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 بسم هللا الرمحن الرحيم

 
 مقدمة:

 د:ه، وبعواال هللا، وعلى آله وصحبه ومناحلمد هلل والصالة والسالم على رسول 
احثون على ء والبعلمافقد أنزل هللا عّز وجّل القرآن الكرمي هاداي ومرشدا، فأنكب ال

فتباروا يف  دهم،درسه واستخراج أحكامه وأسراره، على اختالف مذاهبهم ومناهجهم ومقاص
أُفرد  اآلخر بعضوال تصنيف مدوانت، بعضها جتمع تلك العلوم حتت مصطلح "علوم القرآن"،

 فهيمه.ه وتلواحد منها تبعا هلدف املؤلف؛ فظهرت علوم كثرية يتوسل هبا إىل فهم
عاته وموضو  كيبهوقد جاءت تلك العلوم متنوعة بني ما يُعىن مبفردات القرآن وترا 

ثني بكل ما الباح مدادإوأساليبه وتقريبه لألعاجم، وغري ذلك ممّا تضمنه من مسائل، حماولة 
ت عند ، فبلغراضهاجونه من آليات الستكشاف أسرار القرآن الكرمي، وفهم دقائقه وأغحيت

 قرآن"، وحّررلوم العيف  السيوطي حوايل ثالث مئة علما، أورد منها مثانني يف كتابه "اإلتقان
 لقرآن".اعلوم  ن يفمنها ابن عقيلة املكي زهاء مئة ومخسني يف كتابه " الزايدة واإلحسا

 ع ما قُرر منكامل ميت تتملقرر املقياس الذي انُتخبت له مجلة من تلك العلوم، الوتلبية 
رآن، وم القعل بعض مفردات يف مستوايت أخرى؛ تُعني الطالب على تكوين فكرة واضحة عن

السنة" و لكتاب صص"افإنين بيضت تلك املباحث اليت ال يستغين عنها الطالب اجلامعي يف خت
ت من  حاولاليت و على وشك التخرج يف هذه املذكرة "املطبوعة"يف مرحلة الليسانس، وه

 نظرة كلية شاملة عن كل علم من علوم القرآن املقررة.تقدمي خالهلا 
  جودةيفسهم وقد ارتكز إثراؤها على مصادر ومراجع يف التخصص، على أمل أن تُ 

ل مبا فع هبا ويثقّ ، و ينريقصالتكوين لدى الطلبة، سائلة املوىل تعاىل أن يتجاوز عّما فيها من ت
 فيها من مجع وتنسيق وترشيح للمادة يف ميزان احلسنات.

 وصّل اللهم وابر ك على نبينا حممد
 صلى هللا عليه وسلم 

 أ.د. نورة بن حسن
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 إلسرائيليات يف التفسريا

 تعريف اإلسرائيليات:
يف مثل هذا تكون  نسبة إىل بين إسرائيل، والنسبة"إسرائيلية  مفرده مجعاإلسرائيليات  

أي عبد هللا وبنو إسرائيل  ،ئيل هو يعقوب عليه السالمالعُجز املركب اإلضايف ال لصدره، وإسر 
 1هم: أبناء يعقوب، ومن تناسلوا منهم فيما بعد".

 واإلسرائيليات يف االصطالح:
وهي "قصة أو حادثة تروى عن مصدر إسرائيلي، والنسبة فيها إىل إسرائيل، وهو  

 2يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم أبو األسباط االثين عشر ".
: "األخبار املنقولة عن بين إسرائيل من اليهود وهو األكثر، أو من أبهنا العثيمنيوعرّفها الشيخ 

  3النصارى."
و أجمموعة أخبار مستمدة من مصادر أهل الكتاب فاإلسرائيليات عبارة عن خرب أ

  4سواء اليهود أو النصارى. والتسمية تغليب للون اليهودي  كما نّبه إىل ذلك الذهيب.
ما يف كتب التفسري من  واحلق: أنّ ويعود التغليب إىل قلة النصرانيات، قال أبو شهبة "

فيها من اإلسرائيليات، وال يكاد  املسيحيات أو من النصرانيات هو شيء قليل ابلنسبة إىل ما
يذكر جبانبها، وليس هلا من اآلاثر السيئة ما لإلسرائيليات؛ إذ معظمها يف األخالق، واملواعظ، 

 5".وهتذيب النفوس، وترقيق القلوب
 اإلسرائيليات:  أقسام

 قسم شيخ اإلسالم ابن تيمية اإلسرائيليات إىل ثالثة أنواع، وهي: 
 .ما علمنا صحته مما أبيدينا مما يشهد له ابلصدق فذاك صحيح أحدها:"

 ما علمنا كذبه مبا عندان مما خيالفه. والثاين:
                                 

 .12واملوضوعات يف كتب التفسري، مكتبة السنة، الطبعة: الرابعة، ص هـ(، اإلسرائيليات 1403حممد بن حممد بن سويلم أبو ُشهبة )املتوىف:  - 1
 .31م(، ص 1990 -ه1411حممد حسني الذهيب، اإلسرائيليات يف التفسري واحلديث، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الرابعة )  - 2
قسم التحقيق ابملكتبة اإلسالمية،  املكتبة اإلسالمية، الطبعة: األوىل، هـ(، أصول يف التفسري، أشرف على حتقيقه: 1421حممد بن صاحل بن حممد العثيمني )ت - 3

 .53م(، ص  2001 -هـ  1422)
 .13الذهيب، اإلسرائيليات واملوضوعات، ص  - 4
 .14أبو شهبة، اإلسرائيليات ، ص  - 5
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ما هو مسكوت عنه ال من هذا القبيل وال من هذا القبيل، فال نؤمن به وال نكذبه  والثالث:
هلذا خيتلف علماء وجتوز حكايته؛ ملا تقدم. وغالب ذلك مما ال فائدة فيه تعود إىل أمر ديين؛ و 

أهل الكتاب يف مثل هذا كثريا. وأييت عن املفسرين خالف بسبب ذلك، كما يذكرون يف مثل 
هذا أمساء أصحاب الكهف، ولون كلبهم، وعدهتم، وعصا موسى من أي الشجر كانت، 
 وأمساء الطيور اليت أحياها هللا إلبراهيم، وتعيني البعض الذي ضرب به القتيل من البقرة، ونوع

 منها موسى، إىل غري ذلك مما أهبمه هللا يف القرآن، مما ال فائدة يف تعيينه هللاالشجرة اليت كلم 
هذه األحاديث اإلسرائيلية تذكر  مث قال: " 6".تعود على املكلفني يف دنياهم وال دينهم

 ".لالستشهاد ال لالعتقاد
العثيمني وغريهم، وإن وجل من جاء بعده اتبعه على هذا التقسيم كالذهيب وأيب شهبة و 

ورد عند ابن كثري أّن اإلسرائيليات املسكوت عنها، بعضها جيوز وقوعه عقال والبعض اآلخر  
وحدثوا عن بين إسرائيل وال }وإمنا أابح الشارع الرواية عنهم يف قوله:  يستحيل يف قوله: "

ابلبطالن، ويغلب على الظنون  فأما فيما حتيله العقول، وحيكم فيه  قد جيوزه العقل. فيما {حرج
 7."كذبه، فليس من هذا القبيل

وقد استفاد خالد الباتلي من رأي ابن كثري؛ فقسم اإلسرائيليات إىل أربعة أنواع؛ املوافقة 
 8للشرع، واملخالفة للشرع، واملسكوت عنها اجلائزة عقال، واملسكوت عنها غري اجلائزة عقال.

إىل ثالثة أقسام ابلنظر إىل ثالثة اعتبارات،  تيلياواجتهد رمزي نعناعة فقسم اإلسرائ
 9وهي:

 . ذكرها قوهي اليت سب نواع،أ: وتتنوع إىل ثالثة األول: ابعتبار املوافقة واملخالفة للشرع 
 وأخرى ضعيفة املنت،سند و وتتنوع إىل إسرائيليات صحيحة الالثاين: ابعتبار السند واملنت: 

 السند أو املنت.

                                 
الطبعة:)  ـ(، مقدمة يف أصول التفسري، دار مكتبة احلياة، بريوت، لبنان،ه728تقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي )ت  - 6

 .42م(، ص 1980هـ/ 1490
تفسري القرآن العظيم، حتقيق: سامي بن حممد سالمة، دار طيبة للنشر ابن كثري هـ(، 774أبو الفداء إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي )ت - 7

 .1/31م(،  1999 -هـ 1420انية      )والتوزيع، الطبعة: الث
 خالد الباتلي، تفسري التابعني،........................... - 8
 .85 -76ص م(، 1970 -ه1390دار القلم، دمشق ودار الضياء، بريوت، ) رمزي نعناعة، اإلسرائيليات وأثرها يف كتب التفسري، - 9
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 م، وما يتعلقألحكاعلق ابوتتنوع إىل ما يتعلق ابلعقائد، وما يتر املوضوع: الثالث: ابعتبا
 ابملواعظ وبعض اجلزئيات.

 فيه. توقفممثّ أشار إىل أن مرجعها إىل تقسيم حموري، وهو: مقبول، مردود، 
 حكمها:

 10وبنّي الشيخ العثيمني حكم كل  قسم مع التمثيل، كما يلي:
رواه البخاري وغريه عن ابن كالذي   ،فهو حق الشرع هق: ما شهد بصداألول مثال

جاء حرب من األحبار إىل رسول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال: اي }مسعود رضي هللا عنه قال: 
حممد، إان جند أن هللا جيعل السماوات على إصبع، وسائر اخلالئق على إصبع فيقول: أان امللك، 

ت نواجذه تصديقا لقول احلرب، مث قرأ رسول هللا فضحك النيب صلى هللا عليه وسلم حىت بد
يعًا قـَْبَضُتُه يـَْوَم اْلِقَياَمِة َوالسهَماَواتُ   صلى هللا عليه وسلم: )َوَما َقَدُروا اَّللهَ َحقه َقْدرِِه َواأْلَْرُض مجَِ

ٌت بَِيِميِنِه ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل َعمها ُيْشرُِكوَن( )الزمر:   11{.(67َمْطِوايه
مثاله ما رواه البخاري عن جابر  ،بكذبه فهو ابطل الشرع شهدا مأي الثاين: مثال و 

كانت اليهود تقول إذا جامعها من ورائها، جاء الولد أحول؛ فنزلت: }رضي هللا عنه قال: 
ُتْم( )البقرة: اآلية    12{.(223)ِنَساؤُُكْم َحْرٌث َلُكْم َفْأُتوا َحْرَثُكْم َأَّنه ِشئـْ

 13ومل ينكره، فيجب التوقف فيه، ملا رواه البخاري الشرعما مل يقره أي الثالث: ومثال 
كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة ابلعربانية، ويفسروهنا }عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: 

ابلعربية ألهل اإلسالم، فقال رسول هللا صلى هللا عليه وسلم: ال تصدقوا أهل الكتاب وال 
َنا َوأُْنزَِل إِلَْيُكْم( )العنكبوت: اآلية  وقولوا: تكذبوهم ( اآلية، ولكن 46)آَمنها اِبلهِذي أُْنزَِل إِلَيـْ

التحدث هبذا النوع جائز، إذا مل خيش حمذور؛ لقول النيب صلى هللا عليه وسلم: " بلغوا عين ولو 
لنار " رواه آية، وحدثوا عن بين إسرائيل وال حرج، ومن كذب على متعمدا فليتبوأ مقعده م ا

 14{.البخاري 
                                 

 .54-53العثيمني، أصول يف التفسري، ص  - 10
( ومسلم، كتاب صفات املنافقني وأحكامهم، ابب صفة القيامة 4811( أخرجه البخاري، كتب التفسري، ابب قوله: )وما قدروا هللا حق قدره( حديث رقم )1) - 11

 (.2786واجلنة والنار. حديث رقم )
( ، ومسلم، كتاب النكاح، ابب جواز مجاعة امرأته يف 4528)أخرجه البخاري، كتاب التفسري، ابب )نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أَّن شئتم( حديث رقم  - 12

 ( .1435قبلها، من قدامها أو من ورائها، من غري تعرض للدبر. حديث رقم( 
 .4485: )قولو آمنا ابهلل وما أنزل إلينا( ، حديث رقم 11أخرجه البخاري، كتاب التفسري، ابب  - 13
 .3461: ما ذكر عن بين إسرائيل، حديث رقم 50ب أخرجه البخاري، كتاب أحاديث األنبياء، اب  - 14
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 أشهر رواة اإلسرائيليات:
اشتهر يف كل طبقة من طبقات التفسري بعض الرواة لإلسرائيليات، ومن أشهر من 

 15ُعرف براويتها:
 :بن عمرو بد هللاس، عأبو هريرة، عبد هللا بن عبا من الصحابة رضي هللا عنهم 

 بن العاص، عبد هللا بن سالم، متيم الداري.
 كعب األحبار ووهب بن منبه.عنيمن التاب : 
 اتل بن يج، مقن جر : حممد بن السائب الكليب، عبد امللك بمن أتباع التابعني

 سليمان، حممد بن مروان املعروف ابلسدي الصغري. 
ويقلص مناع القطان دائرة املشهورين من مجيع الطبقات لتضم أربعة فقط، فيقول:      

اإلسرائيليات إمنا يـُْروى عن أربعة أشخاص: هم: عبد هللا بن سالم، وأكثر ما يـُْرَوى من هذه "
وكعب األحبار، ووهب بن منبه، وعبد امللك بن عبد العزيز بن جريج، وقد اختلفت أنظار 
العلماء يف احلكم عليهم والثقة هبم، ما بني جمرِّح وموثِّق، وأكثر اخلالف يدور حول كعب 

أكثرهم علًما، وأعالهم قدرًا. واعتمده البخاري وغريه من أهل  األحبار. وكان عبد هللا بن سالم
  16."احلديث، ومل يُنسب إليه من التُّهم ما ُنِسب إىل كعب األحبار ووهب بن منبه

 أسباب دخول اإلسرائيليات إىل التفسري:
موما مية عإلسالاتعددت األسباب الىت كانت وراء دخول اإلسرائيليات إىل الثقافة 

 خصوصا، وميكن إمجال أمهها يف ما يلي:والتفسري 
 أوهلا: التشويق

ل التجاري، التبادو وار إن احتكاك العرب أبهل الكتاب يف شبه اجلزيرة العربية حبكم اجل 
، وهو ما  وغريه نسانجعلهم يتطلعون ويتشوقون إىل معرفة بعض التفاصيل املتعلقة خبلق اإل

عض دخول بلببا سواألخذ عنهم، فكان ذلك  دفعهم إىل سؤال أهل الكتاب واإلنصات إليهم
 .اإلسرائيليات إىل الثقافة اإلسالمية عموما والتفسري واحلديث خصوصا

 اثنيها: ورود املبهم واجململ يف القرآن الكرمي
                                 

 93 -55ينظر تفاصيل ترامجهم الذهيب، اإلسرائيليات يف التفسري واحلديث، ص  - 15
 .366صمباحث يف علوم القرآن، مناع القطان،  -16
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ء بعض ، كأمساإّن وجود املبهم واجململ يف القرآن الكرمي السيما يف القصص  
يدفع   -بهماتامل إبراهيم يف ربه، وغريها من الذي مّر على قرية، الذي حاج -الشخصيات

ن كان يف ات. وإئيليإىل البحث عنه يف الصحيح فإن مل يوجد جلأ بعض املفسرين إىل اإلسرا
 .يويةاحلقيقة يف غىن عن ذلك  لعدم تعلق فائدة به سواء كانت دينية أو دن

 اثلثها: عدم وجود املأثور الصحيح
ن إىل ملفسرياع بعض تفسري بعض اآلايت القرآنية يدفإّن غياب الرواايت الصحيحة يف  

  االستئناس ابإلسرائيليات.
 آاثر دخول اإلسرائيليات إىل التفسري:

 جنم عن دخول اإلسرائيليات إىل التفسري عدة آاثر، نذكر منها:
 األول: الضعف يف التفسري ابملأثور

ينعكس سلبا على التفسري يف حال اإلسرائيليات الباطلة واخلرافية يف التفاسري  إّن ورود  
لتفسري ا ضعف ي إىلمل تقرتن ببيان بطالهنا. ألّن الصحيح قد يلتبس ابلسقيم وهو ما يؤد

 ي.ألثر ابلرواية خبالف التفسري ابلدراية. ومن مث العزوف عن بعض التفسري ا
 الثاين: تغليب الرأي على األثر

ي عموما األثر  لتفسرياإىل العزوف عن إن كثرة اإلسرائيليات الباطلة قد تدفع املفسر  
 إىل توظيف الرأي واإلكثار منه على حساب الرواية. 

