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 اإلىداء
 
 
 المجاىديفَ  وقائدِ  المرسميفَ  إلى خيِر معمـٍ وىاد ... إلى سيدِ 

 (ا صمى ا عميو وسمـ عبد بف محمدٍ )
إلى رجؿ القرآف بحؽ ، إلى مف ممكت عميو محبة القرآف لبو ، وشغفت قمبو ، رافقني 

 حممًا في رسالتي ، وطمعًا بأّف أكوف يومًا ما نبراسًا وقادًا مثمو
 )إلى العبّلمة محمد عبد ا دراز رحمو ا وأسكنو فسيح جناتو(

 جفني تواضعًا وخجبًل لفضميـ عميّ  مضتُ إلييما أغ ظرتُ إلى مف كمما نَ 
 (أبي وأمي الغالييف)

وأضفى عمى كؿ شيء  قمٍب ، إلى مف أعافَ  ممةَ الحياة بو وأنار بحبو ظُ  إلى مف أزىرتِ 
 (زوجي عبد ا) حبًا وأمبلً 

فيو مف ، إلى مف حبؿ ودىـ ما لو طرفاف ، السَّعة  مف الودودِ  التي تستمدُ  إلى األفئدةِ 
لى االمتدا االبتداءِ    إلى دوا 

 : مراـ / رحاب / ثريا/ رشا(وأخواتي،  بشار / أيمف / أواب :إخوتي)
 (عمي وعمتي)إلى أىمي والرخاءِ  إلى مف أعانونني ووقفوا بجانبي في الشدةِ 

إلى مف حمموا الحب الطاىر في قموبيـ ، ومضوا بعزٍة وفخار ، نسجوا خيوط األمؿ في 
 )رّواد الحب(فجر يولد أمبًل ونصرًا إلى 

 (الحبيبة أـ القساـ)عينة إلى والمُ  والشريكةِ  والصديقةِ  إلى الرفيقةِ 





 ب 

 

 الشكر والتقدير

 (7إبراهيم: ) َِّّ ُّ َّٹٱٹٱُّ

 يا ربنا الحمد لؾ ، والشكر لؾ ، والفضؿ لؾ ، 
 يا صاحب المنف التي ال تنقضي أورد فؤادي منيمؾ 

 الحمد  الذي عممني ما لـ أكف أعمـ ، وكاف فضؿ ا عمّي عظيمًا 
عبد  حاتـأتقدـ بجزيؿ الشكر واالمتناف لمعممي الفاضؿ ومشرؼ رسالتي  )الدكتور الفاضؿ 

إذ إنو لـ يدخر جيدًا في إتماميا  ( جزاؾ ربي عني خير الجزاء ،الرحيـ جبلؿ التميمي
نجازىا عمى خير وجو، بتوجيياتو الكريمة، ونصائحو القيمة .   وا 

بقموٍب  إضاءتياتموح في سمائنا دومًا نجومًا براقة ال يخفت بريقيا عنا لحظة ، نرتقب 
كؿ ساعة فاستحقت بكؿ فخر الشكر والتقدير إنيـ  وليانة ، نسعد بممعانيا في سمائنا

عضاء لجنة ألساتذتي أ  أساتذتي في كمية الدعوة وأصوؿ الديف ، والشكر موصوؿٌ 
 األكاـر . المناقشة

إلى كؿ مف ساعدني وأعانني في رسالتي ىذه وأخص بالذكر )الدكتور الفاضؿ تماـ 
 ماـ رسالتي بتميز .الشاعر( الذي لـ يأُؿ ُجيدًا إال وقدمو في سبيؿ إت

، التي ما توانت لحظة عف مد يد العوف لي ختي رفيقتي في درب العمـ والتميزكما أشكر أ
 (.)أختي فداء محمود مفارجة
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 ممخص

 

مػػف سػػكرة آؿ عمػػراف، مػػف حاشػػية محمػػد  22 -1تشػػتمؿ ىػػذه الرسػػالة علػػى دراسػػةو كتحقيػػؽو لت سػػير ا يػػات 
أنػكار التنزيػػؿ »علػػى ت سػير القااػي البياػػاكم: « شػيخ زاده»محيػي الػديف بػػف مصػط ى القكجػكم الشػػيير بػػ

 «. كأسرار التأكيؿ
اشػية علميػة بالمقػاـ األكؿ، كىػي شػاملةه كىذه الحاشيتو مف أغنى حكاشػي ت سػير البياػاكم قيمػةن  إذ إنيػا ح

لمختلػػػؼ العلػػػـك اللغكيػػػة كالعقديػػػة كالعقليػػػة كغيرىػػػا، كقػػػػد جمػػػع فييػػػا شػػػيخ زاده بػػػيف اإليجػػػاز كدقػػػة العبػػػػارة 
 ككاكحيا.

كقد ىدفت ىذه الدراسة إلى تحقيؽ حاشية شيخ زاده تحقيقان علميان، حسب أصكًؿ علػـً تحقيػًؽ المخطكطػات، 
المرجػع القػي ـ بصػكرة تليػؽ بمنزلتػو، كتسػيؿ علػى طلبػة العلػـ الكصػكؿ إلػى المعرفػة  كالعمؿ على إخػراج ىػذا

 فيو  إذ إنو طبع عدة طبعات غير مخدكمةو.
(، هعلى المنيج الكص ي  كذلؾ بالرجكع إلى النسخ المخطكطة مف )حاشية شيخ زادىذه الدراسة قامت كقد 

المػنيج التػاريخي  كذلػػؾ بػذ ر مػا يتعلػػؽ ك  المخطكطػات.كتحقيػؽ نصكصػيا كفػؽ المػػنيج المتبػع فػي تحقيػػؽ 
بعصر المؤلػؼ )شػيخ زاده( كشػيكخو كتبلميػذه، ك ػذا مػف خػبلؿ الترجمػة لؤلعػبلـ الػذيف كردت أسػماؤىـ فػي 

المػػنيج التحليلػػي االسػػتنباطي  كذلػػؾ باسػػتنباط الػػدالالت كال كامػػد المختل ػػة مػػف خػػبلؿ تحقيػػؽ نػػص ك  الرسػػالة.
 الحاشية.

المؤل ًؼ كال تاًب، فقػد بينػت الباحثػة فيػو األكؿ: قسـ الدراسة، كفيو دراسةي كجاءت ىذه الدراسة على قسميف: 
حياة شيخ زاده، كرحلتو العلمية، كالحالة السامدة في عصره،  ما بينت م انة ال تاب كأىميتو، كتحقيؽ اسمو 

مػف الحاشػية مقػاببلن علػى أربػًع نسػخو مخطكطػة كنسبتو للمؤلؼ. كالثاني: قسـ التحقيػؽ، كفيػو الجػزء المحقػؽ 
 مف ال تاب، مع عمؿ ال يارس العلمية التي تسي ؿ استعماؿ ال تاب كالرجكع إليو. 

أف حاشػػية شػػيخ زاده حاشػػية زاخػػرة بػػالعلـك  كقػػد تكصػػلت ىػػذه الدراسػػة إلػػى جملػػة مػػف النتػػامج، مػػف أبرزىػػا:
، كفيػػرةو  لمػػا فييػػا مػػف علػػكـو   تبػػة اإلسػػبلمية بحاجػػة إلييػػاالم ، كأف الت سػػير كاللغػػةعلػػـك  خاصػػةو كبالمختل ػػة، 

 كقيمة عظيمة. 
كأكصي بإ ماؿ تحقيؽ حاشية شيخ زاده  املة تحقيقان علميان دقيقان حسب أصكؿ علـ تحقيؽ المخطكطات. 
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Abstract 

 

This master dissertation  includes a study and  verification to explain the verses 

1-22 of  Surat Al-Imran, from Al-Hasheya (postscript)  of  Mohammad Mohi 

Al-ddin Ben Mustafa Alkojawi  known as “Al-sheikh Zadeh” on the 

interpretation of  Al-Qadi Al-Baydawi   «Anwar Al-Tanzeel wa  Asrar Al-

Taaweel» . 

 

This   postscript   is one of the most valuable interpretation of Al-Baydawi  ; as 

its scientific in the first place, and it includes various linguistic ,  ideological ,  

mental science and others,    in which  Al- sheikh Zadeh   brought together  the 

brevity ,  accuracy and the  clarity of the expression. 

This study was aimed to achieve the study of Sheikh Zadeh’ s postscript 

scientifically,  according to the  jurisprudence of  manuscript studies , and the 

work to get that  valuable reference perfectly , and by making  it easier for 

students  to access its  knowledge; as there were several  printed that  are not 

serviced. 

 

This study was done on the descriptive approach; and by reference to the copies 

of the manuscript of (Sheikh Zadeh’s  postscript  ), and the  verification of its 

provisions in accordance with the approach taken in the manuscripts.  As well as 

the historical approach; by mentioning   information  regarding to the era of the 

author (Sheikh Zadeh) ,  his elderly and students, as well as through the 

translation 

 of those famous people named in the dissertation . Also, the deductive and 

analytical approach  were applied in this dissertation; and by setting up different 

connotations and benefits through the realization of  the postscript.     

This study  is with two  sections: The first one is the study section,  it’s about 

the study of the author and the book. The researcher showed the life of Sheikh 

Zadeh,  his scientific journey, and the situation prevailing in his time,and she 

also showed the status of the book, its importance,  the  verification of his name 

and the rate of the author. The second is the  verification  section. It has the 



 ق 

 

verified  part of  the postscript  corresponding four copies of the manuscript of 

the book and working on the scientific indexes that facilitate the use of the book 

and how to refer to it. 

The study found a number of results, notably: Sheikh Zadeh’s  postscript  is rich  

with various sciences, and in particular the language and interpretation of 

science, and that the Islamic library is in need; because of its abundant science, 

and  great value.  

 

I recommend the full completing achievement of  Sheikh Zadeh’s  postscript 

scientifically and  accurately as the  jurisprudence of the  manuscripts. 
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 املكزم٘

مف كحؿ الظلمات، أحمده تعالى حمدان يليؽ بعظيـ  كمنجىن  ان كنكر ، كبيناتو  لن الحمد  الذم نزؿ القرآف ىد
الغايات، ك  األىداؼأستعيف بو استعانة تن تح معيا آفاؽ الطمكحات، كتتحقؽ بيا ك عطامو، ككاسع فالو، 

ستغ ار األٌكاب الذم ال يرجك إال اأستغ ر ا مف  ؿ ما ظير كما خ ي مف  ؿ صغيرة ك بيرة، أستغ ره ك 
علمو الع كه كرااه، أدعكه بدعاء الماطر الكاثؽ بأف ي تح ا تعالى ال اتح العالـ القادر علٌي مف أبكاب 

 .، كأف يكفقني إلى رااه كالجنافةح مالكنكر 
ـي  كأصلي  كثباتوً  كبصبرهً ، ظيلماًتياأشرقٍت بًو األرضي بعدى الذم  اـ، على الحبيبً كاألن البريةً  على خيرً  كأسل
  .كفردكسو الرحمفً  إلى  كثرً  كصكؿً ال آفاؽى  بيداه كخلقو أنارى  الذمك  بتبلء،اال لنا ح مةي  تبٌدتٍ 

كعليو  ،كلو ت سير قٌيـ حكل مف العلـك ال ثير ،علـه شامخه مف أعبلـ الت سير ،كبعد... فإف اإلماـ البيااكم
 ى قيمة حاشية محمد محي الديف بف مصطكمف أشيرىا كأ ثرىا من عة ك  ،حكاشو  ثيرة عظيمة القيمة

إاٌل أنيا  ،، فحاشيتو على البيااكم مف أعز الحكاشي كأ ثرىا قيمةن كاعتباران «شيخ زاده»القكجكم الشيير بػ
 ،إال أنيا تخلك مف تكثيؽ النص كتحقيقو تحقيقان علميان  ،فقد طبعت في مجلدات ،لـ تحظ باىتماـ علمي

كجمعت ما استطعت مف نسخ  ،لذا استعنت با سبحانو كتعالى ،سب أصكؿ علـ تحقيؽ المخطكطاتح
كألقكـ ببعض الكاجب تجاه  ،ألسيـ في إخراج شيء مف تراثنا اإلسبلمي ،كشرعت في تحقيقيا ،الحاشية

لؤلجر كالثكاب كابتغاء  ،كشيخ زاده ،كىما اإلماـ القااي البيااكم ،عالميف جليليف مف علمامنا األماجد
 مف العلي الكىاب  . 

 كقد قسمت عملي إلى قسميف : 
 القسـ األكؿ : قسـ الدارسة 
  القسـ الثاني : قسـ التحقيؽ 

 كفي القسـ األكؿ ، ت صيؿ سيأتي في مكاعو . 
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  :أسباب اختيار الموضوع 
أكيؿ(، لعدة أسباب التنزيؿ كأسرار التاخترت ال تابة في تحقيؽ حاشية شيخ زاده لت سير البيااكم )أنكار 

ختيارم اعظيمة لخزانة الت سير، كقد كقع  رغبتي الشديدة في تقديـ مشركع ي كف ذا أىميةتيا يأتي في مقدم
و كم انتى  ،و العلميةشيرتى  ، إذ إفيا ىذه الت سيربلمية العظيمة التي يتمتع على ت سير البيااكم للقيمة الع

ىـ عليو في دقة عبارتو كاختصارىا مع جمعيا للحقامؽ العلمية، "كالبيااكم كثناءى  ،عند علماء أصكؿ ال قو
  .(1)الخير، كلقب بناصر الديف القااي"أبي ىك ناصر الديف عبد ا بف عمر بف محمد بف علي، ي نى ب

عناصر كالقااي البيااكم  اف ناشمان على الطريقة ال قيية الشافعية المخططة على منيج الجمع بيف 
لى علـك الثقافة اإلسبلمية تخطيطان أصلو الجمع بيف أصكؿ الديف كأصكؿ ال قو كاـ علكـ اللغة كاألدب إ

ت سيره في النصؼ الثاني مف القرف السابع، كقد أصبح ت سير البيااكم  ألؼالشريعة كالح مة، كقد 
إذ قرب منيـ   للباحثيف كالدراسيف بمحتكاه كمنيجو كأسلكبو أثران سامي القيمة أسدل بو القااي يدان بيااء

عف ر ف عاشك ب ال ااؿ كجمع ليـ المت رؽ كابط ليـ تحرير غير المحرر، كقد قاؿ محمد يالمستعص
حيث  اف المنيج المتبع في تصنيؼ البيااكم  ،ت سير البيااكم بأنو عميؽ الغكر صعب المراس

ل علييا مصطلح التآليؼ العلمية في عامة كاألسلكب المحتذل في تحريره ىما المنيج كاألسلكب الذيف جر 
ال نكف مف أكامؿ القرف السابع مف حيث االختصار كدقة العبارة كالتزاـ المصطلح العلمي كاإلشارة إلى ما 

ت ى بحاكرىا في الذىف عف ذ رىا ثـ تؤخذ مباني لما يأتي بو التعبير  ٍ يت رع عف التعبير مف معاف يي 
 .  (2)بعدىا"

كمف أىـ ىذه  ،عليو  الحكاشي فلقد تعددت   اف للعلماء فيو عناية مثؿ ت سير البيااكم كال تجد ت سيران 
 الحكاشي: 

 حاشية الشياب الخ اجي 
 حاشية عبد الح يـ السيال كتي 
 حاشية الشيخ زاده. 

                                                           

تحقيػؽ محمػكد  ،ى ،ط ،ىجر للطباعة كالنشػر ،طبقات الشافعية الكبرى ،تاج الديف عبد الكىاب ،: السب يينظر (1)
 ،بغية الوعػاة فػي طبقػات المغػوييف والنحػاة ،عبد الرحمف بف أبي ب ر ،السيكطي ،/ ،الطناجي كعبد ال تاح الحلك

 . / ،تحقيؽ محمد ابراىيـ ،لبناف ،الم تبة العصرية
  .-ص  ،ـى/ ،التفسير ورجالو ،محمد ال ااؿ ،: ابف عاشكرينظر (2)



 ح 

 

ف حاشية السيال كتي م يدة يرجع : إعف ىذه الحكاشيرحمو ا تعالى كقد قاؿ الشيخ الد تكر فاؿ عباس 
إلييا طبلب العلـ، كقاؿ بأف حاشية الشياب يغلب علييا الطابع األدبي، بينما حاشية شيخ زاده ىي حاشية 

 .(1)علمية
باىتماـ  بير مف ناحية التحقيؽ كالدراسة، إال أنيا  حظى تيتو ذات قيمة علمية عظيمة لـ ف حاشإكحيث 

 .طبعت طبعة مجردة مف التحقيؽ أك حتى أم خدمة علمية
" ىافى يركم التٍَّ ًسير ًفي كقد  ،(2)محمد محيي الديف بف مصط ى مصلح الديف القكجكمكشيخ زاده ىك 
اًشيىة أليو إمىٍسجده كيجتمع  اًكٌم حى كفى كى تب على تىٍ ًسير اٍلبىٍياى مو كانت ع ًبًو  ىًثيري ىؿ اٍلبىلىد كيستمعكف  ىبلى

اًمعىة لما ت رؽ ة ليٍنتى ع ًبًو المبتدمف اٍل ىكىاًمد ًفي  تب  حاملة جى . كقد تكفي (3)"ئالت اسير بعبارات سيلة كىاًاحى
 .(4)حسب ما جاء في معجـ المؤل يف في تاريخ تسعمامة كخمسيف لليجرة حعلى األرج

كأسيليا عبارة. كال يخ ى أنيا ، كأ ثرىا ن عا، "كىي أعظـ الحكاشي فامدةكقد قاؿ حاجي خلي ة عف حاشيتو 
 .(5)كصبلحو"، كذلؾ لبر ة زىده، كأ ثرىا قيمة كاعتبارا، مف أعز الحكاشي

صرارم على إخراج ىذه المخطكطة بخدمة علمية كتحقيؽ علمي  مف خبلؿ ىذه األسباب جاء اختيارم كا 
، رحميـ ا كأس نيـ فسيح جنانو كفـ العظيـ الذم  نزه لنا المتقدممميز إلى الباحثيف الجاديف عف العل

 .كن عنا بعلميـ كصدقيـ
 
 

 أىداؼ الدراسة : 
 مف خبلؿ القياـ بيذا العمؿ أسعى إلى تحقيؽ األىداؼ التالية بعكف ا كتكفيقو: 

  يد طبلب العلـ يتحقيؽ كدراسة مخطكط حاشية الشيخ زاده على ت سير البيااكم، تحقيقان علميان 
 .الجاديف

 الن يس إلى خزانة الت سير  ماؿ ىذا المشركع العلمي  الذم سيايؼ جعؿ ىذه الرسالة مقدمة الست
 .بعكف ا كتكفيقو

                                                           

 . / ،ـى/ ،ط ،دار الن امس ،إتقاف البرىاف في عموـ القرآف ،فاؿ حسف ،عباس (1)
 . / ،للمبلييف علـلدار ا ،ـ ،ط ،األعبلـ ،خير الديف بف محمكد ،الزر لي (2)
 .  ،بيركت ،دار ال تاب العربي ،الشقائؽ النعمانية في عمماء الدولة العثمانية ،أحمد بف مصط ى ،طاش برم زاده (3)
. / ،بيركت ،م تبة المثنى ،معجـ المؤلفيف ،عمر بف راا ، حالة الدمشقي (4)
 ،ى ،بغػػداد ،م تبػػة المثنػػى ،كشػػؼ الظنػػوف عػػف أسػػامي الكتػػب والفنػػوف ،مصػػط ى بػػف عبػػد ا ،حػػاجي خلي ػػة (5)

/ . 



 ط 

 

 التي تميزت بيا حاشيتو عف غيرىا مف  ال شؼ عف منيج شيخ زاده في حاشيتو ، كأىـ اإلاافات
 الحكاشي . 

 
  :الدراسات السابقة 

مجردة مف  كقد طبع طبعات ،مف خبلؿ بحثي لـ أجد تحقيقان علميان لحاشية شيخ زاده على ت سير البيااكم
 .   علمي مف تكثيؽ كتخريج كغيره جيدالتحقيؽ أك أم 

 
  :مشكمة الدراسة 

 حدد مش لة الدراسة مف خبلؿ األسملة ا تية: تأف  ةالباحث تلى ما تقدـ استطاعع بناءن 
 ؟سبب تميزه عف غيره مف الت اسيرما ما أىمية ت سير القااي البيااكم ك  .1
 الت سير ؟ما أىمية حاشية شيخ زاده في علـ  .2
 ؟ مف النكاحي ال قيية كاألصكلية كاللغكية ما أىمية حاشية شيخ زاده  .3
 ؟ ىؿ مف جديد يقدمو تحقيؽ حاشية شيخ زاده لخزانة الت سير  .4
 ما ىي أىـ اإلاافات التي قدمتيا حاشية شيخ زاده ؟  .5
 ما ىي مبلمح منيج شيخ زاده مف خبلؿ ا يات محؿ الدراسة ؟  .6
 
 الدراسة : منيجية 

 قامت الرسالة على المناىج ا تية: 
المنيج الكص ي  كذلؾ بالرجكع إلى النسخ المخطكطة مف )حاشية شيخ زادة(، كتحقيؽ نصكصيا كفؽ 

 المنيج المتبع في تحقيؽ المخطكطات.
المنيج التاريخي  كذلؾ بذ ر ما يتعلؽ بعصر المؤلؼ )شيخ زاده( كشيكخو كتبلميذه، ك ذا مف خبلؿ 

 الترجمة لؤلعبلـ الذيف كردت أسماؤىـ في الرسالة. 
 المنيج التحليلي االستنباطي  كذلؾ باستنباط الدالالت كال كامد المختل ة مف خبلؿ تحقيؽ نص الحاشية.

 



 م 

 

 الموضوع :  أىمية 
العلمية العظيمة التي يتمتع بيا ت سير القااي البيااكم ، إذ إف حاشية شيخ زاده ما  القيمة -

 كاعت إال شرحان كت صيبلن عليو . 
 جمعت العلـك المختل ة كبينتيا كفصلت فييا .  إنيا  -
 نيا مف أعظـ الحكاشي قيمة ، كأ ثرىا ن عان ، كأسيليا عبارة . إ -
 ال كامد مف  تب الت سير بعبارات سيلة كااحة .  نيا حاشية حافلة جامعة لما ت رؽ مفإ -
 القيمة العظيمة التي ستاي يا الحاشية محققة على الم تبة اإلسبلمية . -

 البحث :  حدود 
ىذه الدراسة محدكدة بتحقيؽ حاشية شيخ زادة على ت سير البيااكم، مف ا ية األكلى حتى ا ية الثانية 

أياان بعمؿ دراسة حكؿ الحاشية في نطاؽ ما اشتملت عليو كالعشريف مف سكرة آؿ عمراف. كمحدكدة 
  ا يات المقررة ليذه الدراسة.

 
 :المصادر األولّية 

 ىػ( ، كحكاشيو ، مثؿ :685أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ للقااي البيااكم )ت  .1
 ىػ (. 1069عناية القااي ك  اية الرااي ، للشياب الخ اجي )ت  . أ
 ىػ(. 911األف ار لئلماـ السيكطي )ت نكاىد األب ار كشكارد  . ب
 ىػ( ، كحكاشيو ، مثؿ: 538ال شاؼ عف حقامؽ غكامض التنزيؿ للزمخشرم )ت  .2
 ىػ(.743فتكح الغيب في ال شؼ عف قناع الريب لئلماـ شرؼ الديف الطيبي )ت  . أ
 ىػ(.683االنتصاؼ فيما تامنو ال شاؼ البف المنٌير اإلس ندرم )ت  . ب
 ىػ(.606الرازم )ت  ت سير م اتيح الغيب لل خر .3
 ىػ(.982إرشاد العقؿ السليـ إلى مزايا ال تاب ال ريـ ألبي السعكد )ت  .4
 ق( . 1270ركح المعاني في ت سير القرآف العظيـ كالسبع المثاني ، لشياب الديف األلكسي )ت  .5
 

  : نسخ المخطوط 
بعد البحث في فيارس المرا ز المراجع العالمية للمخطكطات تبٌيف لي كجكد  ثير مف نسخ      

 المخطكطة، بعايا  امؿ، ك ثير منيا مقتصر على سكرة أك سكر معينة، كمف ىذه النسخ: 
 نسخة مكجكدة في م تبة كلي الديف جار ا في استانبكؿ. .1



 ؾ 

 

 . 167رقـ المخطكط في الم تبة: 
 .6مجلد األكراؽ : 

 ىػ . أم قبؿ كفاة المؤلؼ. 953تاريخ ال تابة : 
 

 نسخة مكجكدة في م تبة  كبريلي زاده في استانبكؿ. .2
 .173رقـ المخطكط في الم تبة : 

 .521األكراؽ : 
 ىػ . أم قبؿ كفاة المؤلؼ. 943تاريخ ال تابة: 

 
 تسع نسخ مكجكدة في الم تبة الظاىرية  في دمشؽ. .3

 المؤلؼ، كأخرل بعد كفاتو.بعايا قبؿ كفاة 
 

 نسخة مكجكدة في م تبة غازم خسرك في سرايي ك.   .4
 .4022رقـ المخطكط في الم تبة : 

 .45عدد األكراؽ : 
 ىػ . أم قبؿ كفاة المؤلؼ. 946تاريخ ال تابة : 

  
 نسخة مكجكدة في م تبة  كبريلي زاده في استانبكؿ. .5

 .172رقـ المخطكط في الم تبة : 
 .706: عدد األكراؽ 

 ىػ. في العاـ الذم تكفي فيو المؤلؼ. 951تاريخ ال تابة : 
 

 نسخة مكجكدة في م تبة خدابخش في بتنو. .6
 )مف سكرة آؿ عمراف إلى سكرة األنعاـ(.

 .1390رقـ المخطكط في الم تبة: 
 .366عدد األكراؽ : 
 ىػ. 952تاريخ ال تابة : 

 



 ؿ 

 

 نسخة مكجكدة في الم تبة األزىرية في القاىرة. .7
 .48149)األمبابي( ،  1896قـ المخطكط: ر 

 .361:  5، مجلد 176:  4، مجلد 149:  3، مجلد 216:  2، مجلد 274:  1عدد األكراؽ: مجلد 
 .957تاريخ ال تابة : 

 
 نسخة مكجكدة في المر ز الح كمي في استانبكؿ. .8

 .133عدد األكراؽ :  
 ىػ . 962تاريخ ال تابة : 

 
 ك في اليند.نسخة مكجكدة في م تبة رامب .9

 .11406الت سير /  462رقـ المخطكط في الم تبة : 
 .279عدد األكراؽ : 
 ىػ . 964تاريخ ال تابة : 

 
 

 خطة الرسالة : 
 جاءت ىذه الدراسة في قسميف رميسيف: 

 القسـ األوؿ: الدراسة
 :فصبلفكفيو 

 ؼالفصؿ األوؿ: دراسة المؤل  
 مباحث:  كفيو أربع

 حياة البيضاوي ، وقيمة كتابو العممية  المبحث األوؿ:
 .شيخ زاده  حياة المؤلؼ :المبحث الثاني 

 .: رحمتو العمميةالمبحث الثالث
 : عصر المؤلؼ. المبحث الرابع



 ـ 
 

 . حاشيةالفصؿ الثاني: دراسة ال
 كفيو ثبلثة مباحث:

 وقيمتيا العممية. وتوثيؽ نسبتيا إلى المؤلؼقيمة الحاشية  المبحث األوؿ: 
 ني: منيجية الحاشية وفيو مطمبافالثامبحث ال

 .المبحث الثالث: منيجية التحقيؽ
 القسـ الثاني: النَّصُّ الُمحقَّؽ

 كيشتمؿ ىذا القسـ على تحقيؽ نص المخطكطة، كعلى ال يارس العلمية التي ألحقت بالرسالة.
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 األّل الكغه

 الزصاع٘

 
 

 كفيو فصبلف:
 دراسة المؤل ؼ.الفصؿ األوؿ: 

 .حاشيةالفصؿ الثاني: دراسة ال
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 الفصل األّل

 

 رصاع٘ املؤلِّف

 
 حث: امب أربعةكفيو 

 حياة البيضاوي وقيمة كتابو العممية  المبحث األوؿ:
 ؼحياة المؤل  المبحث الثاني:  

 : رحمتو العمميةالمبحث الثالث
 : عصر المؤلؼالمبحث الرابع
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 ."أنوار التنزيؿ وأسرار التأويؿ"األوؿ: البيضاوي وتفسيره  مبحثال

 

 ف: كفيو مطلبا

 

 حياتو، ورحمتو العممية األوؿ: اإلماـ البيضاوي طمبالم. 
 
 تفسير القاضي البيضاوي "أنوار التنزيؿ وأسرار التأويؿ" المطمب الثاني: منزلة 

 .واىتماـ العمماء بو
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 حياتو، ورحمتو العممية األوؿ: اإلماـ البيضاوي طمبالم. 
 

 .(1)عبد ا بف عمر بف محمد بف علي أبك الخير القااي ناصر الديف البيااكم البيااكم ىك اإلماـ

 

سػػنة  كلػػد اإلمػػاـ البياػػاكم فػػي المدينػػة البياػػاء ب ػػارس قػػرب شػػيراز، كتػػكفي فػػي مدينػػة تبريػػز، كاختلػػؼ فػػي
 .(2)كفاتو فقيؿ:  انت سنة خمس كثمانيف كستمامة ، كقيؿ : سنة اثنيف كتسعيف كستمامة

 

كاإلمػػاـ البياػػاكم عػػالـه فقيػػوه مػػف فقيػػاء الشػػافعية ، كقػػاضو ، كعػػالـه بالت سػػير كاألصػػكؿ كالعربيػػة كالمنطػػؽ 
 .(3)، بارزان في العلـ كالمناظرةصالحان متعبدان زاىدان  اف إمامان كالحديث. 

 .(4)ارتحؿ لتبريز كعٌلـ كناظر بياك  ،القااة بشيراز اايق  اف رحمو ا

 

                                                           

ط:  ،8/157 ،ػ تحقيػؽ: محمػكد الطنػاحي كعبػد ال تػاح الحلػك طبقػات الشػافعية الكبػرى ،تاج الديف عبد الكىاب ،السب ي( 1)
 ىجر للطباعة كالنشر كالتكزيع. ،ىػ1413ػ  2

 ،تحقيؽ: عبد القادر األرناؤكط – شذرات الذىب في أخبار مف ذىب ،عبد الحي بف أحمد بف محمد الع رم ،ابف العماد (2)
جػبلؿ الػديف عبػد الػرحمف بػف أبػي  ،بيػركت. السػيكطي ،دمشػؽ –دار ابف  ثير  ،ـ1986 -ىػ 1406 ،1ط:  ،7/685

الم تبػػػة  ،ط: بػػػدكف ،2/51 ،تحقيػػػؽ: محمػػػد أبػػػك ال اػػػؿ إبػػػراىيـ – بغيػػػة الوعػػػاة فػػػي طبقػػػات المغػػػوييف والنحػػػاة ،ب ػػػر
 -دار ال تػػب العلميػػة   ،ط: بػػدكف ،1/4 ،طبقػػات المفسػػريف ،محمػػد بػػف علػػي بػػف أحمػػد ،لبنػػاف. الػػداككدم –العصػػرية 

 ،1ط:  ،13/363 ،تحقيػؽ: علػي شػيرم – البدايػة والنيايػة ،أبك ال داء إسماعيؿ بف عمر الدمشػقي ،ثيربيركت. ابف  
 دار إحياء التراث العربي. ،ـ1988 -ىػ 1408

 -ىػػ 1409 ،3ط:  ،1/318 ،معجػـ المفسػريف ،عػادؿ ،. نػكييض8/157 ،طبقػات الشػافعية الكبػرى ،السػب ييينظر:  (3)
 بيركت. –مؤسسة نكييض الثقافية  ،ـ1988

 .13/363 ،البداية والنياية ،. ابف  ثير8/157 ،طبقات الشافعية الكبرى ،السب ي :يينظر( 4)
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محمد بف محمد ال حتػامي، كمػف تبلميػذه : أحمػد بػف الحسػف مف أبرز شيكخو الذيف تلقى العلـ عنيـ شيخو 
 . (1) الجاربردم الشيخ فخر الديف

 

 : (2)كلئلماـ البيااكم رحمو ا تآليؼ  ثيرة مف أبرزىا

 

 في أصكؿ ال قو. الكصكؿ إلى علـ األصكؿ منياج 
 ."مختصر ال شاؼ في الت سير ، كىك ت سيره الميسمى "أنكار التنزيؿ كأسكار التأكيؿ 
 .شرح المصابيح في الحديث 
 في أصكؿ الديف.  األنكار طكالع 
 الشافعي في ال قو في دراية ال تكل، أيٌلؼ الغاية القصكل. 
 الديف. شرح المنتخب في األصكؿ لئلماـ فخر 
 .شرح ال افية البف الحاجب 
 .نظاـ التكاريخ 
 .لب اللباب في علـ اإلعراب 

 

 

  

                                                           

 ،1941ط: بػػدكف    ،1/186  ،كشػػؼ الظنػػوف عػػف أسػػامي الكتػػب والظنػػوف ،مصػػط ى بػػف عبػػد ا ،حػػاجي خلي ػػة (1)
 بغداد.  –م تبة المثنى 

 ،شذرات الذىب ،. ابف العمػاد13/363 ،البداية والنياية ،. ابف  ثير8/158 ،طبقات الشافعية الكبرى ،السب ييينظر:  (2)
 .1/249 ،طبقات المفسريف ،. الداككدم2/50 ،بغية الوعاة ،. السيكطي7/686



6 
 

المطمب الثاني: منزلة تفسير القاضي البيضاوي "أنوار التنزيؿ وأسرار التأويؿ" واىتماـ 
 العمماء بو.

 

كأ ثرىػػػا قيمػػػة ( مػػػف أجػػػٌؿ  تػػب الت سػػػير أنػػػكار التنزيػػػؿ كأسػػػرار التأكيػػؿ)البياػػػاكم الميسػػمى  قااػػػيت سػػير ال
متكسػط الحجػـ، كىػك  تػابه ، كم انة، تناكلو العلماء على مر العصكر بالشرح كالتحشية كالتعليؽ كالتكاػيح

جمع بػيف الت سػير كالتأكيػؿ علػى قكاعػد اللغػة العربيػة ، كقٌػرر األدلػة علػى أصػكؿ أىػؿ السػنة، كقػد التػـز أف 
 .(1)لـ يتحر فييا الصحيح يختـ  ؿ سكرة بما يركل في فاليا مف األحاديث، غير أنو

 

ص كت سيره: ىذا  تاب عظيـ الشأف، غني عػف البيػاف، لٌخػقاؿ حاجي خلي ة عف ت سير اإلماـ البيااكم: "
 بيػػػر( مػػػا يتعلػػػؽ بالح مػػػة، كمػػػف )الت سػػػير ال، علػػػؽ بػػػاإلعراب، كالمعػػػاني، كالبيػػػاففيػػػو مػػػف )ال شػػػاؼ( مػػػا يت

كاػـ إليػو: مػا  باالشتقاؽ، كغكامض الحقامؽ، كلطػامؼ اإلشػارات.كمف )ت سير الراغب( ما يتعلؽ ، كال بلـ
ريػػف الشػػؾ عػػف السػػريرة، كزاد فػػي العلػػـ  ىمعقكلػػة، كالتصػػرفات المقبكلػػة، فجلػػكرل زنػػاد ف ػػره مػػف الكجػػكه ال

 .(2)"بسطة كبصيرة

 

                                                           

مطديا  بيىاا الداند  الح دا   ،3ط:  ،2/67 ،مناهل  اعررالاف الل م للم اع لر ف ،محما  بدا  اليظاي  ،ُينظر: الزرقانن ( 1)

 .  1/186 ،كشؼ الظنوف ،حاجي خلي ةوشركنه. 
 .1/186 ،المصدر ن سو( 2)
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ال ثيػػػر مػػػف الحكاشػػػي  يػػػوأيًلػػػؼى علكممػػػا يػػػدؿأ علػػػى أىميػػػة ىػػػذا الت سػػػير كم انتػػػو بػػػيف الت اسػػػير األيخػػػرل أنػػػو 
، كبعاػػيا علػػى سػػكر مختػػارة منػػو، كمػػف األمثلػػة كىػػك األغلػػب  ػػاف علػػى الت سػػير  ػػامبلن  مػػا امنيػػكالشػػركح، 

 :(1)على ىذه الحكاشي كالشركح

 

 كىي حاشية تاٌمة.حاشية الشياب الخ اجي ، 
 .حاشية شيخ زاده القكجكم، كىي حاشية تاٌمة 
  كىي حاشية تاٌمة. بنكاىد األب ار كشكارد األف ار،حاشية جبلؿ الديف السيكطي، الميسماة 
 .حاشية ابف التمجيد، كىي حاشية تاٌمة 
 كىي حاشية تاٌمة. ركانيحاشية الش ، 
  ني ، للخطيب أبي ال اؿ ال ازركني، كىي حاشية تاٌمة.حاشية ال ازرك 
 .حاشية ال رماني، لشمس الديف محمد بف يكسؼ ال رماني، كىي حاشية تاٌمة 
  ا يديني ، كىي حاشية تاٌمة.حاشية 
  حاشية اإلس رايني لعصاـ الديف إبراىيـ بف محمد اإلس رايني، مف أكؿ القرآف  خر األعراؼ، كمػف

 أكؿ النبأ إلى آخر القرآف.
 .حاشية سعدم أفندم ، مف أكؿ سكرة ىكد إلى آخر القرآف 
 اـ إلػى آخػر سػكرة ال يػؼ، حاشية سناف الديف ، لسناف الديف يكسؼ بف حساـ، مف أكؿ سكرة األنع

 كعٌلؽ على سكرة الملؾ، كالميدثر، كالقمر.
  ،حاشية الصادقي ال يبلني، الميسماة بيداية الركاة إلى ال ارؽ المداكم للعجز عف ت سػير البياػاكم

 كىي مف سكرة األعراؼ إلى آخر القرآف ال ريـ.
 ،كىػػي علػػى الزىػػراكيف، كسػػػماىا  حاشػػية القرامػػاني ، للعػػالـ نػػكر الػػػديف حمػػزة بػػف محمػػكد القرامػػػاني

 "تقشير الت سير".
 

                                                           

إسػػماعيؿ بػػف  ،.  البغػػدادم194 – 1/186 ،كشػػؼ الظنػػوف ،حػػاجي خلي ػػة. 2/67 ،مناهلل  اعرراللاف ،ُينظاار: الزرقاانن ( 1)
  ،496 ،485 ،393 ،384 ،327 ،175 ،1/161 ،ىدية العارفيف أسماء المؤلفيف وآثار المصػنفيف ،محمد البابػاني

 بيركت. –دار إحياء التراث العربي  ،ـ1951 –ط: بدكف 
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 مػػا أٌف ت سػػير القااػػي البياػػاكم رحمػػو ا بلػػ  مػػف االىتمػػاـ بػػيف العلمػػاء إلػػى أف أيلٌػػؼ فيػػو مؤل ػػاته غيػػر 
 الحكاشي كالتعليقات، كمف أمثلة ذلؾ: 

  فيػو البياػاكم أٌلؼ شمس الديف الػداككدم المػال ي رحمػو ا  تابػان سػماه "اإلتحػاؼ بتمييػز مػا اتبػع
 .(1)صاحب ال شاؼ"

  ،ألػػؼ الحػػافظ عبػػد الػػرؤكؼ المنػػاكم  تابػػان لتخػػريج األحاديػػث الػػكاردة فػػي ت سػػير القااػػي البياػػاكم
 . (2)سماه "ال تح السماكم بتخريج أحاديث البيااكم"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 . 1/4 ،طبقات المفسريف ،الداككدم( 1)
 . 1/511 ،ىدية العارفيف ،البغدادم( 2)
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 ؼ: حياة المؤل  المبحث الثاني
 كفيو مطلباف: 

 
 وكنيتو ونسبو :  المطمب األوؿ: اسمو

 
محيػػي الػػديف محمػػد ابػػف الشػػيخ العػػارؼ بػػا، الشػػيخ مصػػلح الػػديف مصػػط ى  ىػػك العػػالـ العامػػؿ ال ااػػؿ 

القكجػػكم، "كالقكجػػو باللغػػة التر يػػة تعنػػي الشػػيء ال بيػػر، كالشػػيخ ال بيػػر المسػػٌف، كالعػػالـ ال بيػػر أياػػان، كلعػػؿ 
متصدران لئلقراء، كىذا الرأم ي سر لنا  ثرة كركد ىذه  ىذا األخير ىك األقرب إلى شيخ زاده، إلنو  اف معلمان 

النسػػبة فػػي أسػػماء العلمػػاء األتػػراؾ فػػي تلػػؾ الحقبػػة، كاسػػتعراض سػػريع ألعػػبلـ  تػػاب "الشػػقامؽ النعمانيػػة فػػي 
علػى « شػيخ زاده». المعػركؼ بػػ(1)علماء الدكلة العثمانية" لطاش برم زاده، يبػيف ىػذا األمػر بجػبلء ككاػكح"

المنشػػػػأ كالكفػػػػاة، فقيػػػػوه حن ػػػػٌي، عػػػػالـه بالت سػػػػير،  (3)، القسػػػػطنطيني(2) يػػػػة، كمعنػػػػاه: ابػػػػف الشػػػػيخالطريقػػػػة التر 
كاألصػػػكؿ، كسػػػامر العلػػػـك الشػػػرعية كالعقليػػػة،  ػػػاف يػػػركم الت سػػػير فػػػي مسػػػجده، مػػػف أشػػػير علمػػػاء الدكلػػػة 

 .(4)العثمانية

                                                           

 ،1ط ،19ص  ،دراسػة كتحقيػؽ اسػماعيؿ مػركة ،شرح قواعد اإلعراب البف ىشػاـ ،محمد بف مصػط ى ،ينظر: القكجكم( 1)
 دمشؽ.  ،دار ال  ر ،ـ1995

 ،ـ1990 ،1ط ،187ص ،معجـ األلقاب واألسماء المستعارة في التاريخ العربي واإلسبلمي ،فؤاد صالح ،ينظر: السيد( 2)
 دار العلـ للمبلييف. 

كقػد  ،ـ علػى يػد اإلمبراطػكر البيزنطػي قسػطنطيف األكؿ330كقد أسست في عاـ  ،أىـ المدف العالمية: مف القسطنطينية (3)
 ػػاف ليػػا مكقػػع عػػالمي فريػػد حتػػى قيػػؿ عنيػػا: " لػػك  انػػت الػػدنيا ممل ػػة كاحػػدة ل انػػت القسػػطنطينية أصػػلح المػػدف لت ػػكف 

 ،تح. ينظػر: المقدسػيحتى فتحيا السلطاف العثماني محمػد ال ػا ،بشر الرسكؿ صلى ا عليو كسلـ ب تحيا عاصمة ليا "
معجـ  ،شياب الديف أبك عبػد ا ،بكرسعيد. الحمكم ،م تبة الثقافة الدينية ،4/100 ،البدء والتاريخ ،المطير بف طاىر

 بيركت.  ،دار صادر ،ـ1995 ،2ط ،4/347 ،البمداف
 ،تحقيػػػؽ سػػػليماف الخػػػزم ،ـ1997ى/1417 ،1ط ،382ص ،طبقػػػات المفسػػػريف ،أحمػػػد بػػػف محمػػػد ،ينظػػػر: األدنػػػو كم( 4)

 ،الشػػقائؽ النعمانيػػة فػػي عممػػاء الدولػػة العثمانيػػة ،أحمػػد بػػف مصػػط ى ،السػػعكدية. طاشػػ برم زاه ،م تبػػة العلػػـك كالح ػػـ
 ،الكواكػب السػائرة بأعيػػاف المئػة العاشػػرة ،نجػـ الػديف محمػػد ،بيػػركت. الغػزم ،دار ال تػاب العربػي ،ط: بػدكف ،245ص
مصػط ى بػف عبػد  ،بيػركت. حػاجي خلي ػة ،دار ال تب العلمية ،تحقيؽ خليؿ المنصكر ،ـ1997ى/1418 ،1ط ،2/58
عبػػد  ،بغػػداد. الع ػػرم ،م تبػػة المثنػػى ،ـ1941 ،ط: بػػدكف ،1/188 ،كشػػؼ الظنػػوف عػػف أسػػامي الكتػػب والفنػػوف ،ا

دار  ،كطتحقيؽ محمكد األرناؤ  ،ـ1986ى/1406 ،1ط ،10/253 ،شذرات الذىب في أخبار مف ذىب ،الحي بف أحمد
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 المطمب الثاني: مولده ووفاتو: 
 

  .كحياتو ذ ران لمكلده لـ تجد الباحثة في  بلـ مف ترجـ للمؤلؼ
، كمػنيـ مػف (1)أما كفاتو فقد اختلؼ فييػا المترجمػكف لػو  فمػنيـ مػف قػاؿ فػي سػنًة خمسػيفى كتسػعمامة لليجػرة

 .  (2)إحدل كخمسيفى كتسعمامة، المكافؽ أربعان كأربعيف كخمسمامة كأل ان للميبلد، كدفف في القسطنطينية قاؿ
  

                                                                                                                                                                                      

تحقيػػػؽ سػػػيد  ،ـ1990ى/1411 ،1ط ،4/22 ،ديػػػواف اإلسػػػبلـ ،شػػػمس الػػػديف أبػػك المعػػػالي ،دمشػػػؽ. الغػػزم ،ابػػف  ثيػػػر
 ،البدر الطالع بمحاسػف مػف بعػد القػرف السػابع ،محمد بف علػي ،بيركت. الشك اني ،دار ال تب العلمية ، سركم حسف

دار  ،ـ2002 ،15ط ،7/99 ،األعػػػبلـ ،خيػػر الػػػديف بػػف محمػػػكد ،بيػػركت. الزر لػػػي ،دار المعرفػػػة ،ط: بػػدكف ،2/268
 ،3ط ،2/637 ،معجػػػػـ المفسػػػػريف مػػػػف صػػػػدر اإلسػػػػبلـ وحتػػػػى العصػػػػر الحاضػػػػر ،عػػػػادؿ ،العلػػػػـ للمبليػػػػيف. نػػػػكييض

 بيركت.  ،مؤسسة نكييض الثقافية للتأليؼ ،ـ1988ى/1409
 . 4/22 ،ديواف اإلسبلـ ،. الغزم2/58 ،سائرةالكواكب ال ،. الغزم245ص ،الشقائؽ النعمانية ،ينظر: طاش برم زاه( 1)
 ،البػػدر الطػػالع ،. الشػػك اني1/188 ،كشػػؼ الظنػػوف ،. حػػاجي خلي ػػة382ص ،طبقػػات المفسػػريف ،ينظػػر: األدنػػو كم( 2)

 ،ىداية العارفيف أسماء المؤلفيف وآثػار المصػنفيف ،إسماعيؿ بف محمػد ،. البغدادم7/99 ،األعبلـ ،. الزر لي2/268
 بيركت.  ،دار إحياء التراث العربي ،2/238
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 المبحث الثاني: رحمتو العممية
 كفيو خمسة مطالب: 

 
 انتو العممية وأقواؿ العمماء فيو:المطمب األوؿ: مك

 
، ثػػـ قػػرأ علػػى  أخػػذ محيػػي الػػديف شػػيخ زاده العلػػـ عػػف كالػػده، فقػػد  ػػاف كالػػده مػػف مشػػاىير العلمػػاء بػػببلد الػػرـك

، حتى صػار مدرسػان بمدرسػة خكاجػو (1)علماء عصره، ثـ كصؿ إلى خدمة المكلى ال ااؿ ابف أفاؿ الديف
بمدينة قسطنطينية، ككلى التدريس كالكاليػات حتػى صػار قااػي العسػ ر بكاليػة أنااػكلي، ثػـ  (2)خير الديف

استع ي منو فأع ي كأعطي إحدل المدارس الثمػاف، ثػـ صػار قااػيان بمصػر، فأقػاـ بيػا سػنة، ثػـ حػٌج كعػاد 
 ؿ يكـ خمسة عشر درىمان  إلى القسطنطينية، ثـ غلب عليو داعية ال راغ كالعزلة، كترؾ التدريس، كعيف لو

 . (3)بطريؽ التقاعد
ٍسػػجده، كيجتمػػع اليػػو ك شػػيخ زاده مػػف أعػػبلـ الت سػػير  فقػػد  ىػػؿ اٍلبىلىػػد كيسػػتمعكف أ ىػػافى يػػركم التٍَّ ًسػػير ًفػػي مى

مػػو  كفى ،  ىبلى ًثيػػري اًشػػيىة ، كانت ػػع بًػػًو  ى ػػاًكٌم حى ؾ ذلػػك كىػػي المتناكلػػة فػػي ىػػذه الرسػػالة، كى تػػب علػػى تىٍ ًسػػير اٍلبىٍياى
علمو في األصكؿ، كسامر العلػكـ الشػرعية كالعقليػة،  مػا أنػو فقيػوه حن ػٌي كلػو مػف المؤل ػات فػي ىػذا البػاب، ل

إاافة إلى ذلؾ شغؿ منصب القااء مرات عديدة، كعمؿ مدرسان في  .عالـه بتقسيـ المكاريث، أم  كفرايأ 
 .  (4)مدارس القسطنطينية معظـ حياتو

                                                           

فػي كدٌرس  ،قػرأ علػى كالػده أفاػؿ الػديف ثػـ الـز المػكلى ي ػاف .الحن ػي ،الركمػي ،الحسػيني حميد الديف بف أفاؿ الػديف( 1)
كتصدل لمنصب ااًلفتاء في زمف السلطاف بايزيػدخاف كاسػتمر حتػى تكفٌػػي  .ثـ جعلو قاايان بيا ،كالقسطنطينية ،البركسة
فػػي ال قػػو « اليدايػػة» تػػب حكاشػػي علػػى ال تػػب التاليػػة:  .ك ػػاف حافظػػان للمسػػامؿ الشػػرعية كالعقليػػة .ثمػػاف كتسػػعمامةسػػنة 

الشػػػقائؽ  ،ينظػػػر: طاشػػػ برم زاه .كغيرىػػػا ال ثيػػػر ،فػػػي ال ػػػبلـ لمحمػػػكد االىصػػػبياني« شػػػرح طكالػػػع االىنػػػكار» ،للمرغينػػػاني
تقػي الػديف بػف عبػد  ،.الغػزم10/54 ،شػذرات الػذىب ،الع ػرم. 1/189 ،الكواكػب السػائرة ،. الغػزم1/105 ،النعمانية
 .267ص ،الطبقات السنية في تراجـ الحنفية ،القادر

حيػػث  ػػاف عالمػػان  ،كسػػماىا باسػػـ معلمػػو خكاجػػو خيػػر الػػديف ،ىػػي مدرسػػة بناىػػا السػػلطاف محمػػد ال ػػاتح فػػي قسػػطنطينية( 2)
 . 105ص  ،الشقائؽ النعمانية ،ادهفاابلن مت ننان لذيذ الصحبة حسف النادرة. ينظر: طاش برم ز 

 ،. الع ػػرم2/58 ،الكواكػػب السػػائرة ،نجػػـ الػػديف محمػػد ،. الغػػزم245ص ،الشػػقائؽ النعمانيػػة ،ينظػػر: طاشػػ برم زاده( 3)
 . 2/268 ،البدر الطالع ،. الشك اني10/253 ،شذرات الذىب

نجػػػـ الػػػديف  ،. الغػػػزم245ص ،النعمانيػػػةالشػػػقائؽ  ،. طاشػػػ برم زاه382ص ،طبقػػػات المفسػػػريف ،ينظػػػر: األدنػػػو كم( 4)
 . 2/268 ،البدر الطالع ،. الشك اني10/253 ،شذرات الذىب ،. الع رم2/58 ،الكواكب السائرة ،محمد
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ىؿ الٌصبلح كى ىافى يىٍشتىًرم أل مرًاي الس يرىة مىٍحميكد الطًَّريقىة، كى ىافى محبان  متخشعان  ان متكااع اف محيي الديف
ػػعى رىٍغبىػػػة النَّػػاس ًفػػي خدمتػػو كىىيػػكى الى يراػػػى  كىاًمجػػو ًبنى ًسػػًو كيحمليػػػا الػػى بىيتػػو ًبنى ًسػػًو، مى ف أال إمػػف السأػػكؽ حى

 . (1)للنَّ س ان كىام،  تىعىالىى ان تكااع  يباشره
 

 المطمب الثاني: عقيدتو: 
 

 لـ تجد الباحثة في  بلـ مىف ترجـ للمؤلؼ كحياتو ذ ران صريحان لعقيدتو.
ال يخ ػػػى علػػػى أحػػػد اتسػػػاع رقعػػػة أرااػػػييا ك ثػػػرة كالياتيػػػا فػػػي ا فػػػاؽ، ك ػػػاف المػػػذىب إف الدكلػػػة العثمانيػػػة 

 .(2)الرسمي للدكلة ىك المذىب الحن ي
ألف الماتريديػػة  ػػانكا يمثلػػكف المػػذىب كبالتػػالي يغلػػب علػػى الظػػف أنػػو  ػػاف مػػف أصػػحاب العقيػػدة الماتريديػػة  

 .(3)تريديةالحن ي، كىذه حقيقة اعترؼ بيا الحن ية الما
ف ػػي عيػػد الدكلػػة العثمانيػػة أصػػبح المػػذىب الماتريػػدم ىػػك المػػذىب الرسػػمي للدكلػػة فػػي األصػػكؿ، كالمػػذىب 

 ما أنو  اف غالبان ما ينقؿ عف اإلماـ الرازم كييمػر رأيػو فػي المسػامؿ العقديػة، كمعػركؼه  الحن ي في ال ركع.
  تقارب العقيدة األشعرية كالماتريدية.

 كمف أبرز المسامؿ الدالة على عقيدتو ما يلي : 
  :حم جم يلُّعنػػد تعقيبػو علػى قكلػو تعػػالى:  إيػراده لػرأم المعتزلػة ثػـ الػػرد عليػو مػف ذلػؾ 
يػػدؿ علػػى أنيػػـ تكسػػلكا لمجػػرد اإليمػػاف إلػػى طلػػب المغ ػػرة مػػف ا ٱَّجن يم  ىم مم خم

تعالى، كأنو تعالى مدحيـ بذلؾ كأثنى علييـ، فدؿ ذلؾ على أف العبد يستحؽ لمجرد اإليماف رحمة 
ا تعالى كمغ رتو، فدؿ ذلؾ على تجرد اإليمػاف عػف األعمػاؿ، أراد بػو الػرد علػى المعتزلػة القػامليف 

 جخ مح جح مجُّاإليمػػاف، كيؤيػػد ىػػذا قكلػػو تعػػالى فػػي آخػػر السػػكرة  بػػأف الطاعػػات جػػزء مػػف
 َّجغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص حصخص مس خس  حس جس مخ

                                                           

نجػػػـ الػػػديف  ،. الغػػػزم245ص ،الشػػػقائؽ النعمانيػػػة ،. طاشػػػ برم زاه382ص ،طبقػػػات المفسػػػريف ،ينظػػػر: األدنػػػو كم( 1)
 . 2/58 ،الكواكب السائرة ،محمد

 ،ـ1987 ،2ط ،تحقيؽ إحساف عبػاس ،2/229 ،رسائؿ ابف حـز األندلسي ،أبك محمد علي بف أحمد ،ينظر: ابف حـز( 2)
 بيركت.  ،المؤسسة العربية للدراسات كالنشر

 ،ى1322 ،1ط ،4ص  ،الروضػة البييػة فيمػا بػيف األشػاعرة والماتريديػة ،الحسػف بػف عبػد المحسػف ،ينظر: أبػك عديػة( 3)
 اليند.  ،مجلس دامرة المعارؼ النظامية
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، كلػك  ػاف اإليمػػاف اسػمان للتصػديؽ المسػػتجمع لجميػع الطاعػات  مػػا زعمػو المعتزلػػة (٩ُّآؿ عمػراف: )
  (1)..َّجم يلُّلما مدحيـ ا تعالى بمجرد قكليـ: 

  :في معرض ت سيره عندىا قموبنا(  )وقيؿ ال تبتمنا بببليا تزيغعند تعقيبو على قكؿ البيااكم
مالتيا ٱَّمغ جغ مع جعُّلقكلو تعالى:  قالو صاحب ال شاؼ، لما لـ يجز أف يسند إزاغة القلكب كا 

فسر اإلزاغة باالبتبلء ببلية تزي  القلكب  -ل كنو قبيحان عقبلن  -عف الحؽ إليو تعالى عند المعتزلة
رادة السبب،  أنو قيؿ: ال ت ل نا  َّجغ معُّبسببيا عف الحؽ، فجعؿ قكلو:  مف قبيؿ ذ ر المسبب كا 

فإنو لما امتنع أف يسند إليو تعالى إزاغة القلكب عندىـ لـ تبؽ  .نأمف معو الزي مف الت اليؼ ما ال 
 .(2)فامدة في دعاء جعليـ آمنيف منيا

  :مبالغة القامـ فإنو تعالى قامـ بن سو، غير م تقر إلى محؿ يقـك  َّىمُّكت سيره لقكلو تعالى
بو  األعراض كاألكصاؼ، كال إلى شيء ي كف ذلؾ الشيء شرطان في كجكده  الجكىر  فإنو يحتاج 
ف لـ يحتج إلى محؿ يقكـ بو فيك القامـ بن سو مطلقان، كمع ذلؾ يقـك  في قكامو إلى كجكد غيره، كا 

جكدات  فإنو ال يتصكر لشيء مف األشياء كجكد كال دكاـ كجكد كال صبلح بو  ؿ ما سكاه مف المك 
حاؿ مف أحكالو إال بو تعالى، كبتدبيره كح ظو  فيك القيكـ مف حيث إنو قامـ بذاتو ال يحتاج في 
شيء مف شؤكنو إلى شيء مما سكاه، كقكاـ  ؿ شيء في ذاتو كأحكالو ليس إاله تعالى، كليس ذلؾ 

 .(3)يك القيـك الحيإال ا تعالى، ف
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 مف قسـ التحقيؽ . ،180-179ينظر: ص ( 1)
 مف قسـ التحقيؽ . ،134ينظر: ص ( 2)
 مف قسـ التحقيؽ . ،100ينظر: ص ( 3)
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 المطمب الثالث: مذىبو الفقيي: 
 
محيػي الػديف شػيخ زاده حن ػٌي المػذىب، كيؤيػد ىػذا آثػاره العلميػة  فلػو شػرح علػى  تػاب "الكقايػة فػي مسػػامؿ  

"، كىػػك شػػرح علػػى  تػػاب  ىػػك مػػف  تػػب المػػذىب الحن ػػي، كتعليقػػواليدايػػة" ك  علػػى "شػػرح اليدايػػة البػػف م تػػـك
 .  (1)حن ي المذىب أياان 

 
 المطمب الرابع: آثاره العممية: 

 
 :(2) اف محيي الديف زاده فقييان كم سران كعالمان بسامر العلكـ الشرعية كالعقلية، كمف آثاره العلمية

  
 أواًل: آثاره في عمـ التفسير: 

 
 . (3)اإلخبلصية في ت سير سكرة اإلخبلص  
ىػػ، 1263ببكالؽ في سػتة مجلػدات سػنة إحداىما  طبعت، (4)حاشيتاف على أنكار التنزيؿ للبيااكم 

 .السنة ن سياثـ في خمسة مجلدات في 

                                                           

 ،الكواكب السائرة ،. الغزم245ص ،الشقائؽ النعمانية ،. طاش برم زاه382ص ،طبقات المفسريف ،األدنو كم :ينظر( 1)
. 4/22 ،ديػواف اإلسػبلـ ،الغػزم. 10/253 ،شػذرات الػذىب ،. الع ػرم1/188 ،كشؼ الظنػوف ،. حاجي خلي ػة2/58

 . 2/637 ،معجـ المفسريف ،. نكييض7/99 ،األعبلـ ،. الزر لي2/268 ،البدر الطالع ،الشك اني
 ،الكواكب السائرة ،. الغزم245ص ،الشقائؽ النعمانية ،. طاش برم زاه382ص ،طبقات المفسريف ،ينظر: األدنو كم( 2)

. 4/22 ،ديػواف اإلسػبلـ ،. الغػزم10/253 ،شػذرات الػذىب ،الع ػرم. 1/188 ،كشؼ الظنػوف ،. حاجي خلي ػة2/58
معجػػـ  ،. نػكييض2/238 ،ىدايػة العػارفيف ،.. البغػدادم7/99 ،األعػبلـ ،. الزر لػي2/268 ،البػدر الطػالع ،الشػك اني
 .2/637 ،المفسريف

  .1/449 ،كشؼ الظنوف ،ينظر: حاجي خلي ة( 3)
عػػالـه بال قػػو  ،الشػػيرازم أبػػك الخيػػر القااػػي ناصػػر الػػديف البياػػاكم الشػػافعيىػػك عبػػد ا بػػف عمػػر بػػف محمػػد بػػف علػػي ( 4)

ت قػو علػػى كالػػده عمػر بػػف محمػد بػػف علػػي الػذم  ػػاف قااػػي  ،كالت سػير كأصػػكؿ الػديف كالمنطػػؽ كالعربيػػة كالنحػك كالتػػاريخ
كمنيػػػاج  ،تح ػػػة األبػػػرارك  ،المماليػػػؾ. لػػػو مؤل ػػػات متنكعػػػة منيػػػا ت سػػػيره الشػػػيير المسػػػمى بػػػأنكار التنزيػػػؿ كأسػػػرار التأكيػػػؿ

يكسػػؼ بػػف تغػػرم  ،تػػكفي رحمػػو ا سػػنة خمػػس كثمػػانيف كسػػتمامة بتبريػػز. ينظػػر: أبػػك المحاسػػف ،الكصػػكؿ كغيرىػػا ال ثيػػر
الييمػة المصػرية  ،ط: بػدكف ،تحقيػؽ محمػد أمػيف ،7/110 ،المنيؿ الصػافي والمسػتوفي بعػد الػوافي ،بردم جماؿ الديف
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علػػػى البياػػػاكم فػػػي سػػػكرة النبػػػأ، مخطػػػكط فػػػي الم تبػػػة المر زيػػػة، فػػػي  (1)دفػػػع اعترااػػػات العصػػػاـ 
   . 66077، رقمو  الممل ة العربية السعكدية

 
 ثانيًا: آثاره في الفقو الحنفي: 

 
" كىػػك شػػرح فػػي ال قػػو الحن ػػي، مخطػػكط مكجػػكد فػػي م تبػػة   تعليقػػة علػػى "شػػرح اليدايػػة البػػف م تػػـك

 . (2)الدكلة في ألمانيا
مسامؿ اليداية كىك  تاب في ال قو الحن ي، مخطػكط مكجػكد فػي م تبػة قلػيج علػي شرح الكقاية في  

 .  (3)في تر يا
 

 ثالثًا: آثاره في المنطؽ: 
 

تعليقػػػات علػػػى الحاشػػػيو البردعيػػػو علػػػى شػػػرح الحسػػػاـ ال ػػػافي، مخطػػػكط فػػػي دار ال تػػػب القطريػػػة،  
 . (4)قطر

   .(5)قطر شرح ايساغكجي في المنطؽ، مخطكط في دار ال تب القطرية، في 
 .(6)حاشية على  تاب في المنطؽ، مخطكط في دار ال تب القطرية 

                                                                                                                                                                                      

تحقيػؽ  ،2/50 ،بغية الوعاة في طبقات المغػوييف والنحػاة ،عبد الرحمف بف أبي ب ػر ،القاىرة. السيكطي ،العامة لل تاب
 ،1/248 ،طبقات المفسريف ،محمد بف علي شمس الديف ،لبناف. الداككدم ،الم تبة العصرية ،ط: بدكف ،محمد إبراىيـ

 ،تحقيػػؽ سػػيد  سػػركم حسػػف ،1/257 ،ديػػواف اإلسػػبلـ ،شػػمس الػػديف أبػػك المعػػالي ،بيػػركت. الغػػزم ،دار ال تػػب العلميػػة
 بيركت.  ،دار ال تب العلمة ،ـ1990ى/1411 ،1ط

كلد  ،صاحب "األطكؿ" في شرح تلخيص الم تاح للقزكيني ،ىك إبراىيـ بف محمد بف عرب شاه اإلس راييني عصاـ الديف( 1)
زار فػػي أكاخػػر عمػػره سػػمرقند كتػػكفي فييػػا سػػنة خمػػس  ،تعلػػـ كاشػػتير كألػػؼ  تبػػو فييػػا ،فػػي أسػػ راييف مػػف قػػرل خراسػػاف

 . 1/26 ،ىدية العارفيف ،.البغدادم10/417 ،شذرات الذىب ،كأربعكف كتسعمامة. ينظر: الع رم
 . 75/666 ،خزانة التراث فيرس المخطوطات ،ينظر: مر ز الملؾ فيصؿ( 2)
 . 56/584 ،ينظر: المصدر السابؽ( 3)
 . 70/522 ،زانة التراث فيرس المخطوطاتخ ،ينظر: مر ز الملؾ فيصؿ( 4)
 .70/523 ،ينظر: المصدر السابؽ( 5)
 .70/530 ،ينظر: المصدر السابؽ( 6)
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 رابعًا: آثاره في عمـو المغة: 

 
شػػػرح قصػػػيدة البػػػردة، كىػػػك مخطػػػكط فػػػي مر ػػػز الملػػػؾ فيصػػػؿ للبحػػػكث كالدراسػػػات اإلسػػػبلمية، فػػػي  

 . (1)الممل ة العربية السعكدية
فػػي المعػػاني كالبيػػاف، كىػػك  تػػاب مخطػػكط فػػي م تبػػة برنسػػتكف فػػي  (2)شػػرح م تػػاح العلػػـك للسػػ ا ي 

 . (3)الكاليات المتحدة األمري ية
 .  ، دراسة كتحقيؽ إسماعيؿ مركة شرح قكاعد اإلعراب 

 
 خامسًا: آثاره في عمـ الفرائض: 

 
للبحكث كالدراسات اإلسبلمية،  ؿ، كىك  تاب مخطكط، في مر ز الملؾ فيصس راجيَّةشرح فرامض ال 

  .في الممل ة العربية السعكدية
 . (4) تاب في ال رامض كالمكاريث، مخطكط في دار ال تب القطرية، في قطر 

 
 سادسًا: آثاره في الحديث الشريؼ: 

 
كىك شرح ل تاب "مشارؽ األنكار البيية مف صحيح األخبار  (1)شرح المشارؽ للصغاني 

 المصط كية"، في الحديث النبكم الشريؼ.

                                                           

 . 54/52 ،ينظر: المصدر السابؽ( 1)
 ،عػالـ بالعربيػة كا دب ،سراج الػديف ،ىك يكسؼ بف أبي ب ر بف محمد بف علي الس ا ي الخكارزمي الحن ي أبك يعقكب( 2)

شػياب الػديف  ،مات سنة ست كعشريف كسػتمامة. ينظػر: الحمػكم ،مف أشير  تبو "م تاح العلـك " ،مكلده ككفاتو بخكارـز
-ى 1414 ،ط ،تحقيػؽ إحسػاف عبػاس ،6/2846 ،معجـ األدباء إرشاد األريب إلى معرفة األديب ،أبك عبد ا يػاقكت

تحقيػؽ محمػد خيػر  ،317ص ،تػاج التػراجـ ،أبػك ال ػداء زيػف الػديف ،بيػركت. قطلكبغػا ،ـ ػ دار الغػرب اإلسػبلمي1993
 دمشؽ.  ،دار القلـ ،ـ1992-ى 1413 ،1ط ،يكسؼ

 .124/218 ،فيرس المخطوطات ،خزانة التراث ،ينظر: مر ز الملؾ فيصؿ( 3)
 .72/595 ،خزانة التراث فيرس المخطوطات ،ينظر: مر ز الملؾ فيصؿ( 4)
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 سابعًا: آثاره في عمـو القرآف:

  
 . (2)شرح الشاطبية، مخطكط مكجكد في م تبة في مصر  

 
 المطمب الخامس: شيوخو وتبلميذه: 

 
 أخذ  محيي الديف شيخ زاده العلـ عف علماء عصره الركمييف، كمف أشيرىـ: 

،  ػػاف مػػف أشػػير علمػػاء عصػػره، فقػػد تعلػػـ منػػو التصػػكؼ، (3)كالػػده: الشػػيخ مصػػلح الػػديف القكجػػكم  -1
   .كال قو، كالت سير

 
 .  (4)الحسيني، الركمي، الحن ي حميد الديف بف أفاؿ الديف  -2
 

 كمف أبرز تبلميذه: 
. فقػد جػاء فػي ترجمتػو أنػو قػرأ علػى علمػاء عصػره (5)أحمد بف محمػد المشػتير بنشػاجي زادهالمكلى  -1

  . المكلى شيخ زاده شارح البيااكم

                                                                                                                                                                                      

لو مػف التصػانيؼ  ،حامؿ لكاء اللغة في زمانو ،الحسف بف محمد بف الحسف بف حيدر أبك ال اامؿ الصغاني اللغكمىك ( 1)
كدفػػف فػػي  ،الت ملػػة علػػى الصػػحاح كغيرىػػا. تػػكفي سػػنة إحػػدل كخمسػػيف كسػػتمامة ،ال ثيػػر منيػػا مجمػػع البحػػريف فػػي اللغػػة

 ،شػػذرات الػػذىب ،. الع ػػرم520-1/519 ،لوعػػاةبغيػػة ا ،. السػػيكطي3/1015 ،معجػػـ األدبػػاء ،م ػػة. ينظػػر: الحمػػكم
7/431. 

 . 49/276 ،فيرس المخطوطات ،خزانة التراث ،ينظر: مر ز الملؾ فيصؿ( 2)
كيذ ر  ،ك اف زاىدان متكرعان  اف الكزراء يزكركنو كىك يكبخيـ ،مصلح الديف القكجكم:  اف رحمو ا عارفان با كص اتو( 3)

 . 1/150 ،الشقائؽ النعمانية ،مات في مدينة القسطنطينية . ينظر: طاش برم زاه ،مظالميـ
 سبقت الترجمة لو. ( 4)
فػأتي بػو  ،مات بالقرب مف دمشؽ أثنػاء تكجيػو للحػج ،كلد بمدينة قسطنطينية ،ىك أحمد بف محمد المشتير بنشاجي زاده (5)

العقد المنظوـ في ذكر أفاضػؿ  ،أحمد بف مصػط ى ،رم زادهإلييا كدفف فييا سنة ست كثمانيف كتسعمامة. ينظر: طاش ب
-10/599 ،شػذرات الػذىب ،بيػركت. الع ػرم ،دار ال تاب العربي ،ـ1975-ى1395 ،ط: بدكف ،492-491 ،الرـو
600 . 
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: قػػاؿ عنػػو أنػػو مػػف جلػػة مػػف افتخػػر بػػو، كمػػا اختػػار (1)المػػكلى أحمػػد بػػف مصػػط ى طاشػػ برم زاده -2
 . (2)منصب القااء إال بكصية منو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

تنقػؿ فػي المػدف  ،مسػتعرب ،تر ػي األصػؿ ،مػؤرخ ،أحمد بف مصػط ى بػف خليػؿ أبػك الخيػر عصػاـ الػديف طاشػ برم زاده( 1)
صػػاحب  تػػاب الشػػاقمؽ  ،تػػكفي فػػي عػػاـ ثمػػاف كسػػتكف كتسػػعمامة ،ثػػـ كلػػي القاػػاء بالقسػػطنطينية كحلػػب ،التر يػػة مدرسػػان 

. 326ص ،الشقائؽ النعمانية ،كرسالة في ت سير آية الكاكء. ينظر: طاشػ برم زاده ،كحاشية على ال شاؼ ،النعمانية
 . 1/144 ،ىداية العارفيف ،. البغدادم10/514 ،شذرات الذىب ،الع رم

 . 10/410 ،شذرات الذىب ،ينظر: الع رم( 2)
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 المبحث الثالث: عصر المؤلؼ
 

 كفيو ثبلثة مطالب: 
 المطمب األوؿ: الحالة السياسية.

 
مف تاريخ كفاة شيخ زاده، يغلب الظف لدل الباحثة أنو قد عاصػر أربعػة مػف سػبلطيف الدكلػة العثمانيػة، مػف 

كأخيػران السػلطاف سػليماف ، (3)، ثػـ السػلطاف سػليـ(2)، يليو ح ـ ابنو بايزيػد(1)نياية ح ـ السلطاف محمد ال اتح
 . (4)القانكني

                                                           

كىػك مػف  ،ال ػاتح الملقػب بمحمػد ،: محمد بف مراد بؾ بف محمد بؾ بف بايزيد بف مراد بف أرخاف بف عثمافالفاتح محمد( 1)
كقػػػٌنف ليػػػـ قػػػكانيف صػػػارت  ،كىػػػك الػػػذم أسػػػس ملػػػؾ بنػػػي عثمػػػاف ،أعظػػػـ الملػػػكؾ جيػػػادا ،أعػػػاظـ سػػػبلطيف بنػػػي عثمػػػاف

مػف أعظميػا أنػو  ،كغػزكات  سػر بيػا أصػبلب الصػلباف كاألصػناـ ،كمػآثر ال يمحكىػا تعاقػب السػنيف كاألعػكاـ ، األطكاؽ
شػمس الػديف  ،السػخاكمينظػر:  .ـ886كتػكفي عػاـ  ،ى835كلػد عػاـ  ،سػنة 31كتكلى الكالية  ،فتح القسطنطينية ال برل

منشكرات دار م تبػة الحيػاة  ،(10/47) ،الضوء البلمع ألىؿ القرف التاسع ،ف محمدأبك الخير محمد بف عبد الرحمف ب
تحقيػؽ: محمػكد  ،شػذرات الػذىب فػي أخبػار مػف ذىػب ،محمػد ابػف العمػاد عبػد الحػي بػف أحمػد بػف ،الع ػرم. بيػركت –

 .ـ 1986 -ى1406 ،1ط ،بيركت –دمشؽ  ،دار ابف  ثير ،(9/516) ،األرناؤكط
سػنة كىػك مػف  30كتػكلى كعمػره  ،ى856كلػد عػاـ  ،ثػامف سػبلطيف بنػي عثمػاف ،خػاف سػليـ خػاف الثٌػانيمحمػد  :بايزيػد( 2)

 -ذلػؾ مػػف القػػبلع كالحصػػكف. ك ػػاف لػػو  إفتػػتح ال تكحػػات  قلعػة ملػػكاف كقلعػػة  ك لػػؾ كغيػػر ،أعيػاف الٌسػػبلطيف العظمػػاء
و لمػا رأل فيػو مػف عبلمػات الٌسػعادة الزامػدة علػى فكاٌله بحيات ،عٌدة أبناء أعبلىـ في ال ماالت الٌسلطاف سليـ -رحمو ا 

 تػاريخ الدولػة ،فريػد باشػاينظػر:  .62كعمػره  918سػنة  –رحمػو ا  -إخكتػو إلػى أف حاػرت كفػاة الٌسػلطاف بايزيػد 
 (. 10/123) ،شذرات الذىب في أخبار مف ذىب ،الع رم ،(187 ،1/180) ،العمية العثمانية

سػػليـ خػػاف األكؿ بػػف عثمػػاف تاسػػع ملػػكؾ بنػػي  بػػف محمػػد الٌسػػلطاف الم خػػـ كالخاقػػاف المعظػػـبػػف بايزيػػد  :الّسػػمطاف سػػميـ( 3)
كتػكلى سػنة كفػاة كالػده كعمػره إذ  ،ى872كلػد فػي أماسػية سػنة  ،مصػر كالٌشػاـ كفػاتح أقػاليـ ، اسر أ اسرة العجػـ ،عثماف
ال حػص   ثيػر ،ىرا قػكم الػبطشسػلطانا قػا - ػاف رحمػو ا  - ،أشػير 8سػنيف ك 9كم ػث فػي الٌسػلطنة  ،سػنة 46ذاؾ 

كتػػكفي عػػاـ  ،أحػػكاؿ رعٌيتػػو كأسػػرار ممل تػػو ك ػػاف يغٌيػػر زيػػو كلباسػػو بالٌليػػؿ كالٌنيػػار ليت قٌػػد ،عػػف أخبػػار الملػػكؾ كالرعايػػا
( تحقيػؽ: علػػي 2/34) ،نزىػة األنظػار فػػي عجائػب التػػواريخ واألخبػار ،محمػػكد ،مقػديشينظػر: .سػنة54كعمػره  ،ى926

مػف  شذرات الذىب فػي أخبػار ،ـ. الع رم1988 ،1ط ،لبناف –بيركت  ،ار الغرب االسبلميد ،محمد مح كظ ،الزكارم
 (.10/198) ،ذىب

 ،كىػك عاشػر سػبلطيف آؿ عثمػاف ،1495كلػد سػنة ،الملقػب بالقػانكني ،بايزيد خػاف األكؿ بف سليـ بف :السمطاف سميماف( 4)
البشػرية فػي تػػاريخ  يعتبػره  ثيػر مػف المػؤرخيف أعظػػـ ملػؾ عرفتػو ،سػنة 49كاسػتمر فػي السػػلطنة  ،سػنة26كسػنو  تػكلى

كسػف القػكانيف العثمانيػة  ،آسػيا كأفريقيػا كأكركبػا اـ إلى مل ػو أعظػـ عكاصػـ القػارات الػثبلث ،األرض فتح الببلد كعمرىا
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كقد تميز عيد السلطاف محمد الثاني الملقب بػ)ال اتح( ب تكحاتو الكاسعة، فقد  اف أبرزىا فتح القسػطنطينية، 
كثبلثيف عامان، فييا افتتح ممل تيف، كاثنتي عشرة كالية، كاستكلى على أ ثػر مػف  ان كقد  انت مدة ح مو كاحد

ذا شخصية فذة جمعت بػيف العػدؿ كالقػكة، كعػرؼ بميلػو الشػديد لدراسػة  تػب التػاريخ،  كقد  اف .ممتي مدينة
 . (1)مما ساعده فيما بعد على إبراز شخصيتو في مياديف القتاؿ

 
ىػ، 918ىػ حتى عاـ 886كقد تقلد الح ـ بعد كفاة السلطاف محمد ال اتح ابنيو بايزيد الثاني، تقلد الح ـ عاـ 

بصػراعو علػى السػلطة مػع أخيػو  كذلػؾ ألف السػلطاف محمػد ال ػاتح  ػاف قػد أكصػى كقد تميزت فترة ح مػو، 
عنػػدما بلغػػو خبػػر كفػػاة أبيػػو  يقػػيـ فػػي بركسػػة، كقػػد عمػػؿ علػػى  (ـًجػػ)بػػالح ـ للسػػلطاف بايزيػػد، ك ػػاف األميػػر 

تحصػػيؿ اعتػػراؼ السػػ اف بػػو سػػلطانان، كبعػػدىا اقتػػرح علػػى أخيػػو التنػػازؿ، إال أنػػو أصػػر علػػى كحػػدة الدكلػػة 
كفي فترتو  ػذلؾ حػدثت معػارؾ بػيف العثمػانيف كالمماليػؾ، إال أنيػا لػـ تحتػدـ إلػى حػد التيديػد  كذلػؾ  .تلوكقا

كنتيجو للظركؼ الصعبة التػي  انػت تمػر بيػا الدكلػة العثمانيػة فػي  .نتيجة لسياستو السلمية في عقد الصلح
الدبلكماسػػية مػػع الدكلػػة العثمانيػػة محاربتيػػا ألعػػداء اإلسػػبلـ بػػدأ الغػػرب يتغلغػػؿ فييػػا فيمػػا يسػػمى بالعبلقػػات 

كأكركبػػا، كذلػػؾ ألف بايزيػػد  ػػاف ميػػاالن للسػػبلـ، حتػػى تم نػػكا مػػف انتػػزاع إمػػارة مكسػػ ك، كبػػدأكا بالتكسػػع علػػى 
 . (2)حساب الكاليات اإلسبلمية

 

                                                                                                                                                                                      

رسػكؿ ا فػي  فػةسػتمر القػانكني فػي خبل ،كقػاـ بتػرميـ القػدس علػى أحسػف حػاؿ ،("القػانكني" العليا )كىك سبب تسميتو بػ
يستشيد كىك يجاىد في سبيؿ ا رغػـ  بػر  قبؿ أف ،عاما قااىا في جياد حتى آخر رمؽ في حياتو 46األرض طيلة 

 ،جيػػاد ،التربػػاني. (49- 48/ 2) ،نزىػػة األنظػػار فػػي عجائػػب التػػواريخ واألخبػػار ،مقػػديشينظػػر:  .ـ1566سػػنو عػػاـ 
 -ى1431 ،1ط ،القػػاىرة ،كالتكزيػػع دار التقػػكل للطبػػع كالنشػػر ،(1/60) ،عظمػػاء أمػػة اإلسػػبلـ غيػػروا مجػػرى التػػاريخ

 .ـ2010
 ،175-160ص ،ػ تحقيؽ: إحساف حقي تاريخ الدولة العمية العثمانية ،محمد فريد بف أحمد فريد باشا ،ينظر: فريد بؾ( 1)

 ،1ط ،146-1/131 ،تػػػػاريخ الدولػػػػة العثمانيػػػػة ،يلمػػػػاز ،بيػػػػركت. أكزتكنػػػػا ،دار الن ػػػػامس ،ـ1981ىػػػػػ/1401 ،1ط: 
-49ص ،تاريخ سبلطيف بنػي عثمػاف ،عزتلك يكسؼ بؾ ،تر يا. آصاؼ ،مؤسسة فيصؿ للتمكيؿ ،ـ1988-ى 1408

الدولػػػة العثمانيػػػة عوامػػػؿ النيػػػوض  ،علػػػي محمػػػد ،القػػػاىرة. الصػػػبلبي ،م تبػػػة مػػػدبكلي ،ـ1995-ى 1415 ،1ط ،52
 مصر.  ،لنشر اإلسبلميةدار التكزيع كا ،ـ2001-ى 1421 ،1ط ،91-87ص ،وأسباب السقوط

. 206-1/185 ،تػاريخ الدولػة العثمانيػػة ،. أكزتكنػا184-179ػ ص تػاريخ الدولػة العميػة العثمانيػة ،ينظػر: فريػد بػؾ( 2)
 ،الدولػة العثمانيػة عوامػؿ النيػوض وأسػباب السػقوط ،. الصػبلبي55-53ص  ،تػاريخ سػبلطيف بنػي عثمػاف ،آصػاؼ

 .165-163ص
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ىػػ، كقػد أظيػر فػي بدايػة ح مػو مػيبلن إلػى 918كتربع السػلطاف سػليـ األكؿ علػى العػرش العثمػاني فػي عػاـ  
كقػػد  انػػت الدكلػػة العثمانيػػة حينمػػذ علػػى م تػػرؽ طػػرؽ، ىػػؿ تظػػؿ علػػى ىػػذا الكاػػع كىػػذا  .خصػػكمو تصػػ ية

ك تتجػػػو نحػػػك القػػػدر مػػػف االتسػػػاع دكلػػػة بلقانيػػػة أنااػػػكلية ؟ أـ تسػػػتمر فػػػي التكسػػػع اإلقليمػػػي فػػػي أكركبػػػا ؟ أ
 المشرؽ اإلسبلمي؟

 
الدكؿ العثمانية الجيادية  إذ إنو قد تكقؼ كالكاقع أف السلطاف سليـ األكؿ قد أحدث تغييران جذريان في سياسة 

عػػػف الزحػػػؼ نحػػػك الغػػػرب األكركبػػػي، كاتجيػػػت نحػػػك المشػػػرؽ اإلسػػػبلمي، فقػػػد  ػػػاف مػػػف سياسػػػة سػػػليـ األكؿ 
القاػػػػاء علػػػػى الدكلػػػػة الصػػػػ كية الشػػػػيعية، كاػػػػـ الدكلػػػػة المملك يػػػػة، كحمايػػػػة األرااػػػػي المقدسػػػػة كمبلحقػػػػة 

 .  (1)رم في الشماؿ اإلفريقي للقااء على اإلسبافاألساطيؿ البرتغالية، كدعـ حر ة الجياد البح
   

ىػػػ، كقػػد بلغػػت الدكلػػة العليػػة فػػي 1520كتقلػػد الح ػػـ السػػلطاف الغػػازم سػػليماف خػػاف األكؿ القػػانكني فػػي عػػاـ 
مدتػػو أعلػػى درجػػات ال مػػاؿ، كىػػك عاشػػر ملػػكؾ آؿ عثمػػاف،  ػػاف متأنيػػان فػػي جميػػع شػػؤكنو، كال يتعجػػؿ فػػي 

ذا اتخػذ قػراران ال يرجػع عنػواألعماؿ التػي يريػد تن يػذى فػي بدايػة ح مػو   .ا  بػؿ  ػاف ي  ػر بعمػؽ ثػـ يقػرر، كا 
ابتلي بأربعة تمردات شغلتو عف حر ة الجياد، إذ ظف الكالة الطمكحكف أف فرصة االستقبلؿ بأقاليميـ حػاف 

السػػلطاف فػػي  كقتيػػا، إال أٌف سػػليماف قمػػع ال تنػػة كأنيػػى التمػػرد، كبعػػد أف ىػػدأت األمػػكر فػػي دكلتػػو العليػػة بػػدأ
 . (2)التخطيط لسياسة الجياد في أكركبا، كقاـ بعدة فتكحات مثؿ فتح ركدس

 
كقػػد  ػػاف عيػػد السػػلطاف القػػانكني يمثػػؿ رأس اليػػـر بالنسػػبة لقػػكة الدكلػػة العثمانيػػة كم انتيػػا بػػيف دكؿ العػػالـ 

عظيمان لػـ يسػبؽ  آنذاؾ، كيعتبر عصره ىك العصر الذىبي للدكلة العثمانية، إذ شيدت سنكات ح مو تكسعان 
ثػره علػى دكؿ ك اف ليذا البػركز أ .لو مثيؿ، كأصبحت أقاليـ الدكلة العثمانية منتشرة في ثبلث قارات عالمية

العػػػػالـ المعاصػػػػرة، كبػػػػاألخص علػػػػى دكؿ أكركبػػػػا كالتػػػػي  انػػػػت تعػػػػيش انقاسػػػػامات سياسػػػػية كدينيػػػػة خطيػػػػرة، 
المعاىػػدات، سػػميت فيمػػا بعػػد بمعاىػػدة  كاختل ػػت مػػكاق يـ بػػاختبلؼ أكاػػاعيـ  فمػػنيـ مػػف أرسػػؿ فػػي طلػػب

االمتيػػازات العثمانيػػة ال رنسػػية، كىػػذه المعاىػػدة أدت إلػػى زيػػادة التعػػاكف بػػيف األسػػطكليف ال رنسػػي كالعثمػػاني، 
                                                           

. 214-1/210 ،تػاريخ الدولػة العثمانيػة ،. أكزتكنػا197-188ػ ص  الدولػة العميػة العثمانيػةتػاريخ  ،ينظػر: فريػد بػؾ( 1)
 . 199-176ص ،الدولة العثمانية ،. الصبلبي59-56ص  ،تاريخ سبلطيف بني عثماف ،آصاؼ

كىػي ا ف تتبػع اليكنػاف. ينظػر:  ،تقػع بقػرب السػاحؿ الغربػي الجنػكبي مػف تر يػا ا سػيكية ،ىي جزيرة في البحر المتكسط( 2)
 ،1ط ،131ص  ،المعػالـ األثيػرة فػي السػنة والسػيرة ،محمػد بػف محمػد حسػف ،. شيػرَّاب3/78 ،معجـ البمػداف ،الحمكم
 بيركت.  ،دار القلـ ،ى1411
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كاست ادت فرنسا مف تقاربيا مع الدكلة العثمانية عس ريان كاقتصاديان كسياسيان، لقد  انت تلؾ االمتيػازات التػي 
 . (1)سية أكؿ إس يف يدؽ في نعش الدكلة العثمانية ظيرت آثاره فيما بعدأعطيت للدكلة ال رن

 
 المطمب الثاني: الحالة االقتصادية: 

 
تميػػزت ال تػػرة التػػي عػػاش فييػػا محيػػي الػػػديف شػػيخ زاده بال تكحػػات العظيمػػة، ككفػػرة المػػكارد كاألمػػكاؿ، اىػػػتـ 

عمػػؿ علػػى تحديػػد مػػكارد الدكلػػة  فقػػدبػػاألمكر الماليػػة  كخاصػػة السػػلطاف محمػػد ال ػػاتح السػػبلطيف العثمػػانيكف
كر ػػػز علػػػى تطػػػكير  تامػػػب الجػػػيش كأعػػػاد  .كطػػػرؽ الصػػػرؼ منيػػػا بشػػػ ؿ يمنػػػع اإلسػػػراؼ كالبػػػذخ ك التػػػرؼ

تنظمييا ككاع سجبلت خاصة بالجند، كزاد مرتبػاتيـ كأمػدىـ بأحػدث األسػلحة  المتػكفرة فػي ذلػؾ العصػر، 
انػػت الدكلػػة تتػػنعـ فييػػا. اىػػتـ  ػػذلؾ السػػلطاف محمػػد ال ػػاتح بالتجػػارة كىػػذا يػػدؿ علػػى الػػكفرة العظيمػػة التػػي  

كالصػػناعة، كعمػػؿ علػػى إنعاشػػيما بجميػػع الكسػػامؿ كالعكامػػؿ كاألسػػباب، حتػػى ازدىػػرت مدنػػو ازدىػػاران  بيػػران، 
كفػػػػي عيػػػػده أصػػػػبح للدكلػػػػة عملتيػػػػا الذىبيػػػػة المتميػػػػزة، ك ػػػػاف  ػػػػذلؾ يرسػػػػؿ المػػػػاؿ الػػػػكفير سػػػػنكيان إلػػػػى م ػػػػة 

 . (2)كالمدينة
 
كاستمر االزدىار في عصر السلطاف بايزيد الثاني، إذ إنو قاـ بتحسيف شب ة الطرؽ كالجسكر  لربط أقػاليـ  

الدكلػػة بعاػػيا بػػبعض، كاىػػتـ ببنػػاء المبػػاني العامػػة مثػػؿ العمػػارات كالمػػدارس كالمستشػػ يات كدكر الاػػيافة 
إال أنػػػو فػػػي زمانػػػو حػػػدثت زالزؿ عظيمػػػة فػػػي القسػػػطنطينية، فأخربػػػت أل ػػػان كسػػػبعيف بيتػػػان، كممػػػة  .كالحمامػػػات

كتسعة جكامع، كعطلت مجارم المياه، كتيدمت قصكر المدينة كأسكارىا، فبل شؾ في أف ىذه ال تػرة شػيدت 
 . (3)أل ان مف العماؿ بإصبلح ما تيدـ 15ر كدان اقتصاديان، كمف ثـ  لؼ السلطاف 

 

                                                           

. 277-1/261 ،تػاريخ الدولػة العثمانيػة ،. أكزتكنػا250-198ػ ص  تػاريخ الدولػة العميػة العثمانيػة ،ينظػر: فريػد بػؾ( 1)
 . 206-200ص  ،الدولة العثمانية ،. الصبلبي66-60ص  ،تاريخ سبلطيف بني عثماف ،آصاؼ

