أ- الغيبة إلَىومثاله من املتكلم 

 الغيبة خالف ما في يتلون ويتوجه ويبدي ممن كالمه فيالسامع حضر أو غاب، وأنه ليس 
لنغفر : ، واألصل)٥٣١(﴾        ﴿: قوله تعاىل: - احلضورفييبديه 

  .لك
  .  القرآنفي يقع لَم التكلم إلَىومثاله من اخلطاب 

بكم، : ، واألصل)٥٣٢(﴾      ﴿:  الغيبةإلَىمن اخلطاب ومثاله 
التعجب من كفرهم وفعلهم؛ إذ لو : هم لغريهمهم إىل حكاية حالونكتة العدول عن خطابِ

  .]وقيل غري ذلك[هم؛ لفاتت تلك الفائدة استمر على خطابِ
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 ٤٠٣

 هذه في، وفائدته )٥٣٣(﴾      ﴿ : التكلمإلَىومثاله من الغيبة 
  .قاله الزخمشري. وأمثالها التنبيه على التخصيص بالقدرة، وأنه ال يدخل حتت قدرة أحد] آليةا[

ومن . )٥٣٤(﴾        ﴿ : اخلطابإلَىومثاله من الغيبة 
  ﴿:  قولهإلَى ﴾   ﴿: حماسنه ما وقع يف سورة الفاحتة

  .)٥٣٦(﴾   ﴿: باخلطاب يف قوله ثُم بالغائب، )٥٣٥(﴾
  :تنبيهات ≅

 املنتقل إلَى نفس األمر في املنتقل إليه عائدا فيشرط االلتفات أن يكون الضمري : األول
  . التفات) أنت صديقي (فيعنه، وإال يلزم عليه أن يكون 

وغريه، وإال يلزم " الكشاف" مجلتني، صرح به صاحب فيشرطه أيضا أن يكون : الثاين
  . عليه أن يكون نوعا غريبا

وابن األثري وغريمها نوعا غريبا من االلتفات، " األقصى القريب "فيذكر التنوخي : الثالث
 بعد ﴾  ﴿: وهو بناء الفعل للمفعول بعد خطاب فاعله أو تكلمه؛ كقوله

  ". عروس األفراح"غري الذين غضبت عليهم، وتوقف فيه صاحب : الْمعنى؛ فإن ﴾﴿
 في أظفر لَم القرآن من االلتفات قسم غريب جدا، فيجاء : قال ابن أيب األصبغ: الرابع

 خيرب عن األول منهما، ثُم كالمه مذكورين مرتني، فيالشعر بِمثاله، وهو أن يقدم املتكلم 
 ﴿:  اإلخبار عن األول؛ كقولهإلَى يعود ثُم اإلخبار عن الثاين، إلَىوينصرف عن اإلخبار عنه 

عن اإلخبار عن اإلنسان إىل اإلخبار ؛ انصرف )٥٣٧(﴾       
  ﴿: عن ربه تعاىل، مث قال منصرفًا عن اإلخبار عن ربه تعاىل إىل اإلخبار عن اإلنسان

  .التفات الضمائر: وهذا يحسن أن يسمى: قال.)٥٣٨(﴾ 
يقرب من االلتفات، نقل الكالم من خطاب الواحد أو االثنني أو اجلمع خلطاب : اخلامس

  : لتنوخي وابن األثري، وهو ستة أقسام أيضااآلخر، ذكره ا
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 ٤٠٤

           ﴿:  االثنني؛ مثالهإلَىمن الواحد 
﴾)٥٣٩(.  

  .)٥٤٠(﴾    ﴿:  اجلمعإلَى] الواحد[من 
  .)٥٤١(﴾  ﴿:  الواحدإلَىومن االثنني 

           ﴿:  اجلمعإلَى] االثنني[ومن 
﴾)٥٤٢(.  

  .)٥٤٣(﴾   ﴿: د الواحإلَىومن اجلمع 
  ﴿:  قولهإلَى )٥٤٤(﴾    ﴿:  االثننيإلَى] اجلمع[ومن 

 ﴾)٥٤٥(.  
 آخر؛ مثاله من إلَىاالنتقال من املاضي أو املضارع أو األمر : ويقرب منه أيضا: السادس

  . )٥٤٦(﴾    ﴿:  املاضيإلَىاملضارع 
  . الوالدةفيرتبة على حكم ترتيبها  آباء املمدوح مأسماءهو أن يذكر املتكلم : االطراد -

   ﴿:  القرآن قوله تعاىل حكاية عن يوسففيومنه : قال ابن أيب اإلصبع
 يرد هنا جمرد لَم يأت به على الترتيب املألوف؛ ألنه لَم إنماو: ؛ قال)٥٤٧(﴾  

 بِمن أخذها عنه، ثُم اتبعها، فبدأ بصاحب امللة، الَّتي ذكرهم ليذكر ملتهم إنماذكر اآلباء، و
  . أوالً فأوالً، على الترتيب

 ويكاد أن يكون الكالم لخلوه من االنعقاد منحدرا كتحدر املاء املنسجم،: االنسجام -
  . لسهولة تركيبه وعذوبة ألفاظه أن يسيل رقة، والقرآن كله كذلك
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 ٤٠٥

قصد؛ لقوة  النثر؛ جاءت قراءته موزونة بال فيوإذا قوي االنسجام : قال أهل البديع
  .  القرآن موزونافيانسجامه، ومن ذلك ما وقع 
  .)٥٤٨(﴾     ﴿: فمنه من بحر الطويل

  .)٥٤٩(﴾      ﴿: ومن الكامل
 في بديع، حبيث ال يظهر في غرض، أو بديعا فيهو أن يدمج املتكلم غرضا : اإلدماج -

  .)٥٥٠(﴾    ﴿: اىلالكالم إال أحد الغرضني أو أحد البديعني؛ كقوله تع
 غرض؛ فإن الغرض منها تفرده تعاىل في هذه اآلية إدماج غرض في ]:قال السيوطي[

  .  البعث واجلزاءإلَىبوصف احلمد، وأدمج فيه اإلشارة 
 كالم بفنني خمتلفني؛ كاجلمع بني اهلناء والعزاء، ومنه قوله فيهو اإلتيان : االفتنان -

، أو اجلمع بني الفخر والتعزية؛ كما )٥٥١(﴾]   [    ﴿: تعاىل
  .)٥٥٢(﴾          ﴿:  قولهفي

 عدة صور؛ اقتدارا منه على نظم في الواحد الْمعنىهو أن يربز املتكلم : االقتدار -
  . الكالم وتركيبه، وعلى صياغة قوالب املعاين واألغراض

  . رآنوعلى هذا أتت مجيع قصص الق: قال ابن أيب األصبغ
  :الْمعنىائتالف اللفظ مع اللفظ، وائتالفه مع  -

أن تكون األلفاظ يالئم بعضها بعضا؛ بأن يقرن الغريب بِمثله واملتداول بِمثله؛ : األول
      ﴿﴿: رعاية حلسن اجلوار واملناسبة؛ كقوله تعاىل

فع األمساء تر الَّتي، وأغرب صيغ األفعال ﴾﴿، فأتى بأغرب ألفاظ القسم )٥٥٣(﴾
: ذلك؛ قالما أراد غري ولَ. ﴾﴿، وبأغرب ألفاظ اهلالك ﴾﴿وتنصب األخبار، 

  .جميع األلفاظ متداولة ال غرابة فيها، فأيت بِ)٥٥٤(﴾   ﴿
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 ٤٠٦

أن تكون ألفاظ الكالم مالئمة للمعنى املراد، فإن كان فخما كانت ألفاظه فخمة، أو : والثاين
 أو متداوالً فمتداولة، أو متوسطًا بني الغرابة واالستعمال فكذلك؛ جزالً فجزلة، أو غريبا فغريبة،

:  يكبون كبا عنيفًا فظيعا، وقولهأنهم إلَى؛ لإلشارة )كبوا( من ؛ فهو أبلغ)٥٥٥(﴾ ﴿: كقوله
 جانب فياملشعر بالكلفة واملبالغة ) االكتساب( أتى بلفظ )٥٥٦(﴾     ﴿

