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)١() �ـ� ( 
  

• حرف جر له معان:  
        ﴿: الظرفية؛ مكانا أو زمانا؛ حنو: أشهرها

  ﴿:  حقيقة كاآلية، أو جمازا؛ حنو)٢(﴾      
 ﴾)٣(.  

  .معهم: أي. )٤(﴾ أُممٍفيادخلُوا ﴿: ؛ حنو)مع (���املصاحبة؛ : ثانيها
  . ألجله:  أي؛)٥(﴾   ﴿:  التعليل؛ نحو:ثالثها
  . عليها: ؛ أي)٦(﴾   ﴿: االستعالء؛ حنو: رابعها

  .بسببه: ؛ أي)٧(﴾ ﴿: ؛ حنو)الباء (معنى: خامسها
  . إليها: ؛ أي)٨(﴾   ﴿: ؛ حنو)إلَى (معنى: سادسها
منهم؛ بدليل : ؛ أي)١(﴾     ﴿: ؛ حنو)من (معنى: سابعها
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  . اآلية األخرى
  .  حماسنهاعنها وعن: ؛ أي)٢(﴾   ﴿: ؛ حنو)عن (معنى: ثامنها

  ﴿: حنواملقايسة، وهي الداخلة بني مفضول سابق وفاضل الحق؛ : تاسعها
     ﴾)٣(.  

  .اركبوها: ؛ أي)٤(﴾  ﴿: التوكيد، وهي الزائدة؛ نحو: عاشرها
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  )١()�ـ� ( 

اصب وجازم حرف مختص بالفعل املتصرف الْخربي املثبت الْمجرد من ن
ا معانا، ولَها كان أو مضارعوحرف تنفيس، ماضي :  

   ﴿،)٢(﴾  ﴿:  التحقيق مع الْماضي؛ نحو]:األول[
 االمسية فيوالالم ) إن( القسم مثل بِها اجلملة الفعلية الْمجاب في، وهي )٣(﴾

  .  إفادة التوكيدفي بِهاالْمجاب 
، )قام زيد: (تقربه من احلال، تقول: أيضا التقريب مع املاضي ]:الثانِي[و

  .؛ اختص بالقريب)قد قام: (فيحتمل املاضي القريب، واملاضي البعيد، فإن قلت
  :وهو ضربان: )٤("املغنِي "فيالتقليل مع املضارع؛ قال :  الثالثالْمعنى

  .قد يصدق الكذوب: تقليل وقوع الفعل؛ حنو -
إن ما هم عليه هو : ؛ أي)٥(﴾    ﴿: تقليل متعلقه؛ حنو و-

  .  انتهى.حوها للتحقيقها يف هذه اآلية ونوزعم بعضهم أن: قال. أقل معلوماته تعاىل
إنها دخلت لتوكيد العلم، ويرجع ذلك إلَى : وممن قال بذلك الزمخشري، وقال

  . توكيد الوعيد
 ﴿: قوله تعاىلالتكثري، ذكره سيبويه وغريه، وخرج عليه الزمخشري : الرابع
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  . تكثري الرؤية:  نرى، ومعناهربماأي : ؛ قال)١(﴾    
قد (، ملن يتوقع قدومه وينتظره، و)قد يقدم الغائب( التوقع؛ حنو؛ :الْخامس
  . ؛ ألن اجلماعة منتظرون ذلك)قامت الصالة

)٢()ا
ـ	ـــ�ف  (
  

  :حرف جر له معان؛ أشهرها •
  .)٣(﴾      ﴿:  التشبيه؛ حنو-
  . ألجل هدايتكم: ؛ أي)٤(﴾  ﴿: والتعليل؛ حنو-
؛ )٥(﴾  ﴿: والتوكيد، وهي الزائدة، ومحل عليه األكثرون-

ليس مثله شيء، ولو كانت غري زائدة؛ لزم إثبات املثل، وهو حمال، والقصد : أي
  .  الكالم نفيهبِهذا

)٦()آــ�د  (
  

اسم مرفوع وخرب مضارع جمرد فعل ناقص أتى منه املاضي واملضارع فقط، له 
  . قارب، فنفيها نفي للمقاربة، وإثباتها إثبات للمقاربة: ، ومعناها)إن(من 
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كاد زيد : (أن نفيها إثبات، وإثباتها نفي، فقولك: واشتهر على ألسنة كثري
: ؛ معناه)ما كاد يفعل(، و)١(﴾  ﴿: لَم يفعل؛ بدليل: ؛ معناه)يفعل

  .)٢(﴾  ﴿:فعل؛ بدليل
  .  تفيد الداللة على وقوع الفعل بعسرإنها: وقيل
، ونفي املضارع نفي؛ ﴾  ﴿:نفي املاضي إثبات؛ بدليل: وقيل

  . ير شيئًالَم، مع أنه )٣(﴾  ﴿:بدليل
كاد ( نفيها نفي، وإثباتها إثبات، فمعنى : كغريهاأنها األول؛: والصحيح

ما قارب الفعل، فضالً عن أن ): فعلما كاد ي( يفعل، وولَمقارب الفعل ): يفعل
  . يفعل، فنفي الفعل الزم من نفي املقاربة عقالً

؛ فهو إخبار عن حالهم يف أول األمر؛ )٤(﴾   ﴿: وأما آية
هم كانوا أوالًفإنماحها، وإثبات الفعل  بعداء من ذبفُهم من دليل آخر، وهو قولهإن  :
﴿﴾ .  

 يركن ال قليالً وال كثريا؛ فإنه لَم جه ، مع أن)٥(﴾  ﴿: وأما قوله
  . االمتناعية تقتضي ذلك) لوال(مفهوم من جهة أن 

  : فائدة •
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، )٢(﴾ ﴿ ،)١(﴾  ﴿: ، ومنه)أراد (بِمعنى) كاد(ترد 
  .يكاد: ؛ أي)٣(﴾   ﴿:وعكسه كقوله

)٤()آــ�ن ( 
  

  . فعل ناقص متصرف، يرفع االسم وينصب اخلرب
      ﴿:  املضي واالنقطاع؛ حنو:معناه في األصل

 ﴿، )٦(﴾   ﴿: الدوام واالستمرار؛ حنو: بِمعنى، وتأيت )٥(﴾
 تتخرج جميع الصفات الْمعنى نزل كذلك، وعلى هذا لَم: ؛ أي)٧(﴾  

  ).كان(����الذاتية املقترنة 
  :  القرآن على خمسة أوجهفي) كان(: قال أبو بكر الرازي

- ٨(﴾   ﴿:  األزل واألبد؛ كقولهىبِمعن(.  
    ﴿:  معناها؛ نحوفي املضي املنقطع، وهو األصل وبِمعنى -
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﴾)١( .  
     ﴿ ،)٢(﴾  ﴿:  احلال؛ حنووبِمعنى -

 ﴾)٣(.  
  .)٤(﴾    ﴿:  االستقبال؛ حنووبِمعنى -
  .  انتهى)٥(﴾  ﴿:  صار؛ حنووبِمعنى -

 ﴿، )٦(﴾     ﴿ :؛ حنو)ينبغي(ى معنوترد كان بِ
    ﴾)٧(.  

   ﴿، )٨(﴾   ﴿: ؛ حنو)وجد(أو ) حضر (وبِمعنى
﴾)١٠(﴾  ﴿، )٩(.  

: ؛ أي)١١(﴾    ﴿:وترد للتأكيد، وهي الزائدة، وجعل منه
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  .يعملون بِما
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  )١()آــ�ن ( 

 )أن(مركب من كاف التشبيه وحرف للتشبيه املؤكد؛ ألن األكثر أنه : بالتشديد
  . الْمؤكدة

وإنما تستعمل حيث يقوى الشبه، حتى يكاد الرائي يشك في أن : قال حازم
  .)٢(﴾ ﴿: املشبه هو املشبه به، أو غريه، ولذلك قالت بلقيس

  . وترد للظن والشك فيما إذا كان خربها غري جامد: قيل
  .)٣(﴾     ﴿:وقد ختفف؛ حنو

  )٤() آـ���( 

  ﴿: املنونة للتنكري في العدد؛ حنو) أي(اسم مركب من كاف التشبيه و
   ﴾)٥(.  

)٦()آــ�ا ( 
  

  .)١(﴾ ﴿: لَم ترد في القرآن إال لإلشارة؛ حنو
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) ١() آــ� (
  

   ﴿: اسم موضوع الستغراق أفراد املذكور املضاف هو إليه؛ حنو
  ﴿،)٣(﴾    ﴿:، واملعرف الْمجموع؛ حنو)٢(﴾
 )٥(﴾     ﴿:، وأجزاء املفرد املعرف؛ حنو)٤(﴾ 
  . على كل أجزائه، وقراءة التنوين لعموم أفراد القلوب: ؛ أي)متكرب (إلَى) قلب(بإضافة 
  :وترد باعتبار ما قبلها وما بعدها على ثالثة أوجه •
ب إضافتها أن تكون نعتا لنكرة أو معرفة، فتدل على كماله، وجت: أحدها -

 بسطًا كل :؛ أي)٦(﴾   ﴿: إلَى اسم ظاهر يماثله لفظًا ومعنى؛ حنو
  .)٧(﴾   ﴿تاما،: البسط؛ أي

 إلَىأن تكون توكيدا لمعرفة، ففائدتها العموم، وتجب إضافتها : ثانيها -
  .)٨(﴾   ﴿: ضمري راجع للمؤكد؛ حنو

 ﴿:  الظاهر؛ حنوإلَى للعوامل، فتقع مضافة أالَّ تكون تابعة، بل تالية:  ثالثها-
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  .)٢(﴾   ﴿:؛ وغري مضافة؛ حنو)١(﴾   
  :مسألة •

�) ما(تتصل  ، وهي )٣(﴾     ﴿: ؛ نحو)كل(���
مصدرية، لكنها نابت بصلتها عن ظرف زمان كما ينوب عنه املصدر الصريح، 

النائبة عن :  الظرفية؛ أيهذه املصدرية) ما(كل وقت، وهلذا تسمى : والْمعنى
منصوب على الظرف إلضافته ) كلما( نفسها، فكل من في ظرف أنهاالظرف، ال 

  .الْمعنى في شيء هو قائم مقامه، وناصبه الفعل الذي هو جواب إلَى
 ذلك وإنما: للتكرار؛ قال أبو حيان) كلما(وقد ذكر الفقهاء واألصوليون أن 

  . أكدته) كل( العموم، و بِهاة مراد ؛ ألن الظرفي)ما(من عموم 

)٤() آ� وآ���( 
  

 إلَى كلمة -لفظًا ومعنى-امسان مفردان لفظًا، مثنيان معنى، مضافان أبدا 
  . واحدة معرفة دالة على اثنني

  ﴿:  اجلمع؛ قال تعاىلفي) كل (��� التثنية فيومها : )٥(قال الراغب
﴾)١(﴾  ﴿، )٦(.  
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)١() آــ� (
  

كبة عند ثعلب من كاف التشبيه وال النافية، شددت المها لتقوية الْمعنى مر
  . ولدفع توهم بقاء معنى الكلمتني

الردع والذم، ال : حرف معناه: بسيطة، فقال سيبويه واألكثرون: وقال غريه
  . هامعنى لَها عندهم إال ذلك، حتى إنهم جييزون أبدا الوقف عليها واالبتداء بِما بعد

ورأى آخرون أن معنى الردع والزجر ليس مستمرا فيها، فزادوا معنى ثانيا 
  . يصح عليه أن يوقف دونها ويبتدأ بِها، ثُم اختلفوا في تعيني ذلك الْمعنى

  ).حقا: (تكون بِمعنى: فقال الكسائي
قه إلَى ذلك ولَم يسب: قال أبو حيان. االستفتاحية) إال(بِمعنى : وقال أبو حامت

  . أحد، وتابعه مجاعة منهم الزجاج
: ، ومحلوا عليه)نعم(و) إي(حرف جواب بِمنزلة : وقال النضر بن شميل

﴿  ﴾.  
  ". تذكرته "فيحكاه أبو حيان ). سوف: (بِمعنى: وقال الفراء وابن سعدان

  )٢() آــ� (

  . اسم مبنِي الزم الصدر مبهم مفتقر إلَى التمييز
  . فهامية، ولَم تقع في القرآن وترد است-
: ، وإنما تقع غالبا في مقام االفتخار واملباهاة؛ حنو)كثري( وخربية؛ بِمعنى -
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﴿    ﴾)٣(﴾   ﴿،)٢(﴾   ﴿،)١(.  
حكاه ): لم(و) بِم: (، فحذفت األلف؛ مثل)كما(وعن الكسائي أن أصلها 

  .توحة امليمالزجاج ورده بأنه لو كان كذلك لكانت مف

)٤()آ� ( 
  

  :حرف له معنيان •
  .)٥(﴾     ﴿: التعليل؛ نحو: أحدهما
) أن(؛ لصحة حلول )٦(﴾ ﴿: املصدرية؛ نحو) أن (معنى: والثانِي

  .  يدخل عليها حرف تعليللَم لو كانت حرف تعليل ألنهاحملها، و

)٧()آـ�ـ� ( 
  

  :اسم يرد على وجهني •
    ﴿ ،)٨(﴾  ﴿: ليهوخرج ع: الشرط -
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 ذلك كله حمذوف؛ لداللة في، وجوابها )٢(﴾    ﴿، )١(﴾
  . ما قبلها
  . وهو الغالب، ويستفهم بِها عن حال الشيء ال عن ذاته: االستفهام و-

شبيه وغري شبيه، وهلذا :  عما يصح أن يقال فيهبِها يسأل وإنما: )٣(قال الراغب
  كيف؟ :  اهللافيال يصح أن يقال 

عن نفسه؛ فهو استخبار على طريق التنبيه ) كيف(وكلما أخرب اهللا بلفظ : قال
  .)٥(﴾   ﴿،)٤(﴾ ﴿: للمخاطب أو التوبيخ؛ حنو

  )٦() ا
ـ�م (

  .جارة، وناصبة، وجازمة، ومهملة غري عاملة: أربعة أقسام
  :مكسورة مع الظاهر، ولَها معان: فاجلارة

 ﴿، )٧(﴾ ﴿: الواقعة بني معنى وذات؛ نحو وهي :االستحقاق -
﴾)١(﴾  ﴿، )٨(.  
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  .)٣(﴾   ﴿ ،)٢(﴾  ﴿:  واالختصاص؛ حنو-
  .)٤(﴾      ﴿:  وامللك؛ حنو-
وإنه من أجل حب املال : ؛ أي)٥(﴾   ﴿:  والتعليل؛ حنو-

  . لبخيل
    ﴿ ،)٦( ﴾   ﴿ :؛ حنو)إىل (ة وموافق-
﴾)٧(.  

  .)٩(﴾ ﴿ ،)٨(﴾ ﴿: ؛ حنو)على( و-
    ﴿، )١٠(﴾    ﴿: ؛ حنو)من( و-

﴾)١١(.  
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  .)١(﴾ما جاَءهمبلْ كَذَّبوا بِالْحقِّ ل﴿ :؛ كقراءة اجلحدري)عند( و-
  .)٢(﴾   ﴿: ؛ حنو)بعد( و-
: ؛ أي)٣(﴾          ﴿: ؛ حنو)عن( و-
  . ما سبقتمونا:  خاطبوا به املؤمنني، وإال لقيلمأنه حقهم، ال وفيعنهم، 

  .  معناه كاألذنفي وهي اجلارة السم السامع لقولٍ أو ما : والتبليغ-
      ﴿: وتسمى الم العاقبة؛ حنو:  والصريورة-
  . ، فهذا عاقبة التقاطهم ال علته؛ إذ هي التبني)٤(﴾

 ألن كونه عدوا ملا كان ناشئًا عن االلتقاط هي للتعليل جمازا؛: ومنع قوم ذلك، وقالوا
  .  نزل منزلة الغرض على طريق الْمجاز- يكن غرضا هلملَموإن -

 التقطوه ليكون لَهم عدوا، وأنهم للتعليل حقيقة، أنهاالذي عندي : وقال أبو حيان
    ﴿: لمخافة أن يكون؛ كقوله: وذلك على حذف مضاف تقديره

  . انتهى. كراهة أن تضلوا: أي؛ )٥(﴾
 ﴿:  حنو والتأكيد، وهي الزائدة أو املقوية للعامل الضعيف لفرعية أو تأخري؛-

﴾)١(﴾   ﴿، )٧(﴾   ﴿، )٦(.  
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   ﴿ ،)٢(﴾ ﴿:  والتبيني للفاعل أو املفعول؛ حنو-
﴾)٣(.  

  .هي الم التعليل: والناصبة
  ﴿، )٤(﴾   ﴿: هي الم الطلب؛ حنو: والْجازمة

﴾)٧(﴾  ﴿، )٦(﴾  ﴿، )٥(.  
  :وغري العاملة أربع

توكيد مضمون اجلملة، تخليص املضارع للحال؛ : الم االبتداء، وفائدتها أمران -
  .)٩(﴾   ﴿، )٨(﴾  ﴿: حنو

كُلُونَ نهم لَيأْأإِالََّ ﴿: املفتوحة؛ كقراءة سعيد بن جبري) أن( خرب في والالم الزائدة -
ام١١(﴾     ﴿: ، واملفعول؛ كقوله)١٠(﴾الطَّع(.  
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، )١(﴾   ﴿: ؛ حنو)لوال(أو ) لو( والم الْجواب للقسم أو -
﴿  ﴾)٣(﴾  ﴿، )٢( ،﴿     

  ﴾)٤(.  
 والالم املوطئة، وتسمى املؤذنة، وهي الداخلة على أداة شرط لإليذان بأن -

        ﴿: نِي على قسم مقدر؛ حنواجلواب بعدها معها مب
    ﴾)٥(.  