 . 143/ 78ص  ،الدولة العثمانية ،. الصبلبي1/172 ،تاريخ الدولة العثمانية ،ينظر: أكزتكنا( 2)
 ،إسماعيؿ أحمػد ،. ياغي174ص  ،الدولة العثمانية ،. الصبلبي54ص  ،تاريخ سبلطيف بني عثماف ،ينظر: آصاؼ( 3)

 الرياض.  ،م تبة العبي اف ،ـ1996-ى 1416 ،1ط ،50ص ،الدولة العثمانية في التاريخ اإلسبلمي الحديث
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عيد السلطاف سليـ األكؿ فقد تميز أياان باالزدىار ال سيما كأنو قد ا تشؼ طريؽ رأس الرجاء أما 
الصالح، مما سيؿ ميمة كصكؿ منتجات الشرؽ األقصى إلى األسكاؽ األكركبية دكف الحاجة إلى 

 . (1)مركركىا عف طريؽ مصر

ا سبؽ ذ ره بما فتح ا على يديو أما العصر الذىبي اقتصاديان فيك عصر السلطاف سليماف القانكني  لم
مف فتكحات عظيمة، كتكسعات في قارات العالـ المختل ة، كىذا مف شأنو أف يدعـ  اقتصادىا كيجعليا 

  .مزدىرة
 
 

 المطمب الثالث: الحالة الثقافية: 
 

علػى  تحدد اإلسبلـ عقيدة دينية رسمية لؤلتراؾ العثمانيف مف عيػد األميػر عثمػاف، كسػار عثمػاف فػي ح مػو
يمػػػافو عميػػػؽو كبسػػػاطة فػػػي الػػػديف، ك ػػػاف متحمسػػػان لعقيدتػػػو الدينيػػػة، كأخاػػػع ح مػػػو لمشػػػكرة ال قيػػػاء  ىيػػػدل كا 
المسلميف، ك ػاف لئلسػبلـ أثػر  بيػر فػي مسػتقبؿ العثمػانييف  إذ ىيػأ ليػـ كحػدة العقيػدة كعبػأىـ بشػعكر دينػي 

 . (2)دافؽ جعليـ متحمسيف لئلسبلـ
 

 اء كال طنػػة، كحػػب العلػػـ كمجالسػػة العلمػػاء، فقػػد  ػػاف محمػػد ال ػػاتح ذا كقػػد تميػػز سػػبلطيف بنػػي عثمػػاف بالػػذ
دبلكماسية كاعية متيقظة ذ ية، كتعمػؽ فػي دراسػة الجغرافيػا كالتػاريخ كالعلػـك العسػ رية، ك ػاف يػت لـ التر يػة 

ف ا داب . كاىػػتـ ببنػػاء المسػػاجد كالم تبػػات  إذ شػػٌيد م تبػػات حافلػػة ب نػػكز مػػ(3)كالعربيػػة كال ارسػػية كاليكنانيػػة
اإلسػػػػػبلمية، ال تاػػػػػاىى غنػػػػػىن كاتسػػػػػاعان، كألحقػػػػػت فػػػػػي المسػػػػػاجد معاىػػػػػد للتعلػػػػػيـ، تتسػػػػػع لسػػػػػ ف األسػػػػػاتذة 

، كقد بادر بعد فتح إسػطنبكؿ إلػى تأسػيس ثمػاني مػدارس كاػعيا تحػت تصػرؼ أشػير العلمػاء، (4)كالطبلب
الثمػاف" أك الثمانيػة، كفيما بعد عنػدما بنػى جامعػة، كأنشػأ حكلػو ثمػاني مػدارس أخػرل عرفػت باسػـ "الصػحف 

                                                           

  .194ص  ،الدولة العثمانية ،ينظر: الصبلبي( 1)
 .12ص ،الدولة العثمانية في التاريخ اإلسبلمي الحديث ،ينظر: ياغي( 2)
الم تػػب  ،ـ1994ق/1415 ،3ط ،42ص ،تػػاريخ الدولػػة العثمانيػػة ،علػػي ،. حسػػكف48ص  ،ينظػػر: المصػػدر ن سػػو( 3)

 بيركت.  ،اإلسبلمي
 بيركت.  ،دار العلـ للمبلييف ،ـ1968 ،5ط ،454ص  ،تاريخ الشعوب اإلسبلمية ، ارؿ ،ينظر: برك لماف( 4)
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التي سلميا أياان إلى ثمانية مف العلماء المشػيكريف  إذ  ػاف الطػبلب يدرسػكف مجمكعػة مػف العلػكـ، كىػي: 
، كقد جاء في (1)ك انكا يتلقكف تدريبات خاصة .ال قو، كالت سير، كالعقيدة، كالببلغة، كالدراسات المتصلة بيا

  .ثماف معظـ أياـ حياتوس في المدارس الرَّ ترجمة شيخ زاده أنو دى 
  

أما السلطاف بايزيد الثاني فقد  اف سلطانان كديعان، محبان لؤلدب، مت قيان في علكـ الشريعة اإلسػبلمية، شػغكفاي 
.  مػا رتػػب للم تػػي كمػف فػػي رتبتػػو مػف العلمػػاء فػػي زمنػو  ػػؿ عػػاـ عشػرة آالؼ عثمػػاني، كل ػػؿ (2)بعلػـ ال لػػؾ

بػيف سػبعة آالؼ كأل ػٌي عثمػاني، ك ػذلؾ رتػب لمشػايخ أىػؿ الطػرؽ  كاحد مف مدرسي المدارس السلطانية مػا
. ك ػذلؾ  ػاف سػليـ األكؿ عالمػان يحػب رجػاؿ (3)الصكفية كمريدييـ، كألىؿ الزكايا  ؿ كاحد على قػدر مرتبتػو

 . (4)ا دب، كشاعران يميؿ إلى حسف النظـ، كلو ديكاف أشعار بالتر ية كال ارسية كالعربية
 

أسػػس  يمػػان فػي عيػػد سػليماف القػػانكني  حيػثقػد شػػيد تحػكالن م ، سى ًسػػالمدرسػػي الػذم  ػػاف قػد أي إال أف النظػاـ 
حػػكؿ الجػػامع الػػذم بنػػاه فػػي إسػػطنبكؿ أربػػع مػػدارس عامػػة، كمدرسػػتيف للدراسػػات المتخصصػػة، األكلػػى فػػي 

  .الحديث، كاألخرل في الطب
 
إلسػبلمية  إذ إف الم تػي  ػاف يقػـك بالػدكر  اف العلماء يمارسكف دكران مزدكجان فػي ت سػير كتطبيػؽ القػكانيف ا 

أياػان عػف تطبيػؽ الشػريعة فػي  ا خر، ك اف العلماء ىػـ المسػؤكلكفاألكؿ، بينما  اف يتكلى القااي الدكر 
كألجػػػؿ االناػػػماـ إلػػػى صػػػ كفيـ  ػػػاف علػػػى المرشػػػح أف يػػػدرس العلػػػكـ، كبالتحديػػػد أف يحصػػػؿ علػػػى  .الدكلػػػة

 . (5)ف ال ريـالمعرفة الاركرية لل يـ الصحيح للقرآ
  

ت فػػي اإلسػػبلـ دكف شػػؾ ىػػي المجػػاؿ الػػذم يم ػػف أف تبػػرز فيػػو األصػػالة  فقػػد حػػدث ك انػػت العلػػـك الشػػرعية
، ممػا أعطػى اتجاىػان جديػدان ل ػؿ الت  يػر اإلسػبلمي، بمػا فػي ذلػؾ العلػكـ تطكرات جديدة في العلـك الشرعية 

                                                           

 ،ترجمػػة محمػػد األرنػػاؤكط ،256/259ص ،تػػاريخ الدولػػة العثمانيػػة مػػف النشػػأة إلػػى االنحػػدار ،خليػػؿ ،ينظػػر: اينالجيػػؾ( 1)
 بيركت.  ،دار المدار اإلسبلمي ،ـ2002 ،1ط

 . 50ص ،الدولة العثمانية ،ينظر: ياغي( 2)
 . 53ص  ،الدولة العثمانية ،ينظر: ياغي( 3)
 . 58ص  ،تاريخ سبلطيف بني عثماف ،ينظر: آصاؼ( 4)
 . 260-259ص  ،الدولة العثمانية تاريخ ،ينظر: اينالجيؾ( 5)
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ػ كى ػذا أصػبح تقليػد المعرفػة فػي اإلجػازات  (1)الػيكمػع العيػد العثمػاني سػادت أف ػار الغز  .الدينيػة كالقانكنيػة
، (3)، كنصػير الػديف الطكسػي(2)التي  اف يمنحيا العلماء العثمانيكف يرتبط بالغزالي عبػر الشػريؼ الجرجػاني

 . (4)كالرازم
 

ك اف الرازم قد أسػس م يكمػان فلسػ يان أكاػح عػف اإلسػبلـ بدمجػو الصػكفية بػالعلكـ العقليػة، كأصػبح العلمػاء 
 .(5)كىذا ما ي سر تأثر شيخ زاده بأقكالو كآرامو في الت سير .العثمانيكف يعتبركف الرازم معلمان ليـ

 
 

 
 
 

                                                           

لػـ ي ػف للطام ػة الشػافعية فػي آخػر  ،فقيػو شػافعي ،الملقب حجة اإلسبلـ ،ىك أبك حامد محمد بف محمد بف أحمد الغزالي( 1)
أبػك  ،ينظػر: ابػف خل ػافى. 505تػكفي  ،أشيرىا إحياء علػـك الػديف ،لو نحك ممتي مصنؼ ،أعجكبة الزماف ،عصره مثلو

دار  ،ـ1971 ،1ط ،تحقيػؽ إحسػاف عبػاس ،218-4/216 ،نبػاء أبنػاء الزمػافوفيات األعياف وأ ،العباس شمس الديف
 ،ـ1985-ى 1405 ،3ط ،325-19/322 ،سػػير أعػػبلـ النػػببلء ،شػػمس لػديف أبػػك عبػػد ا ،بيػػركت. الػػذىبي ،صػادر

 مؤسسة الرسالة. 
عػالـه بالعربيػة  ،كبالسػيد الشػريؼ ػ فيلسػكؼ ،المعركؼ بالشػريؼ الجرجػاني ،علي بف محمد بف علي الحسيني أبك الحسف( 2)

لػػو خمسػػكف مصػػن ان منيػػا حاشػػية علػػى انػػكار التنزيػػؿ للبياػػاكم كحاشػػية علػػى ال شػػاؼ فػػي الت سػػير  ،كالت سػػير كالمنطػػؽ
أبػك الطيػب محمػد  ،. القنػكجي383-1/380 ،معجػـ المفسػريف ،فػي شػيراز. ينظػر: نػكييضى 816كغيرىا تػكفي سػنة 

كزارة  ،ـ2007-ى 1428 ،1ط ،397-396ص ،مػػؿ مػػف جػػواىر مػػاثر الطػػراز اآلخػػر واألوؿالتػػاج المك ،صػػديؽ خػػاف
 قطر.  ،األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية

عبلمػة باألرصػاد  ، ػاف رأسػان فػي العلػـك العقليػة ،فيلسػكؼ ،نصير الديف الطكسػي ،محمد بف محمد بف الحسف أبك جع ر( 3)
ينظػر: صػػبلح ى. 672كغيرىػا ال ثيػر. تػكفي  ،كتلخػيص المحصػؿ ،صػنؼ  تبػان جليلػة منيػا تجريػد العقامػد ،كالريااػيات

 ،دار صػادر ،ـ1974 ،1ط ،تحقيػؽ إحسػاف عبػاس ،248-3/246 ،فػوات الوفيػات ،محمد بف شػا ر بػف أحمػد ،الديف
 بيركت 

أكحػد زمانػو  ،اإلمػاـ الم سػر ،فخػر الػديف الػرازم ،أبػك عبػد ا ،ىك محمد بف عمر بف الحسف بف الحسيف التيمي الب رم( 4)
 ،كمعػالـ أصػكؿ الػديف كغيرىػا ،مف أشير تصاني و: م اتيح الغيػب فػي ت سػر القػرآف ،في المعقكؿ كالمنقكؿ كعلـك األكامؿ

طبقػات الشػافعية  ،تػاج الػديف عبػد الكىػاب ،. السػب ي250-4/248 ،وفيات األعياف ،ينظر: ابف خل افى. 606تكفي 
 ىجر للطباعة كالنشر كالتكزيع.  ،ى1413 ،2ط ،تحقيؽ محمكد الطناحي كعبد ال تاح الحلك ،82-8/81 ،ىالكبر 

 .266/267ص ،تاريخ الدولة العثمانية ،ينظر: اينالجيؾ( 5)



26 
 

 

 الجاىٕ الفصل

 

 احلاؽٔ٘ رصاع٘

 
 

 كفيو ثبلثة مباحث:
 وقيمتيا العممية.  المبحث األوؿ: قيمة الحاشية وتوثيؽ نسبتيا إلى المؤلؼ

 ني: منيجية الحاشية الثامبحث ال
 المبحث الثالث: منيجية التحقيؽ 

 
 

 
 

  



27 
 

 وقيمتيا العممية المبحث األوؿ: قيمة الحاشية وتوثيؽ نسبتيا إلى المؤلؼ
 

أعدت الباحثة ىذا المبحث لبياف قيمة الحاشية العلمية، ف ييا حققت عنكاف الحاشية باالعتماد على نسخيا 
المتعددة المكجكدة في الم تبات حكؿ العالـ، ك ذلؾ تكثيؽ نسبة ال تاب لمؤل و المذ كر محيي الديف 

ي تـ بيانيا، كأخيران بياف القيمة القكجكم الشيير بػ)شيخ زاده(، باالعتماد على مقدمة النسخ المتعددة الت
العلمية ال ريدة التي تميزت بيا حاشية شيخ زاده على حكاشي البيااكم  افة، فيي حاشية حافلة جامعة 

  .ال كامد مف  تب الت سير بعبارات سيلة كااحةمف لما ت رؽ 
 : ا تية ةثبلثال كيأتي الحديث عف ذلؾ عبر المطالب

 
 حاشية: عنواف الاألوؿ: تحقيؽ طمب الم
 

جاء على غبلؼ النسخة األصؿ "حاشية ت سير القااي لمكالنا المشيكر شيخ زاده"، كلـ تخصص أمن مف 
  .النسخ أك المراجع التي ذ رت الحاشية اسمان ليا

 أما  في نسخيا المتعددة  في الم تبات حكؿ العالـ، فقد جاء اسميا على صي  مختل ة كىي  ا تي: 
ده على أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ للقااي البيااكم،  ذا ذ ر اسميا في نسخة حاشية شيخ زا  -1

م تبة الحـر الم ي في الممل ة العربية السعكدية، كدار ال تب القطرية في قطر، كم تبة اليابانييف 
 . (1)في العراؽ

 حاشية شيخ زاده على ت سير البيااكم،  ذا كردت في نسخة مر ز الملؾ فيصؿ للبحكث -2
 .(2)كالدراسات اإلسبلمية

حاشية ت سير شيخ زاده على ت سير البيااكم،  ذا ذ رت في نسخة الملؾ فيصؿ للبحكث  -3
 . (3)كالدارسات اإلسبلمية

 

                                                           

 ،247-3/246 ،فيػػػارس عمػػػوـ القػػػرآف الكػػػريـ لمخطوطػػػات دار الكتػػػب الظاىريػػػة ،صػػػبلح محمػػػد ،الخيمػػػي ينظػػػر: (1)
 . 55/949 ،خزانة التراثدمشؽ.  ،مجمع اللغة العربية ،ـ1983-ى1403

 . 1/953 ،خزانة التراث( 2)
 . 2/904 ،المصدر السابؽ( 3)
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حاشية الشيخ زاده على البيااكم،  ذا ذ رت في نسخة الملؾ فيصؿ في الممل ة العربية  -4
 . (1)السعكدية

في نسخة مر ز الملؾ فيصؿ للبحكث كالدراسات حاشية على ت سير البيااكم،  ذلؾ ذ رت  -5
 . (2)اإلسبلمية

حاشية على أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ،  ذا كردت في نسخة أخرل في مر ز الملؾ فيصؿ  -6
 .  (3)للبحكث كالدراسات اإلسبلمية

 . (4)حاشية القكجكم على ت سير البيااكم -7
 . (5)المطبكعات العربيةحاشية محيي الديف على البيااكم،  ذا كردت في معجـ  -8
 

 المطمب الثاني: توثيؽ نسبة الكتاب لممؤلؼ.
 

"حاشية ت سير القااي لمكالنا جاء على الص حة األكلى مف النسخة األصؿ الم تكبة بخط المؤلؼ أنيا: "
  المشيكر بشيخ زاده".

الديف شيخ زاده، فمف ك ذا أشارت النسخ المختل ة التي كرد ذ رىا في المطلب السابؽ أنيا للقااي محيي 
، كىذا  لو مف شأنو «حاشية القكجكم»النسخ مف أسمتيا بحاشية محيي الديف شيخ زاده، كمنيا مف ذ رىا بػ

  .أف يدلؿ على تكثيؽ نسبة ىذه الحاشية لمكالنا المشيكر محيي الديف القكجكم شيخ زاده رحمو ا
على الص حة األكلى مف رمزت ليا الباحثة "ؼ"  نسخة م تبة فيض ا أفندم بتر يا كالتي قدك تب على 

الحاشية ما يلي: "حاشية شيخ زاده على ت سير البيااكم للمكلى العالـ ال امؿ ال ااؿ ميحيي الديف محمد 
 بف الشيخ العارؼ با الشيخ مصلح الديف القكجكم".

 

                                                           

 . 2/672 ،خزانة التراث :ينظر (1)
 . 56/12 ،المصدر السابؽ :ينظر (2)
 . 108/278 ،المصدر السابؽ :ينظر (3)
 . 13/182. 12/360. 11/813. 4/869. 4/47 ،المصدر السابؽ :ينظر (4)
مطبعػػػة  ،ـ1928-ى 1346 ،ط: بػػػدكف ،2/1166 ،معجػػػـ المطبوعػػػات العربيػػػة ،يكسػػػؼ بػػػف إليػػػاف ،سػػػر يس :ينظػػػر( 5)

 مصر.  ،سر يس
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 المطمب الثالث: قيمة الحاشية العممية: 
 

العلمية، مف القيمة العلمية العظيمة التي يتمتع بيا ت سير القااي تستمد حاشية شيخ زاده قيمتيا 
البيااكم، فيي ما كاعت إال شرحان كت صيبلن عليو، إذ إنو  اف في أعلى اليي ؿ اليرمي لمكاد التخرج في 
 العلكـ اإلسبلمية، كعمت منزلتو تلؾ أقطار اإلسبلـ في المشارؽ كالمغارب، فتأصلت منزلتو أكالن في الشرؽ
األكسط، كالشرؽ األقصى، كالتـز في المناىج الدراسية بببلد فارس كببلد األفغاف، ثـ  اف في جملة ما 
تسرب مف الملزمات التعليمية مف الببلد ال ارسية إلى آسيا الصغرل كعمكـ الممالؾ العثمانية، باإلاافة 

ا درس البيااكم ككاع عليو إلى ذلؾ، في الدكلة العثمانية  اف ال يتقلد منصب قااي القااة إال إذ
حاشية، كىذا ما ي سر الحكاشي الكفيرة على ت سير القااي البيااكم، إذ بلغت ثبلثة كثبلثيف كمامة  ما 

 . (2)، ك ذلؾ بعض الباحثيف على ملتقى أىؿ الت سير(1)جمعيا كذ رىا البغدادم في إيااح الم نكف
 

ي فيي أطكؿ منيا، كأقصر مف حاشية الشياب كقد جاءت حاشية شيخ زاده كسط بيف حاشية ال ازركن
الخ اجي، كالشيخ زاده علؽ على  بلـ البيااكم كشرحو شرحان كافيان كخاصة في جانب اللغة كاإلعراب، 
فقد كاح غاماو كفؾَّ طبلسمو، فيي عظيمة الشأف غنية عف البياف فقد جمعت العلكـ المختل ة كبينتيا 

عظـ الحكاشي فامدة، كأ ثرىا ن عان، كأسيليا عبارة، كال يخ ى أنيا كفصلت فييا، كقد عدىا حاجي خلي ة أ
 . (3)مف أعز الحكاشي، كأ ثرىا قيمة كاعتباران، كذلؾ لبر ة زىد الشيخ زاده، كصبلحو

 
ال كامد مف  تب الت سير بعبارات سيلة كااحة. كمما  مف كقد كص ت بأنيا حاشية حافلة جامعة لما ت رؽ

ر مف الم سريف بيا، كعدـ االستغناء عف شرحيا في بياف ت سيرىـ، مف ذلؾ م سر يدؿ على ذلؾ تأثر  ثي
ركح المعاني األلكسي، فقد استدؿ بأراء شيخ زاده الت سيرية مف حاشيتو في بياف بعض المسامؿ خاصة 

                                                           

. دار إحيػػاء 142-3/138 ،إيضػػاح المكنػػوف فػػي الػػذيؿ عمػػى كشػػؼ الظنػػوف ،إسػػماعيؿ بػػف محمػػد ،البغػػدادم :ينظػػر( 1)
 بيركت.  ،التراث العربي

 . http: //vb.tafsir.net/tafsir18593/#.WEFHlrJ97IVينظر: ملتقى أىؿ الت سير: ( 2)
 ،الممل ة العربيػة السػعكدية ،397-238/380-229ص  ،البيضاوي ومنيجو في التفسير ،يكسؼ أحمد ،ينظر: علي( 3)

 ،محمػػػد حسػػػيف ،. الػػػذىبي1/188 ،كشػػػؼ الظنػػػوف ،أطركحتػػػو لنيػػػؿ درجػػػة الػػػد تكراة. حػػػاجي خلي ػػػة ،جامعػػػة أـ القػػػرل
 القاىرة.  ،م تبة كىبة ،1/214 ،التفسير والمفسروف

http://vb.tafsir.net/tafsir18593/#.WEFHlrJ97IV
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مف ف مف أراد اإلبانة عف فصاحة القرآف كببلغتو، كعدد إ الد تكر مساعد الطيار، كقاؿ (1)اللغكية منيا
 . (2)الت اسير ال شاؼ، كالبحر المحيط، كنظـ الدرر، كذ ر حاشية شيخ زاده على البيااكم

كقد تأثر بو كأخذ عنو العديد مف األعبلـ المتأخريف في مؤل اتيـ، مف ذلؾ، تأثر أبك العرفاف الصباف في 
، كأياان (4)ركس، ك ذلؾ الزبيدم في معجمو تاج الع(3)حاشيتو على شرح األشمكني ألل ية ابف مالؾ

 ما أٌلؼ الحافظ محمد شريؼ بف عبد ، (5)ال قيية يتية كالتي أخذت العديد مف آراموالمكسكعة ال قيية ال ك 
رسالةن سٌماىا: )مصباح ا يات الجليلة ال رقانية كم تاح الت اسير الجميلة القرآنية( كىي رسالة متعلقة  يالباق

 .(6)البيااكم، كعليو حاشية زادهببياف محؿ  ؿ آية مطلكبة مف ت سير 
  

                                                           

  11/28. 8/15 ،روح المعاني ،ينظر: األلكسي( 1)
 . . 2/367 ،أرشيؼ ممتقى أىؿ الحديث :ينظر( 2)
 ،3/282- 3/69 ،حاشية الصباف عمى شرح األشموني أللفية ابف مالؾ ،أبك العرفاف محمد بف علي ،ينظر: الصباف( 3)

 بيركت.  ،دار ال تب العلمية ،ـ1997-ى 1417 ،1ط
 دار اليداية.  ،29/282 ،تاج العروس مف جواىر القاموس ،محمد بف محمد أبك ال يض ،ينظر: مرتاى الزبيدم( 4)
صػػادر عػػف  42/298 –40/339 -39/400 -34/219 -26/17- 14/58 ،الموسػػوعة الفقييػػة الكويتيػػةينظػػر: ( 5)

 ق. 1427-ق1404 ،ال كيت ،كزارة األكقاؼ اإلسبلمية
 . 1/159 ،والمعربةمعجـ المطبوعات العربية  ،ينظر: سر يس( 6)

http://www.ahlalhdeeth.com/
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 ني: منيجية الحاشيةالثامبحث ال
 

 كفيو مطلباف: 
 

 مصادر الحاشية: األوؿ:  المطمب
 

ت سير القااي البيااكم )أنكار التنزيؿ كأسرار  أىميا ،  اعتمد شيخ زاده في حاشيتو على مصادر متنكعة
 مصدران أسياسيان مف مصادره، ألنو ما كاع ىذه الحاشية إال لشرحو كبيانو. إذ يعد  التأكيؿ( 

 
كفي ىذا المطلب سأبيف المصادر التي اعتمد علييا في حاشيتو، في الت سير كالقراءات كفي اللغة كعلكميا 

   .باإلاافة إلى منيجو في النقؿ عف ا خريف
 مصادره في الت سير كالقراءات: 

 ر الرازم، م اتيح الغيب. ت سير اإلماـ ال خ 
  .ت سير الزمخشرم، ال شاؼ 
  .التبياف في إعراب القرآف، ألبي البقاء 
  معاني القرآف، لؤلخ ش 
  عرابو، للزجاج  معاني القرآف كا 
  .الحجة في القراء السبعة، ألبي علي ال ارسي 

 مصادره في اللغة كعلكميا: 
 .ال تاب لسيبكيو 
 .الصحاح للجكىرم 
  م.الم صؿ للزمخشر 
  .الم ردات في غريب القرآف، للراغب األص ياني 
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، يفي  كنحكً ، كلغكييف، مف م سريف، كمحدثيف  ذ ر األعبلـ المتنكعةمف ي ثر شيخ زاده في حاشيتو 
 كاألمـ. ، كببلغيف، باإلاافة إلى أعبلـ القبامؿ

 منيجو في ذ ر األعبلـ: معالـ مف ك 
 مئ زئ رئُّداممان، مثاؿ ذلؾ عف ت سيره قكلو تعالى:  أكالن: يذ ر البيااكم بلقب "المصنؼ"

في ىذا المقاـ ال يخلك عف خ اء  ألنو فسر ا ية  المصنؼك بلـ "َّرب يئ ىئ  نئ
 .  (1)مشر ي م ة أن ـ ستغلبكف يكـ بدر" ى ذا: قؿ ل

 
ثانيان: أحيانان يذ ر الشخص ماافان إلى  تاب اشتير بو، ال سيما إذا  اف في معرض االستشياد بقكؿ لو 

بأف حي ظت كصاحب ال شاؼ فسر المح مات بقكلو: )أيح مت عباراتيا( ": مثاؿ ذلؾكارد في ذلؾ ال تاب، 
 . (2)مف  "

 
، (7)، الق اؿ(6)، األخ ش(5)، الجبامي(4)، الراغب(3): الزجاجمثؿثالثان: يذ ر الشخص بلقب اشتير بو، 

  .(11)، ال لبي(10)، ال سامي(9)أك نسبة أك شيرة عرؼ بيا، مثؿ: الجكىرم .(8)سيبكيو
 

  .  (13)، أبك علي(12): أبك البقاءمثؿرابعان: كأحيانان يذ ر الشخص ب نيتو، 

                                                           

 مف قسـ التحقيؽ .  ،156ينظر: ص ( 1)
 مف قسـ التحقيؽ .  ،117ينظر: ص( 2)
 مف قسـ التحقيؽ .  ،184ينظر: ص ( 3)
  مف قسـ التحقيؽ . ،184ينظر: ص ( 4)
 مف قسـ التحقيؽ .  ،167ينظر: ص ( 5)
  مف قسـ التحقيؽ . ،212ينظر: ص ( 6)

 مف قسـ التحقيؽ . ،171ينظر: ص ( 7)

 مف قسـ التحقيؽ . ،210 ينظر: ص( 8)
 مف قسـ التحقيؽ . ،113 ينظر: ص( 9)
 مف قسـ التحقيؽ . ،199نظر: ص ي( 10)

 مف قسـ التحقيؽ . ،168ينظر: ص ( 11)
 مف قسـ التحقيؽ . ،178ينظر: ص ( 12)
 مف قسـ التحقيؽ . ،96ينظر: ص ( 13)
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كال تاب. مف ذلؾ ما ذ ره شيخ : قد يذىب إلى أ ثر مف ذلؾ في تحديد المصدر، فيذ ر المؤلؼ خامسان 
في الصحاح: "النٌيؼ الزيادة، ييخى َّؼي كييشدَّدي، كأصلو مف  اؿ الجكىرمزاده في معرض بيانو لمعنى "نٌيؼ": ق

. ك ذلؾ (1)الكاك، يقاؿ: عشرة كنٌيؼ كمامة كنٌيؼ، ك ؿ ما زاد على العقد فيك نٌيؼ، حتى يبل  العدد الثاني"
صاحب "عندما عقب شيخ زاده على البيااكم في أف الحاؿ المؤ دة ت كف بعد الجملة اإلسمية قاؿ: 

 . (2))ال شاؼ( شرط ذلؾ في )الم صؿ( "
 

: التـز شيخ زاده باألمانة العلمية في نقلو عف ا خريف غالبان  فيك ينص على المصدر الذم ينقؿ سادسان 
منو، كقد ي كف نقلو بالل ظ كالمعنى، كقد ي كف بتصرؼ في النص، باإلاافة إلى  كنو دقيقان في تحديد 

 بلمو"، كغالبان ما يذ رىا النص المنقكؿ  فيك يختـ النص الذم نقلو بعبارة تكحي بانتيامو، مثؿ "إلى ىنا 
 إذا  اف النص المنقكؿ طكيبلن. 

 
قاؿ   َّمي زيُّمثاؿ ذلؾ عند تعقيبو على البيااكم في معرض حديثو عف قكلو تعالى: 

الجكىرم: "أفعؿ الذم معو )مف( ال يثنى كال يجمع كال يؤنث ما داـ ن رة، تقكؿ: مررت برجؿ أفاؿ منؾ، 
كبرجاؿ أفاؿ منؾ، كبامرأة أفاؿ منؾ. فإف أدخلت عليو االلؼ كالبلـ أك أا تو ثنيت كجمعت كأنثت، 

نساء ال اؿ، كمررت بأفاليـ تقكؿ: مررت بالرجؿ األفاؿ، كبالرجليف األفاليف، كبالمرأة ال الى، كبال
كبأفالييـ كب يابلىأف كب ياًليف. كقالت امرأة مف العرب صغراىا امرأة كليس  ذلؾ آخر  ألنو يؤنث 
كيجمع بغير مف، كبغير األلؼ كالبلـ، كبغير اإلاافة. تقكؿ: مررت برجؿ آخر، كبرجاؿ أخر كآخريف، 

 .(3)إلى ىنا كبلمو ة منع الصرؼ" كبامرأة أخرل، كبنسكة أخر. فلما جاء معدكالن كىك ص
 

 ىف  يث ىث نث مث زث يترث ىت نت مت زت  رت يبُّكمثاؿ آخر عند بيانو لقكلو تعالى: 

 رت يبُّكصاحب )ال شاؼ( جعؿ الخطاب في قكلو تعالى: " َّلك اك يق ىق يف
                                                           

 مف قسـ التحقيؽ . ،113ينظر: ص ( 1)
 مف قسـ التحقيؽ . ،190ينظر: ص ( 2)
 مف قسـ التحقيؽ . ،123 -122ينظر: ص( 3)
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لمشر ي قريش، كجعؿ الامير المرفكع في قكلو )يركنيـ( بياء الغيبة للمشر يف أياان، ثـ قاؿ:  َّزت
قراءة نافع )تركنيـ( بالتاء كعبارتو ى ذا: )يركنيـ مثلييـ( أم: يرل المشر كف المسلميف مثلي كالدليؿ عليو 

عدد المشر يف  قريبان مف أل يف، أك مثلي عدد المسلميف ستمامة كني ان كعشريف، أراىـ ا إياىـ مع قلتيـ 
كالدليؿ عليو قراءة  مدىـ بالمبلم ة.أاعافيـ لييابكىـ كيجبنكا عف قتاليـ، ك اف ذلؾ مددان ليـ مف ا  ما أ

إلى ىنا نافع )تركنيـ( بالتاء، أم: تركف يا مشر ي قريش المسلميف مثلي فمت ـ ال افرة، أك مثلي أن سيـ( 
 . (1)"كبلمو

 

ان: مع أفَّ الدقة سمةه عامةه لمنيج شيخ زادة في النقؿ إال أنو قد يتداخؿ  بلمو ب بلـ مف ينقؿ عنو تاسع
أحيانان  بغرض الت سير كالتكايح، مف ذلؾ تداخؿ نصكص اإلماـ الرازم في الحاشية، بدكف اإلشارة إلى 

 ت سيره أك اإلحالة إليو. 
 

فٌسر )العبرة "قكلو:  َّىن  نن من زن رن ممُّمثاؿ ذلؾ عند ت سيره لقكلو تعالى: 
باالعتبار كاالتعاظ الذم يعبر بو مف حايض الجيؿ إلى أكج العلـ  فإف أصؿ العبرة مف العبكر  كىك 

 . (2) الن كذ مف أحد الجانبيف إلى ا خر، كمنو العبارة  كىي: ال بلـ الذم يعبر بو المعنى إلى المخاطب(
 

قولو:   ٱَّىك مك لك اك يق  ىق يف ىفُّكمثاؿ آخر عند تعقيبو على قكلو تعالى: 
  يعني أنو شرط كجكاب يتامف كعيد مف   ر كلـ يتديف بديف اإلسبلـ  ألف )وعيد لمف كفر منيـ(

على   ره، أك أٌنو تعالى  -أم يجازيو  -المعنى أنو سيصير إلى ا تعالى كمقاـ حسابو سريعان، فيحاسبو 
 . (3)مع  ثرة ذنكبو كمعاصيو سيحصيو كسيعلمو أنكاع   ره كمعاصيو إحصاءن سريعان 

 
قولو: )كمشركي : َّزي ري ٰى ين ىنُّكمثاؿ آخر عند تعقيبو على قكلو تعالى 

كص يـ ب كنيـ أمييف ألنيـ لـ يؤمنكا ب تاب إليي، فصاركا  أنيـ ممف ال يقرأ كال ي تب، أك ألنو  العرب(
  .(4)ليس فييـ مف يقرأ كي تب إال نادران"
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 :في حاشيتو زادهالمطمب الثاني: منيج شيخ 
  

ىذه دراسة علمية حكؿ "حاشية" محيي الديف شيخ زاده على )أنكار التنزيؿ كأسرار التأكيؿ( للبيااكم، 
المسٌماة بػ"حاشية شيخ زاده على ت سير البيااكم" كالمكصكفة بأنيا مف أعز الحكاشي، كأ ثرىا قيمةن 

 الت سير. كقد قسمت ىذا المطلب إلى ال ركع ا تية:كاعتباران  إذ إنيا جامعة لما ت رؽ مف ال كامد مف  تب 
  

 الفضع  األّل : ميَج ؽٔذ طارِ يف ؽضح "البٔطاّٖ" 

 

إفَّ حاشية شيخ زاده تنتمي إلى العصكر المتأخرة  فالمحشي شيخ زاده مف علماء القرف العاشر لليجرة، 
، قكاميا أف كف" أك "الحكاشي""شركح المتكحاشيتو سلؾ فييا طريقة عصره في الشرح كالتي عرفت باسـ 

يٍعمدى الشارحي إلى اختيار نصكص تطكؿ أك تقصر مف ال بلـ المراد شرحو، كيصدرىا بل ظ "قكلو": يعني 
قكؿ صاحب ال بلـ المراد شرحو، كيذ ر ذلؾ القكؿ بل ظو،  ما أكرده صاحبو، ثـ يأخذ في شرحو أك 

 مناقشتو كفقان ليدفو مف ذلؾ. 
 

زاده  فيك يقكؿ: "قكلو"، كيكرد  لمة صعبة كردت في  بلـ البيااكم فيشرحيا، كقد كىذا ما فعلو شيخ 
 يرجع إلى مصدر لغكم في بياف معنى ال لمة  كمف أمثلة ذلؾ قكؿ شيخ زادة شارحان  بلـ البيااكم:

اك، يقاؿ: قاؿ الجكىرم في الصحاح: "النٌيؼ الزيادة، ييخى َّؼي كييشدَّدي، كأصلو مف الك  قولو: )إلى نّيؼ(" 
. كقد يستقصي (1)عشرة كنٌيؼ كمامة كنٌيؼ، ك ؿ ما زاد على العقد فيك نٌيؼ، حتى يبل  العدد الثاني"

قاؿ الزجاج كجماعة: إفَّ )السحر(: ىك الكقت قبؿ طلكع "معنى ال لمة مف أ ثر مف مرجع،  أف يقكؿ: 
)السحر(: اختبلط ظبلـ آخر الليؿ باياء . كقاؿ الراغب: (2)ال جر، كمنو تسحر، أم: أ ؿ في ذلؾ الكقت

ًعؿى اسمان لذلؾ الكقت  . (3)النيار، كجي
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ب تح القاؼ، كس كف الياء، قولو: )َقْيُنقاع( "كقد يابط ال لمة باإلاافة إلى ذ ر معناىا،  أف يقكؿ: 
أك كاـ النكف كفتحيا ك سرىا، كىـ رىط عبد ا بف سبلـ، كاألغمار جمع )غيمر( بالاـ كالس كف، 

 . (1)بامتيف، كىك مف لـ يجرب األمكر"
 

ك)الشيكة( مصدر معناه ميؿ "كقد يذ ر بعض مشتقات ال لمة مع بياف معانييا  كمف أمثلة ذلؾ قكلو: 
الن س كتكقانيا إلى الشي، يقاؿ شًيىى يشيى شٍيكىة بس كف العيف فحر ت في الجمع كىك مف باب علـ 

 . (3)مآب م عؿ مف آب يؤكب إيابان كأكبة كمآبان  أم رجع"كال". كيقكؿ: (2)سميت المشتييات شيكات
 

كالقناطر قكلو: ""كقد يذ ر م رد ال لمة أك جمعيا، كمف أمثلة ذلؾ قكؿ شيخ زادة شارحان  بلـ البيااكم: 
 .(4)جمع قنطار"

 
، كالنساء، كالرىط" َّجبُّك ذلؾ: "قكلو:   كقكلو "كالغر جمع  (5)جمع ال كاحد لو مف ل ظو   القـك

 .(6)أغر"
  

كقد ي كف القكؿ الذم يختاره شيخ زاده بعض جملة، فيشرحو، كيكاح المقصكد بو، كيسكؽ لو الشكاىد، 
 . (7)  َّمب زب  رب يئ ىئ ُّٱفي معرض ت سيره لقكلو تعالى :  كمف أمثلة ذلؾ قكلو

 
كقد يذ ر بعض الجملة مف قكؿ البيااكم  ليبيف عبلقتو بما قبلو  مثؿ تعقيبو على قكؿ البيااكم: 

ما تقدـ مف حاصؿ  َّىك مك لك اكُّإشارة إلى أف قكلو تعالى:  جممة ما يعممو( قولو: )إذ ال يعمـ غيره"
 .(1)ا يتيف، ك النتيجة ليما"
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قولو: )الخطاب لقريش أو "أك لي شؼ عما فيو مف ني اتو ببلغية   قكلو تعقيبان على  بلـ البيااكم:  

. أك ليعرب  لمة فيو،  قكلو معقبان على (2)لىؼٌّ على ترتيب قكلو أكالن: "قؿ لمشر ي م ة أك للييكد" لمييود(
على أنيما خبراف ، أك َّييُّمرفكعاف  إما على أنيما بدالف مف َّمئ زئُّقكؿ البيااكم: "

ك زي أف يكصؼ امير  َّييُّلمبتدأ محذكؼ، أك على أنيما ص تاف لػ على مذىب ال سامي  فإنو ييجى
 . (3)الغامب "

 
ككص يا بقكلو "كقد ي شؼ عف تعلؽ الحركؼ في  بلـ البيااكم،  قكلو معقبان على ما ذ ره البيااكم: 

 . (4)متعلؽ بقكلو "فيب""تربية للتعظيـ المست اد مف التن ير، كالجار  َّجك مقُّ
 

قولو: "كقد يختار قكالن للبيااكم يكىـ خبلؼ المقصكد، كيؤدم إلى اللبس، في شؼ عف ذلؾ،  قكلو: 
إٌما مرفكعة المحؿ  عط ان على الامير المرفكع في  َّزنُّ( يعني أٌف  لمة )عطؼ عمى التاء

أنيا م عكؿ معو. كالمعنى   ل كف م عكؿ )أسلمت( فاصبلن بينيما، أك منصكبة المحؿ  على َّامُّ
على األكؿ: أسلمت كجيي كأسلـ مف اتبعني كجيو ، على أٌف يقدر ألسلـ المقدر م عكالن غير م عكؿ 
األكؿ  اعتمادان على ظيكر المراد  إذ ليس المراد أني أسلمت كجيي كأسلـ مف اتبعني كجيي. كعلى 

كىـ أف ي كف المراد أف مف اتبعني شار ني في الثاني: أسلمت كجيي  مع مف اتبعني، كىذا التعييف ي
خبلصو، كليس ذلؾ بمراد  بؿ المراد أنو أسلـ كجيو، كأنا أسلمت كجيي  . (5)إسبلـ كجيي كا 

 
كال يرجع شيخ زادة الركاياًت إلى مصادرىا، باإلاافة إلى عدـ رده الراكايات الاعي ة التي ذ رىا 
البيااكم، إال أنو استعمؿ ًصيىغان تدؿ على التاعيؼ مثؿ "ركم" ك"قيؿ"، كقد جاءت أحيانان في غير 

ًكمى عف أبي سعيد الخدرم راي ا عنو، أنو  قاؿ: قاؿ رسكؿ ا مكااعيا  كمف أمثلة ذلؾ قكلو: "ري
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نَّةً صلى ا عليو كسلـ:  نًَّة: يىا أىٍىؿى الجى تىعىالىى يىقيكؿي أًلىٍىًؿ الجى ، مع أنو  "......ًإفَّ اللَّوى تىبىارىؾى كى الحديثى
رَّجه في الصحيحيف ميخى
(1). 

 
كمما تجدر اإلشارة إليو أف شيخ زاده قد شرح عبارات البيااكم شرحان دقيقان، إال أنو قد ترؾ شرح بعض 

 قليؿه جدان، كمف األمثلة عليو:  -كالحؽ يقاؿ–األشياء مع أنيا غير كااحة، كل ف ىذا 
 

يريد بو تقرير أف ثكاب ا تعالى  َّمس خس حس جس مخُّعند ت سير قكلو تعالى: ٱ -
    إذ إف شيخ زاده لـ يشرحيا كلـ يكاحيا.(2)مستلذات الدنياخير مف 

مف  ٍَّّ ٌُّّٱ"، كذلؾ في معرض الحديث عف كجكه نصبوي قأ حً أي عدـ بيانو لمعنى "ٱ -
  ألنيا حاؿ مؤ دة، أك على (3)وي قأ حً أي  كٍ ت رد قاممان، أى : ، كالعامؿ فييا معنى الجملة  أمَّييُّ

 .لل صؿ  كفيو اعؼ، المدح، أك الص ة للمن ي

 
 الفضع الجاىٕ :  ميَج ؽٔذ طارِ يف حبح املغائل ّحتكٔكَا

 

يت اكت منيج شيخ زاده في بحث المسامؿ كتحقيقيا بيف الت صيؿ كاإليجاز، أك اإلشارة كاإلحالة إلى مكااع 
 أخرل في حاشيتو أك في غيرىا مف ال تب  تبعان لطبيعة المسألة. 

 
 فمف أمثلة ت صيلو في بعض المسامؿ: 

ت صيلو في مسألة بياف "المشتييات"  فقد أكرد ت سير الييااكم ليا، كعقب عليو لغكيان، كبيف   -1
كاست اض في ت سير المشتييات كحرص الن س  المراد منو، كدلؿ على ذلؾ بآية مف القرآف ال ريـ

 .(4)علييا كنزكعو ليا كتعلقيا بيا كذ ر الدليؿ على ذلؾ 
قولو: )يريد بو "ة كمعنى ال رقاف، كمف ذلؾ قكؿ شيخ زادة: ت صيلو ببياف جنس ال تب اإلليي  -2

كغيرىا "على طريؽ عطؼ العاـ على  المتناولة لمكتب الثبلثة المذكورةأم  جنس الكتب اإلليية(
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، مف قبيؿ (4: ) آؿ عمراف َّٰر ٰذُّعطؼ قكلو: الخاص  لقصد الشمكؿ كاإلحاطة"، في كف 
ثـ بيف سبب الت سير بال رقاف كفصؿ في  كغيره  عطؼ الص ة العامة المتناكلة للمعطكؼ عليو

 .(1) ىذه المسألة
 

كقد  اف يكرد أقكاؿ البيااكم كيشير إليو بقكلو "المصنؼ"، كيناقشو أحيانان، كيستشيد بأقكاؿ العلماء 
المتخصصيف، أك يرد أقكاليـ برأم المصنؼ البيااكم كأدلتو، مثاؿ ذلؾ، عند مسألة التقاء السا نيف في 

قولو: )ال اللتقاء "ي علي، فقاؿ:  بلن مف رأم سيبكيو كأب ال شاؼ  فقد رىدَّ بقكؿ ﴿ألـ ا﴾قكلو تعالى 
ف  اف أف يكقؼ علييا، إال  الساكنيف( رىدٌّ لما ذىب إليو سيبكيو كأبك عليٍّ كغيريىما  مف أف حؽ الميـ كا 

في  و الرد أٌف التقاء السا نيف مغت رأنيا فتحت ىربان عف التقاء السا نيف على غيره  كىما الياء كالميـ، ككج
ال لكجب تحريؾ الميـ في قكلؾ: "الـ". كمف األمثلة عليو أياان بياف المح ـ، فقد شرح رأم  الكقؼ، كا 

كالمصنؼ فٌسر المح ـ بما ال ي كف مجمبلن  كىك ما ي كف البيااكم، كعرض رأم الزمخشرم فقاؿ: "
كلى، متساكم الداللة بالنسبة إلى معانييا المحتملة، فالمجمؿ إذا لـ ي ف مح مان فعدـ  كف المؤىكَّؿ مح مان أ

كأما النص كالظاىر فيدخبلف تحت المح ـ  ل كف  ؿ كاحد منيما مح كظان عف اإلجماؿ، كصاحب 
)ال شاؼ( فىسَّرى المح مات بقكلو: )أيح مت عباراتيا( بأف حي ظت مف االحتماؿ كاالشتباه، كفسر 

متشابيات عنده المتشابيات بالمشبيات المحتمبلت لغير المعنى المراد، في كف ما عدا النص مف قبيؿ ال
 . (2)في الل ظ المقيد للمعنى إف لـ يحتمؿ معنى آخر فيك المح ـ، كاف احتمؿ فيك المتشابو"

 
ك اف يعمىد في شرحو إلى أسلكب اإلشارة كاإلحالة إلى مكااع أخرل في حاشيتو  فتارة  اف يحيؿ إلى 

آية ال رسي، فقد قاؿ شيخ زادة:  المكاع مثؿ: بياف معنى )الحي( بناءن على ما أكرده البيااكم في ت سير
. كتارة لـ ي ف يشير إلى (3)قاؿ المصنؼ: في ت سير آية ال رسي: "الحٌي ىك الذم يصح أف يعلـ كيقدر""

 المكاع مف حاشيتو  مثاؿ ذلؾ عند بيانو معنى القيكـ، فقد قاؿ شيخ زادة: "كذلؾ ألف القيكمية  ما مرٌ 

حيث ال يحتاج في ذاتو كال في شيء مف أكصافو إلى ما سكاه، عبارة عف  كف المكجكد قاممان بن سو، ب
 دكف بياف المكاع.  . فا ت ى بكاع " ما مر"(4)كيقكـ بو جميع ما سكاه مف المكجكدات "
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ر ؾي ذٍىفى القارئ، كتنٌشطو ، كقد اتبع شيخ زاده طريقة افتراض األسملة كاألجكبة، كىي طريقةه شامقةه، تيحى
كأما قكلو..... جكاب عما يقاؿ"، "لك "كىك يعبر عف ذلؾ بأنماط مختل ة، مثؿ:  (1)"تعرؼ بػػ "ال نقلة

 ". ا الكىـ"، "فما فامدة...... قلنا. جكابان ليذ"تكىـ أف يقاؿ... اف..... فمف الذم "، " أنو قيؿ..... فقيؿ "، 
 كمف أمثلة ذلؾ: 

 يؼ يصح جكاب عما يقاؿ: ، (ٔ: )ىود َّام يل ىل يكملُّفي معرض تفسيره قولو:  -
 . (2)قكلو تعالى منو آيات مح مات كأخر متشابيات، مع أنو تعالى كصؼ القرآف  لو بأنو مح ـ؟

كقاؿ معقبان على البيااكم: لك  اف المزيف ىك الشيطاف فمف الذم زيف ال  ر كالبدعة   -
  .(3)للشيطاف؟

تكىـ أف يقاؿ:  يؼ يصح ىذا َّمب زب  رب يئ ىئُّكفي تعقيبو على قكلو تعالى:  -
الحصر مع أف أىؿ ال تاب كالمعرفة في أمر الديف مف الييكد كالنصارل تر كا ديف اإلسبلـ 
كاختل كا في نبكة رسكؿ ا صلى ا عليو كسلـ؟ قاؿ تعالى: جكابان ليذا الكىـ أنيـ ما اختل كا في 

ذ ر في  تبيـ  نبكتو عليو السبلـ كحقيقة دينو إال مف بعد ما جاءىـ العلـ بنبكتو كحقيقة دينو، لما
 .(4)بنعكتو كالكعد ببعثتو

 . (5)كقاؿ  أنو قيؿ: مف ىؤالء المتقكف؟ فقيؿ: ىـ الذيف يقكلكف  يت ك يت  -
 . (6)فما فامدة تقييد قتليـ بذلؾ؟ قلنا: فامدتو زيادة التأ يد، كالتصريح بعظـ ذنبيـ، كقباحة فعليـ -

 
ثارة اىتمامو بالمكاكع، زاده في بحثو للمسامؿ إلى طريقة كيعمىد شيخ  شد انتباه القارئ كدفع السأـ عنو، كا 

 مف ذلؾ ما سبؽ ذ ريه مف افتراض األسملة كاألجكبة، ك ذلؾ مخاطبة القارئ بصي  إنشامية، مثؿ: "اعلـ". 
 

                                                           

كىػك:" أف تؤخػذ  لمتػاف كتنحػت منيمػا  لمػة ت ػكف آخػذة  ،كالنحػت فػي العربيػة معػركؼ ،كىي نحتان مػف عبػارة )فػإف قيػؿ(( 1)
أبػك  ،ينظػر: ال راىيػدم .قػاؿ حػٌي علػى قكليـ حيعؿ الرجػؿ إذاكاألصؿ في ذلؾ ما ذ ره الخليؿ مف  ،منيما جميعان بحظ"
بػراىيـ السػامرامي ،1/60 ،العيف ،عبد الرحمف الخليؿ أحمػد  ،ابػف فػارس .دار كم تبػة اليػبلؿ ،تحقيؽ ميػدم المخزمػي كا 
 دار ال  ر .  ،ـ1979-ى 1399 ،تحقيؽ عبد السبلـ ىاركف ،329-1/328 ،معجـ مقاييس المغة ،بف فارس الرازم
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 كمف أمثلة ذلؾ: 
فَّ اعلـ أ الفاء في خبر "إّف" ( )ومنع سيبويو إدخاؿقاؿ معقبان على  بلـ البيااكم في قكلو: " -

، أك ن رةه مكصكفةه  ، أك ظرؼه المبتدأ إذا تامف معنى الشرط  بأف ي كف اسمان مكصكالن صلتو فعؿه
 . (1)ص تو فعؿ أك ظرؼ

 حنخن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّكقاؿ عند ت سيره قكلو تعالى:  -

كاعلـ أف أكؿ مراتب العذاب حصكؿ اليأس كالحرماف عف االنت اع ، َّمه جه ين ىن من
 . (2) األمكاؿ كاألكالدبما يرجك ن عو  

قاؿ: كاعلـ بأف  ؿ ذلؾ عدؿ كقسط،     ٍَّّ ٌُّّأما في معرض ت سيره قكلو تعالى:   -
 . (3)ككاع ل ؿ شيء في مكاعو البلمؽ لو

كاعلـ أف الل ظ إما أف ال يحتمؿ غير معنى : َّمي زيُّعند بيانو معنى قكلو تعالى:   -
 . كغيرىا ال ثير. (4)كاحد أك يحتمؿ

 

 الفضع الجالح : ميَج ؽٔذ طارِ يف التفغري 

 

يغلب على منيج شيخ زداه في حاشيتو، منيج الت سير بالرأم، كذلؾ تأثران بمنيج المصنؼ القااي 
 اللغة، البيااكم، كالذم قد تميز ت سيره عف  آفة ت اسير مدرسة الرأم، كت كؽ علييا بجمعو ل ؿ ال نكف  

 كالنحك، كالتاريخ، كالعقيدة، كال قو، كعلـ ال بلـ كغيرىا مف العلكـ. 
 

كبما أف البيااكم أتقف  ؿ ىذه العلكـ كبرع فييا كألؼ فييا ال تب، فقد جمعيا  ليا في ت سيره، لذا فيك 
لىـه بيف  تب الت سير بالرأم،  ما أنو تأثر باإلماـ ال خر الرازم  ف  ثيران ما ينقؿ عف ت سير فريده مف نكعو، عى

الرازم، الذم ىك مف أشير ت اسير مدرسة الرأم، ك ذلؾ الزمخشرم في ت سيره ال شاؼ، ك ذلؾ ت سير 
البحر المحيط ألبي حياف، إال أف تأثره بمدرسة الرأم ال ين ي أنو  اف ي سر أحيانان بالقرآف كيكاح 

منقكؿ عف  ان أثري ىذه الدارسة لـ يكرد ت سيران قدار المحدد في في في الم باألحاديث الشري ة، إال إنو
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ف  اف كرد عف شيخ زاده ذلؾ في الجملة مف حاشيتو، بيد أنو تميز بقلة الركايات  الصحابة أك التابعيف، كا 
ذا ذ ر شيمان منيا سبقيا بما يدؿ على تاعي يا   قكلو: "ركم" أك "قيؿ". الاعي ة ك   المكاكعة، كا 

 
 قرآف: أواًل: تفسير القرآف بال 
 
ًمفى اإلسبلـ ما ىك متابعة كانقياد "كمثاؿ ذلؾ: عند بيانو لمعنى اإلسبلـ، فقد فسره با يات القرآنية:  

كمنو ما ىك  (.14)الحجرات:  َّىل مل يك ىك مك لكُّباللساف دكف القلب،  ما في قكلو تعالى: 
 مي زي ريُّمتابعة كانقياد باللساف كالقلب،  ما في قكلو تعالى ح اية عف إبراىيـ عليو السبلـ

 رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍُّّكاإلسبلـ بيذا المعنى ىك المراد بقكلو تعالى: ، (131: )البقرة َّني
كشريعة رسكؿ ا صلى ا عليو كسلـ ، (85: )آؿ عمراف َّزبمب رب يئ ىئ نئ مئ زئ

 جامعة لجميع ما يجب اتباعو مما جاء عند ا، فمف أخؿَّ بشيءو منيا فيك ااؿٌّ خاسر، كالعياذ با". 
 رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىبُّكمف ذلؾ أياان، قكلو في معرض ت سير قكلو تعالى: 

مف العلؿ إال مف بعد ما في بياف أنو ما اختلؼ في زماف مف األزمنة لعلة  ٱَّىث نث مث زث
 حن جن يمُّقكلو تعالى:  جاءىـ العلـ ألجؿ البغي كالحسد، كطلب الملؾ كالرماسة، كفي ذلؾ كرد

 خت حت جتُّكقكلو تعالى:  .(89: )البقرة َّحي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن

كالجحكد إن ار ، (33)األنعاـ:  َّمس خس حس جس مخ جخ مح جح مج مثحج هت مت
 .(1)بعد المعرفة

 
 
 
 
  
 

 ثانيًا: تفسير القرآف الكريـ بالحديث النبوي الشريؼ: 
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كمثاؿ على ذلؾ: بيانو معنى القنطار بالحديث النبكم الشريؼ، استداللو بحديث أبي ىريرة راي ا عنو 

، كحديث ابف عباس راي ا (1)"القنطار اثنى عشر ألؼ أكقيةأف رسكؿ ا صلى ا عليو كسلـ قاؿ: "
 ". (2)" كىك مقدار الديةنطار ألؼ دينار أك عشرة ا ؼ درىـأف القعنيما: "

 
 ثالثًا: منيجو في التعامؿ مع نصوص البيضاوي: 

 
أما منيجو في التعامؿ مع نصكص البيااكم، فيك  ما أشارت الباحثة سابقان ليس شرحان ل ؿ مقاالت 

، كقد تبيف لي مكافقتو للبيااكم في البيااكم  إنما  اف يختار ما برأيو يحتاج إلى البياف، كيشرحو كيبينو
معظـ ا راء، فبل أ اد أجد لو اختبلفان مع البيااكم،  ما أنو  اف يؤيد رأيو باألدلة كبأقكاؿ العلماء، كقد 

 المصنؼ"، كمف أمثلة ذلؾ: " اف يعبر عف البيااكم بقكلو: 
   معطكفان على الجبللة،  َّجحُّتعقيبان  على اختيار البيااكم: كالمصنؼ اختار أف ي كف

في ا تعالى كالعلماء الراسخيف. كقد بيف شيخ منحصر كي كف المعنى أف العلـ بتأكيؿ المتشابو 
ألنو لك لـ ي ف للراسخيف في العلـ حظ في العلـ بتأكيؿ "زاده سبب اختيار المصنؼ بقكلو: 

لـ ي ف ليـ فاؿه على الجياؿ  ألنيـ جميعان  َّخص حص مس خس حس جسُّالمتشابو إال أف يقكلكا 
يقكلكف ذلؾ، كأياان لـ يزؿ الم سركف إلى يكمنا ىذا ي سركف كيؤكلكف  ؿ آية، كال يقكلكف ىذا 

 .(3)متشابو ال يعلـ تأكيلو إال ا، فإنو  يؼ يليؽ بالح يـ أف ينزؿ شيمان ال ينت ع بو عباده
  ىن نن من زن رن مم ام  يلُّ عالىعند ت سيره المح ـ كالمتشابو في قكلو ت 

: كالمصنؼ فٌسر المح ـ بما ال ي كف مجمبلن، كىك ما ي كف َّمي زي  ري ٰى ين
متساكم الداللة بالنسبة إلى معانييا المحتملة، فالمجمؿ إذا لـ ي ف مح مان فعدـ  كف المؤىكَّؿ 
مح مان أكلى، كأما النص كالظاىر فيدخبلف تحت المح ـ  ل كف  ؿ كاحد منيما مح كظان عف 

كصاحب ال شاؼ فسر "لبيااكم كبيف الزمخشرم قامبلن: اإلجماؿ. كبيف ال رؽ بيف ت سير ا
 .(4)المح مات بقكلو: )أيح مت عباراتيا( بأف حي ظت مف االحتماؿ كاالشتباه "
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   في مسألة الكاك ىؿ ىي عاط ة أـ لبلبتداء كاالستمناؼ، رجح أنيا عطؼ  ما قاؿ المصنؼ كبٌيف
معطكفان على الجبللة كي كف المعنى أف  َّجحُّكالمصنؼ اختار أف ي كف األسباب: قكلو: 

في ا تعالى كالعلماء الراسخيف  ألنو لك لـ ي ف للراسخيف في العلـ منحصر العلـ بتأكيؿ المتشابو 
لـ ي ف ليـ فاؿه على  َّخص حص مس خس حس جسُّحظ في العلـ بتأكيؿ المتشابو إال أف يقكلكا 

م سركف إلى يكمنا ىذا ي سركف كيؤكلكف  ؿ الجياؿ  ألنيـ جميعان يقكلكف ذلؾ، كأياان لـ يزؿ ال
آية، كال يقكلكف )ىذا متشابو( ال يعلـ تأكيلو إال ا، فإنو  يؼ يليؽ بالح يـ أف ينزؿ شيمان ال ينت ع 

 . (1)بو عباده
 

 

  :كيذ ر رأم المصنؼ، كيقكيو بأدلة مف أقكاؿ العلماء 
ثـ عاده بقكؿ الجكىرم: ٱَّمي زيُّ في قكلو تعالى : فقد بيف رأم المصنؼ كدليلو  -

كذ ر المصنؼ أكالن مذىب مف يقكؿ إنو معدكؿ عف ذم البلـ، كأجاب عما يرد عليو مف أنو "
وال يمـز منو  يؼ ي كف معدكالن عف المعرفة مع أنو ن رة، بدليؿ كقكعو ص ة للن رة بقكلو: )

معنى  كنو معدكالن عف  )أم ال يلـز مف  كنو معدكالن مف المعرؼ بالبلـ  كنو معرفة ألفمعرفتو(، 
المعرفة أف مقتاى القياس أف ي كف معرفة  ل كنو معدكالن عف المعرؼ بالبلـ  مف حيث إنو 
ركعي فيو المطابقة مع المكصكؼ، كىك مقتاى  كنو معدكال عف المعرفة يعٌرؼ، ال أنو فيمعنى 

 . (2)المعرؼ
قاؿ الجكىرم: استدؿ برأم الجكىرم حيث  َّمي زيُّكفي معرض ت سير قكلو تعالى:  -

"أفعؿ الذم معو )مف( ال يثنى كال يجمع كال يؤنث ما داـ ن رة، تقكؿ: مررت برجؿ أفاؿ منؾ، 
كبرجاؿ أفاؿ منؾ، كبامرأة أفاؿ منؾ. فإف أدخلت عليو االلؼ كالبلـ أك أا تو ثنيت كجمعت 

ساء ال اؿ، كأنثت، تقكؿ: مررت بالرجؿ األفاؿ، كبالرجليف األفاليف، كبالمرأة ال الى، كبالن
كمررت بأفاليـ كبأفالييـ كب يٌابلىأف كب ياًليف. كقالت امرأة مف العرب صغراىا امرأة كليس 
 ذلؾ آخر  ألنو يؤنث كيجمع بغير مف، كبغير األلؼ كالبلـ، كبغير اإلاافة. تقكؿ: مررت برجؿ 
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 ة منع الصرؼ" آخر، كبرجاؿ أخر كآخريف، كبامرأة أخرل، كبنسكة أخر. فلما جاء معدكالن كىك ص
 . (1)إلى ىنا  بلمو

 
 رابعًا: منيجو في الترجيح 

 
كقد اىتـ شيخ زاده بالترجيح أحيانان بيف آراء الم سريف، ك اف ترجيحو تارةن بالقرآف ال ريـ كتارةن بالعمكـ، 

 كتارةن بالسياؽ، كأخرل بمبلءمة المقاـ، أمثلة ذلؾ: 
 

 الترجيح بالقرآف الكريـ: 
  
إال  )و تمكنوا(أشار المصنؼ بقكلو: ٱٱٱٱَّمب زب  رب يئ ىئ ُّٱفي معرض ت سير قكلو تعالى :  

 ىبُّ  فإٌف الظاىر أنو م عكؿ لو لقكلو: َّىث نثُّأف الظاىر أف يحمؿ على ظاىره لقكلو: 
كأىٌف االستثناء م رغ مف أعـ األزمنة كالعلؿ، كالتقدير: كما اختل كا في زماف مف األزمنة لعلة مف  َّيب

العلؿ إال مف بعد ما جاءىـ العلـ  ألجؿ البغي كالحسد، كطلب الملؾ كالرماسة، ال لغير ذلؾ. كفي ذلؾ 
: )البقرةَّحي جي يه ىه مه جه ين ىن من خن حن جن يمُّكرد قكلو تعالى: 

 خس حس جس مخ جخ مح جح مج مثحج هت مت خت حت جتُّكقكلو تعالى .(89

 . (2)كالجحكد إن ار بعد المعرفة، (33: )األنعاـ َّمس
 
 
 
 

 

   ،  مثاؿ ذلؾ: الترجيح بالعمـو
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ألنو ذ ر في قصتيـ أف : )وقيؿ المراد بو وفد نجراف( َّىل مل خلُّٱفي بياف قولو تعالى : قولو 
برىـ كأسق يـ أبا حارثة بف علقمة، قاؿ ألخيو  رز بف علقمة حيف عثرت بغلة أبي حارثة فقاؿ  رز  حى
تعس األبعدي يريد رسكؿى ا صلى ا عليو كسلـ، فقاؿ أبك حارثة: بؿ تعست أمؾ، فقاؿ: لـ يا أخي؟ 

ز: فما يمنعؾ أف تؤمف بو كأنت تعلـ بيذا؟ قاؿ: ألف فقاؿ: كا إنو النبي الذم ننتظره، فقاؿ لو أخكه  ر 
ىؤالء الملكؾ أعطكنا أمكاالن  ثيرة كأ رمكنا، فلك آمنا بمحمد صلى ا عليو كسلـ، ألخذكا منا جميع ذلؾ، 

 فأنزؿ ا تعالى ىذه ا ية، كبيف بيا أف أمكاليـ ال تدفع عنيـ عذاب ا. 
نو قاؿ: "يعني بالذيف   ركا ييكد قريظة كالناير". كالظاىر أف كركل عف ابف عباس راي ا عنيما أ 

المراد بيـ عامة ال  رة  لما )ح ى ا تعالى إيماف الراسخيف في العلـ ب ؿ كاحد مف قسـ ال تاب كدعاءىىـ 
كىنا . (1)أم ال تن عيـ؛ َّحم جم يلُّكتارعيـ( ح ى  ي ية حاؿ ال افريف كشدة عذابيـ. قكلو تعالى: 

 العمكـ.رجح 
 

  فكااح جدان ىنا أنو اعتمد السياؽ في الترجيح، مع أنو باإلم اف االستدالؿ الترجيح السياؽ ،
 س راي ا عنيما، كل نو لجأ إلى السياؽ.اعلى اعؼ الثاني باعؼ الركاية المنسكبة إلى عب

  
  :مثاؿ ذلؾ عدـ ترجيحو ألف ت كف الجملة حاالن كذلؾ لعدـ مبلءمة الترجيح  بمبلءمة المقاـ

منصكب المحؿ على المصدرية فحينمذ ت كف  َّجي يه ىهُّالمقاـ: ال اؼ في قكلو: 
 .(2)ىذه الجملة استمنافان لبياف السبب، كال ي كف حاالن  لعدـ مبلءمة المقاـ

  
كاختل كا في "كأحيانان ي ت ي بذ ر ا راء دكف ترجيح أحدىا على ا خر، مثاؿ ذلؾ ذ ره لمعاني المسكمة: 

على ثبلثة أقكاؿ األكؿ: المعلمة مف السكمة، كىي العبلمة، مأخكذة مف السيما بالمد  َّحبُّمعنى 

العبلمة ما  كتلؾ، ( 29: )ال تح َّمي خي حيُّكالقصر، كمعناىما كاحد  كىك الييمة الحسنة، قاؿ 
فييا مف الشبو بأف ت كف غران محجلة، أك بلقان كذكات  ي، كالغر جمع أغر كالغرة البياض في جبية ال رس، 
كالتحجيؿ البياض في قكامـ ال رس. كالقكؿ الثاني: أف المسكمة بمعنى الراعية في المرعى مف سـك 

للرعي كتكصي يا بالمسكمة للمدح  الماشية، )يقاؿ أسمت الماشية( كسكمتيا إذا أرسلتيا في مرعاىا
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كالتحسيف فإنيا إذا رعت مرسلة ازدادت حسنان كنماء. كالقكؿ الثالث: أف المسكمة مف الخيؿ المطيمة 
 . (1)الحساف، قاؿ الق اؿ المطيمة ىي: المرأة المليحة الحسناء، كقيؿ ىي التامة الخلؽ، كحسنة البنية

 للغكية اىتمامان  بيران، سأبينو في مكاعو بإذف ا. كقد اىتـ شيخ زاده في ت سيره بالناحية ا
 

 الفضع الضابع: ميَج ؽٔذ طارِ يف العلْو العكلٔ٘

 

اعتنى شيخ زاده بتكظيؼ العقؿ كالمنطؽ كاألقيسو في ت سيره  يات القرآف ال ريـ، كتعقيبو على أقكاؿ 
كالتي قد  شؾ فيو تبحره في ىذا العلـ نظران لمؤل اتو ال ثيرة في ىذا الجانب ال البيااكم الت سيرية، كمما

 ، كمف صكر ذلؾ: تقدـ ذ رىا في الدراسة
كالمعنى أنو ٱَّرث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مبُّفي معرض ت سيره لقكلو تعالى:   -1

اء﴾  تعالى ال يخ ى عليو شيء  امف في العالـ، كعٌبر عما في العالـ بقكلو ﴿في األرض كالسم
ألنيما العالـ  لو في الحس  ألف الحٌس ال يتجاكزىما، كألف مف لـ يخؼى عليو ما فييا لـ يخؼ عليو 
شيء مما في العالـ  ل كف المقتاى كاحدان  كىك أف ال ؿ كاقع بقدرتو، فبل بد مف تعلؽ علمو بو 

 (2).أكالن 
 

كحده، أم انقدت  ٱَّمن زن رن مم  ام يل ىل ملُّعند تعقيبو على قكلو تعالى:  -2
نما خص الكجو ألنو أ ـر جكارح اإلنساف، كمجمع قكاه كحكاسو،  بقلبي كلساني كجميع جكارحي. كا 

 .(3)فإذا أقبؿ كتكجو كجيو إلى شيء تكجو إليو كخاع لو سامر جكارحو
 

في معرض ت سيره لقكلو تعالى: )وىو كالدليؿ عمى كونو حيًا( عند تعقيبو على قكؿ البيااكم:   -3
فظير أف  كنو تعالى بحيث ال يخ ى عليو شيء ٱَّرث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مبُّ

 امف في العالـ  الدليؿ على  كنو حيان ألف ما في العالـ  ما يتناكؿ األمكر الداخلة فيو يتناكؿ أياان 
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األمكر الخارجة عنو الحاصلة فيو فلما ثبت إحاطة علمو تعالى بت اصيؿ ذلؾ فقد ظير أنو ثبت فيو 
 .(1)ال املة المطلقة ف اف ذلؾ  الدليؿ على  كنو حيان  امبلن ما ىك مناط للحياة 

 
 الدليؿ على القيكمية  كذلؾ ألف   َّىق يف ىف يث  ىث نث مثُّعند ت سيره لقكلو تعالى:   -4

عبارة عف  كف المكجكد قاممان بن سو، بحيث ال يحتاج في ذاتو كال في شيء مف  - ما مرَّ -القيكمية 
جميع ما سكاه مف المكجكدات، فيذه ا ية ل كنيا  ناية عف  كنو أكصافو إلى ما سكاه، كيقكـ بو 

  .(2)تعالى قادران على جميع المم نات تدؿ على أنو تعالى قيكـ جميع ال امنات
 

بما   ٱَّزن رن مم ام  يلُّكقد عقب على القاية ن سيا في معرض حديثو عف اتصاؿ ا ية  -5
 الدليؿ على القيكمية كقد مٌر أنو  َّىقيق يف ىف يث  ىث نث يلُّقبليا كىك قكلو: 

ك االستدالؿ على أنو ال يخ ى عليو شيء ككجو  كنو  الدليؿ على القيكمية أف القامـ بمصالح الخلؽ 
ال بد أف ي كف مصالحيـ الجسمانية كالركحانية بيده، كقد بيف ا تعالى استيبلءه على أشرؼ 

مات بقكلو ﴿ىك الذم يصكر ـ في مصالحيـ الجسمانية  كىك تعديؿ بنيتيـ على أحسف األش اؿ كاليي
األرحاـ﴾ كبيف بيذه ا ية قيكميتو بأشرؼ مصالحيـ الركحانية  كىك تصكير الركح بالصكر العلمية 

 (3).كتربيتو بيا
 

 اٍتناو ؽٔذ طارِ بالعكٔزٗ : الفضع اخلامػ 

 

كقد اىتـ شيخ زاده ببياف بعض القاايا العقدية مف خبلؿ ت سيره  يات القرآف ال ريـ،  ما أنو ذ ر في 
 بعض المرات رأم المعتزلة ككجو رده، كصكر ذلؾ  ا تي: 

 
كالحياة ص ة كجكدية مغايرة للعلـ كالقدرة مصححة ليما، فالحيأ ىك   َّممُّعند بيانو لقكلو تعالى:  -1

اؾ، حتى أف ما ال فعؿ لو كال إدراؾ فيك ميت، كالحٌي ال امؿ المطلؽ ىك الذم يندرج  ال ىعَّاؿ الدَّرَّ 
يجاده، بحيث ال يشذ عف  جميع المدر ات تحت علمو الشامؿ، كجميع الم كنات تحت ت كينو كا 
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، كالعف فعلو م عكؿ، كذلؾ ىك ا تعالى، فيك الحي المطلؽ، ك ؿ حي سكاه فحياتو  علمو ميٍدرىؾه
 .(1)درا و كفعلوبقدر إ

مبالغة القامـ فإنو تعالى قامـ بن سو، غير م تقر إلى محؿ يقكـ بو  َّىمُّكت سيره لقكلو تعالى: ٱ -2
 األعراض كاألكصاؼ، كال إلى شيء ي كف ذلؾ الشيء شرطان في كجكده  الجكىر  فإنو يحتاج في 
ف لـ يحتج إلى محؿ يقكـ بو فيك القامـ بن سو مطلقان، كمع ذلؾ يقكـ بو  ؿ  قكامو إلى كجكد غيره، كا 

جكدات  فإنو ال يتصكر لشيء مف األشياء كجكد كال دكاـ كجكد كال صبلح حاؿ مف ما سكاه مف المك 
أحكالو إال بو تعالى، كبتدبيره كح ظو  فيك القيكـ مف حيث إنو قامـ بذاتو ال يحتاج في شيء مف 
شؤكنو إلى شيء مما سكاه، كقكاـ  ؿ شيء في ذاتو كأحكالو ليس إاله تعالى، كليس ذلؾ إال ا 

 .(2)يك القيـك الحيتعالى، ف
 

في معرض ت سيره لقكلو عندىا قموبنا(  )وقيؿ ال تبتمنا بببليا تزيغعند تعقيبو على قكؿ البيااكم:  -3
مالتيا عف ٱَّمغ جغ مع جعُّتعالى:  قالو صاحب ال شاؼ، لما لـ يجز أف يسند إزاغة القلكب كا 

فسر اإلزاغة باالبتبلء ببلية تزي  القلكب بسببيا  -ل كنو قبيحان عقبلن  -الحؽ إليو تعالى عند المعتزلة
رادة السبب،  أنو قيؿ: ال ت ل نا مف  َّجغ معُّعف الحؽ، فجعؿ قكلو:  مف قبيؿ ذ ر المسبب كا 

فإنو لما امتنع أف يسند إليو تعالى إزاغة القلكب عندىـ لـ تبؽ فامدة  .نأمف معو الزي الت اليؼ ما ال 
 .(3)في دعاء جعليـ آمنيف منيا

 
 

كأحياناي يذ ر رأم المعتزلة كال يعقب عليو بشيء مف الصحة أك السقـ مف ذلؾ عند تعقيبو على قكلو  -4
 -أصحاب عدؿ-الص ات القديمة كالمعتزلة يسمكف أن سيـ لن ييـ قاؿ:   ٍَّّ ٌُّّتعالى: 

 .(4)لقكليـ بكجكب ثكاب المطيع كعقاب العاصي عليو تعالى
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كأحيانان يذ ر كجو استدالؿ المعتزلة بآية مف القرآف في معرض تعقيبو على قكؿ للبيااكم، مف   -5
 خنُّيعني استدلت المعتزلة بقكلو تعالى:  )واستدؿ بو الوعيدية(ذلؾ تعقيبو على قكؿ البيااكم: 

  .(1)على أف عقاب العاصي كاجب، كجكابو ظاىر َّمه جه هن من
 

علػى بنػػاء الم عػكؿ، كال اعػػؿ المحػػذكؼ  َّٰىُّقػػرأ العامػػة  ٱَّٰىُّعنػد تعقيبػػو علػى قكلػػو تعػالى:   -6
عنػػد أىػػؿ السػػنة، بنػػاء علػػى أف خػػالؽ جميػػع األفعػػاؿ كالػػدكاعي ىػػك ا، كأياػػان لػػك  -ا تعػػالى-ىػػك 

فمف الذم زيف ال  ر كالبدعة للشيطاف؟ فإف  ػاف ذلػؾ شػيطاف آخػر لػـز  -الشيطاف- اف المزيف ىك 
  .(2)-ا تعالى -كىك التسلسؿ، فبل بد مف مزيف تنتيي عنده سلسلة العلؿ

 
 خم حم جم يلُّكأحيانان يكرد رأم المعتزلة كيرده مف ذلؾ: عند تعقيبو على قكلو تعالى:   -7

يدؿ على أنيـ تكسلكا لمجرد اإليماف إلى طلب المغ رة مف ا تعالى، ٱَّجن يم  ىم مم
كأنو تعالى مدحيـ بذلؾ كأثنى علييـ، فدؿ ذلؾ على أف العبد يستحؽ لمجرد اإليماف رحمة ا 
تعالى كمغ رتو، فدؿ ذلؾ على تجرد اإليماف عف األعماؿ، أراد بو الرد على المعتزلة القامليف بأف 

 مخ جخ مح جح مجُّاإليماف، كيؤيد ىذا قكلو تعالى في آخر السكرة  الطاعات جزء مف
آؿ ) َّجغ مع جع مظ  حط مض خض حض جض مص حصخص مس خس  حس جس

، كلك  اف اإليماف اسمان للتصديؽ المستجمع لجميع الطاعات  ما زعمو المعتزلة لما (٩ُّعمراف: 
 (3)..َّجم يلُّمدحيـ ا تعالى بمجرد قكليـ: 

 
 أصْل الفكُ: ميَج ؽٔذ طارِ يف الفضع الغارؼ

  

كىي ت سيرية، الدالالت الصكلية، ذات األقاايا بياف بعض الاعتنى شيخ زاده في حاشيتو على البيااكم ب
ف  انت قليلة في الجزء المحقؽ مف حاشيتو إال أنيا عميقة تدؿ على تبحره في ىذا العلـ، كىي  ا تي:  كا 
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لعمـك الل ظ كعدـ يعـ جميع ال  رة   َّىل مل خلُّعند تعقيبو على قكلو تعالى:  -1
فإف ىذه القاعدة ىامة قد نص علييا  .(1)المخصص، كالعبرة لعمكـ الل ظ ال لخصكص السبب

األصكلييف كال قياء، كىي مف القكاعد المت ؽ عليو عند جماىير أىؿ العلـ كلـ يخالؼ فييا إال 
السبب، خبلفان القليؿ، فقد قاؿ الرازم في محصكلو: "فالحؽ أف العبرة بعمكـ الل ظ ال بخصكص 

 .  (2)للمزني كأبك ثكر فإنيما زعما أف خصكص السبب ي كف مخصصان لعمكـ الل ظ "
 

 نن من زن رن مم ام  يلُّعند تعقيبو على قكؿ البيااكم في ت سير قكلو تعالى:   -2
فإف  ؿ كاحد مف  ، قولو: )إلجماؿ أو مخالفة ظاىر(َّمي زي  ري ٰى ين ىن
كاعلـ أف الل ظ إما أف ال يحتمؿ غير معنى كاحد أك  .كالميؤىكَّؿ مف قبيؿ المتشابيات المجمؿ
 يحتمؿ.

  (.٦ُّ: البقرة) َّخلمل حل جلُّكاألكؿ ىك النص   قكلو تعالى:  

 كالثاني إما أف ي كف داللتو على مدلكلية أك مدلكالتو متساكية أٍك ال. 
 .المشتر ةكسامر األل اظ (، ٢ِِ)البقرة:  َّمب      زبُّكاألكؿ ىك المجمؿ   قكلو تعالى:  

  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َُّّكأما الثاني فيك بالنسبة إلى الراجح ظاىر   قكلو تعالى: 
، (َُ)ال تح:  َّيم ىم مم خمُّكبالنسبة إلى المرجكح مؤكَّؿ   قكلو تعالى: (،  ِِ) النساء:  َّمئ

 .(3)كالنص كالظاىر  بلىما مح ـ، كالمجمؿ كالمؤكَّؿ متشابو
 

 

 ميَج ؽٔذ طارِ يف عضض الغريٗ اليبْٓ٘ الؾضٓف٘ :  الفضع الغابع

 

اىتـ شيخ زاده بأحداث السيرة النبكية، فقد عرايا في سياؽ االستدالؿ أثناء شرحو كبيانو لآليات ال ريمة، 
 كمف صكر ذلؾ: 

                                                           

 مف قسـ التحقيؽ . ،139ينظر: ص ( 1)
مؤسسػػة  ،ـ1997-ى 1418 ،3ط ،تحقيػػؽ طػػو العلػػكاني ،3/125 ،المحصػػوؿ ،أبػػك عبػػد ا محمػػد بػػف عمػػر ،الػػرازم( 2)

 الرسالة. 
 مف قسـ التحقيؽ . ،116-115ينظر: ص ( 3)



52 
 

فبيف أف مف االحتماالت للمقصكد بيـ ، َّىل مل خلُّعند تعقيبو على ت سير قكلو تعالى:   -1
، فأنزؿ ا تعالى ىذه ا ية، كبيف بيا أف (1)قد ي كف كفد نجراف، كاستدؿ على ذلؾ بقصتيـ 

 .(2)أمكاليـ ال تدفع عنيـ عذاب ا
 

  يث ىث نث مث زث يترث ىت نت مت زت  رت يبُّفي معرض ت سيره لقكلو تعالى:   -2

يف كذ ر عددىـ كعدتيـ في خبلؿ السيرة النبكية بٌيف المقصكد بال مت بيف مف، َّيف ىف
 . (3)المعر ة

 
  نئُّكالظاىر أف ي كف خطاب ، َّىئ  نئُّعند بيانو لقكلو تعالى:  -3

للييكد  فإنو عليو السبلـ لما دعاىـ إلى اإلسبلـ، كحذرىـ مف أف ينزؿ بيـ ما نزؿ  َّىئ
أصبت أغماران ال علـ ليـ بالحرب، فإنؾ لمف قاتلتنا  بقريش، أظيركا التمرد كقالكا: )ال يغرنؾ أنؾ

 .(4)لعلمت أنا نحف الناس(
 

في معرض ذ ره ا يات التي حدثت في غزكة بدر كالتي دلت على  كف الرسكؿ مؤيدان مف عند   -4
، (5)ا، كذلؾ أنو عليو السبلـ  اف قد أخبر قبؿ الحرب بأف ىذا مصرع فبلف، كىذا مصرع فبلف

  أخبر بو على كفؽ خبره.فكجد ما 
 

 : ميَج  ؽٔذ طارِ يف علْو الكضآٌ لجامًالفضع ا

 

مما ال شؾ فيو أىمية مباحث علكـ القرآف في الت سير  فيي مف أىـ العلكـ كأعبلىا كأن عيا، إذ ىي 
 السبيؿ ل يـ  تاب ا تعالى، فيي تساعد على فيـ كتدبر القرآف ال ريـ، كاستنباط أح امو، كفيـ مراده
كمرامي م رداتو، بصكرة دقيقة مف خبلؿ بياف أكجو قراءتو، كأسباب نزكلو، كمناسباتو كغيرىا مف علكمو، 
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 . 157ينظر: ص  ،سيأتي تخريجو مف قسـ التحقيؽ( 4)
 .  161ينظر: ص  ،سيأتي تخريجو مف قسـ التحقيؽ( 5)
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كسأتناكؿ في ىذه الدراسة منيج شيخ زاده في بياف الم ي كالمدني كعد ا م في سكرة آؿ عمراف، كأسباب 
 .النزكؿ، كالمناسبات، كالقراءات

 
= املهٕ ّاملزىٕ
(1) : 

 
 السكر. . كقد  اف ي عؿ مثؿ ىذا في فكاتح (2)زاده في مقدمة سكرة آؿ عمراف أنيا مدنية باالت اؽبٌيف شيخ 

 

 = عز اآلٖ: 

 
. كذلؾ مطابؽ لما كرد في ال تب المختصة في (3)قد ذ ر أف عدد آم سكرة آؿ عمراف  مامتاف باالت اؽ

 علـ عد ا م.
 
أعباب اليظّل= 

(4):  
 

إف بياف سبب النزكؿ طريؽ قكم في فيـ معاني القرآف كمراميو، كقد  اف مف منيج شيخ زاده ذ ر سبب 
النزكؿ دكف اإلشارة إلى صحتو أك اع و تصريحان، كقد لكحظ التلميح في ذلؾ  مف خبلؿ تعبير بل ظ 

 التاعيؼ "قيؿ". 