  . السيئة لثقلها
شرط كونِهما من البديع أن يتضمنا ضربا من الْمحاسن زائدا على ما : الستثناءاالستدراك وا -

  . اللغويالْمعنىيدل عليه 
؛ فإنه لو اقتصر على )٥٥٧(﴾        : مثال االستدراك

، فأوجبت إيمانا ظنوا اإلقرار بالشهادتني من غري اعتقاد ألنهم؛ لكان منفرا هلم؛ ﴾ ﴿: قوله
 موافقة القلب اللسان، وإن انفرد اللسان بذلك يسمى اإليمانغة ذكر االستدراك؛ ليعلم أن البال

، فلما تضمن ﴾    ﴿: ، وزاد ذلك إيضاحا بقولهإيماناإسالما وال يسمى 
  . االستدراك إيضاح ما عليه ظاهر الكالم من األشكال؛ عد من الْمحاسن

 بِهذه ؛ فإن اإلخبار عن هذه املدة)٥٥٨(﴾      ﴿: ومثال االستثناء
فلبث فيهم : و قيللد عذر نوح يف دعائه على قومه بدعوة أهلكتهم عن آخرهم، إذ همالصيغة ي

 األول أول ما في) األلف( األول؛ ألن لفظ في يكن فيه من التهويل ما لَمتسعمائة ومخسني عاما؛ 
 يبق له بعد ما تقدمه وقع يزيل لَمم، وإذا جاء االستثناء  عن مساع بقية الكالبِهايطرق السمع فيشتغل 

  . ما حصل عنده من ذكر األلف
 سورة في سورة مقتصا من كالم فيذكره ابن فارس، وهو أن يكون كل كالم : االقتصاص -

:  مأخوذ من قوله)٥٥٩(﴾     ﴿:  تلك السورة؛ كقوله تعاىلفيأخرى أو 
﴿   ﴾)٥٦٠(.  
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 ٤٠٧

: ؛ أي)٥٦١(﴾﴿: هو إقامة بعض الْحروف مقام بعض، وجعل منه ابن فارس: اإلبدال -
  . ، فالراء والالم متعاقبتان)٥٦٢(﴾  ﴿: انفرق، وهلذا قال

  .  القرآنفي غاية العزة فيهو : قال ابن أيب اإلصبع:  يشبه الذمبِماتأكيد املدح  -
          ﴿: قوله تعاىل] منه []:قال السيوطي[

؛ فإن ظاهر االستثناء أن ما بعده حق يقتضي اإلخراج، فلما كان صفة مدح يقتضي )٥٦٣(﴾
  .  يشبه الذمبِمااإلكرام ال اإلخراج؛ كان تأكيدا للمدح 

هو إتيان املتكلم بِمعان شتى من املدح والوصف وغري ذلك من الفنون، كل فن : التفويف -
 اجلمل الطويلة واملتوسطة في الزنة، وتكون في  مجلة منفصلة عن أختها، مع تساوي اجلملفي

  . والقصرية
             ﴿: من الطويلة] مثاله[
     ﴾)٥٦٤(.  

  .  القرآنفي يأت املركب من القصرية ولَم: قال ابن أيب اإلصبع
   ﴿: هو استيفاء أقسام الشيء املوجودة، ال املمكنة عقالً؛ حنو: التقسيم -
 األمطار، في رؤية الربق إال اخلوف من الصواعق والطمع في؛ إذ ليس )٥٦٥(﴾  

  . وال ثالث لهذين القسمني
  .  والكنايةبِهاهو أن يذكر املتكلم ألوانا يقصد التورية : التدبيج -

        ﴿: كقوله تعاىل: قال ابن أيب اإلصبع
﴾)٥٦٦(.  

ناية عن املشتبه والواضح من الطرق؛ ألن اجلادة البيضاء هي  الك-واهللا أعلم-املراد بذلك : قال
 كثر السلوك عليها جدا، وهي أوضح الطرق وأبينها، ودونها احلمراء، ودون احلمراء الَّتيالطريق 

 الظهور والوضوح، ولَما كانت هذه األلوان في اخلفاء وااللتباس ضد البيضاء في كأنهاالسوداء؛ 
                                      

�'*� � ���6
� !��" :*%� 
�'*� � ���6
� !��" :*%� 
�'*% �=0� !��" :(9� 
�'*( � ���6
� !��" :4$−$�� 
�'*' �@��
� !��" :��� 
�'** ����2 !��" :�4� 



 ٤٠٨

 في الظهور والبياض، والطرف األدىن فيهور للعني طرفني وواسطة؛ فالطرف األعلى  الظفيالثالثة 
 التركيب، وكانت ألوان اجلبال ال خترج عن فياخلفاء والسواد، واألمحر بينهما على وضع األلوان 

 الكريمةهذه األلوان الثالثة، واهلداية بكل علم نصب للهداية، منقسمة هذه القسمة، أتت اآلية 
  . منقسمة كذلك، فحصل فيها التدبيج وصحة التقسيم

 في يسد مسده؛ ألجل نكتة مما شيء بالذكر دون غريه إلَىهو أن يقصد املتكلم : التنكيت -
، خص الشعرى بالذكر )٥٦٧(﴾   ﴿: املذكور ترجح جميئه على سواه؛ كقوله تعاىل

ب كان ظهر فيهم رجل يعرف بابن ؛ ألن العر-وهو تعاىل رب كل شيء-دون غريها من النجوم 
 الَّتي ﴾   ﴿:  عبادتها، فأنزل اهللا تعاىلإلَىأيب كبشة عبد الشعرى، ودعا خلقًا 

  .ادعيت فيها الربوبية
مررت بالرجل :  كمالها؛ حنوفيهو أن ينتزع من أمر ذي صفة آخر مثله؛ مبالغة : التجريد -

ن الرجل الكرمي آخر مثله متصفًا بصفة الربكة وعطفوه عليه؛ كأنه الكرمي والنسمة املباركة، جردوا م
  . غريه، وهو هو

 أن اجلنة فيها دار اخللد وغري دار الْمعنى، ليس )٥٦٨(﴾   ﴿:  القرآنفيومن أمثلته 
  . اخللد، بل هي نفسها دار اخللد، فكأنه جرد من الدار دارا

:  الصفات؛ كقولهفي سياق واحد، وأكثر ما يوجد هو إيقاع األلفاظ املفردة على: التعديد -
﴿              

﴾)٥٦٩(.  
 اخللقة الطبيعية، وال يدخل وصفًا فيهو أن يورد أوصاف املوصوف على ترتيبها : الترتيب -

             ﴿: زائدا، ومثلَّه عبد الباقي اليمنِي بقوله
      ﴾)٥٧٠(.  

  . نوع التقديم والتأخريفي: الترقي والتديل -
  :يطلق علي أشياء: التضمني -

  . إيقاع لفظ موقع غريه لتضمنه معناه، وهو من نوع الْمجاز: أحدها
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 ٤٠٩

  .  فيه من غري ذكر له باسم هو عبارة عنه، وهو من نوع اإلجيازمعنىحصول : الثاين
  . لفواصل، وهو من نوع ابِهاتعلق ما بعد الفاصلة : الثالث
 أو ترتيب النظم، وهذا هو النوع الْمعنى أثناء الكالم لقصد تأكيد فيإدراج كالم الغري : الرابع

   ﴿:  القرآن؛ كقوله تعاىل حكاية عن املالئكةفيالبديعي؛ كإيداع حكايات الْمخلوقني 
 ﴾)٥٧١(.  