) � ()٦(  

  :على أوجه ••••
  ﴿، )٧(﴾     ﴿: أن تكون نافية؛ حنو: أحدها -

    ﴾)٩(﴾         ﴿، )٨(.  
 ؛أن تكون لطلب الترك، فتختص باملضارع، وتقتضي جزمه واستقباله: الوجه الثانِي
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 ﴿ ، )٢(﴾   ﴿، )١(﴾  ﴿: يا؛ حنوسواء كان نه
  .)٤(﴾ ﴿: ، أو دعاء؛ حنو)٣(﴾  

    ﴿،)٥(﴾   ﴿:التأكيد، وهي الزائدة؛ حنو: الثالث
  .  ليعلموا:؛ أي)٧(﴾   ﴿،)٦(﴾   

  . هنا مؤكدة قائمة مقام إعادة اجلملة مرة أخرى) ال: (قال ابن جني

�ت ( ()٨(
  

  :فيهااختلف  ••••
  . نقص: فعل ماضٍ بِمعنى: فقال قوم

، تحركت الياء فقُلبت ألفًا النفتاح ما قبلها، وأُبدلت )ليس(أصلها : وقيل
  . السني تاء

النافية زيدت عليها التاء لتأنيث الكلمة، وحركت ) ال (:هي كلمتان: وقيل
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  . اللتقاء الساكنني، وعليه اجلمهور
بأنه ، واستدل له أبو عبيدة )احلني(زائدة في أول هي ال النافية، والتاء : وقيل

  .)١(﴾  ﴿في اخلط، ) حني (���وجدها في مصحف عثمان خمتلطة 
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� �ـــ�م ( (  

�وردت في القرآن في مخسة مواضع متلوة  وامسها، ولَم جيئ بعدها ) أن(���
  : فعل، فاختلف فيها

مع ماضٍ حيزه ) أن(حقا، و: فعل معناه) جرم(نافية لما تقدم، و) ال: (فقيل
  .في موضع رفع

كسب لَهم عملهم الندامة وما في : كسب؛ أي: معناه) جرم(زائدة، و: وقيل
  . حيزها في موضع نصب

  . حقا: مها كلمتان ركبتا وصار معنامها: وقيل
  . البد، وما بعدها في موضع نصب بإسقاط حرف اجلر: معنامها: وقيل


ـ	ــ�   (()١(  

  : دة النون، حرف ينصب االسم ويرفع اخلرب، ومعناه االستدراكمشد
وفُسر بأن تنسب لما بعدها حكما خمالفًا لحكم ما قبلها، ولذلك البد أن 

    ﴿: يتقدمها كالم خمالف لما بعدها أو مناقض له؛ حنو
 ﴾)٢(.  

  ". البسيط"قاله صاحب . وقد ترد للتوكيد جمردا عن االستدراك
؛ ألن )ما زيد شجاعا، لكنه كرمي: (سر االستدراك برفع ما توهم ثبوته؛ حنووفُ

الشجاعة والكرم ال يكادان يفترقان، فنفي أحدمها يوهم نفي اآلخر، ومثِّل التوكيد 
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  . من االمتناع) لو(، فأكدت ما أفادته ) جيئلَملو جاءين أكرمته، لكنه : (بنحو
للتشبيه ) كأن(عا، وهو الْمختار؛ كما أن  لَهما مأنهماواختار ابن عصفور 
، فطُرحت اهلمزة للتخفيف، )لكن أن( مركبة من إنها: املؤكد، وهلذا قال بعضهم

  . للساكنني) لكن(ونون 


	ـــْ� ( ()١(
  

  :مخففة، ضربان ••••
 خمففة من الثقيلة، وهي حرف ابتداء ال يعمل، بل لمجرد إفادة االستدراك: أحدهما
  .)٢(﴾   ﴿: ة؛ القترانِها بالعاطف في قولهوليست عاطف
  ﴿: عاطفة إذا تالها مفرد، وهي أيضا لالستدراك؛ حنو: والثانِي

﴾)٥(﴾   ﴿، )٤(﴾ ﴿، )٣(.  


ـ�ى و
ــ�ن ( (  

  ).عند(تقدمتا في 
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ـ#ــ� ( ()١(  

حرف ينصب االسم ويرفع اخلرب، وله معان:  
، )٢(﴾ ﴿: في الْمحبوب؛ حنوالتوقع، وهو الترجي : أشهرها

  . تفيد تأكيد ذلكأنها، وذكر التنوخي )٣(﴾  ﴿:  املكروه؛ حنوفيواإلشفاق 
  .)٤(﴾ أَو يخشىكَّرفَقُوالََ لَه قَوالًَ لَّيِّنا لَّعلَّه يذَّ﴿: التعليل، وخرج عليه: الثانِي
 ﴿، )٥(﴾       ﴿: االستفهام، وخرج عليه: الثالث

  .)يدري(، ولذا علق )٦(﴾  
؛ )لعل( القرآن من في وحكى البغوي عن الواقدي أن مجيع ما :)٧("الربهان" فيقال 

  .؛ فإنها للتشبيه)٨(﴾ ﴿:  للتعليل؛ إال قولهفإنها
:  قولهفي صحيح البخاري فيووقع ،  يذكره النحاةلَموكونها للتشبيه غريب : قال

، وذكر غريه أنه للرجاء الْمحض، وهو بالنسبة )٩(للتشبيه) لعل(أن : )٨(﴾ ﴿
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  . انتهى. إليهم

 ) �
َ ()١(
  

، )٢(﴾   ﴿: حرف جزم لنفي املضارع وقلبه ماضيا؛ حنو
  .)٣(﴾أَلَم نشرح﴿: لغة حكاها اللحياين، وخرج عليها قراءة بِهاوالنصب  

 ) � %
َ()٤(  

  :على أوجه ••••
، )لَم(ن تكون حرف جزم خمتص باملضارع وتنفيه وتقلبه ماضيا كـ أ: أحدها

  : لكن يفترقان من أوجه
  .  أنها ال تقترن بأداة شرط-
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  .  ونفيها مستمر إلَى احلال، وقريب منه، ويتوقع ثبوته-
  . لَم يذوقوه، وذوقه لَهم متوقع: )١(﴾  ﴿ قال ابن مالك في -
  ).فعل(لنفي ) لَم(، و)قد فعل(فهي لنفي  ؛)لَم( وأن نفيها آكد من نفي -
، وهي أحسن ما خيرج )لَم(جائز احلذف اختيارا؛ بِخالف ) لَما( وأن منفي -

  . قاله ابن احلاجب. لَما يهملوا أو يتركوا: ؛ أي)٢(﴾ كُالَ لَّماوإِنْ﴿: عليه
 اآلن إلَى مأنه:  لَما يوفوا أعمالَهم؛ أي:لكن األوىل أن يقدر: وقال ابن هشام

  .  يوفوها وسيوفونهالَم
أن تدخل على املاضي، فيقتضي مجلتني وجدت الثانية عند وجود : الثاين
حرف وجود لوجود، : ، ويقال فيها)٣(﴾    ﴿: األوىل؛ حنو

  ).حني (بِمعنى حينئذ ظرف أنها إلَى وذهب مجاعة
  .  اجلملةإلَى وباإلضافة  خمتصة باملاضيألنها؛ )إذ (بِمعنى: وقال ابن مالك

  ﴿: أن تكون حرف استثناء، فتدخل على االمسية واملاضوية؛ حنو: الثالث
  .)٥(﴾      ﴿إال،: ؛ بالتشديد؛ أي)٤(﴾   

)�
()٦(
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، فهو لتأكيد )ال (���حرف نفي ونصب واستقبال، والنفي بِها أبلغ من النفي 
وإن منعه مكابرة، : باز، حتى قال بعضهمالنفي؛ كما ذكره الزمخشري وابن اخل

  ). لَما(و) لَم(؛ كما في )أفعل: (لنفي) ال(، و)إين أفعل: (فهي لنفي
ذكره ابن ). ال (���واملشكوك ) لن (���العرب تنفي املظنون : قال بعضهم

  ". التبيان"الزملكاين في 
يمتد معها ) ال(في، ولنفي ما قرب وعدم امتداد الن) لن(إن : قال ابن الزملكانِي

  . النفي
آخرها األلف، واأللف يمكن ) ال(وسر ذلك أن األلفاظ مشاكلة للمعاين، و: قال

  . امتداد الصوت بِها؛ بِخالف النون، فطابق كل لفظ معناه
 ﴿: حيث لَم يرد النفي مطلقًا، بل في الدنيا، حيث قال) لن (���ولذلك أتى : قال

، حيث أريد نفي اإلدراك على )٢(﴾  ﴿:له قوفي) ال (����، و)١(﴾
  . انتهى. اإلطالق، وهو مغاير للرؤيا

  . اآلية)٣(﴾     ﴿:للدعاء، وخرج عليه) لن(وترد : وقيل

))
()٤(
  

  . الشرطية) إن(حرف شرط في املضي، يصرف املضارع إليه، بعكس 
  : لى أقوالواختلف في إفادتها االمتناع وكيفية إفادتها إياه ع •
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أنها ال تفيده بوجه، وال تدل على امتناع الشرط، وال امتناع : أحدها -
اجلواب، بل هي لمجرد ربط اجلواب بالشرط، دالة على التعليق في املاضي؛ كما 

  . على التعليق في املستقبل، ولَم تدل باإلمجاع على امتناع وال ثبوت) أن(دلت 
 ار الضروريات؛ إذ فهم االمتناع منها كالبديهي؛وهذا القول كإنك: قال ابن هشام
فهم عدم وقوع الفعل من غري تردد، وهلذا جاز استدراكه ) لو فعل(فإن كل من مسع 

  ). لو جاء زيد أكرمته، لكن لَم يجئ: (فتقول
أنها : إنها حرف لما كان سيقع لوقوع غريه؛ أي: وهو لسيبويه؛ قال: الثانِي

: كان يتوقع ثبوته لثبوت غريه، واملتوقع غري واقع، فكأنه قالتقتضي فعالً ماضيا 
  . حرف يقتضي فعالً امتنع المتناع ما كان يثبت لثبوته

حرف : وهو املشهور على ألسنة النحاة، ومشى عليه املعربون؛ أنها: الثالث
لو جئت : (يدل على امتناع اجلواب المتناع الشرط، فقولك: امتناع المتناع؛ أي

  .دال على امتناع اإلكرام المتناع الْمجيء) متكألكر
   ﴿: واعترض بعدم امتناع اجلواب في مواضع كثرية؛ كقوله تعاىل

             ﴾)١( ،﴿ 
  . ؛ فإن عدم النفاد عند فقد ما ذُكر، والتولِّي عند عدم اإلمساع أوىل)٢(﴾ 

قتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه  حرف يأنهاوهو البن مالك؛ : والرابع
  . من غري تعرض لنفي التايل

حمكوم بانتفائه وبكونه ): لو قام زيد قام عمرو: (فقيام زيد من قولك: قال
مستلزما ثبوته لثبوت قيام من عمرو، وهل وقع لعمرو قيام آخر غري الالزم عن قيام 
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  . زيد أو ليس له؟ ال تعرض لذلك
  .ه أجود العباراتوهذ: قال ابن هشام

  :تنبيه •
 ﴿: ؛ حنو)إن( يصلح موضعها الَّتي املستقبل، وهي فيشرطية ) لو( ترد -

 ﴾)٢(﴾  ﴿، )١(.  
املفتوحة، وأكثر وقوعها بعد ) أن( يصلح موضعها الَّتي ومصدرية، وهي -

   ﴿، )٣(﴾      ﴿: وحنوه؛ حنو) ود(
  . والتعمري واالفتداءالرد: ؛ أي)٥(﴾   ﴿، )٤(﴾

، وهلذا )٦(﴾   ﴿: ؛ حنو)ليت( يصلح موضعها الَّتي وللتمني، وهي -
هاصب الفعل يف جوابِن.  

  .)٧(﴾  ﴿: وللتعليل، وخرج عليه-

)�)
()٨(
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  :على أوجه
      ﴿: أن تكون حرف امتناع لوجود؛ حنو: أحدها

﴾)٢(﴾          ﴿، )١( ، ﴿   
﴾)٣(.  

 املضارع أو ما في، فهي للتحضيض والعرض )هال (بِمعنىأن تكون : الثانِي
وللتوبيخ . )٥(﴾    ﴿، )٤(﴾  ﴿:  تأويله؛ حنوفي

    ﴿، )٦(﴾    ﴿:  املاضي؛ حنوفيوالتنديم 
  ﴾)٨(﴾   ﴿، )٧(.  

، )٩(﴾ ﴿:  وجعل منهأن تكون لالستفهام، ذكره الْهروي،: الثالث
  ). هال (بِمعنى فيهما أنها، والظاهر )١٠(﴾   ﴿

   ﴿: أن تكون للنفي، ذكره الْهروي أيضا، وجعل منه: والرابع
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  .﴾ ﴿ جيء العذابأهلها، عند م: فما آمنت قرية؛ أي: ؛ أي)١(﴾
 قبل اإليمانى ترك التوبيخ عل:  اآليةفياملراد :  يثبتوا ذلك، وقالوالَمواجلمهور 

  . ، واالستثناء حينئذ منقطع﴾فهال﴿: جميء العذاب، ويؤيده قراءة أيب
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)�,)
()١(
  

  .)٢(﴾   ﴿:؛ قال تعاىل)لوال(بِمنزلة 
  . ترد إال للتحضيضلَم: وقال الْمالقي

).�
()٣(
  

إنها تفيد : التمني، وقال التنوخي: حرف ينصب االسم ويرفع اخلرب، ومعناه
  .كيدهتأ

)0�
()٤(
  

  . فعل جامد، ومن ثَم ادعى قوم حرفيته
  . نفي مضمون اجلملة في احلال، ونفي غريه بالقرينة: ومعناه

   ﴿: هي لنفي احلال وغريه، وقواه ابن احلاجب بقوله تعاىل: وقيل
   .؛ فإنه نفي للمستقبل)٥(﴾  

التربئة، ) ال (���اجلنس؛ وترد للنفي العام الْمستغرق املراد به : قال ابن مالك
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  .)١(﴾     ﴿: وهو مما يغفل عنه، وخرج عليه
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-٥٧٩-

)�,()١(
  

  .اسمية وحرفية •
  :فاالسمية؛ ترد

  .)٢(﴾      ﴿: ؛ حنو)الذي(بِمعنى : موصولة -
  . ويستوي فيها املذكر واملؤنث، واملفرد والْمثنى واجلمع

  ﴿:  العالم؛ حنوفييعلم، وقد تستعمل والغالب استعمالُها فيما ال 
  . اهللا: ؛ أي)٤(﴾    ﴿،)٣(﴾

 ﴿:  قوله تعاىلفي، واجتمعا والْمعنى ضمريها مراعاة اللفظ فيويجوز 
             ﴾)٥(.  

  . وهذه معرفة؛ بِخالف الباقي
  أي أشيء؟ : بِمعنى واستفهامية؛ -

وأنواعهم  أعيان ما ال يعقل وأجناسه وصفاته، وأجناس العقالء  عنبِهاويسأل 
 ﴿، )١(﴾  ﴿، )٧(﴾ ﴿، )٦(﴾ ﴿: وصفاتهم؛ حنو
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﴾)٢(.  
:  عن أعيان أويل العلم؛ خالفًا لمن أجازه، وأما قول فرعونبِهاوال يسأل 

  .  فإنه قاله جهالً، ولهذا أجابه موسى بالصفات؛)٣(﴾  ﴿
فها إذا جرت، وإبقاء الفتحة دليالً عليها؛ فرقًا بينها وبني ويجب حذف أل

  .)٦(﴾  ﴿ ،)٥(﴾   ﴿، )٤(﴾ ﴿: املوصولة؛ حنو
    ﴿، )٧(﴾      ﴿: ؛ نحووشرطية -

 ﴾)٨(.  
، وال )١٠(﴾   ﴿ ،)٩(﴾   ﴿ :وتعجبية؛ نحو -

، )١١(﴾مِرك بِربِّك الْكَرِيغَأَما ﴿: بن جبري قراءة سعيد في القرآن إال فيثالث لَهما 
  . وحملها رفع باالبتداء، وما بعدها خرب، وهي نكرة تامة
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نِعم :  أي؛)٢(﴾ ﴿ ،)١(﴾  ﴿:  ونكرة موصوفة؛ نحو-
  . شيئًا يعظكم به

  .  شيئًا هيمعنِ: ؛ أي)٣(﴾ ﴿: وغري موصوفة؛ حنو-
  :رفية تردحوالْ
  . مدة استطاعتكم: ؛ أي)٤(﴾   ﴿:  زمانية؛ حنوإما: مصدرية -

  . بنسيانكم: ؛ أي)٥(﴾  ﴿: أو غري زمانية؛ حنو
، )٧(﴾  ﴿ ،)٦(﴾  ﴿: ؛ حنو)ليس(إما عاملة عمل : ونافية -

  .  القرآنفي لَها، وال رابع )٨(﴾     ﴿
  ﴿، )٩(﴾     ﴿: أو غري عاملة؛ حنو

﴾)١٠(.  
  . وهي لنفي الْحال: ن الْحاجبقال اب
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 في )قد(���� النفي جوابا في التأكيد؛ ألنه جعلها معنىومقتضى كالم سيبويه أن فيها 
  . لَها التأكيد؛ فكذلك ما جعل جوابا معنىفيها ) قد(اإلثبات، فكما أن 

   ﴿، )١(﴾   ﴿: إما كافة؛ حنو: وزائدة للتأكيد -
﴾)٤(﴾   ﴿ ،)٣(﴾  ﴿، )٢(.  

 ﴿، )٧(﴾ ﴿، )٦(﴾  ﴿ ،)٥(﴾ ﴿: أو غري كافة؛ حنو
 ﴾)٩(﴾ ﴿، )٨(.  