 الثالث: الرتجيح ابإلسرائيليات
 ىل الرتجيح يففسر إفع املكثريا ما تتعدد اآلراء يف تفسري بعض اآلايت القرآنية، مما يد 

فيستنجد  لدليل،اسر املف حال تعذر اجلمع، سواء يف اختالف التنوع أو التضاد، وقد ال جيد
 ابإلسرائيليات لتقوية ما ترجح لديه.

 الرابع: االطالع على بعض عادات أهل الكتاب
تاب،  هل الكأادات وذلك يف اآلايت القرآنية اليت ال يُفهم مقصودها إال يف ضوء ع 

ايت من اآلو لعرب. ادات كما هو الشأن يف بعض اآلايت القرآنية اليت ال تُفهم إال يف ضوء عا
ما يف  عمران مرأةاليت يتوقف فهمها على معرفة عادات أهل الكتاب ما جاء يف قصة نذر ا

 بطنها حمررا خلدمة احملراب.
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 موقف املفسرين من اإلسرائيليات:
 17:ن من اإلسرائيليات على ثالثةياملفسر  قفاختلفت موا

م عليها  دون حكو ليات اإلسرائياملكثر منها مع ذكر اإلسناد، دون تصريح أبهنا من فمنهم  -أ
 كالطربي يف تفسريه.

 .املكثر مع حذف أسانيدها كالبغوي يف تفسريهومنهم  -ب
 ه. تفسري يفثري كاملكثر مع ذكر اإلسناد وتعقبها غالبا ابحلكم عليها كابن   ومنهم -ج
 .يف تفسريه كمحمد رشيد رضامن ردها كليا  ومنهم  -د
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 .55العثيمني، أصول يف التفسري، ص - 17
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  همتشاهبالقرآن و حمكم 
 متهيد

حكام فه ابإلا وصمتتنوع اآلايت يف وصف القرآن الكرمي ابإلحكام والتشابه، فمنها 
: فه ابلتشابه مثل  قوله تعاىل( ومنها ما وص1)هود: ِكتاٌب ُأْحِكَمْت آايتُهُ مثل قوله تعاىل: 

 ًاَّللهُ نـَزهَل َأْحَسَن احْلَِديِث ِكتااًب ُمَتشاهِبا م ( ومنها ما مجع بينهما فوصفه ابإلحكا23: )الزمر
 أُمُّ َكماٌت ُهنه ٌت حمُْ ِكتاَب ِمْنُه آايُهَو الهِذي أَنـَْزَل َعَلْيَك الْ والتشابه معا مثل قوله تعاىل: 

َنِة َواْبِتغاءَ ِمْنُه ابْ  ما َتشابََه يَـتهِبُعونَ فَـ ْيٌغ زَ ْم اْلِكتاِب َوُأَخُر ُمَتشاهِباٌت َفَأمها الهِذيَن يف قـُُلوهبِِ  ِتغاَء اْلِفتـْ
ُ َوالرهاسِ  لٌّ ِمْن ِعْنِد َربِّنا َوما َيذهكهُر ِإاله وُلوَن آَمنها ِبِه كُ ْلِعْلِم يـَقُ ا يف ُخونَ ََتِْويِلِه َوما يـَْعَلُم ََتِْويَلُه ِإاله اَّلله

 هذه ؟ وهل معنامها واحد يفتشابه(، فما املراد ابإلحكام وال7)آل عمران:  أُوُلوا اأْلَْلبابِ 
 اآلايت؟

لغة  الاإلجابة على هذه األسئلة تستدعي البحث عن معاين تللك األلفاظ يف
 واالصطالح، وذلك كما يلي:

 أوال: تعريف احملكم:
« واإلتقان« »املنع»يف اللغة تفيد معاين عديدة، أمهها: « اإلحكام»وكلمة: احملكم يف اللغة: 

تفيد معىن السداد، « اإلحكام»أي: أتقنته ومنعته من الفساد، وكلمة  يقال: أحكمت األمر
واحلكمة يف واحلكمة: ما حييط حبنكي الفرس من جلامه، لتمنعه من احلركة واالضطراب، 

 18َتيت مبعىن العلم والعدل والنبوة.القرآن: 
ِكتاٌب : ال خلليه و والقرآن الكرمي: هبذا املعىن اللغوي حمكم كّله، أي: متقن ال نقص ف

َلْت ِمْن َلُدْن َحِكيم    [.1]هود:  َخِبري    ُأْحِكَمْت آايتُُه مُثه ُفصِّ
هو "الذي يدّل على معناه بوضوح ال خفاء فيه، أو هو ما ال حيتمل واحملكم يف االصطالح: 

 19ن التأويل، أو هو ما كانت داللته راجحة، وهو الظاهر والنص".إال وجها واحدا م
 اثنيا: تعريف املتشابه

                                 
18 - .................................. 

 1998 -هـ  4181الثانية،)  دمشق، الطبعة: –مصطفى ديب البغا، حمىي الدين ديب مستو، الواضح يف علوم القرآن،  دار الكلم الطيب / دار العلوم االنسانية  - 19
 .123م(، ص 
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املتماثل، يقال: أمور متشاهبة، أي متماثلة يشبه بعضها بعضا، ويقال شاهبه املتشابه يف اللغة: 
 َوأُُتوا بِهِ وأشبهه: أي ماثله إىل درجة االلتباس. قال هللا تعاىل يف وصف رزق أهل اجلنة: 

[ أي: متماثال يف الشكل واحلجم، وخمتلفا يف الطعم. وقال هللا تعاىل: 25]البقرة:  ُمَتشاهِباً 
ِإنه اْلبَـَقَر َتشابََه َعَلْينا  :20[ أي: متاثل والتبس، فال ندري أي بقرة نذبح.70]البقرة 

 ُهوَ تعاىل:  ل هللا، قاوالقرآن الكرمي هبذا املعىن اللغوي: معظمه حمكم، وبعضه متشابه
   ]آل  َخُر ُمَتشاهِباتٌ ْلِكتاِب َوأُ مُّ ا أُ الهِذي أَنـَْزَل َعَلْيَك اْلِكتاَب ِمْنُه آايٌت حُمَْكماٌت ُهنه 

 [.7عمران: 
وقال بعضهم: املتشابه ما ال يستقل ما كانت داللته غري واضحة. واملتشابه يف االصطالح: "

 21بنفسه، بل حيتاج إىل بيان، فتارة يبني بكذا، واترة بكذا، حلصول االختالف يف َتويله".
ىل التأويل، عناه إهم مفإذن فاحملكم هو النص الظاهر الواضح الداللة الذي ال حيتاج يف 

 عىن واحد.مثر من أك ظه علىأما املتشابه فهو ما ال يفهم معناه إال ابلتأويل، وقد يدل لف
ه من ملتشابم واوبناء على ما سبق فإّن اجلمهور يرى أن القرآن حيتوي على احملك

؛ فاإلحكام آلية الثالثةا يف اري ماآلايت، وأّن معىن اإلحكام والتشابه يف اآليتني األوىل والثانية غ
  متشابه يفهللاكتاب   أن انيةيف اآلية األوىل اإلتقان من مجيع اجلوانب، ومعناه يف اآلية الث

 اإلتقان ومتاسك البناء وإعجازه وحنو ذلك.
أما اآلية الثالثة فهي املصدر الذي أوحى بفكرة وجود احملكم واملتشابه يف القرآن الكرمي. 
ويفّسر احملكم يف اآلية الثالثة على أنه النص الذي ال يقبل التأويل، أو أنه ما أحكم ابألمر 

  22الل واحلرام.والنهي وبيان احل
 23أنواع املتشابه وأسبابه واحلكمة من وروده يف القرآن:

 24املتشابه ثالثة أنواع:
 لك.حنو ذو نوع ال سبيل إىل معرفته، كوقت الساعة، وخروج الدابة وكيفيته،  - 1
 لغلقة.حكام انوع ميكن معرفته عن طريق البحث والدرس، كاأللفاظ الغريبة واأل – 2

                                 
20 -  
 124مصطفى ديب البغا، حمىي الدين ديب مستو، الواضح يف علوم القرآن، ص  - 21
 .121ص      بريوت، –حممد عبد السالم كفاىف وعبد هللا الشريف، دراسات وحماضرات يف علوم القرآن،  دار النهضة العربيه  - 22
 نفسه. - 23
 نفسه - 24
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 مبعرفته العلماء.نوع خيتّص  – 3
 25أسباب التشابه:

 يرجع التشابه إىل خفاء مقصود الشارع، وأسباب اخلفاء ثالثة:
مل : تستعظ اليدمثل: فواتح السور أو املشرتك اللفظي، مثل لفخفاء يف اللفظ،  - 1

 للجارحة، والقدرة والنعمة، وغري ذلك.
لعقل قصور انار، لوعذاب المثل: وصف بعض الغيبيات كنعيم اجلنة خفاء يف املعىن،  - 2

 البشري عن إدراك ذلك واإلحاطة به. 
اللفظ    فاء يفعنه خ وذلك نتيجة االختصار الذي ينجمخفاء يف اللفظ واملعىن معا،  - 3

ْلربُّ أبَِْن ََتُْتوا َولَْيَس ا اىل:كما أّن اجلهل بعادات العرب يؤدي إىل خفاء املعىن مثل قول هللا تع
  [.189]البقرة:  ِمْن ظُُهورِهااْلبـُُيوَت 

 احلكمة من ورود املتشابه يف القرآن الكرمي:
 26تعرض الزركشي لذلك، ففرق بني حالتني:

 فله فائداتن: ،إن كان ميكن علمه احلالة األوىل:
ق معانيه، ن دقائعبحث حث العلماء على النظر املوجب للعلم بغوامضه وال الفائدة األوىل:

 فإن استدعاء اهلمم ملعرفة ذلك من أعظم القرب.
صيله  الطلب يف حتزيد يف املإظهار فضل العامل على اجلاهل، ويستدعيه علمه إىل الفائدة الثاين:

 ليحصل له درجة الفضل.
 إن كان ال ميكن علمه فله فائداتن: احلالة الثانية:

قضاء هة التالوة و جال من شتغإنزاله ابتالء وامتحاان ابلوقف فيه والتعبد ابال الفائدة األوىل:
  .صلحفرضها ... وجيوز أن ميتحنهم ابإلميان به حيث ادعوا وجوب رعاية األ

                                 
 حممد علي احلسن،  املنار يف علوم القرآن مع مدخل يف أصول التفسري ومصادره نفسه. - 25

ملتحدة(،  امعة اإلمارات العربية سالمية جبااسات اإلالعربية املتحدة، قدم له: الدكتور حممد عجاج اخلطيب )رئيس قسم الدر كلية الدراسات اإلسالمية جبامعة اإلمارات 
 بريوت -موسسة الرسالة 
 .210م، ص  2000 -هـ  1421الطبعة: األوىل، 

 .75، ص 2الربهان يف علوم القرآن، ج الزركشي،  - 26
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 إذا عجزوا عنلعرب فا لغةإقامة احلجة به عليهم؛ وذلك ألّن القرآن نزل ب الفائدة الثانية:
وف هو ن الوقهم عالوقوف على ما فيها مع بالغتهم وأفهامهم دّل ذلك على أن الذي أعجز 

 الذي أعجزهم عن تكرر الوقوف عليها.
 وميكن إمجال احلكم يف ما يلي:

اس يف كدح قى الن( ليبرمحة هللا ابإلنسان، فقد أخفى سبحانه وقت الساعة )يوم القيامة - 1
 ل.وليبتعدوا عن اخلوف الذي يفتك بنفوسهم، ويقعدهم عن العم واستعداد،

 االبتالء واالختبار. - 2
 ]يوسف:ِعْلم  َعِليمٌ  َوفـَْوَق ُكلِّ ِذيإقامة الدليل على عجز اإلنسان وقصور علمه:  -3

76.] 
 احلث على التدبر والتأمل واالجتهاد. – 4
 معرفة املتشابه.زايدة األجر والثواب مقابل بذل اجلهد يف  -5
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 ترمجة القرآن الكرمي

 
 أوال: تعريف الرتمجة

: يقال ترجم الكالم، أي بينه ووضحه، و ترجم: بلغ ونقل، وترجم لفالن: ذكر الرتمجة لغة
 27سريته واترخيه.