  .  اللفظفيهو تشابه اللفظني : اجلناس -
 اإلصغاء إليه؛ فإن مناسبة األلفاظ تحدث ميالً وإصغاء إلَىوفائدته امليل : "كنز الرباعة "فيقال 

  .  جاء واملراد به آخر؛ كان للنفس تشوق إليهاثُم معنىإليها، وألن اللفظ املشترك إذا حمل على 
  . وأنواع اجلناس كثرية

) يسقني (في، واجلناس )٥٧٢(﴾        ﴿: مثاله
  . النقطفي؛ بأن ختتلف احلروف -يسمى جناس اخلطو-) يشفني(و

  :تنبيه ≅
  ﴿: ؛ كقوله تعاىلالْمعنىلكون اجلناس من الْمحاسن اللفظية ال املعنوية ترك عند قوة 

؛ فإنه )مصدقوما أنت بِ: (ما احلكمة يف كونه مل يقل: ؛ قيل)٥٧٣(﴾    
؛ ألن )مصدق (في ما ليس الْمعنى من ﴾ ﴿ فيبأن :  وأجيب،يؤدي معناه مع رعاية التجنيس

إعطاء األمن، : ؛ فمعناه مع التصديق)مؤمن(صدقت، وأما : قال يل): فالن مصدق يل: ( قولكمعنى
  . التصديق وزيادة، وهو طلب األمن، فلذلك عرب به: ومقصودهم

   ﴿:  حكم؛ كقوله تعاىلفيهو أن جيمع بني شيئني أو أشياء متعددة : اجلمع -
  .  الزينةفي، مجع املال والبنون )٥٧٤(﴾ 

 وتفرق بني جهتي اإلدخال، وجعل منه معنى فيهو أن تدخل شيئني : اجلمع والتفريق -
 فرق ثُم حكم التويف، في اآلية؛ مجع النفسني )٥٧٥(﴾.....    ﴿: الطيبِي قوله

اهللا يتوىف : واإلرسال؛ أي باإلمساك اهللا يتوىف: بني جهتي التويف باحلكم باإلمساك واإلرسال؛ أي
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 ٤١٠

   . تقبض، فيمسك األوىل ويرسل األخرىلَم والَّتي تقبض الَّتياألنفس 
   ﴿:  تقسيمه؛ كقوله تعاىلثُموهو مجع متعدد حتت حكم : اجلمع والتقسيم -

           ﴾)٥٧٦(.  
، معنى ألنها؛ ﴾      ﴿: كقوله تعاىل: اجلمع مع التفريق والتقسيم -

:  قولهفي، والتقسيم )٥٧٧(﴾  ﴿:  قولهفي سياق النفي تعم، والتفريق فيإذ النكرة 
﴿  ﴾.  

 مدحهما، فيهو أن يريد التسوية بني ممدوحني، فيأيت بِمعان مؤتلفة : مجع املؤتلف واملختلف -
 ينقص اآلخر، فيأيت ألجل ذلك بِمعان ويروم بعد ذلك ترجيح أحدمها على اآلخر بزيادة فضل ال

 احلكم في اآلية؛ سوى )٥٧٨(﴾....   ﴿:  التسوية؛ كقوله تعاىلمعنىتخالف 
  . والعلم وزاد فضل سليمان بالفهم

هو أن يأيت املتكلم بكلمات متتاليات معطوفات متالمحات تالمحا سليما : حسن النسق -
: نه قامت بنفسها واستقل معناها بلفظها، ومنه قوله تعاىلمستحسنا حبيث إذا أفردت كل مجلة م

 اآلية؛ فإن مجله معطوف بعضها على بعضها بواو النسق على )٥٧٩(﴾....   ﴿
  . الترتيب الذي تقتضيه البالغة

  .)٥٨٠( اآليات﴾...      ﴿: منه: عتاب املرء نفسه -
 يقَدم الْمؤخر ويؤخر الْمقدم؛ ثُم، هو أن يؤتى بكالم يقدم فيه جزء ويؤخر جزء: العكس -

  .)٥٨١(﴾       ﴿: كقوله تعاىل
 غرض، فيأيت لقصد تكميله وتأكيده فيهو أن يأخذ املتكلم : قال ابن أيب اإلصبع: العنوان -

  ألفاظ تكون عنوانا ألخبار متقدمة وقصص سالفة، ومنه نوع عظيم جدا، وهو عنوانفيبأمثلة 
  ﴿: ؛ كقوله تعاىللَها الكالم ألفاظًا تكون مفاتيح لعلوم ومداخل فيالعلوم؛ بأن يذكر 
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 ٤١١

  . اآليات، فيها عنوان علم الكالم وعلم اجلدل وعلم الْهيئة)٥٨٢( ﴾ِ....   
هو خمتص بالفصاحة دون البالغة؛ ألنه اإلتيان بلفظة تتنزل منزلة الفريدة من العقد : الفرائد -

 تدل على عظم فصاحة هذا الكالم، وقوة عارضته، وجزالة -لَها ال نظري الَّتي اجلوهرة  وهي-
منطقه، وأصالة عربيته؛ حبيث لو أسقطت من الكالم؛ عزت على الفصحاء غرابتها، منه لفظ 

  .)٥٨٣(﴾  ﴿:  قولهفي) حصحص(
ر له، أو تعظيم  يكون فيه فخبِماهو أن يريد املتكلم احللف على شيء، فيحلف : القسم -

لشأنه، أو تنويه لقدره، أو ذم لغريه، أو جاريا جمرى الغزل والترفق، أو خارجا خمرج املوعظة والزهد؛ 
 بقسم يوجب الفخر، �أقسم : )٥٨٤(﴾        ﴿: كقوله

  . عظمةلّجلتضمنه التمدح بأعظم قدرة وأَ
الً بالنص على كل واحد، أو إمجاالً هو أن يذكر شيئان أو أشياء؛ إما تفصي: اللف والنشر -

 واحد من إلَى يذكر أشياء على عدد ذلك كل واحد يرجع ثُمبأن يؤتى بلفظ يشتمل على متعدد، 
  .  ما يليق بهإلَى عقل السامع رد كل واحد إلَىاملتقدم، ويفوض 

، فالسكون راجع إىل الليل، )٥٨٥(﴾        ﴿: مثاله
  .نهار، وهو لف ونشر تفصيليواالبتغاء راجع إىل ال

  ﴿:  صحبته حتقيقًا أو تقريرا؛ كقولهفيذكر الشيء بلفظ غريه؛ لوقوعه :  املشاكلة-
  . يوصف بأنه سيئة ال، فجعل جزاء السيئة سيئة مشاكلة؛ ألن اجلزاء حق)٥٨٦(﴾ 

:  القرآنفيه  الشرط أو اجلزاء أو ما جرى جمرامها، ومنفيأن يزاوج بني معنيني : الْمزاوجة - 
﴿        ﴾)٥٨٧(.  

 الذي قصده، وهو الْمعنى يكون أبلغ من حتىأن يذكر املتكلم وصفًا فيزيد فيه : املبالغة -
      ﴿:  حد االستعارة، ومنهإلَىمبالغة بالوصف؛ بأن خيرج : ضربان
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 ٤١٢

؛ )فعال(؛ كالرحيم، و)فعليل(؛ كالرمحن، و)فَعالن: (، ومبالغة بالصيغة، وصيغة املبالغة)٥٨٨(﴾
؛ كلُبد، )فُعل(بالتخفيف؛ كعجاب، و) فُعال(؛ كحذر، و)فَعل(؛ كغفور، و)فعول(كالتواب، و

  .؛ كاحلسنى)فُعلى(و
  :])٥٨٩(حول املبالغة في صفات اهللا [فائدة ≅

  :التحقيق أن صيغ املبالغة قسمان": الربهان"قال الزركشي في 
  . لغة فيه بِحسب زيادة الفعلما تحصل املبا: أحدمها
الفعل بِحسب تعدد املفعوالت، وال شك أن تعددها ال يوجب للفعل زيادة، إذ : والثاين

   .الواحد قد يقع على مجاعة متعددين، وعلى هذا القسم تنزل صفاته تعاىل، ويرتفع اإلشكال
 حقيقي وجمازي، :وتسمى الطباق، اجلمع بني متضادين في اجلملة، وهو قسمان: املطابقة -

والثاين يسمى التكافؤ، وكل منهما إما لفظي أو معنوي، وإما طباق إجياب أو سلب، ومن أمثلة 
  .﴾﴿، ﴾﴿الطباق بني : )٥٩٠(﴾   ﴿: ذلك