                                                           

منيـ مف نظػر إلػى المخاطػب كقػاؿ أف الم ػي مػا  ػاف خطابػان  ،انقسـ العلماء في تعريؼ الم ي كالمدني إلى ثبلثة أقساـ (1)
كالمػدني مػا  ،كالمدني ما  اف خطابان ألىؿ المدينة. كمنيـ مف نظر إلى الم ػاف فعػرؼ الم ػي بمػا نػزؿ بم ػة ،ألىؿ م ة

أف المكي مػا نػزؿ مػف اآليػات قبػؿ ىجػرة الرسػوؿ صػمى  ،إال أف التعريؼ المختار ،نزؿ مف ا يات كالسكر في المدينة
 ،البرىػاف فػي عمػوـ القػرآف ،أبػك عبػد ا بػدر الػديف ،. ينظػر: الزر شػيوالمػدني مػا نػزؿ بعػد اليجػرة ،ا عميو وسػمـ

عبػد الػرحمف  ،بيػركت. السػيكطي ،دار إحيػاء ال تػب العربيػة ،ـ1957-ى 1376 ،1ط ،تحقيػؽ محمػد إبػراىيـ ،1/187
الييمػة المصػرية  ،ـ1974-ى 1394 ،ط: بػدكف ،تحقيػؽ محمػد إبػراىيـ ،1/36 ،اإلتقاف في عمـو القرآف ،بف أبي ب ر
مطبعػػة عيسػى البػػابي  ،3ط ،1/194 ،مناىػػؿ العرفػاف فػػي عمػػوـ القػرآف ،محمػد عبػػد العظػيـ ، تػاب. الزرقػػانيالعامػة لل

 الحلبي كشر اه. 
 مف قسـ التحقيؽ . ،92ينظر: ص ( 2)
 جاء ذ ره في نسخة: "غ".  (3)
-1/22 ،البرىػاف ،سبب النزكؿ ىك ما نزلت ا ية أك ا يات متحدثة عنو أك مبينة لح مو أياـ كقكعو. ينظر: الزر شػي (4)

 . 1/106 ،العرفاف مناىؿ ،. الزرقاني1/312 ،اإلتقاف ،. السيكطي24
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 إف قولو تعالى : ، " قيؿٱٱَّىق يف ىف يث ىث نث مثُّقكلو تعالى  عند تعقيبو علىمثاؿ ذلؾ: 

محاجة على نصارل نجراف  َّىق يف ىف يث ىث نث مثُّكقكلو  َّزت رت يب ىب نب مبُّ
حيف زعمكا أف عيسى عليو السبلـ رب يعبد بناءن على أنو عليو السبلـ  اف يحيي المكتى، كيبرئ األ مو 

 نن من زن رن ممُّكاألبرص، كين خ في الطيف فيصير طيران، كيعلـ الغيب  ما قاؿ تعالى: 
 . (1)، كأنو ابف ا، تعالى ا عف ذلؾ(49: عمراف)آؿ " َّين ىن

 ، إال أنو في إشارتو تقكية للمعنى بسبب النزكؿ ،  كتارة  اف ال يذ ر سبب النزكؿ  بؿ ي ت ي باإلشارة إليو
علي ـ  أم سنتغلب َّنئ مئ زئ رئُّأم فنزؿ قكلو تعالى: مثاؿ ذلؾ عند بيانو قكلو: "

 .(2) ما غلبنا على قريش بنصر ا تعالى كتأييده"
 
 عله املياعبات

(3) : 
 

 يلُّاتصاؿ قكلو تعالى:  قكلو تعقيبان علىر ا ية ككجو مناسبتيا مع ا ية السابقة، مثاؿ ذلؾ: يذ أكالن: 
، كقد مٌر أنو َّىقيق يف ىف يث ىث نث يلُّا ية بما قبليا كىك قكلو: ٱَّزن رن مم ام

القيكمية، ك االستدالؿ على أنو ال يخ ى عليو شيء، ككجو  كنو  الدليؿ على القيكمية أف  الدليؿ على 
القامـ بمصالح الخلؽ ال بد أف ي كف مصالحيـ الجسمانية كالركحانية بيده، كقد بيف ا تعالى استيبلءه 

لو: ىك الذم تيـ على أحسف األش اؿ كالييمات بقك يى نٍ على أشرؼ مصالحيـ الجسمانية، كىك تعديؿ بي 
يصكر ـ في األرحاـ. كبيف بيذه ا ية قيكميتو بأشرؼ مصالحيـ الركحانية كىك تصكير الركح بالصكر 

 .(4)العلمية كتربيتو بيا
 

                                                           

 مف قسـ التحقيؽ . ،113ينظر: ص ( 1)
 مف قسـ التحقيؽ . ،146ينظر: ص ( 2)
برىػػاف الػػديف أبػػي  ،ال ػػريـ كىػػك سػػر الببلغػػة. ينظػػر: البقػػاعي علػػـ المناسػػبة: علػػـ تعػػرؼ منػػو علػػؿ ترتيػػب أجػػزاء القػػرآف (3)

 القاىرة.  ،دار ال تاب اإلسبلمي ،ط: بدكف ،1/6 ،نظـ الدرر في تناسب اآليات والسور ،الحسف
 مف قسـ التحقيؽ . ،110-109ينظر: ص ( 4)
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ف  نتـ  َّنئ مئ زئ رئُّفأنزؿ ا تعالى قكلو: ك ذلؾ عند بياف قكلو: " يعني أن ـ كا 
أقكياء أشداء في المحاربة مع أقران ـ، ل ن ـ ستغلبكف كتحشركف إلى جينـ. ثـ إنو تعالى ذ ر ما يجرم 

يـك بدر فإف  ثرة العدة  َّيت ىت نت مت زت رت يبُّمجرل الدليؿ على صحة ذلؾ، فقاؿ: 
المسلميف، كىذا يدؿ كالعدد  انت لقريش، كاد ذلؾ  اف للمسلميف، ثـ إنو تعالى قير المشر يف كنصر 

 .(1) على أف األمر  لو ، فاعتبركا كاحذركا"
 

  عله الكضاءات
(2) : 

 
 للقراءات عبلقة كثيقة بالت سير، كفيـ المعنى، لذا فقد اىتـ شيخ زاده بيا مف كجكه عديدة  أىميا: 

 أواًل: اعتنى بذكر القراءات والنص عمى أصحابيا: 
سقاط  َّىل مل خلُّ قرأ الجميكرمثاؿ ذلؾ: قكلو: "  عف عاصـ كقرأ أبك ب ر، الجبللة ىمزةب تح الميـ كا 

  .(3) َّىلُّبس كف الميـ كفتح ألؼ 
 

قرأ نافع كحده مف السبعة، كيعقكب، كأبك جع ر كسيؿ،  َّيق ىقُّقولو تعالى: كمثاؿ آخر: 
 . (4)تركنيـ بالخطاب، كالباقكف مف السبعة بالغيبة

 
، كالباقكف ب سرىا  َّيئ ىئُّفي قكلو تعالى:  بفتح اليمزة(قولو: )قرأ الكسائي كمف األمثلة أياان: 

 .(5)على أنيا جملة مستأن ة

                                                           

 مف قسـ التحقيؽ . ،157ينظر: ص ( 1)

 ،محمػػد بػػف محمػػدشػػمس الػػديف  ،القػػراءات: علػػـ ب ي يػػة أداء  لمػػات القػػرآف كاختبلفيػػا بعػػزك الناقلػػة. ينظػػر: ابػػف الجػػزرم (2)
 دار ال تب العلمية.  ،ـ1999-ى 1420 ،1ط ،9ص ،منجد المقرئيف ومرشد الطالبيف

 مف قسـ التحقيؽ . ،93-92ينظر: ص ( 3)
 مف قسـ التحقيؽ . ،152ينظر: ص ( 4)
 مف قسـ التحقيؽ . ،199ينظر: ص ( 5)
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 ثانيًا: بياف القراءة الضعيفة، ووجو ضعفيا: 

 مم خم حم جم يل ىل مل خلُّٱٱمثاؿ ذلؾ: عند ذ ره قراءة أبي ب ر عف عاصـ بس كف الميـ كفتح ألؼ
فيي يى، مف ركاىا عف أبي ب ر ىك يح كىي قراءة اعي ة مخال ة لقراءة جميكر القراء  ألف: "ٱ َّىم

ٱ .(1) "عمؿ بياال مف السبعة فبل يي  مف العشرة

 
 ثالثًا: وقوعو في مخالفات بدىية في عمـ القراءات 

قراءة يحيى عف أبي ب ر مف القراءات العشر  إذ إف يحيى بف آدـ مف القراء  أفَّ مف ذ ره ما مثاؿ ذلؾ: 
 . (2)السبعة، ك ذلؾ لـ يركىا عف أبي ب ر كحده  بؿ ركاىا آخركف

 
 رابعًا: االعتناء بتوجيو القراءات 

  ىمزة الكصؿ ال   كذلؾ ألف َّىل خلُّو قراءة الجميكر ب تح الميـ كطرح ىمزة الجبللة يتكجي
نما تسقط في حاؿ  ابتداء ال بلـتسقط في  نقطع الن س عند يإال أنو لٌما لـ ، ج كالكصؿرٍ الدَّ  كا 

ف  اف منقطعان عنو ،  ؿ كاحد مف ىذه األسماء اٌتصؿ االسـ بما بعدىا صكرة كل ظا تل ظ كا 
حقيقة كمعنى، ف انت اليمزة  أنيا كاقعة في الكصؿ فأسقطت تخ ي ان، كأيلقيت حر تيا إلى الميـ 

، نيا لٌما أسقطت للتخ يؼ ال للدرج  انت ثابتة ح مان إل  لتدؿ على اليمزة المحذكفة  قبليا التي
فنقلت فتحتيا إلى الميـ  لتدؿ تلؾ ال تحة على  كف اليمزة في ح ـ الثابت، فإنيا لك حذفت للدرج 

 ر ة ماحفبل يتصكر نقؿ ، ألف سقكط محؿ الحر ة يستلـز سقكط ما حٌؿ فيو  لسقطت بحر تيا
 .(3)، ب تح الميـ، كطرح ىمزة الجبللةَّىل خلُّ: ، فلذلؾ قرأ جميكر القراءسقط للدرج

 
 في ت سيره لقكلو   بأف يحكي( : )عمى أف األمرفي معرض تعقيبو عمى قوؿ البيضاوي قولو

)أٌف(، يعنى أف  خبرٱَّرب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ ُّٱتعالى :
المأمكر بو على قراءة األخكيف بياء الغيبة فييما، ىك أف يح ى عليو السبلـ ليـ ما أخبره ا 

                                                           

 مف قسـ التحقيؽ . ،93ينظر: ص ( 1)
 مف قسـ التحقيؽ . ،93ينظر: ص ( 2)
 مف قسـ التحقيؽ . ،95-94ينظر: ص ( 3)
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تعالى بو مف كعيده بل ظو تعالى،  أنو تعالى قاؿ لو عليو السبلـ: قؿ ليـ ىذا القكؿ الذم ىك 
يو السبلـ  اف الت ذيب قكلي لؾ سيغلبكف كيحشركف بعبارتي أم بل ظ الغيبة، بحيث لك  ذبكه عل

 . (1)راجعان إليو تعالى
 

 
  : َّيق ىقُّٱفػػي تعقيبػػو عمػػى تأييػػد قػػراءة نػػافع ويعقػػوب بالتػػاء فػػي قولػػو تعػػالى 

يػرل المؤمنػكف المشػر يف مثلػي عػدد  َّيق ىقُّأم مؤيدات معنػى:  قولو: )ويؤيده(
المػػؤمنيف، قػػراءة نػػافع كيعقػػكب )تػػركنيـ( بتػػاء الخطػػاب، كىػػذا مبنػػي علػػى أف ي ػػكف الخطػػاب فػػي 

 . (2)للمؤمنيف َّزت رت يبُّقكلو تعالى 
 
  : ٍكنىييـ( : )وقرئ بيماَّيق ىقُّٱفي توجييو لمقراءة في قولو تعالى ( أم كقػرئ )ييػرى

أم: يػػػرييـ ا المػػػؤمنيف مثلػػػي المشػػػر يف، أك مثلػػػي المػػػؤمنيف باليػػػاء كالتػػػاء علػػػى بنػػػاء الم عػػػكؿ، 
 . (3)بقدرتو، أك يري ـ أييا المشر كف المؤمنيف مثلي ـ أك مثلييـ

 
   تقديره )ىك جنات(  )أم:  يرل أنو خبر مبتدأ محذكؼ َّخضُّكفيما يتعلؽ بقراءة الرفع لػػػػ

(. ذلؾ الذم ىك خير جنات(. كيؤيد ىذا الكجو قراءة مف جر )جن ( على البدلية مف )خيرو اتو
، كال َّحسُّمتعلقان بقكلو:  َّخصُّككجو التأييد أنو على تقدير البدلية يتعيف أف ي كف قكلو: 

، فلما  اف المعنى على َّخضُّيجكز أف ي كف متعلقان بمعنى االستقرار،  ما إذا ابتدأت بقكلو: 
 انت قراءة الجر مؤيدة لذلؾ قراءة الجر مكافقان للمعنى الحاصؿ بأحد االحتماليف دكف ا خر 

ف اختلؼ كجو اإلعراب  .(4)االحتماؿ  ألف األصؿ تكافؽ المعنى كا 
 

                                                           

 مف قسـ التحقيؽ . ،148ينظر: ص ( 1)
 مف قسـ التحقيؽ . ،155ينظر: ص ( 2)
 مف قسـ التحقيؽ . ،157ينظر: ص ( 3)
 مف قسـ التحقيؽ . ،175-174ينظر: ص ( 4)
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   ىئُّفي قكلو تعالى:  قولو: )قرأ الكسائي بفتح اليمزة(عند تعقيبو عمى قوؿ البيضاوي 
ٍعليا بدالن مف قكلو: َّيئ ، كالباقكف ب سرىا  على أنيا جملة مستأن ة ككجوي قراءة ال سامي جى
 . (1)بدؿ ال ؿ مف ال ؿ َّيي ىي مي خي حيُّ

 
   على أفَّ قكلو: ) إٌنو ال إلو إال  (بالكسر (ونّ )إوقرئ قولو: )عند تعقيبو عمى قوؿ البيضاوي

ىك( جملةه مستأن ةه، كقعت معتراة بيف )شيد( كبيف م عكلو الذم ىك قكلو: )أف الديف عند ا 
العلـ أف الديف عند ا اإلسبلـ، ككقعت بينيما اإلسبلـ(،  أنو قيؿ: شيد ا كالمبلم ة كأكلكا 

جملة مستأن ة ىي قكلو: )أنو ال إلو إال ىك(، كيحتمؿ أف ي كف كجو ىذه القراءة إجراء )شيد( 
أكال مجرل )قاؿ( كثانيان مجرل )علـ(  لتامنو معناىما، كىذا ال بلـ يشعر بظاىره أف ل ظ )شيد( 

، كىك باطؿ باالت اؽ، فبل بد أف ي كف المراد أف ل ظ استعمؿ في معنيف مختل يف بإطبلؽ كاحد
)شيد( استعمؿ أكالن بمعنى )قاؿ(، ف سرت ىمزة )إٌنو( لذلؾ، كقدر بعده ل ظ )شيد( بمعنى )علـ( 

 .(2)ف تحت ىمزة )أٌف الديف( لذلؾ
 

 خامسًا: بياف الشاذ مف القراءات 
قكلو: "فإنو ركل عنو أنو قرأ بس كف الميـ على الكقؼ ٱٱٱٱَّىل مل خل ُّٱعند ت سيره لقكلو تعالى :  مثاؿ ذلؾ

ف  انت منسكبة إلى عاصـ إال أنيا قراءة  كب تح ىمزة الجبللة  لكقكعيا في ابتداء ال بلـ، كىذه القراءة كا 
شاذة، أسندت إلى عاصـ بركاية يحيى عف أبي ب ر عف عاصـ، فإنو ليس مف السبعة  بؿ مف العشرة، 

. كفي ىذا المثاؿ ما دؿ بداىة على ح مو بأنيا شاذة (3)قراءتو، كاٌعؼ القراء ركايتوفبل يقرأ في الصبلة ب
 ركل عنو" فإنيا تستعمؿ للتاعيؼ."كىي م ردة: 

 

 الفضع الجامً : ميَج ؽٔذ طارِ يف االعتزالل ّالؾْاٍز 

 

مبحث سابؽ تنكع العلكـ التي برع فييا شيخ زاده، كمؤل اتو في شتى ال نػكف كالعلػكـ، فقػد  ت الباحثة فيذ ر 
كىػذا مػف شػأنو أف يجعػؿ  .كغيرىػا، كالحػديث، كاللغػة، فػي المنطػؽبػاعه ، كلػو ان  اف إمامان في الت سير، كفقييػ

                                                           

 مف قسـ التحقيؽ . ،199ينظر: ص ( 1)
 مف قسـ التحقيؽ . ،200ينظر: ص ( 2)
 مف قسـ التحقيؽ . ،94ينظر: ص ( 3)
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ـأ كأقػكاؿ، كىػذا الشػكاىد، مػف آيػات  ريمػة، كأحاديػث شػري ة، كأشػعار، كآثػار، األدلػة ك حاشػيتو تزخػر ب عػػف  يػن
 كالحديث. ، كالت سير، الثقافة األدبية كاللغكية الكاسعة، كاإلحاطة في علـك القرآف

 
  ٘ٔاالعتزالل باآلٓات الكضآى 

 
مػػف مبلمػػح منيجػػو، اسػػتداللو با يػػات القرآنيػػة، كىػػذا مػػف مػػنيج شػػيخ زاده فػػي الت سػػير بالمػػأثكر، كتعػػد 

بالقرآف، كقد  اف استشياده في مكااع مختل ػة مػف الحاشػية   أحسف طرؽ الت سير، كىي ت سير القرآف
يستشػػيد با يػػات  لتجليػػة معنػػى، أك تأييػػده، أك لبيػػاف ح ػػـ نحػػكم، أك تمثيػػؿ لن تػػة ببلغيػػة، إال أنػػو  ػػاف

 . القرآنية، دكف ذ ر اسـ السكرة كآييا
 

علػى "محاجػة  َّىق يف ىف يث ىث نث مثُّسػير ا يػة ال ريمػة: ت  تعقيبػو علػىمثػاؿ ذلػؾ: 
نصارل نجراف حيف زعمكا أف عيسى عليو السبلـ رب يعبد، بناءن على أنو عليو السبلـ  اف يحيي المػكتى، 

 رن ممُّكيبػػرئ األ مػػػو كاألبػػػرص، كيػػن خ فػػػي الطػػػيف فيصػػير طيػػػران، كيعلػػػـ الغيػػب،  مػػػا قػػػاؿ تعػػػالى: 
 ".َّين ىن نن من زن

 .(1)  َّين ىن نن من زن رن ممُّفقد استدؿ على علمو الغيب بقكلو تعالى:  
 

استدؿ بآية مف سكرة البقرة تدؿ علػى  َّمي زي ري ٰى ينُّقكلو تعالى في آؿ عمراف: وكذلؾ 
ال لما كقع ص ة للن رة في نحك قكلو تعالى    .(2)(٨١ٔالبقرة: ) َّخت حت جت هبُّتن ير "أخر" بقكلو: كا 

يقػاؿ أغنػى االستدالؿ بآية لبياف معنى م ردة  كمنو قكلو في تكاػيح معنػى اإلغنػاء: "ومف األمثمة أيضًا:  
  .(3)"(٨ٕ: الحاقة) َّجك مق حق مفُّعنو أم ن عو، كدفع عنو الار. كفي القرآف: 
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 ْ٘ٓاالعتزالل باألحارٓح اليب 
  
على الرغـ مف تأليؼ شيخ زاده في الحديث، إال أنو لػـ يسػلؾ نيػج المحػدثيف فػي تخػريج الحػديث كتكثيقػو   

 ف اف غالبان ما يذ ر الركاية بدكف النص على راكييا أك تخريجيا، أمثلة ذلؾ: 
صػغير، أكالن: عند ذ ره لمثػاؿ مػا نػزؿ دفعػة كاحػدة مػف القػرآف، استشػيد بحػديث ركاه الطبرانػي فػي معجمػو ال

 دكف تخريجو كبياف صحتو مف اع و، كلـ يصرح باسـ الراكم  ذلؾ. 
قكلػو فػػي معػػرض بيػػاف أحػػد المعػػاني المحتملػػة كالتػػي كرد ذ رىػا فػػي التحقيػػؽ كىػػك القػػرآف ال ػػريـ، كمػػف شػػأف 
ىذا االحتماؿ أف يدلؿ على نػزكؿ بعػض القػرآف جملػة كاحػدة، كالػبعض ا خػر تػدريجيان، فاػرب مثػاالن علػى 

 . (1)دفعة كاحدة قكلو: "مف القرآف ما ىك منزؿ دفعة  سكرة األنعاـ فإنيا أنزلت جملة دفعة كاحدة"نزكلو 
ك ػاف عليػو السػبلـ قػد أخبػر قبػؿ كقد ي كف الحديث صػحيحان، إال أنػو ذ ػره ناقصػان كلػـ يبػيف صػحتو، مثػاؿ: 

 . (2)الحرب بأف ىذا مصرع فبلف، كىذا مصرع فبلف
 

 كيشرح معانيو، إال أف ل ظ الحػديث  مػا ذ ػره البياػاكم غيػر بل ظ غير مكجكد الحديثثانيان: كأحيانان يذ ر 
مثػاؿ ذلػؾ: ك ػاف رسػكؿ ا مكجكد في مصادر السنة الشري ة كلـ يصحح ذلؾ  بػؿ كافػؽ البياػاكم عليػو، 

عيف كالمراد مف ىػذيف األصػب (3)"قمب المؤمف بيف أصبعيف مف أصابع الرحمف"صلى ا عليو كسلـ يقكؿ: 
داعيتا الخير كالشر، سميتا أصبعيف تشبييان ليما بأصبعي اإلنساف في  كنيما كسػيلتيف ككاسػطتيف فػي أمػر 

 التقليب. 
 

ظأوي مف الدنيا بدلؾ  أم بدؿ طاعتػؾ  (4)"وال ينفع ذا الجد منؾ الجد"كمف ذلؾ أياان:  دأهي كىحى أم: ال ين عو جى
 كعبادتؾ كما عندؾ مف فالؾ كرحمتؾ.

 
ركل أبػك ىريػرة راػي ا عنػو أف ثالثان: كأحيانان يذ ر الراكم، دكف الػنص علػى تخريجػو أك مصػدره، مثػاؿ: 

 . (5)"القنطار اثنى عشر ألؼ أكقيةرسكؿ ا صلى ا عليو كسلـ قاؿ: "
                                                           

 .  104ينظر: ص  ،سيأتي تخريجو في قسـ التحقيؽ (1)
 .  161ينظر: ص  ،سيأتي تخريجو في قسـ التحقيؽ (2)
 .  133ينظر: ص  ،سيأتي تخريجو في قسـ التحقيؽ (3)
 . 142ينظر: ص  ،سيأتي تخريجو في قسـ التحقيؽ (4)
 .  167ينظر: ص  ،سيأتي تخريجو في قسـ التحقيؽ (5)
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" كىػػك مقػػدار أف القنطػػار ألػػؼ دينػػار أك عشػػرة ا ؼ درىػػـمثػػاؿ آخػػر: كعػػف ابػػف عبػػاس راػػي ا عنيمػػا: "

 . (2). كمثاؿ: كقاؿ ال لبي: القنطار بلساف الركـ مؿء مسؾ ثكر مف ذىب أك فاة(1)لديةا
رابعػان: أحيانػػان ت ػػكف الركايػػة فػػي الصػحيحيف إال أنػػو يعبػػر عنيػػا بعبػػارة "ركم" كالتػي غالبػػان مػػا تسػػتخدـ عنػػدما 
، مثػاؿ ذلػؾ: ركل عػف  ت كف الركاية اػعي ة، فػاألكلى كاألحسػف أف ي ػكف التعبيػر ب لمػة ت يػد القطػع كالجػـز

تىعىػالىى يىقيػكؿي كسػلـ:  أبي سعيد الخدرم راػي ا عنػو، أنػو قػاؿ رسػكؿ ا صػلى ا عليػو ًإفَّ اللَّػوى تىبىػارىؾى كى
نَّةً  نًَّة: يىا أىٍىؿى الجى ػى ، أًلىٍىًؿ الجى ػا لىنىػا الى نىٍراى مى : كى ؟ فىيىقيكليػكفى ًاػيتيـٍ : ىىػٍؿ رى ، فىيىقيػكؿي سىػٍعدىٍيؾى بَّنىػا كى : لىبٍَّيػؾى رى فىيىقيكليكفى

ػػدنا ـٍ تيٍعػػًط أىحى ػػا لىػػ قىػػٍد أىٍعطىٍيتىنىػػا مى ، كىأىمأ شىػػٍيءو ًمػػٍف خى  كى ، قىػػاليكا: يىػػا رىب  ػػؿى ًمػػٍف ذىًلػػؾى ـٍ أىٍفاى : أىنىػػا أيٍعًطػػي ي ، فىيىقيػػكؿي ٍلًقػػؾى
ـٍ بىٍعدىهي أىبىدنا لىٍي ي طي عى ـٍ ًرٍاكىاًني، فىبلى أىٍسخى لىٍي ي : أيًحؿأ عى ؟ فىيىقيكؿي ؿي ًمٍف ذىًلؾى  . (3)"أىٍفاى

 
حػػديث، باإلاػػافة إلػػى أنيػػا غيػػر مسػػندة، مثػػاؿ خامسػػان: ذ ػػره أحيانػػا لقصػػص غيػػر مخرجػػة فػػي مصػػادر ال 

فقػاؿ ركم أٌف رسكؿ ا صلى ا عليو كسلـ قرأ ىذه ا ية علػى الػذيف أكتػكا ال تػاب، فقػالكا: أسػلمنا، ": ذلؾ
عليو السبلـ: للييكد تشػيدكف أٌف عيسػى  لمػة ا كعبػده كرسػكلو، فقػالكا: معػاذ ا أف ي ػكف عيسػى رسػكالن، 
كقػػػاؿ: للنصػػػارل تشػػػيدكف أف عيسػػػى عبػػػد ا كرسػػػكلو، فقػػػالكا: معػػػاذ ا أف ي ػػػكف عيسػػػى عبػػػدان، فقػػػاؿ ا 

 . (4)  أم تبلي  الرسالة، كليس عليؾ اليداية"َّخب حب جب هئ مئُّتعالى: 
 

  :٘ٓاالعتزالل بالؾْاٍز الؾعض 
 

  مػػف خػػبلؿ تتبػػع حاشػػية شػػيخ زاده تبػػيف لػػي أنػػو اسػػتدؿ بالشػػعر فػػي القاػػايا النحكيػػة كاللغكيػػة. كمػػف
مبلمح منيجو فػي ىػذا المقػاـ: أنػو  ػاف يػكرد بيػت الشػعر اسػتدالالن علػى قاػية لغكيػة، دكف الػنص 

 على قامؿ البيت، أك بياف بحره، مف األمثلة على ذلؾ: 
 أكالن: في قاية التعريؼ كالتن ير، استدؿ ببيت للعجير السلكلي: ]مف الطكيؿ[

 إذا مت كاف الناس صنفيف: شامٌت***وآخر مثٍف بالذي كنت أصنع

                                                           

 . 168ينظر: ص  ،سيأتي تخريجو في قسـ التحقيؽ (1)
 .  168ينظر: ص  ،سيأتي تخريجو في قسـ التحقيؽ (2)
 .  177-176ينظر: ص  ،سيأتي تخريجو في قسـ التحقيؽ (3)
 مف قسـ التحقيؽ.  ،208ينظر: ص ( 4)
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، كآخر مثفو   . (1)أم: أحدىما شامته
ثانيػػان: فػػي االسػػتدالؿ علػػى قاػػية أنػػو قػػد يتخلػػؿ العػػاطؼ بػػيف صػػ ات مكصػػكؼ كاحػػد، إال أف بيػػت الشػػعر 

استدؿ بو لـ أجده منسكبان فػي أمو مػف ال تػب، غيػر أنػو اسػتدؿ بػو جمػع مػف الم سػريف مثػؿ: الطبػرم، الذم 
 المتقارب[ كالقرطبي، كالرازم، كالزمخشرم، كالشك اني. كىك: ]مف

 (2) َوَلْيِث اْلَكِتيبِة ِفي اْلمْزدَحـْ  ***إَلى اْلمِمِؾ اْلَقْرـِ َواْبِف اْلُيماـ
 

 
 

 ثالثان: استدؿ على قاية أنو يجكز زيادة ال اء في خبر المبتدأ مطلقان، بقكؿ الشاعر ]مف الطكيؿ[: 
 .(3)َكما ِىيا وأكرومُة الَحيَّْيِف خموٌ  *** وقائمٍة خوالُف فانكْح فتاَتُيـ

 

 الفضع التاعع : ميَج ؽٔذ طارِ يف علْو اللغ٘ 

 

إذ إف حاشيتو  انت زاخرة بالقاايا اللغكية كالبيانية   في علـك اللغة بش ؿ خاصشيخ زادة اعتنى 
كستقـك كالنحكية، فقد اىتـ بعلـ اللغة كمعاني الم ردات، كاعتنى بالتصريؼ كاالشتقاؽ، كالنحك، كالببلغة، 

 مسامؿ: الباحثة بتقسيمو إلى ست  
  

 المسألة األولى: معاني المفردات
  

 أحكاؿ ال لمة الم ردة:   
 

تبعان لبياف معنى مصدر الم ردة: مثاؿ   الكاحدة قد ت سر بمعنيف مختل يف في السياؽ الكاحدأكالن: ال لمة 
ف  اف )الحؽ( مصدران بمعنى الثبكت كالمطابقة للكاقع ي كف المعنى: أنزلو ملتبسان بالصدؽ في : ذلؾ كا 

ف  اف مصدران بمعنى المثبت ي كف المعنى: أنزلو ملتبسان بالحجج المحققة  . (4)أنو مف عند ا أخباره. كا 
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 مف قسـ التحقيؽ. ،106ينظر: ص ( 4)



63 
 

 
 . (1)ثانيان: يذ ر الم ردة كيبيف معناىا، مثاؿ ذلؾ: اقترؼ فييا  أم: ا تسب

ثالثان: يابط ال لمة باإلاافة إلى ذ ر معناىا، مثاؿ ذلؾ: فإف الطًَّلبىة ب سر البلـ ما طلبتو مف شيء. 
كفتحيا ك سرىا، كىـ رىط عبد ا بف ب تح القاؼ، كس كف الياء، كاـ النكف قولو: )َقْيُنقاع( مثاؿ: ك 

 . (2)سبلـ، كاألغمار جمع )غيمر( بالاـ كالس كف، أك بامتيف، كىك مف لـ يجرب األمكر
 
 

كالميعاد مصدر بمعنى المكعد، كياؤه منقلبة عف رابعان: يذ ر الم ردة كيبيف مصدرىا كاشتقاقاتيا، مثاؿ: 
ك)الشيكة( مصدر معناه ميؿ الن س كتكقانيا إلى مثاؿ: . (3)كاك  الن سار ما قبليا،  ما في )ميقات(

الشيء، يقاؿ شًييى يشيى شٍيكىة بس كف العيف فحر ت في الجمع كىك مف باب علـ سميت المشتييات 
 . (5). كمثاؿ أخير: كالمآب م عؿ  مف آب يؤكب إيابان كأكبة كمآبان  أم رجع(4)شيكات

 
على أنو مف الغىنآء، بال تح كالمد  تيا المجازية، مثاؿ ذلؾ: "خامسان: يذ ر بعض مشتقات ال لمة كاستعمال

كالًغنى ، (٨ٕ: الحاقة) َّجك مق حق مفُّكىك الن ع، يقاؿ أغنى عنو أم ن عو كدفع عنو الار، كفي القرآف 
 .(6)"-بال سر كالقصر اد ال قر-
 

 دالالت حروؼ المعاني:  
 

 لذلؾ بعض األمثلة:  أاربكسبحركؼ المعاني،  عمؿ شيخ زاده على ال شؼ عف أسرار التعبير
. كقد ت كف (1)كالجنس المطلؽ محمكؿ على ال امؿ منوللجنس،  َّمل يكُّالبلـ في قكلو الالو: 

 .(2)الـ العلة  أم ألجؿ حساب يكـ كجزامو َّحمُّللعلة، كالبلـ في قكلو: 

                                                           

 مف قسـ التحقيؽ. ،109ينظر: ص ( 1)
 مف قسـ التحقيؽ. ،145ينظر: ص ( 2)
 مف قسـ التحقيؽ. ،138ينظر: ص ( 3)
 مف قسـ التحقيؽ. ،162ينظر: ص ( 4)
 مف قسـ التحقيؽ. ،172ينظر: ص ( 5)
 مف قسـ التحقيؽ. ،140ينظر: ص ( 6)
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 . (3)عاط ة ليـ على الجبللة كآخركف الكاك فيو كاك االبتداء كاالستمناؼ َّجحُّالكاك في قكلو الْاّ:  

 
 ٍَُّّّ، كالباء في قكلو  4بمعنى )في( َّمهُّالباء في قكلو قد تأتي بمعنيف  إذ إف الباء: 

  .(5) اليمزة للتعدية  
 

 المسألة الثانية: الصرؼ واالشتقاؽ  
 

بأصكؿو ييٍبحىث فيو عف أحكاؿ أبنية ال لمة صحة اىتـ شيخ زاده رحمو ا بعلـ الصرؼ كىك: علـه 
. فذ ر العديد مف األمثلة على مشتقات الم ردة الكاردة في ا يات، بصكرة تدؿ (6)كاعتبلالن، كزيادة كنقصانان 

 على عمقو في علـ الصرؼ، كاىتمامو بو، مف أمثلة ذلؾ: 
حر ػة اإلنسػاف علػػى  : كىػك مشػتؽ مػف االختيػػاؿ  كىػكَّجبُّمعػرض ت سػيره لقكلػو تعػػالى:  فػي -1

سػػبيؿ الجػػكالف المنبػػال عػػف االسػػت بار، كسػػميت األفػػراس خػػيبلن الختياليػػا كجكالنيػػا فػػي مشػػيتيا بطػػكؿ 
 . (7)أذنابيا كأعناقيا

 
ف  ػػػاف )الحػػػؽ( مصػػػدران بمعنػػػى الثبػػػكت كالمطابقػػػة للكاقػػػع ي ػػػكف عنػػػد تعقيبػػػو علػػػى معنػػػى "الحػػػؽ":  -2 كا 

ف  اف مصدران بمعنى المثبت ي ػكف المعنػى: أنزلػو ملتبسػان المعنى: أنزلو ملتبسان بالصدؽ في أخباره. كا  
  . (8)بالحجج المحققة أنو مف عند ا
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ركـ( عمى أنو فعؿ  َّ   ىف يث  ىث نث مثُّ: عند ت سيره لقكلو تعالى  -3 قولو: )وقرئ )َتَصوَّ
كَّر ـ لن سو  أم: لمعرفة ن سو كعبادتو  فإف بناء )ت ٌعؿ( قد يجيء  ماض مف باب التفّعؿ( بمعنى صى

بمعنى )فٌعؿ( نحك: ثأٌثلتي ماالن يعنى أثألتو لن سي  أم: جعلتوي أثٌلتةن أم أصبلن كرأس ماؿ لبلستنماء. 
ٌكر ـ على القراءة المشيكرة مف قكلؾ صكَّره صكرةن حسنةن فتصٌكر  أم: صار ذا صكرة  . (1)كييصى

 
كالميعاد مصدر بمعنى المكعد، كياؤه منقلبة  َّمه جه هن من خنُّعند بيانو لقكلو تعالى:   -4

 . (2)عف كاك  الن سار ما قبليا،  ما في )ميقات(
   

كىك مصدر بمعنى  الوقود: )وقرئ بالضـ(ٱَّجه ين ىن منُّعند تعقيبو على قكلو تعالى:   -5
ما بال تح اسـ لما يكقد بو،  الكياكء كالكىاكء االتقاد، كا 
(3) . 

 
)الشيكة( مصدر معناه ميؿ الن س  ٱَّمي زي ري ٰىُّفي معرض بيانو لقكلو تعالى:   -6

كتكقانيا إلى الشي، يقاؿ شًيىى يشيى شٍيكىة بس كف العيف فحر ت في الجمع كىك مف باب علـ 
 . (4)سميت المشتييات شيكات

كالمػػػآب م عػػػؿ مػػػف آب يػػػؤكب إيابػػػان كأكبػػػة كمآبػػػان  أم    َّجح مجُّتعقيبػػػان علػػػى قكلػػػو تعػػػالى:   -7
 .(5)رجع

 
: الػػدخكؿ فػػي السػػلـ  أم َّمب زب  رب يئ ىئُّعنػػد بيانػػو معنػػى اإلسػػبلـ فػػي قكلػػو تعػػالى:   -8

االنقيػػاد كالمتابعػػة )يقػػاؿ: أسػػلـ إذا دخػػؿ فػػي السػػلـ،  مػػا يقػػاؿ: أشػػتى كأقحػػط إذا دخػػؿ فػػي الشػػتاء أك 
 .  (6)القحط(
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يعني أنو تعالى قاؿ: )نٌزؿ  قولو: )نجومًا( َّخن حن جنُّعند التعقيب على قكلو تعالى:  -9

ثـ قاؿ: )كأنزؿ التكراة كاإلنجيؿ( على بناء )اإلفعاؿ(  ألف التنزيؿ  )الت عيؿ(ال تاب( على بناء 
 .(1)للت ثير، كالقرآف نزؿ نجكمان  شيمان بعد شيء

 
 المسألة الثالثة: عمـ النحو 

 
ـٌ شػػيخ زاده فػػي حاشػػيتو علػػى البياػػاكم اىتمامػػان بالغػػان بمسػػامؿ  أمػػا بالنسػػبة لمنيجػػو فػػي علػػـ النحػػك فقػػد اىػػت
ـه ييعػػػرؼ بػػػو أح ػػػاـ ال لمػػػة العربيػػػة إفػػػرادان  النحػػػك، كيظيػػػر ىػػػذا جليػػػان ل ػػػؿ نػػػاظرو فييػػػا. علػػػـ النحػػػك ىػػػك: علػػػ

جعؿ علـ الصرؼ جزءان مف علـ النحك  ألنو أدخؿ تر يب ال لمػة اػمف . كىذا التعريؼ عند مف (2)كتر يبان 
 علـ النحك.

 كيم ف عرض ذلؾ مف خبلؿ ما يأتي: 
  ٍـ  ثيران ما  اف يعرض الكجكه اإلعرابية لآلية التي يشرحيا، كسػكاء عراػيا اإلمػاـ البياػاكم أك لػ

 يعرايا، كسكاء  اف يتبناىا أك يخال يا.
 

 كمف أمثلة ذلؾ: 
، كلما َّجي يهُّفي  َّجيُّكىي: األكؿ: أنو حاؿ مف ٱٌَُّّّعند بيانو ألكجو نصب    -1

كرد على ذلؾ أفَّ النحاة ال يجكزكف اختصاص أحد األمكر المتعاط ة بانتصاب الحاؿ عنو دكف 
ينا،  ما كقع ذلؾ في قكلو تعالى: ا ىك عند االلتباس، كال التباس ىما عداه، أجاب بأف المنع إنم

فقط  لعدـ  َّخفُّانتصب حاالن عف  َّمفُّ، فإفَّ َّمف خف حف جف مغُّ
كلٌما كرد أف يقاؿ: ما العامؿ في ، َّيي ىي مي خيُّفي  َّييُّااللتباس.  كالثاني: أنو حاؿ مف 

؟ أجاب عنو بقكلو: كالعامؿ معنى الجملة، يعني َّييُّالحاؿ المؤ دة على تقدير  كنيا حاالن مف 
أف الحاؿ المؤ دة ال ي كف عامليا شيمان مف أجزاء الجملة المتقدمة  بؿ تنتصب بعامؿ مامر 
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مست اد مف معنى تلؾ الجملة  ما في ا ية، أك مف بعض أجزاميا  ما في )زيد أبكؾ عطكفان(  
. َّييُّ، أك َّيهُّمنصكب على المدح مف فاعؿ أم: أيٍثًبتي أبٌكتو لؾ عطكفان. كالثالث: أنو 

في  َّخيُّكالثاني مثؿ الكجو الثاني في األكلكية  لؤلمكر المذ كرة.  كالرابع: أنو ص ة للمن ى بػ
 أنو قيؿ )ال إلو( قاممان بالقسط إال ىك، كاغت ر ال صؿ بيف الص ة ؛ َّيي ىي مي خيُّقكلو: 

 هب مب خبُّقكلو تعالى ح اية:  كالمكصكؼ باألجنبي بناءن على اتساعيـ في ذلؾ،  ما في

 . (1)(31: )الزخرؼ َّمث هت مت خت حت جت
 

الظاىر أف قكلو:  َّنن من زن رن مم ام  يلُّعند تعقيبو على قكلو تعالى:  -2
خبره. كالجملة إما مستأن ة، أك في محؿ النصب على  َّمنُّمرفكعه على االبتداء ك َّننُّ

مح ـ  إلى  أم: ىك الذم أنزؿ ال تاب في ىذه الحاؿ  أم منقسمان َّزنُّأنيا حاؿ مف
 . (2)كمتشابو

 
قولو: )عطؼ عمى ٱَّمن زن رن مم  ام يل ىل ملُّعند بيانو لقكلو تعالى:   -3

  َّامُّإٌما مرفكع المحؿ  عط ان على الامير المرفكع في  َّزنُّ( يعني أٌف  لمة التاء
المحؿ  على أنو م عكؿ معو. كالمعنى على ل كف م عكؿ )أسلمت( فاصبلن بينيما، أك منصكب 

األكؿ: أسلمت كجيي كأسلـ مف اتبعني كجيو ، على أٌف يقدر ألسلـ المقدر م عكالن غير م عكؿ 
األكؿ  اعتمادان على ظيكر المراد  إذ ليس المراد أني أسلمت كجيي كأسلـ مف اتبعني كجيي. 

التعييف يكىـ أف ي كف المراد أف مف اتبعني  كعلى الثاني: أسلمت كجيي  مع مف اتبعني، كىذا
خبلصو، كليس ذلؾ بمراد  بؿ المراد أنو أسلـ كجيو، كأنا أسلمت  شار ني في إسبلـ كجيي كا 

 .(3)كجيي
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إما حاالن مف الراسخيف، أم: يعلمكف تأكيلو حاؿ  كنيـ قامليف  َّحس جس مخُّي كف قكلو:  -4
ما استمنافان  ما أشار إليو المصنؼ  .(1)ذلؾ، كا 

 
  :كقد يستبعد رأيان إعرابيان ذ ره البيااكم، كمثالو 

يعني  قولو: )حاؿ بإضمار "قد"( ٌَّّ ٰى ٰر ٰذ ييُّعند بيانو لقكلو تعالى:    -1

مرفكع المحؿ  على أنو خبر مبتدأ محذكؼ،  َّجي يه ىهُّإذا  اف قكلو تعالى: 

ي كف قكلو:  َّجي يهُّمجركر المحؿ بالعطؼ على  َّمي خي حيُّك اف قكلو: 

حاالن عف المشبو بيـ، أك استمنافان كاقعان في جكاب مف  ٌَّّ ٰى ٰر ٰذ ييُّ
قاؿ: ما حاؿ آؿ فرعكف كمف قبليـ فيما فعلكا أك فيًعؿ بيـ حتى شبو حاؿ أكلمؾ ال  رة بحاليـ. كأما 

منصكب المحؿ على المصدرية فحينمذ ت كف  َّجي يه ىهُّإذا  اف ال اؼ في قكلو: 
 . (2)حاالن  لعدـ مبلممتو للمقاـ ىذه الجملة استمنافان لبياف السبب، كال ي كف

 
  قد يعرض مسامؿ الخبلؼ بيف النحكييف، مع بياف حجة  ؿ جية كاالعترااات الكاردة

 علييا، كقد يرجح الصكاب عنده. مف أمثلة ذلؾ: 
، إذ (3)قد ذ ر أف أسماء الحركؼ التي ىي فكاتح السكر أسماء معربة النعداـ ما يكجب بناءىا -1

إنو ال علة للبناء إال مشابية الحرؼ شبيان قكيان يقربو منو، ككافؽ في ذلؾ أصحاب المدرسة 
 البصرية مثؿ سيبكيو. 

 
علي ال ارسي مع بياف كجو  ارس، فقد قاـ برد رأم سيبكيو كأبيرد أراء أصحاب بعض المد -2

الرد، مثاؿ ذلؾ: قكلو: )ال اللتقاء السا نيف( رىدٌّ لما ذىب إليو سيبكيو كأبك علي كغيرىما، مف 
ف  اف أف يكقؼ علييا، إال أنيا فتحت ىربان عف التقاء السا نيف على غيره  أف حؽ الميـ كا 
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ال لكجب تحريؾ الميـ في  في و الرد أٌف التقاء السا نيف مغت ركىما الياء كالميـ، ككج الكقؼ كا 
 . (1)قكلؾ: "الـ"

 
، أك على َّييُّمرفكعاف، إما على أنيما بدالف مف َّمئ زئُّقولو تعالى:  -3

ك زي  َّييُّأنيما خبراف لمبتدأ محذكؼ، أك على أنيما ص تاف لػ على مذىب ال سامي  فإنو ييجى
 . (2)أف يكصؼ امير الغامب

 
  :بياف آراء بعض النحاة، بدكف اإلشارة إلى أسماميـ أك مصنافاتيـ، أمثلة ذلؾ 

 
كىك إما )أفعؿ مف( أك )األفعؿ المعرؼ بالبلـ(، فذىب بعض النحاة إلى أنو معدكؿ عف )آخر  -1

ال لما كقع ص ة للن رة في نحك قكلو تعالى   جت هبُّمف(، ال مف )ا خر المعرؼ بالبلـ(، كا 
  .(3)(٨١ٔالبقرة: ) َّخت حت

 
 أنو قيؿ: )شيد ا كالمبلم ة كأكلكا العلـ بأنو ال إلو إال ىك كبأنو قامـ بالقسط(، كأياان في جعلو  -2

رعاية لما اشتير بيف النحاة مف أفَّ الحاؿ المؤ دة ت كف بعد الجملة االسمية،  َّييُّحاالن مف 
 .(4)حتى أفَّ صاحب )ال شاؼ( شرط ذلؾ في )الم صؿ(، كمعناه أف ذلؾ ىك الغالب فييا
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 التوابع:  دفي إيرا شيخ زاده منيج 
 

   العطؼ 
كالشمكؿ كاإلحاطة مف فكامد عطؼ العاـ على الخاص، كالذم عٌبر عطؼ العاـ عمى الخاص:   -1

 ىي مي  خيُّ. مثاؿ ذلؾ: عند ت سير قكؿ ا تبارؾ كتعالى بالتعميـعنو السيكطي في اإلعجاز 
، مف قبيؿ عطؼ الص ة العامة َّٰر ٰذُّ في كف عطؼ قكلو َّٰر ٰذ يي

ي رؽ بيف الحؽ كالباطؿ، فيتناكؿ المتناكلة للمعطكؼ عليو كغيره  ألف جميع ال تب اإلليية فرقاف 
 .(1)ال تب الثبلثة كغيرىا"

تعقيبان على قكؿ البيااكم ، كىك تغاير الذكات  كالعطؼ ي كف على أصلو: عطؼ الذوات المتغايرة -2
ف ف أريد بال رقاف الزبكر ي كف العطؼ مف قبيؿ عطؼ الذكات المتغايرة "، " كا  أريد بو  "كا 

 . (2)المعجزات ال ارقة بيف المحؽ كالمبطؿ ي كف مف قبيؿ عطؼ الذكات المتغايرة"
 

 زيُّعرض تعقيبو على قكلو تعالى: ممثاؿ ذلؾ: في كفامدتو قكة االختصاص، عطؼ التفسير:  -3
عطؼ ت سير  بأف ي كف  قولو: )وباتعاب القرائح في استخراج معانييا("كي كف  َّمي

امير )بيا( تكطمة كتمييدان لما ذ ر بعده، على طريؽ قكلؾ: "أعجبني زيد ك رمو"، فبل تنتثر 
 . (3)الامامر"

 
إٌما مرفكع المحؿ  عط ان على الامير المرفكع  َّزنُّ لمة مثاؿ ذلؾ: ": العطؼ عمى الضمير -4

المحؿ  على أنو م عكؿ   ل كف م عكؿ )أسلمت( فاصبلن بينيما، أك منصكب َّامُّفي 
قاؿ أبك حياف في البحر: إف ىذا الكجو ال يسكغ  ألنو إذا عطؼ على الامير لـز مف  معو".

ذلؾ أف ي كنا شري يف في ال عؿ  ألف المعنى ليس على أنيـ أسلمكا ىـ كىك صلى ا عليو كسلـ 
نما المعنى: أنو صلى ا عليو كسلـ أسلـ كجيو ، كىـ  أسلمكا كجكىيـ ، فالذم كجيو ، كا 

يترجح في اإلعراب أنو معطكؼ على امير محذكؼ منو الم عكؿ، ال مشارؾ في م عكؿ: 
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أسلمت. فالتقدير: كمف اتبعني كجيو. كأااؼ أبك حياف كجيان إعرابيان آخر كىك الرفع على أنو 
 .(1)لمكا كجكىيـ مبتدأ محذكؼ الخبر لداللة المعنى عليو، كالتقدير: كمف اتبعني  ذلؾ  أم: أس

 
  :الصفة 

 
  :ممُّبيانو لقكلو تعالى: ال محذور في الفصؿ بيف الصفة والموصوؼ بالخبر، مثاؿ ذلؾ 

، ص ات للجبللة، كال محذكر في ال صؿ بيف الص ة كالمكصكؼ بالخبر  فإنو جامز َّىم
  .(2))زيده ال ااؿ قامـ (حسف، تقكؿ: 

 
مرفكع  على أنو ص ة لػ)شيء(، كالمعنى:  متعلؽ بمحذكؼ َّنت متُّعند تعقيبو عمى قولو  -

 . (3)أنو تعالى ال يخ ى عليو شيءه  امفه في العالـ
 

 .(4)ٱٱَّىن ننُّص ة لقكلو:  َّري ٰى ينُّعند ت سيره لقكلو تعالى:  -
 

 دأب آؿ فرعكف، بؿ ىك متصؿ بما قبلو، صفة مصدر محذوؼ مدلوؿ عميو، مثاؿ ذلؾ " :
أم لف تغني  َّجم يلُّمنصكب المحؿ  على أنو ص ة مصدر محذكؼ مدلكؿ عليو بقكلو: 

 . (5)عنيـ شيء مف ذلؾ عدـ إغناء مثؿ عدـ اإلغناء عف آؿ فرعكف"
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  :مجُّ"كالظاىر أف اإلاافة في قكلو تعالى: إضافة الصفة إلى موصوفيا، مثاؿ ذلؾ 

أخبلؽ »، ك«جرد قطي ة»إاافة الص ة إلى مكصكفيا،  ما في نحك: مف قبيؿ  َّجح
 . (1)«"ثياب

 كظير ذلؾ في كجو مف كجكه انتصاب "قاممان"، المثاؿ: : اغتفار الفصؿ بيف الصفة والموصوؼ
كاغت ر  أنو قيؿ )ال إلو قاممان بالقسط إال ىك(، ؛ َّيي ىي مي خيُّفي قكلو:  َّخيُّص ة للمن ي بػ"

ال صؿ بيف الص ة كالمكصكؼ باألجنبي بناءن على اتساعيـ في ذلؾ،  ما في قكلو تعالى ح اية: 
 .(2)(31: )الزخرؼ َّمث هت مت خت حت جت هب مب خبُّ

 

 البزل:  -

 )مثاؿ ذلؾ: "فٌسر اإلسبلـ باإليماف على ما عليو المحققكف ًمف أفَّ بزل )نل مً الهل ،
بأف ي سر اإلسبلـ باألر اف الخمسة التي أحدىا اإليماف كاإلسبلـ كاحد، أك بما يتامنو 

الشيادتاف كعلى التقديريف ي كف قكلو: شيد ا بأف الديف عند ا اإلسبلـ متحدان مع قكلو: شيد 
ا بأنو ال إلو إال ىك قاممان بالقسط، صدقان  اتحاد التابع كالمتبكع في قكلؾ: جاءني زيد أخكؾ 

 .(3)حيد كالتعديؿألنيما بمعنى: شيد ا بالتك 
 
  )مثاؿ ذلؾ: "إٍف فٌسر اإلسبلـ بالشريعة  للمبلبسة بينيا كبيف التكحيد كالتعديؿ ّبزل )اؽتنال ،

 .(4)بغير ال لية كالجزمية  فاإلسبلـ بيذا المعنى يشتمؿ على التكحيد كالعدؿ"
 
  :التذكير والتأنيث 
  أثار شيخ زاده في مسألة التأنيث كالتذ ير قاية "أفعؿ الت ايؿ الذم معو مف " فقد بٌيف أنيا ما

"أفعؿ الذم معو )مف( ال "دامت ن رة ال تؤنث كال تثنى كال تجمع، كاستدؿ على ذلؾ بقكؿ الجكىرم: 
ؾ، كبامرأة يثنى كال يجمع كال يؤنث ما داـ ن رة، تقكؿ: مررت برجؿ أفاؿ منؾ، كبرجاؿ أفاؿ من
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أفاؿ منؾ. فإف أدخلت عليو االلؼ كالبلـ أك أا تو ثنيت كجمعت كأنثت، تقكؿ: مررت بالرجؿ 
األفاؿ، كبالرجليف األفاليف، كبالمرأة ال الى، كبالنساء ال اؿ، كمررت بأفاليـ كبأفالييـ 

يؤنث كيجمع كب يابلىأف كب ياًليف. كقالت امرأة مف العرب صغراىا امرأة كليس  ذلؾ آخر  ألنو 
بغير مف، كبغير األلؼ كالبلـ، كبغير اإلاافة. تقكؿ: مررت برجؿ آخر، كبرجاؿ أخر كآخريف، 

 . (1)كبامرأة أخرل، كبنسكة أخر. فلما جاء معدكالن كىك ص ة منع الصرؼ"
 
 (2)كذ ر أف "آخر" ىي تأنيث "أخر" الذم في األصؿ أفعؿ الت ايؿ . 

 
 ال عؿ  كذلؾ ألف تأنيث "ا ية" غير حقيقي، كلكجكد ال صؿ  كأكرد مثاالن على عدـ جكاز تأنيث

 َّمتُّجكاب قسـ محذكؼ، ك َّزت رت يبُّقكلو تعالى: الذم يقـك مقاـ تأنيث ال عؿ: "
اسـ  اف. كلـ يؤنث ال عؿ ألف تأنيث ا ية غير حقيقي، كألنيا بمعنى الدليؿ كالبرىاف، كلكجكد 

 .(3)تأنيث ال عؿ"  فإف ال صؿ يقـك مقاـ َّزتُّال صؿ بينيما بػ
 
  :الجمع واإلفراد 

 يبيف شيخ زاده عند بيانو لم ردات البيااكم جمعيا كم ردىا في  ثير مف األحياف، أمثلة ذلؾ : 

  :(4)جمع أخرل «رخى أي »قكلو: ك َّمي زيُّعند ت سيره لقكلو تعالى. 
 
  :(5)كالقناطر جمع قنطار َّجئُّعند تعقيبو على قكلو تعالى . 

 
 (6) القـك كالنساء كالرىط  ال كاحد لو مف ل ظو جمعه  َّجبُّعند ت سيره لقكلو تعالى: ٱ. 
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  :(1)جمع أغر رأ كالغي  ٱَّحبُّعند تعقيبو على قكلو تعالى. 

 
 المسألة الرابعة: عمـ المعاني

 
ىك قكاعد يعرؼ بيا  ي ية مطابقة ال بلـ مقتاى الحاؿ حتى ي كف كفؽ الغرض الذم سيؽ لو، فبو 

ير، كالحذؼ عف الخطأ في تأدية المعنى المراد، فنعرؼ السبب الذم يدعك إلى التقديـ كالتأخنحترز 
 . (2)آخر، كال صؿ كالكصؿحينان كاإلطناب  نان كالذ ر، كاإليجاز حي

 كمف صكر ذلؾ في القدر الذم حققتو الباحثة مف حاشية شيخ زاده ما يأتي: 
 

 التعريؼ والتنكير: أواًل: 
 

جاء في حاشية شيخ زاده، ما يدؿ على تعريؼ  ؿ مف المسند كالمسند إليو، كمف ذلؾ التعريؼ التعريؼ:  
 بالبلـ، كت كف إما للعيد أك للجنس ت يد االستغراؽ، مف األمثلة على ذلؾ: 

  (3)للجنس، كالجنس المطلؽ محمكؿ على ال امؿ منو َّمل يكُّالبلـ في قكلو. 
 
  
   :على  قولو: )أو بأحواؿ الذيف اتقوا( َّحك جك مقُّفي معرض ت سير قكلو تعالى

 . (4)أف ي كف تعريؼ العباد للعيد، كاألكؿ على أف ي كف للجنس
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مف قبيؿ إاافة  َّجح مجُّاإلاافة في قكلو تعالى: كقد ي كف التعريؼ باإلاافة: مثاؿ ذلؾ: 
ىنا معنى كقد ت يد اإلاافة «. أخبلؽي ثيابو »، ك«جردي قطي ةو »الص ة إلى مكصكفيا،  ما في نحك: 

 . (1)"التعظيـ أك االختصاص"
 

مرفكع على أنو خبر مبتدأ محذكؼ  أم:  وقولو: )فئٌة تقاتؿ(كقد جاء في مثاؿ استكاء التعريؼ كالتن ير: "
لٌما  اف معرفةن  اف القياس أف  -«إحداىما»كىك -إحداىما فمة تقاتؿ، كفمة أخرل  افرة، كالمبتدأ المقدر 

يقاؿ: كاألخرل، بتقدير: كال مة األخرل  افرة، إال أف تعري يا لٌما  اف باعتبار  كنيا أخرل ال متيف 
 . (2)ي يا سكاءن"المذ كرتيف  اف تن يرىا كتعر 

 
جاء التن ير في حاشية شيخ زاده ذا داللة على معافو ببلغية  مثؿ التعظيـ، كمف أمثلة ذلؾ: التن ير: 

كمثاؿ ﴾. رب يئ﴿، إشارة إلى أف التن ير للتعظيـ. أم تن ير قكلو: منتقـ( قولو: )ال يقدر عمى مثمو
 . (3)للتعظيـ َّحكُّآخر: تن ير 

  
 : الخبر واإلنشاء: ثانياً 
 

 يعني االست ياـ في مثؿ ىذا  قولو: )لّما وضحت لكـ الحجة(: است ياـ ي يد االستقصار كالتعيير
المقاـ للتنبيو على تحقؽ ما يقتاي حصكؿ المست يـ عنو، كاستبطاء المخاطب كلكمو على 

، بعد (19المامدة: ) َّجي يه ىهُّمساىلتو في اإلقداـ على تحصيلو، كمنو قكلو تعالى: 
االنتياء عف الخمر كالميسر، كفي ىذا األسلكب تعيير للمخاطبيف بالببلدة أك ذ ر ما يكجب 

 .(4)المعاندة
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 االعتراض:ثالثًا: 
كلو صلة بعلـ النحك أياان ل نو كرد عند شيخ زاده باالستعماؿ الببلغي ال  كىك مف أنكاع اإلطناب 

متصليف معنى بجملة أك أ ثر ال محؿ ليا كىك أف يؤتى في أثناء ال بلـ أك بيف  بلميف كمعناه: "النحكم، 
معتراان بيف  َّحط مض خض حض جضُّفي كف قكلو تعالى: مثاؿ ذلؾ قكلو: "، (1)مف اإلعراب لن تة"

مقالتييـ مدحان ليـ بما ذ ر مف جكدة الذىف، كحسف النظر، كاالىتداء لتأكيؿ المتشابو على كجو يرااه ا 
؛ َّحض جض مصُّبينيما قكلو: اعترض ، َّجع مظ حط مضُّ. كمثاؿ آخر: (2)تعالى

تقديمان للكعيد على الح ـ، كاىتمامان لبياف سببية اتصافيـ باألكصاؼ الثبلثة المذ كرة للكعيد المذ كر، كىك 
  .(3)جكاب شرط محذكؼ  أم: إذا  اف األمر  ذلؾ كاتص كا بيا فبشرىـ بعذاب أليـ"

 
 المجاز: رابعًا: 

، مف ذلؾ في معرض ت سير قكلو (4)كيراد بو: استعماؿ ال بلـ على خبلؼ أصلو المكاكع في اللغة 
كقالكا لنا على قصد اإللزاـ: أنتـ ، ( ٧ٔٔ: )النساء َّيي ىي مي خي حي جيُّتعالى: 

ا تقكلكف أنو ركح ا ك لمتو ألقاىا إلى مريـ، كىك  اؼ لنا في إلزام ـ  ألف ذلؾ اعتراؼ من ـ بأنو ابف 
كابف الشخص ي كف مف جنسو فيك إلو كابف اإللو، فأنزؿ ا تعالى ىذه ا ية ردان علييـ، كتكجيو الرد: أٌف 

 .(5)ما ذ ركه مف ا ية محتمؿ للحقيقة كالمجاز، كظاىر معناه مخالؼ للدليؿ العقلي
 الترقي: ًا: خامس 
 . (6)أف يذ ر معنى، ثـ يردؼ بما ىك أبل  منو" : "كىك 

عطؼ وقولو: )وألف المقصود(  َّرث يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مبُّمثاؿ ذلؾ: عند قكلو: 
 بحسب المعنى، أم قٌدـ ذ ر األرض ل كف المقصكد بياف إحاطة علمو بما اقترؼ فييا.: )ترقيًا( على قكلو

كالترقي ألف المقصكد بالذ ر إحاطة العلـ ب ؿ ما اقترؼ فييا مف معاصي كذنكب جلية كخ ية، كأياان 
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إلظيار االعتناء بشأف أحكاؿ أىليا، كالترقي مف األدنى إلى ألعلى باعتبار القرب كالبعد منا المستدعييف 
 .  (1)الت اكت بالنسبة إلى علكمنا

 

 المسألة الخامسة: عمـ البياف 
يا أصكؿه كقكاعدي، يعرؼ بيا إيرادي المعنى الكاحد، بطرؽ يختلؼ " كمف صكر اعتنامو بعلـ البياف كىك بعاي

عف بعض، في كياكح الٌداللة العقلية على ن س ذلؾ المعنى، فالمعنى الكاحد: ييستطاع أداؤه بأساليب 
ميختل ة، في كاكح الٌداللة عليو
كقد ت كؽ شيخ زاده في بيانيا في القدر الذم حققتو الباحثة في ىذه ، (2)

 الدراسة، كمف أمثلة ذلؾ: 
   :االستعارة 

جنس المشبو بو داال  التشبيو كتريد بو الطرؼ ا خر مدعيا دخكؿ المشبو فيىي أف تذ ر أحد طرفي 
القدر الذم كمف أنكاعيا التي تعرض ليا شيخ زاده في (3)على ذلؾ بإثباتؾ للمشبو ما يخص المشبو بو

 حققتو الباحثة مف الحاشية: 
ي كف المستعار فييا  عندماة فييا بل ظ المشبو بو، كتبعيح االستعارة التصريحية التبعية: كتعني ما صر 

 .(4)فعبلن، أك اسمان مشتقان، أك حرفان"
 

شبو ما ذ ر    َّٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يهُّعند تعقيبو عمى قولو تعالى: 
إف مف نصب الدالمؿ العقلية كالسمعية، على التكحيد كاإلقرار بو كاالحتجاج عليو، بالشيادة بو  مف حيث 

مف قبيؿ االستعارة التصريحية التبعية.  َّجي يهُّ ؿ كاحد منيا يدؿ عليو كي شؼ عنو، في كف قكلو: 
 . (5)ك ذا شيدت المبلم ة، كشيد أكلكا العلـ
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 َّىق يف ىف يث ىث نث مثُّ: عند تعقيبو عمى قولو تعالى: (1)الكناية  
 

تدؿ على أنو تعالى قيكـ جميع فيذه ا ية ل كنيا  ناية عف  كنو تعالى قادران على جميع المم نات 
 . (2)ال امنات

 
 ناية عف  َّحئ جئُّقكلو: )فقد ن عكا أن سيـ( يعني أٌف قكلو:   َّحئ جئُّ: عند بيانو قولو تعالى

ال فبل فامدة في إيراد ىذه الشرطية  .(3) ىذا المعنى، كا 
 

 يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ: عند تعقيبو عمى قولو تعالى

كاستاعؼ أبك البقاء جعلو ص ة للعباد  إذ قاؿ: ، َّمص خصُّ)ص ة للمتقيف(  أم لقكلو   َّجنحن
"ألف فيو تخصيصان لعلـ ا تعالى"  فإنو يشعر بأف  كنو تعالى بصيران مخصكص بطام ة مخصكصة، كال 

 ناية عف محذكر فيو  ألف علمو تعالى بإنابتيـ إلى ا تعالى كبمقدار مشقتيـ في العبادة كالطاعة، 
 .(4)مجازاتيـ علييا على حسب ما كعده"

 
 المسألة السادسة: عمـ البديع 

كقبكال بعد  نان سٍ حي  ب ال بلـى سً  ٍ علـ تعرؼ بو الكجكه كالمزايا التي تي كقد ت كؽ في بياف علـ البديع كىك " 
"، كقد تعٌرض شيخ زاده فيما حققتو الباحثة مف حاشيتو  (5)رعاية المطابقة لمتقاى الحاؿ التي يكرد فييا
 لبعض المحسنات البديعية، كىي  ما يأتي: 
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  :المؼ والنشر 
ذ ر متعدد على جية الت صيؿ أك اإلجماؿ، ثـ "ذ ر" ما ل ؿ كاحد مف غير تعييف  ثقة بأف السامع "كىك 

كالمرتب ىك أف تذ ر األشياء المتعددة م صلة ثـ بذ ر ما ، كفيو نكعاف، مرتب كغير مرتب، (1)"يرده إليو
يتصؿ بيا على سبيؿ الترتيب مف غير تعييف، ثقة بأف السامع يرده إليو، كالذم في  بلـ شيخ زاده ىك مف 

 قبيؿ اللؼ كالنشر المرتب. 
 

قولو: )الخطاب لقريش ٱَّيت ىت نت مت زت  رت يبُّمثاؿ ذلؾ عند تعقيبو عمى قولو تعالى: 
  .(2)"قؿ لمشر ي م ة أك للييكد" قكلو أكالن:  لؼ على ترتيب لمييود(أو 

 

  :االلتفات 
حقيقتو التعبير عف معنى بطريؽ مف الطرؽ الثبلثة: الت لـ، كالخطاب، كالغيبة، بعد التعبير عنو بطريؽ  

، كفي القدر الذم حققتو الباحثة في ىذه الدراسة بٌيف صكرة (3)"آخر منيا ، كلو في الجملة ستأ صكرو
 االلت ات مف الخطاب إلى الغيبة كمف الغيبة إلى الخطاب،  ما في المثاليف ا تييف: 

  
  )أم بالتنافي المذ كر لٌكف الخطاب  أم: الت ت مف الخطاب إلى الغيبة، كذلؾ عند  )ولئلشعار بو

  .(4)َّمه جه هن من خنُّو على قكلو تعالى: تعقيب
   :إلى  َّريُّالت ات مف الغيبة في قكلو:  َّمس خس حس جس مخُّقولو تعالى

الخطاب  تشري ان ليـ حيف تحريايـ على ا تساب ثكاب ا تعالى كمنافع ا خرة، بعدما عدد ليـ 
 . (5)نعـ الدنيا كمستلذاتيا

 

  

                                                           

 . 4/600 ،بغية اإليضاح ،ينظر: الصعيدم (1)
 مف قسـ التحقيؽ. ،148ينظر: ص ( 2)
 . 141ص  ،عموـ الببلغة ،المراغيينظر: ( 3)
 مف قسـ التحقيؽ. ،137ينظر: ص ( 4)
 مف قسـ التحقيؽ. ،173ينظر: ص ( 5)
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 المبحث الثالث: منيجية التحقيؽ  

 
 كفيو ثبلث مطالب: 

 
 األوؿ: منيج التحقيؽ:  المطمب

 
مما ، نيا م تكبة بخط المؤلؼ ن سوإإذ - اختيارم لنسخة تر يا المكجكدة في م تبة فيض ا أفندم بعد

قدر المستطاع ابط النص كمبلحظة ال ركؽ بينيا كبيف النسخ  حاكلتي  -النسخ  افةبيف  ميزةيجعليا الم
 في التحقيؽ على النقاط ا تية:  اعتمدتي كقد ، الثبلث األخرل

ثبات ال ركؽ ذات القيمة كغيرىا، كمقابلتو على األصكؿ، المخطكط لنصنسخ ا  -1  كاعك ، كا 
 كت قيره بدقة.، عبلمات الترقيـ عليو

نيا كذلؾ أل  النسخة األصؿ، كقد رمزت ليا بالرمز "أ"، ختيار نسخة م تبة فيض ا أفندم بتر ياا -2
 كأ ثر النسخ ابطان كدقة ككاكحان كتمامان. ، بخط المؤلؼ

كم تبة كرمزىا "غ"،  مف م تبة الغازم خسرك بؾ، ثبلث نسخ أخرل مف م تبات مختل ة اعتماد -3
  ، كقد قيًرمت على الشيخ زاده .  كرمزىا "ؼ" كم تبة فيض ا أفندمكرمزىا "ـ"،  جامعة متشغف

 القسـ المحقؽ على الرسـ كاإلمبلء المتعارؼ عليو ا ف.  نسخت -4
 مع تكجيو بعض القراءات. ، القراءات القرآنية مف مصادرىا المعتمدة تكثيؽ -5
 نقكؿ شيخ زاده مف أصكليا.  تكثيؽ -6
كذلؾ في ، كربطيا بالشرح بطريقة سلسة متصلة مع شرح شيخ زاده "عبارات "البيااكم ترتيب -7

كقد قسمت الص حة الكاحدة إلى أربعة ة كشرحيا في ص حة كاحدة غالبان. سياؽ ت كف فيو العبار 
أقساـ: القسـ األكؿ تكاع فيو ا يات ال ريمة بخط المصحؼ الشريؼ، كالقسـ الثاني يكاع فيو 
نصَّ  بلـ البيااكم، كالقسـ الثالث يكاع فيو نص حاشية شيخ زاده، كالقسـ الرابع ىامش 

  .التكثيقات
 كتصحيحو كتدقيقو مرات عدة. ، لمحقؽ بعد تنايده على أصلوالنص ا مقابلة -8
، الطبعة األكلى محققة ديثةنص "البيااكم: ل ظان كش بلن كت قيران  باالعتماد على نسخة ح تحرير -9

 ـ. 2000ىػ/1421لدار الرشيد في بيركت 
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ي ذ رت مف مصادرىا األصلية، أك مف المصادر الت غكييفأقكاؿ الم سريف كالنحكييف كالل كثقت -10
 فييا، مبتدما بمصن ات المؤل يف أن سيـ ما أم ف. 

كمراقبتو بعناية للتأ د مف ارتباط نٌص "البيااكم" ، على إخراج الحاشية إخراجان فنيان متقنان  الحرص -11
أك ، سقاطاإلأك ، كخلكه مف أم عيكب في اإلخراج، بنص المشركح منو في "حاشية شيخ زاده"

 نتقاؿ في فقراتو. االأك ،  كتال
 . ةكجو  ؿ كرقة مف أكراؽ النسخ المخطكط يةفي اليامش إلى نيا أشرت -12
 إلى عزكتيا ثـ، ﴿ ﴾  ذافي النص بيف قكسيف مزىريف ى ةا يات القرآنية ال ريمة الكارد كاعت -13

 . المتف في كذلؾ ا ية رقـ ذ ر سكرىا، مع
ثـ خٌرجت ىذه األحاديث في ، األحاديث الكاردة في النص بيف قكسيف ىبللييف ى ذا ) ( كاعت -14

 كاتبعت الطريقة ا تية في التخريج: ، اليامش
 ا ت يت بذلؾ. ، أك في أحدىما، في اف الحديث في الصحيح إف 
 ف خرجتو مف السنف األربعة كغيرىا مف  تب ، أك أحدىما، في اف خارجان عف الصحيح كا 

 .كأذ ر الح ـ على الحديث مف أقكاؿ المحدثيف، السنة
 الجزء كالص حة مف ال تاب الذم كرد فيو الحديث غالبان.  أذ ر 

مع ذ ر ، ترجمة مكجزة ال تتجاكز غالبان ثبلثة أسطر ذ رىـالذيف كرد  بلـألعبعض ال ترجمت -15
 مصادر الترجمة كذلؾ في اليامش. 

 ال لمات الغاماة.  شرحت -16
 . ةمف النسخ المخطكط مختارةكراؽ صكران أل كاعت -17
كتجلك ما ، تم ف القارئ مف الكصكؿ إلى بغيتو منيما بيسر، رس علمية  اش ةافي لحاشيةعملتي ل -18

 : كىذه ال يارس ىيالتراث ببل فيارس  نز ببل م تاح.  ف تب، في طياتو مف م نكنات
 

  ا يات ال ريمة  فيرس 
 األحاديث النبكية  فيرس 
 األشعار  فيرس 
 األعبلـ  فيرس 
 المصادر كالمراجع  فيرس 
 المكاكعات.  فيرس  
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 المطمب الثاني: وصؼ النسخ المعتمدة: 
 

غ ) أ، ؼ، ـ، : اعتمدت في القسـ المحقؽ مف حاشية شيخ زاده على نسخو أربع، رمزت ليا بالرمكز ا تية
، كقد تميزت ىذه النسخ عف غيرىا بجكدة الخط ككاكحو، كالعديد مف الميزات، كسأقكـ ببياف  ؿ نسخة (

 كمكاص اتيا  ا تي: 
 النسخة األولى: النسخة األصؿ وقد رمزت ليا بػ) أ( وتتميز باآلتي:

  
شير   تبت بخط المؤلؼ بدليؿ قكلو في نياية الجزء الثالث " كقع ال راغ منيا في الثالث مف  -1

شكاؿ مف شيكر سنة ثبلث كأربعيف كتسعمامة، على يد مؤل و ال قير إلى ربو الغني القدير محمد 
ابف الشيخ مصلح الديف"، كفي نياية المجلد الرابع قاؿ: " كقع ال راغ مف  تابة ىذه القطعة ال ريمة 

كفي نياية  في أكامؿ الشير المبارؾ شير ذم القعدة مف شيكر سنة أربع كأربعيف كتسعمامة"،
المجلد الخامس: "كقع ال راغ مف تسكية ىذه القطعة المبار ة في أكاسط الشير المبارؾ شير ربيع 
األكؿ مف شيكر سنة ست كأربعيف كتسعمامة "، كفي نياية السادس  ذلؾ قاؿ: " تمت في أكامؿ 

ا  الشير المبارؾ مف ذم الحجة مف شيكر سنة ست كأربعيف كتسعمامة على يد أاعؼ عباد
كأحكجيـ إلى ع كه كغ رانو المذ كر شيخ زاده"، كىي دقيقة الخط، جلية الابط،  تبت بأناة بالغة، 

 كخط م صح غالبان. 
عدد أجزاميا ثمانية، تم نت الباحثة مف الحصكؿ على سبعة منيا، عدد أكراؽ المجلد األكؿ  -2

(، 245(، كالسادس )363)(، كالخامس 312(، كالرابع )417(، كالثالث )408(، كالثاني )403)
 .(231كالسابع )

سطر، كعدد ال لمات في السطر الكاحد  24-20تتراكح عدد السطكر في الص حة الكاحدة ما بيف  -3
 . لمة 17-11ما بيف 

    .( كرقة19(، كالقسـ المحقؽ ) 417عدد كرقات المخطكط المجلد الثالث)  -4
باللكف األسكد، كعند المجلد الرابع بدأ  صدر قكؿ المؤلؼ بػ)قكلو(، كقد جاءت في أكامؿ حاشيتو -5

  .ب تابتيا باللكف األحمر، مع كاع خط فكقيا باألحمر  ذلؾ
  .جيدة مف حيث أنو ال سقط فييا، كال رطكبة، كال تمزؽ -6
  .م تبة فيض ا أفندم في اسطنبكؿ بتر يا مصدرىا -7
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( ˇمكاعيا بكاع عبلمة )تحتكم النسخة على إاافات مف قبؿ المؤلؼ، كالتي  اف يشير إلى  -8
  .أحيانان، كأحيانان أخرل ال يشير

  .يا تصحيؼفيال يكجد  -9
  . تابة رؤكس ا يات القرآنية  بالخط األحمر -10

 
 النسخة الثانية: المرموز ليا بالرمز ) ؼ(: 

 
 . تبت بخط نسخ كااح  -1
  ، كىذا تـ إثباتو في ص حات المخطكط .  قرمت على شيخ زاده  -2
 .  في اسطنبكؿ بتر يامصدرىا م تبة فيض ا أفندم  -3
  .( سطر في الص حة الكاحدة 27-24يتراكح عدد السطكر مف )  -4
  .(  لمة 24-13كتتراكح عدد ال لمات في السطر الكاحد مف ) -5
ي تب  لمة "قكلو " في الص حات األكلى باللكف األحمر، كفي باقي المخطكط يترؾ فراغان م اف   -6

  .دالة على قكؿ المصنؼ"قكلو "، ال
 .ي تب رؤكس ا يات القرآنية باللكف األحمر -7
  .مليمة بالشرح في حكاشييا -8
  .عف باقي النسخ كىذا ما تميزت بوي تب باليمز ال بالتسييؿ،   -9

  .( كرقة 12تـ تحقيؽ ) (،  499عدد الكرقات  )   -10
  .في بعض ص حاتيا رطكبة أدت إلى ذىاب بعض ال بلـ  -11
  .ا ت رار ل قرات مف الشرح سبؽ ذ رىا ك ررتفي بعض ص حاتي  -12
 .يكجد فييا تصحيؼ، جاء في ص حات قليلة  -13
انتيى ال راغ مف استسنساخ ىذا ال تاب في كقت صبلة العصر ألربع مات مف الشير المبارؾ  -14

رجب، أربع كثبلثيف كتسع مامة، على يد الاعيؼ المحتاج إلى ع ك ربو اليادم صادؽ بف حمزة 
  .ا عنيـبف خليؿ ع ا 
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 النسخة الثالثة: المرموز ليا بالرمز "ـ ": 
 
  .نسخت بخط فارسي )نستعليؽ( كىك كاحد مف أىـ خطكط اليد في  تابة السيناريك ال ارسي  -1
  .نسخت عف طريؽ ما ال يقؿ أربع أيدم مف األتراؾ -2
ترقيـ الص حات بقلـ الرصاص، كاألرقاـ الغريبة تـ كاعيا عف طريؽ الرقمنة، حتى األكراؽ   -3

  .ال ارغة بأكؿ ال تاب كآخره تـ ترقيميا
  .( كرقة11كرقة، كأكراؽ القسـ المحقؽ ) 267عدد أكراقيا  -4
  .( ملـ105*210) 184*282مقاسات الكرقة الكاحدة:  -5
لبعض األجزاء نتيجو حملو كرفعو مما أدل إلى فقداف بعض  حالتيا على الرغـ مف الحالة السيمة -6

  .أجزاء القماش أك الكرؽ  جيدة
غبلؼ ال تاب: ألكاح مغطاة بأكراؽ ص راء باىتة كأقمشة خاراء، كزرقاء مدعكمة بالكرؽ،  -7

  .باإلاافة إلى جلد لكنو أخار غامؽ  لكف الزيتكف
  .برنستكف جمعت معظـ أجزاميا مف قسـ ييكدا في  م تبة جامعة -8
  .( سطر29سطكر الص حة الكاحدة  )  -9

  .(  لمة 22-15عدد  لمات السطر الكاحد ما بيف )  -10
  .فييا بعض التصحيؼ -11
  .م تكبة على ص حة كاحدة طكلية الش ؿ  -12
  .مكقع جامعة متشغف على الشب ة العن بكتية مصدرىا -13
  .ال يكجد  تعليقات على الحاشية  -14
  .ي تب  لمة "قكلو" باللكف األحمر  -15
 

 النسخة الرابعة: المرموز ليا بالرمز "غ": 
 
  . تبت بخط نسخ كااح متكسط الحجـ  -1
  .( سطر 17عدد سطكر الص حة الكاحدة )  -2
  .(  لمة18-13عدد ال لمات في السطر الكاحد ما بيف ) -3
كال تمزؽ، عدد كرقات ( كرقة في حالة جيدة ال رطكبة فييا  1007عدد كرقات المخطكط )  -4

  .( كرقة29المخطكط المحقؽ )
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  .علييا تعليقات قليلة  -5
  .فييا سقط  ثير قد يتجاكز الص حة ال املة -6
 .  م تبة الغازم خسرك بيؾ مكجكد في سرايي ك ، عاصمة البكسنة مصدرىا -7
  .يكتب ك م  "قوله" دنل ون األحمر -8
منه ف  شهر  تها الننىخالرادع فق  انأمن الجزء ،  6166الموافق ، هـ6221تمت دتنريخ:   -9

 ن ومنئتين وألف ل هجرة.شيدنن ىن  أردع وبشري
 .كمن أشنر ف  ختن  الجزء الرادع من المخطوط، ننىخهن هو الىي  محم  شنكر -51
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 المطمب الثالث: نماذج عنيا: 
 

 نماذج مف النسخة األصؿ  مف مكتبة فيض ا أفندي المرموز ليا بالرمز )أ( 
 األولى مف المخطوط "أ"  الورقة
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 األخيرة مف المخطوط "أ"  الورقة
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 نماذج مف نسخة مكتبة فيض ا أفندي المرموز ليا بالرمز "ؼ"  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 األولى مف المخطوط "ؼ"  الورقة
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 األخيرة مف المخطوط "ؼ"  الورقة
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 نماذج مف نسخة مكتبة متشغف المرموز ليا بالرمز  "ـ" 
  الصفحة األولى مف المخطوط "ـ" 
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 الصفحة األخيرة مف المخطوط "ـ" 
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 المرموز ليا بالرمز "غ" األولى مف نسخة مكتبة الغازي خسرو بؾ الورقة
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 األخيرة مف المجمد الرابع مف نسخة الغازي خسرو بؾ لورقةا
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 الكغه الجاىٕ

  

 اليَّصُّ امُلخكَّل
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  يل ىل مل خل  ٱ

 

ٱٱ َّيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ

 إِللقاء ؛عمييا يوقؼ أف حقيا المشيور، وكاف في الميـ فتح إنما َّيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ
 في الميـ لمدرج؛ فإف ال لمتخفيؼ أسقطت الثابت، ألنيا حكـ في أنيا عمى ليدؿ ؛عمييا اليمزة حركة
 محذور غير الساكنيف؛ فإنو اللتقاء ال الداؿ عمى اليمزة حركة بإلقاء اثناف" كقوليـ: "واحدِ  الوقؼ حكـ
 .. .الـ في الميـ تحرؾ لـ الوقؼ، ولذلؾ باب في

  (3).(2)سكرة آؿ عمراف مدنية باالت اؽ، (1)رب يسر كأعف كتمـ بالخير يل ىل مل خل
سقاط  َّىل مل خلُّ ، قرأ الجميكر(إنما فتح الميـ)قولو:   (5)، كقرأ أبك ب ر(4)الجبللة ىمزةب تح الميـ كا 

 

                                                           

 سقطت مف: "غ". ( 1)
كمػػف أكامػػؿ مػػا نػػزؿ فػػي المدينػػة بعػػد سػػكرة البقػػرة كسػػكرة األن ػػاؿ. ينظػػر:  ،أجمػػع العلمػػاء علػػى أٌف سػػكرة آؿ عمػػراف مدنيػػة( 2)

دار إحيػاء ال تػب  ،ـ1957-ى 1379 ،1ط ،(1/194) ،القػرآف البرىػاف فػي عمػـو ،أبك عبػد ا بػدر الػديف ،الزر شي
-ى 1394 ،(1/41) ،اإلتقػػاف فػػي عمػػوـ القػػرآف ،عبػػد الػػرحمف بػػف أبػػي ب ػػر ،محمػػد إبراىيـ.السػػيكطيقيػػؽ تح ،العربيػػة
 محمد إبراىيـ.  قيؽتحػ ،الييمة المصرية العامة لل تاب ،ـ1974

 في "غ": كآييا مامتاف. ( 3)
تحقيػؽ  ،مصػر ،دار المعػارؼ ،ى1400 ،2ط ،(200ص ) ،السبعة في القراءات ،أحمد بف مكسى ،ينظر: ابف مجاىد( 4)

تحقيػػؽ علػػػي  ،(338-1/336) ،النشػػر فػػي القػػراءات العشػػر ،شػػمس الػػديف أبػػك الخيػػر ،ابػػف الجػػزرمشػػكقي اػػيؼ. 
 المطبعة التجارية ال برل.  ،الاباع

اختلػؼ فػي اسػمو  ،اإلمػاـ العلػـ راكم عاصػـ ،بػف سػالـ أبػك ب ػر الحنػاط النيشػلي ال ػكفي ىػك: شػعبة بػف عيػاش أبو بكر( 5)
قطع اإلقراء قبؿ  ،كعرض القرآف على عاصـ ثبلث مرات ،كلد سنة خمس كتسعيف ،على ثبلثة عشر قكالن أصحيا شعبة

تػكفي فػي جمػادل األكلػى سػنة ثػبلث  ،ك ػاف يقػكؿ أنػا نصػؼ اإلسػبلـ ،ك اف إماما  بيػران عالمػان عػامبلن  ،مكتو بسبع سنيف
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ألف   (3)القراء( ، كىي قراءة اعي ة مخال ة لقراءة جميكر(2)َّىلُّبس كف الميـ كفتح ألؼ  (1)عف عاصـ
 .(7)((6))عمؿ بياال مف السبعة فبل يي  (5)، فيي مف العشرة(4)مف ركاىا عف أبي ب ر ىك يحيى

 

                                                                                                                                                                                      

 ،غايػة النيايػة فػي طبقػات القػراء ،شمس الػديف أبػك الخيػر ،كتسعيف كمامة كقيؿ سنة أربع كتسعيف. ينظر: ابف الجزرم
  .م تبة ابف تيمية ،ى1351 ،بدكف طبعة ،(1/325-327)

قػػرأ القػػرآف علػػى أبػػي عبػػد الػػرحمف  ،األسػػدم مػػكالىـ ال ػػكفي القػػارئ اإلمػػاـ أبػػك ب ػػر ىػػك: عاصػػـ بػػف أبػػي النجػػكد عاصػػـ( 1)
تػػكفي  ،انتيػػت إليػػو اإلمامػػة فػػي القػػراءة بال كفػػة ،كزر بػػف حبػػيش األسػػدم كجماعػػة. مػػف التػػابعيف كأحػػد السػػبعة ،السػػلمي

 ،ر عمػى الطبقػات واألعصػارمعرفة القراء الكبػا ،شمس الديف ،عاصـ في آخر سنة سبع كعشريف كمامة. ينظر: الذىبي
 دار ال تب العلمية.  ،ـ1997-ى 1417 ،1ط ،(53-51ص)

 ،الحجػػة لمقػػراء السػػبعة ،أبػػك علػػي الحسػػف بػػف أحمػػد ،ال ارسػػي(. 200)ص ،السػػبعة فػػي القػػراءات ،ابػػف مجاىػػدينظػػر: ( 2)
 ،الػداني ي.تبشير جكيجا ،تحقيؽ بدر الديف قيكجي ،دمشؽ ،دار المأمكف للتراث ،ـ1993-ى 1413 ،2ط ،(3/5-6)

 ،جامعػة الشػارقة ،ـ2007-ى 1428 ،1ط ،(2/505) ،جامع البياف فػي القػراءات السػبع ،أبك عمرك عثماف بف سعيد
 اإلمارات. 