 28وجاء يف لسان العرب أّن  للرتمجة يف اللغة أربعة معان:
 تبليغ الكالم ملن مل يبلغه. -1
 هللا عنهما: اس رضين عببتفسري الكالم بلغته اليت جاء هبا، ومنه ما قيل يف عبد هللا   -2

 } ترمجان القرآن{.
ملفسر ن هو امجاتفسري الكالم بلغة غري لغته، وقد جاء يف لسان العرب أن الرتُ   -3

 للكالم.
  نقل الكالم من لغة إىل أخرى.  -4
ملراد ترمجته، جاز على سبيل التوسع إطالق ولكون هذه املعاين األربعة فيها بيان للشيء ا 

الرتمجة على كل ما فيه بيان مما عدا هذه األربعة، فقيل: ترجم هلذا الباب بكذا أي عنون له، 
 29.وترجم لفالن أي بنّي اترخيه، وترمجت حياته أي بينت ما كان فيها ... إخل

 الرتمجة اصطالحا:  -ب
التعبري عن معىن كالم يف لغة بكالم آخر من لغة عرفت الرتمجة يف االصطالح أبهنا: " 

 30أخرى مع الوفاء جبميع معانيه ومقاصده."
وقيل: "هي نقل الكالم من لغة إىل أخرى عن طريق التدرج من الكلمات اجلزئية إىل اجلمل 

 31واملعاين الكلية".

                                 
 .1/83املعجم الوسيط، - 27
 ن منظور، لسان العرب، ج ، ص............ اب - 28
 مصطفى ديب البغا، حمىي الدين ديب مستو، الواضح يف علوم القرآن، ص ... - 29
 .2/212هـ(، مناهل العرفان يف علوم القرآن، مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه، الطبعة الثالثة، 1367حممد عبد العظيم الزُّْرقاين )املتوىف:  - 30
 .258غا ومسنو، الواضح، ص الب  - 31
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لرتمجة امعىن  قح ضيّ االصطال أنّ  نالحظ ،وابملقارنة بني التعريف االصطالحي واللغوي
 م من لغة إىلل الكالن نقوجعله قاصرا يف الداللة على أحد املعاين اللغوية فقط، وهو عبارة ع

 يشرتط فيها استيفاء مجيع معاين األصل ومقاصده.  لغة أخرى، كما
 أقسام الرتمجة:

 32اختلف يف تقسيم الرتمجة، فمنهم من قسمهما إىل قسمني كالزرقاين، ومناع القطان
 وإليك التقسيم كعلي بن سليمان العبيد،  ، إبضافة الرتمجة اللفظية،مها إىل ثالثةومنهم من قس

 33الثالثي:
 اللغة ا مياثلها يفمبلكرمي اقرآن وهي ترمجة كل لفظة يف الأوهلما: الرتمجة احلرفية أو املساوية: 

 األصل لى مجيع معاينافظة عاحملمع مراعاة التوافق يف النظم والرتتيب يف اجلملة، و  املرتجم إليها،
 لغة فقط.يف ال ا إالوهذه الرتمجة مطابقة لألصل وال اختالف بينهممن غري شرح وال بيان. 

ا يدل عليه مببداله صل وإوهي اليت تكون ابستحضار معىن لفظ األاثنيهما: الرتمجة اللفظية: 
ا النوع حمل ا. وهذإليه األخرى، دون تقيد ابلنظم؛ مع مراعاة قواعد اللغة املرتجممن اللغة 

 ة القرآن الكرميخالف بني العلماء إذا أطلقوا عبارة: حكم ترمج
ري تقييد غة أخرى من غالم بل الكوهي بيان معىناثلثهما: الرتمجة التفسريية) الرتمجة املعنوية(: 

 لنظمه، وهي قسمني:برتتيب كلمات األصل أو مراعاة 
 مبينا.وضحا و مخرى أن يفهم املرتجم معاين األصل مث يرتمجها مباشرة إىل لغة أ األول:
 أخرى. لغة أن يفسر القرآن ابلعربية أوال مثّ يرتجم هذا التفسري إىل الثاين:

 34اثنيا: الفرق بني الرتمجة والتفسري
 ختتلف الرتمجة أبنواعها عن التفسري؛ وذلك من وجهني:

 األول:

                                 
 .324. مناع القطان، مباحث يف علوم القرآن،  ص 112 -111 /2الزرقاين، مناهل العرفان،  - 32
 .16-15ص    ، علي بن سليمان العبيد، ترمجة القرآن الكرمي: حقيقتها وحكمها، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف - 33
 .258البغا ومسنو، الواضح، ص  - 34
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غة أخرى، للفاظ نه أبعالرتمجة تعين استيعاب معىن الكالم يف اللغة األصل مث التعبري 
ع به املفسر ا يتمتدر مبينما التفسري يعين: بيان وإيضاح معىن الكالم والكشف عن مقاصده بق

 من اإلمكاانت الفطرية واملؤهالت العلمية. 
 الثاين:

ىن ري بنقل املعالتفس ىن يفالتعبريية والصياغة، بينما يُعتُعىن الرتمجة ابلكلمة واألداة 
 املقصود من األلفاظ.

  35اثلثا: الفرق بني الرتمجة املعنوية، والتفسري بغري لغة األصل:
 الفرق األول:

ى االرتباط ائم علقإنه إّن صيغة الرتمجة تستغين عن األصل وحتل حمله، خبالف التفسري ف
 جزء آخر، تقل إىل ينفظ أو اجلملة، مث يشرح شرحا متصال به، مثأبصله، أبن يؤتى مثال ابلل

 وهكذا من بداية التفسري إىل هنايته.
 الفرق الثاين:

ا ة مفروض فيهالرتمج ألن إّن الرتمجة ال جيوز فيها االستطراد، أما التفسري فيجوز؛ وذلك
ا وال نقص، مب زايدة ريغ أهنا صورة مطابقة ألصلها حاكية له، فمن األمانة أن تساويه بدقة من

ذا البيان قتضي هقد ييف ذلك األخطاء، خبالف التفسري فإن املفروض فيه أنه بيان ألصله. و 
 االستطراد.

 الفرق الثالث:
ه قائم على ري فإنلتفسإّن الرتمجة تستلزم الوفاء جبميع معاين األصل ومقاصده، أّما ا

 د أو بسطها.املقاصين و إّما إمجال املعا اإليضاح تبعا ملنهج املفسر وأهدافه، واليت تقتضي
 الفرق الرابع:

ي هها املرتجم، يت نقلد الإّن الرتمجة تتضمن دعوى االطمئنان إىل أن مجيع املعاين واملقاص
ألصل، بل حمل ا لناسامدلول كالم األصل، وأهّنا مراد صاحب األصل منه. فالرتمجة حتل عند 

 قد ينسون األصل.

                                 
 .13 -10، ص 2الزرقاين، مناهل العرفان، ج - 35
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اترة ال و دلته، ديه أبل املفسر اترة يدعي االطمئنان إذا توفرت لوالتفسري ليس كذلك، 
لن توقف، وقد يعأو ال جيحيدعيه، إن افتقر إىل األدلة. مث هو أحياان يذكر االختالفات مع الرت 
ام م التفسري مقال يقو و ات. العجز وَيكل العلم هلل تعاىل، مثل موقف الكثري منهم إزاء املتشاهب

 األصل.
 :حكم الرتمجة

 يل:لتفصاخيتلف حكم ترمجة القرآن الكرمي تبعا لنوع الرتمجة، وفقا هلذا 
وليست حمل  الرتمجة احلرفية غري ممكنة ومستحيلة وممنوعة شرعا، أوال حكم الرتمجة احلرفية:

ما  لعدة أسباب، جنملها يف خالف يف عدم جوازها لعدم إمكاهنا أصال، واستحالتها تعود 
 36: يلي

ترمجة نظم القرآن؛ وذلك نظرا لالختالف بني اللغات من حيث اخلصائص؛ عدم إمكانية  -
يف النظم، وعدم توفر املفردات املتساوية يف املعاين خاصة ابلنسبة للغة القرآن الكرمي اليت 

فمثاًل يف قوله ، 37هلا خصائص جتعله يف قمة البالغة والفصاحة حبيث ال يرقى إليه لسان.
: ﴿ َوال جَتَْعْل َيَدَك َمْغُلوَلًة ِإىَل ُعُنِقَك َوال تـَْبُسْطَها ُكله اْلَبْسِط فمثال قوله تعاىل  :تعاىل

[ حيث يؤخذ من ظاهر اآلية صورة غري مرادة على 29 فـَتَـْقُعَد َمُلومًا حَمُْسوراً ﴾]اإلسراء:
اإلطالق، فإن النهي عن ضم اليد إىل العنق، أو مدها على طوهلا ليس مرادًا من اآلية 

مية، بينما املراد هو النهي عن التقتري واإلسراف يف اإلنفاق، والتزام االعتدال، وهذا الكر 
املعىن املراد ال تدل عليه لفظة يف ظاهرها إذا استعملنا الكلمات يف حقيقتها ومل نراع 

 استعماهلا يف اجملاز.
 التحدي ابلقرآن واقع ابللفظ واملعىن معا وليست الرتمجة كذلك. -
 الرتمجة جبميع معاين القرآن األصلية والثانوية. استحالة وفاء -
عبد إلعجاز، والتاية واهلد؛ اةعدم إمكانية استيفاء الرتمجة احلرفية ملقاصد القرآن الثالث -

 بتالوته. 
                                 

 3/8/1435ميالد : 142/6/20 اإلضافة مصطفى مسلم، فتحي حممد الزغيب، ترمجة القرآن، اتريخ .23-22علي بن سليمان العبيد، ترمجة القرآن الكرمي، ص  - 36
   :هجري، رابط املوضوع

https://www.alukah.net/sharia/0/71636/#ixzz6GHZdo74j:       
 324مناع القطان، فسه، ص  - 37

https://www.alukah.net/sharia/0/71636/#ixzz6GHZdo74j
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ية ال تراعي لرتمجة اللفظأنه ا ة إالالرتمجة اللفظية قريبة من الرتمجة احلرفيحكم الرتمجة اللفظية: 
دم اجلواز ، ع، وهو رفيةلبيان. وهلذا تلحق يف حكمها حبكم الرتمجة احلنظم األصل كما سبق ا

 احدا. ما و ويستدل هلا بنفس األدلة. لذلك عدمها بعض من أشران إليه وغريهم قس

الرتمجة التفسريية أو املعنوية، لون من ألوان التفسري،  عرفنا سابقا أنّ حكم الرتمجة التفسريية: 
فهي ترمجة للتفسري ال للقرآن، وحكمها حكم التفسري، فهي ممكنة و مطلوبة شرعا، وقد نقل 

 38على ذلك حىت صار حجة. أهل اإلسالمالشاطيب اتفاق 

 39والرتمجة التفسريية مطلوبة شرعا ألسباب، أمهها:

 مام ابلقرآن م اهتن هلممة اليت ال تفهم العربية، ولألعاجم تيسري فهمه لألقليات املسلم
 الكرمي وإن اختلفت األغراض.

 ت حماوالات و إبراز الصورة الصحيحة للقرآن الكرمي، والوقوف يف وجه كل الشبه
 التحريف حلقائق اإلسالم قصدا أو جهال .

  ح حاهلم يف م وصالعادهتسإعانة الدعاة على القيام بتبليغ الدعوة، وإرشادهم إىل ما فيه
 الدارين.

 ضوابط الرتمجة التفسريية:

أورد علي بن سليمان العبيد مجلة من الشروط والضوابط اليت جتعل الرتمجة وافية ابملقصود، 
ميكن تصنيف تلك الشروط والضوابط إىل صنفني؛ صنف يتعلق ابملرتِجم وصنف يتعلق 

 40ابلرتمجة، وهي:

                                 
جامعة ، حتقيق: حممد رشاد سامل تعارض العقل والنقل، درء، هـ(728: تتقي الدين أبو العباس أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين احلنبلي الدمشقي ) :ينظر - 38

إن جاء عنده بلفظ"ولذلك يرتجم القرآن ، و 44 – 1/43، (م1991 -هـ  1411)الطبعة: الثانية، ، اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية، اململكة العربية السعودية
براهيم بن موسى إ، 2/143ملعىن العريف،  القرآن ابقرآن المناهل العرفان أّن مراده ترمجة تفسري ال واحلديث ملن حيتاج إىل تفهمه إايه ابلرتمجة..." وقد بني الزرقاين يف

(، م1997هـ/ 1417، )الطبعة األوىل، دار ابن عفان، ق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمانيق، املوافقات، حتهـ(790تاللخمي الغرانطي الشهري ابلشاطيب )
 .2/107املوافقات،

 ، مصطفى مسلم وزغييب، حكم ترمجة القرآن، 33-32، سليمان العبيد، ترمجة القرآن، ص 139-138 /2رقاين، مناهل العرفان، الز  - 39
https://www.alukah.net/sharia/0/71636/#ixzz6GHcoGsQY:  
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 :شروط املرتِجم 
 ية.املرتجم شروط املفسر العقدية واالخالقية والعلم أن تتوفر يف 
  .إجادة اللغتني؛ املرتجم منها واملرتجم إليها 
 شروط الرتمجة 

 جحها، أو أر  راءأن تكون الرتمجة متضمنة أصح طرق التفسري، مع اختيار أمجع اآل
 واإلشارة لآلراء املرجوحة يف اهلامش.

 املختلفة. صائصهاخيان غين عن القرآن مع بالتنبيه يف مقدمة الرتمجة إىل أهّنا ال ت 
 رآن.الق تسمية الرتمجة مبا يدل عليها صراحة، حتاشيا لاللتباس برتمجة 
 .إخضاع الرتمجة ملراجعة وتدقيق من قبل جلان متخصصة 

 حكم الصالة ابلرتمجة التفسريية للقرآن الكرمي

التفسري فإهّنا ال تصح هبا مبا أّن الرتمجة التفسريية ليست قرآان بل هي لون من ألوان 
الصالة بال خالف. قال مصطفى مسلم: " الرتمجة التفسريية ال تسمى قرآانً، وابلتايل ال تصح 
هبا الصالة سواء كان املصلي قادراً على العربية أم عاجزاً عنها، وال يتعبد بتالوهتا، وعلى املسلم 

 .41املبتدئ أن يتعلم من القرآن ما تصح به صالته".

 الصالة برتمجة القرآن:حكم 
الزرقاين حكم الصالة برتمجة القرآن، فتوصل إىل أّن كلمة الفقهاء تكاد تتفق على  حبث

منع قراءة ترمجة القرآن أبي لغة كانت، سواء أكانت قراءة هذه الرتمجة يف صالة أم يف غري 
النصوص اليت صالة،  لوال خالف واضطراب يف بعض نقول احلنفية، وقد دّعم ذلك جبملة من 

 42نقلها عن أصحاب املذاهب األربعة ابلتفصيل.
 