)١٠() ,�ذا(
  

  :ترد على أوجه •
موصولة، وهو أرجح الوجهني في ) ذا(استفهاما، و) ما(أن تكون : أحدها
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﴿فْوقُونَ قُلِ الْعنفاذَا يم كأَلُونسيي )١(﴾والذي ينفقونه العفو؛ إذ :  قراءة الرفع؛ أيف
  . األصل أن تجاب االمسية باالمسية، والفعلية بالفعلية

  . إشارة) ذا(استفهاما، و) ما(أن تكون : الثانِي
 فيكله استفهاما على التركيب، وهو أرجح الوجهني ) ماذا(أن يكون : الثالث

  . ينفقون:  قراءة النصب؛ أيفي )٢(﴾   ﴿
 بِمعنى، أو موصوالً )شيء (بِمعنىكله اسم جنس ) ذاما(أن يكون : الرابع

  ). الذي(
  . لإلشارة) ذا(زائدة، و) ما(أن تكون : الْخامس
  . زائدة) ذا(استفهاما، و) ما(أن تكون : السادس

)3�َ,()٣(
  

  .)٤(﴾  ﴿: ترد استفهاما عن الزمان؛ حنو
  .وشرطًا

)4,()٥(
  

، وهي فيها )١(﴾   ﴿: اسم بدليل جرها بِمن في قراءة بعضهم
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  ).عند (بِمعنى
 ﴿، )٢(﴾   ﴿: وأصلها لمكان االجتماع أو وقته؛ حنو

 ﴾)٣( ،﴿كُمعم لَهسرن لَن﴾)٤(.  
: جمرد االجتماع واالشتراك من غري مالحظة املكان والزمان؛ حنو: وقد يراد به

﴿  ﴾)٦(﴾  ﴿، )٥(.  
    ﴿، )٨(﴾    ﴿ ،)٧(﴾ ﴿: وأما حنو

  .)١١(العلم واحلفظ واملعونة جمازا: ؛ فاملراد به)١٠(﴾   ﴿، )٩(﴾
هو ) مع( النصرة، وأن املضاف إليه لفظ معنىويقتضي : )١٢(قال الراغب
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 فييضاف إليه ) مع(الذي : ؛ أي)١(﴾    ﴿: الْمنصور؛ حنو قوله
  .  ناصرنا]اهللا[:  هو املنصور؛ أي﴾ ﴿:قوله

  .  اآليات املذكورة]حنوهو[

)�ْ,ِ()٢(
  

• حرف جر له معان:  
 ﴿، )٣(﴾  ﴿: ابتداء الغاية مكانا وزمانا وغريمها؛ حنو: أشهرها -

 ﴾)٥(﴾  ﴿، )٤(.  
، وقرأ )٦(﴾   ﴿: مسدها؛ حنو) بعض( والتبعيض؛ بأن يسد -

  .﴾حتبون ما بعض﴿: ابن مسعود
     ﴿: ؛ حنو)مهما(و) ما ( والتبيني، وكثريا ما تقع بعد-

﴾)٩(﴾    ﴿، )٨(﴾   ﴿، )٧(، ﴿  
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 ﴾)١(.  
  .)٣(﴾     ﴿، )٢(﴾  ﴿: والتعليل -
   ﴿:  والفصل باملهلة، وهي الداخلة على ثاين املتضادين؛ حنو-
﴾)٥(﴾    ﴿، )٤(.  
  . بدهلا: ؛ أي)٦(﴾    ﴿:  والبدل؛ حنو-
  .)٧(﴾    ﴿ :نصيص العموم؛ حنو وت-
  . به: ؛ أي)٨(﴾   ﴿: ؛ حنو)الباء (ومعنى -
  .عليهم: ؛ أي)٩(﴾  ﴿: ؛ حنو)على( و-
  .فيه: ؛ أي)١٠(﴾     ﴿: ؛ حنو)في( و-
  . عنه: ؛ أي)١١(﴾     ﴿: ؛ حنو)عن( و-
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  .عنده: ؛ أي)١(﴾       ﴿: ؛ حنو)عند( و-
   ﴿:  النفي أو النهي أو االستفهام؛ حنوفيكيد، وهي الزائدة  والتأ-

  ﴾)٣(﴾      ﴿، )٢(.  
، )٤(﴾    ﴿: اإليجاب، وخرجوا عليهفي وأجازها قوم -

﴿   ﴾)٧(﴾  ﴿، )٦(﴾    ﴿، )٥(.  
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)�,()١(
  

  :ال تقع إال اسما، فترد •
  .)٢(﴾        ﴿: ؛ حنوموصولة -
  .)٣(﴾    ﴿: ؛ حنووشرطية -
  .)٤(﴾   ﴿: ؛ حنوواستفهامية -
  . فريق يقول: ؛ أي)٥(﴾   ﴿: ونكره موصوفة -

  . اذكر واملفرد وغريمهميف استوائها يف الْ) ما (���وهي 
أكثر وقوعا يف ) ما(، ونكتته أن )ما(م؛ عكس ها يف العالوالغالب استعمالُ

يعقل، فأعطوا ما كثرت مواضعه للكثري، وما  مننها، وما ال يعقل أكثر مالكالم م
  .ت للقليل؛ للمشاكلةقلَّ

 املوصولتني دون فيبغريه ) ما(بالعالم و) من(واختصاص : قال ابن األنباري
  . األسماءالشرطيتني؛ ألن الشرط يستدعي الفعل، وال يدخل على 

)�%8,()٦(
  

  .)١(﴾  ﴿ا في اسم لعود الضمري عليه
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؛ محالً على اللفظ وعلى )بِها(، وضمري )به(عاد عليها ضمري : قال الزمخشري
  . الْمعنى

  . وهي شرط لما ال يعقل؛ غري الزمان؛ كاآلية املذكورة
الزائدة؛ أُبدلت ) ما(الشرطية و) ما(إن أصلها :  قال قوممثَوفيها تأكيد، ومن 

  . رارألف األوىل هاء؛ دفعا للتك

)٢()ا
9(ن(
  

  :على أوجه
  .)٣(﴾     ﴿: وهي ضمري النسوة؛ حنو: اسم

  :وهي نوعان: وحرف
 ﴿، )٤(﴾ ﴿:  نون التوكيد، وهي خفيفة وثقيلة؛ حنو-
  .  هذين املوضعنيفي القرآن إال في تقع اخلفيفة ولَم، )٥(﴾
ا وءوعد اآلخرة ليسوفَإِذَا جاَء ﴿:  قراءة شاذة، وهيفيوثالث  ]:قال السيوطي[

كُموهج٦(﴾و( ي، ورابعقراءة احلسنف  :﴿يأَلْقمنهي جا ف﴾)ي )٧ي، ذكره ابن جنف 
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  .)١("الْمحتسب"
، )٢(﴾﴿:  ونون الوقاية، وتلحق ياء املتكلم املنصوبة بفعل؛ حنو-

، )٥(﴾  ﴿ ،)٤(﴾  ﴿: ، أو حرف؛ حنو)٣(﴾﴿
   ﴿: ؛ حنو)عن(أو ) من(، أو )٦(﴾  ﴿: ؛ حنو)لدن(����والْمجرورة 

﴾)٨(﴾   ﴿، )٧(.  

)��)9�
  )ا

تنوين التمكني، وتنوين التنكري، وتنوين : نون تثبت لفظًا الخطا، وأقسامه كثرية
  . العوض، وتنوين الفواصل

)�#َ:َ()٩(
  

ستخرب،  للمحرف جواب، فيكون تصديقًا للمخبِر، ووعدا للطالب، وإعالما
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  . وكسرها، وإتباع النون لَها في لغات قرئ بِها) حاء(وإبدال عينها 

)�#ْ:ِ(  

  .فعل إلنشاء املدح ال يتصرف



 

  

٥٩٢

-٥٩٢-

)١()ا
�8ء(
  

    ﴿:  اسم ضمري غائب يستعمل في اجلر والنصب؛ حنو-
﴾)٢(.  

﴿ ، )٣(﴾ ﴿: ، وللسكت؛ حنو)إيا (��� وحرف للغيبة، وهو الالحق -
 أواخر آي في بِها، وقرئ )٧(﴾ ﴿، )٦(﴾﴿، )٥(﴾﴿، )٤(﴾

  .اجلمع وقفًا

   )٨()ه�(

، وجيوز مد ألفه، فيتصرف حينئذ للمثنى )خذ( ترد اسم فعل بِمعنى -
  .)٩(﴾  ﴿: واجلمع؛ حنو
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  .)١(﴾  ﴿: وامسا، ضمريا للمؤنث-
، )٢(﴾ ﴿، ﴾﴿:  وحرف تنبيه، فتدخل على اإلشارة؛ حنو-

وعلى نعت؛ . ﴾ ﴿: ضمري الرفع املخرب عنه بإشارة؛ حنووعلى . ﴾﴿
  .﴾ ﴿: النداء؛ حنوفي: أي

 أَيه﴿:  لغة أسد حذف ألف هذه وضمها إتباعا، وعليه قراءةفيوجيوز 
٣(﴾الثَّقَالَن(.  

  )ه�ت(

  . فعل أمر ال يتصرف، ومن ثَم ادعى بعضهم أنه اسم فعل

)٤()ه�(
  

ديق دون التصور، وال يدخل على منفي وال حرف استفهام يطلب به التص
  . وال اسم بعده فعل غالبا وال عاطف) أن(شرط وال 

  . وال يكون الفعل معها إال مستقبالً: قال ابن سيده
  .)٥(﴾ ربكُم حقاكُمفَهلْ وجدتم ما وعد﴿: ورد بقوله تعاىل

  .)١(﴾   ﴿: ، وبه فسر)قد (بِمعنىوترد 
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٢(﴾    ﴿: النفيىوبِمعن(.  
  . ومعان أخر

  )ه��(

  :دعاء إلَى الشيء، وفيه قوالن
أصلحته؛ فحذف : ألمت الشيء؛ أي: من قولك) لَم(و) ها(أن أصله : أحدمها

  . األلف وركب
اقصده، : هل لك في كذا؟ أُمه؛ أي: ؛ كأنه قيل)أم) (هل(أصله : وقيل

  . فركِّبا
 في التثنية واجلمع، وبِها ورد القرآن، ولغة تميم ولغة احلجاز تركه على حاله

  . إحلاقه العالمات

  )ه�9(

 عليه ، وتدخل)٣(﴾  ﴿: اسم يشار به للمكان القريب؛ حنو
 للزمان ، وقد يشار به)٤(﴾  ﴿:الالم والكاف، فيكون للبعيد؛ حنو

  .)١(﴾   ﴿، )٥(﴾     ﴿: اتساعا، وخرج عليه
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  )ه�.(

  . أسرع وبادر: فعل بِمعنىاسم 
: بِمعنى، وهو فعل )جئت(؛ بوزن ﴾هئْت﴿وقرئ : )٢("الْمحتسب"قال في 

  ). أصلحت: (بِمعنى، وهو فعل ﴾هيئت﴿: ، وقرئ)تهيأت(

  )ه��8ت(

  .)٣(﴾   ﴿: ؛ قال تعاىل)بعد: (اسم فعل بِمعنى
  . البعد لما توعدون: قال الزجاج

  .ألجله: بعد األمر لما توعدون؛ أي: ه فيه الالم؛ فإن تقديرهوهذا غلط أوقع: قيل
  . وأحسن منه أن الالم لتبيني الفاعل

)٤()ا
(او(
  

  . جارة وناصبة وغري عاملة
  .)٥(﴾    ﴿:  فاجلارة واو القسم؛ حنو-
  ).مع( والناصبة واو -
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  :وغري العاملة أنواع -
  .)١(﴾  ﴿: وواو العطف، وهي لمطلق اجلمع؛ حن: أحدها

 )٢(﴾   ﴿: ؛ حنو)إما (��� اقترانِها فيوتفارق سائر حروف العطف 
 ﴿:حنو؛ )لكن( ��� و، )٣(﴾     ﴿: بعد النفي؛ حنو) ال (���و

 ﴾)٤(.  
 ﴿: والعام على اخلاص وعكسه؛ حنو، وتعطف العقد على النيف

  ﴾)٥( ،﴿         
﴾)٦(.  

   ﴿، )٧(﴾   ﴿:  مرادفه؛ حنووالشيء على
﴾)٨(.  

  .)٩(﴾كُمبِرُءوسكُم وأَرجل﴿: والْمجرور على اجلوار؛ حنو
   ﴿: ، ومحل عليه مالك)أو (بِمعنىترد : وقيل
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  . اآلية)١(﴾
  . جي الواو الداخلة على األفعال املنصوبةومحل عليه اخلارزن: وللتعليل

  ﴿، )٢(﴾     ﴿: حنوواو االستئناف؛ : ثانيها
 وانجزم ما بعده، ونصب ﴾﴿، إذ لو كانت عاطفة لنصب )٣(﴾  

﴿﴾.  
  .)٤(﴾  ﴿: واو احلال الداخلة على اجلملة االمسية؛ حنو: ثالثها

 تدخل على اجلملة الواقعة صفة لتأكيد ثبوت الصفة أنهاوزعم الزمخشري 
  ﴿: احلالية، وجعل من ذلكللموصوف ولصوقها به كما تدخل على 

 ﴾)٥(.  
واو الثمانية، ذكرها مجاعة كاحلريري وابن خالويه والثعلبِي، وزعموا : رابعها

 عدد تام وأن ما بعده بأنهاأن العرب إذا عدوا يدخلون الواو بعد السبعة إيذانا 
 ﴿:  قولهإلَى ﴾   ﴿: مستأنف، وجعلوا من ذلك قوله

  ﴿:  قولهإلَى ﴾ ﴿ :، وقوله)٦(﴾ 
  .)١(﴾﴿ : قولهإلَى ﴾﴿:؛ ألنه الوصف الثامن، وقوله)٧(﴾
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  .  اجلميع للعطففي وأنهاوالصواب عدم ثبوتها، 
  .)٢(﴾   ﴿:الزائدة، وخرج عليه واحدة من قوله: خامسها
  ﴿،﴾﴿: اسم أو فعل؛ حنوفيواو ضمري الذكور : سادسها

  ﴾)٤(﴾   ﴿،)٣(.  
   ﴿: لغة طيئ، وخرج عليهفيواو عالمة املذكورين : سابعها

﴾)٥( ،﴿ريوا كَثمصوا ومع اثُممنهّم ﴾)٦(.  
وإِلَيه ﴿: الواو املبدلة من مهزة االستفهام املضموم ما قبلها؛ كقراءة قنبل: ثامنها

 ورشالن���� مونت٧(﴾أَم( ،﴿ ُنوعرموقَالَ فنتآمبِه ﴾)٨(.  

)٩()وي آ�:<(
  

  . ، والكاف ضمري جمرور)ويلك: (كلمة تندم وتعجب، وأصله: قال الكسائي
) أن(أعجب، والكاف حرف خطاب، و: اسم فعل بِمعنى: )وي(: وقال األخفش
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  . أعجب ألن اهللا: على إضمار الالم، والْمعنى
  . تشبيهكلمة مستقلة للتحقيق ال ال) كأن(وحدها، و) وي: (وقال اخلليل

  : ثالثة أوجه) وي كأنه(حيتمل : وقال ابن األنباري
  . ألَم تروا: حرف، والْمعنى) أنه(حرفًا، و) ويك( أن يكون -
  . ويلك:  أن يكون كذلك، والْمعنى-
حرف، ووصال خطا لكثرة ) كأنه(حرفًا للتعجب، و) وي( وأن تكون -

  .﴾﴿االستعمال؛ كما وصل 

  )و��(

، وقد يوضع )١(﴾   ﴿: تقبيح؛ قال تعاىل) ويل: (قال األصمعي
  .)٣(﴾ ﴿،)٢(﴾﴿:موضع التحسر والتفجع؛ حنو

)��()٤(
  

حرف لنداء البعيد حقيقة أو حكما، وهي أكثر أحرفه استعماالً، وهلذا ال 
  .)٦(﴾ ﴿،)٥(﴾  ﴿: يقدر عند احلذف سواها؛ حنو
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  . بِهاإال ) أيتها(وال ينادى اسم اهللا و
  .ويفيد التأكيد املؤذن بأن اخلطاب الذي يتلوه يعتنى به جدا: ل الزمخشريقا

  ﴿،)١(﴾ ﴿: وترد للتنبيه، فتدخل على الفعل واحلرف؛ حنو
﴾)٢(.  
  ]:قال السيوطي[
  :تنبيه •

 القرآن على وجه موجز فيها قد أتيت على شرح معاين األدوات الواقعة 
 هو تصانيفنا إنما أبسطه؛ ألن حمل البسط واإلطناب لَمومفيد محصل للمقصود منه، 

 هو ذكر إنما مجيع أنواع هذا الكتاب في فن العربية وكتبنا النحوية، واملقصود في
  . القواعد واألصول ال استيعاب الفروع واجلزئيات

، "األزهية" فيوقد أفرد هذا النوع بالتصنيف خالئق من املتقدمني؛ كالْهروي 
  ". اجلنِى الداين "فيتأخرين؛ كابن أم قاسم وامل

  
  
  
  

�����  
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B وا
A@#(ن�C
  )F( ا
9(ع ا

   ,ـ#ــ��ـــE Fـ��ـ@ــ< ��

أعربوا $:  من حديث أيب هريرة مرفوعا)١(ينبغي االعتناء به؛ فقد أخرج البيهقي
  .#القرآن والتمسوا غرائبه

  . )٢(وأخرج مثله عن عمر وابن عمر وابن مسعود موقوفًا
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 9)��O , 1�cy �, 5kS�y ^T 	�8� , �0���	 #$��, :	jtc B�tk B8 5I��	� B�tk B8� , �t��O 



 

  

٦٠٢

-٦٠٢-

                                                                                                                                                    

	��  ��O�L�S,"! 
Z)0�[�	 p%FQF7 �R-	 3%)?0 GJ� ,p�[)Lb� ;/��� ~@��&8�! 

@%�K G7	 �Ry �y� : 5&�)�	 1u�crO "b& G7 BN�t)�	 9X��O f���� �5tT$��A � Gt�
 1tt)0�2g$�tt�L-	 ���tt0}	 f ����.5ttT$.. � /��ttD	 f >��tt� xy Gtt7	 1ttu�cy�

������5T$����*�  G, Z)0�2 G -	 >�), G, B��U& Gt, ;bt��	 xy Gt, gSt&
@%�K G7 �	 S�, M�T:"BN�)�	 	%7�,y ;x�, 1L�O "! 

 f g$�h��	 M�T ,p�[)Lb� ;/��� ~@��&8� j�J�	 �0$�?�	���+��: �" Gt, gS&-	 >�),
Z�O%J�	 f S�0 9&� g$%|�	 1�, 3�$ ;b��	 xy" ! f B�t�� G7	 ~�k� >�),� V�t)|�	

�*��+. !� 
ttt� xy Gttt7	 1tttu�cy�tttD	 f >�� /��������5tttT$����� �g$�ttt�L-	� ���ttt0}	 f 

����*5T$�� � jt�J�	 5tQ�D	 f 
	�t[�	�������5tT$ � + , � .� 	 Gt, Gt7
 M�T �	 S�, G, >F)�, G, 5�6	�78 G, >:�2 G, ��� G, 9��O:"BN�)�	 	%7�,y"! 

1�O ;/��� ~@��&8� :/��� ,5��& xy G7 ��� ! 
 1u�cy� $%�� G7 S��& G�K�	 f����+�5T$���  B�0=	 ��� f �)I���	 1)0�2 G�

���+��5T$���� � BN�)�	 9X��O f "b& G7 5&�)�	 1u�cy������+5T$�A� �
 G,M�T ��� �Ly S��c xy G7 9�,�&8 �L 5�46: @%�Kt Gt7	 M�T :" 1tL�O BN�t)�	 	%t7�,y

5k$��h7 	%K��� 1L%U)|0 "	%Ty 5kS�7 B%J�&� x�,"! 
@��&8�1�O ;/��� ~ :5I� 9u$! 

5J�	 %7y $��& %6 5I�D	 ��4�	 	s6� : �0$�t?�	� >tO��D	 f g%KtU�	 1u�cy �k�����. �
 ���0}	�����.5T$.� � j�J�	 5Q�D	 f 
	�[�	�������5T$ � � � �)I���	�



 

  

٦٠٣
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من قرأ القرآن فأعربه؛ كان له بكل حرف $: وأخرج من حديث ابن عمر مرفوعا
  .)١(#عشرون حسنة، ومن قرأه بغري إعراب؛ كان له بكل حرف عشر حسنات

                                                                                                                                                    

 f B�0=	 ������+��5T$��AA�  G, ]�2 G Gt, $��& G, 9�,�&8 G, B��U&
	T @%�K G7 M�:" 5k$��h7 E�� 1L%U)|?0 "	%Ty ;�Q�& 1L8� x�, 1L�O BN�)�	 	%7�,y"! 

@%�Kt G7	 G qFK0 � $��KO ;/��� ~@��&8� ! p%tFQF7 ;~jt�� GKt�	 �8 3%t)?0 1t�J�
]�[�	 ! 