 ك تب قبليا بسـ ا الرحمف الرجيـ كبو نستعيف.  ،أثبتت في "ؿ"( 3)
ركل القراءة عف أبػي ب ػر بػف عيػاش  ،إماـ  بير حافظ ،ىك: يحيى بف آدـ بف سليماف بف خالد بف أسيد الصلحي يحيى( 4)

نما ركل النػاس عنػو الحػركؼ سػماعان  ،سماعان  كىػك لػـ يقػرأ  ،كركل أياان عف ال سامي كيحيى لـ يقرئ أحد القرآف سردان كا 
نمػػا قػػرأ عليػػو الحػػركؼ غايػػة تػػكفي يػػـك النصػػؼ مػػف ربيػػع ا خػػر سػػنة ثػػبلث كمػػامتيف. ينظػػر:  ،علػػى أبػػي ب ػػر القػػرآف كا 

 . 364- 2/363 ،النياية في طبقات القراء
فيػو مخال ػة بدىيػة جػدان فػي علػـ تعػد مػف القػراءات العشػر  يحيػى عػف أبػي ب ػربػأف قػراءة ( رحمػو ا: شػيخ زاده)ما قالو ( 5)

كعاصػـ مػف السػبعة ف يػؼ  ،إذ إنػو أخػذ القػراءة عػف أبػي ب ػر عػف عاصػـ ،القراءات  كىي أف يحيى بػف آدـ مػف السػبعة
كذ ػر ابػف الجػزرم  ،ت كف قراءتو مف العشرة ؟ كىذه القراءة لـ يركىا يحيى بف آدـ كحده عف أبي ب ر بػؿ ركاىػا آخػركف

ككصػػ و بأنػو إمػػاـ  بيػر مػػف األممػػة األعػبلـ ح ػػاظ السػػنة.  ،ثمػاف كخمسػػيف طريقػان صػػحيحة ليحيػػى بػف آدـ عػػف أبػي ب ػػر
النشػر  ،(. ابػف الجػزرم3/953) ،جامع البيػاف ،أبك عمرك الداني.(94ص ) ،القراءاتالسبعة في  ،ينظر: ابف مجاىد
 (. 1/156) ،(150-1/146) ،في القراءات العشر

  "ـ": الحمد  رب العالميف كالصبلة كالسبلـ على سيد األنبياء كالمرسليف كعلى آلو كصحبو أجمعيف. في أااؼ( 6)
 سقطت مف: "غ". ( 7)
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التي  (1)ألف أسماء الحركؼ  بيا سا نة س كف كقؼ ظى  َّ لى تى )أم أف يي  (عمييا وكاف حقيا أف يوقؼ)قولو: 

  .(2)النعداـ ما يكجب بناءىا ىي فكاتح السكر أسماء معربة 
اإلعرابية إال أنيا لٌما لـ تتر ب مع العامؿ لـ تحدث فييا المعاني المقتاية إلف يظير فييا الييمات )

فكجب أف ت كف أعجازىا سا نة س كف كقؼ ، فلـ يبؽ كجو إلسقاط ىمزة الجبللة إلنو لما كقؼ على ما 
نما تسقط في حاؿ الدرج كالكصؿ ، إاٌل  قبليا أيبتدئ ال بلـ بيا كىمزة الكصؿ ال تسقط في ابتداء ال بلـ كا 

ف  اف األسماء اتَّ  أنو لٌما لـ تنقطع الن س عند تل ظ  ؿ  كاحد مف صؿ االسـ بما بعده صكرة كل ظان ، كا 
منقطعان عنو حقيقةن كمعنىن فاسقطت ف انت اليمزة  أنيا كاقعة في الكصؿ فأسقطت تخ ي ان ، كألقيت حر تيا 
إلى الميـ التي قبليا ، لتدؿ على اليمزة المحذكفة إلنيا لما أسقطت للتخ يؼ ال للدرج  انت ثابتة ح مان ، 

الميـ لتدؿ تلؾ ال تحة على  كف اليمزة في ح ـ الثابت ، فإنيا لك حذفت للدرج لسقطت فنقلت فتحتيا إلى 
بحر تيا ألف سقكط محؿ الحر ة يستلـز سقكط ما حٌؿ فيو ، فبل يتصكر نقؿ حر ة ما سقط للدرج   فلذلؾ 

 ر عنو ، ب تح الميـ كطرح ىمزة الجبللة خبلفان لعاصـ على ركاية أبي ب  ٱَّىل مل خلُّقرأ جميكر القراء 

                                                           

اسػػميتيا أنيػػا متصػػرفة فػػي اإلمالػػة كفػػي الت خػػيـ كالتعريػػؼ كالتن يػػر كالجمػػع كالتصػػغير كالكصػػؼ كاإلسػػناد  ممػػا يػػدؿ علػػى( 1)
كمػف ذلػؾ مػا جػاء  ،كاإلاافة  ما أف االسػـ داؿ علػى معنػى فػي ن سػو بع ػس الحػرؼ الػذم يػدؿ علػى المعنػى فػي غيػره

إذا أردتـ أف تل ظكا بال ػاؼ التػي فػي "لػؾ" كالبػاء عف الخليؿ ال راىيدم: " قاؿ الخليؿ يكمان كسأؿ أصحابو:  يؼ تقكلكف 
فأمػالكا ال تحػة  ،التي في "ارب" ؟ فقيػؿ لػو: نقػكؿ بػاء  ػاؼ ". كقػاؿ أبػك علػي ال ارسػي: " أنيػـ قػالكا: يػا زيػد فػي النػداء

سـ الذم ىك" يا فإذا  انكا قد أمالكا ما ال يماؿ مف الحركؼ مف أجؿ الياء فأف يميلكا اال ،كاأللؼ نحك الياء ،حك ال سرةن
 ،م تبػػة الخػػانجي ،ـ1988-ى 1408 ،3ط ،3/320 ،الكتػػاب ،عمػػرك بػػف عثمػػاف ،أجػػدر. ينظػػر: سػػيبكيو "يػػس"" مػػف 
 ،أبػك القاسػـ محمػكد ،الزمخشػرم .6/36 ،الحجة لمقراء السػبعة ،أبك علي ال ارسػي .،تحقيؽ عبد السبلـ ىاركف ،القاىرة

 بيركت.  ،دار ال تاب العربي ،ى1407 ،3ط ،21-1/20 ،الكشاؼ عف حقائؽ غوامض التنزيؿ
أبك ب ر  ،الذم عليو الحذاؽ مف النحكييف: إنو ال علة للبناء إال مشابية الحرؼ شبيان قكيان يقربو منو. ينظر: ابف السراج( 2)

أبػػك القاسػػـ عبػػد  ،بيػػركت. الزجػػاجي ،مؤسسػػة الرسػػالة ،تحقيػػؽ عبػػد الحسػػيف القتلػػي ،1/50 ،األصػػوؿ فػػي النحػػو ،محمػػد
بيػػركت. ابػػف  ،مؤسسػػة الرسػػالة ،تحقيػػؽ علػػي الحمػػد ،ـ1984-ى 1404 ،1ط ،264ص ،الجمػػؿ فػػي النحػػو ،الػػرحمف
أبػػك محمػػد بجػػر الػػديف  ،الييمػػة المصػػرية العامػػة لل تػػاب. المػػرادم ،4ط ،1/38 ،الخصػػائص ،أبػػك ال ػػتح عثمػػاف ،جنػػي
تحقيػػؽ عبػػد الػػرحمف  ،ـ2008-ى 1428 ،1ط ،1/298 ،توضػػيح المقاصػػد والمسػػالؾ بشػػرح ألفيػػة ابػػف مالػػؾ ،حسػػف
تحقيػؽ  ،1/28 ،شرح ابف عقيؿ عمى ألفية ابف مالػؾ ،عبد ا بف عبد الرحمف ،دار ال  ر العربي. ابف عقيؿ ،سليماف

 جبلؿ الديف ،القاىرة. السيكطي ،دار التراث ،ـ1980-ى 1400 ،20ط ،محمد محيي الديف عبد الحميد
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 بس كف الميـ على الكقؼ كب تح ىمزة الجبللة لكقكعيا في ابتداء ال بلـ كىك  فإنو ركل عنو أنو قرأ 

 .(1)(ظاىر
ف  انت منسكبة إلى عاصـ إال أنيا قراءة شاذة أسندت إلى عاصـ بركاية يحيى عف أبي  كىذه القراءة كا 

 (3)، كاٌعؼ القراء(2)(فبل يقرأ في الصبلة بقراءتوفإنو ليس مف السبعة بؿ مف العشرة، )ب ر عف عاصـ، 
 .ركايتو

ذىبكا إليو بناءن على أنيا لـ يمسيا الييمة كمف ذىب إلى أف األسماء المذ كرة على نمط التعداد مبنية، إنما 
بتر يبيا اإلعرابية بال عؿ، مع  كنيا صالحة ألف تمس بيا، ذلؾ على حسب ما تقتايو المعاني الحاصلة

، فيذا القامؿ ال يجعؿ س كنيا "س كف كقؼ"  بؿ يجعلو "س كف بناء"، كىك  س كف الكقؼ (4)مع العامؿ
ابت  ل كنيا مبتدأ بيا ح مان، إال أنيا لما أسقطت للتخ يؼ أيلقيت حر تيا ح مان، )فت كف اليمزة في ح ـ الث

في ح ـ الثابت أياان، فأم ف  (6)، في كف فتحيا(5)على الميـ قبليا لتدؿ على اليمزة المحذكفة الثابتة ح مان(
كس كفي أعجاز ىذه  .يتصكر ليا حر ة، حتى يم ف نقليا (7)قطت اليمزة للدرج لـسنقليا إلى ما قبليا، كلك 

ف  اف س كفى بناء عند ىذا القامؿ إال أٌنو ال يقكؿ أف ىذه األسماء مبنية حقيقة  بؿ يقكؿ إنيا  (8)األسماء كا 
مبنية بناءن على أنيا ال يمسيا الييمات اإلعرابية بيا بال عؿ  لعدـ ما يقتاييا مف المعاني الحاصلة 

، كمف قاؿ (9)، فبل فرؽ بيف القكليف في الحقيقة في المآؿبالتر يب، في كف س كنيا في ح ـ س كف الكقؼ
 إنو س كف كقؼ ال يقكؿ إف ذلؾ الس كف حصؿ بطريؽ االنتقاؿ مف الحر ة اإلعرابية إلى الس كف  ما في 

                                                           

 ك"غ".  ،سقطت مف "ـ" ك"ؼ"( 1)
 ك"غ". ،سقطت مف "ـ" ك"ؼ"( 2)
ف  ،إف  اف يقصد أنو ال يقرأ بقراءتو المػذ كرة فػي ىػذا المكاػع فصػحيح  ألنػو قػراءة شػاذة   كال تصػح الصػبلة بالشػكاذ. كا 

  اف يقصد ال يقرأ بقراءتو في الصبلة مطلقان فغير صحيح  لما سبؽ تكايحو مف خبلؿ  تاب النشر.
 في "ؼ": القراءة. ( 3)
 مف "أ".  ،1ؽ:  ،1نياية ص: ( 4)
 سقطت مف: "غ". ( 5)
 في "ـ"ك"ؼ": فت كف فتحتيا. ( 6)
 سقطت مف "ؼ". ( 7)
 سقطت مف "ؼ". ( 8)
 مف "غ".  ،64ؽ:  ،1نياية ص: ( 9)
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غير  (1)عراب بدكف التر يب  بؿ ىك س كف أصليالكاقعة في التر يب  إذ ال إ عرباتالكقؼ على الم

مسبكؽ بالحر ة اإلعرابية، كسمى س كف كقؼ ل كف ال لمة مقطكعة عما بعدىا حقيقة كمعنى، ك كف ما 
  .(2)بعدىا ل ظان مبتدأ بو في ن س األمر

نما فتح الميـ(لقكلو:  علة قولو: )إللقاء حركة اليمزة(  .)وا 
علة ل كف اليمزة في ح ـ الثابت  فإنيا لك أسقطت للدرج  قولو: )ألنيا أسقطت لمتخفيؼ ال لمدرج(

يتصكر نقليا إلى  (3)لسقطت بال لية مف أكؿ األمر، فبل تثبت حر تيا  بسبب سقكط محؿ الحر ة، ف يؼ
كر نقؿ فتحتيا  ما الميـ، بخبلؼ ما إذا كقؼ على الميـ  فإف اليمزة حينمذ ت كف في ح ـ الثابت، فيتص

مبتدأن اليمزة  (4)في قكليـ: "كاحد اثناف"  فإنيما إذا ذ را على نمط التعداد تس ف الداؿ س كف كقؼ، فت كف
 .حر تيا إلى الداؿ، فصار "كاحًد ٍاثناف"، ب سر الداؿ، كتخ يؼ اليمزة (5)بيا، ثـ تخ ؼ اليمزة كتنقؿ

 
 
 

                                                           

 سقطت مف "ؼ".( 1)
أمػا ال ػراء  ،كىمػزة الكصػؿ سػقطت فػي الػدرج ،فقػد ذىػب سػيبكيو أنيػا تحر ػت اللتقػاء السػا نيف ،كفي ىذه المسألة خبلؼ( 2)

ف ػأف  ،فينػكل بمػا بعػدىا االسػتمناؼ ،ألف حػركؼ اليجػاء يينػكم بيػا الكقػؼ ،فذىب إلى أنيا حر ة نقػؿ مػف ىمػزة الكصػؿ
 ،كقد قاؿ الزمخشرم ىذا ليس بػدرج ألف"مػيـ" فػي ح ػـ الكقػؼ كالسػ كف كاليمػزة فػي ح ػـ الثابػت ،اليمزة في ح ـ الثبات

نمػػا حػػذف كنػػاقش أبػػك حٌيػػاف ذلػػؾ " كلػػيس جكابػػو بشػػيء ألنػػو  ،كألقيػػت حر تيػػا علػػى السػػا ف قبليػػا ليػػدؿ علييػػا ،ت تخ ي ػػان كا 
كىػذا خػبلؼ مػا أجمعػت العػرب كالنحػاة عليػو  ،كأف ذلػؾ لػيس بػدرج بػؿ ىػك كقػؼ ،ادعى أف الميـ حر ػت مكقػكؼ علييػا
كرد السػػػميف عليػػػو بقكلػػػو" كمتػػػى اٌدعػػػى  ،ميػػػةسػػػكاء  انػػػت حر ػػػة إعرابيػػػة أك بنا ،مػػػف أنػػػو ال يكقػػػؼ علػػػى متحػػػرؾ البتػػػة

نمػا اٌدعػى  ،حتى يلزمو بمخال ػة إجمػاع العػرب كالنحػاة ،ألؼ الـ ميـ كىي متحر ة :الزمخشرم أنو يكقؼ على ميـ مف كا 
كىػذا لػـ يقلػو البتػة كلػـ  ،ثػـ كقػؼ عليػو ،ال أنػو نقػؿ إليػو ،الرجؿ أف ىذا في نية المكقكؼ عليو قبؿ تحري ػو بحر ػة النقػؿ

الػػػػدر  ،. السػػػػميف الحلبػػػي 3/10 ،البحػػػػر المحػػػيط ،. أبػػػػك حيػػػاف 1/335 ،الكشػػػاؼ ،طػػػر لػػػو . ينظػػػػر: الزمخشػػػرميخ
    9-3/7 ،المصوف

 مف "ـ ".  ،228ؽ:  ،1نياية ص: ( 3)
 في "ؼ": في كف. ( 4)
 مف "ؼ". ،1ؽ:  ،1نياية ص: ( 5)
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دٌّ لما ذىب إليو سيبكيو قولو: )ال اللتقاء الساكنيف( رى
ف  (3)، مف أف حؽ(2)كأبك علي كغيرىما (1) الميـ كا 

ككجو  .كالميـ كىما الياء ه بان عف التقاء السا نيف على )غير حدٌ إال أنيا فتحت ىر  يكقؼ علييا، (4) اف أف
ال لكجب تحريؾ الميـ في قكلؾ: مغت (6)التقاء السا نيف (5)الرد أفٌ   . (7)("الـ"ر في الكقؼ كا 

ثـ إنو تعالى بعد مػا افتػتح بيػذه السػكرة ال ريمػة بيػذه األسػامي الثبلثػة الشػري ة، علػى سػبيؿ التنبيػو كاإليقػاظ 
ػػد مى لمػػف  كقػػد عجػػزكا عنػػو مػػف أكليػػـ إلػػى ، ، كبغرابػػة نظمػػو لينظػػركا فػػي أف ىػػذا المتلػػك علػػييـ (8)بػػالقرآف  تيحي

ليؤيدىـ النظر إلى أف يستيقنكا أنيـ لـ يعجزكا عف    آخرىـ  بلـه منظكـ، مف عيف ما ينظمكف منو  بلميـ
نشػػاء القصػػامد الغريبػػة، إال  (10)العجيبػة كاألشػػعار المصػػن ة (9)إتيػاف مثلػػو مػػع استشػػيادىـ ب مػاؿ ال صػػاحة كا 

 .(11)ى إلى سيد البشركحً بؿ ىك كحي إليي أي   ب بلـ البشر نو ليسأل

                                                           

 ؼ "ؼ" السيبكيو.( 1)
 . 3/8 ،الحجة لمقراء السبعة ،. أبك علي4/153 ،الكتاب ،ينظر: سيبكيو( 2)
 في "ـ": الحؽ ( 3)
 سقطت مف "ؼ".( 4)
 في "ؼ": عف ( 5)
 مف "ؼ".  في "ـ": غير محذكؼ. كسقطت )السا نيف( أااؼ( 6)
كفيػػػو  ،ىنػػا خػػػبلؼ فػػي السػػػا نيف اللػػذيف مػػػف أجليمػػا حصػػػؿ التحريػػؾمػػػف "أ".  ،1ؽ:  ،1سػػقطت مػػػف "غ". نيايػػة ص: ( 7)

 ،كالـ الجبللػة ،أنيمػا المػيـ -2.  مػا ىػك الػنص فػي األصػكؿ المعتمػدة فػي ىػذه الدراسػة ،كالمػيـأنيمػا اليػاء  - 1قػكالف: 
الجػػكاب: الصػػحيح منيمػػا الثػػاني  إذ لػػك  ػػاف األكؿ صػػحيحان ك  . مػػا فػػي النسػػخة المطبكعػػة مػػف حاشػػية شػػيخ زادة كغيرىػػا

( بال تح في جميع السكر التػي افتتحػت بيػا   ػالبقرة كال ـى عن بػكت كغيرىمػا. كىػذا مػا لػـ ييٍقػرأ بػو ألبتػة. القتاى تحريؾ )مي
 . حاتـ جبلؿمف إفادات مشرؼ الرسالة الد تكر:  كالـ الجبللة. ،فالصكاب أف السا نيف ىما الميـ

كقػػػد ردَّ  ،كعليػػػو سػػػار البياػػػاكم كأصػػػحاب حكاشػػػيو ،ىػػػذا ىػػػك رأم الزمخشػػػرم فػػػي الحػػػركؼ المقطعػػػة فػػػي أكامػػػؿ السػػػكر( 8)
 . 38-1/35 ،فتح القدير ،. الشك اني1/27 ،الكشاؼ ،الشك اني ىذا القكؿ كلـ يرتاو. ينظر: الزمخشرم

 في "ؼ": ال اامؿ. ( 9)
 مف "غ". ،64ؽ:  ،2نياية ص: ( 10)
 أااؼ في "غ": صلى ا تعالى عليو كسلـ. ( 11)
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خبػره       مػع            َّخم حم جم يلُّيجػكز أف ي ػكف ل ػظ الجبللػة مبتػدأن، كي ػكف قكلػو:  َّخم حم جم يل ىلُّقػاؿ: 
التػي لن ػي الجػنس مػف خبػر مػذ كر، مثػؿ )ال غػبلـ « ال»)المحذكؼ  فإف الحجازييف ذىبكا إلػى أنػو ال بػد لػػ

 رجؿ ظريؼ(، أك مقدر نحك: )ال إلو إال ا(  أم: ال إلو في الكجكد أك في اإلم اف. 
خبػران ثانيػان، كي ػكف ٱَّخن حن جنُّكي كف قكلػو:  (2)((1)كبنك تميـ ال يثبتكف لو خبران ال ل ظان كال تقديران 

للجبللة، كال محذكر في ال صؿ بيف الص ة كالمكصكؼ بالخبر  فإنػو جػامز  ص تاف، َّىم ممُّقكلو: 
(. كيجكز أف ي كف خبر مبتدأ محذكؼ  أم: ىك الحٌي، كأف ي كف بدالن مػف زيده قامـ ال ااؿحسف، تقكؿ: )

 الجبللة.
، حتى أف ما ال (5)، فالحيأ ىك ال ىعَّاؿ الدَّرَّاؾ(4)مغايرة للعلـ كالقدرة مصححة ليما (3)كالحياة ص ة كجكدية

 ، كالحٌي ال امؿ المطلؽ ىك الذم يندرج (1)فعؿ لو كال إدراؾ فيك ميت

                                                           

 أايؼ في "ؼ": خبره. ( 1)
 سقطت مف "غ". ( 2)
أك صػػ ات المعػػاني كىػػي سػػبع: العلػػـ كاإلرادة كالقػػدرة كالحيػػاة  ،الكجكديػػة ىػػي الصػػ ات القاممػػة بالػػذات اإللييػػةالصػػ ات ( 3)

 ،شػمس الػػديف أبػػك عبػػد ا ،كالسػمع كالبصػػر كال ػػبلـ. اػابطيا مػػا دؿ علػػى معنػى كجػػكدم قػػامـ بالػذات. ينظػػر: الػػذىبي
 ،المدينػة المنػكرة. الشػنقيطي ،دة البحػث العلمػيعما ،ـ2003-ى 1424 ،2ط ،تحقيؽ محمد التميمي ،1/107 ،العرش

 ،الجامعػػة اإلسػػبلمية ،ـ1973-ى 1393 ،العػػدد الرابػػع ،5ط ،10ص ،األسػػماء والصػػفات نقػػبًل وعقػػبلً  ،محمػػد األمػػيف
 المدينة المنكرة.

أحػده بػالعلـ كال بالقػدرة مػا ما  إذ ال يكصؼ زة ليك  جى مي  ،كمعنى  كنيا مصححة أنيا متقدمةه على العلـ كالقدرة. في "ـ": ليا( 4)
. كذلػػؾ علػػى طريقػػة ال مػػاؿ التػػي فظيػػر بيػػذا أف العلػػـ كالقػػدرة ال يصػػح االتصػػاؼ بيمػػا إال لمػػف  ػػاف حيػػان  ،لػػـ ي ػػف حٌيػػان 

تخػػريج  ،أبػػك جع ػػر أحمػػد بػػف محمػػد ،تقاػػي بػػأف خػػالؽ الحيػػاة كاألحيػػاء ال يم ػػف إال أف ي ػػكف حيػػان. ينظػػر: الطحػػاكم
بيػػركت.  ،الم تػػب اإلسػػبلمي ،ى1414 ،2ط ،شػػرح كتعليػػؽ محمػػد ناصػػر الػػديف األلبػػاني ،75ص  ،العقيػػدة الطحاويػػة

-ى 1424 ،2ط ،تحقيػؽ أحمػد الميػدم ،1/438 ،أبكػار األفكػار فػي أصػوؿ الػديف ،علي بػف محمػد بػف سػالـ ،ا مدم
 القاىرة.  ،دار ال تب كالكثامؽ القكمية ،ـ2004

 في "ـ" الدارؾ. ( 5)
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يجػػاده، بحيػػث ال يشػػذ عػػف علمػػو  (2)جميػع المػػدر ات تحػػت علمػػو الشػػامؿ، كجميػػع الم كنػػات تحػػت ت كينػػو كا 
ػػٍدرىؾه  مي
، فيػػك الحػػي المطلػػؽ، ك ػػؿ حػػي سػػكاه فحياتػػو بقػػدر (4)، كالعػػف فعلػػو م عػػكؿ، كذلػػؾ ىػػك ا تعػػالى(3)

 إدرا و كفعلو.
، كلما كرد عليو أف (5)يعلـ كيقدر"قاؿ المصنؼ: في ت سير آية ال رسي: "الحٌي ىك الذم يصح أف  

ن سو بص ة يشار و فييا  (6)الصحة المذ كرة حاصلة في جميع الحيكانات ف يؼ يحسف أف يمدح ا تعالى
أخس الحيكانات؟  أشار إلى جكابو بأف قاؿ: "ك ؿ ما يصح لو فيك كاجبه ال يزكؿ  المتناعو عف القكة 

يتحقؽ ، كجب أف (9)ص ات ال ماؿ لما  اف مقتاى ذاتو تعالى (8)، يعني أف جميع ما فيو مف(7)كاإلم اف"
نعكت عظمتو ك بريامو بالنسبة إليو باقيان في القكة  (11)مف (10)فيو جميع ذلؾ بال عؿ كامتنع أف ي كف شيء

 على، ف أنو قيؿ )الحي( ىك الذم ي كف عالمان بجميع المعلكمات (12)كاإلم اف غير حاصؿ لو بال عؿ

                                                                                                                                                                                      

 كالمكت ص ة عدمية.( 1)
 في " ـ": الم نكنات. ( 2)
 مف "ؼ". ،2ؽ:  ،1نياية ص: ( 3)
 سقطت في " ـ". ( 4)
 ،1ط ،تحقيػػػؽ محمػػػد المرعشػػػلي ،1/153 ،أنػػػوار التنزيػػػؿ وأسػػػرار التأويػػػؿ ،ناصػػػر الػػػديف أبػػػك سػػػعد ،ينظػػػر: البياػػػاكم( 5)

 بيركت.  ،دار إحياء التراث العربي ،ى1418
 سقطت مف "ؼ".( 6)
 . 1/153 ،التنزيؿ أنوار ،يظر: البيااكم( 7)
 سقطت مف "ـ". ( 8)
 مف "أ".  ،2ؽ:  ،1نياية ص: ( 9)
 في "ؼ": شيمان. ( 10)
 سقطت مف "ـ"( 11)
ػا( 12) ف لػـ تتحقػؽ فػي الكاقػع. كأمػا اتصػافو بال عػؿ فيعنػي تحقػؽ  ،اتصاؼ الشيء بالقكة يعني  ػكف الشػيء فيػو خاصػيَّةه مَّ كا 

كال اشػػؼ للغطػػاء عػػف ىػػذا أف السػػيؼ فػػي الغمػػد يسػػمى صػػارمان كعنػػد حصػػكؿ تلػػؾ الخاصػػية فػػي الكاقػػع. قػػاؿ الغزالػػي: "
فيػػك فػػي الغمػػد صػػاـر بػػالقكة كعنػػد  ،كىمػػا بمعنيػػيف مختل ػػيف ،القطػػع بػػو كفػػي تلػػؾ الحالػػة علػػى االقتػػراف يسػػمى صػػارمان 

مختل ػػاف حصػػكؿ القطػػع صػػاـر بال عػػؿ ك ػػذلؾ المػػاء فػػي ال ػػكز يسػػمى مركيػػان كعنػػد الشػػرب يسػػمى مركيػػان كىمػػا إطبلقػػاف 



103 
 

   َّيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ

.............................................................................. 
العلـ كالقدرة في قكلو: "يصح  (1) ذلؾ أشار إلى ىذا بحذؼ م عكلي اإلطبلؽ، قادران على جميع المقدكرات.

غاية ما في الباب أنو لـ  ؾ،بيذا دكف ذا (3)كلـ يقيد )علمو كقدرتو ب كنو متعلقان  (2)أف يعلـ كيقدر"
الصحة لمبل  (5)على ذ ر إحاطة علمو كقدرتو بجميع المعلكمات كالمقدكرات، كاعتبر معيا قيد (4)يقتصر(

يتكىـ  كف الحياة عبارة عف ن س اإلحاطة المذ كرة، كليست  ذلؾ  بؿ ىي ص ة مغايرة ليا مصححة 
 إياىا.

فإنو تعالى قامـ بن سو، غير م تقر إلى محؿ يقكـ بو  األعراض كاألكصاؼ،  (6)مبالغة القامـ َّىمُّك
 إلى كجكد غيره، (1)  فإنو يحتاج في قكامو(8)شيء ي كف ذلؾ الشيء شرطان في كجكده  الجكىر (7)كال إلى

                                                                                                                                                                                      

فمعنػػى تسػػمية السػػيؼ فػػي الغمػػد صػػارمان أف الصػػ ة التػػي يحصػػؿ بيػػا القطػػع فػػي الحػػاؿ لقصػػكر فػػي ذات السػػيؼ كحدتػػو 
كاستعداده بؿ ألمر آخر كراء ذاتو. فبالمعنى الذم يسػمى السػيؼ فػي الغمػد صػارمان يصػدؽ اسػـ الخػالؽ علػى ا تعػالى 

بؿ  ػؿ مػا يشػترط لتحقيػؽ ال عػؿ مكجػكد فػي  ،أمر في الذات لـ ي ف في األزؿ فإف الخلؽ إذ أجرم بال عؿ لـ ي ف لتجدد
األزؿ. كبالمعنى الذم يطلؽ حالػة مباشػرة القطػع للسػيؼ اسػـ الصػاـر ال يصػدؽ فػي األزؿ فيػذا حػظ المعنػى. فقػد ظيػر 

فيػك محػؽ كمف قػاؿ يصػدؽ فػي األزؿ  ،أف مف قاؿ إنو ال يصدؽ في األزؿ ىذا االسـ فيك محؽ كأراد بو المعنى الثاني
ذا  شؼ الغطاء على ىػذا الكجػو ارت ػع الخػبلؼ االقتصػاد  ،أبػك حامػد محمػد ،". ينظػر: الغزالػيكأراد بو المعنى األكؿ. كا 

 بيركت.  ،دار ال تب العلمية ،ـ2114-ى 5424 ،5ط ،88ص  ،في االعتقاد
 في "ـ" ك"ؼ": م عكؿ. ( 1)
كأكمػأ البياػاكم  ،مستلزمات اسـ )الحػي(  ػكف علمػو كقدرتػو مطلقػيفم أف البيااكم أشار في ثنايا  بلمو إلى أف مف أ( 2)

كالغػػرض مػػف حػػذؼ الم عػػكليف ىػػك اإلطػػبلؽ  ،مػػع أنيمػػا متعػػدياف ،إلػػى ذلػػؾ بحػػذؼ م عػػكؿ ال عػػؿ )يعلػػـ( كال عػػؿ )يقػػدر(
 قادران على  ؿ المقدكرات. ،ؿ المعلكمات فصار المعنى: عالمان ب ،كالتعميـ

 مف "غ". ،65ؽ:  ،1نياية ص: ( 3)
 سقطت مف "ؼ".( 4)
 سقطت مف "ؼ".( 5)
أبػك ب ػر محمػد بػف  ،. ابػف السػراج4/266 ،الكتاب ،كىك مف أكزاف المبالغة. ينظر: سيبكيو ،على كزف فيعكؿ« القيـك»فػ( 6)

 بيركت.  ،مؤسسة الرسالة ،تحقيؽ عبد الحسيف القتلي ،3/308 ،األصوؿ في النحو ،السرم
 سقطت مف "غ". ( 7)
. كمعنػى قيامػو بن سػو ىػك أنػو يصػٌح كجػكده فػي غيػر محػٌؿ يقػـك بػو ،المكجػكد القػامـ بن سػو المتحٌيػز بالػذاتىػك: الجوىر ( 8)

التػػي ال يصػػٌح كجكدىػػا إال ىػػك: الػػذم ال يكجػػد قاممػػان بذاتػػو كالمتحيػػز تبعػػان لغيػػره. كال ػػرؽ بينيمػػا: أف األعػػراض  والعػػرض
كلػػيس كجكدىػػا فػػي ن سػػيا إال ن ػػس  ،ي ػػكف تابعػػان لتحٌيػػز المحػػٌؿ الػػذم تقػػـك فيػػوقاممػػة فػػي محػػٌؿ ألنػػو ال تحٌيػػز ليػػا إال أف 



104 
 

   َّيم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ

.............................................................................. 
ف لـ يحتج إلى محؿ يقكـ بو فيك القامـ بن سو بو  ؿ ما سكاه مف  (3)مطلقان، كمع ذلؾ يقكـ (2)كا 

إال بو  (4)المكجكدات  فإنو ال يتصكر لشيء مف األشياء كجكد كال دكاـ كجكد كال صبلح حاؿ مف أحكالو
في شيء مف شؤكنو إلى شيء  (6)كح ظو  فيك القيكـ مف حيث إنو قامـ بذاتو ال يحتاج (5)تعالى، كبتدبيره
  .ؽتعالى، كليس ذلؾ إال ا تعالى، فيك القيـك الح ؿ شيء في ذاتو كأحكالو ليس إال بو  مما سكاه، كقكاـ

 
  

                                                                                                                                                                                      

تحقيؽ طو  ،33ص ،معالـ أصوؿ الديف ،أبك عبد ا محمد بف عمر ،. ينظر: الرازمكجكدىا في المحؿ الذم تقـك فيو
-ى 1357 ،1ط ،43ص ،التحقيؽ التاـ في عمـ الكػبلـ ،محمد الحسػيني ،لبناف. الظكاىرم ،دار ال تاب العربي ،سعد

كشػػؼ المػػراد فػػي شػػرح تجريػػد  ،نصػػير الػػديف محمػػد بػػف الحسػػف ،القػػاىرة. الطكسػػي ،م تبػػة النياػػة المصػػرية ،ـ1939
 بيركت.  ،مؤسسة األعلمي للمطبكعات ،ـ1988-ى 1408 ،1ط ،120ص ،االعتقاد

 في "ؼ": مقامو ( 1)
 مف "ؼ". ،1ؽ:  ،2نياية ص: ( 2)
 سقطت مف "ؼ". ( 3)
 في "غ": أحكاؿ ( 4)
 مف "ـ ". ،228ؽ:  ،2نياية ص:  في "ؼ": تدبيره.( 5)
 زاد في "ـ": كال يحتاج. ( 6)
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ٱ..................... .قولو: )نجومًا( َّخن حن جنُّ

التكراة  أنزؿ(2)ثـ قاؿ: )ك )الت عيؿ( ال تاب( على بناء  (1)يعني أنو تعالى قاؿ: )نٌزؿ قولو: )نجومًا(
فعاؿ(  ألف التنزيؿ للت ثير، كالقرآف نزؿ نجكمان  شيمان بعد شيء، على حسب تجدد كاإلنجيؿ( على بناء )األ

  .(1)جملة كدفعة كاحدة (5)  فإنيما نزال(4)، بخبلؼ التكراة كاإلنجيؿ(3)المصالح
                                                           

حيػث  ،لما ركم أف القػرآف ال ػريـ نػزؿ دفعػة كاحػدة إلػى السػماء الػدنيا ثػـ نػزؿ نجمػان فنجمػان  خص ل ظ اإلنزاؿ دكف التنزيؿ( 1)
ت يػػد التػػدريج كالت ثيػػر كمػػف مقتاػػيات الت ثيػػر  «نػػٌزؿ»فػػػ ،نػػزؿ"أىػػـ كآ ػػد ممػػا اسػػتعمؿ فيػػو "أ «نػػٌزؿ»إٌف مػػا يسػػتعمؿ فػػي 

 ،يػػػدؿ علػػػى التنجػػػيـ «نػػػٌزؿ»كمػػػف ذلػػػؾ ال عػػػؿ  ،ت يػػػد اإلنػػػزاؿ الػػػدفعي «أنػػػزؿ»ك ،اسػػػتغراؽ كقػػػت أطػػػكؿ كي يػػػد تلبأثػػػان كم ثػػػان 
المفػردات فػي غريػب  ،أبك القاسـ الحسيف ،يدؿ على أف ال تابيف أنزال جملة كاحدة. ينظر: الراغب األص ياني «أنزؿ»ك

الجػػامع  ،أبػػك عبػػد ا محمػػد ،تحقيػػؽ صػػ كاف الػػداكدم. القرطبػػي ،دمشػػؽ ،دار القلػػـ ،ى1412 ،1ط ،800ص ،القػػرآف
بػراىيـ أط ػيش. ،القػاىرة ،دار ال تب المصرية ،ـ1964-ى 1384 ،2ط ،4/5 ،ألحكاـ القرآف  تحقيػؽ أحمػد البردكنػي كا 
 ،تػكنس. الشػك اني ،الػدار التكنسػية للنشػر ،ـ1984 ،3/148 ،والتنػوير التحرير ،محمد الطاىر بف محمػد ،ابف عاشكر

تفسػػير  ،محمػػد رشػػيد بػػف علػػي ،دمشػػؽ. راػػا ،دار ابػػف  ثيػػر ،ى1414 ،1ط ،1/358 ،فػػتح القػػدير ،محمػػد بػػف علػػي
 ،3/92 ،تفسػػير المراغػػي ،أحمػػد بػػف مصػػط ى ،الييمػػة المصػػرية العامػػة لل تػػاب. المراغػػي ،ـ1990 ،3/129 ،المنػػار

 ،7/130 ،مفاتيح الغيػب ،أبك عبد ا محمػد ،مصر. الرازم ،شر ة مصط ى البابي الحلبي ،ـ1946-ى 1365 ،1ط
مػػبلؾ التأويػػؿ القػػاطع بػػذوي اإللحػػاد  ،أحمػػد بػػف إبػػراىيـ ،بيػػركت. الغرنػػاطي ،دار إحيػػاء التػػراث العربػػي ،ى1420 ،3ط

 ،66/81 ،ببلغة الكممة فػي التعبيػر القرآنػي ،الحفااؿ صػ ،بيركت. السامرامي ،دار ال تب العلمية ،1/76 ،والتعطيؿ
 عٌماف.  ،دار عمار ،ـ2014-ى 1435 ،9ط

 سقطت مف "ـ". ( 2)
 أااؼ في "غ": في ثبلث كعشريف سنة. ( 3)
كقػػد تناقلػػو  ،كأف التػػكراة كاإلنجيػػؿ كسػػامر ال تػػب السػػماكية نزلػػت دفعػػة كاحػػدة ،اشػػتير ان ػػراد القػػرآف ال ػػريـ بالتنزيػػؿ المػػنجـ( 4)

إال أف خبلصة بحثي في ىذه المسألة أف ال تب السماكية نزلت منجمة مثؿ القرآف  ،الجميكر حتى  اد أف ي كف إجماعان 
كبػػٌيف فاػػؿ عبػػاس أننػػا ال نملػػؾ الػػدليؿ  ،كتبعػػو ابػػف عاشػػكر ،ممػػف انتصػػر ليػػذا القػػكؿال ػػريـ كقػػد  ػػاف اإلمػػاـ البقػػاعي 

عبػػد  ،مػػا اشػػتير مػػف أف ال تػػب السػػماكية نزلػػت جملػػة كاحػػدة كأنيػػا قاػػية ال تعنينػػا  ثيػػران. ينظػػر: السػػيكطي ىالقػػاطع علػػ
 ،الييمػة المصػرية العامػة لل تػاب ،ـ1974-ى 1394 ،155-1/152 ،اإلتقػاف فػي عمػوـ القػرآف ،الرحمف بف أبي ب ر

مطبعػػة  ،3ط ،54-1/52 ،فػػي عمػػوـ القػػرآفمناىػػؿ العرفػػاف  ،محمػد عبػػد العظػػيـ ،تحقيػؽ محمػػد أبػػك ال اػػؿ. الزرقػػاني
دار ال تػاب  ،455-5/454 ،نظـ الػدرر فػي تناسػب اآليػات والسػور ،إبراىيـ بف عمر ،عيسى البابي الحلبي. البقاعي

 ،إتقػػاف البرىػػاف فػػي عمػػوـ القػػرآف ،فاػػؿ حسػػف ،. عبػػاس3/148 ،التحريػػر والتنػػوير ،القػػاىرة. ابػػف عاشػػكر ،اإلسػػبلمي
 األردف. ،دار الن امس ،ـ2010-ى 1430 ،2ط ،1/109-110

 في "ؼ": تنزال.( 5)
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 موضع في وىو ا عند مف أنو المحققة بالحجج أخباره، أو في بالصدؽ بالعدؿ، أو ﴾من﴿
ٱ ........الحاؿ

ال تب اإلليية بعايا منزؿ  (2)فظير أف ال امدة في إعادة )أنزؿ( بعد قكلو "نزؿ ال تاب" التنبيو على أفٌ 
 .شيمان بعد شيء، كبعايا منزؿ جملة

 ، على أنو حاؿ مف فاعؿ )نٌزؿ( أم ((6)بمحذوؼ (5)تعمؽم) (4)َّمنُّ: (3)قولو تعالى

                                                                                                                                                                                      

 مق حق مف خف حف جفُّ ٹ قكلػػو ،مػػف أبػػرز األدلػػة التػػي تػػدؿ علػػى أف ال تػػب السػػابقة نزلػػت جملػػة كاحػػدة( 1)
كالخبلؼ منشؤه الكقؼ كالكصؿ . 22:ال رقاف َّحم جم هل خلمل حل جل مك خكلك حك جك
أم أنزلنػاه  ،السػابقة لػـ تنػزؿ دفعػة كاحػدةاسػتدؿ أف ال تػب : َّخك حكُّ فإف مػف كقػؼ علػى َّمكُّ عند  لمة

أم أنزلنػاه عليػؾ  ،اثبت أف ال تب السابقة نزلت جملة كاحدة: َّمكُّكمف كقؼ على  ، ذلؾ مت رقان لنثبت بو فؤادؾ
أبػك محمػد عبػد  ،مت رقان لنثبت بو فؤادؾ. كأجد أف إلثبات ذلؾ نحتػاج إلػى دليػؿ آخػر غيػر ىػذه ا يػة. ينظػر: ابػف عطيػة

تحقيػػؽ عبػػد  ،بيػػركت ،دار ال تػب العلميػػة ،ى1422 ،1ط ،4/209 ،رر الػػوجيز فػػي تفسػػير الكتػػاب العزيػػزالمحػػ ،الحػؽ
 ،مصر. األنبػارم ،دار المصرية للتأليؼ كالترجمة ،1ط ،2/268 ،معاني القرآف ،أبك ز ريا يحيى ،السبلـ محمد. ال راء

تحقيػؽ محيػي  ،دمشػؽ ،مجمػع اللغػة العربيػة ،ـ1971-ى 1390 ،2/805 ،إيضاح الوقػؼ واالبتػداء ،محمد بف القاسػـ
 ،ـ2001-ى 1422 ،1ط ،148ص ،المكتفى في الوقؼ واالبتػداء ،عثماف بف شػعيد ،الديف رمااف. أبك عمر الداني

 ،منػػار اليػػدى فػػي بيػػاف الوقػػؼ واالبتػػداء ،أحمػػد بػػف عبػػد ال ػػريـ ،تحقيػػؽ محيػػي الػػديف رماػػاف. األشػػمكني ،دار عمػػار
 تحقيؽ عبد الرحيـ الطرىكني.  ،القاىرة ،ثدار الحدي ،ـ2008 ،2/89

 سقطت مف "ؼ". ( 2)
 سقطت مف "ؼ".( 3)
ثالثيا: المتاػمف  ،ثانييا: المطابؽ للكاقع بمعنى الصادؽ ،أبرزىا: المثبت الصحيح ،معافو عديدة َّمنُّلقوله تينلا  (4)

أم خلقػػان  َّريمئ ٰى ين ىن نن من زن رنُّلقكلػػو تعػػالى فػػي سػػكرة األحقػػاؼ:  ،للغػػرض الصػػحيح
 ني مي زيُّ ما في قكلو تعالى فػي آؿ عمػراف:  ،كاده الباطؿ  بمعنى العبث ،ملتبسان بالغرض الصحيح كالح مة

 ،كاػحة الغػرض ،كالمطابقػة ،كمصػدران بمعنػى الثبػكت ،كبالتالي ي ػكف صػ ة لمػا اشػتمؿ علػى ىػذه المعػاني ،َّىيمئ
 ،ك كنػو مصػدران. ينظػر: الخ ػاجي ،ٌاػمنان ذلػؾ  كنػو صػ ةن م ،كقد كٌظؼ شيخ زاده ىذه المعاني الثبلث في ا ية ال ريمػة

 بيركت.  ،دار صادر ،3/233 ،عناية القاضي وكفاية الراضي عمى تفسير البيضاوي ،شياب الديف أحمد بف محمد
 سقطت مف "ؼ".( 5)
 في "ؼ": محذكؼ. ( 6)
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 ..........................................الكتب مف ﴾ٱمه جه ين ىن ﴿
مما يحٌؽ أف ي عؿ  ل كنو عدالن محاان  فإف  (2)بالحؽ، كمحقان في تنزيلو، )حيث  اف تنزيلو( (1)نٌزلو ملتبسان 

يقاعي  ؿ فعؿو على حسب ما تقتايو العدؿى كاعي  ؿ شيء في مكاعو البلمؽ بو، كا 
 الح مةي  (3)

ف  اف كالمصلحةي، كتنزيؿ ال تاب مف أحؽ ما ينبغي أف ي عؿ، كمف أعظـ كجكه عدلو تعالى كتقدس. كا  
  .)ملتبسان بالصدؽ في أخباره (4)الحؽ مصدران بمعنى الثبكت كالمطابقة للكاقع  ي كف المعنى أنزلو

ف  اف مصدران بمعنى المثبت ي كف المعنى(  .(7)ملتبسان بالحجج المحققة أنو مف عند ا (6)أنزلو (5)كا 
 تقدـ على الشيء أف بيف (2)ما (1)مف ال تاب ، يقاؿ ل ؿ (9)حاؿ مؤ دة ﴾ٱمه جه ين ىن ﴿:قولو(8)ك

.أمامؾ (5)مف حيث إف ما ي كف بيف يديؾ ي كف(4) ( (3)بما ي كف بيف يديوو يديو )تشبييان ل  

                                                           

للمبلبسة  ،َّمنُّوالدنء ف  قوله تينلا  ،الدنءوفيه دينن لنوع  ،قوله: " م تدىنً" فيه تق ير ل متي ق المحذوف وإبراده (1)
كقػدره منصػكبان  ،كلػذا جػاء بل ظيػا صػريحان  ،كمعنى مبلبسػتو للحػؽ اشػتمالو عليػو فػي جميػع مػا يشػتمؿ عليػو مػف المعػاني

 . 3/148 ،التحرير والتنوير ،للداللة على  كنو حاالن. ينظر: ابف عاشكر

 سقطت مف "ؼ".( 2)
 في "غ": يقتايو( 3)
 في "ؼ": تنزيلو. ( 4)
 سقطت مف "ؼ".( 5)
 في "ؼ": تنزيلو. ( 6)
أمػا األكؿ فؤلنػو  نايػة عػف  ،أااؼ فػي "غ": قكلػو: " الػدليؿ علػى القيكميػة" ك االسػتدالؿ علػى أنػو ال يخ ػى عليػو شػيءه ( 7)

في ػكف قاممػان بالقسػط  ،كىػك يسػتلـز  كنػو قػادران علػى تحصػيؿ مصػالح الخلػؽ كمنػافعيـ ، كنو قػادران علػى جميػع المم نػات
ألف اتقاف الصنع ال يتصػكر إال مػف ال اعػؿ  ،كأٌما  كنو  الدليؿ العقلي على  ماؿ علمو فظاىر ،قيكمان بجميع المم نات

 ،66ؽ:  ،1كمػػف  ػػاف علمػو كقدرتػػو بيػػذه المثابػة ي ػػكف قيػػـك جميػع المم نػػات. نيايػػة ص:  ،الػذم ال يخ ػػى عليػػو شػيء
 مف "غ". 

  سقطت مف "ـ" . (8)
ػا مؤ ػدةه  ،إٌمػا مؤسسػةه  ،قػاؿ الغبليينػي: الحػاؿي  (9) مَّ النيػا تيػذ ري للٌتبػيف كالٌتكاػيح( ىػي  ،فالمؤسسػةي )كتيسػٌمى المبنٌيػة أىياػان  ،كا 

تعػالى فػي سػكرة ٱكمنػو قكلػوي  ،نحك )جاءى خالده را بان( . كأى ثر ما تأتي الحػاؿي مػف ىػذا النػكع ،التي ال ييست ادي معناىا بدكنيا
نمػا ييػؤتى بيػا  ،كالمؤ دةي ىػيى التػي ييسػت ادي معناىػا بػدكنيا. َّ يك نث مث زث رث يت ىت ٱُّٱ:األنعاـ كا 

أك معنػى كل ظػان. فػاألكؿ نحػك  ،كىػي التػي تيكافقػو معننػى فقػط ،ما يؤتى بيا لتك يًد عامليا :أكالن  للتك يد. كىي ثبلثةي أىنكاع:
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 َّزب رب يئ ىئ نئ زئمئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي مي  خيُّ

ال مف بشرع متعبدوف إنا قمنا إف العمـو عمى َّيي ىيُّ  ٰذُّ .قوميما بو فالمراد قبمنا، وا 
  اإِلليية.............  الكتب جنس بو يريد َّٰرٰى

"على طريؽ عطؼ العاـ على الخاص  لقصد الشمكؿ  (6)قولو: )يريد بو جنس الكتب اإلليية(
 مف ، َّٰر ٰذُّٱكغيرىا  في كف عطؼ قكلو (9)المتناكلة لل تب الثبلثة المذ كرة (8)أم ،(7)كاإلحاطة"

المتناكلة للمعطكؼ عليو كغيره  ألف جميع ال تب اإلليية فرقاف ي رؽ بيف الحؽ قبيؿ عطؼ الص ة العامة 
 كالباطؿ، فيتناكؿ ال تب الثبلثة كغيرىا.

                                                                                                                                                                                      

فػػي  كالثػػاني  قكلػػو تعػػالى ،َّ رن مم ام يل ىل ملُّ :فػػي سػػكرة البقػػرةكمنػػوي قكلػػوي تعػػالى  ،)تىبٌسػػـ اػػاح ان(
 خي ُّٱ :فػي سػكرة يػكنس نحػك قكلػو تعػالى ،ما يؤتى بيػا لتك يػًد صػاحًبيا :. ثانيان َّ مش هت مت هبُّ :النساء

مػػػػػا يػػػػػؤتى بيػػػػػا  :. ثالثػػػػػان َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي
 ،جامع الدروس العربيػة ،مصط ى بف محمد سليـ ،الغبلييني :ينظر لتك يًد مامكف جملة معقكدة مف اسميًف معرفتيًف.

 بيركت .  ،الم تبة العصرية ،ـ1993-ى 1414 ،28ط ،3/99
 سقطت مف "ؼ" . (1)
 لما . :في "ؼ" (2)
 كذلؾ ألف سامر ال تب اإلليية بيف يدم القرآف لتقدميا عليو فصارت  أنيا بيف يديو .  (3)
 سقطت مف "غ " .  (4)
 ( سقطت مف "ـ" . 5)
أكليػػا أف المقصػكد بػػو )جػنس ال تػػب اإللييػػة( التػي ذ رىػػا كىػي القػػرآف ال ػػريـ  ،بػٌيف شػػيخ زاده أف ال رقػاف لػػو معػافو أربعػػة( 6)

كذلػؾ ألف ال تػب اإللييػة  ليػا  ،فجاءت مف قبيؿ عطؼ الص ة كىك على خػبلؼ األصػؿ فػي العطػؼ ،كالتكراة كاإلنجيؿ
كت رير ل ظ اإلنزاؿ تنزيبلن للتغاير الكص ي منزلة التغاير  ،فارقة بيف الحؽ كالباطؿ كالحبلؿ كالحراـ  ما أنيا ىدل كداللة

 .2/5 ،إرشاد العقؿ السميـ ،. أبك السعكد7/133 ،مفاتيح الغيب ،الذاتي. ينظر: الرازم
 ك"غ".سقطت مف "ـ" ك"ؼ" ( 7)

 ،كالذم عٌبر عنو السػيكطي فػي اإلعجػاز بػالتعميـ. ينظػر: السػيكطي ،مكؿ كاإلحاطة مف فكامد عطؼ العاـ على الخاصكالش
 ،دار ال تػب العلميػة ،ـ1988-ى 1408 ،1ط ،1/272 ،معتػرؾ األقػراف فػي إعجػاز القػرآف ،عبد الرحمف بف أبي ب ػر

 بيركت. 
 سقطت مف "ؼ". (8)
 كاإلنجيؿ.  ،كالتكراة ،أم القرآف ال ريـ( 9)
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 َّربزب يئ ىئ نئ زئمئ رئ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ٰرٰى ٰذ يي ىي مي  خيُّ

...................................................... 
ف  اف (2)ال رقاف بالمعنى األعـ ل كف أ ثر أفراده (1)كأعاد ل ظ اإلنزاؿ عند ذ ر القرآف مف  (3)منزالن جملة، كا 

 .(4)بينيا منٌزالن تدريجيان 
ف أريد بال رقاف الزبكر الظاىر حينمذ أف  (8)، إال أف(7)عطؼ الذكات المتغايرة (6)ي كف العطؼ مف قبيؿ (5)كا 

منزالن دفعة كاحدة، كحمؿ ال رقاف على  كاإلنجيؿ( في  كنو  ل كف الزبكر ) التكراة (10)يعاد ل ظ )أنزؿ( (9)ال
ف  اف حسنان مف حيث إٌف ال بلـ حينمذ ي كف-الزبكر  اؿ ال تب األربعة مشتمبلن على التعرض إلنز  (11)كا 

 )مع أنو ليس إال مكاعظ كأمثاالن خ ي  (12)أف كجو  كنو فرقانان إال –المشيكرة 
بيف  (15)، إال أف يقاؿ ما نزؿ للمكعظة أياان فرقاف((14)لبياف األح اـ ظير فيما نزؿال رقانية إنما ي (13)ألف
  .(16)عف ادىا طاعة كادىا  يرغب في الطاعة كينٌ رال
 

                                                           

 مف "غ". ،65ؽ:  ،2نياية ص: ( 1)
 في "ؼ": قكلو مف. أم التكراة كاإلنجيؿ كسامر ال تب اإلليية ما عدا القرآف ال ريـ الذم نزؿ منجمان. ( 2)
 في "غ":  انت. ( 3)
 مف "أ".  ،2ؽ ،2نياية ص: ( 4)
كقػد حسػنو شػيخ زاده مػف حيػث  ،كالعطػؼ ي ػكف علػى أصػلو كىػك تغػاير الػذكات ،كالمعنى الثاني الذم ذ ره ىػك )الزبػكر(( 5)

كالزبػػكر مشػػتمؿ علػػى المػػكاعظ ال ارقػػة بػػيف الحػػؽ كالباطػػؿ الداعيػػة إلػػى الخيػػر  ،اشػػتماؿ ا يػػة لل تػػب األربعػػة المشػػيكرة
 . 2/5 ،إرشاد العقؿ السميـ ،كالرشاد الزاجرة عف الشر كال ساد. ينظر: أبك السعكد

 سقطت مف "غ". ( 6)
 في "ؼ": المتغايرت. ( 7)
 في "ـ": ألف. ( 8)
 سقطت مف "ـ". ( 9)
 في "ؼ": نزؿ.  (10)
 سقطت مف "ـ"( 11)
 في "ؼ" فرقان. ( 12)
 في "ـ": أف. ( 13)
 في "ؼ": البياف األح اـ.( 14)
 سقطت مف: "غ". ( 15)
 كيبلحظ أف ىذا الكجو ليس في قكة األكجو السابقة  إذ ال يظير  كنو فرقانان إال بت لؼ. ( 16)
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................................. 
ف أريد بو القرآف ي كف مف قبيؿ عطؼ الص ة أياان، ل ف بالنظر إلى أحد األمكر المذ كرة كي كف  (1)كا 

لئليماء إلى أف مف القرآف ما ىك منزؿ دفعة  (2)جعلو منزالن دفعة كاحدة )بعد جعلو منزالن شيمان بعد شيء
 .، كمنو ما ىك منزؿ تدريجيان (4)دفعة كاحدة( (3) سكرة األنعاـ فإنيا أنزلت جملة

ف أريد   ي كف مف قبيؿ عطؼ الذكات المتغايرة، كىك  (1)ال ارقة بيف المحؽ كالمبطؿ (5)بو المعجزاتكا 
  .كتحقيقو عيانان ، (2)ظاىر، كي كف إنزاليا عبارة عف إظيار ما ثبت في اللكح على يده عليو السبلـ

                                                           

 ،كتخصيصػو بأنػو فرقػاف بػيف الحػؽ كالباطػؿ ،كت رار ذ ره تعظػيـ لشػأنو ،: ىك )القرآف ال ريـ(«ال رقاف»كالمعنى الثالث لػ( 1)
كاسػػتعماؿ ل ػػظ اإلنػػزاؿ للقػػرآف ال ػػريـ قػػد  ،ير الػػذاتيفنػػٌزؿ التغػػاير الكصػػ ي منزلػػة التغػػا ،كىػػك عطػػؼ للصػػ ة  مػػا الجنسػػية

أك ألف المقػاـ مقػاـ مػدح كتعظػيـ لل تػاب ال بيػاف  ،تحتمؿ كجكه عديدة منيا: لئليماء بأف فػي القػرآف مػا نػزؿ جملػة كاحػدة
فذ ر القرآف بنعت مادح بعدما ذ ر باسـ الجنس تعظيمان لشأنو كرفعان لم انو كقد بيف أكال تنزيلػو التػدريجي  ،إنزالو كتنزيلو

إرشػاد العقػؿ  ،. أبػك السػعكد7/133 ،مفػاتيح الغيػب ،إلى األرض كثانيان إنزالو الدفعي إلػى السػماء الػدنيا. ينظػر: الػرازم
 ،جامعػػة أـ القػػرل ،ـ2005-ى 1424 ،2/490 ،نواىػػد األبكػػار ،عبػػد الػػرحمف بػػف أبػػي ب ػػر ،. السػػيكطي2/5 ،السػػميـ

  لية الدعكة كأصكؿ الديف. 
كمػرة  ،ىذا جكاب عما إذا قيؿ: إف  كف المقصػكد بال رقػاف ىػك القػرآف يشػ ؿ عليػو التعبيػر مػرة بػػ)نزَّؿ( المقتاػي للتنجػيـ( 2)

( يكمال إلى أف مف القرآف مػا نػزؿ  بػ)أنزؿ( المقتاي للنزكؿ دفعة كاحدة. كالجكاب ىك ما قالو الشيخ  مف أٌف ال عؿ )نزَّؿى
 كال عؿ )أنزؿ( يكمال إلى أف منو ما نزؿ دفعة كاحدة  كمٌثؿ لو بسكرة األنعاـ.  ،منجمان   أغلب سكر القرآف

 سقطت مف "ـ". ( 3)
قىػاؿى رىسيػكؿي لحديث ركاه الطبراني في المعجػـ الصػغير بسػنده إلػى عبػد ا بػف عمػر راػي ا عنػو: كا سقطت مف "ؼ".( 4)

 : ػػلَّـى سى لىٍيػػًو كى ػػلَّى اي عى ـْ َزَجػػٌؿ ِبالتَّْسػػِبيِح »اللَّػػًو صى َنَزَلػػْت َعَمػػيَّ ُسػػوَرُة اأْلَْنَعػػاـِ ُجْمَمػػًة َواِحػػَدًة ُيَشػػي ُعَيا َسػػْبُعوَف َأْلػػِؼ َمَمػػٍؾ َلُيػػ
. كفػػي بحػػث للػػد تكر عطيػػة األطػػرش خػػرج بنتيجػػة م ادىػػا أف الركايػػات التػػي تبػػيف نػػزكؿ سػػكرة األنعػػاـ جملػػة «َوالتَّْحِميػػدِ 

المعجػـ  ،سػليماف بػف أحمػد ،كاحدة أقكل كأثبت مف تلؾ التي جػاءت فػي أسػباب نػزكؿ ألحػداث مت رقػة. ينظػر: الطبرانػي
أحمد بػف عبػد  ،تحقيؽ محمد أمرير. أبك نعيـ ،بيركت ،ميالم تب اإلسبل ،ـ1985-ى 1405 ،1ط ،1/145 ،الصغير

 ،تفسير القػرآف العظػيـ ،مصر. ابف  ثيػر ،السعادة ،ـ1974-ى 1394 ،3/44 ،حمية األولياء وطبقات األصفياء ،ا
نػػزوؿ  ،عطيػػة ،بيػػركت. األطػػرش ،. دار ال  ػػر3/243 ،الػػدر المنثػػور ،عبػػد الػػرحمف بػػف أبػػي ب ػػر ،. السػيكطي3/213

 ،جامعػػة الخليػػؿ / فلسػػطيف ، ليػػة الشػػريعة ،األنعػػاـ جممػػة واحػػدة أو نزوليػػا عمػػى أسػػباب متفرقػػة دراسػػة وتحميػػؿسػػورة 
 . 2009 ،(119-85ص ) ،1العدد  ،4المجلد 

المعجزات( التي قرنيا ا تعالى بػإنزاؿ ىػذه ال تػب كذلػؾ إلنيػـ لٌمػا أتػكا بيػذه ال تػب كادعػكا ): «ال رقاف»كالمعنى الرابع لػ( 5)
دعػكاىـ كبػيف دعػكل  فيبػأنيا  تب نازلة علييـ مف عند ا افتقركا في إثبات ىذه الدعكل إلى دليؿ حتى يحصؿ ال ػرؽ 

ىػذا الػذم ذ ػره الػرازم ىػك علػى مقتاػى  إفٌ يبػي قػاؿ إال أف الط ،ال اذبيف فالمعجزة ىػي ال رقػاف كىػذا مػا قػاؿ بػو الػرازم
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 عقوبة والنقمةمنتقـ،  مثمو عمى يقدر ال ﴾رب يئ﴿. التعذيب مف يمنع ال غالب ﴾ىئ نئ﴿
 العمدة ىو ما إلى واإلشارة التوحيد تقرير بعد بو جيء وعيد وىو والكسر. بالفتح نقـ منو والفعؿ المجـر

 .عنو اإلعراض عف لؤلمر، وزجراً  النبوة؛ تعظيماً  إثبات في
ال إلو إال ا ، قرر التكحيد بقكلو )(5)للتعظيـ (4)، إشارة إلى أف التن ير(3)منتقـ( قولو: )ال يقدر عمى مثمو

شارة إلى ما ىك العمدة في إثبات النبكة بالتعرٌ   .(6)ض إلنزاؿ ال تب اإللييةىك( كا 
 .(8))جيء بو(علة لقكلو  (7)وقولو: )تعظيمًا(

 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                      

 .الفرقانن هاو الزداور فظػاىر العطػؼ أف ،كذلػؾ ألف المقػاـ مقػاـ ذ ػر لل تػب  الظاىر كالراجح أنو )الزبكر( كىػك ظػاىر
 ،فتوح  لغيبووي فوك لغعنوق اووا ريو   لغ  ووي ،شيف  الين ا الينيييا ،الطيبيي  .7/533 ،مفللاحيا اعبيل  ،انظار: الاراز 

  .تيقيق حنا العمفي ،م2013-ه 1434 ،1ط ،4/17
 في "ـ": الحؽ كالباطؿ. ( 1)
نما احتيج ليذا التأكيؿ لمعنى اإلنزاؿ ألف  ثيػران مػف المعجػزات غيػر نازلػة مػف السػماء حتػى يحمػؿ الل ػظ علػى حقيقتػو( 2)  ،كا 

 بؿ  ثير منيا ىك أراٌي. فاستلـز ذلؾ تأكيليا بمعنىن يناسبيا. 
 ( في "ؼ": منتظـ كىك خطأ. 3)
 كليس تن ير )عزيز(. كاختار شيخ زاده أنو للتعظيـ.  ،التن ير المقصكد ىنا ىك تن ير )انتقاـ(( 4)
 ،كالػذم يػدؿ علػى ذلػؾ سػابقتيا كىػك كعيػد للػذيف   ػركا بآيػات ا ،في قكلو ال يقدر على مثلو منتقـ داللػة علػى المبالغػة( 5)

عظيـ خارجو عف أفراد جنسو كىك افتعاؿ مف الًنٍقمة كىي السطكة كالتسلطي يقاؿ انتقـ منو كالمنتقـ: " ،فتكعدىـ ا باالنتقاـ
فعظػـ االنتقػاـ  ،. كقد جاءت من رة داللة على التعظػيـ2/5 ،إرشاد العقؿ السميـ ،إذا عاقبو بجنايتو". ينظر: أبك السعكد

 للذيف   ركا بعدما قررت التكحيد كأثبتت النبكة.مف عظـ الجناية كىي ال  ر. كقررت ا ية كعيده تعالى 
يريد الشيخ بيذا أٌف مف أعظـ األر اف في النبكات تأييد ا تعالى أنبيػاءه علػييـ الصػبلة كالسػبلـ بال تػب المنزلػة علػييـ. ( 6)

 مف "أ".  ،3ؽ ،1نياية ص
 لكعيده للذيف   ركا.  ،أم تعظيمان ألمر النبكة كالتكحيد( 7)
 جيء بو: أم الكعيد للذيف   ركا. ( 8)
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 ٱ َّزث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مبُّ

جزئيًا،  أو كاف كمياً ، العالـ في (1)كائفٌ  شيءٌ : أي َّرث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مبُّ
نما يتجاوزىما. ال الحّس  ِإذ ؛واألرض بالسماء عنو فعبَّر. كفراً  أو إيماناً   األدنى مف ترقياً  األرض قدـ وا 
  حياً  كونو عمى كالدليؿ وىو. فييا اقترؼ ما بالذكر المقصود ، وألف(2)األعمى إلى

متعلؽ بمحذكؼ مرفكع على أنو ص ة لػ)شيء(، كالمعنى: أنو تعالى ال   َّنت متُّ (3))قولو تعالى 
 (5)، كعٌبر عما في العالـ بقكلو "في األرض كالسماء" ألنيما العالـ  لو(4)يخ ى عليو شيءه  امفه في العالـ

 في الحس ألف الحٌس ال يتجاكزىما، كألف مف لـ يٍخؼى عليو 
                                                           

كأمػػا المعػػدـك فػػبل يسػػمى شػػيمان. كىػػي مسػػألة فييػػا خػػبلؼ  ،يشػػير البياػػاكم بيػػذا إلػػى اختصػػاص ل ػػظ )الشػػيء( بػػالمكجكد( 1)
كلػـ يػت لـ علييػا بشػيء.  ،كىذا أحد األقػكاؿ فييػا. كيبلحػظ ىنػا أف شػيخ زاده لػـ يعػرج علػى عبػارة البياػاكم ىػذه ،طكيؿ

 ،(20عنػد ت سػير قكلػو تعػالى: " إف ا علػى  ػؿ شػيء قػدير" )البقػرة:  ،بب في ىذا أنػو ت لػـ علييػا سػابقان كربما  اف الس
الفصػؿ فػي  ،أبك محمد علي بػف أحمػد ،كقد تكسع  ؿ مف البيااكم كشيخ زاده ىنالؾ في ىذه المسألة. ينظر: القرطبي

 ،حاشيتو عمى البيضاوي طبعػة دار الكتػب العمميػة ،القاىرة. شيخ زاده ،م تبة الخانجي ،5/27 ،الممؿ واألىواء والنحؿ
كشػػػػػاؼ  ،. التيػػػػانكم525ص ،الكميػػػػػات ،.ال  ػػػػػكم210ص ،التوقيػػػػػؼ عمػػػػػى ميمػػػػػات التعػػػػػاريؼ ،. المنػػػػاكم1/350

 .1/1047 ،اصطبلحات الفنوف والعمـو
كالترقي ألف المقصػكد بالػذ ر إحاطػة  ،ضألف السماء أشرؼ مف األر  ،تقديـ األرض على السماء ظاىر باعتبار الم انة( 2)

كالترقػػي مػػف  ،كأياػػان إلظيػػار االعتنػػاء بشػػأف أحػػكاؿ أىليػػا ،العلػػـ ب ػػؿ مػػا اقتػػرؼ فييػػا مػػف معاصػػي كذنػػكب جليػػة كخ يػػة
حاشػية الطيبػي  ،األدنى إلى ألعلى باعتبار القرب كالبعػد مػف المسػتدعييف الت ػاكت بالنسػبة إلػى علكمنػا. ينظػر: الطيبػي

 . 6/14 ،حاشية القونوي عمى البيضاوي ،. القكنكم2/6 ،إرشاد العقؿ السميـ ،. أبك السعكد4/17 ،عمى الكشاؼ
 سقطت مف "ؼ".( 3)
كالعػالـ مشػتؽ مػف العبلمػة ألنػو علػـ  ،ـ ك ؿ صػنؼ منيػا عػالـمكىك اسـ ألصناؼ األ ،العالـ جمع ال كاحد لو مف ل ظو( 4)

لـ ىػػك  ػػؿ مػػا سػػكل ا عػػز كجػػؿ مػػف خلقػػو فػػي الػػدنيا كا خػػرة. ينظػػر: فالعػػا ،داؿ علػى كجػػكد خالقػػو كصػػانعو ككحدانيتػػو
عرابػػػو ،. الزجػػػاج1/143 ،جػػػامع البيػػػاف ،الطبػػػرم . 25-1/24 ،مفػػػاتيح الغيػػػب ،. الػػػرازم1/46 ،معػػػاني القػػػرآف وا 
القاىرة.  ،دار ال تب المصرية ،ـ1964-ى 1384 ،2ط ،1/138 ،الجامع ألحكاـ القرآف ،أبك عبد ا محمد ،القرطبي
تحقيؽ محمػد  ،بيركت ،دار ال تب العلمية ،ى1419 ،1ط ،1/46 ،تفسير القرآف العظيـ ،إسماعيؿ بف عمر ،ابف  ثير

 شمس الديف. 
ف  ػػػانكا  ،ف يػػػؼ يخ ػػػى عليػػػو أحػػػكاؿ المنػػػافقيف ،إف جميػػػع مػػػا فػػػي السػػػمكات كاألرض مخػػػتص بػػػو خلقػػػان كمل ػػػان كعلمػػػان ( 5) كا 

خ اميػػا. كفػػي قكلػػو قصػػد منػػو عمػػـك أم نػػة األشػػياء  ،﴾رث يت ىت نت مت﴿ يجتيػػدكف فػػي سػػترىا عػػف العيػػكف كا 
كالمػػػراد بالسػػػماء جػػػنس السػػػمكات كىػػػي العػػػكالـ المتباعػػػدة عػػػف  ،فػػػالمراد مػػػف األرض ال ػػػرة األراػػػية كمػػػا فييػػػا مػػػف بحػػػار
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  َّزث رث يت ىت نت مت زت  رت يب ىب نب مبُّ

................................................ 
المقتاى كاحدان  كىك أف ال ؿ كاقع بقدرتو، فبل بد  (2)مما في العالـ  ل كف (1)ما فييا لـ يٍخؼى عليو شيء

 مف تعلؽ علمو بو أكالن.
ل كف المقصكد بحسب المعنى، أم قٌدـ ذ ر األرض : )ترقيًا( عطؼ على قكلووقولو: )وألف المقصود(  

 . (4)رؼ فييا  أم: ا تسببما اقتي  (3)بياف إحاطة علمو
)لما مٌر مف أف المكجكد إنما يكصؼ بأنو حٌي على حسب إدرا و  (5)قولو: )وىو كالدليؿ عمى كونو حيًا( 

تحت  (7)تحت علمو الشامؿ كجميع الم كنات (6)كفعلو، )كالحٌي ال امؿ المطلؽ مف يندرج جميع المدر ات
يجاده، بحيث ال يى    .عف علمو ميٍدرىؾه  ذٌ شي ت كينو كا 

ٱ  

                                                                                                                                                                                      

كتأ يد إليجاب إنزاؿ العذاب على ال افريف ب  رىـ كأنػو ال األرض. فقد قاؿ الطيبي أف اتصاؿ ىذه ا ية بما قبليا تذييؿ 
يػذانان بأنػو يعػاقبيـ علػى القليػؿ كال ثيػر كالنقيػر  ﴾زت رت يب ىب نب مب﴿ فجػيء بقكلػو ،مانع مػف ذلػؾ تتميمػان لػذلؾ كا 

 ،. ابػػػف عاشػػػكر3/261 ،الكشػػػاؼ ،كالقطميػػػر. كفػػػي ذلػػػؾ إشػػػارة إلػػػى  مػػػاؿ علمػػػو سػػػبحانو كتعػػػالى. ينظػػػر: الزمخشػػػرم
 . 7/134 ،مفاتيح الغيب ،. الرازم4/17 ،فتوح الغيب ،. الطيبي3/151 ،التحرير والتنوير

 سقطت مف "ؼ". ( 1)
 في "ؼ" ال  ر. ( 2)
 مف "ـ ". ،229ؽ:  ،1نياية ص: ( 3)
فىوى: أم ا تسبو( 4) نشػكاف  ،. الحميػرم9/95 ،تيػذيب المغػة ،االقتػراؼ أم اال تسػاب. ينظػر: األزىػرم ،قىرؼ يىٍقًرفيو قىٍرفان كاٍقتىرى

دار ال  ػػػر  ،ـ1999-ى 1420 ،1ط ،8/5466 ،شػػػمس العمػػػـو ودواء كػػػبلـ العػػػرب مػػػف الكمػػػـو ،بػػػف سػػػعيد اليمنػػػي
 بيركت.  ،المعاصر

 ،َّىم مم خمُّكذلؾ ألف العلـ يستلـز الحياة. كعلمو بجميع المعلكمات تقرير بما ذ ره بأنو الحي في قكلػو تعػالى: ( 5)
 ،. ينظر: الػرازمَّىمُّك ما سيأتي  ذلؾ قدرتو على  ؿ المم نات تقرير ألنو قيـك المحدثات كالمم نات  ما قاؿ: 

 .3/4 ،عناية القاضي ،. الخ اجي7/135 ،مفاتيح الغيب
 في "ؼ": أااؼ  اف. ( 6)
 في "ـ": الم نكنات. ( 7)
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  .َّىل مل يك ىك مك لك اك ىقيق يف ىف يث  ىث نث مثُّ
  

 عمى (1)أي مف الصور المختمفة، كالدليؿَّىق يف ىف يث ىث نث مثُّوقولو تعالى: 
: أي؛ «كـرَ وَّ صَ تَ »عمى أنو عالـ بإتقاف فعمو في خمؽ الجنيف وتصويره. وقرئ  القيومية، واالستدالؿِ 

 وال يقدر عمى مثؿ ما يفعمو.، إذ ال يعمـ غيره جممة ما يعممو َّىك مك لك اكُِّسو وعبادتو.ركـ لنفْ وَّ صَ 
عمى مف زعـ أف عيسى كاف  اجٌ جَ إشارة إلى كماؿ قدرتو، وتناىي حكمتو. قيؿ: ىذا حِ  َّمل يكُّ
ا صّمى ا عميو وسّمـ نزلت السورة مف أوليا إلى نيؼ  فِإف وفد نجراف لما حاجوا فيو رسوؿَ ؛ رباً 

 .وأجاب عف شبييـ، تقريرًا لما احتج بو عمييـ وثمانيف آية؛
 

كال عف فعلو م عكؿ  كذلؾ ىك ا تعالى كحده فيك الحٌي المطلؽ، ك ؿ حٌي سكاه فحياتو بقدر إدرا و 
في العالـ   الدليؿ على  كنو حيان   (3)شيءه  امفه ، فظير أف  كنو تعالى بحيث ال يخ ى عليو (2)كفعلو(

ألف ما في العالـ  ما يتناكؿ األمكر الداخلة فيو يتناكؿ أياان األمكر الخارجة عنو، الحاصلة فيو، فلما 
ثبت إحاطة علمو تعالى بت اصيؿ ذلؾ فقد ظير أنو ثبت فيو ما ىك مناط للحياة ال املة المطلقة، ف اف 

 كنو حيان  امبلن. ذلؾ  الدليؿ على  
 ) الدليؿ على القيكمية  كذلؾ ألف (1)َّىق يف ىف يث  ىث نث مثُّ: (6)قولو تعالى(5)و(4)

عبارة عف  كف المكجكد قاممان بن سو، بحيث ال يحتاج في ذاتو كال في شيء مف  (2)القيكمية  ما مرٌ 
 أكصافو إلى ما سكاه، كيقكـ بو جميع ما سكاه مف المكجكدات، 

                                                           

كىذا ليس  ،كألف السياؽ إنما ىك للكعيد كالتحذير مف عقاب مف ىك مطلع علييـ ،لـ يقؿ دليؿ عليو لعدـ التعرض للقدرة( 1)
دليبلن تامان على  كنػو حيػان بػؿ ال بػد مػف مقدمػة أخػرل ىػي كمػف  ػاف عالمػان سػيما العػالـ بجميػع األشػياء فػبل بػد أف ي ػكف 

 . 6/14 ،حاشية القونوي عمى البيضاوي ،حيان. ينظر: القكنكم
 ،132-131ص  ،المقصػػد األسػنى فػػي شػػرح معػػاني أسػػماء ا الحسػػنى ،أبػك حامػػد محمػد الطكسػػي ،ينظػر: الغزالػػي( 2)

 قبرص.  ،الج اف كالجابي ،تحقيؽ بساـ الجابي ،ـ1987-ى 1407 ،1ط
 مف "غ". ،66ؽ:  ،2نياية ص: ( 3)
. كفػػي الزيػػادة: نيايػػة 129-7/127 ،مفػػاتيح الغيػػب ،ينظػػر: الػػرازم ،فػػي "غ": زيػػادة مطكلػػة مػػأخكذة مػػف ت سػػير الػػرازم( 4)

 مف "غ".  ،68ؽ:  ،1مف "غ". كنياية ص ،67ؽ:  ،2-1ص: 
 سقطت مف "ـ". ( 5)
 سقطت مف "ؼ".( 6)



115 
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....................................... 
جميع  (3)فيذه ا ية ل كنيا  ناية عف  كنو تعالى قادران على جميع المم نات تدؿ على أنو تعالى قيكـ

 . (4)ال امنات(
 .)كالدليؿ(عطؼ على قكلو )قولو: )واالستدالؿ( 

  .متعلؽ باالستدالؿ قولو: )باتقاف فعمو في الجنيف((5)و
ركـ( كَّر ـ لن سو  أم: لمعرفة  (7)ّعؿ(فَ عمى أنو فعؿ ماض مف باب التَ  (6)قولو: )وقرئ )َتَصوَّ بمعنى صى

 ماالن يعنى أثألتو لن سي  أم: (1): ثأٌثلتي (9)قد يجيء بمعنى )فٌعؿ( نحك (8)ن سو كعبادتو  فإف بناء )ت ٌعؿ(
 

                                                                                                                                                                                      

يعنػي أٌثلتػو لن سػي أم   تأٌثلػث  :فػإف ت ٌعػؿ قػد يػأتي بمعنػى فٌعػؿ  قػكليـ ،قكلو أم صكر ـ لن سػوفي "غ" إاافة كىي: " ( 1)
أشػار أكال إلػى أف قكلػو تعػالى يصػكر ـ مػف صػكره صػكرة حسػنة فتصػكر أم صػار ذا   ،جعلتو أثلةن أم أصبلن لبلسػتنماء

حيػػث قػالكا  يػػؼ تصػػنع أصػػنع ك يػػؼ ت ػػكف  ،كأف  يػػؼ يشػػاء متاػػمف لمعنػػى الشػػرط كقػد جػػكزم بيػػا فػػي لسػػانيـ،صػكرة
ك ػػذلؾ م عػػكؿ يشػػاء لمػػا تقػػدـ مػػف أنػػو ال يػػذ ر إاٌل  ،ؼ لداللػػة مػػا قبليػػا عليػػوإال أنػػو ال يجػػـز بيػػا كجكابيػػا محػػذك  ،أ ػػكف

 ،فحذكؼ تصكير ـ ألنو م عكؿ يشاء كيصكر ـ لداللة يٌصكر األكؿ عليػو ،لغرابة كالتقدير  يؼ يشاء تصكير ـ يصكر ـ
  ر فٌي.ف أنو مف تصٌكرت الشيء بمعنى تكىمت صكرتو فتصكٌ   ثـ ذ ر أف ٌتصٌكره بمعنى صٌكره لن سو

-ى 1419 ،1ط ،624/ 2 ،حاشػػػية شػػػيخ زاده عمػػػى البيضػػػاوي ،محمػػػد بػػػف مصػػػط ى شػػػيخ زاده ،ينظػػػر: القكجػػػكم( 2)
 بيركت.  ،دار ال تب العلمية ،ـ1999

 في "ؼ" أااؼ: على. ( 3)
 مف "غ".  ،68ؽ:  ،2ذ رت في "غ" في مكاع سابؽ. كمرة أخرل في مكاع الحؽ. نياية ص: ( 4)
 ك"غ".سقطت مف "ؼ" ( 5)
لـ أجد ىذه القراءة في مصادر القراءات الشاذة  كل نػي كجػدتيا فػي بعػض  تػب الت سػير منسػكبة إلػى  في "ـ": يصكر ـ.( 6)

 طاككس.
الػدر  ]،[20/ 3،البحر المحيط فػي التفسػير]،[336/ 1 ،الكشاؼ عف حقائؽ غوامض التنزيؿ]ت سير الزمخشػرم =   ينظر:

/ 2،إرشػاد العقػؿ السػميـ إلػى مزايػا الكتػاب الكػريـ]ت سػير أبػي السػعكد = ،[23 /3،المصوف في عمـو الكتػاب المكنػوف
  .  [77/ 2 ،روح المعاني]ت سير األلكسي =  ،[6

 . 3/20 ،البحر المحيط ،قرأىا طاككس. ينظر: أبك حياف في "ـ": الت عيؿ.( 7)
كبػػاب ت ٌعػػؿ  ،مػػف ذلػػؾ: تبنػػاه أم اتخػػذه ابنػػان لػػو ،يؤخػػذ مػػف صػػيغة "ت ٌعػػؿ" أنػػو لػػيس المػػراد بالتصػػكر قيػػاـ الصػػكرة بالػػذىف( 8)

 . 3/4 ،عناية القاضي ،لخ اجيينظر: ايجيء لبلتخاذ نحك تكسدت التراب أم اتخذتو كسادة لي. 
 في "غ": أم ( 9)
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....................................... 
ٌكر ـ على القراءة المشيكرة مف قكلؾ .(2)ةن أم أصبلن كرأس ماؿ لبلستنماءجعلتوي أٌثل صكَّره صكرةن  (3)كييصى

 .(5)  أم: صار ذا صكرة(4)حسنةن فتصٌكر
ٌكر ـ في أم  صكرة(8)الظرؼ (7)في مكاع َّىقيق يفُّ: (6)وقولو تعالى كعلى أم ىيمة  ،، كالمعنى: ييصى

 يشاء. 
 (11).(10)لن سو ف أنو مف تٌصكرت الشيء بمعنى تكىمت صكرتو فتصٌكر فيٌ  (9)كأٌما تصٌكره بمعنى صكره 
 

                                                                                                                                                                                      

تأثػػؿ المػػاؿ أم ا تسػػبو  ،أثػػؿ فػػبلف تػػأثيبلن إذا  ثػػر مالػػو كحسػػنت حالػػو ،تأثلػػت مػػف أثػػؿ: يػػدؿ علػػى أصػػؿ الشػػيء كتجمعػػو( 1)
-ى 1399 ،59-58/ 1 ،معجػػـ مقػػاييس المغػػة ،ز ريػػا القزكينػػيأحمػػد بػػف  ،ابػػف فػػارسكجمعػػو كاتخػػذه لن سػػو. ينظػػر: 

تػػاج العػػروس مػػف جػػواىر  ،محمػػد بػػف محمػػد أبػػك ال ػػيض ،تحقيػػؽ عبػػد السػػبلـ ىػػاركف. الزبيػػدم ،دار ال  ػػر ،ـ1979
 دار اليداية.  ،433-428/ 27 ،القاموس

 مف"أ". ،3ؽ ،2. نياية ص3/20 ،البحر المحيط ،كىك خطأ. ينظر: أبك حياف"ؼ": لبلشتماؿ. في ( 2)
 في "ـ": قكلو. ( 3)
 في "ؼ": أم تصكر. ( 4)
 في "ـ": عدة. ( 5)
 سقطت مف "ـ" ك"ؼ". ( 6)
 في "ـ": مكقع. ( 7)
كيصػػكر ـ لداللػػة يصػػٌكر ـ األكلػػى.  ،فحػػذؼ تصػػكير ـ ألنػػو م عػػكؿ يشػػاء ،فػػالمعنى ىنػػا:  يػػؼ يشػػاء تصػػكير ـ يصػػكر ـ( 8)

كل ػف ىػذا اإلعػراب  ،كمحليا النصب علػى الحاليػة داممػان  ،كقاؿ بذلؾ سيبكيو ،ظرؼ " يؼ"كىي بمكاع الظرؼ أم أف 
إال أف األخ ػػش كالسػػيرافي أن ػػرا  ،ال يتناسػػب مػػع المعنػػى فػػي ىػػذه ا يػػة. لػػذا ذىػػب الم سػػركف كالمعربػػكف إلػػى أنيػػا ظػػرؼ

ىمػع اليوامػع  ،عبػد الػرحمف بػف أبػي ب ػر ،. السيكطي3/267 ،الكتاب ،ير ظرؼ. ينظر: سيبكيوذلؾ كقاال ىي اسـ غ
التحريػر  ،تحقيؽ عبد الحميػد الينػداكم. ابػف عاشػكر ،مصر ،الم تبة التكقي ية ،218-2/217 ،في شرح جمع الجوامع

 . 3/152 ،والتنوير
 في "ـ": تصكره. ( 9)
مػػا ىػػك إاٌل تػػكىـ محػػض  ،معنػػى تصػػكرت الشػػيء بمعنػػى تكىمػػت صػػكرتو فتصػػكر لػػيكممػػا ي ػػاد مػػف صػػيغة "ت ٌعػػؿ" أف ( 10)

 .3/4 ،عناية القاضي ،ينظر: الخ اجي
 ،مفػاتيح الغيػب ،في "غ" زيادة مطكلة عػف اشػتقاؽ التػكراة كاإلنجيػؿ منقكلػة بتصػرؼ مػف م ػاتيح الغيػب. ينظػر: الػرازم( 11)

 مف "غ".  ،70ؽ:  ،1مف "غ". كنياية: ص ،69ؽ:  ،2-1. كفييا نياية: ص7/131-133
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....................................... 

حاصؿ ما تقدـ مف  َّىك مك لك اكُّإشارة إلى أف قكلو تعالى:  جممة ما يعممو( قولو: )إذ ال يعمـ غيره
  .ا يتيف، ك النتيجة ليما

للجنس،               َّمل يكُّ( مبنٌي على أف البلـ في قكلو قولو: )إشارة إلى كماؿ قدرتو، وتناىي حكمتو
 . (1)كالجنس المطلؽ محمكؿ على ال امؿ منو

 نث مثُّ :كقكلو َّزت  رت يب ىب نب مبُّ :ف قكلو تعالىإ (2)يعني قيؿ قولو: )قيؿ ىذا حجاج( 
محاجة على نصارل نجراف حيف زعمكا أف عيسى عليو السبلـ رب يعبد  َّىقيق يف ىف يث  ىث

"بناءن على أنو عليو السبلـ  اف يحيي المكتى، كيبرئ األ مو كاألبرص، كين خ في الطيف فيصير طيران، 
، كأنو ابف (49: )آؿ عمراف (3)"َّين  ىن نن من زن رن ممُّكيعلـ الغيب  ما قاؿ تعالى: 

  .ا عف ذلؾ ا، تعالى
، في كف (4)احتج علييـ بكجييف: األكؿ أف عليو السبلـ مصٌكر في الرحـ صٌكره ا تعالى فيو  يؼ شاء

. (5)مخلكقان  تعالى   سامر المخلكقات، ف يؼ ي كف ربان مثلو، "كلك  اف ذلؾ المعنى خبلؼ الظاىر"
  .مف يخ ى عليو شيء مف األمكر ال ي كف ربان( كالثاني: أنو يخ ى عليو ما ال يخ ى على ا تعالى، ك ؿ

 خئ حئ جئ يي ىي ميني زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام يلُّ

                                                           

أم ال امػػؿ فػػي  ،علػػى سػػبيؿ المبالغػػة ،كىػػي التػػي تػػرد لشػػمكؿ خصػػامص الجػػنس ،أم )أؿ( التعريػػؼ الدالػػة علػػى ال مػػاؿ( 1)
 . 194ص ،الجنى الداني ،ص تي العزة كالح مة. ينظر: المرادم

 ،مؿ النبكة( في جماع أبكاب كفػكد العػرب إلػى رسػكؿ اؿ بذلؾ بعض الم سريف. كأخرج القصة  املة البييقي في )دالقا( 2)
. 6/168 ،جػامع البيػاف ،. ينظػر. الطبػرم386-5/385 ،باب كفد نجراف كشيادة األساق ة لنبينا صلى ا عليػو كسػلـ

دار ال تػب  ،ى1405 ،1ط ،386-5/385 ،دالئؿ النبػوة ومعرفػة أحػواؿ صػاحب الشػريعة ،أحمد بف الحسيف ،البييقي
 ،دار ال تػب العلميػة ،ى1411 ،1ط ،100-99ص ،أسباب نزوؿ القػرآف ،أبك الحسف علػي ،بيركت. الكاحدم ،العلمية
دار  ،40ص ،لبػػاب النقػػوؿ فػػي أسػػباب النػػزوؿ ،عبػػد الػػرحمف بػػف أبػػي ب ػػر ،تحقيػػؽ  مػػاؿ زغلػػكؿ. السػػيكطي ،بيػػركت

 بيركت.  ،ال تب العلمية
 سقطت مف "ـ" ك"ؼ". ( 3)
 في "ؼ": يشاء. ( 4)
   ك"غ".سقطت مف "ـ" ك"ؼ"( 5)
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 بأف حفظػت مػف اإِلجمػاؿ واالحتمػاؿ. ،أحكمت عبارتيا َّىن نن من زن رن مم ام يلُّ
كػؿ واحػدة، أو عمػى أف : فػأفرد عمػى تأويػؿ، أميػاتوالقياس  .يرد إلييا غيرىا، وأصمُ   َّري ٰى ينُّ

إال ، ظػاىرٍ  أو مخالفػةِ  إِلجمػاؿٍ ؛ محػتمبلت ال يتضػح مقصػودىا َّمي زيُّالكؿ بمنزلة آية واحدة.
وتحصػػيؿ ، ليظيػػر فييػػا فضػػؿ العممػػاء، ويػػزداد حرصػػيـ عمػػى أف يجتيػػدوا فػػي تػػدبرىا؛ بػػالفحص والنظػػر

وبإتعػاب القػرائح فػي اسػتخراج معانييػا، والتوفيػؽ ، فينالوا بيػاالعمـو المتوقؼ عمييا استنباط المراد بيا، 
  معالي الدرجات.، بينيا وبيف المحكمات

 :في الصحاح: "النٌيؼ الزيادة، ييخى َّؼي كييشدَّدي، كأصلو مف الكاك، يقاؿ (1)قاؿ الجكىرم قولو: )إلى نّيؼ(

 ".(4)الثاني (3)فيك نٌيؼ، حتى يبل  العدد (2)عشرة كنٌيؼ كمامة كنٌيؼ، ك ؿ ما زاد على العقد
 .مؿ مف التأكيؿ إال كجيان كاحدان تبأف اتاح المعنى المراد منيا، كال يح: )أحكمت عبارتيا( (5)قولو

غير كجو كاحد مف التأكيؿ  يسمى  (6)كالمتشابو مف القرآف: ما ال يتاح المعنى المراد منو  الحتمالو
 .(7)متشابيان الشتباه المعنى المراد منو بغير المراد

                                                           

كأحػد مػػف ياػػرب بػػو المثػػؿ فػػي  ،مصػػنؼ  تػػاب الصػػحاح ،إمػاـ اللغػػة ،: أبػػك نصػر إسػػماعيؿ بػػف حمػػاد التر ػػيالجػػوىري( 1)
 ،علػي ال ارسػي كخالػو أبػي إبػراىيـ ال ػارابي يأخذ العربيػة عػف أبػي سػعيد السػيرافي كأبػ ،ابط اللغة كفي الخط المنسكب

 ،ـ1985-ى 1405 ،3ط ،82-17/80 ،سير أعبلـ النببلء ،دكد سنة أربع مامة رحمو ا. ينظر: الذىبيمات في ح
 مؤسسة الرسالة. 

 في "ؼ": العقؿ. ( 2)
 في "ؼ": العٌد. ( 3)
 ،4ط ،1437-4/1436 ،الصػػػحاح تػػػاج المغػػػة وصػػػحاح العربيػػػة ،بػػػف حمػػػادأبػػػك نصػػػر إسػػػماعيؿ  ،ينظػػػر: الجػػػكىرم( 4)

 تحقيؽ أحمد عبد الغ كر عطار.  ،بيركت ،دار العلـ للمبلييف ،ـ1987-ى 1407
 سقطت مف "ؼ". ( 5)
 في "ؼ": الحتماؿ. ( 6)
ألنيػػا   فػػإذا سػػمعيا السػػامع لػـ يحػػتج إلػػى تأكيليػػا ،كمح مػػات أم أح مػػت فػػي اإلبانػة ،معنػػى المح ػػـ كالمتشػابوكفػي ىػػذا ( 7)

 ىلُّنحك  ،بو القرآف على كجييف: أحدىما عاـ في جميعو ظاىرة بينة قالو الزجاج. كقاؿ الراغب: المح ـ قد كصؼ
نحػػك بنػػاء  ،كيعنػػي بػػذلؾ المػػتقف ،(ُ: يػػكنس) َّحم جم يل ىلُّكقكلػػو:  ،(ُىػػكد: ) َّام يل
كعقػد مح ػـ. كالثػاني مػا كصػؼ بػو بعػض ال تػاب المػذ كر فػي قكلػو: " منػو آيػات مح مػات" كىػك مػا ال يصػػعب  ،مح ػـ
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................................................................ 

 .(َُّ)األنعاـ:  َّخي  حي جيُّكا ية المح مة  قكلو تعالى: 

  فإنو متشابو  لعدـ (ٖٕ)القيامة:  َّىن من خنُّكأصلو يرد إلييا غيرىا،  قكلو تعالى:  (1)أـ ال تاب 
ثكابو، )فريٌد إلى( (2)العلـ  بأف معناه أنيا ناظرة إليو تعالى، أك منتظرة

ا ية األكلى  ل كنيا مح مة في  (3)
    ال يدر و، فحمؿ على معنى مغاير للنظر إليو.ك مف األبصار  (4)بياف أف شيمان 

، إال أنو أفرد على تأكيؿ " ؿ كاحدة"  ما في قكلو َّينُّ  ل كنو خبر قكلو أميات( (5)قولو: )والقياس
، أك على أف (6)منيما آيةأم: جعلنا  ؿ كاحدة ، (١ٓالمؤمنوف: ) َّ مم ام يل ىل  ملُّتعالى: 

 ال ؿ بمنزلة آية كاحدة  مف حيث إنو  بلـ إليي معجز أنزؿ ىدل للناس. 

كالميؤىكَّؿ مف قبيؿ المتشابيات (7)فإف  ؿ كاحد مف المجمؿ قولو: )إلجماؿ أو مخالفة ظاىر( 
(8) . 

                                                                                                                                                                                      

كع سػػو المتشػػابو. ينظػػر:  ،كقيػػؿ مػػا ال يحتػػاج العػػالـ فػػي معرفتػػو إلػػى ت لػػؼ نظػػر ،علػػى العػػالـ معرفتػػو ل ظػػان أك معنػػىن 
عرابو ،الزجاج تحقيػؽ  ،تفسػير الراغػب األصػفياني ،أبك القاسػـ الحسػيف ،. الراغب األص ياني1/376 ،معاني القرآف وا 

ٱ.الرياض ،دار الكطف ،ـ2003-ى 1424 ،1ط ،414-2/413 ،عادؿ الشدم

 في "ؼ": القرآف. ( 1)
 مف "غ". ،70ؽ:  ،2نياية: ص( 2)
 في "ؼ": فكرد أف. ( 3)
 في "غ ": األشياء. ( 4)
 مف "ـ ". ،229ؽ:  ،2نياية ص: ( 5)
 مف "أ". ،4ؽ ،1نياية ص( 6)
المجمػؿ ىػك: مػا ال يعقػؿ معنػػاه مػف ل ظػو كي تقػر فػي معرفػػة المػراد إلػى غيػره كذلػؾ علػػى كجػكه منيػا: أف ي ػكف الل ػظ لػػـ ( 7)

كمنيا أف ي ػكف  ،كمنيا أف ي كف الل ظ في الكاع مشتر ان بيف شيميف في تقر إلى البياف ،على شيء بعينويكاع للداللة 
المعتمػد فػي  ،محمػد بػف علػي الطيػب ،الل ظ مكاكعان لجملة معلكمة إال أنو دخليا استثناء مجيكؿ. ينظر: أبػك الحسػيف

أبك اسحاؽ إبػراىيـ  ،بيركت. الشيرازم ،العلمية دار ال تب ،ى1403 ،1ط ،تحقيؽ خليؿ الميس ،1/293 ،أصوؿ الفقو
 دار ال تب العلمية.  ،ـ2003-ى 1424 ،2ط ،50-49ص ،الممع في أصوؿ الفقو ،بف علي

 في "ـ": المشابيات. ( 8)
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................................................................ 
 كاعلـ أف الل ظ إما أف ال يحتمؿ غير معنى كاحد أك يحتمؿ.

 (. ٦ٖٔ: البقرة) َّخلمل حل جلُّ   قكلو تعالى: (1)كاألكؿ ىك النص 

 أك مدلكالتو متساكية أٍك ال.  (3)داللتو على مدلكليو (2)كالثاني إما أف ي كف
 كسامر األل اظ المشتر ة.، (٨ٕٕ: )البقرة َّمب      (4)زبُّكاألكؿ ىك المجمؿ   قكلو تعالى:  
  زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َُّّ   قكلو تعالى: (5)كأما الثاني فيك بالنسبة إلى الراجح ظاىر 
    قكلو تعالى: (6)كبالنسبة إلى المرجكح مؤكَّؿ، ( ٕٕ: ) النساء َّمئ

                                                           

ف  اف الل ػظ محػتمبل فػي غيػره ،النص ما  اف صريحا في ح ـ مف األح اـالنص ىك: ( 1) الممػع فػي  ،الشػيرازم. ينظػر: كا 
 ،العػػػدة فػػػي أصػػػوؿ الفقػػػو ،محمػػػد بػػػف الحسػػػيف بػػػف محمػػػد بػػػف خلػػػؼ أبػػػك يعلػػػى ،ابػػػف ال ػػػراء. (1/48) ،الفقػػػوأصػػػوؿ 

  ـ.1990 -ى 1410 ،2ط ،تحقيؽ: د. أحمد بف علي بف سير المبار ي ،(1/138)
 في "ؼ": ت كف. ( 2)
 في "ؼ": المدلكلية. ( 3)
 أااؼ في "ؼ": كاألكلى. ( 4)
أمريف كفي أحدىما أظير  األمر كالنيي كغير ذلؾ مف أنكاع الخطاب المكاػكعة للمعػاني ىك  ؿ ل ظ احتمؿ الظاىر: ( 5)

كيحتمؿ غيره احتماال  ،أك العرفي ،ما دؿ على معنى بالكاع األصليكفي تعريؼ آخر:  ،المخصكصة المحتملة لغيرىا
 . 3/52 ،األحكاـاإلحكاـ في أصوؿ  ،ا مدم .1/48 ،الممع في أصوؿ الفقو ،الشيرازم. ينظر: مرجكحا

أغلػب علػى الظػف  ،صرؼ الل ظ عف االحتمػاؿ الظػاىر إلػى احتمػاؿ مرجػكح بػو العتاػاده بػدليؿ يصػير بػوالمؤكؿ ىك: ( 6)
روضػػة  ،أبػػك محمػد مكفػؽ الػػديف عبػد ا بػف أحمػػد بػف محمػػد المقدسػي ،ابػػف قدامػة. مػف المعنػى الػػذم دؿ عليػو الظػاىر

مؤسسػة الرٌيػاف للطباعػة كالنشػر  ،(1/508) ،مذىب اإلماـ أحمد بػف حنبػؿ الناظر وجنة المناظر في أصوؿ الفقو عمى
إرشػاد الفحػوؿ إلػي تحقيػؽ الحػؽ  ،محمد بف علي بف محمد بف عبػد ا ،ـ. الشك اني2002-ى1423 ،2ط ،كالتكزيع

نيايػػة  ـ.1999 -ى 1419 ،1ط ،دار ال تػاب العربػي ،تحقيػؽ: الشػيخ أحمػد عػػزك عنايػة ،(2/32) ،مػف عمػـ األصػػوؿ
 مف "ؼ". ،2ؽ:  ،2ص: 
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................................................................ 