أن يقول املتكلم قوالً يتضمن ما ينكر عليه، فإذا : براء مهملة وباء موحدة: )٥٩١(الْمواربة -
إما بتحريف كلمة، أو تصحيفها، أو : ا من الوجوه يتخلص بهحصل اإلنكار؛ استحضر بِحذقه وجه

  . زيادة، أو نقص
    ﴿: ومنه قوله تعاىل حكاية عن أكرب أوالد يعقوب: قال ابن أيب اإلصبع

 يسرق، فأتى بالكالم على الصحة لَم و﴾قرإِنَّ ابنك س﴿: ؛ فإنه قرئ)٥٩٢(﴾   
  . وكسرتهابإبدال ضمة من فتحة وتشديد الراء 

هي أن حيكي املتكلم مراجعة من القول جرت بينه وبني جماور : قال ابن أيب اإلصبع: املراجعة -
       ﴿: له بأوجز عبارة وأعدل سبك وأعذب ألفاظ، ومنه قوله تعاىل

     ﴾)٥٩٣(.  
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 ٤١٣

لبشارة اخلرب والطلب، واإلثبات والنفي، والتأكيد واحلذف، وا:  مجعت]:قال السيوطي[
  .والنذارة، والوعد والوعيد

     ﴿: هي خلوص ألفاظ اهلجاء من الفحش، ومنه قوله تعاىل: النزاهة -
     ﴾ ،قالثُم  :﴿            

   ﴾)٥٩٤(.  
  . أن يشتمل الكالم على عدة ضروب من البديع: اإلبداع -

؛ فإن فيها )٥٩٥(﴾  ﴿: م مثل قوله تعاىلولَم أر في الكال: قال ابن أيب اإلصبع
  .عشرين ضرباً من البديع وهي سبع عشرة لفظة

   أ���ل ا�d'4نِ�� )٥٩٦(ا���ع ا����/ وا����ن

: ، وقال تعاىل)٥٩٧(﴾          ﴿: قال تعاىل
﴿       ﴾)٥٩٨(.  

آن نزل على مخسة إن القر$: جقال رسول اهللا : عن أيب هريرة؛ قال )٥٩٩(وأخرج البيهقي
حالل وحرام، وحمكم ومتشابه، وأمثال، فاعملوا باحلالل، واجتنبوا احلرام، واتبعوا الْمحكم، : أوجه

  .#وآمنوا بالْمتشابه، واعتربوا باألمثال
 غفلة عنه الشتغالهم باألمثال فيمن أعظم علم القرآن علم أمثاله، والناس : قال املاوردي

  . ملثل بال ممثل كالفرس بال لجام والناقة بال زماموإغفالهم املمثالت، وا
 ثُم:  جيب على الْمجتهد معرفته من علوم القرآن، فقالمماقد عده الشافعي : وقال غريه

  . معرفة ما ضرب فيه من األمثال الدوال على طاعته، املبينة الجتناب ناهيه
القرآن تذكريا ووعظًا فما اشتمل منها  في ضرب اهللا األمثال إنما: وقال الشيخ عز الدين

  . على تفاوت ثواب أو على إحباط عمل أو على مدح أو ذم أو حنوه؛ فإنه يدل على اإلحكام
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 ٤١٤

التذكري والوعظ، واحلث :  القرآن يستفاد منه أمور كثريةفيضرب األمثال : وقال غريه
رة الْمحسوس؛ فإن األمثال والزجر، واالعتبار والتقرير، وتقريب املراد للعقل وتصويره بصو

  . األذهان؛ الستعانة الذهن فيها باحلواسفي أثبت ألنهاتصور املعاين بصورة األشخاص؛ 
  .  كان الغرض من املثل تشبيه اخلفي باجللي، والغائب باملشاهدمثَومن 

واب وعلى الث، وتأيت أمثال القرآن مشتملة على بيان بتفاوت األجر، وعلى املدح والذم
  . والعقاب، وعلى تفخيم األمر أو حتقريه، وعلى تحقيق أمر أو إبطاله

  .ما تضمنه من الفوائد، فامنت علينا بذلك ل)٦٠٠(﴾  ﴿: قال تعاىل
ومن حكمته تعليم البيان، وهو من خصائص هذه : )٦٠١("الربهان "فيقال الزركشي 

  .الشريعة
 املعاين، وإدناء املتوهم من املشاهد، فإن  يصار إليه لكشفإنما الْتمثيل :قال الزخمشري

  .كان الْممثِّل له عظيما؛ كان الْممثَّل به مثله، وإن كان حقريا؛ كان الْممثَّل به كذلك
 فيلضرب العرب األمثال واستحضار العلماء النظائر شأن ليس باخلفي : وقال األصبهاين

 في صورة املتحقق، واملتوهم فيريك املتخيل ت: إبراز خفيات الدقائق ورفع األستار عن احلقائق
 ضرب األمثال تنكيت للخصم الشديد اخلصومة، وفيمعرض املتيقن، والغائب كأنه مشاهد، 
 نفسه، في القلوب ما ال يؤثر فيها وصف الشيء فيوقمع لسورة اجلامع اآليب؛ فإنه يؤثر 

ال، ومن سور اإلجنيل سورة تسمى سورة كتبه األمث سائر وفي كتابه فيولذلك أكثر اهللا تعاىل 
  . وكالم األنبياء واحلكماءج النبِي كالم فياألمثال، وفشت 

 #$�  

  . ظاهر مصرح به، وكامن ال ذكر للمثل فيه: أمثال القرآن قسمان
 اآليات؛ ضرب فيها )٦٠٢(﴾    ﴿: فمن أمثلة األول قوله تعاىل -

  . باملطرمثالً بالنار، ومثالً: للمنافقني مثلني
هذا مثل $: أخرج ابن أيب حامت وغريه من طريق علي بن أيب طلحة عن ابن عباس؛ قال

ضربه اهللا للمنافقني، كانوا يعتزون باإلسالم، فيناكحهم املسلمون ويوارثونهم ويقامسونهم 
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 ٤١٥

: ؛ يقول﴾  ﴿الفيء، فلما ماتوا؛ سلبهم اهللا العز كما سلب صاحب النار ضوءه 
: ﴾ ﴿ابتالء، : ﴾ ﴿  القرآن،في هو املطر ضرب مثله ﴾ ﴿ عذاب، في

 ﴿ يكاد حمكم القرآن يدل على عورات املنافقني،: يقول؛ ﴾   ﴿ ختويف،
ا اطمأنوا، فإن أصاب كلما أصاب املنافقون يف اإلسالم عز: ؛ يقول)٦٠٣(﴾   

 )٦٠٤(﴾      ﴿ :اإلسالم نكبة قاموا فأبوا لريجعوا إىل الكفر؛ كقوله
  .)٦٠٥(#اآلية

: سمعت أبا إسحاق إبراهيم بن مضارب بن إبراهيم يقول: وأما الكامنة؛ فقال املاوردي -
إنك تخرج أمثال العرب والعجم من : سألت احلسني بن الفضل، فقلت: مسعت أيب يقول

قوله : ضع أربعة موافينعم؛ : خري األمور أوساطها؟ قال:  كتاب اهللافيالقرآن، فهل جتد 
      ﴿: ، وقوله تعاىل)٦٠٦(﴾      ﴿: تعاىل

         ﴿: ، وقوله تعاىل)٦٠٧(﴾    
  .)٦٠٩(﴾         ﴿: ، وقوله تعاىل)٦٠٨(﴾

  ﴿: نعم؛ في موضعني: من جهل شيئًا عاداه؟ قال: فهل جتد في كتاب اهللا: قلت
  .)٦١١(﴾       ﴿، و)٦١٠(﴾   

    ﴿نعم؛ : احذر شر من أحسنت إليه؟ قال:  كتاب اهللافيفهل جتد : قلت
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 ٤١٦

    ﴾)٦١٢(.  
    ﴿:  قوله تعاىلفي: ليس اخلرب كالعيان؟ قال : كتاب اهللافيفهل جتد : قلت