 �F, G7	 �Ry �y� : G�Kt�	 f $%�t� Gt7 S��& 1u�crO���*�5tT$*� � f >��t� xy Gt7	�
D	 /��������5T$ ������ g$��L-	� ���0}	 f ���� 5T$�� � Z)0�t2 Gt

 G, G, S6�� G, ���	 M�T �F, G7:" BN�)�	 	%7�,y"! 
1�O ;/��� ~@��&8� :1�O� ,/��� ,5��& xy G7 ��� : f �tk �tF, Gt7	 Gt qFK0 � S6��

 9��:?�	 q�u��*� ��Xb���" t6	! 
�� � B����	 >0�P f M�T:" p%�%  : B�t�� G7	 1u�cy ;�U��t�	 f�����A �g$�t�L-	� f 

 ���tt0=	�����5ttT$�A � BN�tt)�	 9X��ttO f g{	�tt�	 1tt)0�2 Gtt���+�5ttT$��A �
 BN�)�	 9X��O f g�U�?KD	������5T$��. � S�, G, g{��D	 ��[�	 xy w0�2 G

�,%O� 17 1�, �F, G7	 G, qO�L G, @	�$ xy G7 \0\��	� ! 
1�O ;p%�% ~@��&8� :	 ��[�	 %7yZ� G7	 1�, M�T ,g{��D:"i	sk"! 

 >U����	 >�K�K�	 f 
���-	 M�T��+������: �" 5tR ,;�U��t�	  t�7 1� 1T< 1Ly �I�0
 xy Gt7 \t0\��	 St�, Gt, ~	�$ St)O ,St��%�	 Gt7 >t�)7 %6�,E��S?��7 ZO���D	 S�y 1K�@

@	�$"! 
 f �)I���	 1u�cy � %6� B�0=	 ������+� 5T$���+ ,���. �Gwt0�2  Gt, >t�)7 



 

  

٦٠٤

-٦٠٤-

اإلعراب املصطلح عليه عند : معرفة معاين ألفاظه، وليس املراد به: املراد بإعرابه
  .)١(ه ليست قراءة، وال ثواب فيهاالنحاة، وهو ما يقابل اللحن؛ ألن القراءة مع فقد

 كتب أهل الفن وعدم اخلوض إلَى ذلك التثبت والرجوع فيوعلى اخلائض 
وهم العرب وأصحاب اللغة الفصحى ومن نزل القرآن -بالظن، فهذه الصحابة 

  .)٢( يعرفوا معناها، فلم يقولوا فيها شيئًالَم ألفاظ في توقفوا -عليهم وبلغتهم
عن إبراهيم التيمي أن أبا بكر الصديق سئل " الفضائل "يففأخرج أبو عبيد 

أي سماء تظلنِي، وأي أرض تقلنِي إن أنا قلت $: ؟ فقال)٣(﴾ ﴿: عن قوله

                                                                                                                                                    

 G, qO�L G, @	�$ xy G7 \0\��	 S�,	 �F, G7�,%O� 17 1�,� ! 
 >U����	 >�K�K�	 f 
���-	 1��%7 5J� �0S�	���+����� 5T$�. +� " t6	!  

�� � ��t� 1��tv �t %t6� ,#$St)�	� 5����t7 ~St��)l i	%�t�	� ,�t�L 1t�O 5tJ�	 	s6 ]b28
��t�0 GtF, 9¡t& �D >�F�l G7	 "b&=	� o%tUhD	 f�i�turO ?1lbtv  : B�tk B8�tD�,�� 

 �,b? 1L- ;1lbv  ��[7f� ;b6�u B�k B8� ,1lbv ���ZIu%t�	 St�y �t, 9t[�l  !
"3��?U�	 p%F�"� �� �+++ !� 

M�T ?B%�:�0� BN�)�	 B�;�)0 "%T G, 9¡& �D M�T�� : B8� ,	%::tv e�:�l �, 	�$ST 	�8
K� ��s7 mr7 bO ��� G, 	�\Q,5I?,�[?&	 � !"3��?U�	 p%F�"� �� �+��!� 

��L	� :"3��?U�	 p%F�"� �� �++��� ,"5���	 9P{"�  ��.− �*!� 
�� � "btJ�	 Gt, 5Iu�tY �, >�%F_ >7�:��	 G, �I�k�� �� $�R�	 ~s6� �f� jKtU?�	 �t7�}  

 ;	$� �� £U��	 >�U�k G, �:��	� ,��� /�Jl� ,17 5¤ 5�,����D	� �� !"F�3��?U�	 p%" 
��� ��*�� �*+− �*.!� 

�� �E�, #$%& :� ! 



 

  

٦٠٥

-٦٠٥-

  .)١(# كتاب اهللا ما ال أعلمفي

                                                           

�� � B����	 >0�P f M�T:"~j�� GK�  : 1u�cy$%�� G7 S��& G�K�	 f ����� 5T$��� 
 9cSD	 f �)I���	 1)0�2 G��+�A5T$*�� � BN�t)�	 9X��tO f g�U�?KD	 1u�cy�

����AA5T$��� � "�J�=	 f "\� G7	������� �t, Z)0�t2 G G >tJ�� xy Gt7	
17 1�, �J7 xy G,! 

 f �)I���	 M�T B�0=	 ������+�+� :" 9&�"! 
 BN�tt)�	 9X��ttO f Stt��, %tt7y 1ttu�cy�����.�5ttT$� *�  /��ttD	 f >��tt� xy Gtt7	�

������5T$�A�A* � jKtU?�	 f St�H Gt7 S�,��+��. −��4tJ�	 d0�tn � Gt�
 BN�tt)�	 9X��ttO f g�U�?KttD	 1tt)0�2����A*5ttT$��� ��	 f �tt���|�	 	sttk� jKttU?

��A���+ � Z)0�2 G �F�?�	 5�6	�78 G, ��%� G7 "	%��	 G,17 1�,  �J7 xy G,! 
 jKU?�	 f j|k G7	 M�T�+�+*+: �"q[)� 	s6"! 

 ��4J�	 d0�n f ���0\�	 M�T��+��. : �" p�[)L	 1�O"! 
 f £O��	 M�T� g$���	 e?O������: �" q[)� 	s6"! 

�cy�ttD	 f >��tt� xy Gtt7	 1ttu /��������5ttT$�A�A� � ]bttc- q�tt�	 f �tt�[�	�
 g�	��	������5T$�. .�  G, Z)0�2 G ���4�	 G, ��F, G7 GK�	 �J7 xy G,

 17 1�, ! 
q[)� 	s6�! 

 S�KD	 f @SK 1u�cy���+�+�.5tT$�.��−�t��[D	>t�����	 �  "�tJ�=	 f "\t� Gt7	�
������ �f �t�	 St�, G7	� 5t���	 B�t�7 q�tu ���.� �Gt, Z)0�t2 Gt Gt, >��t� 

 �F� xy G, #� G7 �	 S�, G, B���& 17 1�, �J7 xy G, ! 
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: ، فقال﴾ ﴿: أن عمر بن اخلطاب قرأ على املنرب$: وأخرج عن أنس
إن هذا لَهو التكلف يا :  نفسه، فقالإلَىجع  رثُمهذه الفاكهة قد عرفناها، فما األب؟ 

  .)١(#عمر

                                                                                                                                                    

>�&� �J7 xy G, 1?0	�$ ,f%J�	 #�h& G7 �	 S�, �F� %7rO ;/��� @��&8 	s6�� ��! 
 BN�t)�	 9X��tO f g�U�?KD	 1u�cy�����AA5tT$��� �M�tT B	�tI B%tF� wt0�2 Gt 

 M�T �J7 �7y By ����7 :~�ksO! 
 p�[)Lb� ;/��� ~@��&8�! 

 f �)I���	 1u�cy� B�0=	 ������+�+5T$��* �  w0�2 G G7 z, G, 1F�& G7 @�H
 SF_ G7 5&�)�	 G, B�,Su G7 S0{ 17 1�, �J7 xy G, ! 

1�O ;/��� ~@��&8� :/��� ,S0{ G7 z,! 
�R-	� : �:D	 f "\� G7	 ~	%T����� � g$���	 e?O f £O��	������*��"t6	! 

�� � B����	 >0�P f M�T:" e�:v  : 1u�cy f S�H G7 S�,�	jKU?� ����*�−e?tO � Gt7	�
tttD	 f >��ttt� xy /��������5tttT$�A�A.�  jKtttU?�	 f �ttt0�u Gttt7	���A�.� �

 z�,�tttt&=	������*�−e?ttttO �� 5k�tttt�	�����  �� ��h?KttttD	 f 5�tttt�L %tttt7y
�����*�−?Oe ��	 f ����|�	� jKtU?��A���+�  "btJ�	 "� f g��t¤	�����+−

�.5T$.� −.�A � 17 1�, �F, G, ELy G, ]�2 G ! 
 �:D	 f "\� G7	 1::v �R-	������!� 

�	 f j|k G7	 M�T� jKU?�+�+*+: �" e�:v @��&8"! 
 f £O��	 M�T� g$���	 e?O������:�" e�:v"! 

 g$�h��	 1u�cy �0S�	��	 f e�:��5T$� �� � >�Kt�	� i�?J��7 "��?,}	 i�?k i�t7



 

  

٦٠٧

-٦٠٧-

 ﴿كنت ال أدري ما $: وأخرج من طريق جماهد عن ابن عباس؛ قال
: أنا فطرتها؛ يقول:  بئر، فقال أحدمهافي أتاين أعرابيان يختصمان حتى )١(﴾
  .)٢(#ابتدأتها

؟ )٣(﴾  ﴿: وأخرج عن ابن جريج عن سعيد بن جبري أنه سئل عن قوله
  .#سألت عنها ابن عباس، فلم جيب فيها شيئًا$: فقال

ال واهللا ما أدري ما $: وأخرج من طريق عكرمة عن ابن عباس قال
﴿﴾#)٤(.  

                                                                                                                                                    

 1���0 } � /�Jl� M	CK�	 #�|k G ~�J0 �M�T  : @�tH ��RSt� i�t� Gt7 B���& ��RS�
 M�T ELy G, �7�R G, S0{ G7:"M�)O �F, S�, ��k:/�J?�	 G, ���¥ "! 

 f S�& G7	 1u�cy S�K�	 	s¦� 3�J�	 V�)�[�	�����* ��& �L�cy �L�cy i�� G7 B��
M�T ��� G7 ELy G, 
����	 �7�R G, S0{ G7 @�H:" 1t��,� i�t[�	 Gt7 �F, S�, ��k 

�7y� >Ik�O y�)O p�T$ q7$y ~�I§ f ^�FT�M�)O :M�tT 5R i-	 � : /t�J?�	 %t6 	st6 B8 
i-	 � g$Sl } By ���, �O""t6	! 

�� ��2�O #$%& :�! 
�� � B����	 >0�P f M�T:"GK�  :G0W��	� q&�?�	 p%��	 f 1��n w�& ST�"t6	! 
�� �50� #$%& :��! 
�+ � B����	 >0�P f M�T:"e�:v  : f "bt& Gt7 5&�)�	 1u�cy �0St�	 �t0�P�+�+A� �

 jKttU?�	 f �tt0�u Gtt7	 1tt�,�����.� � jKttU?�	 f �tt���|�	 1ttu�cy�����A  � Gtt
 G, Z)0�2 G, >�J,	 m��, G7 17 1�,! 

  >0	�$� $%|�D	 $S�	 f ��0y �2%�K�	 �6�k� j�u G7 S��& ��.�+ .�" t6	! 



 

  

٦٠٨

-٦٠٨-

حدثنا مساك بن حرب عن عكرمة عن ابن : حدثنا إسرائيل: وأخرج الفريايب
، )٣(﴾﴿و، )٢(﴾﴿، و)١(﴾﴿: كل القرآن أعلمه إال أربعا$: عباس؛ قال

  .)٥(#)٤(﴾﴿و
: ما كنت أدري ما قوله$: قال ابن عباس: وأخرج ابن أيب حامت عن قتادة؛ قال

تعال أفاتحك؛ :  مسعت قول بنت ذي يزنحتى )٦(﴾     ﴿
  .)٧(#أخاصمك: تريد

                                                           

�� �>T��	 #$%& :��! 
�� �50� :��! 
�� �>7%?�	 #$%& :��+@%6 #$%&� , :*.! 
�+ �/IJ�	 #$%& :�! 
�. � B����	 >0�P f M�T:"/���  :jKU?�	 f ]	{��	 S�, 1u�cy �����* � G7	 1)0�2 G�

 jKU?�	 f �0�u��.���� � x�0�U�	 1u�cy������+−B�)l=	 � Gt, Gt, 9t�X	<8
m��, G7	 G, >�J, G, i�� G7 ¨�& 17 1�, ! 

>7�[� >�J, G, ¨�& >0	�$ B- ;/��� @��&8 	s6�"t6	! 
�� ��	�,-	 #$%& : �! 
�* � B����	 >0�P f M�T:"/���  :tD	 f >��� xy G7	 1u�cy /���.�� A5tT$��A*�� 

�������5T$��� + ��	 f �0�u G7	� jKtU?����,� ��	 f 5l�t� xy Gt7	� jKtU?
�.��.��5T$ *���  G, ]�2 G  ��K17 1�, m��, G7	 G, #@�?T G, ! 

 f 1?�KL �2%�K�	 @	{� $%|�D	 $S�	���.A� �� G7	� S�H G7 S��g$��L-	/T%�	 f ! 
��L	 ,m��, G7	 G qFK0 � #@�?T ;/��� ~@��&8� :	 q�u 9��:?���.. ��Xb���! 



 

  

٦٠٩

-٦٠٩-

، )١(ما أدري ما الغسلني$: وأخرج من طريق جماهد عن ابن عباس؛ قال
  .)٢(#ولكني أظنه الزقوم

                                                                                                                                                    

 f �)I���	 >0	�$ p�[)L}	 ���7 ST� V�U��	� ;�&-	�����*5T$�A�� w0�2 G  St��,
 m��, G7	 G, ~�cy GF, #@�?T G, ��K �Ly �&% G7 �	17 1�,"t6	 ! 

�� �V�O���	 #$%& :�*B�cS�	 #$%&� , :+�>�T	%�	 #$%&� , :.�! 
�� � B�tttttt���	 >tttttt0�P f M�ttttttT:"/��tttttt� :�	 f 5l�tttttt� xy Gtttttt7	 1ttttttu�cy  jKttttttU?

��A���*�5T$� �*  � ��RS�y Gt7 $%�t� ��RSt� xy ��RSt� 5�	\t xy S��t& %t7
m��, G7	 G, S6�� G, /��c G, i@CD	17 1�, ! 

 f 1?�KL �2%�K�	 @	{� $%|�D	 $S�	� ��*. �-x1���y f �u�u\�	 5&�)�	 ! 
1�O ;/��� ~@��&8� :ca����H�t�	 St�, G7 /g$\t�	 G , #�crt7 ©t�c £tU�	 ;ª ]�Stv
;�u$=�7 �$�!"t6	  



 

  

٦١٠

-٦١٠-

  �ـGــ�

  ).شروط املفسر( هذا الفن للمفسر ضرورة؛ كما سبق في معرفة
حيتاج الكاشف عن ذلك إلَى معرفة علم اللغة؛ أسماًء، : "الربهان"قال في 

  . وأفعاالً، وحروفًا
  .  فاحلروف لقلَّتها تكلم النحاة على معانيها، فيؤخذ ذلك من كتبهم-
غة، وأكربها كتاب ابن  وأما األسماء واألفعال؛ فتؤخذ من كتب علم الل-

للقزاز، " اجلامع"البن سيده، و" حكممالْ"لألزهري، و" التهذيب: "، ومنها)١(السيد
  . للصاغاين" جممع البحرين"، و)٢(]أليب علي القايل[" البارع"للجوهري، و" الصحاح"و

 )٣(]طريف[كتاب ابن القوطية، وابن :  األفعالفيومن الْموضوعات  -
  . مجعها كتاب ابن القطاع ومن أ،والسرقسطي

 وأصحابه  وأوىل ما يرجع إليه في ذلك ما ثبت عن ابن عباس]:قال السيوطي[
اآلخذين عنه؛ فإنه ورد عنهم ما يستوعب تفسري غريب القرآن باألسانيد الثابتة 

                                                           

�� � 	skf� 1�|� ,>,%�[D	 f� 9vy "B�6��	" w)_ GJ� ,"B�t6��	"M�tT  : ,/�:�tl %t6
i	%��	� :"S�& G7	" �t�2�)�	 S�t& Gt7 B�t7y G7 SHy %6� ,�� V� �’� %t6 1t7�?k� ,

" ����	�f�>t���	 " ,m�t�u-	 �t, �tl� !�t�L	 :";�t7@-	 5tQ�"� � ��A�� ," ~�t�L8
#	���	"� � ��A !�	’ !"B�6��	" � � ����− >���� + !� 

�� �f�>,%�[D	  :"x	$�U�� p$���	" �tk ;1t?�Ry �t i	%�t�	� ,/�:�tl %6� ,f� "B�t6��	" 
�� ���� !� 

�� �f�>,%�[D	  :"/0���	 G7	" �k ;1?�Ry � i	%��	� ,/�:�l %6� ,f� "B�t6��	" �� �
���!� 
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  . الصحيحة
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  �ـGــ�

ى قد جاء عن الصحابة والتابعني كثريا االحتجاج عل: قال أبو بكر بن األنباري
: غريب القرآن ومشكله بالشعر، وأنكر مجاعة ال علم لَهم على النحويني ذلك وقالوا

وكيف جيوز أن يحتج بالشعر : قالوا. إذا فعلتم ذلك؛ جعلتم الشعر أصالً للقرآن
  !على القرآن وهو مذموم في القرآن واحلديث؟

ل أردنا تبيني وليس األمر كما زعموه من أنا جعلنا الشعر أصالً للقرآن، ب: قال
: ، وقال﴾   ﴿: احلرف الغريب من القرآن بالشعر؛ ألن اهللا تعاىل قال

، فإذا خفي علينا )١(#الشعر ديوان العرب$: ، وقال ابن عباس﴾  ﴿
 ديوانِها، فالتمسنا معرفة إلَىاحلرف من القرآن الذي أنزله اهللا بلغة العرب؛ رجعنا 

  . ذلك منه
إذا سألتموين عن غريب $: رمة عن ابن عباس؛ قال أخرج من طريق عكثُم

  .)٢(# الشعر؛ فإن الشعر ديوان العربفيالقرآن فالتمسوه 
 حدثنا هشيم عن حصني بن عبد الرمحن عن عبد اهللا: "فضائله "فيوقال أبو عبيد 

أنه كان يسأل عن القرآن فينشد فيه $: ابن عبد الرمحن بن عتبة عن ابن عباس
                                                           

��  �B�ttt���	 >ttt0�P f M�tttT:"GKttt�  : f g�ttt[�	 �ttt0�u Gttt7	 1tttu�cy $�tttR�	 �0sttt«
�����*5ttT$�+�� i%tt)�0 ��RStt� 9tt���	 Gtt7 �tt�� gSttF:��	 B�KttP %tt7y ��RStt� 

m��, G7	 G, >�J, G, @�0{ ��RS� �¬�	 17 1�, "t6	! 
�� �B����	 >0�P f M�T:"GK�  : 1u�cyg$��L-	 ���0}	 f ����� ,�A�5T$�� ,��A �

 g�	��	 ]bc- q��	 f ��[�	������ 5T$��A� � ;bt=	 i@y f 
��FK�	�
����+*5T$�A  �17 1�, m��, G7	 G, >�J, G, S0{ G7 >�&y G, ]�2 G"t6	! 
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  .)١(#الشعر
  . كان يستشهد به على التفسري: يعنِي:  أبو عبيدقال

 قد روينا عن ابن عباس كثريا من ذلك، وأوعب ما رويناه عنه ]:قال السيوطي[
" الوقف"مسائل نافع بن األزرق، وقد أخرج بعضها ابن األنباري في كتاب 

  . )٢("معجمه الكبري"والطرباين في 

                                                           

�� � B�ttt���	 >ttt0�P f M�tttT:"e�:tttv  : BN�ttt)�	 9X��tttO f "bttt& Gttt7 5ttt&�)�	 1tttu�cy
����*�5ttT$���� Stt�	 �tt0�P f� �0�+��*� � ��tt� f �tt)I���	 1tt)0�2 Gtt�

 B�0=	����. 5T$�� � � 3�tJ�	 V�t)�[�	 f S�t& Gt7	 1u�cy������+ � Gt
� G, ]�2GH��	 S�, G7 Z�  m��, G7	 G, >�?, G7 �	 S�, G7 �	 S��, G, 17 1�, ! 

  e�:v ~@��&8�! 
 3�J�	 V�)�[�	 f S�& G7	 1u�cy������+ �g$��L-	�=	 f  ���t0�����5tT$�+ �

 G7	 ��F& B	�I G7 /&%0� j�u G7 S��& G, B�,Su G7 S0{ G7 z, G, Z)0�2 G
 ~%:L m��, ! 