  .كالنص كالظاىر  بلىما مح ـ، كالمجمؿ كالمؤكَّؿ متشابو، (ٓٔ: الفتح) َّيم ىم مم خمُّ
فٌسر المح ـ بما ال ي كف مجمبلن، كىك ما ي كف متساكم الداللة بالنسبة إلى معانييا  (1)كالمصنؼ

المحتملة، فالمجمؿ إذا لـ ي ف مح مان فعدـ  كف المؤىكَّؿ مح مان أكلى، كأما النص كالظاىر فيدخبلف تحت 
كلو: )أيح مت فسر المح مات بق (2)المح ـ  ل كف  ؿ كاحد منيما مح كظان عف اإلجماؿ، كصاحب ال شاؼ

فسر المتشابيات بالمشبيات المحتمبلت لغير  (5)، ك(4)حي ظت مف االحتماؿ كاالشتباه (3)عباراتيا( بأف
المعنى المراد، في كف ما عدا النص مف قبيؿ المتشابيات عنده في الل ظ المقيد للمعنى إف لـ يحتمؿ معنى 

 . (6)آخر فيك المح ـ، كاف احتمؿ فيك المتشابو"
خبره. َّمنُّمرفكعه على االبتداء ك َّننُّالظاىر أف قكلو: ، َّىن نن منُّقولو تعالى: 

  أم: ىك الذم أنزؿ ال تاب َّزنُّحاؿ مف (7)كالجملة إما مستأن ة، أك في محؿ النصب على أنيا
  .على مح ـ كمتشابو (8)في ىذه الحاؿ  أم منقسمان 

 

                                                           

 كأااؼ: أعـ.  ،أسقط مف "ؼ": المصنؼ( 1)
مػف أممػػة العلػـ بالػػديف  ، بيػر المعتزلػػة أبػك القاسػػـ محمػكد بػف عمػػر بػف محمػػد الزمخشػرم ،صػاحب ال شػاؼ ىػػك العبلمػة( 2)

أشػير  تبػو  ،ب بجار اكسافر إلى م ة فجاكر بيا زمنان فلق ،كلد في زمخشر مف قرل خكارـز ،كالت سير كاللغة كا داب
 ،شػػديد اإلن ػػار علػػى المتصػػكفة. ينظػػر: الػػذىبي ،مجػػاىران  ،معتزلػػي المػػذىب ،اؼ كأسػػاس الببلغػػة كالم صػػؿ كغيرىػػاشػػال 

 ،2ط ،6/4 ،لسػاف الميػزاف ،أبػك ال اػؿ أحمػد بػف علػي ،ابػف حجػر العسػقبلني. 152-20/151 ،سػير أعػبلـ النػببلء
 بيركت.  ،مؤسسة األعلمي للمطبكعات ،اليند ،تحقيؽ دامرة المعرؼ النظامية ،ـ1971-ى 1390

 سقطت مف "ؼ".( 3)
 . 1/337 ،الكشاؼ ،كقاؿ الزمخشرم االحتماؿ كلـ يقؿ اإلجماؿ  ما قاؿ البيااكم. ينظر: الزمخشرم (4)
 سقطت في "ـ".( 5)
 . 338-1/337 ،الكشاؼ ،ينظر: الزمخشرم( 6)
 في "ؼ": أنو. ( 7)
 مف "غ". ،71ؽ:  ،1نياية: ص في "ؼ": منقسـ.( 8)
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................................................................ 

ري متشابياته   َّننُّعطؼ علىَّزيُّوقولو:  ص ة  َّري ٰى ينُّ: (1)كقكلو .أم: كآياته أيخى
  .، كيجكز أف ي كفى جملةن مستأن ةن َّىن ننُّلقكلو: 

  أم أنزلو عليؾ منقسمان إلى مح ـ َّممُّمتعلؽ بقكلو تعالى:  (2)فضؿ العمماء(قولو: )ليظير فييا 
نزاليا" ، يعنى (3)كمتشابو، كلـ يجعؿ القرآف  لو مح مان  ليظير فييا فاؿ العلماء  "أم في المتشابيات كا 

جعؿ بعاو متشابيان  ليظير بإنزالو فاؿ العلماء  إذ لك  (4)أنو تعالى لـ يجعؿ القرآف  لو مح مان  بؿ
ًعؿ  لو مح مان تعلؽ الناس بو كاقتصركا عليو في  ؿ كاحد مف باب االعتقاد كالعمؿ، كتقاعدكا عف  جي

في ظلمات التقليد، كلـ ييتدكا إلى معرفة ا تعالى،  (5)االست ماؿ بسلكؾ طريؽ النظر كاالستدالؿ، فبقكا
  فإف معرفة (6)إال بالنظر كاالستدالؿ، بخبلؼ ما إذا  اف بعض ا يات متشابيان  التي ال تحصؿ

عنى المراد ، متكق ة على تحصيؿ العلكـ التي يتكقؼ علييا استنباط الم(7)المتشابيات، كتعييف المراد منيا
ال يتأتى إال  كالنحك، كالمعاني، كالبياف، كاألصكؿ. كتحصيؿ ىذه العلـك كت ميليا بيا   اللغة، كالصرؼ،
علييا استخراج المعنى المراد  (9)السعي في تحصيؿ العلـك التي يتكقؼ (8)بإتعاب القرامح، كمزيد
، فيزداد ثكابيـ عند ا  ألنو  لما ازدادت المشقة (1)بينيا كبيف المح مات (10)بالمتشابيات، كالتكفيؽ

 كالتعب ازداد األجر كالثكاب. 
                                                           

 سقطت مف "ؼ".( 1)
 فالعلة إظيار فاؿ العلماء.  ،كىك تقسيـ القرآف ال ريـ إلى آيات مح مات كآخر متشابيات ،أم علة للتقسيـ المذ كر( 2)
 مف "أ".  ،4ؽ:  ،2سقطت مف "غ". نياية ص: ( 3)
 سقطت مف "ؼ".( 4)
 في "ؼ": فيقرأ. ( 5)
 في "ؼ": متشابيات. ( 6)
 سقطت في "ـ" ك"ؼ".( 7)
 في "ؼ": كمف. ( 8)
 في "ؼ": تتكقؼ. ( 9)
 في "ؼ" التكقؼ ( 10)
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...................................................... 
 العلكـ. (2)  أم على تلؾقولو: )المتوقؼ عمييا(

 . (4)فاعؿ )المتكقؼ(: ) استنباط( (3)قولو
 . (5)أم بالمتشابياتقولو: )المراد بيا(؛ 
أك بتحصيليا، كتأنيث امير التحصيؿ ال تسابو التأنيث مف  .  أم بتلؾ العلكـقولو: )فينالوا بيا(

قولو: كي كف  .. كيحتمؿ أف يرجع إلى المتشابيات(7)الامير (6)المااؼ إليو، كعلى التقديريف يلـز ت  يؾ
ت سير  بأف ي كف امير )بيا( تكطمة كتمييدان لما ذ ر  (8)عطؼ )وباتعاب القرائح في استخراج معانييا(

 ، فبل تنتثر الامامر. (9)بعده، على طريؽ قكلؾ: "أعجبني زيد ك رمو"
 )فينالوا(.م عكؿ  قولو: )معالي الدرجات( 
 
 

                                                                                                                                                                                      

أم رد غيػػر  ،معنػػى التكفيػػؽ بػػيف المتشػػابيات كالمح مػػات: بػػأف يحمػػؿ المتشػػابو علػػى معنػػى يناسػػب المح ػػـ كال يخال ػػو( 1)
 . 20/ 6 ،ر البيضاويحاشية القونوي عمى تفسي ،القكنكم ،المح مات إلييا. ينظر

 في "ؼ": ذلؾ. ( 2)
 سقطت مف "ؼ".( 3)
 أم أنو فاعؿ السـ ال اعؿ. ( 4)
 في "ـ": المتشابيات. ( 5)
 في "ـ": تعليؿ. ( 6)
كعلػى ىػذا التقػدير يلػـز ت  يػؾ ) ذا ىك في جميع النسخ المخطكطة كالعبارة عليو غير مسػتقرة كلعػؿ األصػكب أف ي ػكف ( 7)

 ك ذا ىك في النسخة المطبكعة مف حاشية شيخ زاده.  (الامير
 مف "ـ ". ،230ؽ:  ،1نياية ص: ( 8)
فػػذ ر زيػػد تكطمػػة  ، ثػر التمثيػػؿ بيػػذا المثػاؿ فػػي  تػػب الت سػػير. كالشػاىد فيػػو أف المعنػػى المقصػكد ىػػك: أعجبنػػي  ػػرـي زيػد( 9)

 ،كفامػدة ىػذه الطريقػة قػكة االختصػاص. ينظػر: الزمخشػرم ،كالنسبة إلى اإلعجاب إلى  رمػو ىػي المقصػكدة ،لذ ر  رمو
 ،71ؽ:  ،2. نيايػة: ص1/126 ،الدر المصػوف ،. السميف الحلبي1/92 ،البحر المحيط ،. أبك حياف1/58 ،الكشاؼ
 مف "غ".
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فمعناه أنيا حفظت مف فساد المعنى وركاكة المفظ، وقولو:  َّام يل ىل يكملُّوأما قولو تعالى: 
(، أخرى)جمع  َّزيُّ .فمعناه أنو يشبو بعضو بعضًا في صحة المعنى وجزالة المفظ  َّٰى ٰرُّ

نما لـ ينصرؼ ألنو وصؼ معدوؿ عف   ألف معناه أف القياس أف يعرؼ؛ وال يمـز منو معرفتو(، اآلخر)وا 
 مف (ُأَخرُ )أو عف ، ولـ يعرؼ ال أنو في معنى المعرؼ

جكاب عما يقاؿ:  يؼ يصح قكلو تعالى منو ، (ٔ: )ىود َّام يل ىل يكملُّقولو: وأما قولو: 
 يلُّآيات مح مات كأخر متشابيات مع أنو تعالى كصؼ القرآف  لو بأنو مح ـ؟ حيث قاؿ: 

 (ٔ: )يونس َّحم جم يل ىلُّكقاؿ:  َّام

ؼصى كى كى 
 . (2)؟ (ٖٕ: )الزمر َّٰى ٰر ٰذ يي ىي ميُّ لو أياان بأنو متشابو حيث قاؿ:  (1)

، ثـ نقؿ (3)كىي تأنيث)آخر(، كىك في األصؿ أفعؿ الت ايؿ، بمعنى أشد تأخران قولو: )وآخر جمع أخرى(، 
عنو كاستعمؿ بمعنى أحد الشيميف، يقاؿ جاءني زيد كرجؿ آخر  أم: كرجؿ غيره، ك اف حقو بالنظر إلى 

 إاٌل مع )مف(، أك )اإلاافة(، أك )البلـ(.   (5)أف ال يستعمؿ (4)أصلو
كسامر تصاري و عف معنى الت ايؿ استعملت بدكف لكاـز أفعؿ الت ايؿ، فبل بد لو مف  ىك إال أنو لما خرج
 المعرؼ  ؿي مف( أك )األفعى  ؿي عى ، كىك إما )أفٍ (7)عنو، )فيك غير منصرؼ للعدؿ كالص ة( (6)أصؿ عدؿ ىك

                                                           

  سقطت مف "ؼ".( 1)
أك أيػدت بػالحجج  ،أك مف النسػخ ،أم ح ظت مف اعتراء الخلؿ َّام يلُّكاإلجابة على ذلؾ ت كف بأف معنى ( 2)

 َّٰى ٰرُّالنطكاميػا علػى جبلمػؿ الح ػـ البالغػة كدقامقيػا. كقكلػو  ،أك جعلت ح يمػة ،القاطعة الدالة على حقيتيا
 ،كحقيػػة المػػدلكؿ. ينظػػر: أبػػك السػػعكد ،كجزالػػة الػػنظـ ،أم: يشػػبو بعاػػيا بعاػػان فػػي صػػحة المعنػػى ،أم متشػػابو األجػػزاء
 . 2/8 ،إرشاد العقؿ السميـ

 في "ؼ": تأخيران. ( 3)
 مف "أ".  ،5ؽ:  ،1نياية ص( 4)
 في "ؼ": يشتمؿ( 5)
 سقطت مف "ؼ".. ( 6)
 سقطت مف "ؼ".( 7)
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............................................................................... 
ال لما كقع بالبلـ(، فذىب بعض النحاة إلى أنو معدكؿ عف )آخر مف(، ال مف )ا خر المعرؼ  بالبلـ(، كا 

)فإنو لٌما كرد ن رةن كجب أف ي كف ، (٨١ٔالبقرة: ) َّخت حت  جت هبُّ ص ة للن رة في نحك قكلو تعالى 
المعدكؿ عنو أياان ن رةن، كالن رة مف صيغة )أفعؿ( ىي التي ت كف بػ)مف( دكف ا خريف، فظير أنو معدكؿ 

 . (1)عف )آخر مف((
آخر،  الن بمطابقتو لمكصكفو، تقكؿ رجؿه ا خر إلى أنو معدكؿ عف ذم البلـ  استدال (2)كذىب البعض

ري  ، كامرأتاف آخرياف كرجبلف آخراف، كقكـه آخركف، كامرأة أخرل ف( ال يطابؽ مً  ك)أفعؿي  .، كنسكةه أيخى
،  أفاؿ مف  ذاد صيغة الم رد المذ ر   تقكؿ: زي  بؿ يلـز في األحكاؿ  ليا  صاحبو تثنية كجمعان كتأنيثان 
اليندات  (4)، أكاتاليندان (3))كالزيديكف أفاؿ مف  ذا، ك ذا تقكؿ: ىند، أك ،  كالزيداف أفاؿ مف  ذا

 (6).(5)أفاؿ مف  ذا (

                                                           

 ك"غ". سقطت مف "ؼ" ( 1)
كىػػك خطػػأ أك غيػػر فصػػيح علػػى أقػػؿ تقػػدير  إذ الصػػكاب أف  لمػػة )بعػػض( ال تعػػرؼ  ، ػػذا ىػػك فػػي األصػػكؿ المخطكطػػة( 2)

 بػ)أؿ(.
 في "ـ": ك. ( 3)
 "ـ": ك.في ( 4)
 سقطت مف "ؼ". ( 5)
تحقيػؽ علػي بػك  ،ـ1993 ،1ط ،121-120ص  ،المفصؿ في صػنعة اإلعػراب ،أبك القاسـ محمكد ،ينظر: الزمخشرم( 6)

ى 1422 ،1ط ،131-4/127 ،شػرح المفصػؿ لمزمخشػري ،يعػيش بػف علػي ،بيػركت. ابػف يعػيش ،م تبة اليبلؿ ،ملحـ
-1130/ 2 ،شػػرح الكافيػػة الشػػافية ،محمػػد بػػف عبػػد ا ،بيػػركت. ابػػف مالػػؾ الطػػامي ،دار ال تػػب العلميػػة ،ـ2001-

توضػػيح  ،أبػػك محمػػد بػػدر الػػديف ،جامعػػة أـ القػػرل / م ػػة الم رمػػة. المػػرادم ،تحقيػػؽ عبػػد المػػنعـ ىريػػدم ،1ط ،1144
دار  ،ليمافتحقيؽ عبد الرحمف س ،ـ2008-ى 1428 ،1ط ،938-2/933 ،المقاصد والمسالؾ بشرح ألفية ابف مالؾ

 ،536-534ص ،شػرح شػذور الػذىب فػي معرفػة كػبلـ العػرب ،عبػد ا بػف يكسػؼ ،القػاىرة. ابػف ىشػاـ ،ال  ر العربي
شػرح ابػف عقيػؿ عمػى  ،عبػد ا بػف عبػد الػرحمف ،سػكريا. ابػف عقيػؿ ،الشػر ة المتحػدة للتكزيػع ،تحقيؽ عبد الغني الدقر

 القاىرة.  ،دار التراث ،تحقيؽ محمد محيي الديف ،ـ1980-ى 1400 ،20ط ،179-3/177 ،ألفية ابف مالؾ
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.............................................................................. 
عليو مف أنو  يؼ  (2)إنو معدكؿ عف ذم البلـ، كأجاب عما يرد (1)كذ ر المصنؼ أكالن مذىب مف يقكؿ

معرفتو(،  (5)ال يمـز منو(4)وص ة للن رة بقكلو: ) (3)ي كف معدكالن عف المعرفة مع أنو ن رة، بدليؿ كقكعو
ألف معنى  كنو معدكالن عف المعرفة أف  (6))أم ال يلـز مف  كنو معدكالن مف المعرؼ بالبلـ  كنو معرفة(

بالبلـ  مف حيث إنو ركعي فيو  (9)معدكالن عف المعرؼ (8)القياس أف ي كف معرفة  ل كنو (7)مقتاى
 معنى المعرؼ. (10)، ال أنو فيالمطابقة مع المكصكؼ، كىك مقتاى  كنو معدكال عف المعرفة يعٌرؼ

ال يثنى كال يجمع كال يؤنث ما داـ ن رة، تقكؿ: مررت برجؿ أفاؿ  : "أفعؿ الذم معو مف(11)قاؿ الجكىرم
فإف أدخلت عليو االلؼ كالبلـ أك أا تو ثنيت كجمعت  .منؾ، كبرجاؿ أفاؿ منؾ، كبامرأة أفاؿ منؾ

ؿ، اى ال الى، كبالنساء ال ي  (12)كأنثت، تقكؿ: مررت بالرجؿ األفاؿ، كبالرجليف األفاليف، كبالمرأة
كقالت امرأة مف العرب صغراىا امرأة كليس  ذلؾ  .ًليفف كب ياٌ ـ كب يٌابلىأ يٍ يى لى اليـ كبأفاى كمررت بأفى 

 مع بغير مف، كبغير األلؼ كالبلـ، كبغير اإلاافة. تقكؿ: مررت آخر  ألنو يؤنث كيج
 

                                                           

 مف "ؼ". ،3ؽ:  ،1نياية ص: ( 1)
 في "ؼ": يريد. ( 2)
 في "ـ": قكلو. ( 3)
 سقطت في "ـ". ( 4)
 سقطت مف "ؼ". ( 5)
 .ك"غ"سقطت مف "ؼ"( 6)
 مف "غ". ،72ؽ:  ،1نياية: ص( 7)
 في "ـ": كت كف. ( 8)
 في "ـ": المعرفة.( 9)
 سقطت مف "ؼ". ( 10)
 . 578-2/577 ،الصحاح تاج المغة وصحاح العربية ،ينظر: الجكىرم( 11)
 في "ـ": كباالمرأة.( 12)
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فيتعمقوف بظاىره أو بتأويؿ  َّحب  جب هئ مئُّعدوؿ عف الحؽ كالمبتدعة.  َّخئ حئ جئ يي ىيُّ
 يفتنوا الناس عف دينيـ بالتشكيؾ والتمبيس ومناقضة المحكـ بالمتشابو. طمب أف َّمب خبُّباطؿ 

ويحتمؿ أف يكوف الداعي إلى االتباع مجموع  .وطمب أف يؤولوه عمى ما يشتيونو َّجت هبُّ
 والثاني يبلئـ الجاىؿ. ، ، أو كؿ واحدة منيما عمى التعاقب. واألوؿ يناسب المعاندطَِّمَبَتْيفِ ال

فلما جاء معدكالن كىك ص ة منع الصرؼ"  .أخر (1)أخر كآخريف، كبامرأة أخرل، كبنسكةبرجؿ آخر، كبرجاؿ 
 . (2)إلى ىنا  بلمو

خص ابتغاء ال تنة بطلب أف يجعلكا الناس م تكنيف بالعدكؿ يفتنوا الناس عف دينيـ(  (3)قولو: )طمب أف
عف الديف الحؽ كسكاء السبيؿ بشيادة المقاـ  ألف المقاـ مقاـ الذـ، كال منقصة كال ابللة مثؿ إابلؿ 
الناس عف دينيـ. ك ذا قٌيد ابتغاء تأكيؿ المتشابو   بطلبيـ أف يؤكلكه على ما يشتيكف، ال برده إلى المح ـ 

بالتأكيؿ الذم يجب أف يحمؿ ، َّحجمج مث هت مت ختُّؽ بينيما، ك ذا قيد التأكيؿ في قكلو كالتكفي
  .المتشابو عليو  ؿ ذلؾ مست اد مف المقاـ

 ( أم مجمكع ما طلبكه مف إابلؿ(6)طَِّمَبَتْيفِ المجموع  االتباع (5)قولو: )ويحتمؿ أف يكوف الداعي إلى(4)
 

                                                           

 في "ؼ": نسكة. ( 1)
-ى 1408 ،1ط ،تحقيػػػؽ محمػػػد الػػػدعجاني ،1/335 ،إيضػػػاح شػػػواىد اإليضػػػاح ،أبػػػك علػػػي الحسػػػف ،ينظػػػر: القيسػػػي( 2)

 ،تحقيػػؽ محمػػد عظيمػػة ،3/377 ،المقتضػػب ،محمػد بػػف يزيػػد الثمػػالى ،بيػػركت. المبػػرد ،دار الغػرب اإلسػػبلمي ،ـ1987
عرابو ،بيركت. الزجاج ،عالـ ال تب  مف"أ".  ،5ؽ:  ،2. نياية ص: 1/377 ،معاني القرآف وا 

 في "ؼ": عف. ( 3)
مػػف  ،72ؽ:  ،2.كفييػػا: نيايػػة: ص147-7/145 ،مفػػاتيح الغيػػب ،ينظػػر: الػػرازم ،فػػي "غ " زيػػادة مطكلػػة مػػف الػػرازم( 4)

 مف "غ".  ،73ؽ:  ،1"غ". كنياية: ص: 
 سقطت مف "ؼ". (5)
 في "ؼ": الطلبيف. ( 6)
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....................................................... 
  فإف الطًَّلبىة ب سر البلـ ما طلبتو مف (1)الناس عف دينيـ، كمف أف يؤكلكا المتشابو على ما يشتيكنو

على ما قبلو بالكاك  َّجت هبُّمف عطؼ قكلو:  (4)المتبادر (3). قدـ االحتماؿ األكؿ ألنو(2)شيء
إال أف الداعي إليو لك  .المصر على الزي ، كالعدكؿ عف الحؽ (6)، كىذا االحتماؿ يناسب المعاند(5)الجامعة

ٱ اف مجمكع الطلبتيف ل اف المناسب أف ال يعاد ل ظ االبتغاء في المعطكؼ  فإف إعادتو تدؿ على أف  ؿ ٱ
مطلكبة قصدان كابتداءن ال في امف طلب المجمكع، ف أف إعادتو دليؿ على جكاز االحتماؿ كاحدة منيما 

ٱ.(7)الثاني، كىك مبلمـ لمف  اف زامغان عف الحؽ، جاىبلن بو، غير مصرٍّ على زيغو(

                                                           

عنايػػة  ،علػى التكزيػػع. ينظػر: الخ ػاجي بػة بعػضكابتغػاء التأكيػؿ حسػبما يشػػتيي طلً  ،بػة بعػػضأم جعػؿ ابتغػاء ال تنػة طلً ( 1)
 . 3/7 ،القاضي

 . 1/172 ،الصحاح ،ينظر: الجكىرم( 2)
 سقطت مف "ؼ". ( 3)
 مف "ـ ". ،230ؽ: ،2نياية ص: ( 4)
أم االجتمػػاع فػػي ال عػػؿ مػػف غيػػر تقييػػد بحصػػكلو مػػف  لييمػػا فػػي زمػػاف أك سػػبؽ  ،الػػكاك للجمػػع المطلػػؽ بإجمػػاع النحػػاة( 5)

 ،أحدىما كال تدؿ على ترتيب كال معية. فالمعنى ىنا أف اتباع المتشابو ي كف البتغػاء ال تنػة قصػداي علػى حػدة مػف المعانػد
 ،. اإلسنكم158ص ،الجنى الداني ،تأكيؿ قصدان على حدة مف الجاىؿ كالترتيب غير مشترط. ينظر: المرادمكالبتغاء ال

 ،دار ال تػب العلميػة ،ـ1999-ى 1420 ،1ط ،141ص ،نياية السوؿ شرح منياج األصػوؿ ،عبد الرحيـ مف الحسػف
 . 2/185 ،ىمع اليوامع ،بيركت. السيكطي

 في "ؼ": المغاير. ( 6)
ىنا بحث دقيؽ عميؽ: كذلؾ أف البيااكم قد ذ ر آن ان أف قكلو تعالى: " فيتبعكف ما تشابو منػو ابتغػاء ال تنػة كابتغػاء ىا ( 7)

تأكيلو " يحتمؿ أف ي كف الداعي إلى االتباع مجمكع الطلبتيف... عقب شيخ زاده ماػع ان ىػذا القػكؿ بػأف ل ػظ " االبتغػاء" 
ي  ػػي أف يقػػاؿ: " ابتغػػاء ال تنػػة كتأكيلػػو". كمػػف المقػػرر فػػي علػػـ الببلغػػة أف كقػػد  ػػاف  ،قػد أعيػػد فػػي المعطػػكؼ مػػرة أخػػرل

 ،كىذا يدؿ علػى أف "ابتغػاء ال تنػة" طلبػة كحػدىا ،إعادة العامؿ تؤذف باختبلؼ المعمكليف كاستقبلؿ  ؿ منيما عف ا خر
ذا تقػػرر ىػػذا فيػػؿ الطلبتػػاف مرتبتػػاف علػػى التعاقػػب  بم عنػػى أف الػػذيف فػػي قلػػكبيـ زيػػ  ك" ابتغػػاء تأكيلػػو" طلبػػة أخػػرل. كا 

ـٍ أف الترتيػػب غيػػر مشػػترط  فيجػػكز أنيػػـ يبتغػػكف تأكيلػػو أكالن  ،يتبعػػكف المتشػػابو ابتغػػاء ال تنػػة أكالن   ،كابتغػػاء تأكيلػػو ثانيػػان؟ أ
كعلػػؿ شػػيخ زاده  ػػبلـ  ،كيبتغػػكف ال تنػػة ثانيػػان ؟ ذىػػب البياػػاكم إلػػى األكؿ فقػػاؿ: " أك  ػػؿ كاحػػدة منيمػػا علػػى التعاقػػب"
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كمدة بقاء الدنيا، ووقت قياـ الساعة، ؛ فسر المتشابو بما استأثر ا بعممو       َّحج مثُّومف وقؼ عمى 
أو بما دّؿ القاطع عمى أف ظاىره غير مراد ولـ يدؿ عمى ما ىو المراد.  .كعدد الزبانية؛ وخواص األعداد

 جعمتو مبتدأ. فْ إ أو خبرٌ ، استئناؼ موضح لحاؿ الراسخيف، أو حاؿ منيـ َّحس جس مخُّ

: الكاك في قكلو   ( َّحج مثُّقولو: )ومف وقؼ عمى  عاط ة  َّجحُّاختلؼ الناس فيو  فقاؿ قـك
 جس مخُّفعلى ىذا ي كف قكلو:  .ليـ على الجبللة، في كف الراسخكف داخليف في علـ تأكيؿ المتشابو

ما استمنافان  ما أشار إليو إما حاالن مف الراسخيف َّحس ، أم: يعلمكف تأكيلو حاؿ  كنيـ قامليف ذلؾ، كا 
، في كف الراسخكف مبتدأن، كالجملة (1)كذىب األ ثركف إلى أف الكاك فيو كاك االبتداء كاالستمناؼ .المصنؼ

 تعالىبعده خبره، فعلى ىذا ال يعلـ المتشابو إال ا. فيؤالء فسركا المتشابو بما استأثر ا 
 

                                                                                                                                                                                      

اكم بقكلو: " ألنو المتبادر مف عطؼ قكلو "ابتغاء تأكيلو" علػى مػا قبلػو بػالكاك الجامعػة". كذىػب شػيخ زاده إلػى أف البيا
كقكلػو )قصػدان(  ،الترتيب غير مشترط  كذلؾ في قكلو: "فإف إعادتو تدؿ على أف  ؿ كاحدة منيما مطلكبة قصدان كابتػداءن"

كيػدؿ قكلػو )ابتػداءن( علػى عػدـ اشػتراط البػدء بابتغػاء ال تنػة أكالن  بػؿ  ،ةً يدؿ على أف  بلن مػف الطلبتػيف مقصػكدة علػى ًحػد
 ؿٌّ مف الطلبتيف تصلح ألف يبتدأ بيػا. كأمػا المتبػادر مػف عطػؼ قكلػو "ابتغػاء تأكيلػو" علػى مػا قبلػو فقػد أجػاب عنػو شػيخ 

نما ىػي ل ،زاده سل ان بإجابة دقيقةن  كىي أف الكاك ال ت يد ترتيبان كال تعقيبان   مػا ىػك فػي قػكؿ المحققػيف مػف  ،مطلػؽ الجمػعكا 
فمبنػػاه علػػى أف مػػف  ،كالثػاني للجاىػػؿ ،أىػؿ اللغػػة كاألصػػكؿ. كأمػػا تقسػػيـ البياػاكم الػػكجييف  بحيػػث جعػػؿ األكؿ للمعانػػد

ابتغى حصكؿ الطلبتيف معان ليسػف  مػف ابتغػى إحػداىما  فببداىػة العقػؿ كالمنطػؽ أف األكؿ أشػد عػدكاة كتربصػان باإلسػبلـ 
-6/24 ،حاشػية القونػوي عمػى البيضػاوي ،كأف مف ابتغى إحدل الطلبتف  اف دكف ذلؾ. ينظر: القكنكم ،كأىلو ك تابو
 . مف إفادات المشرؼ الد تكر حاتـ جبلؿ. 3/6 ،عناية القاضي ،. الخ اجي25

كال ػػرؽ بينيمػػا أف كاك  ،فإنيمػػا أمػػراف ،كالتحقيػػؽ بخػػبلؼ ذلػػؾ ،ظػػاىر  ػػبلـ شػػيخ زاده أف االبتػػداء كاالسػػتمناؼ أمػػر كاحػػد( 1)
أما كاك االبتداء فيي الداخلة على الجملة الحالية اسمية  انػت  ،االستمناؼ ىي الكاقعة في ابتداء  بلـ آخر غير األخير

تحقيػػؽ مػػازف  ،470ص  ،مغنػػي المبيػػب عػػف كتػػب األعاريػػب ،عبػػد ا يكسػػؼ بػػف أحمػػد ،أك فعليػػة. ينظػػر: ابػػف ىشػػاـ
موصػؿ الطػبلب إلػى  ،خالػد بػف عبػد ا الجرجػاكم ،دمشػؽ. الكقػاد ،دار ال  ر ،ـ1985 ،6ط ،محمد حمد ا ،المبارؾ

 بيركت.  ،الرسالة ،ـ1996-ى 1415 ،1ط ،تحقيؽ عبد ال ريـ مجاىد ،143ص ،قواعد اإلعراب
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........................................................................... 
كيجكز أف ي كف لبعض مف القرآف تأكيؿه ت رد ا تعالى بعلمو، بحيث لـ ييٍطًلٍع  .بعلمو، أم: ت رد بعلمو

، (2)الشمس مف مغربيا، كخركج الدجاؿ (1)عليو أحدان مف خلقو   ما استأثر بعلـ الساعة، ككقت طلكع
في العلـ، . كالح مة في إنزاؿ المتشابو بيذا المعنى ابتبلء الراسخيف (3)كنزكؿ عيسى عليو السبلـ كنحكىا

حالة علمو إلى ا تعالى، ك بح عناف ذىنيـ عف  (4)بحمليـ على التكقؼ في العلـ بمراد ا تعالى منو، كا 
إال اإليماف بو،  (5)الت  ر فييا، كمبلحظة الكصكؿ إلى العلـ باألسرار المكدعة فيو، فليس حظيـ مف إنزالو

على ما لـ يجعؿ ليـ إليو  (7)صكر أفياـ البشر عف الكقكؼ، كمعرفة ق(6)كاعتقاد حقيقة ما أراد ا تعالى بو
 .سبيبلن 

بتأكيؿ  (8)معطكفان على الجبللة كي كف المعنى )أف العلـ( َّجحُّ كالمصنؼ اختار أف ي كف
في ا تعالى كالعلماء الراسخيف  ألنو لك لـ ي ف للراسخيف في العلـ حظ في العلـ منحصر المتشابو 

  لـ ي ف ليـ فاؿه على الجياؿ  ألنيـ جميعان  َّخص حص مس خس حس جسُّبتأكيؿ المتشابو إال أف يقكلكا 
 
 

                                                           

 مف "غ".  ،73ؽ:  ،2نياية: ص( 1)
 مف "أ". ،6ؽ:  ،1نياية ص: ( 2)
 . 7/147 ،مفاتيح الغيب ،الغيب لئلماـ الرازم. ينظر: الرازم في "غ" زيادة مطكلة مأخكذة مف م اتيح( 3)
 سقطت مف "ؼ".( 4)
 في "ـ " أااؼ "ليـ". ( 5)
 مف "غ".  ،74ؽ:  ،1نياية: صسقطت مف "ؼ". ( 6)
 في "ـ" الكقؼ. ( 7)
 سقطت مف "ـ".كفي "ؼ": العلـ. ( 8)
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.......................................................................... 
 (1)يقكلكف ذلؾ، كأياان لـ  يزؿ الم سركف إلى يكمنا ىذا ي سركف كيؤكلكف  ؿ آية، كال يقكلكف )ىذا متشابو(

 .(2)أف ينزؿ شيمان ال ينت ع بو عباده ال يعلـ تأكيلو إال ا، فإنو  يؼ يليؽ بالح يـ

                                                           

 سقطت مف "ؼ".( 1)
كفيػػو قػػكالف: األكؿ: الكقػػؼ علػػى قكلػػو  ،الم سػػريف كالنحػػكييف كالقػػراء كأىػػؿ الكقػػؼكفػػي ىػػذا  ػػبلـ يطػػكؿ ألىػػؿ العلػػـ مػػف ( 2)

مثػػؿ العلػػـ بأخبػػار  ،تعػػالى "إال ا " كاالبتػػداء " كالراسػػخكف فػػي العلػػـ " كىنػػا يػػراد بالتأكيػػؿ مػػا تػػؤكؿ إليػػو حقػػامؽ األخبػػار
 المعاد مما ي كف مف القيامة كالحساب كغيرىا. 

"كالراسخكف في العلـ" كبيذا يراد بالتأكيؿ الت سير كالبياف كالتعبير عف الشيء. كالكجيػاف صػحيحاف كالثاني: الكقؼ على قكلو 
إلف التأكيؿ الذم يعلمو الراسػخكف ىػك مػا خ ػي مػف معػاني القػرآف ك ػاف يحتػاج إلػى اسػتنباط ال يقػدر عليػو إال  ،معتبراف

 اص العلماء.كلذلؾ  اف ابف عباس راي ا عنو مف أخص خكٌ  ،خٌكاص العلماء
ألف  ،كىك قكؿ أ ثػر أىػؿ العلػـ. كالكقػؼ علػى "فػي العلػـ" حسػف غيػر تػاـ ،كقاؿ ابف األنبارم: الكقؼ على "إال ا " تاـ  

قكلو "يقكلكف آمنا بو" حاؿ مف الراسخيف  أف قاؿ: قامليف آمنا بو. كقاؿ أبك عمرك الداني: الكقؼ تاـ على قكؿ مف زعـ 
يعلمكا تأكيلو. كالراجح أٌف القكليف معتبراف كصحيحاف إاٌل أف أ ثر أىؿ العلـ على القػكؿ األكؿ  أف الراسخيف في العلـ لـ

كأف ال بلـ تـ عند قكلو "إال ا " ىذا قكؿ ابف عمر كابف عباس  ،قاؿ الشك اني: الذم عليو األ ثر أنو مقطكع عما قبلو
كىػك مػذىب ال سػامي كال ػراء كاألخ ػش  ،ء كأبي نييؾ كغيػرىـكعامشة كعركة بف الزبير كعمر بف عبد العزيز كأبي الشعثا

كح ػػاه الخطػػابي عػػف ابػػف مسػػعكد كأبػػي بػػف  عػػب. كقػػاؿ ابػػف  ،كقالػػو أبػػف جريػػر الطبػػرم عػػف مالػػؾ كاختػػاره ،كأبػػي عبيػػد
 مح مػان –كذلػؾ أف ا تعػالى قسػـ آم ال تػاب قسػميف  ،عطية: أف ىذه المسألة إذا تؤملت قرب الخبلؼ فييا مف االت اؽ

 ،فػػالمح ـ المتاػػح المعنػػى ل ػػؿ مػػف ي يػػـ  ػػبلـ العػػرب ال يحتػػاج فيػػو إلػػى نظػػر كال يتعلػػؽ بػػو شػػيء يلػػػبس -كمتشػػابيان 
كمنػو مػا يحمػؿ علػى كجػكه فػي اللغػة كمنػاح فػي  ػبلـ  ،كالمتشابو يتنكع فمنو ما ال ييعلـ البتة  أمر الركح كآماد المغيبػات

راسخان إال بأف يعلـ مف ىػذا النػكع  ثيػران بحسػب مػا قػدر لػو. ينظػر: ينظػر: كال يسمى أحد  ،العرب فيتأكؿ تأكيلو المستقيـ
تحقيؽ محيي الديف  ،ـ1971-ى 1390 ،568-2/566 ،إيضاح الوقؼ واالبتداء ،محمد بف القاسـ ،أبك ب ر األنبارم

 ،واالبتػداء المكتفػى فػي الوقػؼ ،عثمػاف بػف سػعيد ،دمشػؽ. أبػك عمػرك الػداني ،مطبكعات مجمع اللغػة العربيػة ،رمااف
المحرر  ،أبك محمد عبد الحؽ ،دار عمار. ابف عطية ،تحقيؽ محيي الديف رمااف ،ـ2001-ى 1422 ،1ط ،37ص

بيػػركت.  ،دار ال تػػب العلميػػة ،تحقيػػؽ عبػػد السػػبلـ محمػػد ،ى1422 ،1ط ،1/403 ،الػػوجيز فػػي تفسػػير الكتػػاب العزيػػز
تحقيػػؽ محمػػد  ،ـ2006-ى 1437 ،2ط ،363-1/362 ،عمػػؿ الوقػػوؼ ،أبػػي عبػػد ا محمػػد بػػف طي ػػكر ،السػػجاكندم
 ،1ط ،9-2/8 ،تفسػػػير القػػػرآف العظػػػيـ ،أبػػػك ال ػػػداء إسػػػماعيؿ بػػػف عمػػػر ،الريػػػاض. ابػػػف  ثيػػػر ،م تبػػػة الرشػػػد ،العبيػػػدم
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لمراسخيف  مدحٌ  َّحط مض خض  حض جضُّأي كؿ مف المتشابو والمحكـ مف عنده، َّخص حص مس خسُّ
شارة إلى ما استعدوا بو لبلىتداء إلى تأويمو، وىو تجرد العقؿ عف  بجودة الذىف وحسف النظر، وا 

 .غواشي الحس
 أم كلـ يدؿ القاطع على ما ىك المراد منو. قولو: )ولـ يدؿ(

كتخصيص  (3)على تقدير أف ي كف )الراسخكف( معطكفان على الجبللة ((2)حاؿ منيـ (1)قولو: )استئناؼ أو
ٱَّمفحق خف حف جف  مغُّ ما في قكلو تعالى:  (5)، (4)الحاؿ بالمعطكؼ جامز عند ظيكر القرينة

 .(6)(٧ٕ: )األنبياء
 على تقدير أف ينتيي ال بلـ عند الجبللة كي كف قكلو كالراسخكف مبتدأ.وقولو: )أو خبر( 

 جسُّفي قكلو تعالى  َّحسُّإشارة إلى أف امير  مف عنده( قولو: )أي كؿ مف المتشابو والمحكـ
، كأف ىذه الجملة بياف لئليماف بال تاب، كت ايؿ (1)لل تاب ال للمتشابو،  ما جكزه صاحب ال شاؼ َّحس

 بو. (2)للمؤمف
                                                                                                                                                                                      

 ،فػتح القػدير ،محمػد بػف علػي بػف محمػد ،بيػركت. الشػك اني ،دار ال تػب العلميػة ،تحقيؽ محمػد شػمس الػديف ،ى1419
 مف "ؼ". ،3ؽ:  ،2دمشؽ. نياية ص:  ،دار ابف  ثير ،ى1414 ،1ط ،1/362

 حاؿفي "ؼ": استمنافان ك ( 1)
 .6/27 ،حاشية القونوي عمى البيضاوي ،متعلقة بما قبليا ل ظان كمعنى.ينظر: القكنكم ،حاؿ منيـ: أم حاؿ مؤ دة( 2)
إذ إنيـ يقكلكف آمنا بػو أم  ،استمناؼ ابتدامي يكاح حاؿ الراسخيف في العلـ ،َّحس جس مخُّ: أم أف قكلو تعالى( 3)

كىػػذا علػػى رأم مػػف قػػاؿ إف الػػكاك فػػي )الراسػػخكف( كاك العطػػؼ علػػى الجبللػػة.  ،بػػالمح ـ كالمتشػػابو كىنػػا خبػػر ال إنشػػاء
 . 6/27 ،حاشية القونوي عمى البيضاوي ،ينظر: القكنكم

كالجملػة مػف ال عػؿ كال اعػؿ فػي  ،كال اعؿ ىك الامير "الكاك" كمرجعو الراسػخكف ،فعؿ ماارع َّمخُّفقكلو تعالى: ( 4)
 . َّجحُّمكقع الحاؿ لبلسـ المعطكؼ كىك

بشػػ ؿ م صػػؿ  18ت لػػـ شػػيخ زاده فػػي ىػػذا المكاػػع عػػف تخصػػيص الحػػاؿ بشػػ ؿ مػػكجز كقػػد ت لػػـ ىػػك ن سػػو عنػػد ا يػػة ( 5)
 ينظر: ص 

التحريػر  ،فت ػكف حػاالن مػف إسػحؽ كيعقػكب.ينظر: ابػف عاشػكر ،َّمغُّعلى الحػاؿ التػي عامليػا َّمفُّفانتصب ( 6)
 . 17/109 ،والتنوير
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حيث إنيا في تصوير الروح بالعمـ وتربيتو، وما قبميا في تصوير الجسد واتصاؿ اآلية بما قبميا مف 
 ىي مي خي حي جيُّ: وتسويتو، أو أنيا جواب عف تشبث النصارى بنحو قولو تعالى

كما أنو جواب عف قولو ال أب لو غير ا، فتعيف أف يكوف ىو أباه بأنو تعالى ، ( ٧ٔٔ: )النساءَّيي
أب ومف غيرىا، وبأنو صوره في الرحـ والمصور ال يكوف  مصور األجنة كيؼ يشاء فيصور مف نطفة

ٱأب المصور.

أم كما يتعظ بما في القرآف مما يرجح  كف  َّحض جضُّقكلو:  (3)إشارة إلى أف قولو: )مدح لمراسخيف(
أذىانيـ كقكة نكر بصيرتيـ ىـ  (4)الراسخيف معطكفا على الجبللة  ألنو مدح للراسخيف بأنيـ لجكدة
 .(5)المتذ ركف للحقامؽ المحجكبة عف بصامر غيرىـ كالميتدكف إلى تأكيلو

 (6)ا ية بما قبليا ٱَّزن رن مم ام  يلُّأم اتصاؿ قكلو تعالى:  قولو: )واتصاؿ اآلية بما قبميا(
القيكمية، ك االستدالؿ  (7)كقد مٌر أنو  الدليؿ على َّىقيق يف ىف يث  ىث نث يلُّكىك قكلو: 

على أنو ال يخ ى عليو شيء، ككجو  كنو  الدليؿ على القيكمية أف القامـ بمصالح الخلؽ ال بد أف ي كف 
، (9)استيبلءه على أشرؼ مصالحيـ الجسمانية (8)بيده، كقد بيف ا تعالى مصالحيـ الجسمانية كالركحانية

 .يصكر ـ في األرحاـ (10)بقكلو: )ىك الذم( كىك تعديؿ بنيتيـ على أحسف األش اؿ كالييمات

                                                                                                                                                                                      

 .1/338 ،الكشاؼ ،ينظر: الزمخشرم( 1)
  .في "ؼ": للمؤمنيف( 2)
 سقطت مف "ـ" ك"ؼ". ( 3)
 في "ـ" جكدة. ( 4)
 مف "أ".  ،6ؽ:  ،2نياية ص: ( 5)
 أااؼ في "ؼ": أم اتصاؿ. ( 6)
 مف "غ".  ،74ؽ:  ،2نياية: ص( 7)
 سقطت مف "ؼ".( 8)
 مف "ـ ". ،231ؽ:  ،1نياية ص: ( 9)
 سقطت مف "ؼ".( 10)
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ٱ..............................................................................

 .(1)مصالحيـ الركحانية كىك تصكير الركح بالصكر العلمية كتربيتو بياكبيف بيذه ا ية قيكميتو بأشرؼ 
عطؼ على قكلو: أنيا في تصكير الركح بالعلـ   ...إلخ.جواب عف تشبث النصارى ( (2)قولو: )أو أنيا(

فإف النصارل لما  .أم كيجكز أف ي كف اتصاؿ ىذه ا ية بما قبليا مف حيث أف ىذه ا ية جكاب...إلخ
زعمكا أف عيسى عليو السبلـ إلو كابف اإللو كتشبثكا في ذلؾ بما كرد في القرآف مف قكلو تعالى: 

نو ا على قصد اإللزاـ: أنتـ تقكلكف إكقالكا لن، ( ٧ٔٔ: )النساء َّيي ىي مي خي حي جيُّ
كابف  (4)ألقاىا إلى مريـ، كىك  اؼ لنا في إلزام ـ  ألف ذلؾ اعتراؼ من ـ بأنو ابف ا (3)ركح ا ك لمتو

الشخص ي كف مف جنسو فيك إلو كابف اإللو، فأنزؿ ا تعالى ىذه ا ية ردان علييـ، كتكجيو الرد: أٌف ما 
ي، فيك مف قبيؿ ظاىر معناه مخالؼ للدليؿ العقل(6)للحقيقة كالمجاز، ك (5)ذ ركه مف ا ية محتمؿ

نيـ(7)مقتاى الدليؿ ؽالمتشابيات التي كجب ردىا بالتأكيؿ إلى ما يطاب  ل كنيـ مف (8)، كا 
 

                                                           

نماؤىػػا بػػالعلـ ،فػػإف تصػػكير الػػركح بػػالعلـ كتربيتػػو تصػػكير معنػػكم( 1) كشػػبو ذلػػؾ اإلنمػػاء كالتربيػػة بتصػػكير  ،فػػالمراد تربيتيػػا كا 
كالجسػد يبقػى ببقػاء  ،فالعلـ بو  ماؿ الركح كسعادتيا كبانت امو شقاكتيا ،الجسد في أف  بلن منيما يبقى ببقامو كي نى ب نامو
 . 6/29 ،حاشية القونوي عمى البيضاوي ،تسكيتو كصكرتو كي نى بانت امو. ينظر: القكنكم

 في "ؼ": فإنيا. ( 2)
علػػى  ف ب لمػػة  ػػف مػػف غيػػر تكسػػط األسػػباب المعيػػكدة فسػػمي  لمػػةن أاػػاؼ فػػي ىػػامش أ: " سيػػمي عيسػػى  لمػػة ألنػػو ت ػػكٌ ( 3)

رادة المسبب كسمي أياان ركحان تشبييان لو بػالركح مػف حيػث  كنػو سػببان لحيػاة أصػبل لاػبللة  طريؽ إطبلؽ اسـ السبب كا 
 بالحياة الحقيقية  ما سماه القرآف ركحان لذلؾ". 

 أااؼ في "ؼ": تعالى. ( 4)
 في "ـ" يحتمؿ. ( 5)
 في "ؼ": فظاىر. ( 6)
 مف "غ". ،75ؽ:  ،2نياية ص: ( 7)
 في "ـ" فإنيـ. ( 8)



135 
 

 خئ حئ جئ يي ىي ميني زي  ري ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام  يلُّ
 مس خس حس جس مخ جخ مح جح  حجمج مث هت مت خت جتحت هب مب خب حب  جب هئ مئ
ٱ َّمظ حط مض خض  حض جض خصمص حص

ٱ..............................................................................

 (2)ي تنكا على ما يشتيكف، طلب أف (1)أىؿ الزي  كالابلؿ يحملكف المتشابو على ما يتكىمكنو، كيؤكلكنو
إال ا  ؽٌ الناس كيالكنيـ عف الحؽ كابتغاء تأكيؿ باطؿ يطابؽ أىكاميـ الباطلة، كما يعلـ تأكيلو الحى 

 ٰى ين ىن نن من رنزن مم ام يلُّكالراسخكف كىذا ىك المراد بقكلو تعالى: 
 ا ية. َّمي زي  ري

جكاب  َّىق يف ىف يث  ىث نث مثُّأم  ما أف ما قبليا كىك قكلو تعالى:  قولو: )كما أنو(
عليو السبلـ مكلكد مف غير  (3)لو غير ا، فتعيف أف ي كف ىك أباه، كتقرير الجكاب أف  كنوقكليـ ال أب 

، كالحاؿ أنو تعالى يصكر  ؿ كاحد مف أفراد بني أدـ في رحـ (4)أب  يؼ يدؿ على  كنو ابف ا تعالى
ف شاء صكره ابتداء مف غير أب، (5)أمو  يؼ يشاء، فإف شاء )صكره مف نط ة األب( فإنو قادر على ، كا 

 . ؿ شيء، كالمصكر ال ي كف أب مف صكره
 
 
 
 
 
 

ٱ  

                                                           

 في "ؼ": يؤكلكف.( 1)
 مف "أ".  ،7ؽ:  ،1نياية ص:  في "ـ" ي تنكف.( 2)
 مف "غ".  ،76ؽ:  ،1نياية: ص( 3)
 سقطت في "ـ". ( 4)
 سقطت في "ـ". ( 5)
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مف مقاؿ الراسخيف. وقيؿ: استئناؼ، والمعنى ال تزغ قموبنا عف نيج الحؽ إلى اتباع  َّمغ جغ مع جعُّ
أصبعيف مف أصابع الرحمف، قمب ابف آدـ بيف »: المتشابو بتأويؿ ال ترتضيو، قاؿ عميو الصبلة والسبلـ

ف شاء أزاغو عنو  .«إف شاء أقامو عمى الحؽ وا 

  (2)معتراان بيف مقالتييـ  َّحط مض خض  حض جضُّفي كف قكلو تعالى:  (1)قولو: )مف مقاؿ الراسخيف(
مدحان ليـ بما ذ ر مف جكدة الذىف، كحسف النظر، كاالىتداء لتأكيؿ المتشابو على كجو يرااه ا تعالى، 
كالتقدير: كيقكؿ الراسخكف بعد أف قالكا آمنا بال تاب المنزؿ علينا حاؿ  كف بعاو آيات مح مات كبعاو 

ؿ قلكبنا عف اليدل كالقصد  ما أزغت قلكب الزامغيف، حذؼ )يقكلكف( لداللة األكؿ مً متشابيات: ربنا ال تي 
 عليو.
تارع الراسخكف إليو تعالى في أف ال يجعؿ قلكبيـ ماملة إلى الباطؿ بعد أف جعليا ماملة إلى الحؽ  ألف   

القلب صالح ألف يميؿ إلى  ؿ كاحد مف اإليماف كال  ر، كال يميؿ إلى شيء منيما إال عند حدكث داعية 
 (4)ف كاإلزاغة كالختـ كالطبع كالٌريفداعية ال  ر فيي: الخذال (3)أحدثيا ا تعالى، فإف  انت تلؾ الداعية

 إف  انت تلؾ  (6)كنحك ذلؾ،  (5)كالقسكة
 
 
 

                                                           

 خس حس جسُّفت ػكف مػف تتمػة  ػبلـ الراسػخيف ،ىػي تتمػة لآليػة التػي قبليػاَّمغ جغ مع جعُّيعني أٌف ىذه الجملة ( 1)
  .َّخص حص مس

  .َّمغ جغ مع جعُّكقكليـ: ٱَّخص حص مس خس حس جسُّأم بيف قكليـ: ( 2)
 مف "ؼ". ،4ؽ:  ،1نياية ص: ( 3)
: مف ريففي "ؼ": الدف. ( 4)  ،ثـ صار  ؿ شيء غطى شيمان فقػد راف عليػو ،أصلو الصدأ الذم ير ب السيؼ كغيره ،كالرٍيفي

ينػػان  ،يػػريفي  ،فيػػك الطبػػع كالػػدنس كالغلبػػة يقػػاؿ: راف علػػى قلبػػو ذنبػػو فقػػد غلبػػت الخطايػػا علػػى قلػػكبيـ  ،كرييكنػػان أم غلػػب ،ري
. 808-2/807 ،جميػػػػرة المغػػػػة ،. األزدم8/277 ،العػػػػيف ،كأحاطػػػت بيػػػػا حتػػػى غمرتيػػػػا كغطتيػػػا. ينظػػػػر: ال راىيػػػػدم

 ،بػػاب يػػـك يػػن خ فػػي الصػػكر ،صػػحيح البخػػاري ،. البخػػارم5/2129 ،الصػػحاح تػػاج المغػػة وصػػحاح العربيػػة ،الجػػكىرم
6/167 . 

 في "ؼ": ال سؽ. ( 5)
 أااؼ في "ؼ": ك. ( 6)
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 ............................................... 
الداعية داعية اإليماف فيي: التكفيؽ كاإلرشاد كاليداية كالعصمة كنحك ذلؾ مف األل اظ الكاردة في 

قمب المؤمف بيف إصبعيف مف أصابع : )(2)يقكؿ (1)القرآف.ك اف رسكؿ ا صلى ا عليو كسلـ
كالمراد مف ىذيف األصبعيف  داعيتا الخير كالشر، سميتا أصبعيف تشبييان ليما بأصبعي ، (3)الرحمف(

 . (4)اإلنساف  في  كنيما كسيلتيف ككاسطتيف في أمر التقليب
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 في "ـ" عليو السبلـ. ( 1)
 سقطت في "ـ". ( 2)
ـَ »كأخرجػػو مسػػلـ بل ػػظ:  ،ل ػػظ الحػػديث الػػذم أكرده البياػػاكم غيػػر مكجػػكد فػػي مصػػادر السػػنة الشػػري ة( 3) ِإفَّ ُقمُػػوَب َبِنػػي آَد

 ، تػاب القػدر ،أخرجػو مسػلـ فػي صػحيحو ،«ُيَصػر ُفُو َحْيػُث َيَشػاءُ  ،ٍب َواِحػدٍ َكَقْمػ ،ُكمََّيا َبْيَف ِإْصػَبَعْيِف ِمػْف َأَصػاِبِع الػرَّْحَمفِ 
 (. 2654الحديث رقـ ) ،باب تصريؼ ا تعالى القلكب  يؼ يشاء

 في مسألة اليداية كاألسماء كالص ات .  ،كفي ذلؾ مكافقة لعقيدة أىؿ السنة كالجماعة    
 مف "أ".  ،7ؽ:  ،2نياية ص: ( 4)
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حكـ ممف ال؛ َىَدْيَتنا إلى الحؽ واإِليماف بالقسميف َّحف جفُّوقيؿ: ال تبمنا بببليا تزيغ فييا قموبنا. 
  ."أْف" في موضع الجر بإضافتو إليو. وقيؿ إنو بمعنى َّحفُّنصب عمى الظرؼ، و  َّجفُّوالمتشابو، و

، لما لـ يجز أف يسند إزاغة (2)ال شاؼ (1))قالو صاحب( قموبنا(عندىا  قولو: )وقيؿ ال تبتمنا بببليا تزيغ
مالتيا عف الحؽ (3)القلكب فسر اإلزاغة باالبتبلء ببلية  -(5)ل كنو قبيحان عقبلن  -إليو تعالى عند المعتزلة (4)كا 

رادة السبب،  أنو قيؿ: ال  َّجغ معُّتزي  القلكب بسببيا عف الحؽ، فجعؿ قكلو:  مف قبيؿ ذ ر المسبب كا 
فإنو لما امتنع أف يسند إليو تعالى إزاغة القلكب عندىـ لـ تبؽ  .معو الزي  (6)ت ل نا مف الت اليؼ ما ال نأمف
 منيا. (7)فامدة في دعاء جعليـ آمنيف

 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           

 في "ـ" قالو ال شاؼ.  (1)
 . 1/339 ،الكشاؼ ،ينظر: الزمخشرم( 2)
 مف "غ".  ،76ؽ:  ،2نياية: ص( 3)
 أااؼ في "ـ" إليو تعالى. ( 4)
كجػػاء فػػي )االنتصػػاؼ( أف أىػػؿ السػػنة  ،بػػؿ العبػػد يخلقػػو لن سػػو ،كىػػذا مػػذىب المعتزلػػة القػػامليف بػػأف ا ال يخلػػؽ الزيػػ ( 5)

فيعتقػػدكف أف  ػػؿ حػػادث مػػف ىػػدل كزيػػ  مخلػػكؽ   ،يػػدعكف ا بيػػذه الػػدعكة غيػػر محرفػػة  ألنيػػـ يكحػػدكف حػػؽ التكحيػػد
نما يخلقو العبد لن سو ،تعالى فبل يدعكف ا تعالى بيذه الدعكة إال محرفػة  ،كأما القدرية فعندىـ أف الزي  ال يخلقو ا  كا 
حاشػػية  ،. الطيبػػي1/339 ،االنتصػػاؼ فيمػػا تضػػمنو الكشػػاؼ ،ابػػف المنيػػر ،غيػػر المػػراد بيػػا. ينظػػر: اإلسػػ ندرم إلػػى

 . 4/29 ،الطيبي عمى الكشاؼ
 في "ـ" يأمف. ( 6)
 مف "ـ ". ،231ؽ:  ،2نياية ص: ( 7)
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...................................................................  

 (3)َّحفُّك (2)َّجغ معُّ (1)منصكب على أنو ظرؼ لقكلو َّخف حف جفُّفي قكلو تعالى:   َّجفُّك
ف خرجت عف الظرفية إال (4)خرجت عف الظرفية "ك انت في مكاع الجر بإاافة بعد إلييا" ، إال أنيا كا 

 . (5)أنو لـ يتغير ح ميا الذم ىك إاافتيا إلى الجملة التي بعدىا
ينبغي مقدمان على تنكيره بما ينبغي سأؿ الراسخكف في العلـ ربيـ أكالن: أف  كلٌما  اف تطيير القلكب عٌما ال

العقامد ال اسدة، ثـ اتبعكا ذلؾ أف طلبكا مف ربيـ أف ينكر قلكبيـ (6)ال يجعؿ قلكبيـ ماملة إلى األباطيؿ ك
 تزلؼ المطيع إليو تعالى. (7)بأنكار المعرفة، كيجعؿ جكارحيـ كأعااءىىـ مزينة بزينة الطاعة التي

نما قاؿ  كلـ يقؿ طاعة تزل نا، أك تكفيقان للثبات على الحؽ، أك مغ رة للذنكب، ل كف ل ظ الرحمة  َّحكخكُّكا 
  َّحكخكُّ، كتن ير (10)أنكاع ال اؿ كاإلحساف (9)لجميع (8)شامبلن 

 
 

                                                           

 في "ؼ ": ألنو. ( 1)
 في "ـ" تزي . كىك خطأ. ( 2)
 في "ـ" إذا. ( 3)
 سقطت مف "غ". ( 4)
أم بعػػد زمػػاف ىػػدايتنا. كقيػػؿ إنيػػا بمعنػػى أٍف. ينظػػر:  ،أم أنيػػا لمجػػرد الزمػػاف ،إذ إفَّ "إذ" تسػػتخدـ لمػػا ماػػى مػػف الػػدىر( 5)

م تبػػة  ،ـ1993 ،1ط ،تحقيػػؽ علػػي بػػكملحـ ،213ص ،المفصػػؿ فػػي صػػنعة اإلعػػراب ،أبػػك القاسػػـ محمػػكد ،الزمخشػػرم
 . 6/31 ،حاشية القونوي عمى البيضاوي ،بيركت. القكنكم ،اليبلؿ

 سقطت في "ـ". ( 6)
 سقطت مف "ؼ".( 7)
 في "ؼ": شامبلن ( 8)
 سقطت مف "ؼ".( 9)
كأف يحصػؿ فػػي  ،منيػا أف يحصػؿ فػػي القلػب نػكر اإليمػػاف كالتكحيػد :فل ػظ الرحمػة شػامؿ لجميػػع كجػكه التكفيػؽ كاليدايػػة( 10)

كأف يحصػػؿ عنػػد  ،كأف يحصػػؿ فػػي الػػدنيا سػػيكلة أسػػباب المعيشػػة مػػف األمػػف كالصػػحة ،الجػػكارح نػػكر الطاعػػة كالعبكديػػة
كأف يحصؿ يـك القيامة  ،كأف يحصؿ في القبر سيكلة السؤاؿ كسيكلة ظلمة القبر كامتو ،المكت سيكلة س رات المكت

مفػاتيح  ،. ينظػر: الػرازمكىذا  لو في ص ة الرحمة التي ال يتصؼ بيا إال ا الػرحمف الػرحيـ ،سيكلة العقاب كالخطاب
 بتصرؼ.  ،7/150 ،الغيب
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.............................................................................. 

، ) كالجار متعلؽ بقكلو (2)تربية للتعظيـ المست اد مف التن ير َّجك مقُّ، ككص يا بقكلو (1)للتعظيـ
.  (4)ل ؿ خير َّجل مكُّٱ، ثـ قالكا إٌف ىبة الرحمة ليست ببدع مف فالؾ ك رمؾ  ألنؾ(3)"فيب"(

 كجزامو. (6)يكـ (5)الـ العلة  أم ألجؿ حساب َّحمُّكالبلـ في قكلو: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

كذلؾ يكجػب غايػة العظمػة. ينظػر:  ،كتليؽ بالعظيـ ،التن ير في رحمة للتعظيـ  كذلؾ ألنؾ تطلب رحمة مف لدف العظيـ( 1)
 . 7/150 ،مفاتيح الغيب ،الرازم

أبػػك القاسػػـ  ،كا خػػرة. ينظػػر: الراغػػب األصػػ يانيكذلػػؾ ألف ىػػذه اليبػػة اعتػػراؼ أف بت اػػلو يػػدرىؾ مػػا ال يػػدرؾ فػػي الػػدنيا ( 2)
 الرياض.  ،دار الكطف ،ـ2003-ى 1424 ،1ط ،تحقيؽ عادؿ الشدم ،2/434 ،تفسير الراغب األصفياني ،الحسيف

   ك"غ". في "أ"  تبت في اليامش كلـ ت تب في "ـ" ك"ؼ"( 3)
إظيػػار ل مػػاؿ التاػػرع.كفيو داللػػة  ،: ثنػػاء مطػػابؽ للػػدعاء كالتأ يػػد بػػأف كاػػمير ال صػػؿ كالحصػػرَّجل مك لكُّ( 4)

ال لما  ػاف كاىبػان لػذلؾ الشػيء ألف ال عػؿ الػذم يجػب علػى  على أنو تعالى ىك الكىاب ل ؿ نعمة فبل يجب عليو شيء كا 
 .33-6/32 ،حاشية القونوي عمى البيضاوي ،ال اعؿ ال يسمى ىبة. ينظر: القكنكم

 في "ـ" حسابيـ. ( 5)
(6 ) .  أااؼ في "ؼ": يـك
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واستدؿ  .فإف اإِلليية تنافيو، ولئِلشعار بو، وتعظيـ الموعود لوف الخطاب َّمه جه هن من خنُّ
بو الوعيدية. وأجيب بأف وعيد الفساؽ مشروط بعدـ العفو لدالئؿ منفصمة كما ىو مشروط بعدـ التوبة 

 وفاقًا.
إفَّ ربنا ال يخلؼ، إال ، أك يقاؿ: (2)يعني الظاىر أف يقاؿ: إنؾ ال تخلؼ تنافيو( (1)قولو: )فإف األلوىية

إلى اسـ الذات  َّخلُّؽ مف ل ظ     أنو عدؿ عف امير المخاطب إلى المظير المغاير بما سب
بعلة  (4)  ليشعر(3)المستجمع لجميع ص ات الجبلؿ كالجماؿ، كجعلو مح كمان عليو بأنو ال يخلؼ الميعاد

 .  (5)ة الكصؼ لذلؾ الح ـ ـ على الكصؼ المبلمـ لو يشعر ًبًعليٌ الح ـ  فإف ترتيب الح
لٌكف الخطاب  أم: الت ت مف الخطاب إلى الغيبة  فإف  (6)أم بالتنافي المذ كر قولو: )ولئلشعار بو(

الراسخيف الت تكا مف خطابيـ للبارم تعالى بامير الخطاب إلى طريؽ الغيبة  حيث أتكا مقاـ امير 
الجامع، كقالكا: إف ا  إشعاران بعلة الح ـ، كتعظيمان للمكعكد بو  كىك البعث كالحساب  (7)الخطاب باالسـ

 الجزاء. (8)ك
 
 
 
 
 

                                                           

 "ـ" اإلليية.  في( 1)
 مف "أ".  ،8ؽ:  ،1نياية ص: ( 2)
 مف "غ".  ،77ؽ:  ،1نياية: ص( 3)
 في "ـ" يشعر. ( 4)
كذلػػؾ للداللػػة علػػى أف المقػػاـ مقػػاـ ىيبػػة كتعظػػيـ كإلبػػراز  مػػاؿ  ،عػػدؿ عػػف اػػمير المخاطػػب إنػػؾ إلػػى اسػػـ ا األعظػػـ( 5)

فػػإف اإللييػػة تقتاػػي الحشػػر كالنشػػر لينتصػػؼ المظلكمػػكف. ينظػػر:  ،التعظػػيـ كاإلجػػبلؿ الناشػػيء مػػف ذ ػػر اليػػـك المييػػب
 . 2/9 ،إرشاد العقؿ السميـ ،. أبك السعكد7/151 ،مفاتيح الغيب ،الرازم

 ،حاشػػية القونػػوي عمػػى البيضػػاوي ،أم أف خػػبلؼ الميعػػاد نقػػص منػػاؼ لل مػػاؿ الػػذم ىػػك مقتاػػى األلكىيػػة. القكنػػكم( 6)
6/34. 

 سقطت مف "ؼ".( 7)
 في "ؼ": في. ( 8)
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............................................ 

على أف  (1)َّمه جه هن من خنُّيعني استدلت المعتزلة بقكلو تعالى:  قولو: )واستدؿ بو الوعيدية(
مصدر بمعنى المكعد، كياؤه منقلبة عف كاك  الن سار  . كالميعاد(3)، كجكابو ظاىر(2)عقاب العاصي كاجب

 ما قبليا،  ما في )ميقات(.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           

  سقطت مف "ؼ".( 1)
 .7/151 ،مفاتيح الغيب ،في "غ " زيادة مف الرازم. ينظر: الرازم( 2)
بػدليؿ قكلػو تعػالى:  ،قػاؿ: كذلػؾ ألف الكعيػد داخػؿ تحػت ل ػظ الكعػد ،احتج الجبامي بيذه ا ية على القطع بكعيػد ال سػاؽ( 3)

كقد  ،كالمكعد كالميعاد كاحد[ كالكعد 44]األعراؼ: ىه َّمه جه ين ىن من خن حن جن يم ىم مم خم حمُّ
كالجػػكاب: ال نسػلـ أنػػو تعػػالى  أخبػر فػػي ىػذه ا يػػة أنػػو ال يخلػؼ الميعػػاد ف ػػاف ىػذا دلػػيبل علػى أنػػو ال يخلػػؼ فػي الكعيػػد.

ف مػا  ، ما أنػو باالت ػاؽ مشػركط بشػرط عػدـ التكبػة ،بؿ ذلؾ الكعيد عندنا مشركط بشرط عدـ الع ك ،يكعد ال ساؽ مطلقا
 ،مفػػاتيح الغيػػب ،.ينظر: الػػرازمف ػػذا نحػػف أثبتنػػا شػػرط عػػدـ الع ػػك بػػدليؿ من صػػؿ ،لشػػرط بػػدليؿ من صػػؿأن ػػـ أثبػػتـ ذلػػؾ ا

7/151 . 
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 يلُّالعرب.  عاـ في الكفرة. وقيؿ: المراد بو وفد نجراف، أو الييود، أو مشركو َّىل مل خلُّ 

أي مف رحمتو، أو طاعتو عمى معنى البدلية، أو مف  َّحنخن جن يم  ىم مم خم حم جم

 بمعنى: أىؿ وقودىا.؛ حطبيا. وقرئ بالضـ َّجه ين ىن منُّعذابو 

يعـ جميع ال  رة  )لعمكـ الل ظ كعدـ  َّىل مل خلُّألف قكلو تعالى   (1)قولو: )عاـ في الكفرة(
 .  (3)كالعبرة لعمـك الل ظ ال لخصكص السبب (2)المخصص(

برىـ كأسق يـ أبا حارثة بف علقمة قولو: )وقيؿ المراد بو وفد نجراف(  ، قاؿ (4)ألنو ذ ر في قصتيـ )أف حى
حيف عثرت بغلة أبي حارثة فقاؿ  رز تعس األبعدي يريد رسكؿى ا صلى ا عليو  (5)ألخيو  رز بف علقمة

ننتظره، فقاؿ لو  (6) إنو النبي الذمكسلـ، فقاؿ أبك حارثة: بؿ تعست أمؾ، فقاؿ: لـ يا أخي؟ فقاؿ: كا
أمكاالن  ثيرة  (7)أخكه  رز: فما يمنعؾ أف تؤمف بو كأنت تعلـ بيذا؟ قاؿ: ألف ىؤالء الملكؾ أعطكنا

، فأنزؿ ا تعالى ىذه ا ية، (9)، ألخذكا منا جميع ذلؾ((8)كأ رمكنا، فلك آمنا بمحمد صلى ا عليو كسلـ
 فع عنيـ عذاب ا. كبيف بيا أف أمكاليـ ال تد

                                                           

 في "ـ" ال  ر. ( 1)
 .ك"غ"سقطت مف "ؼ" ( 2)
كمػف قػاؿ بأنيػا خاصػة فػي كفػد نجػراف جعػؿ  ،أم أف مف قاؿ بأنيا عامة في ال  رة جعؿ االسـ المكصكؿ معٌرفػان للجػنس( 3)

 . 4/32 ،حاشية الطيبي عمى الكشاؼ ،االسـ المكصكؿ معٌرفان للعيد. ينظر: الطيبي
أبػك  ،مف أشراؼ نصارل أىػؿ نجػراف. ينظػر: ابػف سػعد ،أخك  رز بف علقمة ،أبك حارثة بف علقمة: رجؿ مف بني ربيعة( 4)

 بيركت. ،دار صادر ،تحقيؽ إحساف عباس ،ـ1968 ،1ط ،1/357 ،الطبقات الكبرى ،عبد ا محمد
كىػك الػذم ق ػا أثػر  ، رز بف علقمة: بف ىبلؿ بف خريبة بف عبد نيـ بف حليؿ بف حبشية بف سػلكؿ بػف  عػب بػف عمػرك (5)

فقػاؿ:  ،فػانتيى إلػى بػاب الغػار الػذم ىمػا فيػو ،النبي صلى ا عليو كسلـ كأبي ب ر حيف خرجا مف م ة يريػداف المدينػة
 .  5/458 ،الطبقات الكبرى ،. ينظر: ابف سعدىا ىنا انقطع األثر. أسلـ  رز يـك فتح م ة

 سقطت مف "ؼ".( 6)
 مف "غ".  ،77ؽ:  ،2نياية: ص( 7)
 في "ـ" عليو السبلـ. ( 8)
بػػاب كفػػد نجػػراف كشػػيادة األسػػاق ة  ،. كأخرجيػػا البييقػػي فػػي دالمػػؿ النبػػكة165-1/164 ،أخرجيػػا ابػػف سػػعد فػػي الطبقػػات( 9)

دالئػػؿ  ،أحمػػد بػػف الحسػػيف ،. البييقػػي الطبقػػات الكبػػرى ،. ينظػػر: ابػػف سػػعد384-5/383 ،لنبينػػا صػػلى ا عليػػو كسػػلـ
 مف "أ".  ،8ؽ:  ،2بيركت. نياية ص:  ،دار ال تب العلمية ،ى1405 ،1ط ،النبوة ومعرفة أحواؿ أصحاب الشريعة
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 .(1)كركل عف ابف عباس راي ا عنيما أنو قاؿ: "يعني بالذيف   ركا ييكد قريظة كالناير"

 يكالظاىر أف المراد بيـ عامة ال  رة  لما )ح ى ا تعالى إيماف الراسخيف في العلـ ب ؿ كاحد مف قسم 

؛ َّحم جم يلُّح ى  ي ية حاؿ ال افريف كشدة عذابيـ. قكلو تعالى:  (2)ال تاب كدعاءىىـ كتارعيـ(
 . (3)أم ال تن عيـ

، (4)نصبه على المصدر  أم: ال تغني عنيـ شيمان مف اإلغناء بدؿ طاعة ا تعالى كرحمتو( َّحنخنُّ)ك
  ، يقاؿ أغنى عنو أم ن عو كدفع عنو الار، كفي القرآف (5)على أنو مف الغىنآء، بال تح كالمد  كىك الن ع

كالمعنى أف الذم ين ع  .-(7)بال سر كالقصر اد ال قر- (6)كالًغنى، ( ٨ٕ: الحاقة) َّجكحك مق  حق مفُّ
 ،(8)اإلنساف إنما ىك ربو، أم طاعتو أك رحمتو

 

                                                           

 ،ابػك الحسػف علػي بػف أحمػد ،كالبحػر المحػيط. ينظػر: الكاحػدم ،ك ذا في الكسػيط ،البسيط بدكف إسنادذ ره الكاحدم في ( 1)
 ،جامعػة اإلمػاـ محمػد بػف سػعكد اإلسػبلمية. الكاحػدم ،عمادة البحث العلمي ،ى1430 ،1ط ،5/522 ،التفسير البسيط

 ،دار ال تػب العلميػة ،ـ1994-ى 1415 ،1ط ،1/416 ،الوسيط في تفسير القرآف المجيد ،أبك الحسف علي بف أحمد
 . 3/34 ،البحر المحيط ،بيركت. أبك حياف

 سقطت مف "ؼ".( 2)
 مف "ؼ". ،4ؽ:  ،2نياية ص: في "ـ" ين عيـ. ( 3)
 .  ك"غ" تبت في ىامش "أ" كلـ ت تب في "ـ" ك"ؼ"( 4)
بػػراىيـ السػػامرامي ،دار كم تبػػة اليػػبلؿ ،العػػيف ،أبػػك عبػػد الػػرحمف الخليػػؿ ،ينظػػر: ال راىيػػدم( 5)  ،تحقيػػؽ ميػػدم المخزكمػػي كا 

تحقيػػؽ  ،230ص ،مختػػار الصػػحاح ،زيػػف الػػديف أبػػك عبػػد ا ،. الػػرازم15/136 ،لسػػاف العػػرب ،. ابػف منظػػكر4/450
 بيركت.  ،الم تبة العصرية ،ـ1999-ى 1420 ،5ط ،يكسؼ الشيخ محمد

 في "ؼ": بالغنا.( 6)
 ،. األزىػرم2/964 ،جميػرة المغػة ،. األزدم15/136 ،لسػاف العػرب ،. ابػف منظػكر4/450 ،العػيف ،ينظر: ال راىيدم( 7)

 ،دار إحيػاء التػراث العربػي ،ـ2001 ،1ط ،تحقيػؽ محمػد مرعػب ،8/174 ،تيػذيب المغػة ،محمد بف أحمد أبك منصػكر
الم تبػة العتيقػػة كدار  ،2/137 ،مشػارؽ األنػوار عمػى صػحاح اآلثػار ،عيػاض بػف مكسػى السػبتي ،بيػركت. أبػك ال اػؿ

 التراث.
 مف "ـ ". ،232ؽ:  ،1نياية ص: ( 8)
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ال ريـ فيك خامب في ظنو  (2)بيما بدؿ ربو (1)كمف آثر بدليما أمكالو كأكالده بنآءن على ظف أف ينت ع

 (8)بمعنى البدؿ َّجن يمُّ)قكلو تعالى: (7)في َّيمُّ (6)((5)، )على أف  لمة(4)((3))محركـ في طلبتو

 ،(10)(٦ٖ: )يونس َّام يل ىل  مل يك مكىك لك اك يق ىق يف ىفُّقكلو تعالى:  (9)) ما في(

 
 

                                                           

 في "ـ" ين ع. ( 1)
 في "ؼ": ربيما. ( 2)
 في "ؼ": طلبو. ( 3)
 سقطت مف "غ". ( 4)
 في "ؼ": ال لمة. ( 5)
 سقطت في "ـ". ( 6)
 سقطت في "ـ". ( 7)
مف ىذه المعاني "البدؿ" مثػؿ قكلػو  ،كغير الزامد منو لو أربعة عشر معنى ،إف حرؼ الجر "ًمف" قد ي كف زامدان كغير زامد( 8)

أم بػػدؿ ا خػػرة. كقػػد انقسػػـ الم سػػريف فػػي معنػػى  ،(38التكبػػة: )َّمث زث رث يت ىتُّتعػػالى: 
كقػػػاؿ بػػػذلؾ الزمخشػػػرم  ،فمػػػنيـ مػػػف قػػػاؿ أنيػػػا بدليػػػة بمعنػػػى )بػػػدؿ رحمتػػػو تعػػػالى أك طاعتػػػو( ،َّجن يمُّقكلػػػو تعػػػالى: 
كذلؾ إلف اإلغناء فيو معنى الدفع كالقكؿ مف عذابو  ،ف قاؿ بأنيا البتداء الغاية بمعنى )مف عذابو(كمنيـ م ،كالبيااكم

كقػاؿ بػذلؾ أبػك َّجه ين ىن منُّ: أليؽ بت ظيع حاؿ ال  رة كتيكيؿ أمرىـ كاألنسػب لمػا بعػده مػف قكلػو تعػالى
أمػا أبػك حيػاف فقػاؿ إفَّ معناىػا  ،كقػاؿ أبػك عبيػدة إنيػا بمعنػى )عنػد( ،كقاؿ المبرد إنيا البتداء الغايػة ،السعكد كابف عطية

 ،بيػركت. الزمخشػرم ،عالـ ال تػب ،تحقيؽ محمد عظيمة ،4/136 ،المقتضب ،محمد بف يزيد ،التبعيض. ينظر: المبرد
 ،يرالبحػر المحػيط فػي التفسػ ،محمػد بػف يكسػؼ ،. أبػك حيػاف1/405 ،المحػرر الػوجيز ،ابف عطية ،1/339 ،الكشاؼ

الجنػى الػداني فػي حػروؼ  ،أبػك محمػد بػدر الػديف ،بيركت.المػرادم ،دار ال  ر ،ى1420 ،تحقيؽ صدقي جميؿ ،3/35
مغنػػػي المبيػػػب عػػػف كتػػػب  ،عبػػػد ا بػػػف يكسػػػؼ ،بيػػػركت. ابػػػف ىشػػػاـ ،دار ال تػػػب العلميػػػة ،310-308ص ،المعػػػاني
 .2/10 ،إرشاد العقؿ السميـ ،دمشؽ. أبك السعكد ،دار ال  ر ،67ص  ،األعاريب

 سقطت مف "ؼ". ( 9)
 أم بدؿ الحؽ. ( 10)
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ظأوي مف الدنيا بدلؾ  أم بدؿ طاعتؾ كعبادتؾ  (1))كال ين ع ذا الجد منؾ الجد(كمنو:  دأهي كىحى أم: ال ين عو جى
 كما عندؾ مف فالؾ كرحمتؾ. 

ما بال تح اسـ لما يكقد بو،  الكياكء كالكىاكء(3)كىك مصدر بمعنى االتقاد (2)قولو: )وقرئ بالضـ(  ، كا 
(4). 

كاعلـ أف أكؿ مراتب العذاب حصكؿ اليأس كالحرماف عف االنت اع بما يرجك ن عو   األمكاؿ كاألكالد  فإف 
إلييا في النكامب، فإذا تعذر عليو  (7)إلييا عند الخطكب  ل كنيما أقرب األمكر التي ي زع (6)ي زع (5)المرء
 .اع بيما في ذلؾ اليـك فتعذر االنت اع بما عداىما أكلىاالنت 

كنياية مراتب العذاب أف يجتمع عليو األسباب المؤلمة بعد حرمانو عف االنت اع بما يرجك ن عو، كىك المراد 
النار فييـ،  اشتعاليا في  (9)فإنو ال عذاب أعظـ مف أف تشتعؿ، (8)َّجه ين ىن منُّبقكلو: 

 الحطب اليابس.
 

                                                           

(. كأخرجػو مسػلـ فػي 844الحػديث رقػـ ) ،باب: الذ ر بعد الصبلة ،:  تاب األذاف168/ 1أخرجو البخارم في صحيحو (1)
 (.477الحديث رقـ ) ،باب: ما يقكؿ إذا رفع رأسو مف الر كع ،:  تاب الصبلة347/ 1صحيحو 

البحػػػر  ،أبػػػك حيػػػاف. ينظػػػر: كأبػػػك حيػػػاة كعيسػػػى بػػػف عمػػػر اليمػػػداني كمجاىػػػد كطلحػػػة بػػػف مصػػػٌرؼقرأىػػػا بالاػػػـ الحسػػػف ( 2)
 ،1/63 ،المحتسػػب فػي تبيػػيف وجػوه شػػواذ القػراءات واإليضػػاح عنيػػا ،أبػػك ال ػتح عثمػاف ،. ابػف جنػي1/175 ،المحػيط
 المجلس األعلى للشؤكف اإلسبلمية.  ،كزارة األكقاؼ ،ـ1999-ى 1420

  كىك خطأ.في "ؼ": االلقاء ( 3)
قػكد بػال تح: الحطػػب الػذم تكقػػد بػو النػػار( 4)  الكىاػكء كالػػذم يعنػي المػاء الػػذم يتكاػأ بػػو. كالقاعػدة العامػػة تقػكؿ إف مػػا  ،الكى

أمػػا الاػػـ علػػى كزف"فيعػػكؿ" فيػػك المصػػدر كال عػػؿ ن سػػو قالػػو ابػػف  ،جػػاء بػػال تح علػػى كزف "فىعػػكؿ" فيػػك اسػػـ بمعنػػى ا لػػة
كبالاػـ أ ػؿ ذلػؾ السػحكر. ينظػر: ابػف  ،فػالمعنى بػال تح طعػاـ السػحكر كشػرابو ،كالسيػحكر ،ذلػؾ: السىػحكر األثير كمثػاؿ

 . 12/70 ،تيذيب المغة ،. األزىرم4/351 ،لساف العرب ،منظكر
 في "ؼ": المراد كىك خطأ. ( 5)
 في "ؼ": ت زع. ( 6)
 في "ؼ": ي رح. ( 7)
 مف "أ". ،9ؽ:  ،1نياية ص: ( 8)
 مف "غ".  ،78ؽ:  ،1نياية: صفي "ـ" يشتعؿ. ( 9)
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عف أولئؾ، أو توقد بيـ كما ي عنيـ كما لـ تغف متصؿ بما قبمو، أي لف تغن َّجي  يه ىهُّ 
توقد بأولئؾ، أو استئناؼ مرفوع المحؿ تقديره: دأب ىؤالء كدأبيـ في الكفر والعذاب، وىو مصدر دأب 

. َّجي  يهُّعطؼ عمى  ىيَّمي خي حيُّفنقؿ إلى معنى الشأف.، (1)في العمؿ إذا كدح فيو

، أو استئناؼ بتفسير حاليـ، أو (قد )حاؿ بإضمار  ٌٍَّّّ ٰى ٰر ٰذ ييُّ.وقيؿ استئناؼ

  .تيويؿ لممؤاخذة، وزيادة تخويؼ الكفرة َِّّ ُّ َُّّابتدأت بالذيف مف قبميـ. فِ ر إِ خبٌ 

يعني أنو ليس باستمناؼ، على أف ي كف ال اؼ في محؿ الرفع، على أنو خبر  قولو: )متصؿ بما قبمو(
 (2) دأب آؿ فرعكف، بؿ ىك متصؿ بما -أم في ال  ر كالعذاب -مبتدأ محذكؼ، تقديره: دأبيـ في ذلؾ

 (3))أم لف تغني َّجم يلُّقبلو، منصكب المحؿ  على أنو ص ة مصدر محذكؼ مدلكؿ عليو بقكلو: 
مف ذلؾ عدـ إغناء مثؿ عدـ اإلغناء عف آؿ فرعكف، كالمعنى: أن ـ قد عرفتـ ما حٌؿ بآؿ  (4)عنيـ شيء(

فرعكف كمف قبليـ مف الم ذبيف بالرسؿ مف العذاب المعٌجؿ الذم لـ ين عيـ عنده ماؿ كال كلد، ف ذا ال 
النار بيـ أم: تكقد تلؾ    َّجه ينُّين عيـ ذلؾ إذا نزؿ بيـ عذاب ا تعالى. أك مدلكؿ عليو بقكلو 

 .(5) ما تكقد بأكلمؾ

                                                           

 . 14/142 ،تيذيب المغة ،. األزىرم1/303 ،جميرة المغة ،ينظر: األزدم( 1)
 في "ؼ": على. ( 2)
 سقطت مف "ؼ".( 3)
 سقطت في "ـ". ( 4)
 جم يلُّقػػد تػػأتي فػػي محػػؿ النصػػب بعامػػؿ مقػػدر مػػدلكؿ عليػػو بقكلػػو  َّىهُّيػػراد بػػذلؾ: أف ال ػػاؼ فػػي قكلػػو ( 5)

كي ػكف المعنػى فػي ىػذه الحالػة أن ػـ عػرفتـ مػا  ،أم يبطؿ انت اعيـ باألمكاؿ كاألكالد  ػدأب آؿ فرعػكف فػي ذلػؾ َّحم

 َّجه ينُّحيث لـ ين عيـ ماؿ كال بنكف. أك مدلكؿ عليو بقكلػو:  ،ك ذلؾ مف قبليـ ،حؿ ب رعكف كقكمو مف عذاب

 َّٰذ ييُّكقكلػو تعػالى:  ،اء أك اإليقػادأم تكقد بيـ  ما تكقد بأكلمؾ. فكجػو الشػبو أمػر كاحػد كىػك عػدـ اإلغنػ
لػـ تغػف عػنيـ  ،كأكالدىـ الذيف ت اثركا بيػـ ،فإنو تعالى لما أخبر أف أمكاليـ التي جمعكىا ،جملة استمنافية ت سيرية لدأبيـ

تي فالسػامؿ يقػكؿ: لػـ فعػؿ بيػـ؟ فيػأ ،أك أخبر أف النار أكقدت بيػـ  مػا أكقػدت بمػف قػبليـ ، ما لـ تغف عٌمف قبليـ ،شيمان 
حاشػػية الطيبػػي  ،. الطيبػػي7/154 ،مفػػاتيح الغيػػب ،الجػكاب ألنيػػـ  ػػذبكا بآيػػات ا فأخػػذىـ ا بػػذنكبيـ. ينظػػر: الػػرازم

 . 6/38 ،حاشية القونوي عمى البيضاوي ،. القكنكم34-4/33 ،عمى الكشاؼ
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  َّّٰ ِّ ُّ َّ  ٌٍّّ ٰى ٰر ٰذ يي ميىي خي حي جي  يه ىهُّ 

................................................................. 

  على (1)مرفكع المحؿ َّجي  يه ىهُّيعني إذا  اف قكلو تعالى:  قولو: )حاؿ بإضمار"قد" (

 َّجي  يهُّمجركر المحؿ بالعطؼ على  َّمي خي حيُّأنو خبر مبتدأ محذكؼ، ك اف قكلو: 

المشبو بيـ، أك استمنافان كاقعان في جكاب  (3)عف (2)حاالن   ٌٍَّّّ ٰى ٰر ٰذ ييُّي كف قكلو: 
 .آؿ فرعكف كمف قبليـ فيما فعلكا أك فيًعؿ بيـ حتى شبو حاؿ أكلمؾ ال  رة بحاليـ (4)مف قاؿ: )ما حاؿ(

 (5)على المصدرية فحينمذ ت كفمنصكب المحؿ  َّجي  يه ىهُّكأما إذا  اف ال اؼ في قكلو: 
 . (7)للمقاـ (6)ىذه الجملة استمنافان لبياف السبب، كال ي كف حاالن  لعدـ مبلممتو

 ا بذنكبيـ(.  (9)حاصؿ بقكلو: )فأخذىـ (8)ألف أصؿ التخكيؼ قولو: )وزيادة تخويؼ(
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 سقطت في "ـ". ( 1)
 في "ؼ": حاؿ. ( 2)
 في "ؼ": على. ( 3)
 سقطت مف "ؼ".( 4)
 في "ؼ": ي كف. ( 5)
 في "ـ" مبلمـ. ( 6)
 . 2/494 ،نواىد اإلبكار وشوارد األفكار ،ينظر: السيكطي( 7)
 في "ـ" تخكيؼ. ( 8)
 في "ؼ" " فأخذه. ( 9)
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  َّىب نب مب ربزب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئُّ 

يعني يـو  َّنئُّأي قؿ لمشركي مكة َّرب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئُّ
فإنو عميو الصبلة والسبلـ جمعيـ بعد بدر في سوؽ بني قينقاع فحذرىـ أف ينزؿ ؛ لمييود: بدر، وقيؿ

بيـ ما نزؿ بقريش، فقالوا: ال يغرنؾ أنؾ أصبت أغمارًا ال عمـ ليـ بالحرب، لئف قاتمتنا لعممت أنا نحف 
جبلء بني  النضير وفتح خيبر، وضرب الجزية الناس، فنزلت. وقد صدؽ ا وعده ليـ بقتؿ قريظة وا 

عمى أف األمر بأف يحكي ليـ  وىو مف دالئؿ النبوة. وقرأ حمزة والكسائي بالياء فييما؛، عمى مف عداىـ
بئس المياد  هتماـ ما يقاؿ ليـ، أو استئناؼ وتقدير  َّنب مبُّ ما أخبره بو مف وعيدىـ بمفظو.

  .جينـ، أو ما ميدوه ألنفسيـ
ب تح القاؼ، كس كف الياء، كاـ النكف كفتحيا ك سرىا، كىـ رىط عبد ا بف سبلـ، قولو: )َقْيُنقاع( 

 . (1)كاألغمار جمع )غيمر( بالاـ كالس كف، أك بامتيف، كىك مف لـ يجرب األمكر
زيد  (5)مف قبيؿ الناس( (4)وقوليـ: )نحف، (3)ص ة  اش ة لؤلغمار قولو: )ال عمـ ليـ بالحرب((2)و

 . (6)األمير، كعمرك الشجاع
 

                                                           

 .2/772 ،الصحاح ،الجكىرم.8/127 ،تيذيب المغة ،األزىرمفلـ يجرب األمكر. ينظر:  ،أم الذم لـ تحن و التجارب( 1)
 سقطت في "ـ"ك"ؼ". ( 2)
أم أف قكؿ الييكد: "ال علـ ليـ بالحرب" بعد قكؿ " أغماران" ال يصح أف ي كف ص ة مميزة  ألنو ال يكجد قـك أغمار ليػـ ( 3)

ـه بػػالحرب  ،فيتعػػيف أف ت ػػكف صػػ ة  اشػػ ة ،كالػػذيف لػػـ يخكاػػكا األمػػكر ،فػػإف األغمػػار غيػػر المحن ػػيف مػػف التجػػارب ،علػػ
 ،حاشػػػية القونػػػوي عمػػػى تفسػػػير البيضػػػاوي ،فالصػػػ ة ال اشػػػ ة بمنزلػػػة المعػػػر ؼ بالنسػػػبة إلػػػى المعػػػرَّؼ. ينظػػػر: القكنػػػكم

 مف "أ". ،9ؽ:  ،2. نياية ص: 2/357
 في "ؼ": عف. ( 4)
 مف "غ".  ،78ؽ:  ،2نياية: ص( 5)
 ،الػذم عٌبػر عنػو علمػاء اللغػة ككظ ػو الم سػركف فػي ت سػير القػرآف ال ػريـ ،كفي ىذا إشارة إلى مجػيء"اؿ" بمعنػى ال مػاؿ( 6)

كعمػرك الشػجاع أم المبػال  فػي  مػاؿ  ،أردت بيذا ال بلـ زيد المبال  في  ماؿ صػ تو كىػي اإلمػارة ،فإف قلت زيد األمير
ـ كىػي العلػـ بػالحرب. أفادت المبالغة في  ماؿ ص تيـ حسب ادعامي ،كقكؿ الييكد: "نحف الناس" ،ص تو كىي الشجاعة

جامعػة أـ  ،1ط ،324-1/323 ،شرح الكافيػة الشػافية ،محمد بف عبػد ا ،. ابف مالؾ2/12 ،الكتاب ،ينظر: سيبكيو
ص  ،الجنى الداني في حػروؼ المعػاني ،تحقيؽ عبد المنيـ ىريدم. المرادم ،م ة الم رمة ،القرل مر ز البحث العلمي

 .  تعريؼ الدالة عمى الكماؿ وأثرىا في تفسير القرآف الكريـاؿ" ال" ،حاتـ جبلؿ ،. التميمي194
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 َّىب نب مب ربزب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئُّ

...................................................................... 