  ﴾)٦١٣(.  
       ﴿:  قوله تعاىلفي:  احلركات بركات؟ قالفي :فهل جتد: قلت

   ﴾)٦١٤(.  
  .)٦١٥(﴾    ﴿:  قوله تعاىلفي:  كما تدين تدان؟ قال:فهل جتد: قلت
       ﴿: حني تقلى تدري؟ قال: فهل جتد فيه قولُهم: قلت

﴾)٦١٦(.  
      ﴿: ال يلدغ املؤمن من جحر مرتني؟ قال: فهل جتد فيه: قلت

   ﴾)٦١٧(.  
       ﴿: لِّط عليه؟ قال سظالمامن أعان : فهل جتد فيه: قلت

   ﴾)٦١٨(.  
  .)٦١٩(﴾    ﴿:  ال تلد احلية إال حيية؟ قال:فهل جتد فيه قولُهم: قلت
  .)٦٢٠(﴾  ﴿:  للحيطان آذان؟ قال:فهل جتد فيه: قلت
       ﴿:  اجلاهل مرزوق والعالم حمروم؟ قال:فهل جتد فيه: قلت

﴾)٦٢١(.  
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 ٤١٧

  ﴿: حلالل ال يأتيك إال قوتا، واحلرام ال يأتيك إال جزافًا؟ قالا: فهل جتد فيه: قلت
        ﴾)٦٢٢(.  

   أ���م ا�d'4نِ�� )٦٢٣(ا���ع ا���دس وا����ن

  :أقسم اهللا تعاىل بنفسه في القرآن في سبعة مواضع
  .)٦٢٤(﴾    ﴿:] قوله تعاىل [-
- ﴿   ﴾)٦٢٥(.  
- ﴿  ﴾)٦٢٦(.  
- ﴿  ﴾)٦٢٧(.  
- ﴿   ﴾)٦٢٨(.  
- ﴿    ﴾)٦٢٩(.  
- ﴿          ﴾)٦٣٠(.  

، ﴾﴿، ﴾﴿، ﴾ ﴿: والباقي كله قسم بِمخلوقاته؛ كقوله تعاىل
  .، والقسم ال يكون إال باسم معظم﴾  ﴿، ﴾﴿، ﴾﴿

  كيف أقسم باخللق وقد ورد النهي عن القسم بغري اهللا؟ : فإن قيل
  :أجيب عنه بأوجه: قلنا

  . ورب التني ورب الشمس، وكذا الباقي: أنه على حذف مضاف؛ أي: أحدها
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 ٤١٨

  . ، فنزل القرآن على ما يعرفونهبِهاأن العرب كانت تعظم هذه األشياء وتقسم : الثاين
تعاىل ليس شيء  يعظمه املقسم أو يجله وهو فوقه، واهللا بِما تكون إنماأن األقسام : الثالث

  .  تدل على بارئ وصانعألنهاة بِمصنوعاته؛ فوقه، فأقسم تارة بنفسه، وتار
    ﴿:  جعلوا مثلحتىوالقصد بالقسم تحقيق اخلرب وتوكيده، 

  . قسما، وإن كان فيه إخبار بشهادة؛ ألنه لَما جاء توكيدا للخرب سمي قسما)٦٣١(﴾
دق بِمجرد اإلخبار  القسم منه تعاىل؟ فإنه إن كان ألجل املؤمن؛ فاملؤمن مصمعنىما : وقد قيل

  (!).من غري قسم، وإن كان ألجل الكافر فال يفيده 
  . بأن القرآن نزل بلغة العرب، ومن عادتهم القسم إذا أرادت أن تؤكد أمرا: وأجيب

وأجاب أبو القاسم القشريي بأن اهللا ذكر القسم لكمال احلجة وتأكيدها، وذلك أن احلكم 
 ال يبقى لَهم حجة، حتى كتابه النوعني فيبالقسم، فذكر تعاىل إما بالشهادة، وإما : يفصل باثنني

، )٦٣٣(﴾    ﴿: ، وقال)٦٣٢(﴾         ﴿: فقال
          ﴿: وعن بعض األعراب أنه لَما مسع قوله تعاىل

   اليمني؟إلَى أجلأه حتىمن ذا الذي أغضب اجلليل : ؛ صرخ وقال)٦٣٤(﴾
 يقسم بنفسه املقدسة املوصوفة وإنما يقسم بأمور على أمور، �اعلم أن اهللا : )٦٣٥(قال ابن القيم

  .وإقسامه ببعض الْمخلوقات دليل على أنه من عظيم آياته، بصفاته أو بآياته املستلزمة لذاته وصفاته
، وإما )٦٣٦(﴾    ﴿: إما على مجلة خربية، وهو الغالب؛ كقوله: فالقسم

  .)٦٣٧(﴾      ﴿: ولهعلى مجلة طلبية؛ كق
مع أن هذا القسم قد يراد به تحقيق املقسم عليه، فيكون من باب اخلرب، وقد يراد به 

 حيسن فيه، مماتحقيق القسم، فاملقسم عليه يراد بالقسم توكيده وحتقيقه، فالبد أن يكون 
شهورة الظاهرة؛ وذلك كاألمور الغائبة واخلفية إذا أقسم على ثبوتها، فأما األمور امل
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 ٤١٩

  .  وال يقْسم عليهابِهاكالشمس، والقمر، والليل، والنهار، والسماء، واألرض؛ فهذه يقْسم 
  .وما أقسم عليه الرب؛ فهو من آياته، فيجوز أن يكون مقسما به، وال ينعكس

وهو سبحانه يذكر جواب القسم تارة، وهو الغالب، ويحذفه أخرى؛ كما يحذف 
  . ا للعلم بهكثري) لو(جواب 

 ثُم الكالم؛ اختصر فصار فعل القسم يحذف ويكتفى بالباء، فيوالقسم لَما كان يكثر 
  ﴿:  اسم اهللا تعاىل؛ كقولهفي الظاهرة، والتاء األسماء فيعوض من الباء الواو 

﴾)٦٣٨(.  
، وتارة  تجب على اخللق معرفتهاالَّتي اإليمان يقسم على أصول � هو ثُم: )٦٣٩(قال

يقسم على التوحيد، وتارة يقسم على أن القرآن حق، وتارة على أن الرسول حق، وتارة على 
  . اجلزاء والوعد والوعيد، وتارة يقسم على حال اإلنسان

  .)٦٤٠(﴾  ﴿:  قولهإلَى ﴾ ﴿: كقوله: فاألول
             ﴿: كقوله: والثاين

﴾)٦٤١(.  
  .)٦٤٢(﴾       ﴿: كقوله: والثالث

  . اآليات)٦٤٣(﴾        ﴿
، )٦٤٤(﴾      ﴿:  قولهإلَى ﴾﴿: كقوله: والرابع

  .)٦٤٥(﴾  ﴿:  إىل قوله﴾﴿
 ﴾﴿ اآليات، )٦٤٦(﴾  ﴿:  قولهإلَى ﴾  ﴿: كقوله: واخلامس
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 ٤٢٠

 ﴾﴿، )٦٤٨(إخل﴾     ﴿، )٦٤٧(﴾   ﴿:  قولهإلَى
  ﴿:  قولهإلَى ﴾   ﴿، )٦٤٩( اآليات﴾     ﴿: إىل قوله
  ﴾)٦٥٠(.  