 

                                                                                               
 .36 -33علي بن سليمان العبيد، ترمجة القرآن، ص  - 40
  .................مصطفى مسلم، ترمجة القرآن، - 41

https://www.alukah.net/sharia/0/71636/#ixzz6GHcoGsQY  
 .164 -016 /2هـ(، مناهل العرفان يف علوم القرآن، مطبعة عيسى البايب احلليب وشركاه، الطبعة الثالثة، 1367ْرقاين )املتوىف: حممد عبد العظيم الزُّ ينظر:  - 42
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 علم الوجوه والنظائر يف القرآن الكرمي

 
 الوجوه والنظائرتعريف 

 ان الغالب هوك، وإن  ظائرقبل تعريف هذا العلم جتدر اإلشارة أنّه يسمى أيضا األشباه والن
 ئُر.لنظاواألشباُه وا الوجوُه والنهظائُر. االصطالح األول، يقول الطيار: "

والغالُب من هاتني التهسميتني التهسميُة األوىل، ومل أجْد مْن عرهَف مصطلَح األشباِه عند من  
ذكره، كما مل أجْد له ذكرًا يف تطبيقاِت هذه الكتِب اليت ذكرته ، وإمنا املوجوُد لفُظ الوجوه، 

ن األمر كذلَك، فإيّنِ رجعُت إىل كتِب اللُّغِة؛ ولفُظ النهظائِر، ومرادفاُت لفِظ لنهظائِر، وملا كا
 43."ملعرفِة معىن األشباِه، وهل بينه وبني النهظائِر فرٌق يف املعىن

 لغة:الوجوه 
"وجــه الكــالم: الســبيل الــيت تقصــدها بــه، وصــرفت الشــيء  :ه(321)تقــال ابــن دريــد

 44.ووجوه وأجوه"عن وجهه أي عن سننه. وكساء موّجه: له وجهان، وجيمع وجه على أوجه 
)َوَجَه( اْلَواُو َواجْلِيُم َواهْلَاُء: َأْصٌل َواِحٌد يَُدلُّ َعَلى ه(: " 395وقال ابن فارس)ت 

َ َعِن ا َا ُعربِّ لذهاِت ُمَقابـََلة  ِلَشْيء . َواْلَوْجُه ُمْستَـْقِبٌل ِلُكلِّ َشْيء . يـَُقاُل َوْجُه الرهُجِل َوَغيـْرُُه. َوُرمبه
 45"]َو[ تـَُقوُل: َوْجِهي إِلَْيَك....َوَواَجْهُت ُفاَلاًن: َجَعْلُت َوْجِهَي تِْلَقاَء َوْجِهِه.اِبْلَوْجِه. 

أنه }ويف احلديث . الَوْجُه: َمْعُروٌف، َواجْلَْمُع الُوُجوه ه(:711ابن منظور)ت وجاء عند 
ويف حديث  أي يشبه بعضها بعضًا ألن وجوه البقر تتشابه كثرياً.. 46{ذكر فتنا كوجوه البقر

أي ترى له معاين حيتملها فتهاب اإلقدام  47{ال تفقه حىت ترى للقرآن وجوهاً }أيب الدرداء: 
 وَوْجُه اْلَكاَلِم: السبيُل الهِذي تـَْقِصُدُه ِبِه.. عليه. ورجل ذو وجهني إذا لقي خبالف ما يف قلبه

                                 
 .89التفسري اللغوي، مساعد الطيار، ص  - 43
 انظر: مجهرة اللغة، مادة )وجه(. - 44
 . مادة )وجه(.6/88معجم مقاييس اللغة، ابن فارس،  - 45
 .......سراجع5/391اإلمام أمحد يف املسند أخرجه  - 46
ولفظه ))عن أيب قالبة((: أن أاب الدرداء كان يقول: ))إنك لن تفقه كل الفقه حىت ترى للقرآن  2/357انظر: الطبقات الكربى البن سعد  -47

 وجوها((...............يراجع.
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 48".وَصَرَف الشيَء َعْن َوْجِهِه َأي َسَنِنهِ 
  جوه،ألوالوجوه، وا وجه،الوجه  مفرد مجعه الوجوه واألتتفق يف أّن   فالتعريفات اللغوية

 ووجوه الكالم مقاصده ومعانيه.
 النظائر لغة:

والنظائر: مجع نظري، وهو املماثل والشبيه، يقال: فالن نظري فالن إذا كـان مثلـه وشـبيهه 
يـَْقــُرُن  َلَقـْد َعَرْفــُت النهظَـائَِر الهــيِت َكـاَن النهــيبُّ }:  ، ومـن ذلــك قـول ابــن مســعود49واجلمـع نظــراء

ــِل، ُســوَرتـَنْيِ يف ُكــلِّ رَْكَعــة   َفصه
ُ
ــنَـُهنه، َفــذََكَر ِعْشــرِيَن ُســوَرًة ِمــَن امل ــور املتماثلــة يف "، 50{ بـَيـْ يريــد السُّ

 احلكِم أو الَقَصِص ال ا أووعظِة املعاين كامل
ُ
 51".ملا سيظهر عند تعيينهاتماثلَة يف عدد اآْلي مل

نَـ " :ه(1205)تويف اتج العروس للزبيدي
ُ
ِثيـُل والشهـِبيُه يف كـلِّ النهظرُي ـ كـأمري  ـ وامل

َ
اِظُر: امل

والنهظَائُِر: ...شـــيء ، يقـــال: فـــالٌن َنِظـــريَُك؛ أي: ِمثْـلُـــَك؛ ألنهـــه إذا َنظَـــَر إليهمـــا النهـــاِظُر رآمهـــا ســـواءً 
 52".الْشِتَباِه بعضهم ببعض  يف األخالِق واألفعاِل واألقوالِ األفَاِضُل واألَماِثُل؛ 

شيء، كل   يفشباه األو  مثالاأل هي نظائرفاملالحظ أّن التعريفات اللغوية تتفق يف أّن ال
 .يف اللُّغة ملعىًن واحد  َتيت األشباِه والنهظَائِر ف

 الوجوه والنظائر اصطالحاً:
ئر إالّ أنّــه ال (  يف علــم الوجــوه والنظــاهـــ597رغــم تقــدم التــأليف علــى ابــن اجلــوزي )ت

جلانـــب ت علـــى اأحـــد مـــن املـــؤلفني قـــام بتحريـــر تعريـــف لـــه، فكـــل الدراســـات الســـابقة لـــه اقتصـــر 
ر وجـوه والنظـائ علـم اليفنزهـة األعـني النـواظر " التطبيقي، فهو أول من عـّرف هـذا العلـم يف كتابـه

 حيث قال: "يف القرآن الكرمي
لوجـوه والنظـائر: أن تكـون الكلمـة الواحـدة قـد ذكـرت يف مواضـع مـن "واعلم أن معـىن ا 

ريــد بكــل مكــان معــىن للكلمــة غــري معناهــا يف القــرآن الكــرمي علــى لفــظ واحــد وحركــة واحــدة، وأُ 

                                 
 ، مادة )وجه(.556 -13/555انظر: لسان العرب، ابن منظور،   -48
 ...................2/379انظر: مجهرة اللغة البن دريد، مادة )نظر(  -49
احملقق: ، حممد بن إمساعيل أبو عبدهللا البخاري ، انظر: اجلامع املسند الصحيح املختصر من أمور رسول هللا صلى هللا عليه وسلم وسننه وأايمه صحيح البخاري -50

، ابب كتاب األذان  ،1/155،  هـ1422ألوىل، االطبعة: ، )مصورة عن السلطانية إبضافة ترقيم حممد فؤاد عبد الباقي(دار طوق النجاة ، حممد زهري بن انصر الناصر
 .(775اجلمع بني السورتني يف ركعة، )ح

قام ، ديثه: حممد فؤاد عبد الباقيرقم كتبه وأبوابه وأحاه، 1379بريوت،  -دار املعرفة  ،أمحد بن حجر أبو الفضل العسقالين، فتح الباري شرح صحيح البخاري - 51
 .2/259، عليه تعليقات العالمة: عبد العزيز بن عبد هللا بن ابز، إبخراجه وصححه وأشرف على طبعه: حمب الدين اخلطيب

 .254، 14/252اتج العروس، الزبيدي،  - 52
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املكـــان اآلخـــر، وتفســـري كـــل كلمـــة مبعـــىن يناســـبها غـــري معـــىن الكلمـــة األخـــرى، هـــذا مـــا يســـمى 
اظ، وعلى هذا تكون الوجوه امساً للمعاين، ومن هنـا كـان فهو اسم لأللف"، أما النظائر: "لوجوه"

  53".األصل يف وضع كتب الوجوه والنظائر
 54واقتفى أثره حاجي خليفة فنقل التعريف نفسه يف كشف الظنون.

"وقيـل: النظـائر يف اللفـظ والوجـوه  :مثّ نقـل تضـعيفه وإن مل ينسـبه، فقـال الزركشـي وذكره
أريــد هــذا لكــان اجلمــع يف األلفــاظ املشــرتكة، وهــم يــذكرون يف تلــك ُوّضــِعَف ألنــه لــو  .يف املعــاين

الكتب اللفظ الذي معنـاه واحـد يف مواضـع كثـرية، فيجعلـون الوجـوه نوعـاً ألقسـام والنظـائر نوعـاً 
  55.آخر كاألمثال"

وبنـــاء علـــى  هـــذا النقـــد، اســـتدرك الزركشـــي علـــى تعريـــف ابـــن اجلـــوزي، فـــانتهى إىل أّن: 
، والنظــــائر كاأللفــــاظ "األمــــة"شــــرتك الــــذي يســــتعمل يف عــــدة معــــان كلفــــظ "الوجــــوه: اللفــــظ امل

 ".56املتواطئة
للفظ املشرتك الذي يستعمل يف "فالوجوه: :والتعريف، فقالنقد الالسيوطي يف  اتبعهو 

عدة معان كلفظ األمة وقد أفردت يف هذا الفن كتااب مسيته " معرتك األقران يف مشرتك القرآن 
 59والتهانوي. 58ونقله  أيضا كل من طاش كربي زادة 57."املتواطئةوالنظائر كاأللفاظ 

                                 
هـ(، احملقق: حممد عبد الكرمي كاظم الراضي، 597بن علي بن حممد اجلوزي )املتوىف:  نزهة األعني النواظر يف علم الوجوه والنظائر، مجال الدين أبو الفرج عبد الرمحن -53

 .83م، ص 1984 -هـ 1404لبنان/ بريوت، الطبعة: األوىل،  -مؤسسة الرسالة 
مكتبة ، هـ(1067خليفة )املتوىف:  مصطفى بن عبد هللا كاتب جليب القسطنطيين املشهور ابسم حاجي خليفة أو احلاج، كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون  - 54

 .2/2001م،  1941، علمية(لاودار الكتب  حلديثة،بغداد )وصورهتا عدة دور لبنانية، بنفس ترقيم صفحاهتا، مثل: دار إحياء الرتاث العريب، ودار العلوم ا -املثىن 

 .1/102الربهان يف علوم القرآن، الزركشي،  - 55
 . كاإِلنساِن، والفرسِ إن تعدد اللفظ واملعىن:   املتباين: األول:واأللفاظ تنقسم إىل أقسام:   - 56

سان فِإنهُه ُمتساِوي املعىن يف ( كاإِلنعناه يف أفرادهه، يستوي مني أفرادمن املعىن ب ألنه للقدر املشرتك، )َأْي: كان كلٌّ منهما واحًداإن احتدا اللفظ واملعىن:  الثاين: املتواطئ:
 والقدر املشرتك يف املثال هو اإلنسانية. )فالتواطؤ اشرتاك معنوي(. ،وعمر و وغريمهاأفرادِه ِمْن زيد  

د اللفظ دون املعىن فهو املشرتك: د املأي  الثالث: املشرتك: إن اّتح قيقًة فيهما(، أي: يف إن كان( أي اللهفظ )ح)ظ معنياِن ون للهفىن كأن يكعأن يتهحد اللهفُظ ويتعده
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بد الرؤوف احملقق: طه ع، هـ(684ت) املالكي أبو العباس شهاب الدين القرايف، شرح تنقيح الفصول ،362-2/358، د.ط.ت، دار الكتب العلمية، هـ(1250 ت)
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 .2/144يف علوم القرآن، السيوطي، االتقان  - 57
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يذكرون الكلمة الواحدة، مث وتتبع القرعاوي ما كتبه العلماء يف هذا امليدان، فوجد أهّنم "
يــذكرون معانيهــا املتعــددة، ويســتدلون علــى كــل معــىن ابآلايت القرآنيــة، ممــا يــدل علــى أن الوجــوه 

مـــة، ويقولـــون.. وفيهـــا ســـبعة عشـــر وجهـــاً.. وفيهـــا أربعـــة وجـــوه.. للمعـــاين، إذ يشـــريون إىل الكل
وهكذا جند أهنم يريدون هبذا الوجه معىن خيتلف قرابً وبعداً عن معىن آخر مراداً من آية أخـرى.. 

 60."وهللا أعلم
 ئر، وهـو مـا مل النظـايفوالظاهر أّن الوجوه ال خالف يف مرادها بني العلماء إمّنـا اخلـالف 

 رعاوي.يشر إليه الق
كم مساعد قد احتر، فونظرا الختالف العلماء والباحثني يف تعريف علم الوجوه والنظائ
،  بغية (150ت لخي)الطيار إىل أول َتليف يف هذا العلم، وهو كتاب مقاتل بن سليمان الب

ذا العلم هف يف ن ألّ متصحيح التعريفات اليت وضعت بعده بناء على ما كتبه مقاتل، ألّن كل 
إىل حترير  وتوصل يقة؛ابستقراء الكتاب وما ُضرب فيه من مناذج تطب الة عليه،  فقامبعده ع

 تعريف لعلم الوجوه والنظائر، فقال: 
 الوجوه: املعاين املختلفة للفظة القرآنية يف مواضعها من القرآن. "

ون معىن اللفظ والنظائر: املواضع القرآنية املتعددة للوجه الواحد اليت اتفق فيها معىن اللفظ، فيك
 61"يف هذه اآلية نظري )أي: شبيه ومثيل( معىن اللفظ يف اآلية األخرى، وهللا أعلم.