علي ـ  ما  (2))أم سنتغلب(  َّنئ مئ زئ رئُّ( أم فنزؿ قكلو تعالى:  (1)قولو: )فنزلت
 .(4)على قريش بنصر ا تعالى كتأييده(3)غلبنا

 (5)خبر )أٌف(، يعنى أف المأمكر بو على قراءة األخكيفقكلو بأف يح ى  بأف يحكي( أف األمر قولو: )عمى
بل ظو تعالى ،  (8)مف كعيده (7)عليو السبلـ ليـ ما أخبره ا تعالى بو ىى ، ىك أف يح ً (6)بياء الغيبة فييما

 (11)كيحشركف بعبارتي (10)يغلبكفقاؿ لو عليو السبلـ: قؿ ليـ ىذا القكؿ الذم ىك قكلي لؾ س (9) أنو تعالى
 كعلى قراءة الجميكر كىي أف .أم بل ظ الغيبة، بحيث لك  ذبكه عليو السبلـ  اف الت ذيب راجعان إليو تعالى

                                                           

 في "ؼ": فنزؿ. ( 1)
 سقطت في "ـ". ( 2)
 .3/176 ،التحرير والتنوير ،كالغلبة المقصكدة ىنا: فتح قريظة كالناير كخيبر. ينظر: ابف عاشكر( 3)
ركل محمد بف إسحاؽ بف يسػار: أف رسػكؿ ا صػلى ا عليػو كسػلـ لمػا غلػب قريشػان  ،ذ ر الكاحدم في أسباب النزكؿ( 4)

جمع الييكد كقاؿ ليـ: )يا معشر الييكد احذركا مف ا مثؿ ما نزؿ بقريش كأسػلمكا فقػد عػرفتـ  ،كرجع إلى المدينة ،ببدر
ة ليػػـ بػػالحرب فأصػػبت فػػييـ فرصػػة كا لػػك أنػػي نبػػيه مرسػػؿ( فقػػالكا: يػػا محمػػد ال يغرنػػؾ أنػػؾ لقيػػت قكمػػان أغمػػاران ال معرفػػ

بػاب  يػؼ  ػاف إخػراج الييػكد  ، تػاب الخػراج كاإلمػارة كال ػيء ،قاتلناؾ لعرفت أنا نحف الناس" أخرجػو أبػك داكد فػي سػننو
 ،ح ـ األلباني باعؼ إسناده لجيالة محمد بف أبي محمػد. ينظػر: األلبػاني ،3001الحديث رقـ  ،3/154 ،مف المدينة

ال كيػػػت. ينظػػػر:  ،مؤسسػػػة غػػػراس للنشػػػر كالتكزيػػػع ،ى1423 ،1ط ،2/430 ،ضػػػعيؼ أبػػػي داود ،الػػػديف محمػػػد ناصػػػر
 ،ـ1992-ى 1412 ،2ط ،تحقيػػؽ عصػػاـ الحميػػداف ،99-98ص ،أسػػباب نػػزوؿ القػػرآف ،أبػػك الحسػػف علػػي ،الكاحػػدم

 الدماـ.  ،دار اإلصبلح
 أم حمزة كال سامي. ( 5)
كقػرأ حمػزة كال سػامي كخلػػؼ  ،عػامر كنػػافع )سػتغلبكف كتحشػركف( بالتػاء الخطػػابقػرأ ابػف  ثيػر كأبػك عمػػرك كعاصػـ كابػف ( 6)

 ،2/238 ،النشر فػي القػراءات العشػر ،شمس الديف أبك الخير ،)سيغلبكف كيحشركف( بالياء الغيبة. ينظر: ابف الجزرم
 تحقيؽ علي الاباع.  ،المطبعة التجارية ال برل

 سقطت في "ـ". ( 7)
 في "ؼ": كعيد. ( 8)
 سقطت في "ـ".( 9)
 في "ـ" ستغلبكف. ( 10)
 سقطت في "ـ". ( 11)
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...................................................................... 
مغلكبيف  (2)مف  كنيـ (1)المأمكر بو أف يخبرىـ بما سيجرم علييـيقرأ بتاء الخطاب فييما ي كف 

كمحشكريف إلى جينـ بعبارة ن سو كمف عنده حتى لك  ذبكه ل اف الت ذيب راجعان إليو ال إلى ا تعالى 
أم أد  إلييـ  (3)(38: األن اؿ) َّجب هئ مئ خئ حئ جئ يي ىي     ني ميُّكنظيره قكلو تعالى: 

 .  (5)ىذا ال بلـ بعبارة ن سؾ بطريؽ الخطاب (4)أد  إلييـ معنىأك  بلمي ىذا بطريؽ الح اية عني، 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 سقطت مف "ؼ".( 1)
 مف "ـ ". ،232ؽ:  ،2نياية ص: ( 2)
  كىك خطأ.في "ؼ": سبؽ ( 3)
 في "ـ" حقي. ( 4)
 سقطت في "ـ". ( 5)
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 اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث يترث ىت نت مت زت  رت يبُّ 

  َّين ىن  نن من زن رن مم يلام ىل مل يك  ىك لكمك

 

يـو بدر.   َّيترث ىت نتُّلممؤمنيف.: وقيؿ .الخطاب لقريش أو لمييود َّمت زت  رت يبُّ 

يرى المشركوف المؤمنيف مثمي عدد  َّيق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زثُّ
المشركيف، وكاف قريبًا مف ألؼ، أو مثمي عدد المسمميف، وكانوا ثبلثمائة وبضعة عشر، وذلؾ كاف بعد 
ما قمميـ في أعينيـ حتى اجترءوا عمييـ وتوجيوا إلييـ، فمما القوىـ كثروا في أعينيـ حتى غمبوا، مدداً 

ليثبتوا ليـ ؛ منوف المشركيف مثمي المؤمنيف، وكانوا ثبلثة أمثاليـمف ا تعالى لممؤمنيف، أو يرى المؤ 
 . .َّهئ مئ خئ  حئ جئ يي ىيُّويتيقنوا بالنصر الذي وعدىـ ا بو في قولو: 

: "قؿ لمشر ي م ة أك للييكد"، لٌما أكعد (2)على ترتيب قكلو أكالن  (1)لؼ قولو: )الخطاب لقريش أو لمييود(
سيغلبكف كيحشركف إلى جينـ )أتبع ذلؾ بذ ر ما ي كف آية لصحة ذلؾ، فإف  اف أحد ال ريقيف أكالن بأنيـ 

مشر ي  (3)(ربزب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئُّالمراد بالذيف   ركا في قكلو تعالى: 

  (5)ألف المناسبة تقتاي أف ي كف لقريش    َّمت زت  رت يبُّقكلو تعالى:  (4)م ة  ي كف الخطاب في
 
 

                                                           

كالمرتب ىػك  ،كغير مرتب ،كفي ىذا أسلكب مف أساليب الببلغة كىك " اللؼ كالنشر" كفيو نكعاف مرتبفي "ؼ": كلؼ. ( 1)
 ،ثقة بأف السػامع يػرده إليػو ،أف تذ ر األشياء المتعددة م صلة ثـ بذ ر ما يتصؿ بيا على سبيؿ الترتيب مف غير تعييف

خطػاب َّمت زت رت يبُّكالذم في  بلـ شػيخ زاده ىػك مػف قبيػؿ اللػؼ كالنشػر المرتػب.أم أف فػي قكلػو تعػالى 

إذ أنػو أكعػد أحػد ال ػريقيف مشػر ي م ػة أم قػريش َّىئ نئُّلؼ على قكلػو تعػالى:  ،لقريش أك للييكد
تحقيػػؽ محمػػد  ،ـ1997-ى 1417 ،3ط ،1/107 ،الكامػػؿ فػػي المغػػة واألدب ،محمػػد بػػف يزيػػد ،كالييػػكد. ينظػػر: المبػػرد

 ،ـ1987-ى 1407 ،2ط ،425ص ،ـمفتاح العمو ،يكسؼ بف أبي ب ر ،القاىرة. الس ا ي ،دار ال  ر العربي ،إبراىيـ
 بيركت.  ،لميةدار ال تب الع

ال. ( 2)  . 59: " قؿ لمشر ي م ة... كقيؿ للييكد.." ينظر الص حة 12يعني بذلؾ قكؿ البيااكم في ا ية في "ؼ": كا 
 سقطت مف "ؼ".( 3)
 سقطت في "ـ". ( 4)
 مف "ؼ". ،5ؽ:  ،1نياية ص: ( 5)
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 اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث يترث ىت نت مت زت  رت يبُّ 

  َّين ىن  نن من زن رن مم يلام ىل مل يك  ىك لكمك

...................................................................... 
إلى آية، كدليؿ على صحة نيـ ىـ الذيف سبؽ ذ رىـ، كافتقر ىذا ال بلـ مع الذيف أخبر بأنيـ سيغلبكف  أل

ف  اف المراد بيـ  .  (2)الييكد  اف ىذا الخطاب ليـ أياان  لما ذ ر (1)ما خكطبكا بو، كا 
   َّزت  رت يبُّقكلو تعالى:  (4)، حينمذ(3)ىذا الكجو ل كات تلؾ المناسبة آخرٌ  قولو: )وقيؿ لممؤمنيف(

  كلـ يؤنث ال عؿ ألف تأنيث ا ية غير حقيقي، كألنيا (6)اسـ  اف.   َّمتُّ، ك(5)جكاب قسـ محذكؼ
 
 
 
 

                                                           

 مف "غ".  ،79ؽ:  ،1نياية: ص( 1)
كذلػػؾ ألف التيديػػد  ،كقػػد ي ػػكف للييػػكد ،لمشػػر ي قػػريش َّمت زت رت يبُّقػػد ي ػػكف الخطػػاب فػػي قكلػػو تعػػالى: ( 2)

كالغلبػة المقصػكدة ىػي فػتح  ،كالمقاـ ىنػا إلقامػة الحجػة علػييـ بعػد إنػذارىـ بالغلبػة  مػا فػي ا يػة السػابقة ،شامؿ ال ريقيف
فإنو يعـ  ػؿ فػرد  فػإف ىػذه ا يػة تؤ ػد للمػؤمف تػارة أف  ،إال أف عمـك الخطاب ىنا أجدل معنىن  ،قريظة كالناير كخيبر

كتػػػارة أخػػػرل تؤ ػػػد لل ػػػافر أف الخػػػذالف مػػػف ا كلػػػك سيػػػٌخرت لػػػو  ػػػؿ القػػػكل  ،النصػػػر مػػػف ا كيػػػأتي كلػػػك بغيػػػر أسػػػباب
 . 176-3/175 ،التحرير والتنوير ،. ابف عاشكر156-7/155 ،مفاتيح الغيب ،كاألسباب. ينظر: الرازم

كىك مما سػبؽ  ،مكجيان إلى قريش َّمت زت رت يبُّالمناسبة ىنا ىك  كف الخطاب في قكلو تعالى: المقصكد ب( 3)
 مف "أ". ،10ؽ:  ،1. نياية ص: 64ذ ره في الص حة السابقة. ينظر: ص 

 في "ؼ": في. ( 4)
 . 2/12 ،إرشاد العقؿ السميـ ،أم: كا قد  اف ل ـ أييا المغتركف بعددىـ كعدتيـ. ينظر: أبك السعكد( 5)
كال كجو ل كف فمتيف خبر  ػاف  ،ك"في فمتيف" في محؿ الرفع نعتان  ية ،في "غ " إاافة: ك"ل ـ" خبر  اف قدـ على اسمو( 6)

كلػك جعلػت آيػة مبتػدأ كمػا بعػدىا  ،فبل يجػكز أف ي ػكف ليػا اسػمان إال مػا جػاز االبتػداء بػو ،ألف ح ـ اسـ  اف ح ـ المبتدأ
فػإف جػامز لكجػكد المسػكغ كىػك تقػديـ  ،تداء بيػذه الن ػرة بخػبلؼ مػا إذا جعلػت "ل ػـ " الخبػرأكالن: مسكغ لبلب ،خبر لـ يجز

 الخبر المجركر بحرؼ الجر. 
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...................................................................... 
كال مة:  .  فإف ال صؿ يقـك مقاـ تأنيث ال عؿَّزتُّبمعنى الدليؿ كالبرىاف، كلكجكد ال صؿ بينيما بػ

 .(1)الجماعة
 .(3)ص ة ل متيف، أم: فمتيف ملتقيتيف (2)أنو(في محؿ الجر )على وقولو: )التقتا ( 

مرفكع على أنو خبر مبتدأ محذكؼ  أم: إحداىما فمة تقاتؿ، كفمة أخرل  افرة، كالمبتدأ  وقولو: )فئة تقاتؿ(
لٌما  اف معرفة  اف القياس أف يقاؿ كاألخرل، بتقدير: كال مة األخرل  افرة، إال أف  }إحداىما{المقدر كىك 
 : (5) اف تن يرىا كتعري يا سكاء،  ما في قكلو (4)اف باعتبار  كنيا أخرل ال متيف المذ كرتيفتعري يا لٌما  

 بالذم  نت أصنع. (1)شامته كآخر مثفو  (7)فاف الناس صن ا  (6)إذا مت

                                                           

 ،ـ1999-ى 1420 ،1ط ،8/5300 ،شمس العمػـو ودواء كػبلـ العػرب مػف الكمػـو ،نشكاف بف سعيد ،ينظر: الحميرم( 1)
 ،ـ1999-ى 1420 ،5ط ،233ص ،مختػار الصػحاح ،د ازيػف الػديف أبػك عبػ ،بيػركت. الػرازم ،دار ال  ػر المعاصػر

 بيركت.  ،الم تبة العصرية ،تحقيؽ يكسؼ الشيخ محمد
 سقطت مف "ؼ".( 2)
 . 2/12 ،إرشاد العقؿ السميـ ،أبك السعكد ،أم تبلقتا بالقتاؿ يـك بدر. ينظر( 3)
 في "ؼ": المذ كريف. ( 4)
شػاعر مػف  ،مػف بنػي سػلكؿ بػف مػرة بػف صعصػعة ،كىك: العجير بف عبد ا بػف عبيػدة بػف  عػب البيت للعجير السلكلي( 5)

المؤتمؼ والمختمؼ فػي أسػماء  ،أبك القاسـ الحسف ،كي نى أبا ال رزدؽ كأبا ال يؿ. ينظر: ا مدم ،شعراء الدكلة األمكية
أبػػك  ،بيػػركت. الب ػػرم ،الجيػػؿ دار ،ـ1991-ى 1411 ،1ط ،217ص ،الشػػعراء وألقػػابيـ وأنسػػابيـ وبعػػض أشػػعارىـ

 ،عبد القػادر بػف عمػر ،بيركت. البغدادم ،دار ال تب العلمية ،1/92 ،سمط الآللي في رح أمالي القالي ،عبيد عبد ا
 ،م تبػة الخػانجي ،تحقيؽ عبد السػبلـ ىػاركف ،ـ1997-ى 1418 ،4ط ،5/263 ،خزانة األدب ولب لباب لساف العرب

 القاىرة. 
 في "ـ" مات. ( 6)
كقد قاؿ ال ػراء بنصػبيا  ألنػؾ نكيػت بالنصػب  ،اختلؼ علماء اللغة في قكليـ "الناس صن اف" ىؿ ىي بالرفع أـ بالنصب( 7)

ك"صػن اف": خبػر  ،أما مف قاؿ بػالرفع فدليلػو أف اسػـ " ػاف" اػمير الشػأف محػذكؼ ،كاالستمناؼ في القطع حسف ،القطع
كجملػػة "النػػاس صػػن اف" فػػي محػػؿ نصػػب خبػػر  ػػاف. حيػػث أاػػمر فػػي " ػػاف" اػػمير  ،المبتػػدأ مرفػػكع بػػاأللؼ ألنػػو مثنػػى

دار المصػرية  ،1ط ،193ص ،معاني القػرآف ،أبك ز ريا يحيى ،كأخبر عنو بالجملة االسمية بعده. ينظر: ال راء ،الشأف
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   ..................................................................... 
، كآخر مثفو   .(2)أم: أحدىما شامته

كالمراد بال مة التي تقاتؿ في سبيؿ ا تعالى كطاعتو، أصحاب رسكؿ ا صلى ا عليو كسلـ يكـ بدر، 
المياجريف، كممتيف كستة كثبلثيف مف  "ك انكا ثبلثممة كثبلثة عشر رجبلن، سبعة كسبعيف رجبلن مف

، كصاحب راية (3)كصاحب راية المياجريف علي بف أبي طالب )راي ا عنو ك ـر ا كجيو( .األنصار
فىرىسىاًف: فرس للمقداد بف عمرك، (5)سعد بف عبادة )راي ا عنو( (4)األنصار ، ك اف فييـ سبعكف بعيران، كى

 (7)انت ال مة ال افرة الذيف ىـ مشر ك م ة، "تسعمامة كخمسيف رجبلن مف.ك (6)كفرس لمرثد بف أبي مرثد"
، ك اف في أصحاب البعير (8)المقاتلة، كفييـ مامة فرس، كسبعمامة بعير، كأىؿ الخيؿ   ليـ  انكا دارعيف "

أكؿ مشيد شيده رسكؿ ا صلى ا عليو كسلـ، جعؿ ا  (9)أياان دركع سكل ذلؾ. ك اف حرب بدر
 إلى  (1)الذيف   ركا مف  كنيـ مغلكبيف محشكريف (11)آية دالة على صحة ما أكعد بو (10)لى ىذه الكاقعةتعا

                                                                                                                                                                                      

علػػي بػػف محمػػد أبػػك  ،عبػػد ال تػػاح الشػػلبي. األيشػػميكني ،محمػػد النجػػار ،تحقيػػؽ: أحمػػد النجػػاتي ،مصػػر ،للتػػأليؼ كالترجمػػة
 بيركت.  ،دار ال تب العلمية ،ـ1998-ى 1419 ،1ط ،1/241 ،شرح األشموني عمى ألفية ابف مالؾ ،الحسف

 في "ـ" شره. ( 1)
 في "ـ" شره.( 2)
 ك"غ". سقطت في "ـ" ك"ؼ"( 3)
 مف "غ".  ،79ؽ:  ،2نياية: ص( 4)
 سقطت في "ـ" ك"ؼ". ( 5)
 ،ـ1955-ى 1375 ،2ط ،666-622-613-1/612 ،السػػػيرة النبويػػػة ،عبػػػد الملػػػؾ بػػػف أيػػػكب ،ينظػػػر: ابػػػف ىشػػػاـ( 6)

 ،جوامع السيرة النبوية ،أبك محمد علي ،مصر.القرطبي ،شر ة مصط ى البابي الحلبي ،تحقيؽ السقا كاأليبارم كالشلبي
دار  ،1ط ،185-184ص ،الرحيػؽ المختػـو ،صػ ي الػرحمف ،بيركت. المبار  كرم ،دار ال تب العلمية ،85-82ص 
 بيركت.  ،اليبلؿ

 سقطت مف "ؼ".( 7)
 .186ص ،الرحيؽ المختـو ،.المبار  كرم666-1/617 ،السيرة النبوية ،ينظر: ابف ىشاـ( 8)
 كاألحسف "ك انت حرب بدر ".  ،ىذا جامز مف حيث اللغة( 9)
 في "غ": كاقعة بدر. ( 10)
 سقطت في "ـ".( 11)
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 انت في جانب ال  ار، كقلة )العدة  (2)الظاىرة للغلبة مف  ثرة )العدة كالعدد(جينـ  ألف األسباب 

ثـ  (4) انت في جانب المؤمنيف  ألنو لـ ي ف معيـ مف الدرع إال ستة، كمف السيؼ إال ثمانية،  (3)كالعدد(
 .(5)إنو تعالى قير ال  ار كنصر المؤمنيف، كىذه آية دالة على أف النصر مف عند ا كتأييده

قرأ نافع كحده مف السبعة، كيعقكب، كأبك جع ر كسيؿ، تركنيـ  َّيق ىقُّ: (6)قولو تعالى
 .(7)بالخطاب، كالباقكف مف السبعة بالغيبة

أك مثلي عدد المسلميف، يعني أف امير  (8)قولو: )يرى المشركوف المؤمنيف مثمي عدد المشركيف(
 لل مة المقاتلة المؤمنة، ك اف الظاىر أف يقاؿ  (9)لل مة ال افرة، كامير الم عكؿ َّىقُّال اعؿ في 

 

                                                                                                                                                                                      

 في "ـ" محشكركف. ( 1)
 في "ـ" ك"ؼ"  تب: العدد كالعدد. ( 2)
 في "ـ"ك"ؼ"  تب: العدد كالعدد. ( 3)
كألنو صلى ا تعالى عليو كسػلـ قػد أخبػر قبػؿ  ،فلـ يتأىبكا ،في "غ " أااؼ: كأل المؤمنيف خرجكا غير قاصديف للحرب( 4)

ف ػاف معجػزة ثػـ  ،الحرب بأف ىذا مصرع فبلف فلما كجد خبره في المسػتقبؿ علػى كفػؽ خبػره  ػاف ذلػؾ أخبػاران عػف الغيػب
 إنو................. كتأييده. 

 مف "أ". ،10ؽ:  ،2نياية ص: ( 5)
 سقطت مف "ؼ".( 6)
 ،ـ2007-ى 1428 ،1ط ،514ص ،الكامػػؿ فػػي القػػراءات واألربعػػيف الزائػػدة عمييػػا ،يكسػػؼ بػػف علػػي ،ينظػػر: اليػػذلي( 7)

النشر في القػراءات  ،.ابف الجزرم3/46 ،البحر المحيط ،مؤسسة سما للتكزيع كالنشر. ابف حياف ،تحقيؽ جماؿ الشايب
 . 2/238 ،العشر

كمنيػػا أف يػػرل المشػػر كف المػػؤمنيف  ،عػػددىـإف ىػػذه ا يػػة تحتمػػؿ عػػدة كجػػكه منيػػا: أف يػػرل المشػػر كف المػػؤمنيف مثلػػي ( 8)
كالح مػػة مػػف ت ثيػر عػػدد المسػػلميف فػي ىػػذيف الػكجييف حتػػى ييػػاب المشػر كف المػػؤمنيف كيحتػػرزكا  ،مثلػي عػػدد المسػلميف

 عف قتاليـ. 
 مف "ـ ". ،233ؽ:  ،1نياية ص: ( 9)
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  ..................................................................... 
الاميريف إلى ما سبؽ ذ ره مف يرل ال مة ال افرة ال مة المؤمنة  لرجكع  ؿ كاحد مف أم  في ت سيره 

بالمشر يف كالمؤمنيف مكافقة لقكلو  (1)ال متيف، إال أف المصنؼ عبر عف ال متيف المذ كرتيف
 ؿ كاحد مف الاميريف، كلك  انا راجعيف إلى ال متيف ل اف الظاىر أف ييذ را بجمع  َّىقُّتعالى

ة ال مة المؤمنة مثلي عدد ال  رة، أك مثلي عدد م رديف مؤنثيف  بأف يقاؿ: ترييا مثلييا، أم ترل ال مة ال افر 
 .(3)المؤمنة، )أم رأكىـ أل ان كتسعممة على األكؿ، كستممة كني ان كعشريف على الثاني( (2)ال مة

سكاء جعؿ راجعان  َّيقُّإشارة إلى جكاب ما يقاؿ امير  قولو: )وذلؾ بعد ما قمميـ في أعينيـ(
، لـز أف ي ثر ا تعالى عدد المؤمنيف في أعيف ال  ار على (5)المؤمنة (4)إلى ال مة ال افرة أك )إلى ال مة(

أعيف ال  ار، حيث أراىـ  (6)ما ىـ عليو مف العدد  ألنيـ  انكا ثبلثممة كثبلثة عشر رجبلن، كقد  ثرىـ في
قاةن لما في ىذه ا ية منا (7)ال  ار قريبان مف أل يف أك أراىـ ستمامة كني ان كعشريف، كعلى التقديريف ت كف

 .(ْْاألن اؿ: ) َّجخ مح  جحُّسكرة األن اؿ، مف قكلو تعالى: 
 
 
 

                                                           

 في "ـ" المذ كريف. ( 1)
 سقطت مف "ؼ".( 2)
 .  ك"غ" "ـ" ك"ؼ" تب في ىامش "أ" كلـ ت تب في ( 3)
 سقطت في "ـ".( 4)
مػػا إلػػى المسػػلميف علػػى  ،إمػػا راجػػع إلػػى المشػػر يف كىػػك االحتمػػاؿ األكؿ ،َّيقُّإذ إف اػػمير الغيبػػة فػػي قكلػػو: ( 5) كا 

كقػدـ االحتمػاؿ األكؿ ألف فيػو مبالغػة   ،طريؽ االلت ات كأصلو تركنيـ مثلي ـ على أنو مف المقػكؿ كىػك االحتمػاؿ الثػاني
إذ عدد المشر يف قريب  ،ألف رؤيتيـ مثلي عدد المشر يف كىك قريب مف ألؼ أشد ىيبة مف رؤيتيـ مثلي عدد المسلميف

كعػػدد المسػػلميف ثبلثمامػػة كباػػعة عشػػريف كمثلػػييـ سػػتمامة كعشػػريف مػػع زيػػادة يسػػيرة. ينظػػر:  ،ألػػؼ كمثلػػييـ قريػػب أل ػػيف
 .3/177 ،التحرير والتنوير ،.ابف عاشكر6/44 ،ية القونوي عمى تفسير البيضاويحاش ،القكنكم

 سقطت مف "ؼ".( 6)
 في "ـ" ك"ؼ": ي كف (7)
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.......................................................   
، كليس  ذلؾ  بؿ إف (1)كالت ثير في حالة كاحدةالتناقض أف لك  اف التقليؿ  كتقرير الجكاب: أنو إنما يلـز

 ثر  (4)علييـ، ثـ إف ال متيف لما التقتا (3)بؿ يجتمركا (2)المؤمنيف قللكا في أعيف ال  ار أكالن  لمبل يجبنكا
أل يف أك يزيدكف على ستمامة، حتى غلبكا كانيزمكا  المؤمنيف في أعينيـ حتى رأكا المؤمنيف قريبان مف 

مف اإلمداد  (6)الاعؼ كال شؿ  بسبب ما رأكا مف  ثرتيـ، كىذا نكع مف المدد اإلليي قريب (5)لغلبة
  .مثلي عدد ال  ار، أك مثلي عدد المؤمنيف (7)بالمبلم ة  حيث أرل ال  ار المؤمنيف

فعلى ىذا الت سير ال يتجو تكىـ التناقض ، (8)قولو: )أو يرى المؤمنوف المشركيف مثمي عدد المؤمنيف(
ليس في ا ية حينمذ ما يدؿ على ت ثير المؤمنيف في أعيف ال  ار،  (9)بيف ىذه ا ية كآية سكرة األن اؿ  إذ

ليتكىـ التناقض بينيما  بؿ فييا تقليؿ المشر يف في أعيف المؤمنيف عما ىـ عليو مف العدد  تقكيةن لقلكبيـ، 
زالة الخكؼ عنيـ  ألنو تعالى قد بيف ليـ أنيـ يغلبكف عل    حيث قاؿ(10)ى مثلييـ مف  ال  رةكا 

 
 
 

                                                           

 . 15/488. 158-7/157 ،مفاتيح الغيب ،ينظر: الرازم( 1)
 في "ؼ": يجتنبكا.( 2)
 في "ؼ": تجبركا. ( 3)
 في "ؼ" أااؼ: في ( 4)
 في "ؼ": ال مة.( 5)
 مف "ؼ". ،5ؽ:  ،2ص: نياية ( 6)
 مف "أ". ،11ؽ:  ،1نياية ص: ( 7)
أف يرل المؤمنكف المشر يف مثلي عدد المؤمنيف أم  ،َّيق ىقُّىذا ىك الكجو الثالث لت سير قكلو تعالى: ( 8)

 كفي ذلؾ تقكية لقلكب المؤمنيف.  ،ستمامة كأزيد
 في "ؼ": ك. ( 9)
 سقطت مف "ؼ". (10)
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يرييـ ا، أو يريكـ ذلؾ : أي ويؤيده قراءة نافع ويعقوب بالتاء، وقرئ بيما عمى البناء لممفعوؿ؛
والنصب عمى االختصاص، أو الحاؿ مف فاعؿ التقتا. (، فئتيف)بالجر عمى البدؿ مف  (فئةِ )و .بقدرتو

 .  رؤية ظاىرة معاينة (رَْأَي اْلَعْيفِ )

على ما ىـ  (1)فلك أراىـ المشر يف  .(66: )األنفال جبَّهئ مئ خئ  حئ جئ يي ىيُّ  
 . (3)لربما غلب علييـ الجبف كالخكر (2)عليو مف العدد ك انكا ثبلثة أمثاليـ

يرل المؤمنكف المشر يف مثلي عدد المؤمنيف،  َّيق ىقُّمعنى  يؤيد أفٌ أم  قولو: )ويؤيده(

 يبُّ )تركنيـ( بتاء الخطاب، كىذا مبني على أف ي كف الخطاب في قكلو تعالى  (5)نافع كيعقكب (4)قراءة

أياان  (7)، كي كف خطاب )تركنيـ((6)أك غيرىـ( للمؤمنيف، )سكاء  انكا أصحاب بدر َّزت  رت
للمؤمنيف، كي كف المعنى: تركف أييا المؤمنكف المشر يف مثلي ال مة المؤمنة الذيف ىـ أصحاب بدر، مع 

،  انت قراءتيما مؤيدة (8)أنيـ ثبلثة أمثاؿ ال مة المؤمنة، فلما  اف ىذا المعنى معنى قراءة نافع كيعقكب
رل المؤمنكف المشر يف مثلي المؤمنيف"، ل كف المعنى على القراءة بياء الغيبة ما ذ ره بقكلو: "أك ي

لمشر ي قريش، كجعؿ الامير  َّزت  رت يبُّكصاحب )ال شاؼ( جعؿ الخطاب في قكلو تعالى: 
 ))يركنيـ( بياء الغيبة للمشر يف أياان، ثـ قاؿ: كالدليؿ عليو قراءة نافع )تركنيـ( بالتاء (9)المرفكع في قكلو

  

                                                           

 في "ؼ" أااؼ: عددىـ. ( 1)
إذ إنيػـ  ػانكا ثبلثػة أمثػاليـ إاٌل أف ا  ،ا تعالى أظير للمؤمنيف مف ال ػافريف القػدر الػذم علػـ المسػلمكف أنيػـ يغلبػكنيـ( 2)

 . 7/158 ،مفاتيح الغيب ،حتى زاؿ الخكؼ مف صدكرىـ. ينظر: الرازم ،تعالى أراىـ أياىـ مثلييـ
 في "ؼ": الخكؼ. ( 3)
 في "ـ": قرأ , كفي "ؼ": قرأت.( 4)
 . 69ك ذلؾ قراءة أبك جع ر  ما قدمو قريبان. ينظر: ص ( 5)
 .  ك"غ" تبت في ىامش "أ" كلـ ت تب في "ـ" ك"ؼ"( 6)
 في "ؼ": يركنيـ. ( 7)
 .69ك ذلؾ قراءة أبي جع ر  ما قدمو قريبان. ينظر: ص ( 8)
 أااؼ في "ؼ": تعالى. ( 9)
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    ............................................................ 
عدد المشر يف  قريبان مف أل يف، أك  : ))يركنيـ مثلييـ( أم: يرل المشر كف المسلميف مثلي(1)كعبارتو ى ذا(

 عف (4)كيجبنكا (3)إياىـ مع قلتيـ أاعافيـ لييابكىـ (2)مثلي عدد المسلميف ستمامة كني ان كعشريف، أراىـ ا
مف ا  ما أمدىـ بالمبلم ة.كالدليؿ عليو قراءة نافع )تركنيـ( بالتاء، أم:  (6)، ك اف ذلؾ مددان ليـ(5)قتاليـ
 .(10)، أك مثلي أن سيـ( إلى ىنا  بلمو(9)فمت ـ ال افرة (8)يا مشر ي قريش المسلميف مثلي (7)تركف

لمشر ي م ة أن ـ  (11)ك بلـ المصنؼ في ىذا المقاـ ال يخلك عف خ اء  ألنو فسر ا ية ى ذا: قؿ
لقريش كجعؿ ت ثير المؤمنيف في أعيف قريش  َّزت  رت يبُّ يكـ بدر، ثـ جعؿ خطاب  (12)ستغلبكف

، (14)الغلبة مف عند ا، ينصر مف يشاء، )كي سر مف يشاء( (13)في حرب بدر آية دالة على أف النصر ك
 سيقع يكـ بدر مف ت ثير المؤمنيف في أعيف  (16)، ف يؼ )ي كف ما((15)كيعز مف يشاء، كيذؿ مف يشاء

                                                           

 سقطت مف "ؼ".( 1)
 سقطت مف "ؼ". ( 2)
 في "ـ" لييابكا. ( 3)
 في "ـ" ك"ؼ": يجتنبكا. ( 4)
 مف "أ". ،11ؽ:  ،2نياية ص: ( 5)
 سقطت مف "ؼ".( 6)
 في "ـ" تركنيـ. ( 7)
 سقطت مف "ؼ".( 8)
 مف "ـ ". ،233ؽ:  ،2نياية ص: ( 9)
 . 1/341 ،الكشاؼ ،ينظر: الزمخشرم( 10)
 سقطت مف "ؼ".( 11)
 في "ؼ": سيغلبكف ( 12)
 سقطت مف "ؼ".( 13)
 سقطت مف "ؼ".( 14)
 مف "غ".  ،80ؽ:  ،1نياية: ص( 15)
 سقطت مف "ؼ".( 16)
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   ............................................................ 

 للييكد  فإنو َّىئ  نئُّقريش آية ليـ تدؿ على انيزاميـ فيو، كالظاىر أف ي كف خطاب 
عليو السبلـ لما دعاىـ إلى اإلسبلـ، كحذرىـ مف أف ينزؿ بيـ ما نزؿ بقريش، أظيركا التمرد كقالكا: ) ال 

. فأنزؿ ا تعالى (1)يغرنؾ أنؾ أصبت أغماران ال علـ ليـ بالحرب، فإنؾ لمف قاتلتنا لعلمت أنا نحف الناس(
ف  نتـ أقكياء أشداء في المحاربة مع أقران ـ، ل ن ـ   َّنئ مئ زئ رئُّقكلو:  يعني أن ـ كا 

  رت يبُّثـ إنو تعالى ذ ر ما يجرم مجرل الدليؿ على صحة ذلؾ، فقاؿ: .ستغلبكف كتحشركف إلى جينـ

العدد ) انت لقريش، كاد ذلؾ  اف  (2)يكـ بدر فإف  ثرة )العدة ك( َّيت ىت نت مت زت
، كىذا يدؿ على أف األمر  لو ، فاعتبركا (3)للمسلميف، ثـ إنو تعالى قير المشر يف كنصر المسلميف(

 .(4)كاحذركا
ٍكنىييـ(قولو: )وقرئ بيما  ( أم كقرئ )ييرى

، أم: يرييـ ا المؤمنيف مثلي (6)بالياء كالتاء على بناء الم عكؿ (5)
 .(9)مثلي ـ أك مثلييـ (8)، أك يري ـ أييا المشر كف المؤمنيف(7)أك مثلي المؤمنيف بقدرتو المشر يف،

  

                                                           

الحػديث  ،3/154 ،بػاب  يػؼ  ػاف إخػراج الييػكد مػف المدينػة ، تػاب الخػراج كاإلمػارة كال ػيء ،أخرجو أبك داكد في سػننو( 1)
 .2/430 ،داودضعيؼ أبي  ،ح ـ األلباني باعؼ إسناده لجيالة محمد بف أبي محمد. ينظر: األلباني ،3001رقـ 

 سقطت مف "ؼ".( 2)
 سقطت مف "ؼ".( 3)
 مف "أ". ،12ؽ:  ،1نياية ص: ( 4)
 في "ـ"ك"ؼ": تركنيـ. (5)
ػلمي باػـ اليػاء علػى الغيبػة )ييػركنيـ(. ينظػر: ابػف  ،قرأ ابف عباس كطلحة: )تيركنيـ( باػـ التػاء علػى الخطػاب( 6) كقػرأ السأ

 . 3/46 ،البحر المحيط ،. ابف حياف514ص  ،القراءات العشرالكامؿ في  ،. اليذلي1/154 ،المحتسب ،جنى
 بناءن على قراءة الجميكر بتاء الخطاب. ( 7)
 في "ـ" المؤمنكف. ( 8)
 بناءن على قراءة نافع كيعقكب بياء الغيبة. ( 9)
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............................................................ 
، أم (2)، كبالنصب على االختصاص(1)أم كقرئ )فمةو( )كأخرل  افرةو(، بالجر فييما قولو: )و)فئٍة( بالجر(

 ىفُّأعني )فمةن(  إٍذ ذى ىرى )فمةن( ال يخ ى شأنيا في إعبلء  لمة ا كقير أعدامو، في كف قكلو: 

 .(3)منصكبان على الذـ  ألنو ميقىابليوي  َّيف

منصكب على أنو م عكؿ مطلؽ،   مكَّلك اكُّيعنى أف قكلو تعالى:  (4)قولو: )رؤية ظاىرة معاينة(

ؤيةن، فإف  ؿ كاحد منيما  مصدر مؤ دَّىقُّلقكلو:  ، يقاؿ: رىأيتو رىأيان كري
ل علو، كمعناه اإلبصار  (5)

، (6)على كجو المعاينة، كأما الرؤيا فيك مختص بما ي كف في المناـ، يقاؿ: رأيت في المناـ رؤيا حسنة
 منصكبان على الحالية. َّيقُّ (7)البصرية تتعدل إلى كاحد، في كفكالرؤية 

 
 

                                                           

 ،كابف مقسـ ،كمجاىد ،أم بدؿ مف فمتيف. كمف قاؿ بالجر حميد ،كىك بدؿ  ؿ مف  ؿ ،أم بالجر على البدؿ الت صيلي( 1)
 ،حاشػػية القونػػوي عمػػى تفسػػير البيضػػاوي ،كاإلنطػػا ي عػػف أبػػي جع ػػر ينظػػر: القكنػػكم ،كالزىػػرم ،كميمكنػػة ،كالزع رانػػي

 . 3/45 ،البحر المحيط ،. أبك حياف514ص  ،الكامؿ في القراءات العشر ،. اليذلي6/46
كابػف أبػي عبلػة.  ،كأذـ فمػة أخرل.كقرأىػا بالنصػب ابػف السػمي ع ،أم: امػدح فمػة ،كاالختصاص أم إامار فعؿ المػؽ بػو( 2)

أبػك  514ص  ،الكامػؿ فػي القػراءات العشػر ،. اليػذلي6/46 ،حاشية القونوي عمى تفسػير البيضػاوي ،ينظر: القكنكم
 .3/46 ،البحر المحيط ،حياف

كاألخرل ألنيا مقاًبلة ليا كمعطكفػة علييػا ت ػكف منصػكبة علػى الػذـ. كمػنيـ مػف قػاؿ  ،فال مة األكلى منصكبة على المدح( 3)
إذ  ،في كف فمة كأخرل تكطمة لما ىك الحاؿ حقيقػة ،بالنصب على الحالية مف امير التقتا  أنو قيؿ: التقتا مؤمنة ك افرة

 ،. أبػػك السػػعكد3/46 ،البحػػر المحػيط ،. أبػك حيػػاف7/157 ،مفػػاتيح الغيػػب ،المقصػكد بالػػذ ر كٍصػ اىما. ينظػػر: الػرازم
 .2/12 ،إرشاد العقؿ السميـ

 .1/341 ،الكشاؼ ،. ينظر: الزمخشرممعاينة  سامر المعاينات ،رؤية ظاىرة م شكفة ال لبس فيياأم: ( 4)
ٍكنيـ)}رىٍألى العػيف  مصػدر مؤ ػده حيث قػاؿ أبػك السػعكد: إف ( 5) أك مصػدر تشػبييٌي إف  انػت  ،إف  انػت الرؤيػة بصػريةن  (ليىػرى

 . 2/14 ،إرشاد العقؿ السميـ ،. ينظر: أبك السعكدرؤيةن ظاىرة م شكفةن جارية مجرل رؤية العيف: أم ،قلبية
 مف "ؼ". ،6ؽ:  ،1نياية ص: ( 6)
 مف "غ".  ،80ؽ:  ،2نياية: ص( 7)
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أي التقميؿ والتكثير، أو  َّزن رن ممُّنصره كما أيد أىؿ بدر. َّيل ىل مل يك  ىكُّٱ
الواقعة آية أيضًا يحتمميا ويحتمؿ وقوع األمر ديـ العدة في الكثير شاكي السبلح، وكوف غمبة القميؿ عُ 

أي لعظة لذوي البصائر. َّىن  نن منُّعمى ما أخبر بو الرسوؿ صّمى ا عميو وسّمـ.
.وقيؿ لمف أبصرىـ

يعني أنو تعالى ذ ر فمتيف مكصكفتيف، بأنو  قولو: )أي التقميؿ والتكثير أو غمبة القميؿ عمى الكثير(
تعالى  ٌثر ال مة المؤمنة منيا على ال افرة القكية عددان كعدة، كغٌلب ال مة القليلة الاعي ة، منيما على 

يحتمؿ أف ي كف  (2)مف الكصؼ، كذلؾ الكصؼ (1)إلى ما ليما َّزنُّال ثيرة القكية، ثـ أشار بل ظ 
مف ت ثير ال مة المؤمنة القليلة في عيف العدك كتقليؿ أن سيـ، )فعلى ىذا ي كف  لمة  (3)المراد بو ما فييما

للتجريد ال للظرفية  ألف العبرة ن س ذلؾ الكصؼ ال أف فيو شيء ىك   َّزن رن ممُّقكلو  َّرنُّ

ن سيا دار، ىي دار الخلد، ال  (1)فإف الجنة، ( 28: )فصلت َّجف مغ جغ معُّ، كنظيره قكلو تعالى: (4)عبرة
ف جعؿ ذلؾ إشارةأف   ا باعتبار اشتماليا علىإلى ال متيف ك اف المعنى أف فيي فييا دار الخلد للداخليف، كا 

                                                           

 في "ؼ": ليا.( 1)
 في " ؼ ": الكصؿ.( 2)
 في "ؼ": فييا. ( 3)
فالتجريػػد ي ػػكف  ،كيػػدؿ علػى أف المنتػػزع منػػو أ مػؿ فػػي تلػػؾ الصػ ة ،التجريػػد أف ينتػػزع مػف أمػػر ذم صػػ ة آخػر مثلػػوفػإف ( 4)

 ،تػأتي علػى معنػيف َّرنُّك اف ابف جنػي مػف أكامػؿ مػف تحػدث عػف التجريػد. كفػي ىػذه ا يػة فػإف  ،مبنيان على المبالغة

إفػػادة التجريػػد   َّرنُّفػػإف معنػػى  ،للداللػػة علػػى ت ثيػػر المػػؤمنيف فػػي أعػػيف العػػدك َّزنُّفػػإف جػػاء الكصػػؼ بل ػػظ 
كنظيػر ذلػؾ قكلػو تعػالى:  ، ما لك أنو انتزع مرة أخػرل منػو ،كفي ن س ما ذ ر ،كذلؾ ألف المقصد مف العبرة كااح بٌيف

م: معنػػاه أف كقػػاؿ عػػف النػػار ىػػي دار الخلػػد. كقػػاؿ الزمخشػػر  ،فقػػد عػػدىا ابػػف جنػػي مػػف التجريػػد َّجف مغ جغ معُّ
كيقػػكؿ: لػػيس المعنػػى علػػى تشػػبيو جيػػنـ بػػدار  ،النػػار ىػػي ن سػػيا دار الخلػػد. كالقزكينػػي يستشػػيد علػػى التجريػػد بيػػذه ا يػػة

كمبالغػػػة  ،الخلػػػد  إذ ىػػػي ن سػػػيا دار الخلػػػد  ل نػػػو انتزعػػػو منيػػػا داران أخػػػرل كجعليػػػا معػػػدة ألجػػػؿ ال  ػػػار  تيػػػكيبلن ألمرىػػػا
كأف  ،للتجريد مبالغة في العبرة مف ت ثير المؤمنيف في عيف العدك كتقليؿ ال  ار َّرنُّك ذلؾ جعلت  ،التصافيا بالشدة

 ،الخصػػائص ،أبػػك ال ػػتح عثمػػاف ،. ابػػف جنػػي4/198 ،الكشػػاؼ ،ذلػػؾ ال ي ػػكف إال بػػأمر ا كقدرتػػو. ينظػػر: الزمخشػػرم
 ،اإليضػاح فػي عمػوـ الببلغػة ،جبلؿ الػديف محمػد بػف عمػر ،الييمة المصرية لل تاب. الخطيب القزكيني ،4ط ،2/476
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.  ........................................................... 

 نت مت زت  رت يبُّالظرفية ك ذا ال بلـ في قكلو:  َّرنُّ لمةالكص يف المذ كريف، ل كف 

 ؿ كاحد منيما عبرة:  (4)ال ثير، فإف (3)، كيحتمؿ أف يراد بو ما فييما مف غلبة القليؿ على(2)(َّىت
، (6)كنصره (5)أم عظة يتعظ بيا ذككا البصامر، كيعلمكف أف النصر كالظ ر إنما يحصبلف بتأييد ا تعالى

بو مف حايض الجيؿ إلى أكج  (8)الذم يعبر (7)كالعدة. فٌسر )العبرة باالعتبار كاالتعاظال ب ثرة العدد 
  كىك الن كذ مف أحد الجانبيف إلى ا خر، كمنو العبارة  كىي: ال بلـ (9)العلـ  فإف أصؿ العبرة مف العبكر

 .(10)الذم يعبر بو المعنى إلى المخاطب(
، يعنى  ما أف  كف حاؿ ال متيف عبرة يحتمؿ أف ي كف (12)مليماأياان يحت( (11)قولو: )وكوف الواقعة آية 

 لما فييما مف التقليؿ كالت ثير، كأف ي كف لما فييا مف غلبة الاع اء 

                                                                                                                                                                                      

 ،عبػػد الػػرحمف بػػف حسػػف حبن ػػة ،بيػػركت. الميػػداني ،دار ال تػػب العلميػػة ،ـ2003-ى1424 ،1ط ،274ص-216ص 
بغية اإليضػاح  ،عبد المتعػاؿ ،دمشؽ. الصعيدم ،دار القلـ ،ـ1996-ق1416 ،1ط ،434-2/433 ،الببلغة العربية

 م تبة ا داب.  ،ـ2005-ى1426 ،17ط ،3/483 ،لتمخيص المفتاح في عموـ الببلغة
 جف مغ جغ مع مظجع حط مض خض حضُّكالصكاب "جينـ " فػإف سػياؽ ا يػة  مػا كردت فػي سػكرة فصػلت ا تػي: ( 1)

 (. ٨ٕفصمت: ) َّجك مق حق مف خف حف

 .  ك"غ" تب في "أ" في اليامش كلـ ت تب في "ـ" ك"ؼ"( 2)
 في "ؼ": عف.( 3)
 أااؼ في "ؼ": في ( 4)
 سقطت مف "ؼ".( 5)
 سقطت في "ـ". ( 6)
 في "ؼ": اإليقاظ ( 7)
 في "ؼ": يصير( 8)
 في "ـ" العيكب. ( 9)
 . 159/ 7 ،مفاتيح الغيب ،ينظر: الرازم( 10)
 أم: آية دالة على صدؽ النبي محمد صلى ا عليو كسلـ. ( 11)
ما غلبة الاع اء على األقكياء.  ،إما التقليؿ كالت ثير -أم: يحتمؿ أمريف: ( 12)  كا 
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 اك يق ىق يف ىف  يث ىث نث مث زث يترث ىت نت مت زت  رت يبُّ 

  َّين ىن  نن من زن رن مم يلام ىل مل يك  ىك لكمك

.  ........................................................... 
 (2)، كيحتمؿ أف ي كف ألمر(1)على األقكياء، ف ذا  كف كقعة بدر آية  يحتمؿ أف ي كف لما فييا مف األمريف

 حئ جئ ييُّ: (4)بأف ا ينصره على قريش بقكلو (3)ثالث  )كىك أنو عليو السبلـ قد أخبر قكمو

 . (5)يعني جميع قريش(، (٧األن اؿ: ) َّجس  جب  هئ مئ خئ
ما أخبر بو  (1)، فكجد(6)ك اف عليو السبلـ قد أخبر قبؿ الحرب بأف ىذا مصرع فبلف، كىذا مصرع فبلف

 ، ف انت كقعة بدر باعتبار اشتماليا على ىذه (2)على كفؽ خبره

                                                           

كأمػا قكلػو ك ػكف الكاقعػة آيػة أياػان ليشػعر  كنيػا  ،في "غ": فعلى ىذا التقدير ي كف  لمة فػي المكاػعيف للظرفيػة أااؼ( 1)
 ، ما في قكلو تعالى: "ل ـ فييا دار الخلد" فإف الجنػة ن سػياىي دار الخلػد ال أف فييػا دار الخلػد للػداخليف ،للتجريد فييما

كيحتمػؿ أف  ،ي ػكف"في " للتجريػد ،الحػاؿ إذا  انػت ن ػس الكاقعػة آيػة كعبػرةفبل جـر حملت  ملة "في" علػى التجريػد ف ػذا 
 ي كف  مر ثالث............

 في "ؼ": األمر. ( 2)
(3 ).  في "ؼ": قـك
 مف "ـ ". ،234ؽ:  ،1نياية ص: ( 4)
 ،بػاب غػزكة بػدر ،.كأخرجو الييثمي فػي مجمػع الزكامػد4/174 ،4056الحديث رقـ  ،أخرجو الطبراني في معجمو ال بير( 5)

 . إسناده حسف. 6/73 ،9950الحديث رقـ 
ػٍف أىنىػسو . كنصو: " 3/1403 ،1779الحديث رقـ  ،باب غزكة بدر ، تاب الجياد كالسير ،أخرجو مسلـ في صحيحو( 6)  ،عى

لَّـى شىاكىرى ًحيفى بىلىغىوي ًإٍقبىاؿي أىًبي سيٍ يىافى  سى لىٍيًو كى لَّى اي عى ـى أىبيك بىٍ رو  ،أىفَّ رىسيكؿى اً صى : فىتى ىلَّ ٍنوي  ،قىاؿى  ،ثيَـّ تى ىلَّـى عيمىري  ،فىأىٍعرىضى عى
ٍنػػوي  ػػٍعدي ٍبػػفي عيبىػػادىةى  ،فىػػأىٍعرىضى عى ـى سى : ًإيَّانىػػا تيًريػػدي يىػػا رىسيػػكؿى اً؟ كىالَّػػًذم نىٍ ًسػػي ًبيىػػًدهً  ،فىقىػػا ػػيىا اٍلبىٍحػػرى  ،فىقىػػاؿى ٍرتىنىػػا أىٍف نيًخياى لىػػٍك أىمى
ٍاػنىاىىا ىخى ػػاًد لى ىعىٍلنىػا ،ألى ٍرتىنىػػا أىٍف نىٍاػًربى أىٍ بىادىىىػا ًإلىػػى بىػٍرًؾ اٍلًغمى لىػٍك أىمى ـى النَّػػاسى  ،كى ػلَّ سى لىٍيػػًو كى ػلَّى اي عى : فىنىػػدىبى رىسيػكؿي اً صى  ،قىػاؿى

ليكا بىٍدرنا تَّى نىزى كىايىا قيرىٍيشو كى  ،فىاٍنطىلىقيكا حى ـٍ رى لىٍيًي دىٍت عى ػاجً  ،كىرى جَّ دي ًلبىنًػي اٍلحى ـه أىٍسػكى ـٍ غيبلى ًفيًي ػذيكهي  ،كى ابي رىسيػكًؿ اً  ،فىأىخى فى ىػافى أىٍصػحى
ٍف أىًبي سيٍ يىافى  ـى يىٍسأىليكنىوي عى لَّ سى لىٍيًو كى لَّى اي عى اًبوً  ،صى ـه بًػأىًبي سيػٍ يىا ،كىأىٍصحى ا ًلػي ًعٍلػ : مى ٍيػؿو  ،فى فىيىقيكؿي لىً ػٍف ىىػذىا أىبيػك جى  ،كىعيٍتبىػةي  ،كى

شىٍيبىةي  لىؼو  ،كى بيكهي  ،كىأيمىيَّةي ٍبفي خى ػرى : نىعىػـٍ  ،فىًإذىا قىاؿى ذىًلػؾى اى ـٍ  ،فىقىػاؿى ػا ًلػي  ،فىػًإذىا تىرى يػكهي فىسىػأىليكهي  ،ىىػذىا أىبيػك سيػٍ يىافى  ،أىنىػا أيٍخبًػري ي فىقىػاؿى مى
لىً ٍف  ،ًبأىًبي سيٍ يىافى ًعٍلـه  ٍيؿو كى شىٍيبىةي  ،كىعيٍتبىةي  ،ىىذىا أىبيك جى لىػؼو  ،كى بيكهي  ،ًفػي النَّػاسً  ،كىأيمىيَّةي ٍبػفي خى ػرى ػا اى كىرىسيػكؿي  ،فىػًإذىا قىػاؿى ىىػذىا أىٍيان

ل ي ـى قىاًمـه ييصى لَّ سى لىٍيًو كى لَّى اي عى رىؼى  ،اً صى :  ،فىلىمَّا رىأىل ذىًلؾى اٍنصى دىقى يـٍ  ،كىالًَّذم نىٍ ًسي ًبيىًدهً )قىاؿى تىٍتري يكهي ًإذىا  ،لىتىٍاًربيكهي ًإذىا صى كى
:  ،قىاؿى  ،( ىذىبى يـٍ  لَّـى سى لىٍيًو كى لَّى اي عى فو )فىقىاؿى رىسيكؿي اً صى لىى اأٍلىٍرًض  ،(ىىذىا مىٍصرىعي فيبلى عي يىدىهي عى يىاى : كى  ،(ىىاىينىػا ،ىىاىينىػا)قىاؿى

لَّـى  سى لىٍيًو كى لَّى اي عى ٍف مىٍكًاًع يىًد رىسيكًؿ اً صى ـٍ عى ديىي : فىمىا مىاطى أىحى  . قىاؿى
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 حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰىُّ

  َّجح مج حج مث متهت خت  حت جت مبهب خب
يماء: أي َّمي زي ري ٰىُّ عمى أنيـ انيمكوا في محبتيا  المشتييات سماىا شيوات مبالغة وا 

والمزيف ىو ا تعالى ألنو الخالؽ  (32) ص: َّاك يق ىقُّكقولو تعالى: ، حتى أحبوا شيوتيا
لؤلفعاؿ والدواعي، ولعمو زينو إبتبلء، أو ألنو يكوف وسيمة إلى السعادة األخروية إذا كاف عمى وجو 

النوع. وقيؿ الشيطاف فإف اآلية في معرض الذـ. يرتضيو ا تعالى، أو ألنو مف أسباب التعيش وبقاء 
.  وفرؽ الجبائي بيف المباح والمحـر

المعجزة التي ىي اإلخبار عف الغيب، ككقكع المخبر بو على كفؽ الخبر، آية دالة على  كنو رسكالن مؤيدان 
  .مف عند ا

  حيث قاؿ مف النساء كالبنيف (4))بقرينة أنو تعالى بينيا باألعياف المشتييات( (3)قولو: )أي المشتييات(
، يقاؿ (6)الن س كتكقانيا إلى الشيء. ك)الشيكة( مصدر معناه ميؿ (5)كالمعاني المصدرية ال ت سر باألعياف

شًيىى يشيى شٍيكىة بس كف العيف فحر ت في الجمع
 ،(2)كىك مف باب علـ سميت المشتييات شيكات (1)

                                                                                                                                                                                      

 مف "غ".  ،81ؽ:  ،1نياية: ص( 1)
 مف "أ". ،12ؽ:  ،2نياية ص: ( 2)
 في "ؼ": المشبيات.( 3)
 سقطت مف "ؼ".( 4)
كىػػي مبالغػػة فػػي  كنيػػا مشػػتياه  ،أف األعيػػاف ىػػي المشػػتيياتعلػػـ  ،حػػيف أكقػػع الشػػيكات مجمػػبلن أكالن ثػػـ بػػٌيف المػػذ كرات( 5)

أك إيػػذانان  ،مرغكبػػان فييػػا  مػػا لػػك أنيػػا ن ػػس الشػػيكات  أنمػػا قيػػؿ: ىػػذه األشػػياء خلقػػت للشػػيكات كلبلسػػتمتاع بيػػا ال غيػػر
 ،أك اسػترذاالن ليػا ألنيػا مسػترذلة عنػد العػارفيف ييػذـ متبعيػا ييشػيد لػو بالبييميػة ،بانيما يـ في حبيػا بحيػث أحبػكا شػيكاتيـ

اًلػػؾو كناىيػػؾ ليػػا ذمػػان  ػػٍف أىنىػػًس ٍبػػًف مى :  ،عى ػػلَّـى سى لىٍيػػًو كى ػػلَّى اي عى : قىػػاؿى رىسيػػكؿي اً صى َوُحفَّػػِت النَّػػاُر  ،ُحفَّػػِت اْلَجنَّػػُة ِباْلَمَكػػارِهِ )قىػػاؿى
. كأخرجػػو 4/2174 ،2822الحػديث رقػػـ  ، تػاب الجنػػة كصػػؼ نعيميػا كأىليػػا ،مسػػلـ فػي صػػحيحو أخرجػػو .(ِبالشَّػَيَواتِ 

 ،بػاب حجبػت النػار بالشػيكات ، تػاب الرقػامؽ ،بل ػظ "حجبػت" بػدؿ "ح ػت" ،البخارم بطريػؽ أبػي ىريػرة راػي ا عنيمػا
 ،. أبك السعكد3/50 ،لمحيطالبحر ا ،. أبك حياف7/161 ،مفاتيح الغيب ،. ينظر: الرازم8/102 ،6487الحديث رقـ 

 .2/497 ،نواىد األبكار ،. السيكطي3/44 ،حاشية الطيبي عمى الكشاؼ ،. الطيبي2/14 ،إرشاد العقؿ السميـ
تحقيػؽ صػ كاف  ،ى1412 ،1ط ،468ص ،المفردات في غريب القػرآف ،أبك القاسـ الحسػيف ،ينظر: الراغب األص ياني( 6)

دار ال تػػب  ،ـ1983-ى1403 ،1ط ،129ص ،التعريفػػات ،علػػي بػػف محمػػد ،بيػػركت. الجرجػػاني ،دار القلػػـ ،الػػداكدم
 بيركت.  ،العلمية
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 حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰىُّ

  َّجح مج حج مث متهت خت  حت جت مبهب خب
............................................. 
االستمتاع بيا، كنزكع الن س ليا، بحيث صارت  أنيا عيف  (3)مبالغة في  كنيا مشتييات محركصان على

يماءن إلى  ماؿ محبتيـ إياىا فإف اإلنساف قد  االشتياء كالنزكع  ما يقاؿ: رجؿ عدؿ للمبالغة في عدالتو، كا 
)أف ال  (5) مسلـ يميؿ طبعو إلى بعض المحرمات، ل نو يحب وى حبٌ ال يي  (4)أفٍ  حبي شيمان ل ف يي  يحبٌ 
) ما في قكلو تعالى ح اية  المحبة، (8)ىك  ماؿ (7)فذاؾ، ، كأما مف أحب شيمان كأحب أف يحبو (6)يحبو(

 بٌ حً أي  (11)أفٍ  بي حً ، كأي (10)((9)الخير( بأ حً )أم أي ( 32: )ص َّاك يق ىق يفُّعف سليماف عليو السبلـ: 
  .ذلؾ
 
 
  

                                                                                                                                                                                      

 . 14/445 ،لساف العرب ،. ابف منظكر6/188 ،تيذيب المغة ،ينظر: األزىرم في "ؼ": الجميع.( 1)
مػا إيػذانان بانيمػا يـ  ،أم أنو عيًبر عف الشيكات بالمشتييات ألمػريف: إمػا مبالغػة ن فػي  كنيػا مشػتييات في "ؼ": شيكة.( 2) كا 

كالمػػراد بػػو  ،كالخيػػر المػػاؿ ال ثيػػر ،َّاك يق ىق يفُّبحبيػػا بػػدليؿ قكلػػو تعػػالى علػػى لسػػاف سػػليماف عليػػو السػػبلـ: 
كى ػذا فػػي الشػيكات بمختلػػؼ أنكاعيػػا  ،كالتػػي انيمػؾ سػػيدنا سػليماف عليػػو السػبلـ بحبيػػا ،الخيػؿ التػػي شػغلتو عػػف الصػبلة

 . 5/29 ،تفسير البيضاوي ،ينيمؾ اإلنساف بحبيا حتى يحب أنو يحبيا كىذا  ماؿ المحبة.ينظر: البيااكم
 في "ؼ": عف ( 3)
 سقطت مف "ؼ".( 4)
 في "ـ": يحبو( 5)
 سقطت في "ـ". ( 6)
  في "ـ": فذلؾ.( 7)
 في "ـ":  ما ( 8)
 سقطت في "ـ". ( 9)
 ك"غ".سقطت مف "ؼ" ( 10)
 في "ؼ": مف.( 11)
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 حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي ني مي زي ري ٰىُّ

  َّجح مج حج مث متهت خت  حت جت مبهب خب
............................................. 

عند أىؿ السنة، بناء على  -ا تعالى-، كال اعؿ المحذكؼ ىك (1)على بناء الم عكؿ َّٰىُّقرأ العامة 
  -الشيطاف- (3)، كأياان لك  اف المزيف ىك(2)أف خالؽ جميع األفعاؿ كالدكاعي ىك ا
، فبل بد مف مزيف تنتيي (4)فإف  اف ذلؾ شيطاف آخر لـز التسلسؿفمف الذم زيف ال  ر كالبدعة للشيطاف؟ 

   (6).(5)-ا تعالى -عنده سلسلة العلؿ كىك

                                                           

يَّف " ب تح الزام كالياء( 1) أما قراءة الجماعة: "زييف" مبينػان للم عػكؿ.  ،كعلى ىذه القراءة الميزيف ىك الشيطاف ،كقرأ مجاىد: " زى
 . 1/155 ،المحتسب ،ينظر: ابف جني

 أااؼ في "ـ": تعالى ( 2)
 سقطت مف "ؼ".( 3)
 ،كىك ينقسـ إلػى كاجػب كممتنػع كمم ػف ،ليجب مراعاة ل ظو ،لـ يرد بن يو كال إثباتو  تاب كال سنة ،التسلسؿ: ل ظ مجمؿ( 4)

 ،الممتنع  التسلسؿ في المؤثريف ممتنع لذاتو كىك أف ي كف مؤثركف  ػؿ كاحػد مػنيـ اسػت اد تػأثيره ممػف قبلػو ال إلػى غايػة
كأنو  لما انقاى ألىؿ الجنة نعيـ أحدث ليػـ  ،مف دكاـ أفعاؿ الرب تعالى في األبد ،كالكاجب ما دؿ عليو العقؿ كالشرع

فإنػو لػـ يػزؿ حيػان قػادران مريػدان  ، ما تتسلسؿ في طرؼ األبد ،كالمم ف في م عكالتو مف ىذا الطرؼ ،نعيمان آخر ال ن اد لو
فالتسلسػػؿ  ترتيػػب أمػػكر غيػػر متناىيػػة. ينظػػر:  ،مم ػػف لػػو بكجػػكب ىػػذه الصػػ ات لػػو مت لمػػان كذلػػؾ مػػف لػػكاـز ذاتػػو فال عػػؿ

 ،10ط ،تحقيػؽ شػعيب األرنػؤكط ،106-1/105 ،شرح العقيػدة الطحاكيػة ،صدر الديف محمد بف عبلء الديف ،األذرعي
 ،عقائد أىؿ األثرالعيف واألثر في  ،عبد الباقي بف عبد البػاقي ،بيركت. ابف فقيو ،مؤسسة الرسالة ،ـ1997-ى 1417
دعػػاوى المنػػاوئيف  ،عبػػد ا بػػف صػػالح ،دار المػػأمكف للتػػراث. الغصػػف ،ى1407 ،1ط ،تحقيػػؽ عصػػاـ قلعجػػي ،51ص

 الممل ة العربية السعكدية.  ،دار ابف الجكزم للنشر ،ى14124 ،1ط ،214-213ص  ،لشيخ اإلسبلـ ابف تيمية
ألنػػو ال  ،كىػػك بيػػذا المعنػػى ماػػاؼ إلػػى ا تعػػالى حقيقػػة ،فػػي القلػػكبفػػإف التػػزييف للشػػيكات يطلػػؽ كيػػراد بػػو خلػػؽ حبيػػا ( 5)

فيػك بيػذا االعتبػار ال  ،كيطلؽ التزييف كيراد بو الحض علػى تعػاطي الشػيكات كاألمػر بيػا ،خالؽ إال ىك خالؽ  ؿ شيء
المحظػكرة  كأمػا الشػيكات ،يااؼ إلى ا تعالى منو إال الحػض علػى بعػض الشػيكات المنصػكص علييػا شػرعان  الن ػاح
 هث مث هتُّفتزيينيا بيذا المعنى مااؼ إلى الشيطاف تنزيبلن لكسكستو كتحسينو األمر بدليؿ قكلو تعالى: 

 ،االنتصػػػاؼ فيمػػػا تضػػػمنو الكشػػػاؼ ،. ابػػػف المنيػػػر1/342 ،الكشػػػاؼ ،ينظػػػر: الزمخشػػػرم(. 22ص: ) َّمس
1/342 . 

ف كقػػع ذلػػؾ مػػف ن ػػس ذلػػؾ الشػػيطاف فلػػي ف فػػي ( 6) ف  ػػاف مػػف ا تعػػالى فيػػك الحػػؽ  ،اإلنسػػاف  ػػذلؾأاػػاؼ فػػي "غ": كا  كا 
 مث زث رث يت ىت ُّٱ ػػذلؾ كيؤيػػده قكلػػو تعػػالى فػػي سػػكرة القصػػص  ،فلػػي ف فػػي حػػؽ اإلنسػػاف أياػػان 
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............................................. 

( بياف للح مة الداعية إلى تزييف المشتييات  الح مة األكلى: أنو تعالى زينو  قولو: )ولعمو زينو ابتبلء
عامؿ بمقتاى عقلو (3)، أك(2)متبع لشيكتو )كعابدن ليكاه( (1)ليظير ما في علمو األزلي، أف الم لؼ ىؿ ىك

تعالى خلؽ ا (4))قيؿ إفٌ  .منقاد ألمر ربو فيما أمره كنياه، فيك تعالى يجازيو على حسب حالو كنيتو
 ببل عقؿ، كادرج في تر يب اإلنساف ب ؿ كاحد مف  (5)المبلم ة عقكالن ببل شيكة، كخلؽ البيامـ ذكات شيكات

                                                                                                                                                                                      

تػزييف فػي  ،ثػـ إف التػزييف مػف ا تعػالى يقػع علػى كجيػيف ،يعني اف اعتقد أحػد أنػا اغكينػاىـ فمػف الػذم أغكانػا َّنث
ف لػـ ي ػف حسػنان  الطباع بأف ر ب في طباع البشر حػب المسػتلذات كالميػؿ إلييػا فػالطبع يرغػب فيمػا يتلػذذ بػو كيشػتيي كا 

قػاؿ تعػالى " ػذلؾ زيٌنػا ل ػؿ أمػة عمليػـ". كتػزييف فػي العقػكؿ كال يتػزيف  ،كتلؾ الرغبػة كالمػيبلف بخلػؽ ا تعػالىفي ن سو 
     ا  ػػاف حسػػنان فػػي ن سػػو أك حمػػد عاقبتػػو أك تعلػػؽ بػػو أمػػر إليػػي كنحػػك ذلػػؾ قػػاؿ تعػػالىالشػػيء فػػي العقػػؿ كال يحسػػف إال إذ

ك ػذلؾ الت ريػو أياػان يقػع علػى كجيػيف أحػدىما  ،(7)اعحجرات: َّ يت ىت نت مت زت رت يب ىب ُّٱ
ف  انت الطباع تميؿ  ،في الطباع كىك تن يرىا عف الشيء كذلؾ بخلؽ الن رة كال راىة فييا إلييا  مػا كثانييا في العقكؿ كا 

فػالطبع أبػدان يميػؿ كيرغػب إلػى مػا ىػك ألػذ كاشػيى كأخػؼ عليػو كين ػر عٌمػا   ،"ك ٌره إلي ـ ال  ر كال سػكؽ كالعصػياف" :قاؿ
كالعقػؿ ال ين ػػر إاٌل عٌمػا ىػك القبػػيح فػي ن سػػو كيرغػب فمػػا ىػك الحسػف فػػي ن سػو كقكلػػو عليػو السػػبلـ   ،ياػره كيتقلػو عليػػو

شػيكات" لػيس محمػكالن علػى  راىػة العقػؿ كشػيكة العقػؿ بػؿ ىػك محمػكؿ علػى  راىػة الطبػع "ح ت الجنة بالن ػاره كالنػار بال
فيػك مػف ا تعػالى عنػدنا كقػكليـ أف الشػيطاف ىػك  ،كشيكتو ف ؿ كاحد مما  اف في الطباع كالعقكؿ مف التػزييف كالت ريػو

ـ زينتيا كحسف ظاىرىػا فػنعـ األمػر  ػذلؾ كيريي ،الذم يزيف المشتييات ليـ إف عنكا بذلؾ أنو يرغبيـ فييا كيدعكىـ إلييا
ف عنػكا أف للشػيطاف قػدرة علػػى إحػداؽ الحسػف كالتػػزييف فػبل ألف ا تعػالى كصػؼ الشػػيطاف بالاػعؼ فقػاؿ "إف  يػػد   ،كا 

حػداث الحسػف  ػاف قكيػان  كل نػو يػدعكىـ إلػى مػا خلػؽ ا حسػنو  ،الشيطاف  اف اعي ان" فلك  اف لػو قػدرة إنشػاء التػزييف كا 
كل ف مػع ىػذا يجػب الحػذر عػف  ،ال اإلحداث ادةع كيرييـ ما جعلو ا مزينان عندىـ ف اف فعلو ىك الدعاء كاإلر في الطبا

دعكتػػو غايػػة الحػػذر إذ ىػػك يرانػػا كال نػػراه كال يتحقػػؽ الحػػذر عػػف مثػػؿ ىػػذا العػػدك إاٌل بػػال زع إلػػى ا تعػػالى كاالسػػتعاذة بػػو 
 مف "غ".  ،82ؽ:  ،1ص مف "غ". كنياية: ،81ؽ:  ،2كفييا نياية: صمنو.

 سقطت مف "ؼ".( 1)
 سقطت مف "غ". ( 2)
 في "ـ": ك. ( 3)
 أااؼ في "ؼ": شاء ( 4)
 في "ـ": شيكة. كفي "ؼ": الشيكات.( 5)
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غلب عقلو شيكتو فيك أفاؿ مف الملؾ، كمف غلب شيكتو عقلو فيك أذؿ مف  (1)العقؿ كالشيكة، فمف
. كالح مة الثانية: أف تزينو كسيلة إلى سعادة ا خرة إذا  اف على كجو يرتايو ا تعالى، (2)البييمة(

ا  (5)البصر عف الحراـ، كحب الماؿ للمتصدؽ كالتقكل على طاعة النساء لغض بي حي  (4)ي كف (3)بأف
ذىب إليو بناءن على أنو تعالى ذـٌ الدنيا (8)، إنما(7)ف المزيف ىك الشيطافكنحك ذلؾ. كمف قاؿ إ (6)لىتعا

، فأنى يستقيـ إاافة التزييف إليو إذ مف البعيد أف يزيف (10)إلييا في القرآف في  ثير مف المكااع (9)كالميؿ
 . (11)شيمان ثـ يذمو كيستقبحو!

                                                           

 في "ؼ": كمف ( 1)
كعزاه ابف تيمية في مجمكع ال تاكل  ،كالثعالبي في التمثيؿ كالمحاارة بإبياـ القامؿ ،ذ ره الماكردم في أدب الدنيا كالديف( 2)

 ،ـ1986 ،بػدكف طبعػة ،31ص ،أدب الػدنيا والػديف ،أبػك الحسػف علػي ،إلى أبي ب ر بف عبد العزيز. ينظػر: المػاكردم
تحقيػػؽ  ،ـ1981-ى 1401 ،2ط ،172ػ ص التمثيػػؿ والمحاضػػرة ،عبػػد الملػػؾ بػػف محمػػد ،دار م تبػة الحيػػاة. الثعػػالبي

-ى 1416 ،15/429 ،مجمػوع الفتػػاوى ،تقػي الػديف أبػػك العبػاس ،الػدار العربيػة لل تػػاب. ابػف تيميػة ،عبػد ال تػاح الحلػك
 المدينة المنكرة. ،مجمع الملؾ فيد لطباعة المصحؼ ،تحقيؽ عبد الرحمف بف قاسـ ،ـ1995

 أااؼ في "ؼ": ا تعالى. ( 3)
 سقطت مف "ؼ".( 4)
 في "ـ": طاعتو. ( 5)
 سقطت مف "ؼ".( 6)
 مف "أ". ،13ؽ:  ،1نياية ص: ( 7)
 أااؼ في "ـ": ىك. ( 8)
 في "ؼ": كالدليؿ. ( 9)
 ،(94-77)النسػاء:  ،(117آؿ عمراف: ) ،(212ينظر: )البقرة:  ،كالمكااع في القرآف ال ريـ  ثيرة ال مجاؿ لحصرىا( 10)

 (. 131)طو:  ،(3)إبراىيـ:  ،(24)يكنس:  ،(85)التكبة:  ،(51)األعراؼ:  ،(70-32)األنعاـ: 
قاؿ: مف زينيا ما أحد أشد ذمان ليا مف خالقيا ! ك بلـ الحسػف  ،كىك ظاىر قكؿ الحسف ،إلى ىذا القكؿ ذىب المعتزلة( 11)

راػػي ا عنػػو محمػػكؿ علػػى التػػزييف الػػذم يػػراد بػػو الحػػض علػػى تعػػاطي الشػػيكات ال التػػزييف المػػراد بػػو خلػػؽ حبيػػا فػػي 
 ٹبػدليؿ قكلػو تعػالى:  ، إلػى غيػر ا. كبالتػالي ىػذا اسػتدالؿ بالظػاىر كمػردكدفإنو يحاشى أف ينسػب خلػؽ ا ،القلكب
 نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي يه ىهُّ ٹ
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 َّمب خب حب جب  هئ مئ خئ حئ جئ يي  ىي نيُّ
بياف لمشيوات، والقنطار الماؿ الكثير. وقيؿ مائة ألؼ دينار. وقيؿ مؿء مسؾ ثور. واختمؼ في أنو 
مة الُمْعَممة مف السَّْومة وىي  ِفْعبلؿ أو ِفْنَعاؿ، والمقنطرة مأخوذة منو لمتأكيد كقوليـ بدرة مبدرة. والمسوَّ

ميا، أو المطيمة. واألنعاـ اإِلبؿ والبقر والغنـ ذِلَؾ َمتاُع  .العبلمة، أو المرعية مف أساـ الدابة وسوَّ
      اْلَحياِة الدُّْنيا إشارة إلى ما ذكر.

 .(4)الحراـ ىك الشيطاف (3)كمزيف (2)المباح ىك ا تعالى زيَّفمكقاؿ  ((1)قولو: )وفرؽ الجبائي 
مبلغو في ال ثرة، كمنيـ مف عٌيف حده  (6)مطلقان أم: مف غير )أف يعٌيف(الكثير(  (5)قولو: )القنطار الماؿ

: (7)كمبلغو فييا، كفيو ركايات ركل أبك ىريرة راي ا عنو أف رسكؿ ا صلى ا عليو كسلـ قاؿ
 ) األكقية في الحديث (1)"(القنطار اثنى عشر ألؼ أكقية)"

                                                                                                                                                                                      

 ،ابف المنير. 3/50 ،البحر المحيط ،(. ينظر: أبك حياف32األعراؼ: )َّيب ىب نب مب زب رب ىئيئ
 . 1/342 ،االنتصاؼ فيما تضمنو الكشاؼ

عنو أخذ الشػيخ أبػك الحسػف  ،مف أممة المعتزلة ،المعركؼ بالجبامي ،،الكىاب بف سبلـ أبك علي الجبامي: محمد بف عبد( 1)
أبػػك  ،سػػنة ثػػبلثو كثػػبلث مامػػة . ينظػػر: ابػػف خل ػػاف ،لػػو مقػػاالت  ثيػػرة فػػي االعتػػزاؿ مػػات بالبصػػرة ،األشػػعرم علػػـ ال ػػبلـ
 ،بيػػركت. الػػذىبي ،دار صػػادر ،ـ1971 ،1ط ،4/267 ،وفيػػات األعيػػاف وأنبػػاء أبنػػاء الزمػػاف ،العبػػاس شػػمس الػػديف

دار الغػػػرب  ،ـ2003 ،1ط ،7/70 ،تػػػاريخ اإلسػػػبلـ ووفيػػػات المشػػػاىير واألعػػػبلـ ،شػػػمس الػػػديف أبػػػك عبػػػد ا محمػػػد
 القاىرة .  ،دار الحديث ،ـ2006ق/1427 ،بدكف طبعة ،11/113 ،سير أعبلـ النببلء ،اإلسبلمي. الذىبي

 أااؼ في "ـ": مبلغو ( 2)
 في "ـ": مف زيف. ( 3)
 ؿ مػا  ػاف حرامػان فػالتزييف فيػو مػف الشػيطاف ك ػؿ مػا  ػاف كاجبػان أك منػدكيان فػالتزييف فيػو مػف ا تعػالى كبقػي قسػـ ثالػث ( 4)

كىك المباح الذم ليس في فعلو ثكاب كال في تر و عقاب فلـ يذ ره ك اف مف حقو أف يذ ره كيبيف أف التزييف فيو ىؿ ىك 
 ٰذ يي ىي  مي خي ُّٱ :كقػػػػػد اػػػػٌعؼ الػػػػرازم قػػػػكؿ الجبػػػػػامي بػػػػدليؿ قكلػػػػو تعػػػػػالى ،شػػػػيطافمػػػػف ا أك مػػػػف ال

 (212لبقرة:)ا َّ ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر
 .7/161 ،التفسير الكبير ،. ينظر: الرازم

 مف "ؼ". ،6ؽ:  ،2نياية ص: ( 5)
 في "ؼ": تعييف. ( 6)
 مف "غ".  ،82ؽ:  ،2نياية: ص( 7)
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....................................................... 
( كىك أف القنطار ألؼ دينار أك عشرة ا ؼ درىـكعف ابف عباس راي ا عنيما: ) (2)أربعكف درىمان(
 (5)كالقناطر. (4)كقاؿ ال لبي: )القنطار بلساف الركـ مؿء مسؾ ثكر مف ذىب أك فاة( .(3)مقدار الدية

 (7).(6)جمع قنطار كفي نكنو قكالف: أحدىما أنيا أصلية كأف كزنو ًفعبلؿ، كثانييا أنيا زامدة ككزنو ًفيعاؿ
، فإف مف شأف العرب أف يشتقكا مف ل ظ الشيء الذم (10)للمبالغة (9)مأخكذة منو (8)َّحئُّك

 يريدكف المبالغة في كص و القامـ

                                                                                                                                                                                      

مسػند أبػي ىريػرة راػي  ،. كأحمد في مسنده4/360 ،3660الحديث رقـ  ،باب بر الكالديف ،أخرجو ابف ماجو في سننو( 1)
. ح ػػػـ األلبػػػاني باػػػع و الاػػػطراب متنػػػو كاالخػػػتبلؼ فػػػي سػػػنده كق ػػػان كرفعػػػان. 14/366 ،8758الحػػػديث رقػػػـ  ،ا عنػػػو

 . 8/160 ،3660الحديث رقـ  ،صحيح وضعيؼ سنف ابف ماجو ،ينظر: األلباني
 .  ك"غ"كلـ ي تب في "ـ" ك"ؼ" ، تب في حاشية "أ"( 2)
 . 6703الحديث رقـ  ،. كىك قكؿ للحسف البصرم6/246 ،6704الحديث رقـ  ،أخرجو الطبرم في ت سيره( 3)
الحػديث  ،بػاب  ػـ ي ػكف القنطػار ،. كأخرجػو الػدارمي فػي سػننو6/248 ،6722الحديث رقـ  ،أخرجو الطبرم في ت سيره( 4)

 . 4/2177 ،3508رقـ 
 : القناطير. ك"غ"في "ـ"( 5)
ف  انػت زامػدة  ػاف علػى كزف فيعػاؿ مػف  ،لى كزف فعبلؿ مف قنط زيدت الراء في آخػره-فإف  انت نكنو أصلية  اف ع( 6) كا 

حاشػػػية القونػػػوي عمػػػى  ،قنطػػػر زيػػػدت النػػػكف بػػػيف ال ػػػاء كالعػػػيف فيػػػك علػػػى التقػػػدريف ملحػػػؽ بالربػػػاعي. ينظػػػر: القكنػػػكم
 . 6/52 ،البيضاوي

 ،كاشتقاقو مف قطر يقطر إذا ساؿ ألف الذىب كال اة يشػبياف بالمػاء فػي سػرعة اإلنقػبلب ك ثػرة التقلػبفي "غ" إاافة: ( 7)
فػإف  ،كقاؿ الزجاج: مأخكذ مف قنطرت الشيء إذا عقدتػو كأح متػو كمنػو القنطػرة إلح ػاـ عقػدىا كتكثيػؽ طاقاتيػا كأجزاميػا

 القنطار ماؿ  ثير يستكثؽ اإلنساف بو في رفع أصناؼ النكامب. 
 في "ؼ": القنطرة ( 8)
 م "ؼ": منيا.  (9)
 ،أم بلغػػت ثبلثػػة أمثاليػػا ،يريػػد ال ػػراء أف القنػػاطير التػػي بلغػػت أاػػاع يا ،كالمقنطػػرة تسػػعة ،قػػاؿ ال ػػراء: القنػػاطير ثبلثػػة( 10)

 . 1/195 ،معاني القرآف ،كثبلثة أمثاليا تسعة. ينظر: ال راء
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....................................................... 
، كداىية دىياء، كشعر (3)مف ذلؾ  قكليـ: ظؿ ظليؿ(2)، (1)ما يتبعكنو تأ يدان كتنبييان على تناىيو في كص و
  . املة في شأنيا، كدراىـ مدرىمة  أم تامة (4)شاعر، كبىٍدرة مبدرة) البىٍدرة عشرة آالؼ درىـ(

مشتؽ مف االختياؿ  كىك حر ة  (6)، كىك(5)جمع ال كاحد لو مف ل ظو  القكـ كالنساء كالرىط َّجبُّ
كجكالنيا في  (9)، كسميت األفراس خيبلن الختياليا(8)االست بار (7)اإلنساف على سبيؿ الجكالف المنبال عف

 .بطكؿ أذنابيا كأعناقيا (10)مشيتيا
 (11)على ثبلثة أقكاؿ األكؿ: المعلمة مف السكمة، كىي العبلمة، مأخكذة َّحبُّكاختل كا في معنى

 29: )ال تحَّمي خي  حيُّ، قاؿ (2)، كمعناىما كاحد كىك الييمة الحسنة(1)بالمد كالقصر (12)مف السيما

)(3) 
                                                           

تحقيػػؽ عبػػد الحميػػد  ،ـ2000-ى1421 ،1ط ،10/5 ،والمحػػيط األعظػػـالمحكػػـ  ،أبػػك الحسػػف علػػي ،ينظػػر: ابػػف سػػيده( 1)
 بيركت.  ،دار ال تب العلمية ،ىنداكم

 في "ـ": أااؼ ك.( 2)
 مف "ـ ". ،234ؽ:  ،2نياية ص: ( 3)
 . 8/34 ،العيف ،ينظر: ال راىيدم ك"غ".كلـ ت تب في "ـ" ك"ؼ" ، تبت في حاشية "أ"( 4)
 ،التفسػػير البسػػيط ،أبػػك الحسػػف علػػي ،. الكاحػػدم1/621 ،جميػػرة المغػػة ،. األزدم4/306 ،العػػيف ،ينظػػر: ال راىيػػدم( 5)

 جامعة اإلماـ محمد بف سعكد اإلسبلمية.  ،عمادة البحث العلمي ،ى1430 ،1ط ،5/98
 سقطت في "ـ". ( 6)
 في "ؼ": على. ( 7)
كمنػػو  كأخامػػؿ: ذك خػػيبلء معجػػب بن سػػو. ،كمختػػاؿ ،كخامػػؿ ،كيقػػاؿ: رجػػؿ خػػاؿ ،اختػػاؿ فيػػك مختػػاؿ: مػػف العجػػب كال بػػر( 8)

(: إذا اشػػػػتبو كالخيػػػػاؿ: صػػػػكرة  ،يىتىخيَّػػػػؿ فػػػػي صػػػػكرة مػػػػف ىػػػػك أعظػػػػـ منػػػػو ً ٍبػػػػرنا ،فالمختػػػػاؿ ،يقػػػػاؿ: )أخػػػػاؿ عليػػػػو األمػػػػري
لسػاف  ،. ابػف منظػكر5/98 ،التفسػير البسػيط ،. الكاحػدم5/259 ،المحكػـ والمحػيط األعظػـ ،ينظر: ابف سػيدهالشيء.
 .11/228 ،العرب

 في "ؼ" الختياؿ. ( 9)
 في "ـ": مشييا. ( 10)
 في "ـ": مأخكذ. ( 11)
 في "ؼ": السماء.( 12)
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 ....................................................... 
ذكات  ي، كالغر جمع أغر كالغرة  كأقان لٌ ت كف غران محجلة، أك بي  (5)بأف (4)وكتلؾ العبلمة ما فييا مف الشي

 .(8)، كالتحجيؿ البياض في قكامـ ال رس(7)في جبية ال رس (6)البياض
 (10)الراعية في المرعى مف سـك الماشية، )يقاؿ أسمت الماشية(كالقكؿ الثاني: أف المسكمة بمعنى (9)

، كتكصي يا بالمسكمة للمدح كالتحسيف فإنيا إذا رعت مرسلة (1)للرعي (11)كسكمتيا إذا أرسلتيا في مرعاىا
 . (2)ازدادت حسنان كنماء

                                                                                                                                                                                      

 .76/ 13 ،تيذيب المغة ،كىي العبلمة التي يعرؼ بيا الخير كالشر. ينظر: األزىرم ،السيما ياؤىا في األصؿ كاك( 1)
فقػد جانػب فيػو الصػكاب فػإف السػكمة  مػا بينػا مػف السػيما  ،أما المعنى الذم أكرده شيخ زاده للسكمة: كىك الييمػة الحسػنة( 2)

. 7/240 ،العػيف ،أما الييمة الحسنة فيػي معنػى السػمت. ينظػر: ال راىيػدم ،أم العبلمة التي يعرؼ بيا الخير أك الشر
الم تبػػػة  ،ـ1979-ى 1399. 2/397 ،النيايػػػة فػػػي غريػػػب الحػػػديث واألثػػػر ،مجػػػد الػػػديف أبػػػك السػػػعادات ،ابػػػف األثيػػػر

 بيركت.  ،ميةالعل
عرابو ،أم في كجكىيـ عبلمة السجكد كىي عبلمة الخاشعيف  المصليف. ينظر: الزجاج( 3)  .5/29 ،معاني القرآف وا 
 في "ؼ" المشبية.( 4)
 سقطت مف "ؼ".( 5)
 مف "غ".  ،83ؽ:  ،1نياية: ص( 6)
 ،2/258 ،الزاىػػر فػػي معػػاني كممػػات النػػاس ،محمػػد بػػف القاسػػـ أبػػك ب ػػر ،. األنبػػارم4/345 ،العػػيف ،ينظػػر: ال راىيػػدم( 7)

مشارؽ األنػوار  ،عياض بف مكسى ،بيركت. السبتي ،مؤسسة الرسالة ،تحقيؽ حاتـ الاامف ،ـ1992-ى 1412 ،1ط
 الم تبة العتيقة كدار التراث.  ،2/131 ،عمى صحاح اآلثار

 . 1/265 ،مجمؿ المغة ،. ابف فارس4/88 ،تيذيب المغة ،. األزىرم3/79 ،العيف ،ينظر: ال راىيدم( 8)
فقػاؿ أبػك مسػلـ: المػراد مػف ىػذه العبلمػات األكاػاح كالغػرر التػي ت ػكف  ،ثـ القاملكف بيذا القكؿ اختل ػكا فػي تلػؾ العبلمػة( 9)

 ،كقػاؿ المػؤرج: ال ػي ،كقػاؿ قتػادة: الشػية ،ؽلٌػكقػاؿ األصػـ: إنمػا ىػي البي  ،كىي أف ت كف األفراس غرا محجلة ،في الخيؿ
كأمػػا  ،كذلػػؾ ىػػك أف ي ػػكف ال ػػرس أغػػر محجػػبل ،كقػػكؿ أبػػي مسػػلـ أحسػػف ألف اإلشػػارة فػػي ىػػذه ا يػػة إلػػى شػػرامؼ األمػػكاؿ

 . 7/163 ،مفاتيح الغيب ،ينظر: الرازم سامر الكجكه التي ذ ركىا فإنيا ال ت يد شرفا في ال رس.
 سقطت مف "ؼ".( 10)
 في "ـ": مرعيا كفي "ؼ": مرعييا. ( 11)
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...................................................... 
ىي: المرأة المليحة  (4)الخيؿ المطيمة)الحساف، قاؿ الق اؿ المطيمة( (3)كالقكؿ الثالث: أف المسكمة مف 

 (8).(7)، كحسنة البنية(6)، كقيؿ ىي التامة الخلؽ(5)الحسناء
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                      

ل ػيى كسىػٍكمو يى سامىت ( 1) ػاؿ ًفػي ال ىلىػكات ًإذا خي ػى ًمػفى المى ػا رىعى ـي:  ػؿ مى ػى الراًعيةي تىسيكـي سىٍكمان: ًإذا رىعىٍت حيثي شىػاءىت. كالسَّػكا رعى
ٍيػثي شىػاءى. ٍيتىيػا حيػثي شىػاءى. كالسػامـ: الػذَّاًىب علػػى كجًيػو حى ػػٍمتييا أيًسػيمييا: ًإذا رىعى ًمٍنػو قىٍكلػػو كى  ،ييقىػػاؿ: سػامىت السػاممةي كىأىنػا أىسى

 . 13/75 ،تيذيب المغة ،. ينظر: األزىرم(10)النٍَّحؿ:  َّيت ىتُّتىعىالىى: 
ًاػيى اللَّػوي كمثاؿ لذاؾ الحسػف فػي إرسػاليا للرعػي مػا جػاء فػي حػديث رسػكؿ ا صػلى ا عليػو كسػلـ: ( 2) ٍيػرىةى رى ػٍف أىبًػي ىيرى عى

ٍنوي  ػلَّـى  ،عى سى لىٍيػًو كى ػلَّى اي عى ػًف النَّبًػي  صى :  ،عى ػؿو أىٍجػره )قىػاؿى ٍيػؿي ًلثىبلىثىػةو: ًلرىجي ػؿو ًسػٍتره  ،الخى ًلرىجي ػؿو ًكٍزره  ،كى لىػى رىجي ػا الَّػًذم لىػوي  ،كىعى فىأىمَّ
بىطىيىا ًفي سىًبيًؿ اللَّوً  ؿه رى ةو  ،أىٍجره فىرىجي ٍكاى ا  ،فىأىطىاؿى لىيىا ًفي مىٍرجو أىٍك رى مى ػًة  ىانىػٍت لىػوي كى ٍكاى ػٍرًج أىًك الرَّ ابىٍت ًفي ًطيىًليىا ًمفى المى أىصى

سىنىاتو  فىٍيفً  ،حى فنا أىٍك شىرى لىٍك أىنَّيىا قىطىعىٍت ًطيىلىيىا فىاٍستىنٍَّت شىرى سىنىاتو لىوي  ،كى ـٍ ييػًرٍد  ، ىانىٍت أىٍركىاثييىا حى لىػ لىٍك أىنَّيىا مىرٍَّت ًبنىيىػرو فىشىػًربىٍت كى كى
سىنىاتو  ،ًقيىيىاأىٍف يىسٍ  تىعى أ نا ، ىافى ذىًلؾى لىوي حى ًسٍترنا كى بىطىيىا تىغىن ينا كى ؿه رى ظيييكًرىىػا فىًيػيى لىػوي  ىػذىًلؾى  ،كىرىجي ؽَّ اللًَّو ًفي ًرقىاًبيىػا كى ـٍ يىٍنسى حى لى كى
نًػػكىاءن أًلىٍىػػًؿ اإًلٍسػػبلىـً فىًيػػيى ًكزٍ  ،ًسػػٍتره  ًريىػػاءن كى بىطىيىػػا فىٍخػػرنا كى ػػؿه رى البػػاب  ، تػػاب المناقػػب ،أخرجػػو البخػػارم فػػي صػػحيحو (ره كىرىجي

 . 4/208 ،3646الحديث رقـ:  ،التالي لباب سؤاؿ المشر يف أف يرييـ النبي صلى ا عليو كسلـ آية
 في "ـ": مع. ( 3)
 سقطت مف "ؼ".( 4)
  .7/563 ،مفاحيا اعبي  ،ينظر: الراز  (5)
 في "ؼ" الخلقة. ( 6)
 ،كالخيؿ المطيمة فإنيػا المقربػة الم رمػة العزيػزة األن ػس. ينظػر: األزىػرم ،شيء منو فيك بارع الجماؿالمطيـ: التاـ  ؿ ( 7)

 . 6/106 ،تيذيب المغة
أمػػا  ،فػػي "غ" أاػػاؼ: قػػاؿ العلمػػاء ذ ػػر ا تعػػالى أربعػػة أصػػناؼ مػػف المػػاؿ  ػػؿ نػػكع منيػػا يتمػػكؿ بػػو صػػنؼ مػػف النػػاس( 8)

كأمػػا  ،كأمػػا األنعػػاـ فيتمػػكؿ بػػو أىػػؿ الباديػػة ،كأمػػا الخيػػؿ المسػػكمة فيتمػػكؿ بيػػا الملػػكؾ ،الػػذىب كال اػػة فيتمػػكؿ بػػو التجػػار
في كف فتنة  ؿ صنؼ في النكع الذم يتمكؿ بو كأما النساء كالبنكف فإنيػا فتنػة للجميػع.  ،الحرث فيتمكؿ بو أىؿ البساتيف

 مف "أ". ،13ؽ:  ،2نياية ص: 
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أي المرجع، وىو تحريض عمى استبداؿ ما عنده مف المذات الحقيقية   َّجح مج حج مثُّ

   األبدية بالشيوات المخدجة الفانية

، كالظاىر (4)كالباء قيد داخلة على المتركؾ (3)، (2)أم: الناقصة المعيبة؛ (1)ة(جّ دَ خَ قولو: )بالشيوات المُ 
،  ما في نحك (5)مف قبيؿ إاافة الص ة إلى مكصكفيا  َّجح مجُّأف اإلاافة في قكلو تعالى: 

يؤكب  (7)كالمآب م عؿ مف آب .كأف قكلنا )مآب حسف( مف قبيؿ رجؿ عدؿ .قطي ة، كأخبلؽ ثياب (6)جرد
، أصلو مآكب نقلت حر ة الكاك إلى اليمزة السا نة قبليا، فقلبت الكاكي ٍال ان (8)إيابان كأكبة كمآبان  أم رجع

 . (9)ت كف مصدران، )كم انان، كزمانان(كال لمة تصح أف 
 
 
 

                                                           

 ،كما عند ا ىي اللذات الحقيقية األبديػة ،في الدنيا ما ىي إال شيكات ناقصة معيبةكفي ىذا بياف أف ما آتاىـ ا إياه ( 1)
ليصػػرفيـ إلػػى الكاجػػب علػػييـ كىػػك اسػػتغبلؿ ملػػذات الػػدنيا بمػػا ىػػك خيػػر كطاعػػة  ،كفػػي ىػػذا ترغيػػب مػػف ا تعػػالى لعبػػاده

كفي ىذا  ،اف أف المقصكد بالمآب الجنةأب ،حتى يتكصلكا إلى سعادة ا خرة كملذاتيا الباقية. كلٌما كصؼ المآب بالحسف
 إشارة إلى العارفيف المتكرعيف عف تلؾ الشيكات بالحراـ طمعان في المآب الحسف كالشيكات الباقية.