 نفس املقسم به داللة على املقسم عليه؛ فيوأكثر ما حيذف اجلواب إذا كان : )٦٥١(قال
   ﴿: فإن املقصود يحصل بذكره، فيكون حذف املقسم عليه أبلغ وأوجز؛ كقوله

لذكر املتضمن لتذكري العباد  املقسم به من تعظيم القرآن ووصفه بأنه ذو افي؛ فإن )٦٥٢(﴾
وهو كونه حقا من عند اهللا غري -وما حيتاجون إليه والشرف والقدر ما يدل على املقسم عليه 

إن القرآن لَحق، وهذا : إن تقدير اجلواب:  وهلذا قال كثريون-مفترى كما يقوله الكافرون
   ﴿ :، وقوله)٦٥٣(﴾  ﴿:  كل ما شابه ذلك؛ كقولهفييطرد 
 تتضمن  أزمانفإنها؛ ت اآليا)٦٥٥(﴾﴿: ؛ فإنه يتضمن إثبات املعاد، وقوله)٦٥٤(﴾

 هي عبودية حمضة هللا تعاىل وذل وخضوع الَّتيأفعاالً معظمة من املناسك وشعائر احلج 
  . -عليه الصالة والسالم-  وإبراهيم محمد ذلك تعظيم ما جاء به وفيلعظمته، 
 أقسم تعاىل  اآليات،)٦٥٧(﴾    ﴿:  ومن لطائف القسم قوله:)٦٥٦(قال

على إنعامه على رسوله وإكرامه له، وذلك متضمن لتصديقه له، فهو قسم على صحة نبوته 
، وتأمل هوعلى جزائه يف اآلخرة، فهو قسم على النبوة واملعاد، وأقسم بآيتني عظيمتني من آيات
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 وهو نور - للمقسم عليه- وهو نور الضحى الذي يوايف بعد ظالم الليل-مطابقة هذا القسم 
، فأقسم بضوء النهار -ع حممدا ربهود:  قال أعداؤهحتىباسه عنه تالوحي الذي وافاه بعد اح

  .بعد ظلمة الليل على ضوء الوحي ونوره بعد ظلمة احتباسه واحتجابه
  .)٦٥٨("التبيان" جملد مساه فيبالتصنيف ] ابن قيم اجلوزية هذا النوع[ أفرد 

 )٦٦٠( 3Lل ا�d'4ن ِ�� )٦٥٩(% وا����نا���ع ا���&

 قد اشتمل القرآن العظيم على مجيع أنواع الرباهني واألدلة، وما من برهان :قال العلماء
وداللة وتقسيم تبنى من كليات املعلومات العقلية والسمعية وإال وكتاب اهللا قد نطق به، لكن 

  : أورده على عادات العرب دون دقائق طرق املتكلمني؛ ألمرين
  .)٦٦١(﴾        ﴿: بسبب ما قاله: أحدمها
 دقيق الْمحاجة هو العاجز عن إقامة احلجة باجلليل من الكالم، فإن إلَىأن املائل : والثاين

 األغمض الذي ال يعرفه إلَى ينحط لَممن استطاع أن يفْهِم باألوضح الذي يفهمه األكثرون؛ 
 أجلى صورة؛ ليفهم في محاجة خلقه فياىل خماطباته  يكن ملغزا، فأخرج تعولَمإال األقلون، 

العامة من جليلها ما يقنعهم ويلزمهم احلجة، وتفهم اخلواص من أثنائها ما يريب على ما أدركه 
  .فهم اخلطباء

 �+> T f `$اع ا���Cgا D�� ا�3Rلِ���$#  T   

 )٦٦٢(﴾    ﴿: ومن أمثلته في القرآن قوله تعاىل: السرب والتقسيم -
 تعاىل ذلك عليهم بطريق موا ذكور األنعام تارة، وإناثها أخرى؛ ردما حراآليتني؛ فإن الكفار لَ

ذكرا وأنثى، فمما جاء  ما ذَكَرإن اخللق هللا تعاىل، خلق من كل زوج م: قسيم، فقالتالسرب وال
األنوثة أو اشتمال ما علته؟ ال خيلو إما أن يكون من جهة الذكورة أو: م؟ أيحترمي ما ذكرت 

 وهو التعبدي؛ بأن أخذ ذلك عن اهللا تعاىل، واألخذ- له علة ىدرهما أو ال يالرحم الشامل لَ
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 ٤٢٢

ى  عنه، وهو معنعن اهللا تعاىل إما بوحي وإرسال رسول أو مساع كالمه ومشاهدة تلقي ذلك
، فهذه وجوه التحريم ال تخرج عن -)٦٦٣(﴾      ﴿: قوله

األول يلزم عليه أن يكون مجيع الذكور حراما، والثاين يلزم عليه أن تكون مجيع و. واحد منها
  . اإلناث حراما، والثالث يلزم عليه حتريم الصنفني معا

فبطل ما فعلوه من حتريم بعض في حالة وبعض في حالة؛ ألن العلة على ما ذُكر تقتضي 
ولَم يدعوه، وبواسطة رسول كذلك؛ ألنه لَم إطالق التحريم، واألخذ عن اهللا بال واسطة باطل 

، وإذا بطل مجيع ذلك؛ ثبت املدعى، وهو أن ما قالوه افتراء جيأت إليهم رسول قبل النبِي 
  . على اهللا وضالل

  :القول باملوجب: ومنها -
  . رد كالم اخلصم من فحوى كالمه: وحقيقته: قال ابن أيب اإلصبع

  :هو قسمان: وقال غريه
أن تقع صفة في كالم الغري كناية عن شيء أثبت له حكم فثبتها لغري ذلك : أحدمها

 )٦٦٤(﴾          ﴿: الشيء؛ كقوله تعاىل
 كالم املنافقني كناية عن فريقهم، واألذل عن فريق املؤمنني، وأثبت فيفاألعز وقعت . اآلية

الرد عليهم صفة العزة لغري فريقهم،  فياملنافقون لفريقهم إخراج املؤمنني من املدينة، فأثبت اهللا 
 ليخرجن األعز منها األذل، لكن هم صحيح ذلك،: وهو اهللا ورسوله واملؤمنون، فكأنه قيل

   .األذل الْمخرج، واهللا ورسوله األعز الْمخرِج
  أر منولَم حيتمله بذكر متعلقه، مما كالم الغري على خالف مراده فيمحل لفظ وقع : والثاين

    ﴿: أورد له مثاالً من القرآن، وقد ظفرت بآية منه، وهي قوله تعاىل
      ﴾)٦٦٥(.  
وهو أن يفرض الْمحال إما منفيا أو مشروطًا بِحرف االمتناع ليكون : التسليم: ومنها -

 على عدم  يسلم وقوع ذلك تسليما جدليا ويدلثُماملذكور ممتنع الوقوع المتناع وقوع شرطه، 
            ﴿: فائدة ذلك على تقدير وقوعه؛ كقوله تعاىل
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 ٤٢٣

 �ليس مع اهللا من إله، ولو سلم أن معه : الْمعنى. )٦٦٦(﴾       
 خلق، وعلو بعضهم على بعض، فال يتم بِماإلَها؛ لزم من ذلك التسليم ذهاب كل إله من االثنني 

حكم وال ينتظم أحواله، والواقع خالف ذلك، ففرض إلَهني فصاعدا حمال  العالَم أمر وال ينفذ في
  . لما يلزم منه الْمحال

: وهو اإلتيان بألفاظ تسجل على الْمخاطب وقوع ما خوطب به؛ حنو: اإلسجال: ومنها -
 ذلك في؛ فإن )٦٦٨(﴾     ﴿، )٦٦٧(﴾     ﴿

  .د من اهللا الذي ال يخلف وعدهإسجاالً باإليتاء واإلدخال حيث وصفا بالوع
 استدالل غري الذي كان آخذًا فيه؛ لكون إلَىوهو أن ينتقل املستدل : االنتقال: ومنها -
  ﴿:  مناظرة اخلليل اجلبار لَما قال لهفي يفهم وجه الداللة من األول؛ كما جاء لَماخلصم 
لقتل فأعتقه ومن ال  دعا بِمن وجب عليه اثُم، ﴾  ﴿: ، فقال اجلبار)٦٦٩(﴾ 

 الفعل، بِهذا اإلحياء واإلماتة، أو علم ذلك وغالط معنى يفهم لَمجيب عليه فقتله، فعلم اخلليل أنه 
    ﴿:  استدالل ال يجد اجلبار له وجها يتخلص به منه، فقالإلَى �فانتقل 
 من بِهاأنا اآليت :  يمكنه أن يقولولَم، فانقطع اجلبار وبهت )٦٧٠(﴾    