)الوجوه( من ابب املشرتك اللفظي غالباً، وأما النظائر فليست إال " وبناء على هذا فإنّ 
جمرد أمثلة أخرى للوجه الواحد، ولكن يف مواضع أخرى، وال تعد حينئذ  من املشرتك وال من 

  62".املرتادف
وابلنظر يف التعريفات وواقع التأليف يتبنّي أّن الوجوه ابتفاق عبارة عن املعاين املختلفة  

للفظة القرآنية الواحدة يف مواضعها بسياقاهتا املختلفة، مثل األمة، فمن وجوهها: العصبة، امللة، 
 ألمة( مشرتك بينها.قوم، سنني، إمام، األمم اخلالية... واللفظ الدال على تلك الوجوه )ا

                                 
 الوجوه والنظائر يف القرآن الكرمي، سليمان بن صاحل القرعاوي، ص............... - 60
 .94 -89هـ، ص 1432التفسري اللغوي للقرآن الكرمي، د مساعد بن سليمان بن انصر الطيار، دار ابن اجلوزي، الطبعة: األوىل،  - 61
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لكن خالف ابن اجلوزي فاشرتط أن يكون اللفظ واحدا وعلى حركة واحدة، وهذا  
مستبعد ملخالفته واقع التأليف حىت يف كتاب ابن اجلوزي نفسه، الذي يشمل مجيع اشتقاقات 

ليس من الضروري أن تكون  اللفظ أو مادته. وهذا الذي نبهت إليه أيضا هند شليب فقالت: "
على لفظ واحد، وحركة واحدة،  - 63خالفا ملا ذهب إليه حاجي خليفة -لمة املشرتكة الك

  64".لسواءاألن الذي نالحظه يف كتب الوجوه والنظائر، استعمال اللفظة ومشتقاهتا على 
اظ زركشي ابأللفيده الا يقأّما ابلنسبة للنظائر فريى ابن اجلوزي أنّه اسم لأللفاظ، بينم

لي، مرو، عيد، عز لفظ "اإلنسان" تتواطأ فيه عدة مسميات خمتلفة، هي: املتواطئة. مثل 
 هدى،....ولفظ "املدينة"، و"القرية" وحنوها.

معىن( واحد) وجه أي أّن النظائر عند ابن اجلوزي يقصد هبا كون اللفظ الوارد على
 خرى منأوعة معني يف جمموعة من اآلايت نظري نفسه عندما يرد على وجه آخر يف جمم

ري لفظ نظ ة{ائِمَ قَ آل عمرَان: }أمة اآلايت؛ مثال ذلك لفظ أمة ووجهه اجلماعة يف سورة 
ليت تعرب عن اهي األلفاظ  لنظائر(، فا{اْلبَـَقَرة: }َكاَن النهاس أمة َواِحَدة"أمة" مبعىن "امللة" يف  

 . تاآلاي عدد الوجوه، وينتج عنه أّن عدد النظائر يساوي عدد الوجوه بغض النظر عن
نظري  لمة الي لكوللتأكد من صحة ذلك مّت االحتكام إىل كيفية استعمال ابن اجلوز 

 لقطع.حلكم ابعب الكن تبني أهّنا مل ترد عنده إال مرة واحدة يف التعريف فقط، ممّا ص
بينما النظائر عند الزركشي فرتى هند شليب أنّه يقصد هبا اللفظ الواحد الذي يرد يف  

مواضع خمتلفة من القرآن على وجه واحد، أي تشرتك يف املعىن) اشرتاك معنوي(، فتلك املواضع 
: }َكاَن النهاس أمة قوله تعاىل نظائر لبعضها البعض يف الوجه. مثاله: لفظ "األمة" يف

)سورة األنبياء: : }َوِإن َهِذه أمتُكم أمة َواِحَدة{)البقرة: ( نظري لفظ األمة يف قوله تعاىلَواِحَدة{
فهي أمثال كما قال الزركشي. وعدد النظائر يتوقف على عدد  .(أي نظائر يف الوجه وهو امللة

 65املواضع املتفقة يف الوجه. 

                                 
 البن اجلوزي كما سبقت اإلشارة. هنسبت التعريف حلاجي خليفة، ولكن تبني بعد التتبع أنّ  - 63
 .22التصاريف، حيي بن سالم، حتقيق هند شليب، ص  - 64
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اتفاق  ينوالتواطؤ يع واطئة،ولكن يبدو أّن الزركشي إمنا يقصد ابلنظائر  األلفاظ املت
ان، له معىن اإلنس لفظ اللفظ واملعىن، حبيث يتساوى أفراده يف إطالق املسمى عليها، ومثاله

 انية. إلنسواحد وملن يصدق على علي، زيد، فاطمة، ويشرتك هؤالء  ويتساوون يف ا
 اللفظ ال ىنيف مع تفاقأّما الطيار فتوصل إىل ما توصلت له هند شليب، وإن زاد قيد اال

يها فد اليت اتفق الواح لوجهاللفظ فقط،  فالنظائر كما استنتج، هي املواضع القرآنية املتعددة ل
شي الزرك عريفتمعىن اللفظ، كاحلسىن واإلحسان كالمها مبعىن اجلنة. فهو إذا خيالف 

دة ول كل ماوسبب اخلالف يعود إىل مرتكز مقاتل يف التأليف، الذي تنا والسيوطي.
 لواحدة.للفظ ااورة ظ)احلسىن، اإلحسان( بغض النظر عن صورته أو مبناه، فلم يلتزم صاللف

وما ذهب إليه الزركشي والسيوطي والطيار بغض النظر عن االختالف يصدقه واقع 
التأليف، واالستعمال اللغوي للوجوه يف املعاين والنظائر يف التماثل والتشابه، وهو ما رجحته 

  66أيضا.هند شليب يف كتاهبا 
  : الفرق بين الوجوه والنظائر

النظائر يف اللفظ  ه( ضّعف القول أبنّ 794لقد سبقت اإلشارة إىل أّن الزركشي)ت
" لو أريد هذا لكان اجلمع يف األلفاظ املشرتكة، وهم يذكرون مربرا ذلك أبنّه  والوجوه يف املعاين

فيجعلون الوجوه نوعًا ألقسام يف تلك الكتب اللفظ الذي معناه واحد يف مواضع كثرية، 
  67والنظائر نوعاً آخر كاألمثال".

ذي صرح به ه( ال728ة)تشيخ اإلسالم ابن تيميولعّل الزركشي نقل التضعيف عن 
ملتشابه. اضا من أي "تواطئةامل"من املتشابه، وبعض  هي "اللفظ يفواألمساء املشرتكة " يف قوله: "

ء األمسا يفوه فالوج ؛"ائرالوجوه والنظ"، وصنفوا كتب "ئرالوجوه والنظا"ويسميها أهل التفسري: 
 . األمساء املتواطئة يفاملشرتكة والنظائر 

األمساء  يفالوجوه والنظائر مجيعا  ذلك أنّ  يفاملصنفني  أصحابناوقد ظن بعض 
بل   ،وليس األمر على ما قاله ووجوه ابعتبار املعىن. ،نظائر ابعتبار اللفظ فهياملشرتكة، 

                                 
وتصرفت معانيه، حيىي بن سالم بن أيب ثعلبة، التيمي ابلوالء، من تيم ربيعة، البصري مث اإلفريقي القريواين )املتوىف:  ؤهالتصاريف لتفسري القرآن مما اشتبهت أمسا - 66

 م 1979هـ(،قدمت له وحققته: هند شليب،الشركة التونسية للتوزيع، 200
 .22-17، ص 
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ويبدو أّن ابن تيمية يشري يقصد ابن اجلوزي يف كتابه  68".كالمهم صريح فيما قلناه ملن َتمله 
 "الوجوه والنظائر".

ائر يعرف ن له نظيكو  آناللفظ يف القر  نّ الذي يرى أابن القّيم ومل خيتلف موقف تلميذه 
تب الوجوه ك  َفتْ نِّ صُ وفيها " ، مّث يضيفمعناه ابطراد ذلك املعىن يف تلك األلفاظ النظائر

 .والنظائر
  .فالوجوه: األلفاظ املشرتكة
 .والنظائر: األلفاظ املتواطئة

  69" ."فيما اتفق لفظه ومعناه :فيما اتفق لفظه واختلف معناه، والثاين :األول
الوجوه تتعلق ابأللفاظ املتحدة يف النطق املختلفة يف املعىن، ومما سبق ميكن القول أّن " 

ولكن هذا املعىن يصلح ألفراد   ،ر فهي تتعلق ابأللفاظ املتحدة يف النطق واملعىن معاً أما النظائ
 70."كثرية

وهذا االستنتاج يسلم به لوال نص السيوطي الذي فسر كلمة التواطؤ الواردة يف تعريف   
 خالف ما قاله ابن القيم وعلماء األصول؛ حيث قال: 

وقد صنف يف هذا  ...إعجازه )ألفاظه املشرتكة( هلوجه اخلامس والثالثون من وجو ا "
كثري من املتقدمني واملتأخرين، منهم   -وهو ما اختلف لفظه واحتد معناه  -النوع ويف عكسه 

 واختالف اللفظ مع اتفاق املعىن هو الرتادف ال التواطؤ.  71...".ابن اجلوزي،
 ن األّول من ابب املشرتكوكأويبدو أّن سليمان العايد  بىن عليه استنتاجه حيث قال: "

  72."لّلفظي، والثاين من ابب الرتادفا
األلفاظ  هو أنّ و مش، ولكن هناك فرق بني املتواطئ واملرتادف كما سبق البيان يف اهلا

ا احتد املتواطئ فم ، أّماتالءاملرتادفة، ما احتدت معانيه دون ألفاظه كاالختبار واالمتحان واالب
 ه ابن القيم.لفظه ومعناه، وهو الذي ذكر 

                                 
 13/276تيمية، جمموع الفتاوى، ابن  - 68

اختصره: حممد بن حممد بن ، هـ(751حممد بن أيب بكر بن أيوب بن سعد مشس الدين ابن قيم اجلوزية )املتوىف: ، خمتصر الصواعق املرسلة على اجلهمية واملعطلة - 69
، م2001 - هـ1422الطبعة: األوىل، ، مصر –هرة ديث، القادار احل، احملقق: سيد إبراهيم، هـ(774عبد الكرمي بن رضوان البعلي مشس الدين، ابن املوصلي )املتوىف: 

 .500ص

 .pm 07:06 ,20/11/2012 - 07/01/1434إرشاد احلائر إىل علم الوجوه والنظائر، حممد حسني القرين،  -70
 .1/387معرتك األقران  يف إعجاز القرآن، السيوطي،  - 71

 .48ابملدينة املنورة، ص عناية املسلمني ابللغة العربية خدمة للقرآن الكرمي، أ. د. سليمان بن إبراهيم بن حممد العايد، جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف - 72
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   :لوجوه والنظائر يف القرآنالتمثيل ل
  أوالً : الوجو

 ود لَتْحِصيلَمْعهُ الْ  قال ابن اجلوزي يف "ابب السراج":" السراج يف التعارف اْسم لإلانر
 االستضاءة مثه استعري يف كل َما يستضاء ِبِه.
ُروَن َأن السراج يف اْلُقْرآن على   -َوْجَهنْي: َوذكر اْلُمَفسِّ

ا منريا{، َوقد فسر رَاًجا وقمر سِ يَها فِ جعل َأحدمهَا: الشهْمس. َوِمْنه قـَْوله تـََعاىَل يف اْلفْرقَان: }وَ 
 َذِلك يف قـَْوله: }َوجعل الشهْمس ِسرَاًجا{ .

 ْذنِِه اعيا ِإىَل هللا إبِِ ب: }ود اأْلَْحزَاىَل يف َعاَوالثهاين: حُمَمهد صلى هللا َعَلْيِه َوسلم. َوِمْنه قـَْوله تَـ 
 73وسراجا منريا{".

 :... تفسري الرمحة على أحد عشر وجهاوجاء يف التصاريف: "
 لوجه الثالث: الرمحة يعين املطرا

ونظريها ام املطر. ِه{ يعين قده مْحَتِ رَ ْي وذلك قوله يف سورة اأَلعراف: }يـُْرِسُل الرايح ُبْشراً بـَنْيَ َيدَ 
فانظر إىل }ورة الّروم: ه يف سكقولو حم عسق: }َويَنُشُر َرمْحََتُه{ يعين املطر.  يف الفرقان. وقال يف

يَقُكْم  املطر. وقال: }َولُِيذِ مْحًَة{ يعينرَ ْنُه  مِّ آاَثِر َرمْحَِت هللا{ يعين املطر. وقال: }مُثه ِإَذآ أََذاقـَُهمْ 
 ..مِّن رهمْحَِتِه{ يعين املطر.

 نعمةلوجه اخلامس: الرمحة يعين الا
يف سورة  ونظريهاوذلك قوله يف سورة النِّساء: }َوَلْوالَ َفْضُل هللا َعَلْيُكْم َوَرمْحَُتُه{ يعين ونعمته. ]

البقرة. ويف سورة النُّور قال: }َوَلْوالَ َفْضُل هللا َعَلْيُكْم َوَرمْحَُتُه{ يعين ونعمته. ومثله كثري[ . وحنوه  
 74."كثري

د فيها خرى ير أمثلة يكون معىن اللفظ  يف موضع له أشباه وأففي التصاريف النظري أن 
 اللفظ بنفس املعىن. وهذا الذي أشار إليه الطيار.