1�O ;/��� ~@��&8� :/��� ,B�,Su G7 S0{ G7 z, "t6	! 
�� � B����	 >0�P f M�T:" 1u�cy g$��L-	 ���0=	 f ���*�−� 5tT$��� � f 5k�t�	�

 ¨$S?KD	���+A+ ���?c�7 g�J4t��	 @�t0{ Gt7 StF_ G, p�Q� G7 SF_ w0�2 G $
17 ]${-	 G7 qO�L G, B	�I G7 B%F� G,!  

1�O ;p%�% ~@��&8� :~%7sk ,g�J4��	 @�0{ G7 SF_ !1�O� : M�tT ,
�tI���	 p�Qt� G7 SF_
 j�J�	 �0$�?�	 f g$�h��	 1�,�����.: �"1t�, 	%?J&" ! f �tk 5l�t� %t7y M�tT 	stk�

�	� ���	 90S�?�*�� �!� 
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، وأبو )١(أبو عبيدة:  حيصون؛ منهمبالتصنيف خالئق ال: ]غريب القرآن[وأفرد 
  . عمر الزاهد، وابن دريد

 تأليفه مخس عشرة سنة يحرره هو فيومن أشهرها كتاب العزيزي، فقد أقام 
  . وشيخه أبو بكر بن األنباري

                                                                                                                                                    

 1tttu�cy�g$�ttt�L-	 @	Sttt�-	 f ��� ,+� � f 
	�ttt[�	� jttt�J�	 5tttQ�D	��A� �+−
�.�5tT$�A.�* �wtt0�2 Gtt btt¤	 5�	\tt Gtt7 ¨�:�tt�	 Gtt, �0%ttu  Gtt7 qO�ttL Gtt,

 17 ]${-	! 
1�O ;	Su /��� ~@��&8�� :¨�® ,�0%u! 

 f �F|�¤	 M�T SX	�\�	 qF������A: �" 
	�[�	 ~	�$,� 1�O:¨�® %6� �0%u "! 
 B�)l=	 f �2%�K�	 1u�cy�����++−�.� � w0�2 G G7�7 ����D	 z, G7 SF��	 S�,

�?K[�	 G, g$%7�K0 S��	 9I& G7 g¯�	 ��° G, �JD	 G, S��& xy G7 S��& G, 
 1�7y G, SF_ G7 �J7 xy G7 �	 S�,� ��,-	 S�H G, iy@ G7 �K�, Gt7 �	 St�, Gt,

m��, 17 qO�L G,  
1�O ;	Su /��� ~@��&8�� :5I? ,g$%7�K0S��	 5v�, G7 9I& G7 g¯�	! 

��L	 : B%k�®D	� ;�U���	�����A �D	� g{%�	 G7} B	\�� ���+ � �t��D	�����.� �
 B�K��	� ��6s�� �±bk����� � £O�:��! 

#SX�O : B�Kt��	 f £O��	 M�T����++: �"  Gt, >�¡t&y 1t�	� m�t�, Gt7 Gt ;\tu f >t,%F
qO�L G, 1?0	�$, S�K f �I��7 
	�[�	 ��cy� 	j�J�	 5Q�D	 G m��, G7"t6	 !  

�� ����0� :f� 17�?k "BN�)�	 {��" #@��Kt�	 >t��[ qt�2 ,Zk\t& @	CtO w�):?7 p%�[ %6� ,
 � >�O�_ $	%Q7��.+’ ! >�L�|�	 >��[�	�+A�’ !>��&��	 >K&C ! 
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  .)١(للراغب" املفردات"ومن أحسنها 
  .  كراسنيفي ذلك تأليف خمتصر فيوأليب حيان 

: به ؛ فاملراد"قال أهل املعاين: " كتب التفسريفيوحيث رأيت : قال ابن الصالح
  .’ا. )٢( معاين القرآن؛ كالزجاج والفراء واألخفش وابن األنباريفيمصنفو الكتب 

  
  
  
  

�����  

                                                           

�� �7 M�	S? p%�[ w�):?SF_` aV�j7 ,>O��D	 $	@ ,
b�k S�& ! 
�� � ²k$\�	 1�?k � ��L	f� " B�6��	f�BN�)�	 "%�, "� � ��+�− �+* �	s6 M%�! 
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�ا4H وا
A@#(ن
  )F(ا
9(ع ا

   ا
ـ%@8%ـ�ت �ـ�

  . كان من السلف من يعتنِي به كثريا
ى اهللا ورسوله ثُم أدركه طلبت الذي خرج من بيته مهاجرا إلَ: قال عكرمة

  . )١(املوت أربع عشرة سنة
                                                           

F�2%�K�	 ��l�l �, B%��K�	 p%��	 %6 ! 
� � � B����	 >0�P f M�T:"/���  : f ��	 S�, G7	 M�T i���?t&}	���*.A :� Gt, �t�0�$�

 xy G7 S0\0 G7 5J�	 G, 5�J�yM%t)0 >t�J, ��Ft& M�T B�7:" gst�	 9tu��	 5t&	 
	�u�I 1?�7 G ��c�^�t��	 Gt7 #�F� �	 M%&$ �8 , >�t& #Wt, qt7$y 1Ft&	 �t��2 

1��, �UT� �?�"! 
  ~@��&8 f /�?c	� :  	%��	 f M	%J47 G7	 1u�crO���+ + � G wt0�2 Gt7 5�t�L

 G, @�HG7 5J�	 G, 5�J� xy G7 S0\0 >�J, G, B�7y 	 G,M�T m��, G7: " �t��2 
	�u�tI 1t?�7 Gt ��tc gs�	 5&	 %6� 1��, �UT� �?� >�& #W, q7$y 9u$ 5&	� �8 

1�%&$� �	"! 
   >7�:��	 f #S� G7	 1u�cy����+��−>7�v=	 � Gt, 5�tJ� xy Gt7 St0\0 wt0�2 G

 >�J, G, B�7y G7 5J�		 G, m��, G7 17 1�, ! 
 G, 1��u ��IO m��, G7	! 
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  :ولإلبهام في القرآن أسباب
   ﴿: االستغناء ببيانه في موضع آخر؛ كقوله: أحدها

         ﴿: قولهفي؛ فإنه مبين )١(﴾
﴾)٢(.  

 ولَم، )٣(﴾     ﴿:أن يتعني الشتهاره؛ كقوله: الثاين
: ، واملراد)٤(﴾       ﴿. ليس له غريهاحواء؛ ألنه: يقل

مروذ؛ لشهرة ذلك؛ ألنه املرسل إليهن .  
   ﴿: استعطافه؛ حنوفيقصد الستر عليه؛ ليكون أبلغ : الثالث

                                                                                                                                                    

   jKtU?�	 f �t0�u Gt7	 1tu�cy ��tO 9tu��	 >�FKtl m��, G7	 G, ev ST��.��+A �
 jKU?�	 f 5l�� xy G7	�����A.A ,�A.�5T$.  *, .  � �%7y� ��0  S�KtD	 f

�.� �5T$��*� � f 
	�[�	� j�J�	 5Q�D	�����*�5T$��*A� � Z)0�t2 Gt
 G, >�J, G,	M�tT m��, G7:"t6 �t�\L  >t0�	 ~s} �D�t§ >tJXbD	 56�tO%l G0st�	 B8

5IKULy{Gt #�Ft� 1t� M�t)0 9tu$ >tJF7 B�k�  ��t0� B�tk� �tJ7 �t�7�1t�6- M�t)O : 
>J G 
%u�cy;��	 Suy 
�O !	%��)O :>�0SD	 %:L ~S�7 $��rO �u�hL G0y  , �t�\�O

 >0�	 ~s6}1�%&$� �	 �8 	�u�I 1?�7 G ��´ G�{"t6	! 
� � �#$%&>Y�U�	  :�! 
�� �;�K��	 #$%& :��! 
�� �#�)��	 #$%& :�.! 
�+ �#�)��	 #$%& :�. ! 
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األخنس بن شريق، وقد أسلم بعد :  اآلية، هو)١(﴾    
  .)٢(وحسن إسالمه

، )٣(﴾    ﴿:ئدة؛ حنو تعيينه كبري فافيأالَّ يكون : الرابع
﴿  ﴾)٤(.  

 ﴿: التنبيه على العموم، وأنه غري خاص؛ بِخالف ما لو عين؛ حنو: الْخامس
   ﴾)٥(.  

   ﴿: تعظيمه بالوصف الكامل دون االسم؛ حنو: السادس
: ، واملراد)٨(﴾  ﴿، )٧(﴾    ﴿، )٦(﴾

                                                           

�� �#�)��	 #$%& :�A+ ! 
�� � B����	 >0�P f M�T:" /��� :�	 f �t0�u G7	 1u�cy jKtU?������ � 5l�t� xy Gt7	�

 jKU?�	 f�����+5T$���� � G, Z)0�2 G @�H G7 ��F, G, gSK�	 G, µ��&y
M�T:"  E�c-	 f ��\L	w0� G7"! 

 f 1?�KL @	{� $%|�D	 $S�	���.*� �}$s�D	 G7! 
1�O� ,1��&$= ;/��� ~@��&8� :r[�	 j|k ]�Sv ,µ��&y!"t6	! 

�� �#�)��	 #$%& :�.�! 
�+ ��	�,-	 #$%& :���! 
�. �;�K��	 #$%& :�AA! 
�� �$%��	 #$%& :��! 
�* ��\�	 #$%& :��! 
�  �>7%?�	 #$%& :+.! 
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  .  الكلفيالصديق 
  .)١(﴾   ﴿: الوصف الناقص؛ حنوتحقريه ب: السابع

  :تنبيه ••••
ال يبحث عن مبهم أخرب اهللا باستئثاره بعلمه؛ ": الربهان" فيقال الزركشي 

:  تجرأ وقالممنوالعجب : قال. )٢(﴾      ﴿:كقوله
  .  قريظة، أو من اجلنإنهم

 املنفي علم نماوإ اآلية ما يدل على أن جنسهم ال يعلم، فيليس : قال السيوطي
 فيأعيانِهم، وال ينافيه العلم بكونِهم من قريظة أو من اجلن، وهو نظري قوله 

             ﴿:املنافقني
  . ؛ فإن املنفي علم أعيانِهم)٣(﴾ 

ي القول ثُمهم أولئك فم عن جماهدبأن٤( بنو قريظة أخرجه ابن أبِي حات( ،
 عن )٥(جلن أخرجه ابن أيب حاتم من حديث عبد اهللا بن عرِيب من ابأنهموالقول 

                                                           

�� ��R%J�	 #$%& :�! 
�� �M�UL-	 #$%& :�A! 
�� �>7%?�	 #$%& :�A�! 
�+ � B����	 >0�P f M�T:" e�:v ~@��&8 :G7	 1u�cy�	 f �0�u  jKtU?��A��� � xy Gt7	�

 jKU?�	 f 5l���.��*��5T$��A �	 G, Z)0�2 G e�tQL xy G7 St6�� Gt,t�, 1
 17  ! 

 f 1?�KtL �2%�K�	 @	{�D	 $St�	 $%t|��+��* � �8xy� $st�D	 Gt7	� >��t� xy Gt7	� x�t0�U�	 
��4�	"t6	! 

�. � B����	 >0�P f M�T:" B�)l=	 >,%�[ f��0�P � 17	%v� ,Z���7�>�FID	 Z���7 � f �k
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ج النبِيأبيه مرفوعا عن 
  . ، فال جراءة)١(

                                                                                                                                                    

 f £O��	 M�T ,>7�:��	 �?k >7�v=	�+�+��:�" 5��, B{%7 >�FIF7 �0�,"! 
���  B�tt���	 >tt0�P f M�ttT:"%tt�%  p : 3�ttJ�	 V�tt)�[�	 f S�tt& Gtt7	 1ttu�cy�*�+�� �

 S�KttD	 f ¶$�tt�	���+��*�5ttT$���.−�tt��[D	 � >ttO�� f 5��L%tt7y 1tt)0�2 Gtt�
 >7�:�tttttt�	�+���.�5ttttttT$..�� � jKttttttU?�	 f 5l�tttttt� xy Gtttttt7	 1ttttttu�cy�

�.��*��5T$��A* � 
�|D	� @���	 f 5v�, xy G7	��.��. 5T$���� � 1t�,�
 >ttF���	 f ��4tt�	%7y�.���+.5ttT$�A � � >ttF���	 f 5ttv�, xy Gtt7	 1ttu�cy�

�.���+.5T$�A � � j�J�	 5Q�D	 f 
	�[�	���*�� �5T$.A� � 10�@� G7	�
 jKU?�	 f����+−��4J�	 d0�n � �	St�, Gt7 S0\0 G, B��& G7 S��& G, ]�2 G

 17 1�, ~Su G, 1�7y G, �0�, G7 ! 
 f �2%�K�	 @	{� $%|�D	 $S�	�+��* � �8 1?�KLxy f 
�t0���	� ~S� G7	� $s�D	 G7	� ��0 

 ~S�K! 
 ~@��&8 f /�?c	� : 

 9t�J�	 f gSt, Gt7	 1u�crO�����A � >7�:�t�	 5tQ� f qL�tT Gt7	������A � Gt7	�
 w4@ �0$�l f �k�K,�+.�*  � �0�, G7 ��F, G, B��& G7 S��& G, Z)0�2 G
 17 1�, ~Su G, 1�7y G, ! 

 ~S,� 9�J�	 f gS, G7	�����A � B	\�D	 f ��6s�	������� � 1l	�J� G ! 
�	 f j|k G7	 M�T� jKU?������: �" 1�? }� ~@��&8 e�0 } �J� �0S�	 	s6"! 
D	 f �F|�¤	 M�T� qFQ�*��*: �"9�6�� 1�O� 
	�[�	 ~	�$"! 

� �Xb��	 M�T�����.−B�K��	: �" �t q S0S� �b?c	 	s6>t��I�	 Gt 1t?0	�$ f" M�tT 
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  �ـGــ�

  . اعلم أن علم املبهمات مرجعه النقل الْمحض، ال مجال للرأي فيه
  :أفرد هذا النوع بالتأليف

  :)١( السهيلي-
- ٢( ابن عسكرثُم(.  
- ١( بن مجاعة القاضي بدر الدينثُم(.  

                                                                                                                                                    

£O��	:"	�F,� S0\0� �	 S�, ���0 �"! 
 f £O��	 M�T� >7�v=	�+�+��:�" S0S� �b?c	 	s6 "! 

 >U����	 >�K�K�	 f 1��, 
���-	 5J���*�+*�5T$�+*. � M�T� q�%��7:"	st6 @��t&8 
;���6 S��& G7 B��& %6 %7y gSI ,·F�	 M�T £O��	: ",¨�® �$�~ ��[T$	St�	 
~jP� q�%��7"!  