 سقطت مف "ـ". ( 2)
في "غ" أصاؼ: ىذه المشتييات إنما ت كف مخدجة إذا انت ع بيا في الكجكه المباحة مف غير أف يتكسؿ بيا إلى مصػالح ( 3)

ا خرة كأمػا إذا انت ػع بيػا تقكيػا علػى طاعػة ا تعػالى كتكقيػا مػف مسػاخطو فػبل ي ػكف مخدجػة بػؿ يبقػى آثرىػا كن عيػا أبػد 
 ا باد.

لػػػى المتػػػركؾ بالبػػػاء. ينظػػػر: القكنػػػكم( 4) حاشػػػية القونػػػوي عمػػػى  ،إذ االسػػػتبداؿ  التبػػػدؿ يتعػػػدياف إلػػػى المػػػأخكذ بأن سػػػيما كا 
 . 6/53 ،البيضاوي

 مكصكؼ. في "غ": ال( 5)
 في "ؼ": جرط. ( 6)
 في "ؼ": يأب. ( 7)
 .5/435 ،تيذيب المغة ،. األزىرم1/229 ،جميرة المغة ،. األزدم8/416 ،العيف ،ينظر: ال راىيدم( 8)
 في "ؼ": أك زمانان كم انان. ( 9)
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 ٱَّخك حك جك مق مفحق خف حف  جف مغ

يريد بو تقرير أف ثواب ا تعالى خير مف مستمذات  َّمس خس حس جس  مخُّ

استئناؼ لبياف ما ىو  َّجغ مع جع مظ حط مض  خض حض جض مص خصُّ.(1)الدنيا

بداًل  ، ويؤيده قراءة مف جرىا؛"ىو جنات"عمى َّخضُّ ويرتفعَّحسُّخير، ويجوز أف يتعمؽ البلـ 

 َّحسُّمف 

إلى الخطاب   َّريُّالت ات مف الغيبة في قكلو:  َّمس خس حس جس  مخُّقولو تعالى:  
تعالى كمنافع ا خرة، بعدما عدد ليـ نعـ الدنيا  (3)ا تساب ثكاب ا (2)تشري ان ليـ حيف تحريايـ على

)الذم ىك مشتييات الدنيا ) ما  (6)بما ىك خير مف ذلؾ المذ كر (5)  أم: )ىؿ أخبر ـ((4)كمستلذاتيا
 كيستأنؼ بالجملة التي     َّمس خسُّعند قكلو: (9)، كيجكز أف يتـ ال بلـ(8)((7)اختاره المصنؼ فافيـ(

                                                           

للتػػذييؿ الػػذم ختمػػت بػػو ا يػػة يريػػد البياػػاكم بيػػذا أف كجػػو المناسػػبة بػػيف ىػػذه ا يػػة كمػػا قبليػػا أٌف ىػػذه ا يػػة ىػػي تقريػػر ( 1)
لـ أف ثكاب الدنيا قليؿ فجاء قكلو فػي ىػذه ا يػة  ،كثكاب ا خرة أعظـ منو ،قبليا  إذ لٌما قاؿ " كا عنده حسف المآب" عي
 " قؿ أؤنب ـ........ " ليقرر تلؾ الحقيقة كيثبتيا لدل المخاطبيف. 

 في "ؼ": عف. ( 2)
 مف "غ".  ،83ؽ:  ،2نياية: ص( 3)
 مخُّجػػػاء قكلػػػو:  ،لٌمػػػا خاطػػػب النػػػاس بطريػػػؽ الغيبػػػة فػػػي ا يػػػة السػػػابقة كالتػػػي بػػػٌيف ليػػػـ فييػػػا مسػػػتلذات الػػػدنيا كشػػػيكاتيا( 4)

 على سبيؿ الخطاب التقريرم  أم: ىؿ أخبر ـ بخير مف  ؿ تلؾ النعـ كالشيكات.  ،َّجس
 في "ؼ": ىذا خبر ـ. ( 5)
 في "ؼ" أااؼ: مشبيات. ( 6)
   ك"غ".سقطت مف "ـ" ( 7)
 سقطت مف "ؼ".( 8)
كاالسػتمناؼ بالجملػة التػي  َّمس خسُّذ ر البيااكم في متعلؽ االسػت ياـ كجيػيف: األكؿ: تمػاـ ال ػبلـ عنػد قكلػو: ( 9)

 خصُّ كخبػػػره متقػػػدـ الجػػػار كالمجػػػركر. كالثػػػاني: تمػػػاـ ال ػػػبلـ عنػػػد قكلػػػو ،مبتػػػدأن مرفكعػػػان َّخضُّ كبػػػذلؾ ت ػػػكف ،تلييػػػا
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........................ 

مرفكعان على االبتداء، كالجار كالمجركر قبلو خبران  مقدمان (1)َّخضُّبأف ي كف بعده  لبياف ما ىك خير 

. كيجكز أف يتـ (4)أياان  (3)متعلقان بمعنى االستقرار َّحض جضُّفي كف قكلو:  (2)عليو، متعلقان باالستقرار

على أنو خبر َّخضُّكيرت عَّحسُّبقكلو:  َّخصُّيتعلؽ  بأف  َّمص خصُّال بلـ عند قكلو: 
مف جر  (6). كيؤيد ىذا الكجو قراءة(5))ىك جنات(  )أم: ذلؾ الذم ىك خير جنات(مبتدأ محذكؼ تقديره 

) ( على البدلية مف )خيرو  قكلو:  (10)أف ي كف (9)على تقدير البدلية يتعيف (8). ككجو التأييد أنو(7))جناتو

                                                                                                                                                                                      

خبران لمبتدأ محػذكؼ تقػديره )ىػك جنػات( . كأاػاؼ الػرازم: أف ي ػكف تمػاـ ال ػبلـ عنػد  َّخضُّكبذلؾ ت كف  ،َّمص

 . 7/164 ،مفاتيح الغيب ،. ينظر: الرازمَّخضُّثـ يبتدئ فيقكؿ:  ،َّحض جضُّ قكلو
 في "ؼ": جناف. ( 1)
 أم أف الخير مستقر دامـ ليـ. في "ؼ": االستقراء. ( 2)
 في "ؼ": االستقراء. ( 3)
يحتمؿ كجييف: أحدىما: أف ي كف ظرفان لبلستقرار. كالثاني: أف ي كف ص ة للجنات في األصػؿ  ،َّحض جضُّأم أف ( 4)

تحقيػػؽ عيػد الحسػػيف  ،2/52 ،األصػػوؿ فػي النحػػو ،أبػك ب ػػر بػف السػػرم ،قيػدـ فانتصػب علػػى الحػاؿ. ينظػػر: ابػف السػػراج
 ،ـ2008 ،1ط ،2/273 ،سػػيبويوشػػرح كتػػاب  ،أبػػك سػػعيد السػػيرافي ،بيػػركت. ابػػف المرزيػػاف ،مؤسسػػة الرسػػالة ،القتلػػي

 ،التبياف في إعراب القرآف ،عبد ا بف الحسيف ،بيركت. أبك البقاء ،دار ال تب العلمية ،علي سيد ،تحقيؽ أحمد ميدلي
 ،شػرح المفصػؿ لمزمخشػري ،يعػيش بػف علػي ،عيسى البابي الحلبي كشر اه. ابف يعػيش ،تحقيؽ علي البجاكم ،1/245
 بيركت.  ،دار ال تب العلمية ،ـ2001-ى 1422 ،1ط ،1/231

 سقطت مف "غ". ( 5) 
 في "ؼ": قرأت. ( 6)
كعزاىػػػا إلػػى يعقػػػكب كليسػػت ممػػا صػػػحَّ عػػف يعقػػػكب مػػف الركايػػػات  ،فػػػي " البحػػر المحػػيط " ،ذ رىػػا أبػػك حٌيػػػاف األندلسػػي( 7)

 ،. ابف الجػزرم3/55 ،البحر المحيط ،كالطرؽ  إذ ىي ليست في ال تب المعتمدة في القراءات العشر. ينظر: أبك حٌياف
 . 2/238 ،النشر في القراءات العشر

 سقطت مف "ؼ".( 8)
 في "ؼ": بتعيف. ( 9)
 سقطت مف "ؼ".( 10)
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........................ 

،  ما إذا ابتدأت (2)، كال يجكز أف ي كف متعلقان بمعنى االستقرارَّحسُّبقكلو:  (1)متعلقان  َّخصُّ

، فلما  اف المعنى على قراءة الجر مكافقان للمعنى الحاصؿ بأحد االحتماليف دكف ا خر َّخضُّبقكلو
ف اختلؼ كجو اإلعراب (3) انت قراءة الجر مؤيدان   .(4)لذلؾ االحتماؿ  ألف األصؿ تكافؽ المعنى كا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 مف "ؼ". ،7ؽ:  ،1نياية ص: ( 1)
 في "ؼ": االستقراء. ( 2)
 في "ـ" مؤ دان. ( 3)
 َّمص خصُّفالمعنى على قػراءة الجػر: " أف ذاؾ الػذم ىػك خيػر جنػات " كبيػذا يكافػؽ معنػى تمػاـ ال ػبلـ علػى قكلػو ( 4)

كالثػػػاني مبتػػػدأ مرفػػػكع لخبػػػر  ،فػػػاإلعراب فػػػي قػػػراءة الجػػػر: بػػػدؿ مجػػػركر ،كمػػػع أف اإلعػػػراب يختلػػػؼ إال أف المعنػػػى كاحػػػد
 محذكؼ.
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أي: بأعماليـ فيثيب المحسف ويعاقب المسيء، أو بأحواؿ الذيف اتقوا فمذلؾ ؛ َّحك جك مقُّ
أعد ليـ جنات، وقد نبو بيذه اآلية عمى نعمو، فأدناىا متاع الحياة الدنيا وأعبلىا رضواف ا تعالى، 

 وأوسطيا الجنة ونعيميا. (72: )التكبةَّحص مس خس حسُّلقولو تعالى: 

 .  (2)على أف ي كف للجنس( ى، كاألكل(1)على أف ي كف تعريؼ العباد للعيد قولو: )أو بأحواؿ الذيف اتقوا(
فإف الدنيا أطيب كأكسع كأجمع للخير بالنسبة إلى بطف األـ، كالجنة أطيب  قولو: )فأدناىا متاع الدنيا(

  .أجؿ كأعز مف الجنة كنعيميا (4)بالنسبة إلى الدنيا، كراكاف ا تعالى(3)كأكسع كأجمع للخير

ًإفَّ اللَّوى : (7)قاؿ رسكؿ ا صلى ا عليو كسلـ (6)عف أبي سعيد الخدرم راي ا عنو، أنو (5)ركل
تىعىالىى تىبىارىؾى كى
؟  (8) : ىىٍؿ رىًايتيـٍ ، فىيىقيكؿي سىٍعدىٍيؾى بَّنىا كى : لىبٍَّيؾى رى نًَّة؟ فىيىقيكليكفى نًَّة: يىا أىٍىؿى الجى يىقيكؿي أًلىٍىًؿ الجى

دنا ـٍ تيٍعًط أىحى ا لى قىٍد أىٍعطىٍيتىنىا مى ى كى مىا لىنىا الى نىٍراى : كى فىيىقيكليكفى
(9) 

 
 

                                                           

فػػإف  انػػت عيديػػة فيػػي ت يػػد أف ا  ،كقػػد ت ػػكف جنسػػية ت يػػد االسػػتغراؽ ،قػػد ت ػػكف عيديػػة َّحكُّ الػػبلـ فػػي قكلػػو( 1)
أما الجنسػية فت يػد أف ا بصػير بأعمػاؿ العبػاد سػكاء  ،بصير بأحكاؿ المعيكد  كىـ الذيف اتقكا كبما يصلحيـ كما يردييـ

حاشػية  ،يػد. ينظػر: القكنػكمفيثيػب المحسػف كيعاقػب المسػيء. كبيػذا ت ػكف جمعػت بػيف الكعػد كالكع ،البَّر منيـ أكال اجر
 . 3/47 ،فتوح الغيب ،. الطيبي6/55 ،القونوي عمى البيضاوي

 ك"غ".سقطت مف "ؼ" ( 2)
 مف "أ". ،14ؽ:  ،1نياية ص: ( 3)
 سقطت مف "ؼ".( 4)
( أف يعبَّػػر بيػػا عنػػدما ت ػػكف الركايػػة اػػعي ة( 5) فػػاألكلى كاألحسػػف أف  ،كالركايػػة ىنػػا فػػي الصػػحيحف ،األصػػؿ فػػي  لمػػة )ركمى

 .  ي كف التعبير ب لمة ت يد القطع كالجـز
 في "ؼ": قاؿ. ( 6)
 في "ـ": عليو السبلـ. ( 7)
 مف "ـ ". ،235ؽ:  ،1نياية ص: ( 8)
 سقطت في "ـ" ك تبت في "ؼ": أحد.. ( 9)
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...................................................... 
ـٍ  : أىنىا أيٍعًطي ي ، فىيىقيكؿي ٍلًقؾى : أيًحؿأ  (1)ًمٍف خى ؟ فىيىقيكؿي ؿي ًمٍف ذىًلؾى ، كىأىمأ شىٍيءو أىٍفاى ، قىاليكا: يىا رىب  ؿى ًمٍف ذىًلؾى أىٍفاى

ـٍ بىٍعدىهي أىبىدنا لىٍي ي طي عى ـٍ ًرٍاكىاًني، فىبلى أىٍسخى لىٍي ي الركحانية  التي ىي عبارة عف  (3). كىك أعلى مراتب الجنة(2)(عى
كع العبد، كاستغراؽ العبد في معرفتو، فالعبد يصير في أكؿ ىذه المقامات راايان  تجلي نكر ا تعالى في ري

ليو اإلشارة في قكلو تعالى:  (4)مف ا تعالى، كيصير في آخره )ال جر: َّرئ ُّّٰمرايان عف ا، كا 
28 .) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 في "ؼ": أعطيؾ. ( 1)
. كأخرجػو مسػلـ 8/114 ،(6549الحػديث رقػـ ) ،بػاب صػ ة الجنػة كالنػار ، تػاب الرقػامؽ ،أخرجو البخارم فػي صػحيحو( 2)

الحػديث  ،باب إحػبلؿ الراػكاف علػى أىػؿ الجنػة فػبل يسػخط علػييـ أبػدان  ، تاب ص ة القيامة كالجنة كالنار ،في صحيحو
 . 4/2176 ،(2829رقـ )

 مف "غ".  ،84ؽ:  ،1نياية: ص: ( 3)
 في "ؼ": أخرىا. ( 4)
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 صفة لممتقيف، أو لمعباد، أو َّجن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ
مدح منصوب أو مرفوع. وفي ترتيب السؤاؿ عمى مجرد اإِليماف دليؿ عمى أنو كاؼ في استحقاؽ المغفرة 

أو االستعداد ليا.

  حيث (3)جعلو ص ة للعباد (2)كاستاعؼ أبك البقاء، (1)َّمص خصُّ  أم لقكلو قولو: )صفة لممتقيف( 
يشعر بأف  كنو تعالى بصيران مخصكص بطام ة   )فإنو (6)ا تعالى" (5)((4)قاؿ: "ألف فيو )تخصيصان لعلـ

، كال محذكر فيو  ألف علمو تعالى بإنابتيـ إلى ا تعالى كبمقدار مشقتيـ في العبادة (7)مخصكصة(
 .عف مجازاتيـ علييا على حسب ما كعده (8)كالطاعة،  ناية

 
 

                                                           

كتقػػدير ا يػػة: للػػذيف اتقػػكا  ،َّمص خصُّفػػي محػػؿ نعػػت مجػػركر لقكلػػو:  ،َّمل خلُّأم أف قكلػػو تعػػالى: ( 1)
 ،البحػػر المحػػيط ،. أبػػك حيػػاف7/165 ،مفػػاتيح الغيػػب ،. الػػرازم1/343 ،الكشػػاؼ ،الػػذيف يقكلػػكف. ينظػػر: الزمخشػػرم

 . 2/16 ،إرشاد العقؿ السميـ ،. أبك السعكد3/57
البغػػػدادم األزجػػػي  ،اإلمػػػاـ العبلمػػػة محػػػب الػػػديف أبػػػك البقػػػاء العيٍ بىػػػرم األصػػػؿ ،ىػػك عبػػػد ا بػػػف الحسػػػيف بػػػف أبػػػي البقػػػاء( 2)

البياف في إعراب  ،لو مصن ات عديدة مشيكرة منيا: ت سير القرآف ،مقرئ كفقيو كم سر كنحكم ،الارير النحكم الحنبلي
 ،تػػػاريخ بغػػػداد ، ػػػر أحمػػدأبػػػك ب ،. ينظػػػر: الخطيػػػب البغػػدادمى616تػػػكفي عػػاـ  ،إعػػػراب الشػػػكاذ كغيرىػػا ال ثيػػػر ،القػػرآف
إنبػاه  ،جماؿ الديف أبػك الحسػف ،بيركت. الق طي ،دار ال تب العلمية ،تحقيؽ مصط ى عطا ،ى1417 ،1ط ،21/104

 القاىرة.  ،دار ال  ر العربي ،تحقيؽ محمد إبراىيـ ،ـ1982-ى 1406 ،1ط ،118-2/116 ،الرواة عمى أنباه النحاة
كتقػػدير ا يػػة: أٌف ا  ،َّحكُّأف ي ػػكف صػػ ة لقكلػػو  ،َّمل خلُّتعػػالىكىنػػاؾ كجػػو آخػػر إلعػػراب قكلػػو ( 3)

البحػػر  ،مػػنيـ: أبػػك حيػػاف ،لػػـ يرجحػػو جمػػع مػػف الم سػػريف ،بصػػير بالعبػػاد كأكلمػػؾ ىػػـ المتقػػكف الػػذيف يقكلػػكف  ػػذا ك ػػذا
فػػي إعػػراب التبيػػاف فػػي  ،. كقػػد اػػع و أبػػك البقػػاء العيٍ بىػػرم2/16 ،إرشػػاد العقػػؿ السػػميـ ،. أبػػك السػػعكد3/57 ،المحػػيط
 .1/246 ،القرآف

 في "ؼ": بعلـ. ( 4)
 في "ـ": تخصيص العلـ. ( 5)
 . 1/246 ،التبياف في إعراب القرآف ،ينظر: أبك البقاء( 6)
  ك"غ".كلـ ت تب في "ـ"ك"ؼ"  ، تبت في حاشية "أ"( 7)
 سقطت مف "ـ". ( 8)
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...................................................... 
على أنو خبر مبتدأ محذكؼ،  أنو  )مرفوع(، أك (1)بإامار أعنى أك أمدحقولو: )أو مدح منصوب(  

 . (3)فقيؿ: ىـ الذيف يقكلكف  يت ك يت (2)قيؿ: مف ىؤالء المتقكف ؟
(  يعنى ترتيبيـ سؤاؿ المغ رة، كالكقاية مف عذاب النار على مجرد اإليماف بػ)ال اء  قولو: )وترتيب السؤاؿ 

 (5)يدؿ على أنيـ تكسلكا َّجن يم  ىم مم خم حم جم يلُّقالكا:  (4)السببية(  حيث
تعالى مدحيـ بذلؾ كأثنى علييـ، فدؿ ذلؾ على أف  (6)لمجرد اإليماف إلى طلب المغ رة مف ا تعالى، كأنو

اإليماف رحمة ا تعالى كمغ رتو، فدؿ ذلؾ على تجرد اإليماف عف األعماؿ، أراد  (7)لمجردالعبد يستحؽ 
السكرة  (9)، كيؤيد ىذا قكلو تعالى في آخر(8)بو الرد على المعتزلة القامليف بأف الطاعات جزء مف اإليماف

 مظ  حط مض خض حض جض مص حصخص مس خس  حس جس مخ جخ مح جح مجُّ
 ، (٩ُّآؿ عمراف: ) َّجغ مع جع

 
ٱ

 

                                                           

أف ي كف كاردان على المدح تربية لمعنى كاع المظيىػر مكاػع  ،َّمل خلُّالكجو الثالث إلعراب قكلو تعالى: ( 1)
ػػمر . 3/13 ،عنايػػة القاضػػي ،تقػػديره: أعنػػي كأخػػص بالمػػدح الػػذيف يقكلػػكف ربنػػا آمنػػا فػػاغ ر لنػػا. ينظػػر: الخ ػػاجي ،المياى
 . 3/47 ،فتوح الغيب ،الطيبي

 معناىا أف جملة " الذيف يقكلكف...." استمنافان بيانيان. ( 2)
 ،. الػػرازم1/343 ،الكشػػاؼ ،تقػػديره: ىػػـ الػػذيف. ينظػػر: الزمخشػػرم ،لرابػػع الرفػػع علػػى أنػػو خبػػر مبتػػدأ محػػذكؼالكجػػو ا( 3)

 . 1/473 ،إعراب القرآف وبيانو ،. الدركيش2/16 ،إرشاد العقؿ السميـ ،. أبك السعكد7/165 ،مفاتيح الغيب
 في "ؼ" أااؼ: قاؿ. ( 4)
 في "ؼ": يترسلكا. ( 5)
  في "ـ": فأنو.( 6)
 في "ؼ": بمجرد. ( 7)
 ،تحقيػػؽ عبػػد ال ػػريـ عثمػػاف ،ـ1996-ى 1416 ،3ط ،707ص ،شػػرح األصػػوؿ الخمسػػة ،عبػػد الجبػػار ،ينظػػر: أحمػػد( 8)

 مف "أ". ،14ؽ:  ،2القاىرة. نياية ص:  ،م تبة كىبة
 سقطت مف "ؼ".( 9)
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  َّحن جن يم  ىم مم خم حم جم يل ىل مل خلُّ

...................................................... 
لما مدحيـ ا تعالى  (1)كلك  اف اإليماف اسمان للتصديؽ المستجمع لجميع الطاعات   ما زعمو المعتزلة

 .َّجم يلُّبمجرد قكليـ: 
في حصكؿ المغ رة، حيث أتبع ىذه ا ية بقكلو:  (3)أليس أنو تعالى اعتبر جملة الطاعات (2)فإف قيؿ

 (4)فالجكاب: أف ىذه ا ية تؤ د ما قلنا  ألنو تعالى جعؿ مجرد .ا يةَّ......من خنُّ
الص ات التي بيا ارتقى المؤمنكف إلى درجة المتقيف  (5)اإليماف كسيلة إلى طلب المغ رة، كالمذ كر بعده مف

لحصكؿ المغ رة لكجب ذ رىا قبؿ  (6)الص ات شرطان  كلك  انت ىذه، َّمص خصُّالمذ كريف بقكلو: 
 طلب المغ رة. 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

إال إنيػـ خػال كىـ بقػكليـ: إف تػارؾ بعػض  ،اإليماف عند المعتزلة  ما ىك عنػد أىػؿ السػنة كالجماعػة: قػكؿ كعمػؿ كاعتقػاد( 1)
كح مػو فػي الػدنيا بمنزلػة بػيف  ،العمؿ أك مرت ب ال بيرة ليس في قلبو شػيء مػف اإليمػاف كىػك مخلػد فػي ا خػرة فػي النػار

تحقيػؽ حسػف عبػد  ،313-309ص ،غاية المراـ في عمػـ الكػبلـ ،أبك الحسف سيد الديف علػي ،منزلتيف. ينظر: ا مدم
 القاىرة.  ،المجلس األعلى للشؤكف اإلسبلمية ،اللطيؼ

 مف "غ".  ،84ؽ:  ،2نياية: ص( 2)
 في "ؼ": الطاعة. ( 3)
  كفي األصؿ " بمجرد". ،كىك األصحفي "ؼ": مجرد ( 4)
 في "ؼ" أااؼ: ىذه. ( 5)
 في "ؼ": شرط. ( 6)
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 َّىه مه جه ين  ىن من خنُّ

حصر لمقامات السالؾ عمى  َّىه مه جه ين  ىن من خنُّ
ما طمب، والتوسؿ إما بالنفس؛؛ أحسف ترتيب وىو منعيا عف  فإف معاممتو مع ا تعالى إما توسؿ وا 

ما بالبدف، وىو إما قولي؛والصبر ، الرذائؿ، وحبسيا عمى الفضائؿ ما فعمي يشمميما، وا  ؛ وىو الصدؽ وا 
ما بالماؿ؛ الطمب  أمَّاوىو اإِلنفاؽ في سبؿ الخير، و  وىو القنوت الذي ىو مبلزمة الطاعة، وا 

  .بؿ الجامع ليا، ألف المغفرة أعظـ المطالب؛ فباالستغفار
. فيدخؿ فيو الصبر (1)علييا تحملو(  ألف الصبر: حبس الن س على ما يعسر قولو: )والصبر يشمميما

 في أداء الكاجبات كالمندكبات، كفي ترؾ المحظكرات مف المشتييات. 
عف شيء مف ذلؾ  بؿ ي كف راايان بقلبو عف ا  (2)كفي  ؿ ما ينزؿ بو مف المحف كالشدامد بأف ال يجزع

 .(3)تعالى في السراء كالاراء
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

. 1/549 ،مجمػػػػؿ المغػػػػة ،. ابػػػػف فػػػػارس2/120 ،تيػػػػذيب المغػػػػة ،. األزىػػػػرم1/312 ،جميػػػػرة المغػػػػة ،ينظػػػػر: األزدم( 1)
 . 560ص  ،الكميات ،. ال  كم131ص  ،التعريفات ،الجرجاني

 مف "ؼ". ،7ؽ:  ،2نياية ص: في "ؼ": يحز. ( 2)
كثالثيػػا: الصػػبر  ،كثانييػػا: الصػػبر علػػى المعاصػػي ،كفػػي ىػػذا بيػػاف ألنػػكاع الصػػبر الػػثبلث: الصػػبر علػػى الطاعػػات أكليػػا( 3)

 . 2/16 ،إرشاد العقؿ السميـ ،على الببليا كالمحف. ينظر: أبك السعكد
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 َّىه مه جه ين  ىن من خنُّ

 .أو لتغاير الموصوفيف بيا، الواو بينيما لمداللة عمى استقبلؿ كؿ واحد منيا، وكماليـ فيياوتوسيط 
والروع ، ألف العبادة حينئذ أشؽ، والنفس أصفى؛ وتخصيص األسحار ألف الدعاء فييا أقرب إلى اإِلجابة

 أجمع لممجتيديف. قيؿ: إنيـ كانوا يصموف إلى السحر ثـ يستغفروف ويدعوف.
تغاير المعطكؼ كالمعطكؼ عليو، كال  (2)المنبال عفالعاطؼ بيف الصفات الخمس(  (1)توسيطقولو: )و  

 (7)، فينبغي(6)كاحد  كىك: )المتقكف أك العباد( (5)لمكصكؼ (4)  ألف الص ات المذ كرة  ليا(3)تغاير بينيما
 مص خصُّ،  ما في قكلو تعالى: (8)أف ال يعطؼ بعايا على بعض  ألف الص ات المتعاط ة متحدة بالذات

أجاب عنو أكالن: بأنو قد يتخلؿ العاطؼ بيف ص ات مكصكؼ كاحد ، (ِْ: )الحشر َّخضمض حض جض
  ما في قكلؾ: ىك الشجاع كالجكاد. 
 كفي قكلو مف ]البحر المتقارب[: 

ـٍ  ***إلىى اٍلمًلًؾ اٍلقىٍرـً كىاٍبًف اٍلييماـ  لىٍيًث اٍل ىًتيبًة ًفي اٍلمٍزدحى كى
(9)  

                                                           

 في "ؼ": كلك بسط.( 1)
 في "ؼ": مف ( 2)
 في "ؼ": ىاىنا.( 3)
 في "ؼ": بحلتيا ( 4)
 في "ـ"ك"ؼ": المكصكؼ. ( 5)
كمػف ذلػؾ مػا قالػو  ثيػر  ،ببلغػيعطؼ الص ات بعايا على بعض مكجكد في  ػبلـ العػرب  ثيػر كال ي ػكف إاٌل لغػرض ( 6)

 ،علػى سػبيؿ الت سػير كالتكاػيح ،مف الم سريف كالنحاة كىك العطؼ الت سػيرم  فيػك عطػؼ شػيء علػى ن سػو بغيػر ل ظػو
مػف أجػؿ غػرض ببلغػي  التخصػيص كالت اػيؿ كالتعظػيـ  مػا فػي  ،بكساطة بعػض حػركؼ العطػؼ كىػي )ال ػاء كالػكاك(

 . العطؼ التفسيري وآثره في تفسير القرآف الكريـ ،حاتـ جبلؿ ،ا ية. ينظر: التميمي
 في "ؼ": فين ي.( 7)
 في "ؼ": في الذات ( 8)
كغيػرىـ.  ،كالشػك اني ،كالزمخشػرم ،كالرازم ،كالقرطبي ،استشيد بيذا البيت مف الشعر جمعه مف الم سريف منيـ: الطبرم( 9)

كأصػلو ال حػؿ مػف  ،السػيد ال ػريـ مػف الرجػاؿ (كف الػراءكلػـ أجػده منسػكبان فػي شػيء مػف ال تػب. كالقىػٍرـ )ب ػتح القػاؼ كسػ 
ًمع فلـ ينتشػر أم الجماعػة كأراد بػػػ ليػث ال تيبػة: أم الشػجاع ال اتػؾ كالمػزدحـ  ،اإلبؿ ي ـر كيعد للاراب. كال تيبة: ما جي

أبػػك سػػليماف حمػػد بػػف إبػػراىيـ  ،كىػػك  نايػػة عػػف أرض المعر ػػة فػػي بيػػت الشػػعر. ينظػػر: الخطػػابي ،أصػػلو م ػػاف االزدحػػاـ
 ،دمشػػؽ. ابػػف فػػارس ،دار ال  ػػر ،تحقيػػؽ عبػػد ال ػػريـ الغربػػاكم ،ـ1982-ى 1402. 2/193 ،غريػػب الحػػديث ،البسػػتي

 .2/117 ،المخصص ،.ابف سيده5/75 ،3/49 ،مقاييس المغة
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 َّىه مه جه ين  ىن من خنُّ

.................................................. 
المكصكؼ كتمييزه عما  (1)تنبييان على أف  ؿ كاحدة مف الص ات المتعاط ة ص ةه  املةه  افيةه في تعييف

 (3)بذلؾ نازلةن منزلة الذكات المتباينة، ك اف ذات المكصكؼ باعتبار (2)عداه، فصارت الص ات المتعاط ة
 .(5)بتلؾ الص ات المتمايزة نازلةن منزلة الذكات المتباينة (4)اتصافو

المذ كرة  (7)ب ؿ كاحدة مف الص ات (6)كأجاب ثانيان: بمنع اتحاد المكصكؼ بيا  لجكاز أف ي كف المتصؼي 
ًر، في كف العطؼ مف قبيؿ عطؼ الذكات المتغايرة حقيقة، كي  (8)قكما مغايران لمف  كفاتصؼ بالص ات األيخى

الداللة على أف مف  اف معو خصلةه كاحدةه مف ىذه الخصاؿ استحؽ ىذا  (10))مف العطؼ( (9)المقصكد 
 لجميعيا.  (11)المدح العظيـ، ف يؼ )إذا  اف جامعان(

 
 

                                                           

 في "ؼ": كعف ذات.( 1)
 مف "أ". ،16ؽ:  ،1نياية ص: ( 2)
 مف "ـ ". ،235ؽ:  ،2نياية ص: ( 3)
 في "ؼ": الٌص ات.( 4)
كلٌمػا  ،كي ػكف عطػؼ مػف بػاب التخصػيص كالت اػيؿ ،عطؼ الص ات بعايا على بعض مكجكد في  بلـ العػرب  ثيػر( 5)

فالعطؼ مع اتحاد ال ؿ  ، اف  ؿ منيا ص ة  ماؿ في إيجاب المدح ، اف  ؿ مف الص ات مستقبلن في  كنو ص ة مدح
 ،فصػػارت الصػػ ات المتعاط ػػة صػػ ة  املػػة فػػي الداللػػة علػػى المكصػػكؼ ،لتغػػاير الػػذاتيلتنزيػػؿ التغػػاير الكصػػ ي منزلػػة ا

كاسػتكجب ىػذا الثػكاب الجزيػؿ.  ،كفييا إشارة إلى أف  ؿ مف  اف معو كاحدة مف ىذه الخصاؿ دخؿ تحت المػدح العظػيـ
. 1/343 ،الكشػػاؼ ،مكال كجػو لقػكؿ أبػي حيػاف: ال نعلػـ العطػػؼ فػي الصػ ة بػالكاك يػدؿ علػػى ال مػاؿ. ينظػر: الزمخشػر 

. 2/16 ،إرشػػػاد العقػػػؿ السػػػميـ ،. أبػػػك السػػػعكد3/58 ،البحػػػر المحػػػيط ،. أبػػػك حيػػػاف7/168 ،مفػػػاتيح الغيػػػب ،الػػػرازم
 . 5/449 ،فتح القدير ،الشك اني

 مف "غ".  ،85ؽ:  ،1نياية: ص( 6)
 في "ؼ": ص ات.( 7)
 في "ـ": لما. ( 8)
 في "ؼ": المعطكؼ. ( 9)
 سقطت مف "ؼ".( 10)
 سقطت مف "ؼ". كأااؼ:  اف. ( 11)
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 َّىه مه جه ين  ىن من خنُّ

.................................................. 

 .(3)بمعنى )في( (2)َّمهُّالباء في قكلو (1)ك
، فإذا أعرض العبد عف تلؾ  (؛(5)أشؽ( (4)قولو: )ألف العبادة حينئذ  فإف كقت السحر أطيب أكقات النـك

قاؿ  .  في كف ثكابيا أ ثر(9)أ مؿ كأشؽ طاعتو (8) انت (7)كأقبؿ على القياـ بمقتاى العبكدية (6)اللذة
، أم: أ ؿ في ذلؾ (10)الزجاج كجماعة: إفَّ )السحر(: ىك الكقت قبؿ طلكع ال جر، )كمنو تسحر(

 .(11)الكقت
ًعؿى اسمان لذلؾ الكقت   . (12)كقاؿ الراغب: )السحر(: اختبلط ظبلـ آخر الليؿ باياء النيار، كجي
 

ٱ

ٱ

ٱ

ٱ

ٱ

 
                                                           

 في "ؼ": أك.( 1)
 في "ؼ": باالستجار. ( 2)
 . 40ص ،الجنى الداني ،أم كالمستغ ريف في األسحار. ينظر: المرادم ،أم أنيا ظرفية بمعنى "في "( 3)
 سقطت مف "ـ". ( 4)
 في "ؼ": في اشتؽ. ( 5)
 في "ؼ": اللذات.( 6)
 في "ؼ": العبكد. ( 7)
 في "ؼ": ل انت. ( 8)
 في "ؼ": أشد. ( 9)
 سقطت مف "ؼ".( 10)
عرابو ،ينظر: الزجاج( 11)  . 1/385 ،معاني القرآف وا 
 . 401ص ،المفردات في غريب القرآف ،ينظر: الراغب األص ياني( 12)
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 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يهُّ
  َّنئ

نزاؿ اآليات الناطقة بيا. َّيي ىي مي خي حي جي  يهُّ  بيف وحدانيتو بنصب الدالئؿ الدالة عمييا، وا 
ذلؾ في البياف  وَ بَّ باإِليماف بيا واالحتجاج عمييا، شَ  َّٰى ٰرُّباإِلقرار.َّٰذُّ

 والكشؼ بشيادة الشاىد.
العقلية كالسمعية، على التكحيد كاإلقرار بو  (1)أم: شبو ما ذ ر مف نصب الدالمؿقولو: )شبو ذلؾ(؛  

  يهُّكاحد منيا يدؿ عليو كي شؼ عنو، في كف قكلو:  (2)كاالحتجاج عليو، بالشيادة بو  مف حيث إف  ؿ
 .المبلم ة، كشيد أكلكا العلـ (4). ك ذا شيدت(3)مف قبيؿ االستعارة التصريحية التبعية  َّجي
بإطبلؽ كاحد في معاف مختل ة، ىي بياف الكحدانية كاإلقرار بيا   َّيهُّفإف قيؿ  يؼ يصح استعماؿ 

 ، إنما ىك في طريؽ (6)قلنا: إنو لـ يستعمؿ إال في معنى كاحد  كىك البياف كالتعدد (5)كاالحتجاج علييا؟

                                                           

 في "ؼ": الداللة. ( 1)
 سقطت مف "ؼ".( 2)
بشػػيادة الشػػاىد  ،مػػف إيجػػاد المخلكقػػات كنصػػب األدلػػة العقليػػة ،أم شػػبو إقامػػة ا تعػػالى األدلػػة علػػى كحدانيتػػو عػػز كجػػؿ( 3)

فالمشَّػبو: داللػة ا علػى التكحيػد بال عػؿ  ،بتصديؽ الدعكل في البياف كال شؼ علػى طريػؽ االسػتعارة التصػريحية التبعيػة
قػرار المبلم ػػة كأكلػي العلػػـ كاحتجػاجيـ. كالمشػػبو بػو: شػيادة الشػػاىد ،كالقػكؿ كال شػػؼ ألنػو شػػامؿ  ككجػو الشػػبو: البيػاف ،كا 

 ،كتبعيػة ألف الظػرؼ المػذ كر ىػك المشػبو بػو ،للمعاني فحذؼ المشبو كأبقي المشبو بػو علػى سػبيؿ االسػتعارة التصػريحية
أك حرفػػان.ينظر:  ،أك اسػػمان مبيمػػان  ،أك اسػػمان مشػػتقان  ،أك اسػػـ فعػػؿ ،كىػػي تعنػػي أف ي ػػكف الل ػػظ المسػػتعار فعػػبلن  ،كىػػك فعػػؿ
جواىر الببلغة في  ،أحمد بف إبراىيـ ،. الياشمي3/186 ،التحرير والتنوير ،. ابف عاشكر3/49 ،فتوح الغيب ،الطيبي

 بيركت.  ،الم تبة العصرية ،264ص ،المعاني والبياف والبديع
 في "ؼ": اشيدت. ( 4)
 ،يف ال ػػؿ فػػي الل ػػظفعلػػى المعنػػيف يجػػكز الجمػػع بػػ ،كالبيػػاف كاإلظيػػار ،الشػػيادة قػػد تػػأتي بمعنػػى: اإلخبػػار المقػػركف بػػالعلـ( 5)

 َّيب ىب نب مب زب رب يئ نئىئ مئ زئ رئ ّٰ ُِّّكنظيػػػػره قكلػػػػو تعػػػػالى: 
مػع أنػو  ،كمف المبلم ة غير الصػبلة مػف النػاس ،كمعلـك أف الصبلة مف ا غير الصبلة مف المبلم ة ،(56)األحزاب: 

 . 169-7/168 ،مفاتيح الغيب ،قد جمعيـ في الل ظ. ينظر: الرازم

على معانيو دفعة كاحدة؟ كالل ظ على حقيقتو كمجػازه؟ كالل ػظ علػى الصػريح كال نايػة منػو؟ ىػذه ىؿ يجكز حمؿ المشترؾ ( 6)
 المسألة فييا نزاعه مشيكر بيف أىؿ ال قو كاألصكؿ.
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.. ........................................................ 

بمعنى   َّيهُّفلما  اف البياف، كلك سلـ فإنما جاز ذلؾ باعتبار إقامة العاطؼ مقاـ إعادة ل ظ ال عؿ،
 .فسر شيادة (1))بٌيف( لـ يرد أف يقاؿ المدعي للكحدانية ىك ا تعالى، ف يؼ ي كف المدعي شاىدان ؟

                                                                                                                                                                                      

فػي المسػألة  محؿ الخبلؼ. ك مف حيث ىما  ذلؾ أكالن  ىك الل ظ المكاكع لحقيقتيف مختل تيف أك أ ثر كاعان : الل ظ المشترؾك 
 ،في الل ظة الكاحدة مف المت لـ الكاحد في الكقت الكاحد. ك التي يصح الجمع بينيا ال في المعاني المتناقاةفي المعاني 

 .فإف تعددت الصيغة أك اختلؼ المت لـ أك الكقت جاز تعدد المعنى
كىػك المح ػي  ،حنبليػة(كال ،كالشػافعية ،كىػذا مػذىب أ ثػر ال قيػاء )المال يػة :الجكاز: األكؿ قكؿال :قكالفالمشيكر في المسألة ك 

منػع اسػتعماؿ الل ػظ المشػترؾ ي: الثػان قػكؿال. كابػف تيميػة ،كابػف حػـز ،كأبػك ب ػر البػاقبلني ،كاختػاره سػيبكيو ،عف المعتزلة
 ،كالػرازم ،كىػك ظػاىر حػاؿ الزمخشػرم ،كجماعة مػف المت لمػيف ،كىذا مذىب الحن ية ،أك في حقيقتو كمجازه ،في معنييو
 الباحثة القكؿ بالجكاز ال المنع. ي. كيترجح لدلكالشك ان

 ،1ط:  ،13/341 ،579-6/578 ،الفتػػػاوى الكبػػػرى ،تقػػػي الػػػديف أبػػػك العبػػػاس أحمػػػد بػػػف عبػػػد الحلػػػيـ ،نظػػػر: ابػػػف تيميػػػةيي  
تحقيػؽ:  – المحصػوؿ ،أبػك عبػد ا محمػد بػف عمػر ،بيركت. ال خر الػرازم –دار ال تب العلمية  ،ـ1987 -ىػ 1408

جمػاؿ الػديف عبػد  ،مؤسسػة الرسػالة. اإلسػنكم ،ـ1997 -ىػػ 1418 ،3ط:  ،269 ،1/261،268 ،طو جػابر العلػكاني
دار ال تػب  ،ـ1999 -ىػػ 1420 ،1ط:  ،112ص ،نياية السػوؿ شػرح منيػاج الوصػوؿ ،الرحيـ بف الحسف بف علػي

ف أحمػػد بػػف أبػك محمػػد علػػي بػ ،. ابػػف حػػـز391 ،387 ،386 ،2/385 ،لمحػػيطاالبحػػر  ،بيػػركت. أبػك حيػػاف –العلميػة 
 –دار األفػاؽ الجديػدة  ،ط: بػدكف ،3/129 ،تحقيػؽ: الشػيخ أحمػد شػا ر – اإلحكاـ في أصوؿ األحكػاـ ،سعيد األندلسي

 –م تبػػة صػػبيح  ،ط: بػػدكف ،1/121 ،شػػرح التمػػويح عمػػى التوضػػيح ،سػػعد الػػديف مسػػعكد بػػف عمػػر ،بيػػركت. الت تػػازاني
 مصر .  

كىػػك مػػف نصػػبيا  ،الشػػاىد الحقيقػػي ألنػػو مػػف خلػػؽ األشػػياء كجعليػػا دالمػػؿ كحدانيتػػوكتكاػػيح الجػػكاب: أٌف ا تعػػالى ىػػك ( 1)
(. 19)األنعاـ: َّمم خم جمحم يل ىل مل خلُّمف ذلؾ قكلو تعالى:  ،ككفؽ العلماء إلى اإلقرار بيا كاالحتجاج علييا

كالمكجػكد يشػػبو  ،كالعػدـ يشػبو الغامػب ،ك ػؿ مػا سػػكاه فقػد  ػاف فػي األزؿ عػدمان  ،ك ػذلؾ أنػو تعػالى ىػك المكجػكد أزالن كأبػدان 
مفاتيح  ،ف اف الحؽ شاىدان على ال ؿ. الرازم ،كبشيادة الحؽ صار شاىدان  ،ف ؿ ما سكاه تعالى فقد  اف غامبان  ،الحاار
كشػيخ زاده حن ػي المػذىب فػبل يقػكؿ بعمػـك  ، يؼ جػاز اسػتعماؿ  لمػة "شػيد" فػي عػدة معػاف :. كالسؤاؿ7/169 ،الغيب

مػػا أف ي ػػكف العطػػؼ  ،إمػػا أف اسػػتعماؿ ال لمػػة فػػي معنػػى عػػاـ كي ػػكف التعػػدد فػػي مصػػاري و :لجػػكاب عليػػوكاالمشػػترؾ ؟  كا 
 على تقدير فعؿ مع  ؿ معطكؼ . 
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.. ........................................................ 
علييا، ألف العلـ الم تسب بالحجة ىك العلـ االن عالي،  (1)باحتجاجيـالمبلم ة بالكحدانية بإقرارىـ بيا، ال 

 .(2)كعلـ المبلم ة حاكرم
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  َّنئ

                                                           

 . في "ؼ": باالحتجاج( 1)
 فالعلـ االن عالي: ىك العلـ الذم ي كف مست ادان مف الكجكد الخارجي  علمنا بالسماء كاألرض كالمسػجد المصػنكع المكجػكد( 2)

ػكرىة العلميػة ًفيػًو أم ما يؤخذ مف الغير حيػث ي تسػب بػالحجج كالػدالمؿ. ك  ،في الخارج اٍلعلػـ الحاػكرم ىيػكى أىف ي ػكف الصأ
نٍ  ا ًفي علػـ اإٍلً اارا ًعٍند اٍلمٍدرؾ الى بصكرتو كمثالو  ىمى ٍعليـك ًفيًو ًبعىٍيًنو كذاتو حى كرىة الخارجية فىي كف اٍلمى سىػاف ًبذىاتًػًو عيف الصأ

ػكؿ صػكرىاكىصً  ػكر ذكاتيػا ًعٍنػد اٍلمػٍدرؾ الى ًبحيصي ػا ىيػكى ًبحياي ػة بًػالنَّ ًس فىػًإف اٍلعلػـ بيىػا ًإنَّمى ًعٍنػده   ىاتو  الصػكر الذىنيػة اٍلقىاًممى
ػكرىة أيٍخػرىل منتزعػة مػف األكلػى كر الذىنية الى تٍحتىاج ًإلىى صي  عبػد النبػي ،. ينظػر: القااػي ت ػرمفىًإف النَّ س ًفي ًإٍدرىاؾ الصأ

دار ال تػب  ،ـ2000-ى 1421 ،1ط ،262-2/248 ،جامع العمػوـ فػي اصػطبلحات الفنػوف ،بف عبد الرسكؿ األحمد
 . 156-155ص ،التعريفات ،بيركت. الجرجاني ،العلمية



192 
 

نما جاز إفراده  (.ا)وانتصابو عمى الحاؿ مف  .مقيمًا لمعدؿ في قسمو وحكمو    ٍَّّ ٌُّّ وا 
 َّمفحق خف حف جف  مغُّكقولو تعالى: ، لعدـ المبس "راكباً جاء زيد وعمرو "بيا ولـ يجز 

ألنيا حاؿ مؤكدة،  ؛(1)وُ قُّ حِ أُ  وْ تفرد قائمًا، أَ : أي ، والعامؿ فييا معنى الجممة؛َّييُّأو مف  .(72: )األنبياء
وىو مندرج في المشيود بو إذا جعمتو صفة،  .لمفصؿ؛ وفيو ضعؼ، أو عمى المدح، أو الصفة لممنفي

 .أو الخبر لمحذوؼ(، ىو)ف معمى البدؿ « القائـ بالقسط»أو حااًل مف الضمير. وقرئ 

إقامة  (4).   كلعؿ(3)للتعدية  اليمزة ٍَُّّّإشارة إلى أف الباء في قكلو  (2)قولو: )مقيمًا لمعدؿ(
ف أردت معرفة ذلؾ  .العدؿ عبارة عف الجرم في تدبير مل و على كجو االستقامة كرعاية مقتاى الح مة كا 

، ثـ انظر إلى (7) ي ية خلقو تعالى أعااء اإلنساف حتى تعرؼ عدؿ ا تعالى فييا (6))أكالن: في( (5)فانظر
لصحة كالسقـ، كطكؿ العمر كقصره، كاللذة أحكاؿ الخلؽ في الحسف كالقبح، كالغنى كال قر، كا (8)اختبلؼ
 .كاعلـ بأف  ؿ ذلؾ عدؿ مف ا تعالى كح مة كصكاب .كاأللـ

 
 
 

                                                           

فػإف الحػاؿ المؤ ػدة ال  ،كالجػكاب: نعػـ  ألنيػا حػاؿ مؤ ػدة ،كىذا في معرض السؤاؿ في انتصاب "قاممػان " حػاالن مػف "ىػك"( 1)
نمػا ينتصػب بعامػؿ ماػمر تقػديره: أحػؽ. كالمػت لـ فػي ىػذه  ،ي كف العامؿ فييا النصػب شػيمان مػف الجملػة السػابقة قبليػا كا 

. 3/62 ،البحػػر المحػػيط ،فتقػػديره: أيًحقأػػو شػػجاعان. ينظػػر: أبػك حيػػاف ،مثػاؿ ذلػػؾ: ىػػك زيػػد شػجاعان  ،ا يػة مخبػػران عػػف غيػػره
 ،تحقيػؽ أحمػد الخػراط ،3/77 ،الدر المصوف في عمػوـ الكتػاب المكنػوف ،أبك العباس أحمد بف يكسؼ ،السميف الحلبي

 دمشؽ.  ،دار القلـ
 مف "غ".  ،85ؽ:  ،2نياية: ص( 2)
كال تقتاػي مشػار ة ال اعػؿ للم عػكؿ. ينظػر:  ،الداخلػة علػى ال اعػؿ فيصػير م عػكالن  ،باء التعديػة ىػي القاممػة مقػاـ اليمػزة( 3)

 . 38-37ص  ،الجنى الداني ،المرادم
 في "ؼ": كبعد.( 4)
 في "ؼ": فانظركا. ( 5)
 سقطت مف "ؼ". ( 6)
 مف "أ". ،15ؽ:  ،2نياية ص: ( 7)
 مف "ؼ". ،8ؽ:  ،1نياية ص: ( 8)
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.................................................. 
منيا بقدر معيف، كخاصية معينة، ثـ انظر في  ي ية خلقو العناصر، كأجراـ األفبلؾ، كتقدير  ؿ كاحد 

عدلو المتعلؽ بأمر الديف فانظر  (1)كأما .كاقطع بأف  ؿ ذلؾ ح مة كصكاب متعلؽ بأمكر الدنيا كمصالحيا
. كاعلـ بأف  ؿ ذلؾ عدؿ (2)إلى اختبلؼ الخلؽ في العلـ كالجيؿ، كال طانة كالببلدة، كاليداية كالغكاية

 .(3)لوكقسط، ككاع ل ؿ شيء في مكاعو البلمؽ 
األرزاؽ كاألعماؿ كا جاؿ كسامر األحكاؿ المتعلقة  (4)فقكؿ المصنؼ في )قسمو كح مو( أم في قسمة 

عدؿ  (6)المتعلؽ بأفعاؿ الم ل يف مما يحؿ كيحـر كيصح كي سد  ؿ ذلؾ (5)كح مو أم خطابو .بالنشأتيف
 .كصكاب

 : (7)كجكىان  ٌَُّّّذ ر في انتصاب  قولو: )وانتصابو عمى الحاؿ مف ا( 
، كلما كرد على ذلؾ أفَّ النحاة ال يجكزكف اختصاص أحد َّجي  يهُّفي  َّجيُّاألكؿ: أنو حاؿ مف 

 بأف المنع إنما ىك عند االلتباس، كال التباس (8)األمكر المتعاط ة بانتصاب الحاؿ عنو دكف ما عداه، أجاب
انتصب حاالن عف  َّمفُّ  فإف  َّمف خف حف جف  مغُّىاىنا،  ما كقع ذلؾ في قكلو تعالى: 

 . (9)فقط  لعدـ االلتباس َّخفُّ
 

                                                           

 في "ؼ": إنما. ( 1)
 في "ؼ": القرابة. ( 2)
 سقطت مف "ؼ".( 3)
 في "ؼ": قسـ. ( 4)
 في "ؼ": خطاب. ( 5)
 "ـ".  مفسقطت ( 6)
 أما في األصؿ "كجكبيا" كىك خطأ.  ،كىك الصحيح في "ؼ": كجكىان ( 7)
 كاألجكد ما جاء في "ؼ": أجاب. أجاب. ف": أفي "( 8)
للقرينػة الظػاىرة كىػي أف ا تعػػالى رزقػو زيػادة علػى مػػا  َّمف خف حف جف مغُّال لػبس فػي قكلػو تعػػالى: ( 9)

 . 6/77 ،إرشاد العقؿ السميـ ،ينظر: أبك السعكد سأؿ كىك اسحؽ فالنافلة تختص بيعقكب علييـ السبلـ.
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.................................................. 

أف يقاؿ: ما العامؿ في الحاؿ المؤ دة على  (1)كلٌما كرد، َّيي ىي مي خيُّفي َّييُّكالثاني: أنو حاؿ مف 
، يعني أف الحاؿ المؤ دة ال (3)عنو بقكلو: كالعامؿ معنى الجملة (2)أجاب؟ َّييُّتقدير  كنيا حاالن مف 

 (6)بعامؿ مامر مست اد مف معنى تلؾ (5) بؿ تنتصب(4)ي كف عامليا شيمان مف أجزاء الجملة المتقدمة
 . (7)الجملة  ما في ا ية، أك مف بعض أجزاميا  ما في )زيد أبكؾ عطكفان(  أم: أيٍثًبتي أبٌكتو لؾ عطكفان 

أكجو  َّييُّأم انتصابو حاالن عف  َّيهُّقاؿ صاحب )ال شاؼ(: "كىك أكجو مف انتصابو مف فاعؿ 
 أكجو مف انتصابو َّييُّك ذلؾ انتصابو على المدح مف )، َّيهُّ (9)فاعؿ (8)مف انتصابو حاال مف
  أما أكالن: فؤلنو أقرب، كأما ثانيان: فلدخكؿ القياـ بالقسط حينمذ في (10)" َّيهُّعلى المدح مف فاعؿ 

 ح ـ شيادة ا تعالى كالمبلم ة 

                                                           

 مف "ـ ". ،236ؽ:  ،1نياية ص: ( 1)
 مف "غ".  ،86ؽ:  ،1نياية: ص( 2)
 . 1/247 ،التبياف في إعراب القرآف ،أم ييٍ رد قاممان. ينظر: الع برم( 3)
 في "ؼ": المقدمة.( 4)
 في "ؼ": تنصب. ( 5)
 في "ـ" ذلؾ. ( 6)
بؿ يجكز أف ي ػكف فييػا  ،المؤ دة ال تستلـز أف ي كف عامليا في الجملة التي ت كف ىي مؤ دة ليا البتةكذلؾ ألف الحاؿ ( 7)

ف  اف" أحقو أك أثبتو"  انت حاالن مؤ دة ،كالمقدر إف  اف مثؿ "ت رد"  انت حاالن مقيدة ،كأف يقدر مػا  المفصػؿ"كفػي " ،كا 
أثر جملة عقدىا مف اسميف ال عمؿ ليما لتأ يد الخبر كتقرير  ينافي ذلؾ في قكلو: الحاؿ المؤ دة "ىي التي تجيء على

مػؤداه كن ػي الشػؾ عنػو ". كالجػكاب علػى ذلػؾ  مػا بينػػو القكنػكم فػي حاشػيتو أٌف المػراد تعري ػان الحػاؿ المؤ ػدة التػي يجػػب 
ليو أشار بقكلو "ال عمؿ ليما"  ألف الحاؿ إذا تعلقت باسميف كال ي كف ليما عمؿ في ،حذؼ عامليا يا فبل بد مف تقػدير كا 

. 3/51 ،فتػػػوح الغيػػػب ،. الطيبػػػي92ص ،المفصػػػؿ ،فحػػػذؼ عامليػػا علػػػى سػػبيؿ الكجػػػكب. ينظػػػر: الزمخشػػرم ،عامليػػا
 . 63-6/62 ،حاشية القونوي عمى البيضاوي ،القكنكم

 في "ؼ": عف. ( 8)
 سقطت مف "ؼ".( 9)
 . 1/344 ،الكشاؼ ،ينظر: الزمخشرم( 10)
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.................................................. 
)شيد ا كالمبلم ة كأكلكا العلـ بأنو ال إلو شيادتيـ،  أنو قيؿ: (2)الكحدانية في ح ـ (1)كأكلي العلـ، فأدخلت

رعاية لما اشتير بيف النحاة مف أفَّ  َّييُّبأنو قامـ بالقسط (، كأياان في جعلو حاالن مف (3)إال ىك ك
، كمعناه (4)الحاؿ المؤ دة ت كف بعد الجملة االسمية، حتى أفَّ صاحب )ال شاؼ( شرط ذلؾ في )الم صؿ(

  .أف ذلؾ ىك الغالب فييا
 (7)التي (6)كمنتقلة: كىي .أفَّ الحاؿ قسماف: مؤ دة: كىي التي  انت ص ة الزمة لذم الحاؿ (5)كاعلـ
ي كف حاالن  َّيهُّعلى تقدير  كنو حاالن مف فاعؿ ٌَُّّّك .عنو مرة كتثبت لو أخرل (8)تزكؿ

 .مؤ دة  ألف القياـ بالعدؿ الـز  تعالى ال ينتقؿ عنو
كالثاني مثؿ الكجو الثاني في  .َّييُّ (9)، أكَّيهُّكالثالث: أنو منصكب على المدح مف فاعؿ  

  .األكلكية  لؤلمكر المذ كرة
 
 
 
 
 
. 

                                                           

 في "ؼ":  ما دخلت. ( 1)
 مف "أ". ،16ؽ:  ،1نياية ص: ( 2)
 "ـ".  مفسقطت ( 3)
 . 92ص  ،المفصؿ في صنعة اإلعراب ،ينظر: الزمخشرم( 4)
ف علـ. ( 5)  في "ـ" كا 
 في "ؼ": كىك. ( 6)
 سقطت مف "ؼ".( 7)
 في "ؼ": نزكؿ. ( 8)
 في "ـ" ك"ؼ": ك. ( 9)
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.................................................. 

قاممان بالقسط إال ىك،  (1) أنو قيؿ )ال إلو(؛ َّيي ىي مي خيُّفي قكلو:  َّخيُّكالرابع: أنو ص ة للمن ى بػ
بناءن على اتساعيـ في ذلؾ،  ما في قكلو تعالى  (2)كاغت ر ال صؿ بيف الص ة كالمكصكؼ باألجنبي

  .(31: )الزخرؼ َّمث هت مت خت حت جت هب مب خبُّ: (3)ح اية
، أك حاالن عف (5)للمن ي إذا جعلتو ص ة في المشيود بو( (4)مندرج أم: قيامو تعالى بالعدؿقولو: )وىو 

، بخبلؼ ما (6)الامير  )ألنو إذا جعؿ منصكبان على المدح أك حاالن مف الامير ي كف ص ة في المعنى(
 . (8)  )ألف حاؿ الشاىد ال ي كف مشيكدان بو((7)إذا نصب على المدح مف فاعؿ شيد

 
 
 
 
 
 

                                                           

 سقطت مف "ؼ".( 1)
أااؼ في "غ": كىك المعطكؼ فإف اللذاف ىما المبلم ة كأكلك العلـ فإنيا ليسا بمعلكميف بشيء مف جملة "ال إلو إال ىك ( 2)

 " بؿ ىما معمكالف بػػ شيد. 
 مف "غ".  ،86ؽ:  ،2أم ح ايةن عف المشر يف الذيف قالكا ىذا القكؿ. نياية: صسقطت في "ـ". ( 3)
 مف "ؼ". ،8ؽ:  ،2: نياية صفي "ؼ": عند اندراج. ( 4)
حاشػية القونػوي عمػى  ،فالمشػيكد بػو ىػك الصػ ة مػع المكصػكؼ. ينظػر: القكنػكم ،كذلؾ ألف الن ي متكجو إلػى المجمػكع( 5)

 . 6/63 ،البيضاوي
 .  ك"غ"كلـ ت تب في ىامش "ـ" ك"ؼ"  ، تبت في ىامش "أ"( 6)
فيك بياف حػاؿ الشػاىد ال المشػيكد بػو. ينظػر:  ،كا عز كجؿ ال يندرج في المشيكد بو ،كذلؾ ألف فاعؿ شيد ىك " ا"( 7)

 . 6/63 ،حاشية القونوي عمى البيضاوي ،القكنكم
 .  ك"غ"كلـ ت تب في ىامش "ـ" ك"ؼ" ، تبت في ىامش "أ"( 8)
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والحكـ بو بعد  التوحيدومزيد االعتناء بمعرفة أدلة ، كيدلمتأكرره  َّرئ ّٰ ِّ ُُّّ
 َّزئُّ وقدـ .فيعمـ أنو الموصوؼ بيما َّمئ زئُّإقامة الحجة، وليبني عميو قولو: 

.َّيهُّورفعيما عمى البدؿ مف الضمير أو الصفة لفاعؿ  .لتقديـ العمـ بقدرتو عمى العمـ بحكمتو

  ألف الامير ال (4)على الكصؼ (3)، ال(2)َّييُّمف  (1)( قولو: )وقرئ )القائـ بالقسط( عمى البدؿ
 يكصؼ، أك على أنو خبر مبتدأ محذكؼ.

)باإلقرار بكحدانيتو تعالى، بسبب معرفتيـ دالمؿ  (5)(  أم كليزداد اعتناء األمة قولو: )ومزيد االعتناء 
 .  (6)كحدانيتو بشيادة ا تعالى كبيانو(

فإنو تعالى لٌما أقاـ حجة الكحدانية بإخباره بتلؾ الشيادات ح ـ بعد إقامة الحجة(؛  (7)قولو: )والحكـ بو
 .(8)بعدىا بما ىك نتيجة الحجة

                                                           

أحمػد /  ،. عمػر3/64 ،البحػر المحػيط ،ىذه القراءة منسػكبة إلػى عبػد ا بػف مسػعكد راػي ا عنػو. ينظػر: أبػك حيػاف( 1)
مطبكعػات جامعػة ال كيػت. كلػـ يتطػرؽ  ،ـ1988-ى 1408 ،2ط ،2/15 ،معجػـ القػراءات القرآنيػة ،عبد العػاؿ ،م ـر

 ،يكسػػؼ بػػف علػػي بػػف جبػػارة ،شػػيخ زاده إلػػى قػػراءة "أبػػي حني ػػة ": )قٌيمػػان بالقسػػط( كالتػػي ذ رىػػا البياػػاكم. ينظػػر: اليػػذلي
مؤسسػة سػما  ،تحقيػؽ جمػاؿ الشػايب ،ـ2007-ى 1428 ،1ط ،514ص ،األربعيف الزائدة عميياالكامؿ في القراءات و 

 للتكزيع كالنشر. 
 في "ؼ": ىؤالء. ( 2)
 سقطت مف "ؼ".( 3)
 في "ؼ": اعتبار. ( 4)
القونػػوي  حاشػػية ،كاالعتنػػاء بػػو يقتاػػي االعتنػػاء بأدلتػػو. ينظػػر: القكنػػكم ،ألف تأ يػػد المػػدعي كتقريػػره إنمػػا ي ػػكف بالػػدليؿ( 5)

 . 6/63 ،عمى البيضاوي
 سقطت مف "ؼ".( 6)
 سقطت مف "ؼ".( 7)
كالشػػػيادة  ،كالح ػػـ بػػػو بعػػد إقامػػػة الحجػػة  أم كالح ػػػـ بالتكحيػػػد بعػػد إقامػػػة الحجػػة عليػػػو مػػػا دلػػت عليػػػو الشػػيادة بالتكحيػػػد( 8)

كبػإنزاؿ ال تػػب الناطقػة بيػػا كىػػي  ،كىػك الػػدليؿ العقلػػي ،بالتكحيػد أعػػـ مػف أف ي ػػكف بنصػب الػػدالمؿ الدالػػة علػى الكحدانيػػة
فت كف ىذه الشػيادة متاػمنة إلقامػة الحجػة العقليػة كالنقليػة علػى الكحدانيػة بػؿ ىػي عػيف الحجػة. ينظػر:  ،الدالمؿ النقلية

 . 64-6/63 ،حاشية القونوي عمى البيضاوي ،القكنكم
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.............................................. 
 عطؼ على قكلو "للتأ يد". قولو: )وليبنَي(: 
  .عطؼ على قكلو: ليبنيى (1)بالنصبوقولو: )فيعمـ(: 

، أك على أنيما خبراف َّييُّعلى أنيما )بدالف مف (2)مرفكعاف، إما َّمئ زئُّقولو تعالى: 
ك زي أف يكصؼ امير (4)على مذىب ال سامي َّييُّص تاف لػ (3)لمبتدأ محذكؼ، أك على أنيما(   فإنو ييجى

 .(5)الغامب
على تقدير البدلية ص تاف  (1)(  فإنيما (6)فيعمـ أنو الموصوؼ بيما: )قوؿ المصنؼكعلى التقادير يصح 

 .َّييُّمحذكؼ، ككص اف نحكياف إف جعبل ص تيف لػ (2)معنكيتاف، ك ذا على تقدير  كنيما خبريف لمبتدأ

                                                           

 سقطت مف "ؼ".( 1)
 سقطت في "ـ". ( 2)
 ".غسقطت في "( 3)
كأحػػد القػػراء  ،إمػػاـ ال ػػكفييف فػػي النحػػك كاللغػػة ،اإلمػػاـ أبػػك الحسػػف ال سػػامي ،حمػػزة بػػف عبػػد ا بػػف عثمػػافىػػك علػػي بػػف ( 4)

يعد مؤسس المدرسة ال كفية فيػك الػذم كاػع رسػكميا  ،ثـ اختار لن سو قراءة ،قرأ على حمزة الزيات ،السبعة المشيكريف
تػػػاريخ  ،كالمدرسػػة ال كفيػػة نحكيػػة مسػػتقلة بطكابعيػػا الخاصػػة كمصػػطلحاتيا. ينظػػر: الخطيػػب البغػػدادم ،ككطػػأ منيجيػػا

 . 164-2/162 ،بغية الوعاة ،. السيكطي13/345 ،بغداد
كىػػذا خػػبلؼ مػػذىب الجميػػكر حيػػث  ،ك ػػاف الاػػمير الغامػػب ،إذا  انػػت الصػػ ة للمػػدح ،جػػٌكز ال سػػامي كصػػؼ الاػػمير( 5)

كاإلشػػارة ال تنعػػت بػػؿ المشػػار إليػػو الظػػاىر  ،كذلػػؾ إلنػػو إشػػارة إلػػى مػػا تقػػدـ ذ ػػره ،كال ينعػػت بػػو قػػالكا: ال ينعػػت الاػػمير
ك ػػذلؾ ألف الاػػمير  ،كألف النعػػت فػػي األصػػؿ إياػػاح أك تخصػػيص كال إاػػمار إال بعػػد معرفػػة ال إلبػػاس فييػػا ،المتقػػدـ

المعارؼ كالشػرط فػي النعػت أال ي ػكف  كألنو أعرؼ ،ليس بمشتؽ كال مؤكؿ بو فبل يتصكر فيو إامار يعكد على منعكتو
خبر مبتدأ محػذكؼ أك ي ػكف بػدالن مػف: ىػك. كنظيػر ذلػؾ قكلػو تعػالى  َّزئُّكعلى ىذا القكؿ ي كف إعراب  ،أعرؼ

 ،البحػػػر المحػػػيط ،ينظػػػر: أبػػػك حيػػػاف .َّحن جن مم خم حم جم هل خلمل حل جلُّفػػػي سػػػكرة البقػػػرة: 
. 4/1931 ،ارتشػػاؼ الضػػرب مػػف لسػػاف العػػرب ،. أبػػك حيػػاف4/27 ،إعػػراب القػػرآف ،. ينظػػر: النحػػاس2/77-3/66

 . 3/149 ،ىمع اليوامع ،. السيكطي765ص ،مغني المبيب ،.ابف ىشاـ3/82 ،الدر المصوف ،السميف الحلبي
 في "ؼ": فييما. ( 6)
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............................................. 
في تكصي و تعالى بيما تقرير ألكىيتو كقيامو بالقسط  فإنيما ال يتحققاف إال فيمف  اف عالمان  كال امدة 

 .بمقادير الحاجات، قادران على تحصيؿ الميمات
 

كقدـ العزيز على الح يـ ألف العلـ ب كنو تعالى قادران متقدـ على العلـ ب كنو ح يمان، فجعؿ ترتيب الذ ر 
  )فإف العزة تبلمـ الكحدانية كالح مة تبلمـ القياـ بالقسط، فأتى بيا لتقرير (3)رفةعلى طريؽ الترتيب في المع

 .(4)األمريف، كقدـ ما يقرر األكؿ على ما يقرر الثاني على ترتيب ذ رىما(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                      

 سقطت مف "ؼ".( 1)
 في "ـ" المبتدأ ( 2)
 مف "أ". ،17ؽ:  ،2نياية ص: ( 3)
   ك"غ".كلـ ت تب في "ـ" ك"ؼ" ، تبت في ىامش "أ"( 4)
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)ُيَجاُء ِبَصاِحِبَيا َيْوـَ اْلِقَياَمِة َفَيُقوُؿ المَُّو: ِإفَّ ِلَعْبِدي : وقد روي في فضميا أنو عميو الصبلة والسبلـ قاؿ
وىي دليؿ عمى فضؿ عمـ أصوؿ  َىَذا َعن ي َعْيًدا، َوَأَنا َأَحؽُّ َمْف َوفَّى ِباْلَعْيِد، َأْدِخُموا َعْبِدي اْلَجنََّة(.

 وشرؼ أىمو.، الديف
أنو قاؿ: أتيت ال كفة في تجارة فنزلت قريبان مف  (1)قطافركم عف غالب القولو: )وقد روي في فضميا(: 

ًدرى إلى البصرة، فأردت تكديعو،  (2)األعمش ف نت أىٍختىًلؼي إليو، فأمسيت عنده ذات ليلة كأنا أريد أف أىٍنحى
 ٰذٰر يي حيخيميىي جي يهُّيتيجد، فمر بيذه ا ية  (3)فسمعت أنو قاـ مف الليؿ

(4)ٰى
قاؿ األعمش: كأنا أشيد )بما شيد ا  (5)، ثـَّمئ زئ ّٰرئ ُِّّ ٍَّّ ٌّ 
قاليا َّمب زب  رب يئ ىئُّ، كأىستكدع ا ىذه الشيادة، كىي لي عند ا كديعة، (7)((6))بو ن سو(

  .مراران 
 

                                                           

ك ػػاف  ،ي نػػى أبػػا سػػلمة ،مػػكلى عبػػد ا بػػف عػػامر بػػف  ريػػز ،مػػف علمػػاء البصػػرييف ،ىػػك غالػػب بػػف أبػػي غػػيبلف خطػػاؼ( 1)
 ،كالػدراقطني صػدكؽ صػالح. ينظػر: البخػارم ،كقاؿ أحمد بػف حنبػؿ: ثقػة ثقػة ،قاؿ  يحيى بف معيف: ال بأس بو ،م  كفان 

 ،عبػد الػرحمف بػف محمػد ،الػد ف. ابػف أبػي حػاتـ ،دامػرة المعػارؼ العثمانيػة ،7/99 ،خ الكبيػرالتػاري ،محمد بف إسػماعيؿ
 ،عمػػر بػػف أحمػػد ،بيػػركت. ابػػف شػػاىيف ،دار إحيػػاء التػػراث العربػػي ،ـ1952-ى 1271 ،1ط ،7/48 ،الجػػرح والتعػػديؿ

 ،ال كيػت. الػذىبي ،الدار السػل ية ،تحقيؽ صبحي السامرامي ،ـ1984-ى 1404 ،1ط ،183ص ،تاريخ أسماء الثقات
 . 3/949 ،تاريخ اإلسبلـ

كتػكفي سػنة ثمػػاف  ،كلػد قبػؿ مقتػؿ الحسػيف بسػنتيف ،مػكلى بنػػي  اىػؿ ،كي نػى أبػا محمػد األسػدم ،ىػك سػليماف بػف ميػراف( 2)
متػو  ػاف  اف األعمش صاحب قرآف كفرامض كعلـ بالحديث فيك شيخ للمقرميف كالمحػدثيف إال أنػو مػع إما ،كأربعيف كممة

 ،سػير أعػبلـ النػببلء ،. الػذىبي4/37 ،التػاريخ الكبيػر ،. البخػارم 6/342 ،الطبقػات الكبػرى ،مدلسان. ينظر: ابف سػعد
6/227. 

 مف "ـ ". ،236ؽ:  ،2نياية ص: ( 3)
 مف "غ".  ،88ؽ:  ،1نياية: ص( 4)
 "ـ ".  مفسقطت ( 5)
 ك"غ".سقطت مف "ؼ" ( 6)
 "ـ".  مفسقطت ( 7)
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 مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يهُّ

  َّنئ

........................................................ 
مقالة عند قراءة آية  ذا،  (1)شيمان، فصليت معو ككدعتو، ثـ قلت لو: إني سمعتؾ ترددقلت: لقد سمع فييا 

، كأقمت سنة، فلما مات  .فما بلغؾ فييا ؟ قاؿ: كا ال أحدثؾ بيا إلى سنة ف تبت على بابو ذلؾ اليـك
قاؿ  رسكؿ ا قاؿ:  (3)عف عبد ا (2)السنة قلت: يا أبا محمد، قد مات السنة، فقاؿ: حدثني أبك كامؿ

ي َعْيًدا، َوَأَنا َأَحؽُّ َمْف د)ُيَجاُء ِبَصاِحِبَيا َيْوـَ اْلِقَياَمِة َفَيُقوُؿ المَُّو: ِإفَّ ِلَعْبِدي َىَذا َعن  صلى ا عليو كسلـ: 
 . (4)َوفَّى ِباْلَعْيِد، َأْدِخُموا َعْبِدي اْلَجنََّة(

 ٌُّّتكحيد بمعنى أنو إلو كاحد ال شريؾ لو في األلكىية كقكلو:  َّرئ ّٰ ِّ ُُّّ)فإف قكلو: 
    .تعديؿ بمعنى عدؿ في أفعالو ال ظلـ منو أصبل    ٍَّّ

لقكليـ بكجكب ثكاب المطيع كعقاب  -أصحاب عدؿك -كالمعتزلة يسمكف أن سيـ لن ييـ الص ات القديمة 
 .العاصي عليو تعالى

 . (1)((5)) كمف قرأىا عند منامو خلؽ ا تعالى منيا سبعيف ألؼ خلؽ يستغ ركف لو إلى يـك القيامة 
                                                           

 سقطت مف "ؼ". ( 1)
ركل عػػف عبػػد ا بػػف  ، ػػاف مػػف أممػػة الػػديف ،كشػػيخ ال كفػػة ،اإلمػػاـ ال بيػػر ،شػػقيؽ بػػف سػػلمة أبػػك كامػػؿ األسػػدم ال ػػكفي( 2)

اليدايػة واإلرشػاد فػي معرفػة  ،أحمػد بػف محمػد ،كركل عنو سػليماف األعمػش. ينظػر: ال بلبػاذم ،مسعكد راي ا عنو
يكسػػؼ بػػف عبػػد  ،بيػػركت. المػػزم ،دار المعرفػػة ،تحقيػػؽ عبػػد ا الليثػػي ،ى1407 ،1ط ،1/352 ،أىػػؿ الثقػػة والسػػداد

مؤسسػػػة  ،تحقيػػػؽ بشػػػار معػػػركؼ ،ـ1980-ى 1400 ،1ط ،34/388 ،تيػػػذيب الكمػػػاؿ فػػػي أسػػػماء الرجػػػاؿ ،الػػػرحمف
 . 4/161 ،سير أعبلـ النببلء ،بيركت. الذىبي ،الرسالة

 أم: عبد ا بف مسعكد راي ا عنو. ( 3)
 ،بػاب تعظػيـ القػرآف ،. كالبييقي في شػعب اإليمػاف10/199 ،10453الحديث رقـ  ،الطبراني في المعجـ ال بيرأخرجو ( 4)

بسػبب  ،بسػند اػعيؼ ،. مػف حػديث عبػد ا بػف مسػعكد4/69 ،2190الحػديث رقػـ  ،فصؿ في فاامؿ السكر كا يػات
الكامػػؿ فػػي ضػػعفاء  ،جمتػػو: ابػػف عػػدمٌ كجػػكد " عمػػار بػػف عمػػر بػػف المختػػار " فػػي إسػػناده كىػػك مػػتيـ بالكاػػع. ينظػػر تر 

 ،م تبػة الراشػد ،ـ2003-ى 1423 ،1ط ،4/69 ،شػعب اإليمػاف ،أحمػد بػف الحسػيف بػف علػي ،.البييقي6/67 ،الرجاؿ
 . 6/143 ،لساف الميزاف ،.ابف حجر العسقبلني3/223 ،ميزاف االعتداؿ ،الرياض. الذىبي

أبػك العبػاس  ،مرفكعان مف حديث أنس بف مالؾ راي ا عنػو. ينظػر: المسػتغ رمٌ  ،أخرجو المستغ رم  في فاامؿ القرآف( 5)
. كفػي إسػناده مجاشػع بػف  ،تحقيؽ أحمد السػلـك ،ـ2008 ،1ط ،2/535 ،فضائؿ القرآف ،جع ر بف محمد دار ابػف حػـز
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 ىثيث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب مبنب زب  رب يئ ىئُّ 
 َّيك   ٱىك مك لك اك يق  ىق يف ىف
 

عند ا سوى  ال ديف مرضي  : جممة مستأنفة مؤكدة لؤلولى، أيَّمب زب  رب يئ ىئُّ 
 وقرأ الكسائي بالفتح؛ .اإلسبلـ، وىو التوحيد والتدرع بالشرع الذي جاء بو محمد صّمى ا عميو وسّمـ

فسر  فْ وبدؿ اشتماؿ إِ ، ف فسر اإِلسبلـ باإِليماف أو بما يتضمنوإبدؿ الكؿ  (أنو)عمى أنو بدؿ مف 
لفعؿ عمى الثاني واعتراض ما بينيما، أو عمى وقوع ا -بالفتح– وأفَّ  -بالكسر–و نّ إوقرئ  .بالشريعة

 لتضمنو معناىما.؛ أخرى (عمـ)و، تارة (قاؿ)مجرى ( دَ يِ شَ ) إجراءِ 

)ا ية، بياف ذلؾ أٌنو تعالى لٌما  َّيي ىي مي خي حي جي  يهُّكىي قكلو تعالى:  قولو: )مؤكدة لؤلولى( 
    ٍَّّ ٌُّّكذ ر إقامتو للعدؿ بقكلو:  (2)(َّيي ىي مي خي حي جي  يهُّذ ر كحدانيتو بقكلو: 
، الغالب الذم ال يغلبو شيءه، فبل تصرؼ َّزئُّكقرر األكؿ بقكلو:    أم القكم القادر على  ؿ شيءو

  أم المطلع على حقامؽ المعلكمات، الميٍجًرم َّمئُّالثاني بقكلو:  (4)مل و. كقرب (3)ألحد في
 زب  رب يئ ىئُّ، ككفؽ المصالح، فبل ظلـ منو أصبل، جاء بقكلو: (5)أفعالو على نيج الح ـ

 (6))تأ يدان لما سبؽ  لو  فإف اإلسبلـ (َّمب
 
 

                                                                                                                                                                                      

 ،ميػزاف االعتػداؿ ،. الػذىبي218-8/217 ،الكامؿ فػي ضػعفاء الرجػاؿ ،كىك من ر الحديث. ابف عدم ،عمرك األسدم
 . 6/461 ،لساف الميزاف ،. ابف حجر العسقبلني3/436

 .ك"غ"كلـ ت تب في "ـ" ك"ؼ" ، تبت في ىامش "أ"( 1)
 سقطت في "ـ ". ( 2)
 في "ؼ": مف. ( 3)
 في "ؼ": قدر. ( 4)
 في "ؼ": الح مة. ( 5)
 سقطت مف "ؼ".( 6)
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 ىثيث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب مبنب زب  رب يئ ىئُّ 
 َّيك ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف

............................................. 
: (1)كمعنى اإلسبلـ في اللغة .ىك: شيادة أف ال إلو إال ا، كاإلقرار بحقيقة جميع ما جاء مف عند ا

الدخكؿ في السلـ  أم االنقياد كالمتابعة )يقاؿ: أسلـ إذا دخؿ في السلـ،  ما يقاؿ: أشتى كأقحط إذا دخؿ 
القلب،  ما في قكلو تعالى:  (3)، ثـ ًمفى اإلسبلـ ما ىك متابعة كانقياد باللساف دكف(2)في الشتاء أك القحط (

كمنو ما ىك متابعة كانقياد باللساف كالقلب،  ما في  .(4)(14)الحجرات:  َّىل مل  يك ىك مك لكُّ
، كاإلسبلـ بيذا (5)(131: )البقرة َّني مي زي ريُّقكلو تعالى ح اية عف إبراىيـ عليو السبلـ

 زب رب يئ ىئ نئ مئ زئ رئ ّٰ  ِّ(6)ُّ َّ ٍُّّالمعنى ىك المراد بقكلو تعالى: 
 (8)جاء (7)ما يجب اتباعو مما كشريعة رسكؿ ا صلى ا عليو كسلـ جامعة لجميع، (85: )آؿ عمراف َّمب

 .منيا فيك ااؿٌّ خاسر، كالعياذ با (2)بشيءو  (1)أخؿَّ  (9)عند ا، فمف

                                                           

مػػأخكذ مػػف قػػد سػػلـ الشػػيء ل ػػبلف: إذا  ، تعػػالى فػػي العبػػادةفػػي معنػػى اإلسػػبلـ لغػػةن كجيػػاف: األكؿ بمعنػػى اإلخػػبلص ( 1)
 ،العػيف ،أم االستسبلـ ألكامر ا تعػالى كاالنقيػاد ليػا. ينظػر: ال راىيػدم ،أخلص لو. كالثاني بمعنى االستسبلـ كاالنقياد

 .3/90 ،مقاييس المغة ،. ابف فارس12/313 ،تيذيب المغة ،. األزىرم7/266
   ك"غ".كلـ ت تب في ىامش "ـ" ك"ؼ" ، تبت في ىامش "أ"( 2)
 في "ؼ": ك. ( 3)
فػػإٌف اإلسػػبلـ انقيػػاد كاستسػػبلـ ألكامػػر ا تعػػالى كنكاىيػػو  ،فػػي ىػػذه ا يػػة إشػػارة لم يػػكمي اإلسػػبلـ كاإليمػػاف كال ػػرؽ بينيمػػا( 4)

كي كف بالجكارح أم األعماؿ. أما اإليماف فإنو التصديؽ كاالعتقػاد كىػذا محلػو القلػب. فػإف ل ػظ اإليمػاف كاإلسػبلـ إمػا أف 
ي أك مػػا بطػػف مػػف فػػإف اجتمعػػا فػػي ال ػػبلـ انصػػرؼ اإليمػػاف إلػػى االعتقػػاد القلبػػ ،يػػذ را فػػي ال ػػبلـ مجتمعػػيف أك من ػػرديف

ذا ان رد أحػدىما بالػذ ر شػ ؿ  ،أم ما ظير مف عمؿ ،كصرؼ اإلسبلـ إلى أعماؿ الطاعات كاجتناب المنييات ،عمؿ كا 
 .  6/14 ،مجموع الفتاوى ،. ابف تيمية28/181-28/116-4/63 ،مفاتيح الغيب ،معنى ا خر كح مو. ينظر: الرازم

ف ل ػػو تعػػالى بعػػد ذلػػؾ بعمػػؿ  ،ألف ا تعػػالى  ػػاف عارفػػان بقلػػب إبػػراىيـ عليػػو السػػبلـ ،كجػػاء اإلسػػبلـ ىنػػا بمعنػػى اإليمػػاف( 5)
 مف "أ". ،17ؽ:  ،1.نياية ص: 4/63 ،مفاتيح الغيب ،الجكارح كاألعااء بقكلو: أسلمت. ينظر: الرازم

 مف "غ".  ،88ؽ:  ،2مف "ؼ". نياية: ص ،9ؽ:  ،1نياية ص: ( 6)
 في "ؼ": ما. ( 7)
 عند. سقطت "مما جاء " كفي "ؼ" أااؼ: مف.  في "ـ" مف( 8)
 في "ـ" كمف. ( 9)
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 ىثيث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب مبنب زب  رب يئ ىئُّ 

 َّيك  ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف

............................................. 