    زركشيوال بناء على تعريف ابن تيمية اثنياً: مثال على النظائر يف القرآن
اْسم ملا جيمع مجاعة كِثرية من ، وهو له معىن واحد حيثما ورد يف القرآنلفظه)قرية( 

                                 
 .341نزهة األعني النواظر، ابن اجلوزي، ص - 73
 .135-134التصاريف، حيي بن سالم،   - 74
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فالقرية خيتلف،  تزيد عن اخلمسنيواليت  يف تلك املواضع اليت ورد فيها لكن املراد منهاالنهاس، 
ُ َمَثاًل قـَْريًَة َكاَنْت آِمَنًة ُمْطَمِئنهةً  قوله تعاىل: يف  قوله هي مكة، ويف  (112)النحل: َوَضَرَب اَّلله

 .أيلة ( 163َحاِضَرَة اْلَبْحِر{) اأْلَْعرَاف:  :} َواْسَأهْلُْم َعِن اْلَقْريَِة الهيِت َكاَنتْ تعاىل
فمعىن القرية يف كل هذه . أرحيا (106ة: قوله تعاىل: }َوِإذ قـُْلَنا ادُخُلوا َهِذه اْلقْريَة{) البقر  ويف

 .املواضع واحد، لكن املراد منها خيتلف يف كل موضع عن اآلخر
ة، ، فمكة، وأيلاملعىنو فظ اتفاق الل أّما يف هذا املثال فيربز التواطؤ يف لفظ القرية، أي

 ن معىن االسمينها مبرتك وأرحيا تتفق يف كوهنا قرى، وهو اللفظ الكلي وتتساوى يف القدر املش
اثل ن التمعضال الكلي؛ القرية. ولعّل التساوي هو الذي جعلها نظائر لبعضها البعض ف

 والتشابه بسب ذلك القدر.
  نشأة علم الوجوه والنظائر

 يتني، ومها: أساسحلتنيل التتبع، ميكن أن نقول أن علم الوجوه والنظائر مّر مبر من خال
 ر(أوال: مرحلة ما قبل التدوين أو مرحلة اإلرهاصات األوىل )البذو 

والصحابة رضي هللا عنهم  نشأة علم الوجوه والنظائر إىل عهد النيب  75يرجع الباحثون
والتابعني،  حيث ظهرت يف هذه املرحلة املالمح األوىل لعلم الوجوه والنظائر، من خالل السنة 
النبوية واجتهادات الصحابة رضي هللا عنهم  والتابعني يف بيان بعض األلفاظ وتفسري اآلايت 

ىت يرى للقرآن وجوهاً  ال يكون الرجل فقيهًا كل الفقه ح} :القرآنية ويستشهدون بقوله 
 76".{كثري

 الفهم.و فقه فاحلديث صريح يف أّن للقرآن الكرمي وجوها، ال يتوصل إليها ابل
 ا إىل نوعني؛ نظريةيف الوجوه والنظائر، فيمكن تصنيفه أّما جهود الصحابة والتابعني 

 وتطبيقة، فالنظرية منها:
ابـــن عبـــاس أن علـــي بـــن أيب طالـــب رضـــي هللا عنهمـــا أرســـله إىل اخلـــوارج فقـــال: مـــا رواه 

                                 
 الوجوه والنظائر يف القرآن الكرمي، سليمان القرعاوي، ص............. - 75

يف كتابـه األشـباه والنظـائر يف القـرآن الكـرمي  –وهـو مـتهم ابلكـذب  –وهذا احلديث روي مرفوعاً وموقوفاً، وقد أخرج املرفوع مقاتل بـن سـليمان البلخـي  - 76
 [. 76إبسناده بنفس اللفظ 

ة عـن لسـختياين عـن أيب قالبـشـد عـن أيـوب اد جاء موقوفاً على أيب الدرداء رضي هللا عنه فقد أخرجه عبدالرزاق من حديث معمـر بـن راأما الطريق املوقوف فق
 [ ورجال هذا اإلسناد كلهم أئمة جبال.86أيب الدرداء بلفظ ))ال تفقه كل الفقه حىت ترى للقرآن وجوهاً كثرية((]

ول الصـحيح فيـه أنـه مـن قـ فوعـاً، وإمنـااق السـابق بـه. وصـحح ابـن عبـد الـرب هـذا احلـديث بقولـه: هـذا حـديث ال يصـح مر وأخرجه ابن عبدالرب من طريـق عبـدالرز 
 [.96أيب الدرداء.. أ.هـ]
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 77.{اذهب إليهم فخاصمهم وال حتاجهم يف القرآن فإنه ذو وجوه، ولكن خاصمهم ابلسنة}
اي أمـري املـؤمنني فـأان أعلـم بكتـاب هللا مـنهم يف }ومن طريق آخر أن ابن عباس قالـه لـه: 

رآن محـــال ذو وجـــوه، تقـــول ويقولـــون، ولكـــن خاصـــمهم بيوتنـــا نـــزل، قـــال: صـــدقت، ولكـــن القـــ
ابلســــنن، فــــإهنم لــــن جيــــدوا عنهــــا حميصــــاً. فخــــرج إلــــيهم فخاصــــمهم ابلســــنن، فلــــم تبــــق أبيــــديهم 

 78{حجة
ذج  تشهد هلا منافتعددة، أّما جهودهم االتفسريية يف بيان اللفظة القرآنية الواحدة بوجوه م

ا ت، ومـن ذلـك مـملـرواياباسـري األثريـة الـيت تُعـىن كثـرية، ميكـن الوقـوف عليهـا ابسـتقراء بعـض التف
 جاء عند السيوطي:

 "العفـو" }فـََقـاَل:" اْلَعفـو"َأن عبد اْلملك بن َمْرَوان كتب ِإىَل سعيد بن ُجَبري يْسـأَله َعـن 
َوَيْسـئَـُلوَنَك َمـاَذا  يف القرآن على ثالثة أحناء: حنو جتاوز عن الذنب، وحنـو يف القصـد يف النفقـة:

ِإاله َأن يـَْعُفوَن َأْو يـَْعُفـَواْ . وحنو يف اإلحسان فيما بني الناس:( 219)البقرة:  ُقوَن ُقِل الَعْفوَ يُنفِ 
ــِدِه ُعْقــَدةُ  فســعيد بــن جبــري ذكــر للفظــة "العفــو" ثالثــة وجــوه، وإن 79({237)البقــرة:  الهــِذي بَِي

 مساها أحناء. 
 80".السهدّ "، ما صنع الناس فهو "السُّدّ ""ما صنع هللا فهو   وأخرج عكرمة، قال:

َوْســـــَئلُهْم َعـــــِن الَقْريَـــــِة الهـــــيِت َكانَـــــْت َحاِضـــــَرَة  يف قولـــــه تعـــــاىل: وذكـــــر أبـــــو عمـــــرو الـــــداين
أن املــــراد ابحلضــــور هنــــا املشــــاهدة. قــــال: وهــــو ابلظــــاء مبعــــىن املنــــع  .(163)األعــــراف: الَبْحــــرِ 

َفَكـــانُواْ َكَهِشـــيِم احـــد، وهـــو قولـــه تعـــاىل: والتحـــويط، قـــال: ومل أيت هبـــذا املعـــىن إالّ يف موضـــع و 
ْحَتِظرِ 

ُ
 81(". 31)القمر:  امل

ــا "  وقــال أمحــد بــن فــارس:  كــل مــا يف القــرآن مــن ذكــر األســف، فمعنــاه احلــزن إال: "فـََلمه

                                 
77  
، كمـا أخرجهــا 3/32( إىل ابـن سـعد، غـري أين مل أجـد هـذا اللفـظ يف طبقـات ابـن سـعد، بيـد أنـه سـاق القصـة مطولـة 2/122هـذا اللفـظ عـزاه السـيوطي يف اإلتقـان ) -78

، والــذهيب يف اتريــخ اإلســالم 1/148ة اجلنــان ، واليــافعي يف مــرآ3/327، وابــن األثــري يف الكامــل 7/304، وابــن كثــري يف البدايــة والنهايــة 65 – 5/64الطــربي يف اترخيــه 
 .588ص

يوطي يف أحــدهم اللفــظ الــذي ســاقه الســ وخمتصــرة، ومل يــذكر ، وعزاهــا ألمحــد والطــربي، وكلهــم ذكــروا القصــة مطولــة،6/239وذكرهــا اهليثمــي يف جممــع الزوائــد 
 اإلتقان.

 .1/607بريوت،  –هـ(، دار الفكر 911الدر املنثور، عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي )املتوىف:  - 79
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 82[ فمعناه أغضبوان".112َءاَسُفواَن"]
 أنّــه مل يُــدون إالّ  والصــحابة  ورغــم ظهــور بــذور علــم الوجــوه والنظــائر يف عهــد النــيب 

واجد املفسـر تضال عن فلعدم احلاجة إىل ذلك، لكوهنم أهل اللسان العريب وبلغتهم نزل القرآن، 
ىل أن إلكـــرمي، األول بـــني أظهـــرهم، يتـــوىل مهمـــة البيـــان مـــىت أشـــكل علـــيهم شـــيء مـــن القـــرآن ا

 ظهرت دواعي التأليف، وانتقل علم الوجوه والنظائر إىل مرحلة التدوين. 
 : علم الوجوه والنظائريف  نيا: مرحلة التدويناث

ر ه والنظائر، ومن مظاهوالصحابة بعلم الوجو  اعتىن العلماء والباحثون بعد عصر النيب 
اين ية القرن الثىل بداإعود يالعناية به االجتاه إىل التأليف والتدوين فيه منذ وقت مبكر،  حيث 

 ة التأليف يفيف قل لسببللهجرة، فظهرت مؤلفات كثرية،  يلحظ أّن أغلبها للمتقدمني؛ ولعّل ا
ا ليت يصعب معهتواء ااالسغ هذا العلم  مرحلة النضج و هذا العلم عند املتأخرين، يرجع إىل بلو 

لية ابلنظرة الك لعنايةاه لاإلضافة واالستدراك غالبا، والتخلي عن النظرة التجزيئية إىل االجت
ف آخر ما ى توظير علللقرآن، وما فرضته التطورات العلمية من النحو إىل علوم  تعتمد أكث

د القدامى ني جهو لة بلك ميكن أن منيز يف هذه املرحتوصلت إليه االكتشافات،  وبناء على ذ
 واملعاصرين وفق ما يلي: 
شهد التدوين يف هذه املرحلة نشاطا كبريا وَتليفا غزيرا، وأبرز اجلهود التأليف عند املتقدمني: 

  83هي :
مل تصلنا  ( هـ143وعلي ابن أيب طلحة )ت ( ، هـ105عكرمة موىل ابن عباس ) ت  -

 مؤلفاهتما.
وصل إلينا  ماأول  وهو ،84"النظائر "األشباه و  بهكتاو  (150تل بن سليمان )ت ومقا  -

 .يف هذا العلم

                                 
 ابن فارس - 82

إلفريقي القريواين "لتصاريف لتفسري القرآن مما اشتبهت أمسائه وتصرفت معانيه"، حيىي بن سالم بن أيب ثعلبة، التيمي ابلوالء، من تيم ربيعة، البصري مث امقدمة  - 83
يف القرآن الكرمي، القرعاوي، جوه والنظائر . الو 48 -44م، ص 1979هـ(، قدمت له وحققته: هند شليب، الشركة التونسية للتوزيع، عام النشر: 200)املتوىف: 

 .94ص....التفسري اللغوي، مساعد الطيار، ص 
ور: عبد هللا شحاتة، قال الطيار: " األشباه والنظائر، ملقاتل بن سليمان، وهذا هو العنوان املوجود على ظاهر النسخة املطبوعة من كتاب مقاتل بتحقيق الدكت - 84

لح الوجوه، مث ( ذكر مصط81:طوطات الكتاب )صسم: الوجوه والنظائر يف القرآن الكرمي، مث إن احملقق عند حديثه عن خم( مذكورا اب80وجتده يف مقدمة احملقق )ص:
 ذكر حتته أنه وجد على النسخة الوحيدة اليت اعتمدها يف التحقيق عنوان: األشباه والنظائر.
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 ".لقرآن الكرمياالوجوه والنظائر يف "كتابه و هـ ( 170هارون بن موسى األعور )ت  -
فيدا ليب حتقيقا م" وقد حققته هند شالتصاريف"كتابه: و هـ( 200وحيىي بن سالم )ت   -

 وانفعا.
بو أمد بن يزيد ، وألف حم"حتصيل نظائر القرآن"كتابه: و  (ه255الرتمذي )تاحلكيم  -

 . "قرآن اجمليدما اتفق لفظه واختلف معناه من ال"كتابه: و  (ه286عباس املربد)ت
  ".ن الكرميالوجوه والنظائر يف القرآ"كتابه و هـ ( 478ت)احلسني الدمغاين   -
ة اليت لفاظ القرآنيه والنظائر يف األاألشبا"كتاابً:و ه( 429ت) أبو منصور الثعاليب  -

 ".ترادفت مبانيها وتنوعت معانيها
قرآن يف ال والنظائر نزهة األعني النواظر يف علم الوجوه":(كتابههـ597ت)ابن اجلوزي  -

 ".الكرمي
 ".وجوه القرآن"هـ ( كتابه 658ت ) أبو العباس أمحد بن علي املقرئ  -
اه لوجوه واألشبكشف السرائر يف معىن ا" هـ( كتابه :887أبو العماد املصري )ت   -

 ".والنظائر
 نوان :طبوع بعموهو  "معرتك األقران يف مشرتك القرآن"كتابه :   ه(911)ت السيوطي -

 ".معرتك األقران يف إعجاز القرآن"
 :التأليف عند املعاصرين 

يتجلى ا ئر، كمالنظاتراجعت حركة التأليف عند الباحثني املعاصرين يف علم الوجوه و  
ب هذا ايإذ فاجأين غ من قراءة سريعة ملا تضمنته املكتبة الشاملة من كتب علوم القرآن،
قد يستغرب قان، و اإلتالعلم يف ُجل إن مل أقل كل تلك املؤلفات إاّل القلة  كالربهان و 

ت اليت لدراسامن او الباحث من ذلك، ولعّل األسباب اليت ذكرهتا آنفا كانت وراء ذلك، 
   ة هلذا العلم رسالتني:أولت عناي

                                                                                               
ا عن مقاتل بن سليمان مم قرآن الكرميجوه الو ول صفحة من املخطوط: "مما ألف أبو نصر من والظاهر أن هذا ليس من تسمية املؤلف، بل من تصرف غريه، إذ جاء يف أ

 (.1) ، هامش90وهذا يعين أن كتاب مقاتل الوجوه وليس األشباه".ينظر: التفسري اللغوي، مساعد الطيار، ص ...«. استخرج 
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آن دراسة  القر ائر يفالوجوه والنظ سليمان بن صاحل القرعاوي بعنوان:رسالة دكتوراه ل -
 .هـ  1410وطبعت عام  جامعة اإلمام،"، وموازنة

ن الكرمي ( القرآ ئر يفسلوى بنت حممد بن سليم العوا بعنوان : ) الوجوه والنظاورسالة  -
  م1998مشس، طبعت عام  ، رسالة ماجستري من جامعة عني

ظائر ه والنالوجو  حنو موسوعة إسالمية يف"للدكتور حممد علي احلسن بعنوان: مقال و  -
د السابع ، العدديب ، نشره يف جملة كلية الدراسات اإلسالمية والعربية يف"القرآنية

 .م1993
 هـ(395ت)هالل احلسن بن مهران العسكري  أيب ويضاف إىل كتب القدامى كتاب -

 -نلباحثو اذكره والذي وجدته ضمن كتب الشاملة ومل ي ".الوجوه والنظائراملسمى "
 يف هذا اجملال. -حسب علمي

 دواعي التأليف يف علم الوجوه والنظائر:
  85ذكر الباحثون يف علم الوجوه والنظائر عدة أسباب لظهوره، تتمحور يف ما يلي: 

 أوال: نشاط حركة التأليف والتدوين
لمية  صحبه كة العاحلر  عصر الدولة األموية  وظهور الدولة العباسية نشاطا يفشهد هناية 

لعناية  كانت اة، فتنافس يف حركة التأليف يف شىّت العلوم خاصة احلديث والتفسري واللغ
لسياسي، اتقرار االسابستقالل التفسري عن احلديث ابلتبويب والرتتيب. وذلك ألسباب عدة ك

احلفاظ   عو إىلذي يداإلسالم، وبداية االبتعاد عن عصر الّنبوة الودخول بعض األعاجم يف 
 على القرآن خاصة من التحريف.