  . املشرق؛ ألن من هو أسن منه يكذبه
:  استحالة وقوعه؛ كقوله تعاىلإلَىوهي تعليق أمر على مستحيل إشارة : املناقضة: ومنها -

﴿        ﴾)٦٧١(.  
 جماراة اخلصم ليعثر، بأن يسلم بعض مقدماته حيث يراد تبكيته وإلزامه؛ كقوله :ومنها -

                 ﴿: تعاىل
 فيه اعتراف الرسل ﴾ مثْلُكُم   ﴿: فقولُهم.  اآلية)٦٧٢(﴾      

بكونِهم مقصورين على البشرية، فكأنهم سلموا انتفاء الرسالة عنهم، وليس مرادا، بل هو من جماراة 
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 ٤٢٤

 ال ينايف أن يمن ما ادعيتم من كوننا بشرا حق ال ننكره، ولكن هذا: اخلصم ليعثر، فكأنهم قالوا
  . اهللا تعاىل علينا بالرسالة



 ٤٢٥
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  ]:التفسري في اللغة[
أسفر : هو مقلوب السفر، تقول: التفسري تفعيل من الفسر، وهو البيان والكشف، ويقال

  . ، وهي اسم لما يعرف به الطبيب املرضمأخوذ من التفسري: وقيل. الصبح إذا أضاء
  ]:التأويل في اللغة[

والتأويل أصله من األول، وهو الرجوع، فكأنه صرف اآلية إلَى ما تحتمله من املعاين، 
  . من اإليالة، وهي السياسة، كأن املؤول للكالم ساس الكالم ووضع الْمعنى فيه موضعه: وقيل

  ]:لفرق بينهماالتفسري والتأويل اصطالحا وا[
  :اختلف في التفسري والتأويل

  .ىمعنمها بِ: وطائفة )٦٧٤(فقال أبو عبيدة
 زماننا مفسرون فيقد نبغ :  بالغ ابن حبيب النيسابوري، فقالحتىوقد أنكر ذلك قوم، 

  . لو سئلوا عن الفرق بني التفسري والتأويل ما اهتدوا إليه
 األلفاظ ومفرداتها، في، وأكثر استعماله التفسري أعم من التأويل: )٦٧٥(وقال الراغب

 الكتب اإللَهية، والتفسري في املعاين واجلمل، وأكثر ما يستعمل فيوأكثر استعمال التأويل 
  . غريهاوفييستعمل فيها 

 إلَىالتفسري بيان لفظ ال يحتمل إال وجها واحدا، والتأويل توجيه لفظ متوجه : وقال غريه
  .  ظهر من األدلةبِما واحد منها ىإلَمعان خمتلفة 

القطع على أن املراد من اللفظ هذا، والشهادة على اهللا أنه عنى : التفسري: قال املاتريدي
: والتأويل. باللفظ هذا، فإن قام دليل مقطوع به؛ فصحيح، وإال فتفسري بالرأي، وهو املنهي عنه

  .ترجيح أحد الْمحتمالت بدون القطع والشهادة على اهللا
إما حقيقة أو جمازا؛ كتفسري : بيان وضع اللفظ: التفسري: )٦٧٦(قال أبو طالب التغلبِي
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 ٤٢٦

، وهو )األول(تفسري باطن اللفظ، مأخوذ من : والتأويل. الصراط بالطريق، والصيب باملطر
إخبار عن دليل املراد؛ ألن : إخبار عن حقيقة املراد، والتفسري: فالتأويل. الرجوع لعاقبة األمر

:  تفسريه)٦٧٧(﴾  ﴿: قوله تعاىل: مثاله. ظ يكشف عن املراد والكاشف دليلاللف
التحذير من التهاون بأمر : مفعال منه، وتأويله: رقبته، واملرصاد: رصدته: أنه من الرصد؛ يقال

وقواطع األدلة تقتضي بيان املراد منه على . اهللا والغفلة عن األهبة واالستعداد للعرض عليه
  . ظ يف اللغةخالف وضع اللف

 عرف العلماء كشف معاين القرآن فياعلم أن التفسري : )٦٧٨("تفسريه "فيوقال األصبهاين 
.  الظاهر وغريهالْمعنىوبيان املراد، أعم من أن يكون بِحسب اللفظ املشكل وغريه وحبسب 

رية، البح:  غريب األلفاظ؛ حنوفيإما أن يستعمل :  اجلمل، والتفسريفيوالتأويل أكثره 
، وإما )٦٧٩(﴾   ﴿:  وجيز يتبني بشرح؛ حنوفيوالسائبة، والوصيلة، أو 

    ﴿:  كالم متضمن لقصة ال يمكن تصويره إال بِمعرفتها، كقولهفي
فإنه : ، وأما التأويل)٦٨١(﴾      ﴿: ، وقوله)٦٨٠(﴾

 جحود فيحود الْمطلق وتارة  اجلفييستعمل مرة عاما، ومرة خاصا؛ حنو الكفر املستعمل تارة 
 تصديق احلق أخرى، وإما وفي،  التصديق الْمطلق تارةفيواإليمان الْمستعمل ، خاصةTالباري

  .)٦٨٢( الْجِدة والوجد والوجودفياملستعمل ) وجد: ( لفظ مشترك بني معان خمتلفة؛ حنو لفظفي
  . رايةالتفسري يتعلق بالرواية، والتأويل يتعلق بالد: وقال غريه

 يتعلق مماالتفسري مقصور على االتباع والسماع، واالستنباط : وقال أبو نصر القشريي
  . بالتأويل

 موافق لما قبلها وما معنى إلَىصرف اآلية : التأويل: وقال قوم منهم البغوي والكواش
  . بعدها، تحتمله اآلية، غري خمالف للكتاب والسنة من طريق االستنباط
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 ٤٢٧

  .علم يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن: التفسري: )٦٨٣(يانوقال أبو ح
 حتمل عليها حالة التركيب الَّتيومدلوالتها وأحكامها اإلفرادية والتركيبية ومعانيها 

  . وتتمات لذلك
  . جنس" علم: "فقولنا: قال

  .هو علم القراءة" يبحث فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن: "وقولنا
مدلوالت تلك األلفاظ، وهذا منت علم اللغة الذي حيتاج إليه : ؛ أي"ومدلوالتها: "وقولنا

  . هذا العلمفي
  .هذا يشمل علم التصريف والبيان والبديع": وأحكامها اإلفرادية والتركيبية: "قولناو

يشمل ما داللته باحلقيقة، وما داللته ":  حتمل عليها حالة التركيبالَّتيومعانيها : "وقولنا
بالْمجاز؛ فإن التركيب يقتضي بظاهره شيئًا، ويصد عن احلمل عليه صاد فيحمل على غريه، وهو 

  . الْمجاز
 فيهو مثل معرفة النسخ، وسبب النزول، وقصة توضح بعض ما أُبهم ": وتتمات لذلك: "وقولنا

  .القرآن، وحنو ذلك
، وبيان معانيه، ج محمدعلى نبيه علم يفهم به كتاب اهللا املنزل : التفسري: وقال الزركشي

واستخراج أحكامه وحكمه، واستمداد ذلك من علم اللغة والنحو والتصريف وعلم البيان وأصول 
  . الفقه والقراءات، وحيتاج ملعرفة أسباب النزول والناسخ واملنسوخ

 #$�] ML�Fا� �Lا��:�<'إَ�@و [  

 املعلوم أن اهللا إنما خاطب خلقه بِما اعلم أن من: وأما وجه احلاجة إليه؛ فقال بعضهم
يفهمونه، ولذلك أرسل كل رسول بلسان قومه، وأنزل كتابه على لغتهم، وإنما احتيج إلَى 

البشر كتابا؛ فإنما وضعه ليفهم أن كل من وضع من : التفسري لما سيذكر بعد تقرير قاعدة، وهي
  : ألمور ثالثةبذاته من غري شرح، وإنما احتيج إلَى الشروح 