 1���l : qFQD	 �?� B�)l=	 >,%�[ f qT�����A��� ��0�P G7 �	S�, � ,>FQ�D	 Z���7
 �ttt�T : 17	%tttv�>ttt�FID	 Z���ttt7 � f £O�ttt�	 M�tttT ,>7�:�ttt�	 �ttt?k f �tttk >7�tttv=	

�+�+��:�" 5��, B{%7 >�FIF7 �0�,"t6	! 
�� �17�?k 5&	� :"�O "b,=	� /0��?�	 G 5¦y ��;�&-	� � "b,-	� f�BN�)�	 " p%�[ %6� ,

w�):?7"S�,  !y !µ ,V�j7 ,>�F���	 �?J�	 $	@ ,��I ! ��-	�+A*’! 
�� �17�?k 5&	� :""b,=	� /0��?�	 i�?J� "��=	� >�FJ?�	�" ! 

zk$\�	 M�T :f� 5T��	 ,M%�L�?&�7 ,gS�Oy ��, >L	\c ����F�D	 M�T ,� :u >hKtL #$@�tL >t���
f� ���>T$�  !	’ !""b,-	"� � �� �!� 
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 مجع فوائد الكتب املذكورة مع زوائد أخرى على )٢( ولي فيه تأليف لطيف-
ما كانت الكتب املؤلفة فيه وسائر التفاسري تذكر فيه أمساء ولَ[ا، صغر حجمه جد

املبهمات واخلالف فيها دون بيان مستند يعتمد عليه؛ ألفت رجع إليه أو عزو ي
 فيه عزو كل قول إىل قائله من الصحابة والتابعني الكتاب الذي ألفته مذكورا

ا فيه ما صح إلَى اوغريهم معزوجوا ذلك بأسانيدهم، مبينأصحاب الكتب الذين خر 
 نوعه، وقد رتبته على فيسنده وما ضعف؛ فجاء لذلك كتابا حافالً ال نظري له 

  . ]ترتيب القرآن
  
  
  

�����  
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  )F(ا
9(ع ا
�I,0 وا
A@#(ن

�Jن ,� ��4 ��%� و�K

�Kب اLM%�ء اM39 وا	
   وا

آدم، : في القرآن من أسماء األنبياء واملرسلني مخس وعشرون هم مشاهريهم
نوح، إدريس، إبراهيم، إمساعيل، إسحاق، يعقوب، يوسف، لوط، هود، صاحل، 
شعيب، موسى، هارون، داود، سليمان، أيوب، ذو الكفل، يونس، إلياس، اليسع، 

  . يى، عيسىزكريا، يح
  :]فائدة[ •

لَم يكن من األنبياء من له امسان؛ إال $: أخرج ابن أيب حامت عن ابن عباس؛ قال
  .)١(#-صلى اهللا عليهما وسلم-عيسى ومحمد 
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  . محمد، وأمحد:  مسي في القرآن بأسماء كثرية؛ منهاجمحمد 
اروت، وماروت،  جربيل، وميكائيل، وه:وفيه من أسماء الْمالئكة؛ منها

  . والرعد، ومالك، والسجل، وقعيد
أبو :  عمران أبو مريم، وقيل:وفيه من أسماء املتقدمني غري األنبياء والرسل؛ منها

موسى أيضا، وأخوها هارون، وليس بأخي موسى؛ كما في حديث أخرجه 
  . ، ولقمان)١(مسلم

  . زيد بن حارثة:  الصحابةأسماءوفيه من 
  .مرمي ال غري:  النساءاءأسموفيه من 
  .قارون، وآزر:  الكفار؛ منهاأسماءوفيه من 
  .أبوهم إبليس:  اجلنأسماءوفيه من 
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  .يأجوج ومأجوج، وقريش:  القبائل؛ منهاأسماءوفيه من 
  . قوم نوح، وقوم لوط، وقوم تبع: وفيه من األقوام باإلضافة؛ منها

ود، وسواع، ويغوث، :  ألناس؛ منهاأسماء  كانتالَّتي األصنام أسماءوفيه من 
  .والالت، والعزى، ومناة، وهي أصنام قريش. ويعوق، ونسر، وهي أصنام قوم نوح

بكة، واملدينة، وبدر، واملشعر :  البالد والبقاع واألمكنة واجلبال؛ منهاأسماءوفيه من 
  .احلرام، وحنني، ومجع، والكهف، وطور سيناء

 اجلنة، فيوهو أعلى مكان : الفردوس: اكن األخروية؛ منها األمأسماءوفيه من 
 اسم ملكان أرواح:  اجلنة، وسجنيفيعينان : وتسنيم، وعليون، والكوثر، وسلسبيل

  .الكفار
  .  أم القرىإلَىنسبة :  قيلاألمي؛:  األماكنإلَىوفيه من املنسوب 

  . رىالشمس، والقمر، والطارق، والشع:  الكواكبأسماءوفيه من 
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�G�  

أما الكنى؛ فليس في القرآن منها غري أيب لَهب، وامسه عبد العزى، ولذلك لَم 
  . لإلشارة إلَى أنه جهنمي: يذكر بامسه؛ ألنه حرام شرعا، وقيل

لقب عيسى، : املسيح: لقب يعقوب، ومنها: إسرائيل: وأما األلقاب؛ فمنها
  .فرعون: ذو القرنني، ومنها: ومنها

  
  
  
  
  
  

�����  
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   )F(ا
9(ع ا
�Aدس وا
A@#(ن

�  ,ـ� Eـــ�اRـQ ا
�ـPـ�Aــ

العجائب : "ألَّف فيه محمود بن حمزة الكرمانِي كتابا في مجلدين سماه
 معاين اآليات بنكرة ال يحل االعتماد عليها في، ضمنه أقواالً ذُكرت )١("والغرائب

  . وال ذكرها إال للتحذير منها
حرب علي : إن احلاء: )٢(﴾  ﴿ يف من ذلك قول من قال -

والية السفيانية، : والية العباسية، والسني: والية الْمروانية، والعني: ومعاوية، وامليم
أردت بذلك أن يعلم أن فيمن :  قالثُمحكاه أبو مسلم، . قدوة املهدي: والقاف

  . يدعي العلم محقى
 فبعثه محمداف اهللا أل:  ألفمعنى: )٣(﴾﴿ في ومن ذلك قول من قال -

ميم الْجاحدون املنكرون :  ميمومعنىالمه الْجاحدون وأنكروه، : نبيا، ومعنى الم
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  .)١(من املوم وهو الربسام
     ﴿:  قوله تعاىلفي ومن ذلك قول أيب معاذ النحوي -

   ﴿، ج محمدنورا، وهو : ؛ أي)٣(﴾﴿إبراهيم، : يعنِي؛ )٢(﴾
﴾)٤(.  

  
  
  
  
  
  

�����  
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   )١ ()F(ا
9(ع ا
4H�A وا
A@#(ن

   ,L�9@ـــF ا�Tــ�ت وا
Aــ(ر �ـ�

  ]:تعريف الْمناسبة[
  .املشاكلة واملقاربة: الْمناسبة في اللغة

معنى رابط بينها؛ عام أو خاص، عقلي أو : ومرجعها في اآليات ونحوها إلَى
التالزم الذهنِي؛ كالسبب حسي أو خيايل أو غري ذلك من أنواع العالقات أو 

  . وحنوه... واملسبب، والعلة واملعلول، والنظريين والضدين
  ]:فضله وفائدته[

علم املناسبة علم شريف قل اعتناء املفسرين به لدقته، وممن أكثر منه اإلمام 
  . أكثر لطائف القرآن مودعة في الترتيبات والروابط": تفسريه"فخر الدين، فقال في 

ارتباط آي القرآن بعضها ببعض حتى : "سراج املريدين"ن العربِي في وقال اب
يكون كالكلمة الواحدة متسقة املعاين منتظمة املباين علم عظيم، لَم يتعرض له إال 
عامل واحد، عمل فيه سورة البقرة، ثُم فتح اهللا لنا فيه، فلما لَم جند له محلة ورأينا 

  . ه، وجعلناه بيننا وبني اهللا، ورددناه إليهاخللق بأوصاف البطلة؛ ختمنا علي
أول من أظهر علم املناسبة الشيخ أبو بكر النيسابوري، وكان : وقال غريه

لم جعلت : غزير العلم في الشريعة واألدب، وكان يقول على الكرسي إذا قرئ عليه
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هذه اآلية إلَى جنب هذه؟ وما احلكمة في جعل هذه السورة إلَى جنب هذه 
  . سورة؟ وكان يزري على علماء بغداد لعدم علمهم باملناسبةال

جعل أجزاء الكالم بعضها آخذًا بأعناق بعض، فيقوى بذلك : وفائدته
  . االرتباط، ويصري التأليف حاله حال البناء الْمحكم املتالئم األجزاء

 وفيالسورة  لطائف نظم هذه فيومن تأمل :  سورة البقرةفي )١(قال اإلمام الرازي
وشرف معانيه؛ بدائع ترتيبها؛ علم أن القرآن؛ كما أنه معجز حبسب فصاحة ألفاظه 

معجز بِحسب إنه : قالوا ترتيبه ونظم آياته، ولعل الذين )٢(]معجز بِحسب[فهو أيضا 
أسلوبه أرادوا ذلك، إال أين رأيت مجهور املفسرين معرضني عن هذه اللطائف، غري 

  : قيل هذا الباب إال كما فييس األمر منتبهني لهذه األسرار، ول
)٣(والنجم تستصغر األبصار صورتـه

 والذنب للطرف ال للنجم في الصغر  

  ]: اآليات والسورفيحكم طلب املناسبة [
  ]:رأي الْمانعني[

 حسن فياملناسبة علم حسن، لكن يشترط : قال الشيخ عز الدين بن عبد السالم
أمر متحد مرتبط أوله بآخره، فإن وقع على أسباب  فيأن يقع : ارتباط الكالم

إال بربط  ال يقدر عليه بِما يقع فيه ارتباط، ومن ربط ذلك؛ فهو متكلف لَمخمتلفة؛ 
 نيف فينزل ركيك يصان عن مثله حسن الْحديث فضالً عن أحسنه؛ فإن القرآن 

 يتأتى  أحكام خمتلفة شرعت ألسباب خمتلفة، وما كان كذلك الفيوعشرين سنة 
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  . ربط بعضه ببعض
  ]:رد الْمجيزين[ -

ال يطلب لآلي الكريمة : قد وهم من قال: قال الشيخ ولي الدين الْملوي
  . مناسبة؛ ألنها على حسب الوقائع املفرقة

أنها على حسب الوقائع تنزيالً، وعلى حسب احلكمة ترتيبا : وفصل الْخطاب
ا في اللوح الْمحفوظ مرتبة سوره كلها وآياته وتأصيالً، فاملصحف على وفق م

  . بالتوقيف كما أُنزل إلَى بيت العزة، ومن املعجز البين أسلوبه ونظمه الباهر
  ]:من أنواع الْمناسبات في القرآن[

�G�  

من هذا النوع مناسبة فواتح السور وخواتمها، وقد أفردت فيه جزًءا لطيفًا 
  ". ي تناسب املقاطع واملطالعمراصد املطالع ف: "سميته

�G�  

ومن ذلك افتتاح السور باحلروف املقطعة، واختصاص كل : "الربهان"قال في 
 في ﴾﴿ وال﴾﴿ موضعفي ﴾﴿واحدة بِما بدئت به، حتى لَم يكن لترد 

  .﴾﴿موضع
وذلك أن كل سورة بدئت بِحرف منها؛ فإن أكثر كلماتها وحروفها : قال

  . لكل سورة منها أالَّ يناسبها غري الواردة فيهامماثل له، فحق 
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�G�  

  . ومن هذا النوع مناسبة أسماء السور لمقاصدها
 في على االشتراك ﴾﴿إنما سميت السور السبع : "عجائب الكرماين"ومن 

االسم لما بينهن من التشاكل الذي اختصت به، وهو أن كل واحدة منها استفتحت 
 الطول والقصر، وتشاكل الكالم في الكتاب، مع تقارب املقادير بالكتاب أو صفة

  .  النظامفي
  ]:طريقة طلب الْمناسبة[

 كل آية أن يبحث أول كل شيء فيالذي ينبغي : قال الشيخ ولٍي الدين الْملوى
 املستقلة ما وجه مناسبتها لما قبلها؟ ففي ثُمعن كونِها مكملة لما قبلها أو مستقلة، 

  .  قبلها وما سيقت لهبِما السور يطلب وجه اتصالها فيك علم جم، وهكذا ذل
  :قاعدة •

 جميع فياألمر الكلي املفيد لعرفان مناسبات اآليات : قال بعض الْمتأخرين
القرآن هو أنك تنظر الغرض الذي سيقت له السورة، وتنظر ما يحتاج إليه ذلك 

 القرب والبعد من فيب تلك املقدمات  مراتإلَىالغرض من املقدمات، وتنظر 
 ما يستتبعه من استشراف نفس إلَى املقدمات فياملطلوب، وتنظر عند انجرار الكالم 

 تقتضي البالغة شفاء الغليل بدفع عناء الَّتي األحكام واللوازم التابعة له إلَىالسامع 
ى حكم الربط بني  الوقوف عليها، فهذا هو األمر الكلي املهيمن علإلَىاالستشراف 

 كل فيمجيع أجزاء القرآن، فإذا عقلته؛ تبني لك وجه النظم مفصالً بني كل آية وآية 
  . انتهى. سورة

  ]:كيف يكون ارتباط اآلي بعضها ببعض[
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ذكر اآلية بعد األخرى إما أن يكون ظاهر االرتباط لتعلق الكلم بعضها ببعض 
الثانية لألوىل على وجه التأكيد أو وعدم تمامه باألوىل فواضح، وكذلك إذا كانت 

  . وهذا القسم ال كالم فيه. التفسري أو االعتراض أو البدل
 وأنهاوإما أالَّ يظهر االرتباط، بل يظهر أن كل مجلة مستقلة عن األخرى 

  : خالف النوع املبدوء به
 فيفإما أن تكون معطوفة على األوىل بِحرف من حروف العطف الْمشركة 

  .  أو الاحلكم
فإن كانت معطوفة؛ فالبد أن يكون بينهما جهة جامعة على ما سبق تقسيمه؛ 

، )١(﴾              ﴿: كقوله تعاىل
القبض والبسط، والولوج ؛ للتضاد بني )٢(﴾    ﴿:وقوله

  . واخلروج، والنزول والعروج، وشبه التضاد بني السماء واألرض
ذكر الرمحة بعد ذكر العذاب، والرغبة بعد الرهبة، وقد جرت : يه التضاد الكالم فومما

 سبق، بِماعادة القرآن إذا ذكر أحكاما ذكر بعدها وعدا ووعيدا؛ ليكون باعثًا على العمل 
زيه ليعلم عظم اآلمر والناهيثُميذكر آيات توحيد وتن  .  

  . وتأمل سورة البقرة والنساء واملائدة؛ تجده كذلك
 تكن معطوفة؛ فالبد من دعامة تؤذن باتصال الكالم، وهي قرائن معنوية لَموإن 
  . تؤذن بالربط

  :وله أسباب
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  ]:أسباب الربط[
   ﴿: التنظري؛ فإن إحلاق النظري بالنظري من شأن العقالء؛ كقوله: أحدها

؛ فإنه تعاىل أمر رسوله أن )٢(﴾   ﴿: عقب قوله)١(﴾  
 خروجه من بيته لطلب في الغنائم على كره من أصحابه كما مضى ألمره فييمضي ألمره 

 قسمة الغنائم ]من[العري أو للقتال وهم له كارهون، والقصد أن كراهتهم لما فعله 
 اخلروج اخلري من الظفر والنصر والغنيمة وعز اإلسالم، فيككراهتهم للخروج، وقد تبني 

  . يطيعوا ما أُمروا به، ويتركوا هوى أنفسهم القسمة، فلفيفكذا يكون فيما فعله 
 اآلية؛ )٣(﴾    ﴿:  سورة البقرةفياملضادة؛ كقوله : الثانِي

فإن أول السورة كان حديثًا عن القرآن، وإن من شأنه اهلداية للقوم املوصوفني باإليمان، 
ى بالتضاد فلما أكمل وصف املؤمنني؛ عقب حبديث الكافرين، فبينهما جامع ومهي، ويسم

  .وبضدها تتبني األشياء: من هذا الوجه، وحكمته التشويق والثبوت على األول كما قيل
هذا جامع بعيد؛ ألن كونه حديثًا عن املؤمنني بالعرض ال بالذات، : فإن قيل

  .  هو احلديث عن القرآن؛ ألنه مفتتح القولإنماواملقصود بالذات الذي هو مساق الكالم، 
 في اجلامع ذلك، بل يكفي التعلق على أي وجه كان، ويكفي فيال يشترط : قيل

، وهلذا اإليمانوجه الربط ما ذكرنا؛ ألن القصد تأكيد أمر القرآن، والعمل به، واحلث على 
  .  األولإلَى، فرجع )٤(﴾       ﴿: لَما فرغ من ذلك؛ قال

          ﴿:االستطراد؛ كقوله تعاىل: الثالث
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  ﴾)١(.  
هذه اآلية واردة على سبيل االستطراد عقب ذكر بدو السوآت، : قال الزمخشري

 العري وكشف العورة فيوخصف الورق عليها؛ إظهارا للمنة فيما خلق من اللباس، ولما 
  . من املهانة والفضيحة، وإشعارا بأن الستر باب عظيم من أبواب التقوى

       ﴿:  قوله تعاىلوقد خرجت على االستطراد
؛ فإن أول الكالم ذكر للرد على النصارى الزاعمني نبوة املسيح، )٢(﴾  
استطرد للرد على العرب الزاعمني نبوة املالئكةثُم  .  

  : ال يكادان يفترقانحتىويقرب من االستطراد 
 املقصود على وجه إلَى ابتدئ به الكالم مماوهو أن ينتقل : حسن التخلص ]:الرابع[

 األول إال الْمعنى بِحيث ال يشعر السامع باالنتقال من الْمعنىسهل يختلسه اختالسا دقيق 
  . وقد قع عليه الثاين؛ لشدة االلتئام بينهما

 القرآن شيء؛ لما فيه من فيه في يقع لَم:  قولهفي بن غانِم محمدوقد غلط أبو العالء 
  .التكلف

 إلَى االنتقال في ورد على االقتضاب الذي هو طريقة العرب إنماقرآن إن ال: وقال
  . غري مالئم

  .وليس كما قال؛ ففيه من التخلصات العجيبة ما يحير العقول
 ذكر ثُم سورة األعراف كيف ذكر فيها األنبياء والقرون املاضية واألمم، إلَىوانظر 

 ﴿:  ودعاءه هلم ولسائر أمته بقوله أن قص حكاية السبعني رجالًإلَى.... موسى
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 ختلص بِمناقب سيد املرسلني ثُم، وجوابه تعاىل عنه، )١(﴾      
، )٢(﴾         ﴿: بعد ختلصه ألمته بقوله

وأخذ ...  األمالنبِيفسأكتبها للذين من صفاتهم كيت وكيت، وهم الذين يتبعون الرسول 
  . ضائله وفالكريمة صفاته في

  إلَى، فتخلص منه )٣(﴾   ﴿:  سورة الشعراء حكى قول إبراهيموفي
  . إخل... )٤(﴾     ﴿:وصف املعاد بقوله

 السد بعد دكه الذي هو من أشراط في سورة الكهف حكى قول ذي القرنني وفي
  .  الصور، وذكر احلشر ووصف ما للكفار واملؤمننيفي النفخ ثُمالساعة، 
 التخلص تركت ما كنت فيه فيأنك : الفرق بني التخلص واالستطراد: ال بعضهموق

 االستطراد تمر بذكر األمر الذي استطردت إليه وفيبالكلية، وأقبلت على ما ختلصت إليه، 
 عرض وإنما تقصده، لَم ما كنت فيه، كأنك إلَى تتركه وتعود ثُممرورا كالربق اخلاطف، 

  .عروضا
 سورتي األعراف والشعراء من باب االستطراد ال في يظهر أن ما ذاوبِه: قيل

إخل، ... )٥(﴾   ﴿:  قصة موسى بقولهإلَى األعراف فيالتخلص لعوده 
  .  ذكر األنبياء واألممإلَى الشعراء في ]ولعوده[

  :ويقرب من حسن التخلص
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؛ كقوله ﴾﴿����  آخر تنشيطًا للسامع مفصوالًإلَى االنتقال من حديث ]:الْخامس[
؛ فإن هذا القرآن )١(﴾     ﴿: بعد ذكر األنبياء) ص( سورة في

-؛ أراد أن يذكر نوعا آخر -وهو نوع من التنزيل-نوع من الذكر، لَما انتهى ذكر األنبياء 
، فذكر النار )٢(﴾    ﴿:  لَما فرغ؛ قالثُم، -وهو ذكر الْجنة وأهلها

  . وأهلها
 هذا املقام من الفصل الذي هو أحسن من الوصل، وهي في ﴾﴿:  األثريقال ابن

  .  آخرإلَىعالقة أكيدة بني اخلروج من كالم 
  :ويقرب منه أيضا

 الغرض بعد إلَىوهو أن خيرج : قال الزنجاين والطيبِي:  حسن املطلب]:السادس[
  .)٣(﴾   ﴿: تقدم الوسيلة؛ كقوله

ع فيه حسن التخلص واملطلب معا قوله تعاىل حكاية ومما اجتم: قال الطيبِي
   ﴿: قولهإلَى ﴾          ﴿:عن إبراهيم

  ﴾)٤(.  
  ]: هذا النوعفيأهم الْمصنفات [
:  كتاب مساهفي أفرده بالتأليف العالمة أبو جعفر بن الزبري شيخ أيب حيان -

  ".  مناسبة ترتيب سور القرآنفيالربهان "
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نظم الدرر " كتاب مساه فيومن أهل العصر الشيخ برهان الدين البقاعي  -
  .)١(" تناسب اآلي والسورفي

كافل بذلك جامع لمناسبات " أسرار التنزيل "في وكتايب الذي صنفته -
  . السور واآليات، مع ما تضمنه من بيان وجوه اإلعجاز وأساليب البالغة

تناسق الدرر " جزء لطيف سميته فية  وقد لَخصت منه مناسبة السور خاص-
  .)٢(" تناسب السورفي

  
  
  
  

�����  
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   )١( )F(ا
9(ع ا
�C,� وا
A@#(ن

   �ـ(اVــU ا
Aـــ(ر �ـ�

من البالغة حسن االبتداء، وهو أن يتأنق في أول الكالم؛ ألنه : قال أهل البيان
ووعاه، وإال؛ أعرض أول ما يقرع السمع، فإن كان حمررا؛ أقبل السامع على الكالم 

عنه، ولو كان الباقي في نِهاية احلسن، فينبغي أن يؤتى فيه بأعذب لفظ، وأجزله، 
وأرقه، وأسلسه، وأحسنه نظما وسبكًا، وأصحه معنى، وأوضحه، وأخاله من 

  . التعقيد والتقديم والتأخري امللبس أو الذي ال يناسب
لوجوه وأبلغها وأكملها؛ وقد أتت مجيع فواتح السور على أحسن ا: قالوا

  . كالتحميدات، وحروف اهلجاء، والنداء، وغري ذلك
اعلم أن اهللا تعاىل افتتح سور القرآن بعشرة أنواع من الكالم ال خيرج شيء 

  : من السور عنها
إثبات لصفات املدح، ونفي وتنزيه : الثناء عليه تعاىل، والثناء قسمان: األول

  . من صفات النقص
  . سورتنيفي ﴾﴿تحميد في مخس سور، وال:  فاألول-
  . التسبيح في سبع سور: والثانِي -

التسبيح كلمة استأثر اهللا بِها، فبدأ باملصدر : "متشابه القرآن "قال الكرماين في
                                                           

F �2%�K�	 ��l�l �, B%?K�	 p%��	 %6! 