 اثنيا: تيسري فهم القرآن الكرمي  
كل آية   اها يفمعن وذلك جبمع اآلايت اليت تتفق يف لفظة واحدة يف موضع واحد، وبيان

ستحضارها انه يف عيتُ ينها حىت ليتمكن القارئ من استيعاب خمتلف معانيها، وإدراك الفروق ب
 بسهولة.  

 اثلثا: التأليف يف التفسري اللغوي ومعاين القرآن. 
يرتبط علم الوجوه والنظائر ابلتفسري اللغوي ارتباطا وثيقا؛ ألّن بيان معاين القرآن واأللفاظ 

                                 
 .45 -44املشرتك اللفظي يف احلقل القرآين،  عبد العال سامل مكرم، ص ،   28-24التصاريف ليحي بن سالم، تقدمي وحتقيق هند شليب، ص  - 85
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منها، هذا الغريبة واملشرتكة  مرحلة ال ميكن جتاوزها يف مجيع اجتاهات التفسري خاصة اللغوي 
االجتاه الذي ظهر موازاي للتفسري األثري، وصنفت فيه مؤلفات كثرية، اهتم فيها املؤلفون 
ابملسائل اللغوية  والنحوية اليت انطوى عليها القرآن، فنحوا إىل بيان معاين األلفاظ يف خمتلف 

عليه التعارض  مواضعها، واستوقفتهم إشكاالت كثرية كانت مثارة يف اللغة، وحبثوا يف ما  يبدو
ومجعوا نظائره من اآلايت املتفرقة يف القرآن وعاجلوها يف ضوء السياق، كانت من بني أسباب  

 ظهور  التأليف يف الوجوه والنظائر.
 

 رابعا:بيان وجوه إعجاز القرآن الكرمي
إّن البحث يف إعجاز القرآن الكرمي السيما اإلعجاز البياين من خالل داللة اللفظ  

لنظائر جوه واالو   القرآن على وجوه كثرية تبعا للسياق، أسهم يف ظهور مالمحالواحد يف
 .رآن"وتطورها، وقد أدرجه السيوطي ضمن كتابه "معرتك القرآن يف إعجاز الق

 حامسا: احلث على معرفة الوجوه والنظائر  
للقرآن ال يكون الّرجل فقيها كّل الفقه حىت يرى : »إىل النيب  رفوعاملديث احلُفِسر 
الّلفظ الواحد حيتمل معاين متعّددة، فيحمله  أبّن املراد به أن يرى فقيه القرآن"  «وجوها كثرية

 86."عليها إذا كانت غري متضاّدة، وال يقتصر به على معىن واحد

 فائدة معرفة الوجوه والنظائر
 :من خالل تعريف الوجوه والنظائر، ميكن أن نستنبط الفوائد اآلتية

من أهم األدوات اليت توظف يف العملية التفسريية، قصد فهم الوجوه والنظائر *إّن علم 
اللفظة هي أصغر وحدة تُبىن منها اآلايت  أسراره والكشف عن مقاصده؛ ألنّ  طالقرآن واستنبا

القرآنية، وال ميكن فهم املعاين اإلمجالية لآلايت والرتاكيب، واستخراج مقاصدها دون فهم 
موضوع علم الوجوه والنظائر  بيان وجوه األلفاظ الواردة يف عدة مواضع من  األلفاظ. ومبا أنّ 

القرآن يف إطار السياق؛ وذلك بعد مجعها من مواردها املختلفة، فإنّه ال ميكن إذن فهم القرآن 
دون إملام بعلم الوجوه والنظائر، خاصة أن اللفظ الواحد قد خيتلف معناه من موضع إىل آخر، 

                                 
هـ(، احملقق: حممد أبو الفضل إبراهيم، اهليئة املصرية العامة للكتاب، الطبعة: 911اإلتقان يف علوم القرآن، عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي )املتوىف:  - 86

 .2/144م،  1974هـ/ 1394
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على معىن واحد يف كل املواضع ألدى إىل التعارض والتناقض واالحنراف يف  ولو محل اللفظ
 التفسري.  

 إعجاز يف األقران معرتك" كتابهجزءا يف   السيوطي *بيان إعجاز القرآن الكرمي،  وقد أفرد له
 الكلمة إذ ،" املشرتكة ألفاظه :إعجازه وجوه من والثالثون اخلامس الوجه" ل:فقا "  القرآن

 87".البشر كالم يف ذلك يوجد وال وأقل، وأكثر وجًها، عشرين إىل تنصرف الواحدة
وقد مثل لذلك الشرجبي بلفظة الصبح اليت من وجوهها الفجر، ومع ذلك ال ميكن  

 االنسجام غاية جاءت يف  الصبح كلمة حروفصفات  ألن ،إلحدامها أن حتل حمل األخرى
 صفريالو  مساهلو  ستعالءواالرتياح واالنبساط  واهلدوء الذي يبعث على احلياة )اال التنفسمع 

 حروف أما ،..( يف احلاء رخاوةالو  مسواهل ،اإلذالق يف الباء نفتاحاالو  قلقلةوال ،يف الصاد
  88.والتعطيش والتفخيم واإلصمات الشدة حروف عليها الغالبف الفجر

 89ومها:وهناك من أضاف فائدتني أخريني، 
 *الدفاع عن القرآن ورد الشبهات الواردة على ألفاظه ومعانيه.  

ق اجملرد عن ىل احلها إَتصيل األصول ورد الفروع إليها، وحماكمة املخالفني في *القدرة على
 اهلوى.
 
 

  
 
 
 
 

                                 
 -دار الكتب العلمية ، هـ(911عبد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي )املتوىف: ، األقران يف إعجاز القرآن، وُيسمهى )إعجاز القرآن ومعرتك األقران( معرتك - 87

 .390 -1/387، م 1988 -هـ  1408الطبعة: األوىل ، لبنان –بريوت 

 .147م، ص 2003 ،العدد الثاين  19ف الشرجبي،  جملة جامعة دمشق ، اجمللد علم الوجوه والنظائر يف القرىن الكرمي، حممد يوس - 88

 601م، ص 2002 -هـ  1423املوسوعة القرآنية املتخصصة، جمموعة من األساتذة والعلماء املتخصصني، اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية، مصر،  - 89
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 القصة يف القرآن الكرمي

 
 تعريف القصة يف القرآن: 

  لي:يف معىن القصة، جند ما يمن خالل استقراء بعض املعاجم القصة لغة: 
جاء يف معجم مقاييس اللغة أّن" القاف والصاد أصل صحيح يدل على تتبع الشيء. 
من ذلك قوهلم: اقتصصت األثر، إذا تتبعته. ومن ذلك اشتقاق القصاص يف اجلراح، وذلك أنه 

تتبع يفعل به مثل فعله ابألول، فكأنه اقتص أثره. ومن الباب القصة والقصص، كل ذلك ي
   90.فيذكر"

وجاء يف املصباح املنري: قصصت اخلرب قّصا: حدثت به على وجهه، واالسم القصص 
[ وكذلك: 62]آل عمران:ِإنه هذا هَلَُو اْلَقَصُص احلَْقُّ بفتحتني، وقد جاء يف القرآن الكرمي: 

 َِرٌة أِلُويل اأْلَْلباب والقّصة: الشأن واألمر، يقال:  [.111]يوسف: َلَقْد كاَن يف َقَصِصِهْم ِعبـْ
 91ما قّصتك؟ أي: ما شأنك.

ومنه: القص وهو تتبع األثر، والَقصص: األثر،  92وقصه علي خربه يقصه قصا: أورده 
وللقصة معان ُأخرى متقاربة، فهي َتيت مبعىن اخلرب، واألمر  93والقصص: األخبار املتتبع.

ُوِضع موضَع املصدر حىت  قصوص، ابلفتح، واجلملة من الكالم، والَقصص: اخلرب امل واحلديث
 94صار أغلب عليه، والِقصص، بكسر القاف: مجع الِقصة اليت تكتب.

 القصة: األمر واخلرب والشأن واحلال.ف
عن أحوال األمم الغابرة، وشأن النبوات السابقة  القرآن "إخبارالقصة القرآنية اصطالحا: 

واحلوادث الواقعة، وأمور كثرية أخرى، وقد اشتمل القرآن الكرمي على كثري من وقائع املاضي 

                                 
 -هـ 1399هـ(، معجم مقاييس اللغة، حتقيق: عبد السالم حممد هارون، دار الفكر، )395)املتوىف: محد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي، أبو احلسني أ - 90

 .5/11م( ، 1979
 .2/550بريوت،  –هـ(، املصباح املنري يف غريب الشرح الكبري، املكتبة العلمية 770أمحد بن حممد بن علي الفيومي مث احلموي، أبو العباس )املتوىف: حنو  - 91
 7/74منظور، لسان العرب، ابن  - 92
 .671الراغب، مفردات القرآن، ص  - 93
 .74 -7/73ابن منظور، لسان العرب،  - 94
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واتريخ األمم وذكر البالد والداير وما حدث فيها. وتتبع آاثر كل قوم، كما حكى القرآن الكرمي 
 95 عصورهم وحياهتم".عن اجلميع صورة انطقة كما كانوا عليه يف

 96القصص القرآين على ثالثة أنواع:أنواع القصص القرآين: 
ا،  هبهللا أيدهم قصص األنبياء، وقد تضمنت دعوهتم إىل قومهم، واملعجزات اليت :األول

صة نوح، ني. كقكذبوموقف املعاندين منهم، ومراحل الدعوة وتطورها وعاقبة املؤمنني وامل
  .سالمة والاألنبياء واملرسلني، عليهم مجيعًا أفضل الصالوإبراهيم، وغريهم من 

ت، ر املو م ألوف حذقصص تتعلق حبوادث غابرة، كقصة الذين أخرجوا من دايرهم وه :الثاين
  .وطالوت وجالوت، وأهل الكهف، وقارون، وغريهم

وة ، كغز ه وسلمعلي قصص تتعلق ابحلوادث اليت وقعت يف زمن رسول هللا صلى هللا الثالث:
 بدر، وُأحد، وحنو ذلك. 

 أغراض القصة يف القرآن: - 2
عدة  مقصده اهلدائيلتحقيق القرآن الكرمي  أنزل القرآن الكرمي هلداية البشرية، استخدم

 97أساليب منها القّصة القرآنية، اليت تسعى للوصول إىل أغراض متعّددة، أمهها:
 وسلحم:إثبات الوحي والرسالة حملمد صلحى هللا عليه  -أوال

مل وال يقرأ، و   يكتبيا المما ُعِرف عن النيب صلى هللا عليه وسلم أنّه كان قبل بعثته أم
مصدقا ما  ملاضنيقصص ابفلما جاء القرآن ، يعرف عنه أنّه اختلف إىل أحبار اليهود والنصارى

ض قرره بعو ما ت. وهيف التوراة واإلجنيل، كان ذلك دليال على نبوته صلى هللا عليه وسلم
َك ِمْن أَْنباِء ذلِ : عرض قصة مرمي اآلايت  اليت َتيت غالبا عقب القصص  كقوله تعاىل بعد

ما ُكْنَت َلَدْيِهْم ِإْذ وَ ْم َيْكُفُل َمْرمَيَ، ُهْم أَيُـّهُ ْقالمَ َن أَ اْلَغْيِب نُوِحيِه إِلَْيَك َوما ُكْنَت َلَدْيِهْم ِإْذ يـُْلُقو 
 ذِلَك ِمْن أَْنباِء اْلَغْيبِ ويقول بعد قصة يوسف عليه السالم .( 45) آل عمران:  خَيَْتِصُمونَ 

 (. 102)يوسف:  نَ ْم مَيُْكُرو  َوهُ ُهمْ نُوِحيِه إِلَْيَك، َوما ُكْنَت َلَدْيِهْم ِإْذ َأمْجَُعوا أَْمرَ 
 بيان وحدة الدين اإلهلي   -ب
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 به األنبياء ي بُعثالذ من األغراض األساسية للقّصة القرآنية، بيان وإثبات وحدة الدين
ألحد. ويصرح واحد ا المجيعا، وأن دعوة األنبياء والرسل واحدة، فكلها تدعو إىل عبادة هللا

ة: هود، ثل سور ة، مالقرآن هبذا الغرض عادة بعد ذكر قصص عدد من األنبياء يف سورة واحد
]األنبياء:  نِ  فَاْعُبُدو بُُّكمْ رَ  واِحَدًة َوَأاَن إنه هِذِه أُمهُتُكْم أُمهةً قوله تعاىل: إكاألنبياء،   األعراف،

92.] 
 بيان وإثبات العقيدة الصحيحة -ج
تُعىن اآلايت القرآنية عموما ابجلانب العقدي، والقصص خصوصا، حيث تويل عناية   

ىل درة هللا تعاقرير قىل تإإبراهيم يف ربه، اليت هتدف  لبيان العقيدة الصحيحة، كقصة الذي حاج
 على قرية لذي مرّ صة اعلى اإلحياء واإلماتة، وقصة إحياء الطري إلبراهيم عليه السالم، وق

لقصص ك من اذل وحنو ،وإثبات قضية البعث ،حيث تنتهي كلها إىل بيان قدرة هللا تعاىل
 املتعلق ابلعقائد.