كمال فضيلة الْمصنف؛ فإنه لقوته العلمية جيمع املعاين الدقيقة في اللفظ الوجيز، وإنما : أحدها
عسر فهم مراده، فقصد بالشرح ظهور تلك املعاين اخلفية، ومن هنا كان شرح بعض األئمة تصنيفه 

  . أدل على املراد من شرح غريه له
سألة أو شروط لَها؛ اعتمادا على وضوحها، أو ألنها من علم إغفاله بعض تتمات امل: وثانيها

  . آخر، فيحتاج الشارح لبيان الْمحذوف ومراتبه
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 ٤٢٨

احتمال اللفظ لمعان؛ كما في الْمجاز واالشتراك وداللة االلتزام، فيحتاج الشارح إلَى : وثالثها
  . بيان غرض املصنف وترجيحه

صانيف ما ال يخلو عنه بشر من السهو والغلط، أو تكرار  قد يقع في الت]:هناك أمر رابع[و
  . الشيء، أو حذف املبهم، وغري ذلك، فيحتاج الشارح للتنبيه على ذلك

إن القرآن إنما نزل بلسان عريب في زمن أفصح العرب، وكانوا يعلمون : إذا تقرر هذا؛ فنقول
 في جم بعد البحث والنظر مع سؤالهم النبِي ظواهره وأحكامه، أما دقائق باطنه؛ فإنما كان يظهر لَه

!  يظلم نفسه؟لَموأينا : ، فقالوا)٦٨٤(﴾   ﴿: األكثر؛ كسؤالهم لَما نزل قوله
، وكسؤال )٦٨٥(﴾    ﴿:  بالشرك، واستدل عليه بقولهج النبِيففسره 

#ذلك العرض$: عائشة عن احلساب اليسري؟ فقال
اخليط األبيض  في، وكقصة عدي بن حامت )٦٨٦(

 ما كانوا حيتاجون إليه إلَىوحنن حمتاجون .  سألوا عن آحاد منهمماوغري ذلك ... )٦٨٧(واألسود
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 ٤٢٩

 حيتاجوا إليه من أحكام الظواهر؛ لقصورنا عن مدارك أحكام اللغة بغري لَم مماوزيادة على ذلك 
ه يكون من قبل األلفاظ الوجيزة  التفسري، ومعلوم أن تفسري بعضإلَىتعلم، فنحن أشد الناس احتياجا 

  . انتهى. وكشف معانيها، وبعضه من قبل ترجيح بعض االحتماالت على بعض
، وذلك جأما القرآن فتفسريه على وجه القطع ال يعلم إال بأن يسمع من الرسول : قال اخلويبِي

كمة فيه أن اهللا تعاىل أراد أن  آيات قالئل، فالعلم باملراد يستنبط بأمارات ودالئل، واحلفيمتعذر إال 
  .  مجيع آياتهفي كتابه، فلم يأمر نبيه بالتنصيص على املراد فييتفكر عباده 

  ]i'ف ا��:�<'[ �$# 

  .وأما شرفه؛ فال يخفى
  .)٦٨٨(﴾          ﴿: قال تعاىل

 ﴿ :تعاىل قوله فيأخرج ابن أيب حامت وغريه من طريق ابن أيب طلحة عن ابن عباس 
 ومقدمه ومؤخره، ناسخه ومنسوخه، وحمكمه ومتشابِهه،: املعرفة بالقرآن$:؛ قال﴾

  .)٦٨٩(#وحالله وحرامه
  . )٦٩٠(﴾       ﴿: قال تعاىل

 كتاب اهللا ال أعرفها إال فيما مررت بآية $: أخرج ابن أيب حامت عن عمرو بن مرة؛ قال
  .)٦٩١(#﴾       ﴿: حزنتين؛ ألين مسعت اهللا يقول

                                      
= 

��R�
� ����� o�X
� r��" �
  H<I"Q��� 
�*$$ �!�8L
� !��" :�*.� 
�*$. � ���L
� nG�� N ,�d:"�	E : ¸�	�k�� S"��
� N VF" �� �"�8
� ^`�UC��d�( � ¡��0� ^���

 N �L"�bk� �-�8
� �R2�%�4 �
� N �G�` ��� ^`�UC� q	;f�%&$. �
� N ��QE �C ���� q	Q;f
��&'%��d��$�� � N ©�b�
�� ¸�	Q�k�� SQ"��
��'9 � :�Q���� ZQM8
� N���&��(� �Q� 

 �� >�� w
�� �� a� @L� ��G���� �� �� �� n� ©�L� �� ^� ^�� � 
 N ^fL	< ����	
� r�³� ����k� �@
���&** �_�B�k� ��"Q��� 

�*.9 �1�LW��
� !��" :(%� 
�*.��   ��Q�L
� nG�� N ,�d:" w�bQ�  : �-�Q8
� oj�vQ2 N @Q�L� �Q�C ^Q`�UC��&4� � N ��;�f	Qk��

 �-�8
� oj�v2��&�4*�Qd��4( �
� N ��QE �C �Q�� ^Q`�UC� q	Q;f�.&%9*(�Qd��4%�4� 
= 



 ٤٣٠

أعربوا القرآن والتمسوا $: وأخرج البيهقي وغريه من حديث أيب هريرة مرفوعا
  .)٦٩٢(#غرائبه

ي إلَألن أُعرب آية من القرآن أحب $: وأخرج ابن األنباري عن أيب بكر الصديق؛ قال
  .)٦٩٣(#من أن أحفظ آية

اإلعراب على طالق إرادة البيان والتفسري؛ ألن إ:  هذه اآلثار عنديمعنى ]:قال السيوطي[
  . تعلُّمهإلَى سليقتهم ال حيتاجون فياحلكم النحوي اصطالح حادث، وألنه كان 

اإلعراب : جيوز أن يكون املراد:  ما ذكرته، وقالإلَى رأيت ابن النقيب جنح ثُم
دعالصناعي، وفيه ب .  

  ]:حكم التفسري وفضله[
  .أَجلّ العلوم الثالثة الشرعيةوقد أمجع العلماء أن التفسري من فروض الكفايات و

  . تفسري القرآن: أشرف صناعة يتعاطاها اإلنسان: )٦٩٤(قال األصبهاين
  :أن شرف الصناعة: بيان ذلك

 أشرف من الدباغة؛ ألن موضوع الصياغة فإنها إما بشرف موضوعها؛ مثل الصياغة؛ -
  . الذهب والفضة، ومها أشرف من موضوع الدباغة الذي هو جلد امليتة

 أشرف من صناعة الكناسة؛ ألن غرض فإنها وإما بشرف غرضها؛ مثل صناعة الطب؛ -
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 ٤٣١

  . الطب إفادة الصحة، وغرض الكناسة تنظيف املستراح
 الطب؛ إذ ما من إلَى وإما بشدة احلاجة إليه؛ كالفقه؛ فإن احلاجة إليه أشد من احلاجة -

صالح أحوال الدنيا  الفقه؛ ألن به انتظام ىإلَ أحد من اخللق إال وهي مفتقرة في الكون فيواقعة 
  .  بعض األوقاتفيوالدين؛ خبالف الطب؛ فإنه حيتاج إليه بعض الناس 

  : إذا عرف ذلك؛ فصناعة التفسري قد حازت الشرف من اجلهات الثالث
 أما من جهة املوضوع؛ فألن موضوعه كالم اهللا تعاىل الذي هو ينبوع كل حكمة -

فيه نبأ ما قبلكم، وخرب ما بعدكم، وحكم ما بينكم، ال خيلق على كثرة $ومعدن كل فضيلة، 
  . #الرد، وال تنقضي عجائبه

 إلَى أما من جهة الغرض؛ فألن الغرض منه هو االعتصام بالعروة الوثقى والوصول -
  . ال تفنىالَّتيالسعادة احلقيقية 

 إلَىمفتقر عاجل أو آجل  وأما من جهة شدة احلاجة؛ فألن كل كمال دينِي أو دنيوي -
  . تعاىلالعلوم الشرعية واملعارف الدينية، وهي متوقفة على العلم بكتاب اهللا 

 