 

  

٦٤٠

-٦٤٠-

ألنه األصل، ثُم باملاضي في احلديد واحلشر ألنه أسبق الزمانني، ثُم ) بنِي إسرائيل(في 
  . والتغابن، ثُم باألمر في األعلى استيعابا هلذه الكلمة من مجيع جهاتهاباملضارع في اجلمعة

  . حروف التهجي في تسع وعشرين سورة: الثانِي
والطالق، األحزاب، : جخمس بنداء الرسول : النداء في عشر سور: الثالث

واحلجرات،  النساء، واملائدة، واحلج،: والتحريم، واملزمل، واملدثر، وخمس بنداء األمة
  .واملمتحنة

  ﴿، ﴾  ﴿، ﴾  ﴿: اجلمل اخلربية؛ حنو: الرابع
﴾ ،﴿  ﴾ ،﴿  ﴾ ،﴿ ﴾ ،﴿ 

﴾ ،﴿ ﴾ ،﴿ ﴾ ،﴿ ﴾ ،﴿﴾ ،﴿  
، ﴾﴿ موضعني، في ﴾ ﴿، ﴾  ﴿، ﴾ ﴿، ﴾﴿، ﴾

، فتلك ثالث ﴾ ﴿، ﴾﴿، ﴾﴿، ﴾ ﴿، ﴾ ﴿
  . وعشرون سورة
 : أقسم فيها باملالئكة وهي]سورة[:  خمس عشر سورةفيسم الق: الْخامس

�: وست سور بلوازمها، الربوج، والطارق: وسورتان باألفالك، الصافات ���﴿﴾ 
بشطر  ﴾﴿ بآية النهار، و﴾﴿ قسم بِمبدأ النهار، و﴾﴿قسم بالثريا، و

 بالشطر اآلخر أو جبملة الزمان، ﴾﴿ بشطر النهار، و﴾﴿الزمان، و
وسورة بالتربة ، ﴾﴿،﴾﴿:ن باهلواء الذي هو أحد العناصروسورتا

وسورة . ﴾﴿:وسورة بالنبات وهي.  ﴾﴿: هي منها أيضا وهيالَّتي
  .﴾﴿وسورة بالبهيم وهي. ﴾﴿:باحليوان الناطق وهي

، واالنفطار، والتكوير، واملنافقون، الواقعة:  سبع سورفيالشرط : السادس
  .روالنص، والزلزلة، واالنشقاق



 

  

٦٤١

-٦٤١-

 ﴿، ﴾  ﴿، ﴾﴿، ﴾ ﴿:  ست سورفي األمر :السابع
  . ؛ املعوذتني﴾ ﴿، ﴾   

 ﴿، ﴾ ﴿، ﴾ ﴿، ﴾ ﴿:  ستفياالستفهام : الثامن
﴾ ،﴿ ﴾ ،﴿﴾.  

  .﴾﴿، ﴾  ﴿، ﴾ ﴿:الدعاء في ثالث: التاسع
  .﴾ ﴿فيالتعليل : العاشر

 قسم الدعاء جيوز أن يذكر مع في وما ذكرناه: قال؛ )١(هكذا جمع أبو شامة
 حيتمل ﴾﴿ قسم األمر، وفي؛ فإنه يدخل ﴾﴿اخلرب، وكذا الثناء كله خرب؛ إال

  . األمر واخلرب
ي نظم ذلك ثُمبيتني، فقالف :  

  أثنى علـى نفـسه سـبحانه بثبـو        
 دـواألمر شرط الندا التعليل أقسم وال

  ت الْمدح والسلب لَما استفتح السورا      
)٢(وف التهجي استفهم الْخبـراعا حر
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براعة االستهالل، وهو أن يشتمل : ومن االبتداء الْحسن نوع أخص منه يسمى
  .  ما سيق ألجلهإلَىأول الكالم على ما يناسب احلال املتكلم فيه، ويشري 

 مشتملة فإنها هي مطلع القرآن؛ الَّتي ذلك سورة الفاحتة فيوالعلم األسنى 
أخربنا أبو القاسم بن ": اإليمانشعب  "فيصده؛ كما قال البيهقي على مجيع مقا

حدثنا عفان بن : أنبأنا احلسني بن الفضل:  بن صاحل بن هانئمحمدأنبأنا : حبيب
أنزل اهللا تعاىل مائة وأربعة كتب أودع $: مسلم عن الربيع بن صبيح عن احلسن؛ قال

 أودع علوم التوراة ثُمور والفرقان، التوراة واإلنجيل والزب: علومها أربعة منها
:  أودع علوم املفصلثُماملفصل، :  أودع علوم القرآنثُمالفرقان، : واإلجنيل والزبور

  .)١(#فمن علم تفسريها؛ كان كمن علم تفسري مجيع الكتب الْمنزلة. فاحتة الكتاب
  :األديان أربعة بِها احتوى عليها القرآن وقامت الَّتيوقد وجه ذلك بأن العلوم 

�ومداره على معرفة اهللا تعاىل وصفاته، وإليه اإلشارة : علم األصول - ���﴿ 
�، ومعرفة النبوات، وإليه اإلشارة ﴾    ���﴿  
  . ﴾ملك يومِ الدّينِ﴿����، ومعرفة املعاد، وإليه اإلشارة ﴾

  .﴾ ﴿ ���وإليه اإلشارة : وعلم العبادات -
وهو محل النفس على اآلداب الشرعية، واالنقياد لرب الربية، : وعلم السلوك -

  .﴾     ﴿وإليه اإلشارة بـ 
وهو االطالع على أخبار األمم السالفة والقرون املاضية؛ : وعلم القصص -

ليعلم املطلع على ذلك سعادة من أطاع اهللا وشقاوة من عصاه، وإليه اإلشارة 
                                                                                                                                                    

��sttk �tt-	 ,5ttR` a �6jKttUl� �tt6��� Gtt, �tt�	 �FIU?tt&	 �ttQI?�	 ���tt� By �ttk� 
	 5�,	 �	� ,�¤�J�=�’! 

�� � B����	 >0�P f M�T:" /��� ~@��&8 :q7	��	 p%��	 f 1��n w�& ST�"t6	!  



 

  

٦٤٣

-٦٤٣-

  .﴾        ﴿:بقوله
االستهالل،  براعة في الفاحتة على مجيع مقاصد القرآن، وهذا هو الغاية في فنبه

  . مع ما اشتملت عليه من األلفاظ احلسنة واملقاطع املستحسنة وأنواع البالغة
 مشتملة على نظري ما اشتملت عليه الفاحتة فإنها؛ ﴾﴿وكذلك أول سورة 

يها األمر بالقراءة والبداءة فيها باسم من براعة االستهالل؛ لكونِها أول ما نزل؛ فإن ف
 علم األحكام، وفيها ما يتعلق بتوحيد الرب وإثبات ذاته إلَىوفيه اإلشارة ، اهللا

 أصول الدين، وفيها ما إلَى هذه اإلشارة وفيوصفاته من صفة ذات وصفة فعل 
 جديرة أن تسمى إنها: ، وهلذا قيل)١(﴾    ﴿: يتعلق باألخبار من قوله

  .)٢( أولهفيعنوان القرآن؛ ألن عنوان الكتاب يجمع مقاصده بعبارة وجيزة 
 فياخلواطر السوانح " كتاب سماه في بالتأليف ابن أيب اإلصبع ]هذا النوع[أفرد 

  . هنا مع زوائد من غريه]منه لَخصت[، "أسرار الفواتح
  
  

�����  
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٦٤٤

-٦٤٤-

   )F(ا
9(ع ا
��4L وا
A@#(ن

  (ر  Wـ(اVـــ� ا
Aـــــ�ـ�

جاءت هي أيضا مثل الفواتح في احلسن؛ ألنها آخر ما يقرع األمساع، فلهذا 
تشوف للنفوس متضمنة للمعاين البديعة، مع إيذان السامع بانتهاء الكالم، حتى ال يبقى معه 

 ومواعظ، أدعية، ووصايا، وفرائض، وتحميد، وتهليل،: إلَى ما يذكر بعد؛ ألنها بني
  . يد، إلَى غري ذلكووعد، ووع

 كتفصيل مجلة املطلوب في خاتمة الفاحتة؛ إذ املطلوب األعلى اإليمان -
: الْمحفوظ من املعاصي املسببة لغضب اهللا  والضالل، ففصل مجلة ذلك بقوله

 يقيده؛ ولَماملؤمنون، ولذلك أطلق اإلنعام : ، واملراد)١(﴾  ﴿
؛ فقد أنعم عليه بكل نعمة؛ يماناإلليه بنعمة ليتناول كل إنعام؛ ألن من أنعم اهللا ع

    ﴿:  وصفهم بقولهثُم مستتبعة لجميع النعم، ألنها
 وبني -اإليمانوهي نعمة - مجعوا بني النعم املطلقة أنهم: يعنِي؛ )٢(﴾

  .السالمة من غضب اهللا تعاىل والضالل الْمسببني عن معاصيه وتعدي حدوده
  . اشتملت عليه اآليتان من آخر سورة البقرة وكالدعاء الذي-
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٦٤٥

-٦٤٥-

    ﴿:  سورة آل عمرانبِها ختمت الَّتي وكالوصايا -
  . اآلية﴾
؛ لما فيها من بِها سورة النساء، وحسن اخلتم بِها ختمت الَّتي وكالفرائض -

  .  آخر ما نزل من األحكاموألنهاأحكام املوت الذي هو آخر أمر كل حي، 
  . جيل والتعظيم الذي ختمت به املائدة وكالتب-
  .  وكالتحريض على العبادة بوصف حال املالئكة الذي ختمت به األعراف-
  .  ختم به األنفالالَّتي وكاحلض على اجلهاد وصلة األرحام -
  .  وكوصف الرسول ومدحه والتهليل الذي ختمت به براءة-
  .  به يونس، ومثلها خاتمة هود الذي ختمت-عليه الصالة والسالم- وتسليته -
  .  ووصف القرآن ومدحه الذي ختم به يوسف-
  . والرد على من كذَّب الرسول الذي ختم به الرعد-
 ومثلها  اآلية،﴾  ﴿:  ومن أوضح ما آذن باخلتام خاتمة إبراهيم-

، وهو ﴾    ﴿: خاتمة األحقاف، وكذا خاتمة احلجر بقوله
  .  غاية الرباعةفي إنهافمفسر باملوت؛ 

 ﴿:  سورة الزلزلة كيف بدئت بأهوال القيامة وختمت بقولهإلَى وانظر -
           ﴾.  

 وما )١(﴾     ﴿:  وانظر براعة آخر آية نزلت، وهي قوله-
  . فيها من اإلشعار باآلخرية املستلزمة بالوفاة

النصر، فيها اإلشعار بالوفاة؛ كما  وكذلك آخر سورة نزلت، وهي سورة -
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-٦٤٦-

هم عن أن عمر سألَ$:  من طريق سعيد بن جبري عن ابن عباس)١(أخرج البخاري
ما تقول يا : قال. فتح املدائن والقصور: ؟ فقالوا﴾    ﴿ :قوله

  .#أجل ضرب لمحمد، نعيت له نفسه: بن عباس؟ قال
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٦٤٧

-٦٤٧-

   )F(ا
9ــ(ع ا
C%ـ�:ـ(ن

  (اXــــ� اTي  �ـ�ـ�

  ]:تعريف الفاصلة[
  . كلمة آخر اآلية؛ كقافية الشعر، وقرينة السجع: الفاصلة

  .كلمة آخر اجلملة: وقال الداين
 ﴿ ���وهو خالف املصطلح، وال دليل له في تمثيل سيبويه : قال اجلعربي

  . ة، وليسا رأس آية؛ ألن مراده الفواصل اللغوية ال الصناعي)٢(﴾  ﴿و، )١(﴾
  . إفهام املعاينبِها املقاطع يقع في حروف متشاكلة :الفواصل: وقال القاضي أبو بكر

هي الكالم املنفصل عما : الفاصلة: وفرق الداين بني الفواصل ورءوس اآلي، فقال
بعده، والكالم املنفصل قد يكون رأس آية وغري رأس، وكذلك الفواصل يكن رءوس آية 

  .لة، وليس كل فاصلة رأس آيةوغريها، وكل رأس آية فاص
، ﴾ ﴿:  تمثيل القوايففي الفاصلة هذا ذكر سيبويه معنىوألجل كون : قال

  . ، وهو رأس آية باتفاق﴾ ﴿، وليس رأس آية بإمجاع مع﴾  ﴿و
  ]:طرق معرفة الفاصلة[
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٦٤٨

-٦٤٨-

  . توقيفي وقياسي: لمعرفة الفواصل طريقان: قال الْجعربي
 وقف عليه دائما؛ تحققنا أنه فاصلة، وما وصله جت أنه ؛ فما ثبأما التوقيفي -

دائما؛ تحققنا أنه ليس بفاصلة، وما وقف عليه مرة ووصله أخرى؛ احتمل الوقف أن 
يكون لتعريف الفاصلة أو لتعريف الوقف التام أو لالستراحة، والوصل أن يكون غري 

  . فاصلة أو فاصلة وصلها لتقدم تعريفها
 فهو ما أُلْحق من الْمحتمل غري املنصوص باملنصوص لمناسبة، وال وأما القياسي؛ -
 غايته أنه حمل فصل أو وصل، وإنما ذلك؛ ألنه ال زيادة فيه وال نقصان، فيحمذور 

 طريق إلَىوالوقف على كل كلمة جائز، ووصل القرآن كله جائز، فاحتاج القياس 
  :تعرفه فنقول

 الشعر، وما يذكر من في النثر، وقافية البيت فيفاصلة اآلية؛ كقرينة السجعة 
 الفاصلة، وجاز فيعيوب القافية من اختالف احلركة واإلشباع والتوجيه؛ فليس بعيب 

 آخر، بِخالف قافية القصيدة، إلَى الفاصلة والقرينة وقافية األرجوزة من نوع فياالنتقال 
 مع ﴾﴿، و﴾﴿ مع ﴾﴿، و ﴾﴿ مع ﴾﴿ ترى مثَومن 

﴿﴾.  
 أمجع مثَاملساواة، ومن :  اآلية والسجعةفي الفاصلة والقرينة الْمتجردة فيواألصل 

 النساء، في )٢(﴾  ﴿)١(﴾ ﴿: العادون على ترك عد
 ﴿ بِمريم، و)١(﴾  ﴿، و﴾﴿ ��� )٣(﴾  ﴿و
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٦٤٩

-٦٤٩-

 بالطالق، )٤(﴾     ﴿ و)٣(﴾   ﴿، و"طه?��� )٢(﴾
  . فيه يشاكل طرلَمحيث 

 )٦(﴾  ﴿ بآل عمران،)٥(﴾   ﴿:وعلى ترك عد
  ﴿ بآل عمران، و)٧(﴾ ﴿:باملائدة، وعدوا نظائرها للمناسبة؛ حنو

  ".طه?��� )٩(﴾﴿ بالكهف، و)٨(﴾
، وهي بِهاتقع الفاصلة عند االستراحة باخلطاب لتحسني الكالم : وقال غريه

لكالم، وتسمى فواصل؛ ألنه ينفصل عنده  سائر ابِها يباين القرآن الَّتيالطريقة 
: الكالمان، وذلك أن آخر اآلية فصل بينها وبني ما بعدها، وأخذًا من قوله تعاىل

﴿  ﴾)١٠(.  
  ]:الفاصلة ال تسمى قافية[

وال يجوز تسميتها قوايف إجماعا؛ ألن اهللا تعاىل لَما سلب عنه اسم الشعر وجب 
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٦٥٠

-٦٥٠-

 االصطالح، وكما يمتنع استعمال فيمنه وخاصة به  ألنهاسلب القافية عنه أيضا؛ 
  .  صفة لكتاب اهللا فال تتعداهألنها الشعر؛ فيه يمتنع استعمال الفاصلة فيالقافية 

  ]: القرآنفيالسجع [
  :خالف ]فيه[؟  القرآنفيوهل يجوز استعمال السجع 

 أن يستعار  اجلمهور على املنع؛ ألن أصله من سجع الطري، فشرف القرآن-
 وصفه فيلشيء منه لفظ مهمل، وألجل تشريفه عن مشاركة غريه من الكالم احلادث 