، كالباقكف ب سرىا  على أنيا جملة َّيئ ىئُّفي قكلو تعالى:  قولو: )قرأ الكسائي بفتح اليمزة(
 .(3)مستأن ة

ٍعليا بدالن مف قكلو:  بدؿ ال ؿ مف ال ؿ. فٌسر اإلسبلـ باإليماف  َّيي ىي مي خي حيُّككجوي قراءة ال سامي جى
بما يتامنو بأف ي سر اإلسبلـ باألر اف  (4)على ما عليو المحققكف ًمف أفَّ اإليماف كاإلسبلـ كاحد، أك

قكلو: شيد ا بأف الديف عند ا اإلسبلـ متحدان مع  (5)الخمسة التي أحدىا الشيادتاف كعلى التقديريف ي كف
 اتحاد التابع كالمتبكع في قكلؾ: جاءني زيد  (6)قكلو: شيد ا بأنو ال إلو إال ىك قاممان بالقسط، صدقان 

 .نى: شيد ا بالتكحيد كالتعديؿأخكؾ ألنيما بمع
  (7)كبدؿ اشتماؿ إٍف فٌسر اإلسبلـ بالشريعة  للمبلبسة بينيا كبيف التكحيد كالتعديؿ بغير ال لية كالجزمية 

 (9).(8)فاإلسبلـ بيذا المعنى يشتمؿ على التكحيد كالعدؿ
                                                                                                                                                                                      

 في "ؼ": أخذ. ( 1)
 في "ؼ": شيمان. ( 2)
 ،. ابػػف الجػػزرم3/22 ،الحجػػة لمقػػراء السػػبعة ،. ال ارسػػي107ص  ،الحجػػة فػػي القػػراءات السػػبع ،ينظػػر: ابػػف خالكيػػو( 3)

 .2/238 ،النشر في القراءات العشر
 في "ؼ": ك. ( 4)
 سقطت مف "ؼ". ( 5)
 سقطت مف "ؼ". ك تب: حينمذ عند قاممان. ( 6)
ذا  انت )الجزمية(  اف بدؿ بعض مف  ٌؿ. ( 7)  استثناىما ألف العبلقة إذا  انت )ال لية(  اف بدالن مطابقان. كا 
ألف فيػو ال صػؿ .إاٌل أٌف أبػا حيػاف قػاؿ بػأف ىػذا التكجيػو لػيس بجيػد  23-3/22 ،الحجة لمقػراء السػبعة ،ينظر: ال ارسي( 8)

 ،البحػػر المحػػيط ،ك بلىمػػا ال يجػػكز. ينظػػر: أبػػك حيػػاف ،كبالحػػاؿ لغيػػر المبػػدؿ منػػو ،بػػيف البػػدؿ كالمبػػدؿ منػػو بػػالعطؼ
3/68. 

بنػاء علػى أف اإلسػبلـ ىػك االستسػبلـ كاالنقيػاد ظػاىران كباطنػان  ،قكلو اإلسبلـ ىػك التكحيػد كالتػدرع بالشػرعأااؼ في "غ": ( 9)
ركم عػػف ابػػػف عبػػػاس راػػي ا عنػػػو أنػػػو قػػاؿ نػػػزؿ قكلػػػو تعػػالى " إف الػػػديف عنػػػد ا اإلسػػبلـ" حيػػػث افتخػػػر المشػػػر كف 

ـ ا كقػػاؿ "إف بأديػانيـ كقػػاؿ  ػػؿ فريػؽ مػػنيـ ال ديػػف إال ديننػا كىػػك ديػػف ا تعػالى منػػذ بعػػث ا آدـ عليػو السػػبلـ ف ػػذبي
الديف عند ا اإلسبلـ" الذم جاء بو محمد عليو الصبلة كالسبلـ كىك الديف الحؽ منذ بعث ا تعالى آدـ كما سػكاه مػف 

 .األدياف ف لو باطؿ كاالسبلـ ىك االستسبلـ  ذا في التيسير
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 ىثيث نث مث زث رث يت  ىت نت مت زت رت يب ىب مبنب زب  رب يئ ىئُّ 
 َّيك ىك مك لك اك يق  ىق يف ىف

............................................. 
معتراة  (3)قكلو: ) إٌنو ال إلو إال ىك( جملةه مستأن ةه، كقعت (2)على أفَّ  (1)(بالكسر (ونّ )إوقرئ قولو: )

بيف )شيد( كبيف م عكلو الذم ىك قكلو: )أف الديف عند ا اإلسبلـ(،  أنو قيؿ: شيد ا كالمبلم ة كأكلكا 
العلـ أف الديف عند ا اإلسبلـ، ككقعت بينيما جملة مستأن ة ىي قكلو: )أنو ال إلو إال ىك(، كيحتمؿ أف 

مجرل )علـ(  لتامنو معناىما، كىذا ال بلـ  كثانيان  )شيد( أكال مجرل )قاؿ(ي كف كجو ىذه القراءة إجراء 
بإطبلؽ كاحد، كىك باطؿ باالت اؽ، فبل بد  (5)أف ل ظ )شيد( استعمؿ في معنيف مختل يف (4)يشعر بظاىره

ل ظ )شيد( استعمؿ أكالن بمعنى  )قاؿ(، ف سرت ىمزة )إٌنو( لذلؾ، كقدر بعده ل ظ  (6)أف ي كف المراد أف
حصر الديف المقبكؿ عند ا  (8)تعالى لٌما إنو (7)( ف تحت ىمزة )أٌف الديف( لذلؾ. ثـ)شيد( بمعنى  )علـ

 أف يقاؿ:  يؼ يصح  ـي كىً ديف اإلسبلـ الذم ىك ديف سيد المرسليف صلى ا عليو كسلـ، تي  (9)تعالى في
 
 

                                                           

خػػػػٌرج ذلػػػػؾ علػػػػى أنػػػػو ك  ،قرأىػػػػا علػػػػى ال سػػػػر ابػػػػف عبػػػػاس راػػػػي ا عنيمػػػػا َّيي ىي مي خي حيُّأم قكلػػػػو تعػػػػالى: ( 1)
 ،شػيد( ىػك )إف الػديف عنػد ا اإلسػبلـ()أك علػى أف معمػكؿ  ،قػاؿ(  ألف الشػيادة فػي معنػى القػكؿ)شيد( مجرل )أجرل

 –مثلػو فػي ال ػبلـ قكلػؾ للرجػؿ: أشػيد  ،أنو ال إلو إال ىك( ىػك جملػة اعتػراض بػيف المعطػكؼ عليػو كالمعطػكؼ)كقكلو: 
البحػر  ،أنػؾ عػالـ. ينظػر: أبػك حيػاف -إنػي أعلػـ بيػذا مػف غيػرم- أنػؾ قلػت أشػيد  ،أنػؾ عػالـ –إني أعلػـ النػاس بيػذا 

إتحػاؼ فضػبلء البشػر فػي القػراءات األربعػة  ،أحمػد بػف محمػد ،. البناء1/200 ،معاني القرآف ،. ال راء3/61 ،المحيط
 لبناف.  ،دار ال تب العلمية ،تحقيؽ أنس ميرة ،ـ2006-ى 1427 ،3ط ،220ص ،عشر

 مف "ؼ".سقطت ( 2)
 مف "غ".  ،89ؽ:  ،1نياية: ص( 3)
 في "ؼ" ظاىره. ( 4)
 مف "ـ ". ،237ؽ:  ،1نياية ص: ( 5)
 سقطت مف "ؼ".( 6)
 سقطت مف "ؼ".( 7)
 سقطت مف "ـ" , كأااؼ: أحصر. ( 8)
 سقطت في "ـ ". ( 9)



206 
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      ............................................ 
ىذا الحصر مع أف أىؿ ال تاب كالمعرفة في أمر الديف مف الييكد كالنصارل تر كا ديف اإلسبلـ كاختل كا 

:جكابان ليذا الكىـ أنيـ ما اختل كا في نبكتو عليو (2)؟ قاؿ تعالى(1)في نبكة رسكؿ ا صلى ا عليو كسلـ
السبلـ كحقيقة دينو إال مف بعد ما جاءىـ العلـ بنبكتو كحقيقة دينو، لما ذ ر في  تبيـ بنعكتو كالكعد 

كمجيء العلـ عبارة عف مجيء الدالمؿ التي لك نظركا فييا كتأملكا لحصؿ ليـ العلـ بحقيقة  .ببعثتو
حملنا ال بلـ على ظاىره كقلنا إنو قد جاءىـ ن س العلـ بذلؾ لصاركا معانديف كنسبة لك  (4)ألنا (3)الحاؿ

ليو أشار )المصنؼ بقكلو( (5)العناد إلى الجمع )العظيـ بعيد( إال أف الظاىر أف يحمؿ  (7))و تمكنوا( (6)كا 
كأىٌف االستثناء م رغ  َّيب ىبُّفإٌف الظاىر أنو م عكؿ لو لقكلو:  َّىث نثُّعلى ظاىره لقكلو: 

مف أعـ األزمنة كالعلؿ، كالتقدير: كما اختل كا في زماف مف األزمنة لعلة مف العلؿ إال مف بعد ما جاءىـ 
  يمُّكفي ذلؾ كرد قكلو تعالى:  .الملؾ كالرماسة، ال لغير ذلؾ (8)العلـ  ألجؿ البغي كالحسد، كطلب

 جتُّ  (9)تعالىكقكلو  .(89 :)البقرةَّحي جي يه ىه  مه جه ين ىن من خن حن جن
، (33)األنعاـ:  َّمس خس حس جس مخ جخ  مح جح مج مثحج هت مت خت حت

 . (10)كالجحكد إن ار بعد المعرفة
 

                                                           

 في "ـ" عليو السبلـ. ( 1)
 سقطت في "ـ". ( 2)
 مف "أ". ،17ؽ:  ،2نياية ص: ( 3)
 في "ؼ" ألنو. ( 4)
 سقطت مف "ؼ".( 5)
 في "ـ": بقكلو المصنؼ. ( 6)
 في "ؼ": تم نا. ( 7)
 مف "غ".  ،89ؽ:  ،2نياية: ص: ( 8)
 سقطت مف "ؼ".( 9)
كال ي ػػكف إال مػػع علػػـ  ،كىػػك اػػد اإلقػػرار  اإلن ػػار كالمعرفػػة ،إذا أن ػػر مػػا عليػػو مػػف حػػؽ ،جحػػد الرجػػؿ يجحػػد جحػػكدان ( 10)

 . 1/176 ،مجمؿ المغة ،. ابف فارس1/435 ،جميرة المغة ،. األزدم3/72 ،العيف ،الجاحد بو. ينظر: ال راىيدم
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مف الييود والنصارى، أو مف أرباب الكتب المتقدمة في ديف  َّمت زت رت يب ىبُّ
:: فقاؿ قـو، اإِلسبلـ ونفاه آخروف مطمقًا، أو في التوحيد ، إنو مخصوص بالعرب إنو حؽ، وقاؿ قـو

اختمفوا بعده. ؛ ىـ قـو موسى: وقيؿ (.30: )التوبةَّين ىن نن من زنُّفثمثت النصارى
أي بعد ما  َّمث زث رث يت  ىت نتُّاختمفوا في أمر عيسى عميو السبلـ.؛ ىـ النصارى: وقيؿ

 وتمكنوا مف العمـ بيا باآليات والحجج.، عمموا حقيقة األمر
 اك يق  ىق يف ىفُّفي األمر.  حسدًا بينيـ، وطمبًا لمرئاسة، ال لشبية وخفاءٍ َّىث نثُّ
           لمف كفر منيـ. وعيدٌ  َّىك مك لك

لٌما حاره المكت دعا  (3)ركم أٌف مكسى عليو السبلـ قـو موسى اختمفوا بعده( (2)ىـ (1)قولو: )وقيؿ
 (5)بني إسراميؿ، فاستكدعيـ التكراة، كاستخلؼ "يكشع بف نكف"، فلٌما ماى القرف (4)سبعيف رجبلن مف أحبار

أكلمؾ السبعيف، حتى  (7)مف أبناء (6)األكؿ  كالثاني  كالثالث كقعت ال رقة بينيـ، كىـ الذيف أكتكا ال تاب
ما في  (8)أىرقكا بينيـ الدماء، ككقع الشر كاالختبلؼ، كذلؾ مف بعد ما جاءىـ العلـ  يعني بياف

 .(10)للملؾ كالرماسة، فسلط ا تعالى علييـ الجبابرة (9))أم طلبان( َّىث نثُّ.التكراة
 
 

                                                           

 في "ؼ": قبليـ. ( 1)
 سقطت مف "ؼ". ( 2)
 في " ـ": عليو السبلـ. ( 3)
 في " ـ": أخبار. ( 4)
 في "ـ": قراف. ( 5)
 مف "ؼ". ،9ؽ:  ،2نياية ص: ( 6)
 في "ؼ": األنباء. ( 7)
 في "ـ": زماف. ( 8)
 في "ؼ": إلى طلب. ( 9)
 . 278-6/277 ،جامع البياف ،. ينظر: الطبرم-الربيع بف أنس -في ت سيره عف  ،ذ ره ابف جرير الطبرم( 10)
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      ............................................ 
النصارل أىؿ اإلنجيؿ  اختل كا في أمر عيسى )عليو : المراد بالذيف أكتكا ال تاب في ىذه ا ية (1)كقيؿ

 . (3)  بأف ا تعالى كاحد، كأف عيسى عبده كرسكلو(2)السبلـ(، كفرقكا القكؿ فيو بعد ما جاءىـ العلـ
يتامف كعيد مف   ر كلـ يتديف بديف اإلسبلـ   (4)  يعني أنو شرط كجكابقولو: )وعيد لمف كفر منيـ(

على   ره، أك أٌنو  -أم يجازيو  -، فيحاسبو(5)ألف المعنى أنو سيصير إلى ا تعالى كمقاـ حسابو سريعان 
 . (8)معاصيو(7)أنكاع   ره كمعاصيو إحصاءن سريعان مع  ثرة ذنكبو ك (6)تعالى سيحصيو كسيعلمو

 
 
 
 
 
  

                                                           

 سقطت مف "ؼ". ( 1)
 سقطت مف "ـ". ( 2)
. المقصػػكد بأىػػؿ 6/278 ،جػػامع البيػػاف ،فػػي ت سػػيره عػػف محمػػد بػػف جع ػػر. ينظػػر: الطبػػرم ،ذ ػػره ابػػف جريػػر الطبػػرم( 3)

كقالػت النصػارل  ،ال تاب الييكد كالنصارل ىك األقرب  كذلؾ ألف الييػكد كالنصػارل اختل ػكا فقالػت الييػكد عزيػر ابػف ا
النبكة مػف قػريش  ألنيػـ أميػكف كنحػف أىػؿ كقالكا: نحػف أحػؽ بػ ،كأن ركا نبكة محمد صلى ا عليو كسلـ ،المسيح ابف ا

 .7/172 ،مفاتيح الغيب ،. الرازم1/346 ،الكشاؼ ،ال تاب. ينظر: الزمخشرم
قامـ مقاـ جكاب الشرط علةه لو  أم كمف ي  ر بآياتو تعالى يجازيػو  َّىك مك لك اكُّأم أف قكلو تعالى: ( 4)

إرشػػاد  ،أك يقػػع ذلػػؾ بسػػرعة. ينظػػر: أبػػك السػػعكد ،أم يػػأتي حسػػابو عػػف قريػػب ،كيعاقبػػو عػػف قريػػب فإنػػو سػػريع الحسػػاب
 . 2/18 ،العقؿ السميـ

 . 5/340 ،مفاتيح الغيب ،كمحاسبة ا سريعة أم  آتية ال محالة. ينظر: الرازم في "ؼ": شريعة.( 5)
 في "ؼ": كسيعلـ. ( 6)
 سقطت مف "ـ". ( 7)
 . 340-5/339. 7/173 ،مفاتيح الغيب ،ينظر: الرازم( 8)
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 يي ىي ميني  زي ري ٰى ين ىن مننن زن رن مم  ام يل ىل ملُّ
 َّخت حت جت هب خبمب حب  جب هئ مئ حئخئ جئ

أخمصت  َّرن مم  ام يلُّت الحجج. في الديف، أو جادلوؾ فيو بعد ما أقمْ  َّىل ملُّ
ال أشرؾ فييا غيره، وىو الديف القويـ الذي قامت بو الحجج، ودعت إليو اآليات ، نفسي وجممتي لو

نما عبّ  .والرسؿ  زنُّ.ومظير القوى والحواس، الظاىرةألنو أشرؼ األعضاء  ر بالوجو عف النفس وا 
 ف لمفصؿ، أو مفعوؿ معو.سُ ، وحَ َّامُّعطؼ عمى التاء في َّمن

 (2)أظير ليـ حججان دالة على -عليو السبلـ-فإنو  (1)بعد ما أقمت الحجج( فإف جادلوؾ في الديف(: قولو
حجة ينبغي إقامتيا على فرؽ ال  ار إال أقاميا،  (3)صدقو مراران متعددة  قبؿ نزكؿ ىذه ا ية بحيث لـ تبؽ

 (5)أسلمت كجيي (  أم انقدت  كحده، بقلبي كلساني كجميع (4)فقاؿ ا تعالى: )فإف حاجكؾ فقؿ
نما خص الكجو  ألنو أ ـر جكارح اإلنساف، كمجمع قكاه كحكاسو، فإذا أقبؿ كتكجو كجيو إلى (6)جكارحي . كا 

 لل  ار على طريقة معاملة  -عليو السبلـ-كىذا القكؿ منو  .سامر جكارحو شيء تكجو إليو كخاع لو
 

                                                           

فإف أىؿ  َّمت زت رت يب ىب مبنب زب رب يئ ىئُّت ريع على قكلو: َّىل ملُّقكلو ( 1)
 ،كاخػػتبلفيـ فػػي أديػػانيـ ي اػػي ليػػـ إلػػى محاجػػة الرسػػكؿ فػػي تعليػػؿ مػػا ىػػـ عليػػو مػػف الػػديف ،ال تػػاب أن ػػركا ديػػف اإلسػػبلـ

كاػمير الجمػع فػي قكلػو  ،كالمحاجػة ىػي المجادلػة كالمخاصػمة بالباطػؿ ،كأنيـ ليسكا على أقؿ مما جاء بو ديػف اإلسػبلـ
 رت يب ىبُّبدليؿ قكلو  ،عامد إلى غير مذ كر في ال بلـ  بؿ معلـك مف المقاـ  كىـ أىؿ ال تابَّىلُّ

ٌف ىػػػذه المحاجػػػة لبغػػػييـ كحسػػػدىـ. ينظػػػر: الػػػرازم ،بال ػػػاء بػػػو َّىل ملُّكارتبػػػاط  َّمت زت مفػػػاتيح  ،كا 
 . 3/200 ،يرالتحرير والتنو  ،. ابف عاشكر3/59 ،فتوح الغيب ،. الطيبي7/174 ،الغيب

 سقطت مف "ـ". ( 2)
 في "ـ": يبؽ. ( 3)
 في "ؼ": بعد. كىك خطأ جلي. ( 4)
 مف "غ". ،90ؽ:  ،1نياية: ص: ( 5)
كيػزداد  ،أسلمت كجيي:  لمة جامعة لمعػاني  نػو اإلسػبلـ كأصػكلو ألقيػت إلػى النػاس ليتػدبركا مطاكييػا فييتػدم الاػالكف( 6)

المسػػلمكف يقينػػان بػػدينيـ. فيػػي بمعنػػى أخلصػػت ن سػػي كعملػػي كقلبػػي ك ػػؿ جػػكارحي  ديػػف التكحيػػد ىػػك الػػديف الحػػؽ.ينظر: 
 ،فتػػػوح الغيػػػب ،. الطيبػػػي6/72 ،حاشػػػية القونػػػوي عمػػػى البيضػػػاوي ،. القكنػػػكم347-1/346 ،الكشػػػاؼ ،الزمخشػػػرم

 ،التحريػر والتنػوير ،. ابػف عاشػكر2/18 ،العقػؿ السػميـإرشاد  ،. ابك السعكد2/504 ،نواىد اإلبكار ،. السيكطي3/59
3/202 . 
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.......................................... 
المحؽ في  (2)كلـ يتأثر المبطؿ بشيء مف ذلؾ، يقكؿ  (1)المحؽ مع المبطؿ إذا كرد عليو حجة بعد حجة

ف أعرات  (3)آخر األمر: أما أنا فمنقاد للحؽ، فإف كافقتني كتبعت الحؽ الذم أنا عليو فقد اىتديت، كا 
 .   (4)فسترل عاقبة المخال ة

المرفكع  (6)إٌما مرفكع المحؿ  عط ان على الامير َّزنُّ لمة  (5)( يعني أفٌ  قولو: )عطؼ عمى التاء 
. (8)، أك منصكب المحؿ  على أنو م عكؿ معو(7)فاصبلن بينيما  ل كف م عكؿ )أسلمت( َّامُّفي 

  (1)كالمعنى على األكؿ: أسلمت كجيي كأسلـ

                                                           

 مف "أ". ،18ؽ:  ،1نياية ص: ( 1)
 في "ؼ": بقكؿ. ( 2)
 مف "ـ ". ،237ؽ:  ،2نياية ص: ( 3)
 . 7/173 ،مفاتيح الغيب ،ينظر: الرازم( 4)
 سقطت مف "ـ". ( 5)
 في "ـ": امير. ( 6)
لػػـز مػػف ذلػػؾ أف ي كنػػا شػػري يف فػػي  ،ال يسػػكغ ألنػػو إذا عطػػؼ علػػى الاػػمير قػػاؿ أبػػك حيػػاف فػػي البحػػر: إف ىػػذا الكجػػو( 7)

نمػػا المعنػػى: أنػو صػػلى ا عليػػو  ،ألف المعنػػى لػيس علػػى أنيػػـ أسػلمكا ىػػـ كىػػك صػلى ا عليػػو كسػػلـ كجيػو  ،ال عػؿ كا 
حػػػذكؼ منػػػو فالػػػذم يتػػػرجح فػػػي اإلعػػػراب أنػػػو معطػػػكؼ علػػػى اػػػمير م ،كىػػػـ أسػػػلمكا كجػػػكىيـ  ،كسػػػلـ أسػػػلـ كجيػػػو 

ال مشارؾ في م عكؿ: أسلمت. فالتقدير: كمف اتبعني كجيو. كأااؼ أبػك حيػاف كجيػان إعرابيػان آخػر كىػك الرفػع  ،الم عكؿ
كالتقػػدير: كمػػف اتبعنػػي  ػػذلؾ  أم: أسػػلمكا كجػػكىيـ . ينظػػر: أبػػك  ،علػػى أنػػو مبتػػدأ محػػذكؼ الخبػػر لداللػػة المعنػػى عليػػو

 . 2/504 ،نواىد األبكار ،. السيكطي3/73 ،البحر المحيط ،حياف
دؿ ذلػؾ علػى أنػو مشػارؾ لػؾ فػي أ ػؿ  ،أم: مػع عمػرك ،ألنؾ إذا قلت: أ لػت رغي ػان كعمػرك ،كقد اختيًلؼ في ىذا الكجو( 8)

كألنػػػو ال يم ػػػف تأكيػػػؿ حػػػذؼ الم عػػػػكؿ مػػػع  ػػػكف الػػػكاك كاك المعيػػػة. كأجػػػػازه  ،كىػػػذا ال يجػػػكز لمخال ػػػة المعنػػػػى ،الرغيػػػؼ
دينػي ديػف التكحيػد كىػك الػديف القػكيـ الػذم ثبتػت عنػد ـ صػحتو  مػا ثبتػت عنػدم كمػا جمػت يعنػي إف الزمخشرم بقكلو: "

كأم مػانع مػف أٌف  ،". كقػاؿ الحلبػي فيػـ المعنػى كعػدـ اإللبػاس ييسىػك غ مػا ذ ػره الزمخشػرمبديع حتػى تجػادلكني فيػو شيءب
صػػحيح مػػع القػػكؿ بالمعيػػة. ينظػػر: كىػػذا معنػػى  ،المعنػػى: فقػػؿ: أسػػلمت كجيػػي  مصػػاحبان لمػػف أسػػلـ كجيػػو  أياػػان 

الدر المصوف في  ،أحمد بف يكسؼ ،. السميف الحلبي3/74 ،البحر المحيط ،. أبك حياف1/347 ،الكشاؼ ،الزمخشرم
 . 3/14 ،عناية القاضي ،دمشؽ. الخ اجي ،دار القلـ ،تحقيؽ أحمد الخراط ،3/92 ،عموـ الكتاب المكنوف
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.........................................  
م عكالن غير م عكؿ األكؿ  اعتمادان على ظيكر المراد  ر ألسلـ المقدر قدٌ ، على أٌف يي (2)مف اتبعني كجيو 

مع  (4)كعلى الثاني: أسلمت كجيي  .أني أسلمت كجيي كأسلـ مف اتبعني كجيي (3))إذ ليس المراد(
خبلصو،  (7)مف اتبعني شار ني في إسبلـ (6)يكىـ أف ي كف المراد )أفبير اتبعني، كىذا التع (5)مف كجيي كا 

  .أنو أسلـ كجيو، كأنا أسلمت كجيي (8)المراد( كليس ذلؾ بمراد  بؿ
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                                      

 في "ـ ": أسلمت. ( 1)
 في "ـ": ا. ( 2)
 سقطت مف "ؼ".( 3)
 في "ـ": ا. ( 4)
 في "ـ": لمف. ( 5)
 سقطت مف "ـ". ( 6)
 في "ـ": اإلسبلـ ( 7)
 سقطت مف "ؼ".( 8)
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 كما أسممتُ  َّميُّكمشركي العرب. ؛ الذيف ال كتاب ليـ َّزي ري ٰى ين ىنُّ
، (19المامدة: ) َّجي يه ىهُّونظيره قولو: ، ا وضحت لكـ الحجة، أـ أنتـ بعد عمى كفركـلمّ 

 وفيو تعيير ليـ بالببلدة أو المعاندة. 
 حب  جب هئ مئُّفقد نفعوا أنفسيـ بأف أخرجوىا مف الضبلؿ. َّحئ جئ يي ىيُّ
 .وعد ووعيد َّحت جت هبُّ أي فمـ يضروؾ إذ ما عميؾ إال أف تبمغ وقد بمغت.َّخب

كص يـ ب كنيـ أمييف  ألنيـ لـ يؤمنكا ب تاب إليي، فصاركا  أنيـ ممف ال يقرأ  قولو: )كمشركي العرب(
 . (1)كال ي تب، أك  ألنو ليس فييـ مف يقرأ كي تب إال نادران 

يعني االست ياـ في مثؿ ىذا المقاـ للتنبيو على تحقؽ ما يقتاي  لكـ الحجة( تْ حَ وضِ أ (2)قولو: )لّما
مخاطب كلكمو على مساىلتو في اإلقداـ على تحصيلو، كمنو قكلو حصكؿ المست يـ عنو، كاستبطاء ال

، كفي (4)بعد ذ ر ما يكجب االنتياء عف الخمر كالميسر، (19المامدة: ) َّجي يه ىهُّ: (3)تعالى
 (7).(6)المعاندة (5)ىذا األسلكب تعيير للمخاطبيف بالببلدة أك

                                                           

 . 7/175 ،مفاتيح الغيب ،ينظر: الرازم( 1)
 سقطت مف "ـ". ( 2)
 أااؼ في "ؼ": فيذه. ( 3)
 خل حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف جفُّ ٹ ٹ( 4)

 من خن حن جن يم ىم مم خم حم جم يل ىل مل خل هل مل
 . (91-90المائدة: ) َّحي جي يه ىه جهمه ين ىن

 في "ؼ": ك. ( 5)
كقلػة اإلنصػاؼ  ألف المنصػؼ إذا  ،كتعيير بالمعاندة ،قاؿ الزمخشرم: في ىذا االست ياـ استقصار )أم عدىـ قاصريف(( 6)

أم حجبػان( بينػو كبػيف اإلذعػاف )كللمعانػدة بعػد تجلػي الحجػة مػا ياػرب أسػدادان  ،تجلت لو الحجة لـ يتكقؼ إذعانو للحؽ
 . 3/60 ،فتوح الغيب ،. الطيبي1/347 ،الكشاؼ ،فالتكبيخ للببلدة كالمعاندة. ينظر: الزمخشرم

قاؿ النحكيكف إنما جاء األمر في صكرة االست ياـ ل كف االست ياـ بمنزلة األمػر فػي الداللػة علػى طلػب أااؼ في "غ": ( 7)
بير عف معنى األمر بل ظ االست ياـ فامدة زامدة كىي تعيير المخاطب ب كنو معانػدان بعيػدان ال عؿ كاستدعامو إاٌل أف في التع

يره قكلؾ لمف لخصت لو المسألة غاية التلخيص ظعف اإلنصاؼ ألف المنصؼ ال يتكقؼ في قبكؿ الحجة بعد قياميا كن
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 َّخت حت جت هب خبمب حب  جب هئ مئ حئخئ جئ

.......................................... 

ال فبل فامدة في إيراد  َّحئ جئُّيعني أٌف قكلو:  (1)قولو: )فقد نفعوا أنفسيـ(  ناية عف ىذا المعنى، كا 
 .َّخب حب  جبُّ. ك ذا ال بلـ في قكلو: (2)ىذه الشرطية

قرأ ىذه ا ية على الذيف أكتكا ال تاب، فقالكا: أسلمنا، فقاؿ  (3)ركم أٌف رسكؿ ا صلى ا عليو كسلـ"
أٌف عيسى  لمة ا كعبده كرسكلو، فقالكا: معاذ ا أف ي كف عيسى  (4)تشيدكفأعليو السبلـ: للييكد 

أف عيسى عبد ا كرسكلو، فقالكا: معاذ ا أف ي كف عيسى عبدان،  (5)تشيدكفأرسكالن، كقاؿ: للنصارل 
 (7).(6)  أم تبلي  الرسالة، كليس عليؾ اليداية"َّخب حب  جب هئ مئُّا تعالى: فقاؿ 

 
 
 

                                                                                                                                                                                      

"فيػػؿ أنػػتـ  :ـ كقػػاؿ تعػػالى فػػي الخمػػركال شػػؼ كالبيػػاف ىػػؿ فيمتيػػا فػػإف فيػػو إشػػارة إلػػى  ػػكف المخاطػػب بليػػدان قليػػؿ ال يػػ
 ،26ؽ ،2. كفييػا نيايػة: صمنتيكف" كفيو إشارة إلى تقاعصيـ عف االنتياء كالحرص الشديد علػى تعػاطي المنيػٌي عنػو

 مف "غ". 
فإف فسر عف األصؿ ي ػكف  ،أف اإلسبلـ عيف االىتداء :كسبب إخراجو عف ظاىره ،ت سير لبلىتداء بالن ع ت سير بالبلـز( 1)

حاشػػية القونػػوي  ،كالمسػػبب عػػيف السػػبب. ينظػػر: القكنػػكم ،كىػػذا جعػػؿ الجػػزاء ن ػػس الشػػرط ،المعنػػى: فػػإف اىتػػدكا اىتػػدكا
 . 6/74 ،عمى البيضاوي

مػػف فالمغػػايرة أدت ال امػػدة  ،فػػإف اليدايػػة  نايػػة عػػف أنيػػـ ن عػػكا أن سػػيـ بػػأف أنقػػذكىا مػػف الاػػبلؿ ،التحػػاد الشػػرط كالجػػزاء( 2)
 . 6/74 ،حاشية القونوي عمى البيضاوي ،الشرطية. القكنكم

 م "ـ": عليو السبلـ.  (3)
 في"ـ": اتشيدكا.( 4)
 شيدكف. أتفي "ـ": ( 5)
ظيار الحجػة ،كالغرض منو تسلية الرسكؿ صلى ا عليو كسلـ( 6) فػإذا بلػ   ،كتعري و أف الذم عليو ليس إال إببلغ األدلة كا 

 . 7/176 ،مفاتيح الغيب ،كليس عليو قبكليـ. ينظر: الرازم ،ما جاء بو فقد أدل ما عليو
ظيار الحجة. ( 7)  أااؼ في "غ": يعني أنت الذم ليس إليو إال إببلغ األدلة كا 

نمػا أكردىػا بعػض الم سػريف بػدكف إسػناد. ينظػر: البغػكم ،ىذه القصة غير مخرَّجة في شيءو مف مصادر الحديث الشريؼ  ،كا 
 . 2/19 ،إرشاد العقؿ السميـ ،. أبك السعكد5/112 ،المباب في عموـ الكتاب ،. النعماني1/422 ،معالـ التنزيؿ
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 حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج  مث هت متُّ
  َّخض حض جض  مص خص

 حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج  مث هت متُّ
ؿ أوليـ األنبياء تَ قَ ، ىـ أىؿ الكتاب الذيف في عصره عميو السبلـ َّخض حض جض  مص خص

 .ولكف ا عصميـ، والمؤمنيف -صّمى ا عميو وسّمـ-وا بو وقصدوا قتؿ النبي ومتابعييـ، وىـ رضُ 
وقد منع سيبويو إدخاؿ الفاء في خبر  .«موف الذيفويقاتِ »وقد سبؽ مثمو في سورة البقرة. وقرأ حمزة 

 .َّجع مظ حط مضُّر ولذلؾ قيؿ الخب (ليت ولعؿػ)ك(، إفّ )

  إذ ال يتصكر أف يخبر َّمصُّبقرينة قكلو: الذيف في عصره عميو السبلـ (  قولو: )ىـ أىؿ الكتاب 
 . (3)األليـ (2)المنقرايف بأفَّ مصيرىـ إلى العذاب (1)عليو السبلـ األسبلؼ

كلٌما كرد أف يقاؿ أٌف مىٍف في
ا مريف بالمعركؼ، (5)ًمفى ال  ار لـ يقتلكا األنبياء كعليو السبلـ  عصره (4)

   (6)يدؿ على صدكر القتؿ منيـ في الحاؿ أك في المستقبؿ فما كجو ذلؾ؟كل ظ "يقتلكف" 
، (9)طريقة أسبلفيـ (8)بقكلو: )قتؿ أكلكىـ األنبياء كمتابعييـ( يعني أفَّ ىذه الطريقة لما  اف (7)أجاب عنو

ريقة الط (10)ف بيا كيستصكبكنيا صاركا بذلؾ بمنزلة المشار يف ألسبلفيـ في سلكؾ تلؾك اف ىؤالء رااك 
  انكا  (12)أال يرل أنيـ .فرصة للمشار ة معيـ في سلك يا (11)القبيحة، غاية ما في الباب أنيـ لـ يجدكا

 
                                                           

 سقطت مف "ـ". ( 1)
 في " ـ": العقاب. ( 2)
 مف "ؼ". ،10ؽ:  ،1نياية ص: ( 3)
 سقطت مف "ؼ".( 4)
 أااؼ في "ؼ": ال. ( 5)
 مف "أ". ،18ؽ:  ،2نياية ص: ( 6)
 سقطت مف "ـ". ( 7)
 في "ؼ":  انت. ( 8)
 مف "غ". ،90ؽ:  ،2نياية: ص: ( 9)
 سقطت مف "ـ".( 10)
 في "ـ": يجدك. ( 11)
 سقطت مف "ـ".( 12)
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.......................................................... 

المؤمنيف إال أٌنو تعالى عصميـ مف  يدىـ، فلٌما كقتؿ  -(1)صلى ا عليو كسلـ-يريدكف قتؿ رسكؿ ا 
 انكا في غاية الرغبة في ذلؾ صح أف يكص كا بو مجازان،  ما يقاؿ: النار محرقة، كالسـ قاتؿ، بمعنى أف 

 . (3)ي عبلف فعليا إذا كجدا محبلن قاببلن (2)شأنيما ذلؾ، ك
، (4)يد قتليـ بذلؾ؟ قلنا: فامدتو زيادة التأ يد(فإف قيؿ: قتؿ األنبياء ال ي كف إاٌل بغير )حؽ، فما فامدة تقي

 (6).(5)كالتصريح بعظـ ذنبيـ، كقباحة فعليـ(
 . ما يمتنع دخكليا في خبر)ليت( ك)لعؿ( باالت اؽ 7الفاء في خبر "إّف" ( قولو: )ومنع سيبويو إدخاؿ

، أك ن رةه مكصكفةه  ، أك ظرؼه اعلـ أفَّ المبتدأ إذا تامف معنى الشرط  بأف ي كف اسمان مكصكالن صلتو فعؿه
ص تو فعؿ أك ظرؼ   قكلؾ: "الذم يأتيني في الدار فلو درىـ"، "ك ؿ رجؿ يأتيني في الدار فلو درىـ"، 

الصلة أك  (10)ليا، ك كف (9)كمشابيان  بمنزلة  لمة الشرط، (8)صح دخكؿ ال اء في خبره  ل كف المبتدأ حينمذ
الص ة بمنزلة فعؿ الشرط، ك كف الخبر بمنزلة جزاء الشرط، فيجكز أف يدخؿ ال اء عليو دخكليا على جزاء 

 الشرط  تشبييان للجملة االسمية بالجملة الشرطية  في  كف الجزء األكؿ منيا سببان للثاني  إال أف 
                                                           

 في "ـ": عليو السبلـ. ( 1)
 سقطت مف "ـ".( 2)
 .177-7/176 ،مفاتيح الغيب ،ينظر: الرازم( 3)
 سقطت مف "ؼ".( 4)
 ،كأاػػاؼ الػػرازم كجيػػان ثالثػػان كىػػك: أف ي ػػكف المػػراد أنيػػـ قصػػدكا بطريقػػة الظلػػـ فػػي قػػتليـ طريقػػة العػػدؿ. ينظػػر: الػػرازم( 5)

 . 7/177 ،مفاتيح الغيب
مف حيػث أنيػـ إنمػا باشػركا قتػؿ ىػؤالء السػادات مػيبلن مػنيـ إلػى الظلػـ المحػض ال ألجػؿ حػؽ ثابػت فػي أااؼ في "غ": ( 6)

 . ن س األمر كال في زعميـ الباطؿ يدعكىـ إلى القتؿ
زيػده  :" أكلمػؾ حبطػت أعمػاليـ"   قكلػؾ :ي ػكف الخبػر قكلػو تعػالى ،علػى رأم سػيبكيو الػذم يمنػع دخػكؿ ال ػاء علػى الخبػر  7

كعلػػى رأم غيػػره ي ػػكف الخبػػر قكلػػو " فبشػػرىـ  ،كي ػػكف قكلػػو تعػػالى " فبشػػرىـ بعػػذاب ألػػيـ" اعتػػراض ،فػػافيـ رجػػؿه صػػالح
 .  3/93 ،الدر المصوف ،. السميف الحلبي 3/75 ،البحر المحيط ،أبك حياف :بعذاب أليـ"  . ينظر

 سقطت مف "ـ". (8)
 مف "ـ ". ،238ؽ:  ،1نياية ص: ( 9)
 سقطت مف "ؼ".( 10)
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.......................................................... 

ذا دخلت على المبتدأ المذ كر شيء مف  (1)الخبر لمَّا لـ ي ف جزاءن حقيقة جاز تجريده عف ال اء أياان، كا 
تلزميا الصدارة، فبل يدخليا نكاسخ  (2)نكاسخ االبتداء زاؿ مشابيتو ل لمة الشرط  )ألف  لمة الشرط(

في الجملة ال يدخؿ على  (4)يؤثر (3)االبتداء  ألف تلؾ النكاسخ تؤثر معنى في الجملة، كقد تقرر أف ما
دَّرة بما يلزمو الصدارة جملة ميصى
، فلما زالت مشابية المبتدأ ل لمة الشرط بدخكؿ نكاسخ االبتداء عليو (5)

 .(6)د سيبكيوامتنع دخكؿ ال اء في خبره عن
الم سكرة ال يمنع دخكؿ ال اء  (7)كفىرَّؽى األخ ش بيف )إٌف( الم سكرة كبيف سامر نكاسخ االبتداء  فقاؿ: إفٌ  

ير يغمامكف ما دخلت ىي عليو ال ت (9)على أنيا ل كنيا لتحقيؽ (8)في خبرىا، بخبلؼ سامر النكاسخ بناء
زكؿ مشابيتو ب لمة الشرط، فجاز دخكؿ ال اء في قكلو معنى في الجملة فبل ت (10)معنى االبتداء كال تؤثر

 . كركل (11)مع أنو خبر )إف(  ل كنو في معنى الجزاء، ف أنو قيؿ: مف ي  ر فبشرىـ َّمصُّتعالى: 
 

                                                           

 في "ؼ": أدخلت. ( 1)
 مف "غ". ،91ؽ:  ،1نياية: ص:  سقطت مف "ؼ".( 2)
 سقطت مف "ؼ".( 3)
 في "ـ": تؤثر. ( 4)
 في "ـ": المصدرة. ( 5)
فػػإف صػػلتو  ،. كقػػاؿ الزجػػاج: إنمػػا جػػاز دخػػكؿ ال ػػاء فػػي خبػػر )إٌف( للمكصػػكؿ141-1/137 ،الكتػػاب ،ينظػػر: سػػيبكيو( 6)

ألٌف  ،كال: ليػت الػػذم يقػـك في رمػػؾ ،فػػال بلـ علػى االبتػػداء فػبل يجػكز: إٌف زيػػدان فقػامـ ، ػػأٌف " إٌف" لػـ تػذ ر ،بمنزلػة الشػرط
عرابو ،التمني مزيؿه لمعنى االبتداء. ينظر: الزجاج  . 1/391 ،معاني القرآف وا 

 سقطت مف "ؼ".( 7)
 مف "أ". ،19ؽ:  ،1نياية ص: ( 8)
 في "ـ": التحقيؽ. ( 9)
 في "ـ"ك"ؼ": يؤثر. ( 10)
"عبػد ا اػربناه" ألف معناىمػا فػي االبتػداء سػكاء. فجػاز دخػكؿ مثاؿ ذلؾ: قكلؾ: " إٌنػا عبػد ا اػربناه". مثػؿ قكلػؾ" ( 11)

 . 1/85 ،معاني القرآف ،على ع س أخكاتيا. ينظر: األخ ش ،ال اء في خبرىا  ألنيا لـ تحدث تغييران في الجملة
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 حص مس خس حس  جس مخ جخ مح جح مج حج  مث هت متُّ
  َّخض حض جض  مص خص

.......................................................... 

أنو يجكز زيادة ال اء في خبر المبتدأ مطلقان، نحك: "زيد فقامـ"، كاستدؿ بقكؿ الشاعر ]مف  (1)عف األخ ش
 الطكيؿ[: 

كقاملةو خكالفي فان ٍح فتاتىييـ
يٍَّيًف خلكه  (2) * كأ ركمةي الحى

 (4) ىما ًىيا (3)
ؿي مثلو بنحك: ىذه خكالف فان ح ، ، كاأل رك (6)كخكالف قبيلة مف اليمف .(5)كسيبكيو ييؤىك  مة مف ال ـر

 .(7) األعجكبة مف العجب
 مضُّ: (8)أم كلعدـ تجكيز سيبكيو دخكؿ ال اء في خبر "إف"  قيؿ الخبر قكلو تعالىقولو: )ولذلؾ(؛ 
تقديمان للكعيد على الح ـ، ؛ َّحض جض  مصُّبينيما قكلو:  (9)اعترض، َّجع مظ حط

المذ كر، كىك جكاب شرط محذكؼ   (10)كاىتمامان لبياف سببية اتصافيـ باألكصاؼ الثبلثة المذ كرة للكعيد
 .(11)أم: إذا  اف األمر  ذلؾ كاتص كا بيا فبشرىـ بعذاب أليـ

                                                           

 . 85-1/83 ،معاني القرآف ،ينظر: األخ ش( 1)
 سقطت مف "ؼ".( 2)
 في "ـ": خلؽ. ( 3)
 ،8/19 ،1/315/455 ،خزانػػػة األدب ،اسيتشػػػيد بػػػو فػػػي العديػػػد مػػف ال تػػػب. ينظػػػر: البغػػػدادم ،نسػػػبةلػػـ أقػػػؼ لػػػو علػػػى ( 4)

 ،1/273 ،شػػرح أبيػػات سػػيبويو ،يكسػػؼ بػػف أبػػي سػػعيد ،. السػػيرافي71ص  ،الجنػػى الػػداني ،. المػػرادم11/61/368
 مصر.  ،م تبة ال ليات األزىرية ،تحقيؽ محمد ىاشـ ،ـ1974-ى 1394

 . 1/139 ،لكتابا ،ينظر: سيبكيو( 5)
-ى 1420 ،1ط ،3/1951 ،شػػمس العمػػـو ودواء كػبلـ العػػرب مػػف الكمػػـو ،نشػػكاف بػف سػػعيد اليمنػي ،ينظػر: الحميػرم( 6)

 بيركت.  ،دار ال  ر المعاصر ،تحقيؽ: حسيف العمرم / مطير اإلرياني/ يكسؼ عبد ا ،ـ1999
 .268ص ،مختار الصحاح ،ينظر: الرازم( 7)
 في "ـ": أااؼ أك. ( 8)
 في "ؼ": اعتبر مف. ( 9)
 مف "ؼ". ،10ؽ:  ،2نياية ص: ( 10)
كفػػي ىػػذا تزييػػؼ دليػػؿ سػػيبكيو بػػأف القيػػاس قيػػاس مػػع ال ػػارؽ  ألف )إٌف( الم سػػكرة ك ػػذا الم تكحػػة أياػػان ال تغيػػر معنػػى ( 11)

لػذا قػد صػرح الثقػات بػأف ال ػاء  ،بخبلؼ ال اء فإنيا تغير ال ػبلـ مػف الخبريػة إلػى اإلنشػاء ،ال بلـ  ألنو باؽ على خبريتو
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  َّحق مف خف حف جف مغ جغ مع  جع مظ حط مضُّ 

كقولؾ زيٌد فاْفَيـ رجٌؿ صالح، والفرؽ أنو ال يغير  َّمغ جغ مع  جع مظ حط مضُّ 
 يدفع عنيـ العذاب. َّمف خف حف جفُّمعنى االبتداء بخبلفيما.

أم بطلت، كالمراد بأعماليـ ما ىـ عليو مف ادعاميـ التمسؾ بالتكراة،   َّجع مظُّقولو تعالى: 
قامة شريعة مكسى عليو السبلـ ببطبلنيا في الدنيا تبدؿ مدحيـ بالذـ، كثناؤىـ باللعف، كعدـ  (1)كالمراد .كا 

ف لـ ، فصارت  أ(4)بيا مثكبة (3)، كبطبلنيا في ا خرة ظاىر  حيث )لـ يستحقكا((2)حقف دماميـ كأمكاليـ
  (6).(5)ت ف

  

                                                                                                                                                                                      

ظيػػار المقػػت علػػى كجػػو التأ يػػد. ينظػػر: القكنػػكم حاشػػية  ،ىنػػا اعترااػػية. كن تػػة االعتػػراض ىنػػا التشػػديد فػػي الكعيػػد كا 
 . 77-6/76 ،القونوي عمى البيضاوي

 ادعاميـ... أااؼ في "ؼ": بأعماليـ ما ىك عليو مف( 1)
 .3/78 ،البحر المحيط ،أم القتؿ كالسبي كأخذ الماؿ كاالسترقاؽ في الدنيا. كفي ا خرة العقاب الدامـ. ينظر: أبك حياف( 2)
 في "ـ": يستحقكف. ( 3)
 مف "غ". ،92ؽ:  ،1نياية: ص: ( 4)
 في "ؼ": ي ف. ( 5)
"فػإف حػاجكؾ" أنػزؿ قكلػو "ألػـ تػر إلػى الػذيف أكتػكا نصػيبان مػف أااؼ في "غ": ثػـ إنػو تعػالى لمػا نبػو علػى عنػادىـ بقكلػو ( 6)

ال تاب" أم التكراة على أف ي كف تعريؼ ال تاب للعيد كمف للتبعيض بناء على أف النصب الذم أكتكه مف ذلؾ المعيكد 
ف  ػػاف نصػػيبان عظيمػػان فػػي ن سػػو إال أف بعاػػان مػػف ،كىػػك مػػا فيمػػكا مػػف معانيػػو ك ػػدحكا فػػي تحصػػيلو منػػو معػػاني  كىػػك كا 

التكراة لتعذر إحاطة البشر بجميع المعاني فػي  ػبلـ ا تعػالى أك لبيػاف جػنس النصػيب كىػك ن ػس التػكراة كمعنػى ايتاميػا 
 إياىـ إنزاليا علييـ.
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 اخلامت٘

  الذم بذ ره تتـ الصالحات، الحمد الذم يسَّر كأعاف على إتماـ ىذه الدراسة. الحمد
 :التكصياتألبرز النتامج التي تكصلت إلييا الباحثة، مع بعض  ىذا تسجيؿه  دراسةال ىذهختاـ  كفي
 

 : اليتائج: أّاًل

تحصيؿ العلـك  فيفي بناء شخصيتو كتميزه  كااحه  أثره عاش فيو شيخ زاده  الذم عصرلل  اف .1
 ككفرة المكارد كاألمكاؿ.  ،بو مف استقرار سياسي عصره لما تميز  المختل ة

 أبرزىاك  ،فقد تنكعت صي  ذ رىا  ليا اسـو  أمزاده على البيااكم  شيختخصص نسخ حاشية  لـ .2
 . «شيخ زاده على ت سير القااي البيااكم حاشية»

 ة حافلة جامعة لما ت رؽ ال كامد مف  تب الت سير بعبارات سيلة كااحة. شيخ زاده حاشي حاشية .3
كزاخرة  ،كبيافه  شرحه  كفييا مكسعةه  إحداىماشيخ زاده حاشيتيف على ت سير البيااكم    تب .4

كالنقكالت فييا  ،بإيجازو  كمبينةه  كاألخرل مكاحةه  ،بالتكايحات كالنقكالت مف ت سير اإلماـ الرازم
 النسخة كأما. بالنسخة األكلى، كقد تامنت ىذه الدراسة تحقيؽ الحاشية الثانية مقارنةن  قليلةه 

 . النسخة األكلى فيي لحاشيةا مفالمطبكعة 
 ،كعلكميا اللغةك  ،القراءات بيران  فشملت:  تنكعان  زاده في حاشيتو في الت سير خمصادر شي تنكعت .5

 كغير ذلؾ.
كل ف ىذا قليؿه  ،أحيانان  كترؾ شرح بعض العبارات ،شيخ زاده عبارات البيااكم شرحان دقيقان  شرح .6

 . كىك مكاح في مكااعو مف الرسالة ،جدان 
 ان باإلاافة إلى اتباعو طرق .كأخرل باإليجاز ،منيج شيخ زاده في بحث المسامؿ تارة بالت صيؿ اتسـ .7

 كمخاطبة القارئ بأل اظ إنشامية.  ،مثؿ افتراض األسملة كاألجكبة  تحرؾ الذىف شامقةن 
فقد   تأثران بالمصنؼ القااي البيااكم  على منيج شيخ زاده في حاشيتو منيج الت سير بالرأم يغلب .8

  ما أنو يؤيد رأيو باألدلة كأقكاؿ العلماء.   ،آرامومعظـ  فيكافقو 
شيخ زاده ببياف علكـ القرآف المختل ة مثؿ الم ي كالمدني مف السكر، كأسباب نزكؿ ا يات،  اىتـ .9

 ذلؾ. كالمناسبات  
شيخ زاده اعتناءن خاصان بعلـ القراءات، فقد  اف يذ ر القراءة كينص على أصحابيا،  ما أنو  اعتنى .10

 يبيف الشاذ منيا كالاعيؼ ككجو اع و، كاعتنى  ذلؾ بتكجيو القراءات. 
ف ذ ر منيا شيمان سبقيا بما يدؿ  ،المكاكعة كالاعي ة الركايات نقؿبقلة  حاشية شيخ زاده تتميز  .11 كا 

 تاعي يا غالبان.  على
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 ،كبالعمكـ ،على الترجيح بالقرآف معتمدان   الم سريف آراءشيخ زاده في حاشيتو بالترجيح بيف  اىتـ .12
 كغير ذلؾ. ،كبمبلءمة المقاـ ،كبالسياؽ

 تكظيؼب أياان  اعتنىك  ،شيخ زاده ببياف بعض القاايا األصكلية ذات الدالالت الت سيرية اعتنى .13
 ت سيره  يات القرآف ال ريـ.  في البرىانيةكالمنطؽ كاألقيسة  لعقؿا

 الشعرية.  الشكاىدبك  ،النبكم الشريؼ الحديثبك  ،شيخ زاده في حاشيتو بالقرآف ال ريـ استدؿ .14
كدالالت حركؼ  ،بياف معاني الم ردات خاصةبك  ،شيخ زاده في علكـ اللغة بش ؿ خاص اعتنى .15

 كالبديع.   ،كالبياف ،كالمعاني ،كعلـ النحك ،كاالشتقاؽ الصرؼك  ،المعاني
 

  :  التْصٔات: ثاىًٔا

 : الباحثة با تي تكصي
 علميان شامبلن ل ؿ األجزاء كالسكر.  تحقيقان البيااكم  علىحاشية شيخ زاده  تحقيؽ است ماؿ .1
بدَّ مف  البؿ  علمي،ال تحقيؽالمف  خاليةو  تجاريةو  مف الحكاشي بطبعاتو  على عدـ إخراج أمٍّ  العمؿ .2

خراجيا بصكرة علمية  العمؿ  . بقيمتيا العلمية تليؽعلى تحقيقيا كا 
 ،كحاشية الطيبي على ت سير ال شاؼ ،باـ حاشية شيخ زاده على ت سير القااي البيااكم أكصي .3

 الدراسات برامجك ذلؾ  ،الت سير في  لية الدعكة كأصكؿ الديف قاتمسا إلىكت سير اإلماـ الرازم 
 ي اد كال ،العلـ لبةلط م يدةال زاخرةال علكـالك  قيمة،ال معلكماتالك  دقيقة،ال معانياللما فييا مف   العليا

 الطالب يجدىا إال في ىذه المؤل ات. 
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  فَضؼ اآلٓات الكضآىٔ٘ الهضمي٘

 
 الرقـ اآلية بالرسـ القرآني السورة اآلية الصفحة
َّ  رن مم  ام يل ىل مل ُّٱ البقرة 20 112  

1 

َّ   مم ام يل ىل ملُّ البقرة 60 107  
2 

31،37 ،42 ،
45 ، 
206 

ٱَّ من خن حن جن  يمُّ البقرة 89
3 

ٱَّ ني مي زي ريُّٱ البقرة 131 203، 42
4 

َّخل حل جل ٱُّٱ البقرة 163 120، 51  
5 

َّخت حت  جت هب ٱُّٱ البقرة 185 125، 69، 59  
6 

َّزبمب ٱُّٱ البقرة 228 120، 51  
7 

55 ،58 ، ،71 ،
95 ،96 ، 

97 ،98 ،100 ،
102، 103 ،

104 

َّ مم خم حم جم يل ىل مل خل ُّٱ آؿ عمراف  1-2  
8 

َّٱ...  ىن من  خن حن جن ُّٱ آؿ عمراف 3 105  
9 

39 ،108 ،
109 

110 ،111 
 

َّٱٱٰر ٰذ يي ىي مي  خيُّ آؿ عمراف 4  
10 

47 ،54 ،112 
113 

 َّ زت  رت يب ىب نب مب ُّٱ آؿ عمراف  5
11 
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48 ،54 ،54 ،
59، 65 ،114 

115 ،116 
117 

َّ  ....... ىف يث  ىث نث مث ُّٱ آؿ عمراف 6  
12 

 

 

 

43 ،48 ،51 ،
54 ،59 ،67 ،

117 ،119 ،
120 ،121 ،
122 ،123 ،
124 ،125 ،
126 ،127 ،
128 ،129 ،
130 ،131 ،
132 ،133 ،
134 ،135 

 َّ...زن رن مم ام  يل  ٱُّٱ آؿ عمراف 7
13 

49 ،136 ،
137 

138 ،139 
140 

 َّ  ...خف حف جف مغ جغ مع جع ُّٱ آؿ عمراف 8
14 

 َّ...خم حم جم  هل مل خل ُّٱ آؿ عمراف 9 79، 65، 50
15 

41 ،46 ،65 
143 ،144 
145 ،146 

 َّ ... جم يل ىل مل خل ُّٱ آؿ عمراف 10
16 

46 ،68 ،147 
147 ،148 

 َّ... جي  يه ىه ُّٱ آؿ عمراف 11
17 

55 ،56 ،149 ، 
150 ،151 

ٱَّ...نئ مئ زئ رئ ُّٱ آؿ عمراف 12
18 
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52 ،55 ،55 
79 ،152 ،

153 
154 ،155 ، 
156 ،157 
158 ،159 
160 ،161 
162 ،163 
164 ،165 

عمرافآؿ  13  َّ...ىت نت مت زت  رت يب ُّٱ 

 

 

 

19 

36 ،65 ،166 
167 ،168 
169 ،170 
171 ،173 
174 ،175 

176 

 ني مي زي ري ٰى ُّٱ آؿ عمراف 14

ٱَّ...ىي

20 

177 ،178 
179 ،180 

181 

ٱَّ...مس خس حس جس  مخٱُّ آؿ عمراف 15
21 

50 ،78 ،182 
183 ،184 

َّ ... يل ىل مل خل ُّٱ آؿ عمراف 16  
22 

185 ،186 
187 ،188 

 

َّ   ...ىن من خن ُّٱ آؿ عمراف 17  
23 

77 ،189 
190 ،191 
193 ،194 
195 ،196 

عمرافآؿ  18  24 َّ  ...يي ىي مي خي حي جي  يه  ُّٱ 
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197 ،198 
199 ،200 

201 
34 ،36 ،40 ،
42 ،65 ،203 

204 ،205 
206 ،207 

208 

ٱَّ  ... مبنب زب  رب يئ ىئ ٱُّٱ آؿ عمراف 19
25 

38 ،61 ،67 ،
209 ،210 
211 ،212 

ٱَّ..  ام يل ىل مل ُّٱ آؿ عمراف 20
26 

214 
215 ،216 

217 

ٱَّ ... حج  مث هت مت ُّٱ آؿ عمراف 21
27 

 َّ ..  جع مظ حط مض ٱُّٱ آؿ عمراف 22 218
28 

ٱَّممرنزنمنننىنينُّ آؿ عمراف 49 117، 59، 54 29 

42 ،203 
 

ٱَّ...ٍَُِّّّّّٰرئزئمئُّ آؿ عمراف 85 30 

ٱَّ   ىي ني مي زيُّ آؿ عمراف 191 106
31 

ٱَّ  جخ مح جح مج ُّٱ آؿ عمراف 193 183، 50
32 

َّ  ّٰ ِّ ُّ َّ ٱُّٱ النساء 22 120، 51  
33 

َّ  مش هت مت هبُّ النساء 79 107  
34 

76 ،133 ،
134 

َّىي مي خي حي جيُّ النساء  171  
35 
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75 ،212 ،
213 

ٱَّ حق مف خف حف جف ُّٱ المامدة 90
36 

75 ،212 ،
213 
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 تحقيػػؽ عبػد ال ػػريـ مجاىػػد، موصػػؿ الطػػبلب إلػى قواعػػد اإلعػػراب ، ، خالػػد بػف عبػػد ا الجرجػاكم ،
 ت. ـ، الرسالة، بيرك 1996ى/1415، 1ط

  تحقيػػؽ علػػي الاػػباع، المطبعػػة النشػػر فػػي القػػراءات العشػػر محمػػد بػػف محمػػد ، الجػػزرم، ابػػف ،
 التجارية ال برل. 

  م تبػة ى1351، بػدكف طبعػة، غايػة النيايػة فػي طبقػات القػراء محمد بف محمػد ، الجزرم، ابف ،
 ابف تيمية. 

  ـ، دار 1999ى/1420، 1طمنجػػد المقػػرئيف ومرشػػد الطػػالبيف، ، محمػػد بػػف محمػػد الجػػزرم، ابػػف
 ال تب العلمية. 

  المحتسػػػب فػػػي تبيػػػيف وجػػػوه شػػػواذ القػػػراءات واإليضػػػاح عنيػػػاجنػػػي، أبػػػك ال ػػػتح عثمػػػاف، ابػػػف ،
 ـ، كزارة األكقاؼ، المجلس األعلى للشؤكف اإلسبلمية. 1999ى/1420

 4، طالصػػػػػحاح تػػػػػاج المغػػػػػة وصػػػػػحاح العربيػػػػػةجػػػػػكىرم، أبػػػػػك نصػػػػػر إسػػػػػماعيؿ بػػػػػف حمػػػػػاد، ال ،
 ، دار العلـ للمبلييف، بيركت، تحقيؽ أحمد عبد الغ كر عطار. ـ1987ى/1407

   ـ، دار إحيػػػاء 1952ى/1271، 1، طالجػػػرح والتعػػػديؿحػػػاتـ، عبػػػد الػػػرحمف بػػػف محمػػػد، ابػػػف أبػػػي
 التراث العربي، بيركت. 

  ،ط: بػػدكف، كشػػؼ الظنػػوف عػػف أسػػامي الكتػػب والفنػػوفحػػاجي خلي ػػة، مصػػط ى بػػف عبػػد ا ،
 غداد. ـ، م تبة المثنى، ب1941

   دار ال تب العلمية، بيركت.جوامع السيرة النبوية، ، بف أحمد  ، أبك محمد عليابف حـز 
  م تبة الخانجي، القاىرة. الفصؿ في الممؿ واألىواء والنحؿ، أبك محمد علي بف أحمد، ابف حـز ، 
  أبػػك محمػػد علػػي بػػف أحمػػد، ابػػف ، ، 2، تحقيػػؽ إحسػػاف عبػػاس، طرسػػائؿ ابػػف حػػـز األندلسػػيحػػـز

 ـ، المؤسسة العربية للدراسات كالنشر، بيركت. 1987
  ،ـ، الم تب اإلسبلمي، بيركت. 1994ق/1415، 3، ط تاريخ الدولة العثمانيةحسكف، علي 
 تحقيػػؽ إحسػػاف معجػػـ األدبػػاء إرشػػاد األريػػب إلػػى معرفػػة األديػػب، بػػف عبػػد ا  حمػػكم، يػػاقكتال ،

 ت. ـ ػ دار الغرب اإلسبلمي، بيرك 1993ى/1414عباس، ط، 
 ـ، دار صادر، بيركت. 1995، 2، طمعجـ البمداف، ياقكت بف عبد ا حمكم، ال 
 1، طشػػػػػمس العمػػػػػـو ودواء كػػػػػبلـ العػػػػػرب مػػػػػف الكمػػػػػـوحميػػػػرم، نشػػػػػكاف بػػػػػف سػػػػعيد اليمنػػػػػي، ال ،

ـ، تحقيػػػػػػؽ: حسػػػػػػيف العمػػػػػػرم / مطيػػػػػػر اإلريػػػػػػاني/ يكسػػػػػػؼ عبػػػػػػد ا، دار ال  ػػػػػػر 1999ى/1420
 المعاصر، بيركت. 
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  تحقيػػػؽ صػػػدقي جميػػػؿ، البحػػػر المحػػػيط فػػػي التفسػػػير، األندلسػػػي ف يكسػػػؼحيػػػاف، محمػػػد بػػػأبػػػك ،
 ، دار ال  ر، بيركت.ى1420

 ـ، تحقيػػؽ عبػػد 1982ى/1402، غريػػب الحػػديثخطػػابي، أبػػك سػػليماف حمػػد بػػف إبػػراىيـ البسػػتي، ال
 ال ريـ الغرباكم، دار ال  ر، دمشؽ.

 تحقيػػػؽ مصػػػط ى عطػػػا، دار ى1417، 1، طتػػػاريخ بغػػػدادخطيػػػب البغػػػدادم، أبػػػك ب ػػػر أحمػػػد، ال ،
 ال تب العلمية، بيركت. 

 ى1424، 1، طاإليضػػاح فػػي عمػػـو الببلغػػةخطيػػب القزكينػػي، جػػبلؿ الػػديف محمػػد بػػف عمػػر، ال-
 ـ، دار ال تب العلمية، بيركت. 2003

 عنايػة القاضػي وكفايػة الراضػي عمػى تفسػير البيضػاويخ اجي، شياب الديف أحمد بف محمػد، ال ،
 دار صادر، بيركت. 

  تحقيػؽ إحسػاف عبػاس، وفيات األعياف وأنباء أبناء الزمػافخل اف، أبك العباس شمس الػديف، ابف ،
 ـ، دار صادر، بيركت.1971، 1ط

 ى1403، فيارس عمـو القرآف الكريـ لمخطوطات دار الكتػب الظاىريػةخيمي، صبلح محمػد، ال-
 ـ، مجمع اللغة العربية، دمشؽ. 1983

 ، تحقيػػؽ حسػػيف  مسػػند الػػدارمي )سػػنف الػػدارمي(أبػػك محمػد عبػػد ا بػػف عبػد الػػرحمف ،  الػدارمي ،
ـ ، دار المغنػػػػي للنشػػػػر كالتكزيػػػػع ، الممل ػػػػة العربيػػػػة 2000ىػػػػػ/1412، 1سػػػػليـ أسػػػػد الػػػػداراني ، ط

 السعكدية . 
 ـ، 2007ى/1428، 1، طجػامع البيػاف فػي القػراءات السػبعداني، أبك عمرك عثمػاف بػف سػعيد، ال

 الشارقة، اإلمارات. جامعة 
 تحقيؽ محيي الديف رمااف ،  المكتفى في الوقؼ واالبتداء،عيد، سعثماف بف أبك عمرك  داني، ال

 ـ، دار عمار.2001ى/1422، 1ط
 دار ال تب العلمية، بيركت. طبقات المفسريفداككدم، محمد بف علي شمس الديف، ال ، 
  ، تحقيؽ محمد محيي الديف عبد الحميد ، الم تبة  سنف أبي دوادأبك دكاد ، سليماف بف األشعث ،

 العصرية ، بيركت . 
 2، تحقيػػػػػػػػػؽ محمػػػػػػػػد التميمػػػػػػػػػي، طالعػػػػػػػػػرش، محمػػػػػػػػد  ذىبي، شػػػػػػػػمس الػػػػػػػػػديف أبػػػػػػػػك عبػػػػػػػػػد االػػػػػػػػ ،

 ـ، عمادة البحث العلمي، المدينة المنكرة.2003ى/1424
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 1، طألعصػػارمعرفػػة القػػراء الكبػػار عمػػى الطبقػػات وا، محمػػد  ذىبي، شػػمس الػػديف أبػػك عبػػد االػػ ،
 ـ، دار ال تب العلمية. 1997ى/1417

 ـ، مؤسسػػة 1985ى/1405، 3، طسػير أعػبلـ النػببلء ، ذىبي، شػمس الػديف أبػك عبػد ا محمػػدالػ
 الرسالة. 

 1، طتػػػاريخ اإلسػػػبلـ ووفيػػػات المشػػػاىير واألعػػػبلـذىبي، شػػػمس الػػػديف أبػػػك عبػػػد ا محمػػػد، الػػػ ،
 ـ، دار الغرب اإلسبلمي.2003

 م تبة كىبة، القاىرة. التفسير والمفسروفحسيف، ذىبي، محمد ال ، 
 دار إحيػػاء التػػراث العربػػي، ى1420، 3، طمفػػاتيح الغيػػب، بػػف عمػػر  أبػػك عبػػد ا محمػػدرازم، الػػ ،

 بيركت. 
 ـ، 1997ى/1418، 3، تحقيػػؽ طػػو العلػػكاني، طالمحصػػوؿرازم، أبػػك عبػػد ا محمػػد بػػف عمػػر، الػػ

 مؤسسة الرسالة. 
 تحقيػؽ طػو سػعد، دار ال تػاب العربػي،  معػالـ أصػوؿ الػديفرازم، أبك عبد ا محمد بف عمر، ال ،

 لبناف. 
 5، تحقيػػػػػػؽ يكسػػػػػػؼ الشػػػػػػيخ محمػػػػػػد، طمختػػػػػػار الصػػػػػػحاحرازم، زيػػػػػػف الػػػػػػديف أبػػػػػػك عبػػػػػػد ا، الػػػػػػ ،

 ـ، الم تبة العصرية، بيركت. 1999ػ/ى1420
 تحقيػػػؽ ى1412، 1، طب القػػػرآفالمفػػردات فػػػي غريػػراغػػب األصػػ ياني، أبػػػك القاسػػـ الحسػػػيف، ال ،

 ص كاف الداكدم، دار القلـ، بيركت.
 1، تحقيػؽ عػادؿ الشػدم، طتفسػير الراغػب األصػفيانيراغب األص ياني، أبك القاسػـ الحسػيف، ال ،

 ـ، دار الكطف، الرياض.2003ى/1424
  ،ـ، الييمة المصرية العامة لل تاب.1990، تفسير المنارراا، محمد رشيد علي 
 دار اليداية. تاج العروس مف جواىر القاموسمحمد بف محمد ،  أبك ال يضزبيدم، ال ، 
 ـ، تحقيؽ علي الحمد، 1984ى/1404، 1، طالجمؿ في النحوزجاجي، أبك القاسـ عبد الرحمف، ال

 مؤسسة الرسالة، بيركت. 
 بػي ، مطبعػة عيسػى البػابي الحل3، طمناىؿ العرفاف في عمـو القػرآفزرقاني، محمد عبد العظيـ، ال

 كشر اه. 
 1، تحقيػػػػؽ محمػػػػد إبػػػػراىيـ، طالبرىػػػػاف فػػػػي عمػػػػـو القػػػػرآفزر شػػػػي، أبػػػػك عبػػػػد ا بػػػػدر الػػػػديف، ال ،

 ـ، دار إحياء ال تب العربية، بيركت.1957ى/1376
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 بيركت. للمبلييف علــ، دار ال2002، 15، طاألعبلـزر لي، خير الديف بف محمكد، ال ، 
 دار ال تاب ى1407، 3، طائؽ غوامض التنزيؿالكشاؼ عف حقزمخشرم، أبك القاسـ محمكد، ال ،

 العربي، بيركت. 
 ـ، 1993، 1، تحقيؽ علػي بػكملحـ، طالمفصؿ في صنعة اإلعرابزمخشرم، أبك القاسـ محمكد، ال

 م تبة اليبلؿ، بيركت.. 
 ـ، دار عمػار، 2014ى/1435، 9، طببلغة الكممة في التعبير القرآنػيسامرامي، فااؿ صالح، ال

 عٌماف. 
 الم تبة العتيقة كدار التراث.مشارؽ األنوار عمى صحاح اآلثار، عياض بف مكسى ، ي السبت ، 
 تحقيػؽ محمػكد الطنػػاحي كعبػد ال تػػاح طبقػػات الشػافعية الكبػػرىسػب ي، تػاج الػػديف عبػد الكىػاب، ال ،

 ، ىجر للطباعة كالنشر كالتكزيع. ى1413، 2الحلك، ط
 ـ، تحقيػؽ محمػد 2006ى/1437، 2، طالوقػوؼعمػؿ سجاكندم، أبي عبد ا محمد بف طي ػكر، ال

 العبيدم، م تبة الرشد، الرياض.
 منشػكرات دار الضوء البلمػع ألىػؿ القػرف التاسػعسخاكم، شمس الديف محمد بف عبد الرحمف، ال ،

 بيركت.  ،م تبة الحياة
  تحقيؽ عيد الحسيف القتلي، مؤسسػة الرسػالةاألصوؿ في النحوالسراج، أبك ب ر بف السرم، ابف ، ،

 بيركت. 
  ،ـ، مطبعػػػة 1928ى/1346، ط: بػػػدكف، معجػػػـ المطبوعػػػات العربيػػػةسػػػر يس، يكسػػػؼ بػػػف إليػػػاف

 سر يس، مصر. 
  ـ، تحقيؽ إحساف عباس، دار صادر، 1968، 1، طالطبقات الكبرىسعد، أبك عبد ا محمد، ابف

 بيركت. 
 لعلميػػػػة، ـ، دار ال تػػػػب ا1987ى/1407، 2، طمفتػػػػاح العمػػػػـوسػػػػ ا ي، يكسػػػػؼ بػػػػف أبػػػػي ب ػػػػر، ال

 بيركت. 
 تحقيػؽ الػدر المصػوف فػي عمػـو الكتػاب المكنػوفسميف الحلبي، أبك العبػاس أحمػد بػف يكسػؼ، ال ،

 أحمد الخراط، دار القلـ، دمشؽ. 
  ،ـ، م تبة الخانجي، القػاىرة، تحقيػؽ عبػد 1988ى/1408، 3، طالكتابسيبكيو، عمرك بف عثماف

 السبلـ ىاركف،.
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 1، طواألسػػماء المسػػتعارة فػػي التػػاريخ العربػػي واإلسػػبلمي معجػػـ األلقػػابسػػيد، فػػؤاد صػػالح، ال ،
 ـ، دار العلـ للمبلييف. 1990

  ـ، تحقيػػػؽ عبػػػد 2000-ى1421، 1، طالمحكػػػـ والمحػػػيط األعظػػػـسػػػيده، أبػػػك الحسػػػف علػػػي، ابػػػف
 الحميد ىنداكم، دار ال تب العلمية، بيركت. 

 ـ، تحقيؽ أحمد ميدلي، 2008 ،1، طشرح كتاب سيبويو، الحسف بف عبد اسيرافي، أبك سعيد ال
 علي سيد، دار ال تب العلمية، بيركت. 

 تحقيػؽ محمػد إبػراىيـ، ط: بػدكف، اإلتقػاف فػي عمػـو القػرآف، سيكطي، عبد الرحمف بف أبي ب ر، ال
 ـ، الييمة المصرية العامة لل تاب. 1974-ى1394

 دار ال  ر، بيركت. الدر المنثورسيكطي، عبد الرحمف بف أبي ب ر، ال ، 
 تحقيػػؽ محمػػد بغيػػة الوعػػاة فػػي طبقػػات المغػػوييف والنحػػاةسػػيكطي، عبػػد الػػرحمف بػػف أبػػي ب ػػر، ال ،

 إبراىيـ، ط: بدكف، الم تبة العصرية، لبناف.
 دار ال تب العلمية، بيركت. لباب النقوؿ في أسباب النزوؿ، سيكطي، عبد الرحمف بف أبي ب ر، ال 
 ـ، 1988ى/1408، 1، طاألقػراف فػي إعجػاز القػرآفمعتػرؾ سيكطي، عبد الرحمف بف أبي ب ػر، ال

 دار ال تب العلمية، بيركت. 
 ـ، جامعػػة أـ القػػرل،  ليػػة 2005ى/1424، نواىػػد األبكػػارسػػيكطي، عبػػد الػػرحمف بػػف أبػػي ب ػػر، ال

 الدعكة كأصكؿ الديف. 
 الم تبػػة التكقي يػػة، ىمػػع اليوامػػع فػػي شػػرح جمػػع الجوامػػعسػيكطي، عبػػد الػػرحمف بػف أبػػي ب ػػر، ال ،

 ر، تحقيؽ عبد الحميد الينداكم. مص
  ـ، دار 1974، 1، تحقيػؽ إحسػاف عبػاس، طفوات الوفيات، محمد بف شا ر بف أحمد، ابف شا ر

 صادر، بيركت 
  ـ، تحقيػػػؽ صػػػبحي 1984ى/1404، 1، طتػػػاريخ أسػػػماء الثقػػػاتشػػػاىيف، عمػػػر بػػػف أحمػػػد، ابػػػف

 السامرامي، الدار السل ية، ال كيت. 
 دار القلػػـ، ى1411، 1، طالمعػػالـ األثيػػرة فػػي السػػنة والسػػيرة، شيػػرَّاب، محمػػد بػػف محمػػد حسػػف ،

 بيركت. 
 ـ، 1973ى/1393، العػدد الرابػع، 5، ط األسػماء والصػفات نقػبًل وعقػبلً شنقيطي، محمد األميف، ال

 الجامعة اإلسبلمية، المدينة المنكرة.
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 يػػؽ: الشػػيخ ، تحقإرشػػاد الفحػػوؿ إلػػي تحقيػػؽ الحػػؽ مػػف عمػػـ األصػػوؿشػػك اني، محمػػد بػػف علػػي، ال
 ـ. 1999 -ى 1419، 1أحمد عزك عناية، دار ال تاب العربي، ط

 ط: بػدكف، دار المعرفػة، البدر الطالع بماحسف مف بعد القرف السابعشك اني، محمد بف علي، ال ،
 بيركت.

 دار ابف  ثير، دمشؽ .ى1414، 1، طفتح القديرشك اني، محمد بف علي، ال ، 
 ـ، دار 2003ى/1424، 2، طالممػػع فػػي أصػػوؿ الفقػػوعلػػي، شػػيرازم، أبػػك اسػػحاؽ إبػػراىيـ بػػف ال

 ال تب العلمية. 
 حاشػػية الصػػباف عمػػى شػػرح األشػػموني أللفيػػة ابػػف مالػػؾصػػباف، أبػػك العرفػػاف محمػػد بػػف علػػي، ال ،

 ـ، دار ال تب العلمية، بيركت. 1997ى/1417، 1ط
 تحقيػؽ: إبػراىيـ  – فتح المتعاؿ عمى القصيدة المسماة ببلميػة األفعػاؿصعيدم، حمد بف محمد، ال

 المدينة المنكرة. –، مجلة الجامعة اإلسبلمية ى1418 -ى 1417البعيمي، ط: بدكف، 
 ى1426، 17، طبغيػة اإليضػاح لتمخػيص المفتػاح فػي عمػـو الببلغػةصعيدم، عبد المتعػاؿ، ال-

 ـ، م تبة ا داب. 2005
 1ط الدولػػػػػػػة العثمانيػػػػػػػة عوامػػػػػػػؿ النيػػػػػػػوض وأسػػػػػػػباب السػػػػػػػقوط،صػػػػػػػبلبي، علػػػػػػػي محمػػػػػػػد، ال ،

 ـ، دار التكزيع كالنشر اإلسبلمية، مصر. 2001ى/1421
 ط: بػدكف، العقد المنظػـو فػي ذكػر أفاضػؿ الػرـو، أبك الخير  طاش برم زاده، أحمد بف مصط ى ،

 ـ، دار ال تاب العربي، بيركت. 1975-ى1395
  ،مفتػاح السػعادة ومصػباح السػيادة فػي موضػوعات طاش برم زاده، أحمد بف مصط ى أبػك الخيػر

 ـ، دار ال تب العلمية، بيركت.1985ى/1405، 1، طالعمـو
 الشػقائؽ النعمانيػة فػي عممػاء الدولػة العثمانيػة، أبػك الخيػر  طاش برم زاه، أحمد بػف مصػط ى  ،

 ط: بدكف، دار ال تاب العربي، بيركت. 
  ، ي ، ، تحقيؽ حمدم بف عبػد المجيػد السػل المعجـ الكبيرالطبراني ، سليماف بف أحمد أبك القاسـ 

 ـ ، م تبة ابف تيمية ، القاىرة . 1994ىػػ/1415، 2ط
 ـ، الم تػػػػب اإلسػػػػبلمي، 1985ى/1405، 1، طالمعجػػػػـ الصػػػػغيرطبرانػػػػي، سػػػػليماف بػػػػف أحمػػػػد، ال

 بيركت، تحقيؽ محمد أمرير.
 شػرح كتعليػؽ محمػد ناصػر الػديف تخريج العقيدة الطحاويػةطحاكم، أبك جع ر أحمد بف محمػد، ال ،

 ، الم تب اإلسبلمي، بيركت.ى1414، 2األلباني، ط
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 1، طكشػػػػؼ المػػػػراد فػػػػي شػػػػرح تجريػػػػد االعتقػػػػادطكسػػػػي، نصػػػػير الػػػػديف محمػػػػد بػػػػف الحسػػػػف، ال ،
 ـ، مؤسسة األعلمي للمطبكعات، بيركت. 1988ػ/ى1408

 ـ، 2013ى/1434، 1، طفتوح الغيب في الكشؼ عف قناع الريػبطيبي، شرؼ الديف الحسػيف، ال
 تحقيؽ حسف العمرم. 

 ـ، م تبة النياة 1939ى/1357، 1، طالتحقيؽ التاـ في عمـ الكبلـظكاىرم، محمد الحسيني، ال
 المصرية، القاىرة.

  ـ، الدار التكنسية للنشر، تكنس.1984، التحرير والتنويرعاشكر، محمد الطاىر بف محمد، ابف 
  ـ . 1970ى/1390، التفسير ورجالوعاشكر، محمد ال ااؿ، ابف 
  ،ـ دار الن امس،. 2010ى/1430، 2، طإتقاف البرىاف في عمـو القرآفعباس، فاؿ حسف 
  1، طالروضػػػة البييػػػة فيمػػػا بػػػيف األشػػػاعرة والماتريديػػػةعديػػػة، الحسػػػف بػػػف عبػػػد المحسػػػف، أبػػػك ،

 ػ، مجلس دامرة المعارؼ النظامية، اليند. ى1322
  ؽ دامػػػرة ـ، تحقيػػػ1971ى/1390، 2، طلسػػػاف الميػػػزاف، أبػػػك ال اػػػؿ أحمػػػد بػػػف علػػػي، العسػػػقبلني

 المعرؼ النظامية، اليند، مؤسسة األعلمي للمطبكعات، بيركت.
  تحقيػؽ عبػد السػبلـ  المحػرر الػوجيز فػي تفسػير الكتػاب العزيػز،عطية، أبك محمد عبد الحؽ، ابف

 ، دار ال تب العلمية، بيركت،.ى1422، 1محمد ، ط
  تحقيػؽ محمػد محيػي لػؾ، شرح ابف عقيػؿ عمػى ألفيػة ابػف ماعقيؿ، عبد ا بف عبد الػرحمف، ابف

 ـ، دار التراث، القاىرة. السيكطي، جبلؿ الديف1980ى/1400، 20الديف عبد الحميد، ط
  تحقيػػؽ علػػي البجػػاكم، عيسػػى البػػابي التبيػػاف فػػي إعػػراب القػػرآف، عبػػد ا بػػف الحسػػيف، الع بػػرم ،

 الحلبي كشر اه.
 يػؽ: محمػكد األرنػاؤكط، دار ، تحقشذرات الذىب في أخبار مف ذىبع رم، عبد الحي بف أحمد، ال

 .ـ 1986 -ى  1406، 1بيركت، ط –ابف  ثير، دمشؽ 
  ،الممل ة العربيػة السػعكدية، جامعػة أـ القػرل، البيضاوي ومنيجو في التفسيرعلي، يكسؼ أحمد ،

 أطركحتو لنيؿ درجة الد تكراة. 
 بكعػػػات ـ، مط1988ى/1408، 2، طمعجػػػـ القػػػراءات القرآنيػػػةعبػػػد العػػػاؿ،  م ػػػـر/  عمػػػر أحمػػػد

 جامعة ال كيت. 
 دار ال تػػب العلميػػة، مػػبلؾ التأويػػؿ القػػاطع بػػذوي اإللحػػاد والتعطيػػؿغرنػػاطي، أحمػػد بػػف إبػػراىيـ، ال ،

 بيركت.
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 ـ، دار ال تػػب 2004ى/1424، 1، طاالقتصػػاد فػػي االعتقػػاد، الطكسػػي  غزالػي، أبػػك حامػػد محمػػدال
 العلمية، بيركت. 

 1، طاألسػنى فػي شػرح معػاني أسػماء ا الحسػنىالمقصػد غزالي، أبك حامػد محمػد الطكسػي، ال ،
 ـ، تحقيؽ بساـ الجابي، الج اف كالجابي، قبرص. 1987ى/1407

 الطبقات السنية في تراجـ الحنفيةغزم، تقي الديف بف عبد القادر، ال  . 
 1، تحقيػػػػػػؽ سػػػػػػيد  سػػػػػػركم حسػػػػػػف، طديػػػػػػواف اإلسػػػػػػبلـغػػػػػػزم، شػػػػػػمس الػػػػػػديف أبػػػػػػك المعػػػػػػالي، ال ،

 ب العلمة، بيركت. ـ، دار ال ت1990ى/1411
 1، تحقيػؽ خليػؿ المنصػػكر، طالكواكػب السػػائرة بأعيػاف المئػػة العاشػػرةغػزم، نجػـ الػديف محمػػد، ال ،

 ـ، دار ال تب العلمية، بيركت .1997-ى1418
 دار ى14124، 1، طدعػاوى المنػاوئيف لشػيخ اإلسػبلـ ابػف تيميػةغصف، عبد ا بػف صػالح، ال ،

 ابف الجكزم للنشر، الممل ة العربية السعكدية. 
   ، ـ ، 1993ىػػػ/1414،  28، ط جػػامع الػػدروس العربيػػةالغبليينػػي ، مصػػط ى بػػف محمػػد سػػليـ

 الم تبة العصرية ، بيركت .
  تحقيػػؽ عبػػػد السػػبلـ ىػػػاركف ،  مقػػاييس المغػػػة ، معجػػػـ بػػػف ز ريػػا فػػارس ، أحمػػػد بػػف فػػارسابػػف ،

 ـ ، دار ال  ر . 1979ى/1399
 ـ، دار المػأمكف 1993ى/1413، 2، طالحجة لمقراء السػبعة ارسي، أبك علي الحسف بف أحمد، ال

 للتراث، دمشؽ، تحقيؽ بدر الديف قيكجي، بشير جكيجاتي.
 دار المصػػرية للتػػأليؼ كالترجمػػة، مصػػر، 1، طمعػػاني القػػرآف، بػػف زيػػاد  ػػراء، أبػػك ز ريػػا يحيػػىال ،

 محمد النجار، عبد ال تاح الشلبي.تحقيؽ: أحمد النجاتي، 
 تحقيػؽ: د. أحمػد بػف علػي بػف سػير ، العػدة فػي أصػوؿ الفقػومحمػد بػف الحسػيف  راء، أبك يعلػىال ،

 ـ. 1990 -ى 1410، 2المبار ي، ط
 بػػراىيـ السػػامرامي، دار ك ، تحقيػػؽ ميػػدم المخز  العػػيف راىيػػدم ، أبػػك عبػػد الػػرحمف الخليػػؿ، ال مػػي كا 

 كم تبة اليبلؿ .
 ،تحقيؽ: إحساف حقي، ط:  ،تاريخ الدولة العمية العثمانيةمحمد فريد بف أحمد فريد باشا،  فريد بؾ

 بيركت. ،ـ، دار الن امس1981ػ ى 1401، 1
   تحقيػؽ عصػاـ قلعجػي، العيف واألثر في عقائػد أىػؿ األثػرفقيو، عبد الباقي بف عبد الباقي، ابف ،

  ، دار المأمكف للتراث.ى1407، 1ط
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    روضػة النػػاظر وجنػػة المنػػاظر فػػي أصػػوؿ ؽ الػػديف عبػد ا بػػف أحمػد المقدسػػي، قدامػػة، مكفػابػف
مؤسسػػة الرٌيػػاف للطباعػػة ،  ـ2002-ى1423، 2، طالفقػػو عمػػى مػػذىب اإلمػػاـ أحمػػد بػػف حنبػػؿ

 .  كالنشر كالتكزيع
 بػػراىيـ أط ػػيش ، الجػػامع ألحكػػاـ القػػرآفقرطبػػي، أبػػك عبػػد ا محمػػد، ال ، تحقيػػؽ أحمػػد البردكنػػي كا 

 ـ، دار ال تب المصرية، القاىرة، 1964ى/1384، 2ط
  ،ـ، 1992ى/1413، 1، تحقيػؽ محمػد خيػر يكسػؼ، طتػاج التػراجـقطلكبغا، أبك ال داء زيف الديف

 دار القلـ، دمشؽ. 
 ـ، تحقيػؽ 1982ى/1406، 1، طإنباه الرواة عمػى أنبػاه النحػاةق طي، جماؿ الديف أبك الحسػف، ال

 لقاىرة. محمد إبراىيـ، دار ال  ر العربي، ا
 التػػاج المكمػػؿ مػػف جػػواىر مػػاثر الطػػراز اآلخػػر واألوؿقنػػكجي، أبػػك الطيػػب محمػػد صػػديؽ خػػاف، ال ،

 ـ، كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسبلمية، قطر. 2007ى/1428، 1ط
 1، طحاشػػػػػػػية شػػػػػػػيخ زاده عمػػػػػػػى البيضػػػػػػػاويقكجػػػػػػػكم، محمػػػػػػػد بػػػػػػػف مصػػػػػػػط ى شػػػػػػػيخ زاده، ال ،

 ـ، دار ال تب العلمية، بيركت. 1999ى/1419
 دراسػة كتحقيػؽ اسػماعيؿ مػركة، شػرح قواعػد اإلعػراب البػف ىشػاـ، قكجكم، محمد بػف مصػط ى، ال

 ـ، دار ال  ر، دمشؽ. 1995، 1ط
 1تحقيػػػػػػؽ محمػػػػػػد الػػػػػػدعجاني، طإيضػػػػػػاح شػػػػػػواىد اإليضػػػػػػاح، قيسػػػػػػي، أبػػػػػػك علػػػػػػي الحسػػػػػػف، ال ،

 ـ، دار الغرب اإلسبلمي، بيركت.1987ى/1408
  تحقيػػؽ محمػػد ى1419، 1، طير القػػرآف العظػػيـتفسػػ ثيػػر، أبػػك ال ػػداء إسػػماعيؿ بػػف عمػػر، ابػػف ،

 شمس الديف، دار ال تب العلمية، بيركت.
  ،م تبة المثنى، بيركت. معجـ المؤلفيف حالة، عمر راا ، 
 ى1407، 1، طاليدايػػة واإلرشػػاد فػػي معرفػػة أىػػؿ الثقػػة والسػػداد بلبػػاذم، أحمػػد بػػف محمػػد، ال ،

 تحقيؽ عبد ا الليثي، دار المعرفة، بيركت. 
 دار العاصمة. ى1413، 1، طالماتريدية دراسًة وتقويماً لييبي، أحمد بف عكض ا، لا ،  
  تحقيػػؽ محمػػد المنيػػؿ الصػػافي والمسػػتوفي بعػد الػػوافي، بػػف تغػرم بػػردم  يكسػؼ ، المحاسػػفأبػك ،

 أميف، ط: بدكف، الييمة المصرية العامة لل تاب، القاىرة.
  ، 1، تحقيػػػؽ شػػػعيب األرنػػػؤكط ، طف ابػػػف ماجػػػو سػػػنابػػػف ماجػػػو ، أبػػػك عبػػػد ا محمػػػد بػػػف يزيػػػد ،

 ـ ، دار الرسالة العالمية . 2009ىػػ/1430
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  تحقيػػؽ عبػػد المػػنعـ ىريػػدم، 1طشػػرح الكافيػػة الشػػافية، الطػػامي،  مالػػؾ ، محمػػد بػػف عبػػد اابػف ،
 جامعة أـ القرل / م ة الم رمة. 

 دار م تبة الحياة. ـ،1986، بدكف طبعة، أدب الدنيا والديفماكردم، أبك الحسف علي، ال 
 دار اليبلؿ، بيركت. 1، طالرحيؽ المختـومبار  كرم، ص ي الرحمف، ال ، 
 ـ، تحقيػػؽ محمػػد 1997ى/1417، 3، طالكامػػؿ فػػي المغػػة واألدب، األزدممبػػرد، محمػػد بػػف يزيػػد ال

 إبراىيـ، دار ال  ر العربي، القاىرة. 
 عالـ ال تب، بيركت.، تحقيؽ محمد عظيمةالمقتضب ،األزدممبرد، محمد بف يزيد ال ، 
  دار المعػػػارؼ، مصػػػر، ى1400، 2، ، طالسػػػبعة فػػػي القػػػراءاتمجاىػػػد، أحمػػػد بػػػف مكسػػػى، ابػػػف ،

 تحقيؽ شكقي ايؼ.
 دار ال تػػػب العلميػػػة، الجنػػػى الػػػداني فػػػي حػػػروؼ المعػػػانيحسػػػف بػػػف قاسػػػـ المصػػػرم، المػػػرادم، ال ،
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