  . بِها يرد اإلذن لَمبذلك، وألن القرآن من صفاته تعاىل، فال يجوز وصفه بصفة 
  السجع وذهب كثري من غري األشاعرة إىل إثبات: )١(قال القاضي أبو بكر الباقالين

 بِها يقع الَّتي يبين به فضل الكالم، وأنه من األجناس مما ذلك  القرآن، وزعموا أنفي
  .  البيان والفصاحة؛ كاجلناس، وااللتفات، وحنومهافيالتفاضل 

 اخلطاب إال مقصودا إليه، فيوهذا يفارق أمر الشعر؛ ألنه ال جيوز أن يقع  :قالوا
 يتفق ممارا، وذلك القدر وإذا وقع غري مقصود إليه؛ كان دون القدر الذي نسميه شع

 القرآن من السجع؛ فيوجوده من الْمفحم كما يتفق وجوده من الشاعر، وأما ما جاء 
  . فهو كثري، ال يصح أن يتفق غري مقصود إليه

والفواصل إن السجع عيب، : " قول الرماين)٢(:"سر الفصاحة" فيقال الْخفاجي 
 وهو غري مقصود؛ الْمعنىأراد بالسجع ما يتبع  غلط؛ فإنه إن )٣(]على اإلطالق[" بالغة

فذلك بالغة، والفواصل مثله، وإن أراد ما تقع املعاين تابعة له وهو مقصود متكلف؛ 
  . فذلك عيب، والفواصل مثله
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٦٥١
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 يسموا ما ولَم القرآن فواصل، في تسمية كل ما إلَىوأظن الذي دعاهم : قال
 القرآن عن الوصف الالحق بغريه من الكالم  تنزيهفيرغبتهم : تماثلت حروفه سجعا

  .  التسمية قريب، واحلقيقة ما قلناهفياملروي عن الكهنة وغريهم، وهذا غرض 
  .  مقاطع الفواصلفيوالتحريم أن األسجاع حروف متماثلة : قال
إذا كان عندكم أن السجع حممود؛ فهال ورد القرآن كله : فإن قيل: قال
إن القرآن :  ورود بعضه مسجوعا وبعضه غري مسجوع؟ قلناوما الوجه من! مسجوعا

نزل بلغة العرب وعلى عرفهم وعادتهم، وكان الفصيح منهم ال يكون كالمه كله 
مسجوعا؛ لما فيه من أمارات التكلف واالستكراه، السيما مع طول الكالم، فلم يرد 

 يخل من ولَمن كالمهم،  الطبقة العالية مفي على عرفهم )١(]به[كله مسجوعا جريا 
  .  بعض الكالم على الصفة السابقةفيالسجع؛ ألنه حيسن 

 نزل القرآن على أساليب وإنما! وكيف يعاب السجع على اإلطالق؟: قال حازم
 كالمهم، فيالفصيح من كالم العرب، فوردت الفواصل فيه بإزاء ورود األسجاع 

 الكالم مجيعا أن يكون مستمرا في يحسن  يجئ على أسلوب واحد؛ ألنه اللَم وإنما
 في الطبع من امللل، وألن االفتنان فيعلى نمط واحد؛ لما فيه من التكلف، ولما 

ضروب الفصاحة أعلى من االستمرار على ضرب واحد، فلهذا وردت بعض آي القرآن 
  . متماثلة املقاطع، وبعضها غري متماثل
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٦٥٢

-٦٥٢-

 �G�  

 التمكني، : تخرج فواصل القرآن عن أحد أربعة أشياءال: قال ابن أيب اإلصبع
  . والتصدير، والتوشيح، واإليغال

 أن يمهد الناثر للقرينة أو الشاعر للقافية :-ائتالف القافية: ويسمى-فالتمكني  •
تمهيدا تأيت به القافية أو القرينة متمكنة في مكانِها، مستقرة في قرارها، مطمئنة في 

 نافرة وال قلقة، متعلقًا معناها بِمعنى الكالم كله تعلقًا تاما، بِحيث لو مواضعها، غري
طُرحت؛ الختل الْمعنى واضطرب الفهم، وبِحيث لو سكت عنها؛ كمله السامع 

  : بطبعه، ومن أمثلة ذلك
              ﴿: قوله

، )٢(﴾ ﴿:  قولهإلَى ﴾    ﴿، )١(﴾   
� اآلية األوىل فيفأتى  � وختمها ﴾ ﴿��� ؛ ألن املوعظة فيها ﴾﴿���

 ألنها؛ ﴾﴿ ��� وختمها ﴾﴿���� الثانية وفي، -وهي أخبار القرون-مسموعة 
  . مرئية

؛ فإن )٣(﴾        ﴿:وقوله
  .اللطيف يناسب ما ال يدرك البصر، واخلبري يناسب ما يدركه

 أول اآلية، فيك اللفظة بعينها تقدمت فهو أن تكون تل: وأما التصدير •
  . وتسمى أيضا رد العجز على الصدر
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٦٥٣

-٦٥٣-

  :هو ثالثة أقسام: وقال ابن املعتز
  ﴿: توافق آخر الفاصلة وآخر كلمة في الصدر؛ حنو: األول

    ﴾)١(.  
       ﴿: أن يوافق أول كلمة منه؛ حنو: والثاين

﴾)٢(.  
  .)٣(﴾     ﴿:ماته؛ حنوأن يوافق بعض كل: الثالث

 أول الكالم ما يستلزم القافية، والفرق بينه فيفهو أن يكون : وأما التوشيح -
  . أن هذا داللته معنوية وذاك لفظية: وبني التصدير

 ال يدل على أن ﴾﴿ اآلية؛ فإن )٤(﴾   ﴿:كقوله تعاىل
، ولكن ﴾﴿ غري لفظ ﴾﴿ باللفظ؛ ألن لفظ ﴾﴿الفاصلة 

ملعنى؛ ألنه يعلم أن من لوازم اصطفاء شيء أن يكون خمتارا على جنسه، وجنس با
  . العاملون: هؤالء املصطفني
  . اآلية)٥(﴾...   ﴿: وكقوله

 أن مقاطع إلَىفإن من كان حافظًا لهذه السورة متفطنا : قال ابن أيب اإلصبع
ن الليل؛ علم أن الفاصلة  صدر اآلية انسالخ النهار مفيآيها النون املردفة، ومسع 

 الظلمة، ولذلك فيدخل : ؛ ألن من انسلخ النهار عن ليله أظلم؛ أي﴾﴿
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 منزلة الوشاح، ونزل الْمعنىسمي توشيحا؛ ألن الكالم لَما دل أوله على آخره؛ نزل 
  . أول الكالم وآخره منزلة العاتق والكشح اللذين يحول عليهما الوشاح

  .  نوع اإلطنابفي ]فموضع الكالم عنه[اإليغال؛  وأما -

 �G�]���Xا)P
  ] أ��Aم ا

ومرصع، مطرف، ومتوازي، : قسم البديعيون السجع ومثله الفواصل إلَى أقسام
  . ومتوازن، ومتماثل

: أن ختتلف الفاصلتان في الوزن وتتفقا في حروف السجع؛ حنو: فاملطرف -
﴿         ﴾)١(.  

أن يتفقا وزنا وتقفية، ولَم يكن ما في األوىل مقابالً لما في : توازيوامل -
  .)٢(﴾     ﴿: الثانية في الوزن والتقفية؛ حنو

    ﴿: أن يتفقا في الوزن دون التقفية؛ حنو: واملتوازن -
﴾)٣(.  

ي الثانية أن يتفقا وزنا وتقفية، ويكون ما في األوىل مقابالً لما ف: واملرصع -
      ﴿، )٤(﴾       ﴿كذلك؛ حنو 

  ﴾)٥(.  
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أن يتساويا في الوزن دون التقفية، وتكون أفراد األوىل مقابلة لما : واملتماثل -
 وآتيناهم﴿: في الثانية، فهو بالنسبة إلَى املرصع كاملتوازن بالنسبة إلَى املتوازي؛ حنو

، فالكتاب )١(﴾ الصّراطَ الْمستقيم وهديناهم�����ني الْكتاب الْمستبِ
  .  احلرف األخريفيوالصراط يتوازنان، وكذا املستبني واملستقيم، واختلفا 

�G�  

  :بقي نوعان بديعيان متعلقان بالفواصل
التوءم، وأصله أن يبنِي الشاعر بيته : التشريع، وسماه ابن أيب اإلصبع: أحدهما

ى وزنني من أوزان العروض، فإذا أسقط منها جزًءا أو جزءين؛ صار الباقي بيتا عل
  . من وزن آخر، ثُم زعم قوم اختصاصه به

بل يكون في النثر؛ بأن يكون مبنيا على سجعتني؛ لو اقتصر : وقال آخرون
كانت في على األوىل منهما كان الكالم تاما مفيدا، وإن أُلْحقت به السجعة الثانية؛ 

  . التمام واإلفادة على حاله، مع زيادة معنى ما زاد من اللفظ
وقد جاء من هذا الباب معظم سورة الرمحن؛ فإن آياتها لو : قال ابن أيب اإلصبع

؛ لكان تاما مفيدا، )٢(﴾   ﴿اقتصر فيها على أوىل الفاصلتني دون 
  . ر والتوبيخ زائدا من التقريىمعنوقد كمل بالثانية، فأفاد 

 إثباتها في الَّتيالتمثيل غري مطابق، واألوىل أن يمثل باآليات  ]:قال السيوطي[
            ﴿: ما يصح أن يكون فاصلة؛ كقوله
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  . وأشباه ذلك... )١(﴾ 
، وهو أن يلتزم يف الشعر أو النثر )٢(االستلزام، ويسمى لزوم ما ال يلزم: الثاين

  . حرفني فصاعدا قبل الروي؛ بشرط عدم الكلفةحرفًا أو 
؛ التزم الْهاء )٣(﴾        ﴿:  مثال التزام حرف-
  . قبل الراء
  .)٤(﴾   ﴿: ومثال التزام حرفني-
        ﴿: ومثال التزام ثالثة أحرف-

   ﴾)٥(.  
  :تنبيهات •

  ﴿:  تساوت قرائنه؛ حنوأحسن السجع وحنوه ما: قال أهل البديع: األول
 ﴿:، ويليه ما طالت قرينته الثانية؛ حنو)٦(﴾      

      ﴿: ، أو الثالثة؛ حنو)٧(﴾       
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  . اآلية)١(﴾   
 الثالثة أن وفي الثانية املساواة، وإال فأطول قليالً، فياألحسن : وقال ابن األثري

  . تكون أطول
  . ال جيوز أن تكون الثانية أقصر من األوىل: جيوقال الْخفا

أحسن السجع ما كان قصريا؛ لداللته على قوة املنشئ، وأقله : قالوا: الثاين
 اآليات، )٣(﴾  اآليات،﴿)٢(﴾    ﴿: كلمتان؛ حنو

 العشر؛ والطويل ما زاد عن.  اآليات)٥(﴾ ﴿  اآليات،)٤(﴾ ﴿
  . ط؛ كآيات سورة القمركغالب اآليات، وما بينهما متوس

 الفواصل ال حتسن الْمحافظة على: القديم" كشافه "فيقال الزمخشري : الثالث
لمجردها إال مع بقاء املعاين على سردها على املنهج  الذي يقتضيه حسن النظم 

 إلَىوالتئامه، فأما أن يهمل املعاين ويهتم بتحسني األلفاظ وحده غري منظور فيه 
 ﴾  ﴿ فييس من قبيل البالغة، وبنى ذلك أن التقديم مؤداه؛ فل

  . ليس لمجرد الفاصلة، بل لرعاية االختصاص
مبنى الفواصل على الوقف، ولهذا ساغ مقابلة الْمرفوع بالْمجرور : الرابع

 ﴿ و﴾ ﴿: مع قوله﴾    ﴿: وبالعكس؛ كقوله
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﴾)١(.  
ل بِحروف املد واللني وإحلاق النون،  القرآن ختم الفواصفيكثر : الْخامس

 إذا ترنموا إنهم: وحكمته وجود التمكن من التطريب بذلك؛ كما قال سيبويه
 لَميلحقون األلف والياء والنون؛ ألنهم أرادوا مد الصوت، ويتركون ذلك إذا 

  .  القرآن على أسهل موقف وأعذب مقطعفييترنموا، وجاء 
  . ما متماثلة وإما متقاربةحروف الفواصل إ: السادس

          ﴿:  مثل:فاألوىل -
﴾)٢(.  
  .)٣(﴾     ﴿:مثل: والثانية -

وفواصل القرآن ال خترج عن هذين القسمني، بل : قال اإلمام فخر الدين وغريه
  . تنحصر في املتماثلة واملتقاربة

ا ليسا بعيبني في النثر وإن كثر في الفواصل التضمني واإليطاء؛ ألنهم: السابع
  : كانا عيبني في النظم

  ﴿: أن يكون ما بعد الفاصلة متعلقة بِها؛ كقوله تعاىل: فالتضمني -
   ﴾)٤(.  

    ﴿:تكرر الفاصلة بلفظها؛ كقوله تعاىل في اإلسراء: واإليطاء -
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  . ، وختم بذلك اآليتني بعدها)١(﴾
  ]:"اإلتقان في علوم القرآن" مصنف كتاب -رحمه اهللا-قال السيوطي [
وقد من اهللا تعاىل بإتمام هذا الكتاب البديع املثال، املنيع املنال، الفائق بِحسن "

نظامه على عقود الآلل، اجلامع لفوائد وحماسن لَم تجتمع في كتاب قبله في العصور 
  .اخلوال

وبينت فيه مصاعد يرتقى أسست فيه قواعد معينة على فهم الكتاب الْمنزل، 
لإلشراف على مقاصده ويتوصل، وأركزت فيه مراصد تفتح من كنوزه كل باب فيها 
  . مقفل

فيه لباب العقول، وعباب الْمنقول، وصواب كل قول مقبول، محصت فيه 
على كتب العلم على تنوعها، وأخذت زبدها ودرها، ومررت على رياض التفاسري 

فاستخرجت مرها وزهرها، وغصت بِحار فنون القرآن كثرة عددها، واقتطفت ثَ
جواهرها ودررها، وبقرت عن معادن كنوزه فخلصت سبائكها وسبكت فقرها، 

ما فلهذا تحصل فيه من البدائع ما تبت عنده األعناق بتا، وتجمع في كل نوع منه 
 أدعي أنه جمع ، والتفرق في مؤلفات شتى، على أني ال أبيعه بشرط الرباءة من كل عيب

  . سالمة والبشر محل النقص بال ريب
هذا وإين في زمان مأل اهللا قلوب أهليه من احلسد، وغلب عليهم اللؤم حتى 

  . جرى منهم جمرى الدم من اجلسد
ــضيلة ــشر فــ   وإذا أراد اهللا نــ
  لوال اشتعال النـار فيمـا جـاورت       

 

  طويت أتاح لَهـا لـسان حـسود        
  ف العـود  ما كان يعرف طيب عـر     
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قوم غلب عليهم الدهر وطمهم، وأعماهم حب الرياسة وأصمهم، قد نكبوا 
عن علم الشريعة ونسوه، وأكبوا على علم الفالسفة وتدارسوه، يريد اإلنسان منهم 
أن يتقدم ويأبى اهللا إال أن يزيده تأخريا، ويبغي العز وال علم عنده فال يجد له وليا وال 

  .نصريا
 !ونحـن علـى نزالها أمــراء؟  افي تحـت غيـر لوائنـاأتمسي القو

ومع ذلك؛ فال ترى إال أنوفًا مشمرة، وقلوبا عن احلق مستكربة، وأقواالً تصدر 
عنهم مزورة، كلما هديتهم إلَى احلق كان أصم وأعمى لَهم، كأن اهللا لَم يوكل بِهم 

هم مرجوم يتالعب به اجلهال والصبيان، حافظني يضبطون أقوالَهم وأعمالَهم، فالعالم بين
  . والكامل عندهم مذموم داخل في كفة النقصان

إن هذا لَهو الزمان الذي يلزم فيه السكوت، والْمصري حلسا من أحالس ! وايم اهللا
من علم علما فكتمه؛ $: ورد العلم إلَى العمل، لوال ما ورد في صحيح األخبارالبيوت، 

  .)١(# من نارألْجمه اهللا بلجام
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  :وهللا در القائل
  ادأب على جمـع الفـضائل جاهـدا       
  واقصد بِها وجه اإللـه ونفـع مـن         
  واتــرك كــالم الْحاســدين وبغــيهم

 

  وأدم لَها تعب القريحـة والْجـسد       
  بلغته ممـن جـد فيهـا واجتهـد        
  همالً فبعد الْموت ينقطـع الْحـسد      

 

؛ كما من بإتمام هذا الكتاب؛ -جل جالله وعز سلطانه-وأنا أضرع إلَى اهللا 
أن يتم النعمة بقبوله، وأن يجعلنا من السابقني األولني من أتباع رسوله، وأال يخيب 

  .أملنا؛ فهو الْجواد الذي ال يخيب من أَمله، وال يخذل من انقطع عمن سواه وأم له
  :مولمحمد بن عمر بن سالم باز: ويقول راجي رحمة ربه والقبول

ليلة األربعاء الْخامس والعشرين من شهر " اإلتقان"وأتممت تهذيب كتاب 
  . ذي القعدة لعام تسعة وأربعمائة بعد األلف من الْهِجرة

وأسأل اهللا؛ بأن له الْحمد، ال إله إال هو، الْحنان الْمنان، بديع السموات 
صا لوجهه الكريم، وأن واألرض، ذا الْجالل واإلكرام؛ أسأله أن يتقبل عملي خال

  . يرزقنِي القبول في الدنيا واآلخرة؛ إنه سميع مجيب
وأَتممت تبييضه مع التعليق على أغلب األنواع الساعة الثالثة من ليلة األحد 
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١٤١٠/ ٥/ ١٩’.  
  .’١٤١٠/ ٥/ ٢٤وأَتممت التعليق عليه الساعة الثانية والربع من ليلة الْجمعة 

  .’١٤١١/ ٤/ ١ا فاتنِي ليلة الْجمعة وراجعته وتممت م
  : أمحد بن عمر بن سامل بازمول: ويقول راجي عفو ربه والقبول 

 من آخرها يوم اجلمعة يف عدة جمالس إمتام هذا التخريج مت حبمد اهللا ونعمته
   .٦ : ٢٥صالة املغرب الساعة   هـ، قبل ١٤٢٩شهر صفر عام 

وم اخلميس املوافق مث راجعته يف جمالس متعددة كان آخرها ي
  . هـ ١٢/١٠/١٤٣٠

واهللا اسأل أن يكتب يل األجر وأن جيعله يف موازين حسنايت يوم ال ينفع مال 
  . وال بنون إال من أتى اهللا بقلب سليم

  . وسلم على سيد األولني اآلخرين واحلمد هللا رب العاملني وصلى اهللا 
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