 العربة واملوعظة -د
لسابقني،  اقبة اعيف  القصص القرآين ليقدم العربة والعظة من خالل الدعوة للنظر أييت

ُه ِلَك ِمْن أَْنباِء اْلُقرى نـَُقصُّ ذ :كعاقبة قارون وفرعون ومثود والقرى الظاملة، وغريها لقوله تعاىل
ُهْم آْم، فَ ُفَسهُ وا أَنْـ َلمُ َعَلْيَك، ِمْنها قائٌِم َوَحِصيٌد. َوما ظََلْمناُهْم َولِكْن ظَ  هِلَتـُُهُم الهيِت ما أَْغَنْت َعنـْ

َأْخُذ َربَِّك ِإذا  َر تـَْتِبيب  وََكذِلكَ اُدوُهْم َغيْـ ز َوما  كَ َيْدُعوَن ِمْن ُدوِن اَّللِه ِمْن َشْيء  َلمها جاَء أَْمُر َربِّ 
 (.103-101هود:) َأَخَذ اْلُقرى َوِهَي ظاِلَمٌة، ِإنه َأْخَذُه أَلِيٌم َشِديدٌ 

 ننيملؤماتثبيت النيبح صلحى هللا عليه وسلحم وبث الطمأنينة يف نفوس  -د
مكابرهتم، ومهم و قناد نظرا ملا كان يالقيه النيب صلى هللا عليه وسلم واملؤمنون من ع

، حيث كانت خل عنه يتملوحماربة دعوته وحماولة إيذائه، والصد عن سبيله فإن هللا عّز وجّل 
 ا يالقونه منم على الصربه ومواساته واملؤمنني من أجل حتمل األذى و اآلايت تنزل لتثبيت فؤاد

م مجيعا بعد انت هلرة كقومهم، بقص ما كان حيدث لسائر األنبياء من البالء، وبيان أّن النص
 ذا الغرض يفهبقرآن  ح الصربهم وإهالك املكذبني حىت يثق واملؤمنون بنصر هللا تعاىل، وقد صر 

قُّ جاَءَك يف هِذِه احلَْ وَ ِه ُفؤاَدَك ُت بِ ما نـُثـَبِّ   نـَُقصُّ َعَلْيَك ِمْن أَْنباِء الرُُّسلِ وَُكاًل  قوله تعاىل: 
 [.120]هود:  َوَمْوِعظٌَة َوِذْكرى لِْلُمْؤِمِننيَ 
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 طريقة عرض القصحة القرآنية: 
رضها غذ أّن إية، مبا أّن أغراض القصة القرآنية ختتلف عموما عن أغراض القصة البشر 

) للمتقني هدى تعاىل عن الغرض اهلدائي للقرآن الكرمي الذي صرح به قوله خيرجاألساسي ال 
 (  لذلك تتميز بطريقة عرض، ميكن بياهنا يف ما يلي: 2البقرة: 

 التكرار: -أ
ع خمتلفة من  مواضضها يفيلحظ أّن القصة الواحدة يتكرر عر  ،الكرميإّن الناظر يف القرآن 

، وداود  براهيمإوط، لالقرآن الكرمي، كقصة موسى عليه السالم، وقصة آدم، وقصة نوح، وقصة 
 وقصة سليمان،  وغريها من القصص.

جند أّن هذه الظاهرة ليست تكرارا ابملعىن  ،وعند تتبع هذا القصص وإمعان النظر فيه
ختتلف من سياق إىل آخر سواء  ،األجزاء أو املشاهد اليت تُعرض من القصص حلقيقي، ألنّ ا

" غري أن هذا ليس : البوطي ابإلجياز واإلطناب أو التقدمي والتأخري، وهو ما يشري إليه قول
تعبريا دقيقا عن هذه الظاهرة. فالذي حيدث، عند تكرار القصة أكثر من مرة يف القرآن، ليس 

رار مبعناه املعروف. إمنا الذي حيدث هو أن القرآن يتناول من القصة الواحدة يف كل مرة هو التك
 98جانبا معينا".

ضع كل مو    يفأّن القصة الواحدة تنطوي على أغراض كثرية، فتأيت ،ومن أسباب ذلك
خيدم و رة، لتخدم غرضا أو أكثر من تلك األغراض، وفق ما يناسب وحدة موضوع السو 

 صة كاملة إالكر الق تذ كتفى منها مبا حيقق الغرض، والوري والفرعية، ولذلك يُ أغراضها؛ احمل
فس األلفاظ كرر بن تُ الاندرا، وال تتكرر يف السورة الواحدة مطلقا مهما كثر تكرارها، كما 

 والرتتيب.
على فوائد متعّددة،  -أو بعض اجلوانب -يقول البغا ومستو: "ويشتمل جانب منها

متنوعة، وقد يقتضي غرض الدعوة الديين أن تعاد القّصة أو جانب منها أو وعظات مجة، وعرب 
أو بعض  -أكثر، يف موطن آخر، أو مواطن متعددة، ملناسبات خاصة ابلعربة اليت تساق القصة
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من أجلها، فتكّرر القصة أو بعض اجلوانب منها تلبية هلذا الغرض، وهلذا التكرار  -جوانبها
 99فائدة ومجال".

 100التكرار:فوائد 
معانيها و لواحدة اصة  بيان بالغة القرآن الكرمي وإعجازه، ابلتنويع يف أساليب عرض الق -1

 . ثلهمبوأغراضها، وعجز العرب مع ذلك عن جمارة القرآن يف ذلك واإلتيان 
عاين ية املتقو  تثبيت عرب القصة ومتكني عظاهتا يف النفوس، ألّن التكرار من طرق -2

 وتوكيدها. 
ض، في ابلغر يما راض القصة من سورة إىل أخرى، فيذكر من مشاهدها اختالف أغ   -3

 وتساق بقية املشاهد أيضا يف مواضع أخرى حسب املناسبات.
 االقتصار على ذكر ما حيقق الغرض -ب

دة إال رة واح سو ال يسرد القرآن الكرمي القصة كاملة حسب تسلسل وقوع أحداثها يف 
على القدر  قتصاراال بل العادة ،اندرا، وال يهتم القرآن بذكر مجيع التفاصيل واجلزئيات

يها الذي حيقق الغرض من سوق القصة، لذلك قد يبسط بعض القصص ويعتين ف
 لسورة. غراض اسب أا أو يتوسط بينهما حطيّ  الكثري من التفاصيل ابلتفاصيل، وقد يطوي

ب أغل ومن القصص اليت سردها كاملة؛ قصة يوسف عليه السالم، اليت عرضت
وسف عليه خراج يني إالتفاصيل وإن مل حيدثنا القرآن عن بعضها اآلخر، كالفرتة املمتدة ب

عن  حمنها الرتوي ثرية،كللتفصيل أغراض  السالم من البئر إىل وصوله إىل قصر العزيز. وال شك 
لبوا منه ط -املةقصة كحقق إال بذكر التالرتويح ال ينعلم أّن  الصحابة رضي هللا عنهم ، و

وسلم على   عليههللا وإثبات نبوة النيب صلى -للرتويح عنهم صلى هللا عليه وسلم نزول قصة
 عكس قصة إمساعيل عليه السالم اليت جاءت موجزة.

غرض بنّي؛ إذ من شأنه أن جيمع على القارئ "ملظهر يف منهج القصة القرآنية وهلذا ا
شتات ذهنه، ويصرف انتباهه إىل املقصد األساسي من القصة، فيستطلع الغرض الديين الذي 
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تستهدفه، وال يغفل عن العربة والعظة اليت سيقت من أجلهما القصة، وابلتايل تنصاع نفسه ملا 
 101وتوجيه".انطوت عليه من هداية 

 خصائص القصة القرآنية: 
  الية،مجنية ترتكز القصة القرآنية ألداء أغراضها على عدة خصائص موضوعية وف

 أمهها:
 الصدق: -أ

من  ها بينموضوعفإّن القصة القرآنية ختتلف عن القصة البشرية من حيث موضوعها،  
األساطري  ن قبيلت ميسلبنات احلقيقة اخلالصة، والصدق التام، ال شيء فيها من اخليال، ول

ذ أزمنة دثت منئع حاليت تروى، فهي مأخوذة من واقع احلياة؛ إذ هي عبارة عن أحداث ووقا
 لقرآنا نقلها إلينا انت،غابرة ألقوام وشخصيات من األنبياء وأقوامهم أو املالئكة أو احليوا

شخصياهتا  ى لسانا عل، فأعاد عرضهالكرمي بكل أمانة، مبا حتمله يف طياهتا من خري أو شرّ 
 لتقدم العظة والعربة.

 التصوير: -ب
فهو يعرب ابلصورة احملسة "  يعرض القرآن الكرمي القصص عن طريق التصوير الفين

املتخيلة عن املعىن الذهين، واحلالة النفسية؛ وعن احلادث احملسوس، واملشهد املنظور؛ وعن 
اليت يرمسها فيمنحها احلياة الشاخصة، أو النموذج اإلنساين والطبيعة البشرية. مث يرتقي ابلصورة 

احلركة املتجددة. فإذا املعىن الذهين هيئة أو حركة ؛ وإذا احلالة النفسية لوحة أو مشهد؛ وإذا 
النموذج اإلنساين شاخص حّي، وإذا الطبيعة البشرية جمّسمة مرثية. فأما احلوادث واملشاهد، 

احلياة، وفيها احلركة؛ فإذا أضاف إليها احلوار والقصص واملناظر، فريدها شاخصة حاضرة؛ فيها 
  102".فقد استوت هلا كل عناصر التخييل.

 ألوان التصوير:
يتجلى يف ألوان هي: قوة " التصوير يف مشاهد القصة القرآنية يرى سيد قطب أّن و 

العرض واإلحياء، وختييل العواطف واالنفعاالت، ورسم الشخصيات. وهذه األلوان تتجلى يف 
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مشاهد القصص القرآين وال تنفصل، وإن كان بعضها قد يغلب ويربز يف  بعض املشاهد مجيع 
على اآلخر، فتسمى ابمسها. فمثال قوة العرض واإلحياء مشهد بناء إبراهيم وإمساعيل الكعبة، 
حيث يعرض القرآن املشهد فتنتفض الشخصيات حّية ماثلة أمام األبصار واألمساع. وختييل 

الت مثل مشهد دخول جربيل عليه السالم على مرمي عليها السالم، فتتوجس العواطف واالنفعا
فزعا وتنتفض خجال من رجل غريب يقتحم وحدهتا. ورسم الشخصيات حيث تعرض القصة 
مناذج بشرية خمتلفة، كامرأة فرعون، هذه الشخصية اليت متثل منوذجا إنسانيا للمرأة اليت ال مينعها 

 103ان واالستسالم هلل تعاىل.طغيان زوجها وكفره من اإلمي
 التنويع يف االستهالل ابلقصة وبراعته: -ج

عنصر أساسي يف وذلك أن التشويق  ؛قصةالتتنوع طريقة القرآن الكرمي يف استفتاح 
وهو ما يعرف عند  طلع ألغراضها،متابعة تفاصيلها والتّ من أجل  لقصة حىت تستهوي القارئا

 104:ما يلييف القصة القرآنية ه وأهم مظاهر  العلماء وأهل البالغة برباعة االستهالل، 
ة االنتباه، ه إاثر من شأن ظر يف القصة؛ ألّن املشهد الغريبلفت النّ البدء أبغرب مشهد يُ  - 1

 ملتابعة القصة إىل هنايتها.
ت هذا فتتحرة )طه( حيث اقصة موسى عليه السالم يف سو  وأحسن مثال على ذلك،

َعلِّي لَ ْسُت انرًا يّنِ آنَ ْهِلِه اْمُكُثوا إِ أِلَ ( ِإْذ رَأى انرًا َفقاَل 9املشهد: َوَهْل َأاتَك َحِديُث ُموسى )
 [.10 - 9آتِيُكْم ِمْنها ِبَقَبس  َأْو َأِجُد َعَلى النهاِر ُهدًى ]طه: 

 ض بقيةمث عر  ،هاصورة خمتصرة عنهذا امللخص حبيث يقدم  :بدء القصة مبلخص عنها – 2
 لكهف.حاب اهذا تشويق وإاثرة للرغبة يف معرفة جوانبها، كقصة أصيف التفاصيل. و 

منها،  ن تؤخذينبغي أ فتتجسد العربة اليتلكشف عن مغزى القصة ونتائجها؛ ابالبدء  - 3
لقصة  ذا بدأ سرد اإ ، حىتلومةوتتشوق النفس ملعرفة الطريقة اليت تتحقق هبا الغاية املرسومة املع

 سورة رعون يففمع  كان فكر القارئ متنبها ملواطن العربة فيها. كقصة موسى عليه السالم
 القصص.

 كقصة سليمان عليه السالم مع بلقيس.  الشروع يف القصة مباشرة:  4
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خيال لل وفسح اجملال أي االقتصار على املشاهد الرئيسة من القصة،العرض التمثيلي:  - 5
 م. ه السالعلي حىت يربط بينها، ومن األمثلة على ذلك قصة نوح الواردة يف سورة هود
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 رسم املصحف وشكله وإعجامه
وضبطا  ، رمساسينهبكتابة املصحف وحت على مّر التاريخ اعتىن العلماء وأويل األمر

 ،  وقبل الشروع يف التفاصيل حندد مصطلحات العنوان.وإعجاما
I. تسمية املصحف 

ُلو ُصحُ َرُسوٌل مِ جاء اسم املصحف يف القرآن يف مواضع منها قوله تعاىل: ًفا َن اَّللِه يـَتـْ
 (.2)البينة:  ُمَطههَرًة 

مسعت أّما يف السنة فقد روى اإلمام أمحد بسنده عن ابن عمر رضي هللا عنهما قال: 
 .105ورسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم ينهى أن يسافر ابملصحف إىل أرض العد

II. علم رسم املصحف: 
 أوال: تعريف علم رسم 

 جند: ويةعاجم اللغاملبتتبع بعض   الرسم لغة: 
خر ضرب ر، واآلاألث الراء والسني وامليم أصالن: أحدمهاجاء يف معجم مقاييس اللغة: 

 من السري.
فاألول الرسم: أثر الشيء. ويقال ترمست الدار، أي نظرت إىل رسومها، وانقة رسوم: تؤثر يف 
األرض من شدة الوطء. والثوب املرسم: املخطط. والرواسيم: كتب كانت يف اجلاهلية، وثوب 

: املاء اجلاري. وانقة رسوم: تؤثر يف األرض من شدة مرسم، ابلتشديد: خمطط؛ والراسم
 أّما املعاين الثاين فال يهم يف هذا املوضوع. 106الوطء.

ويف لسان العرب: الرسم: األثر، وقيل: بقية األثر، وقيل: هو ما لصق ابألرض من 
  107اآلاثر، ورسم الدار: ما كان من آاثرها الصقا ابألرض، واجلمع أرسم ورسوم.

 األثر.  يدور علىتتفق هذه املعاجم على أّن الرسم يف اللغة 
 :ف تعريفات منهاعرّ الرسم اصطالحا: 

ء هبا، البتدادير اأثر الكتابة يف اللفظ، وهو تصوير الكلمة حبروف هجائها بتق "الرسم:
 والوقوف عليها.

                                 
 (.6:133(، البخاري مع فتح الباري )2990( وأصله يف صحيح البخاري برقم )55، 7:2املسند ) - 105
 .2/393ابن فارس، معجم مقاييس اللغة،  - 106
 .242 /12ابن منظور، لسان العرب،  - 107



 

44 

 

 108".واملراد ابملصحف: املصاحف العثمانية اليت أمجع عليها الصحابة
أن تكتب حبسب منطوق حروفها، بدون زايدة أو نقصان، أو "فاألصل يف كل كلمة   

 109إبدال أو غري ذلك، وهو ما يعرف ابلرسم العثماين".
فالرسم عبارة عن االحتكام يف كتابة الكلمات إىل طريقة النطق هبا دون زايدة وال  

 نقصان أو غريها مع مراعاة االبتداء والوقف عليها.
 تعريفات علم الرسم كثرية، منها: رسم:علم التعريف 

هو العلم الذي يبحث يف معرفة خط املصاحف العثمانية وطريقة  " عّرف الرسم أبنّه:
كتابتها والقواعد املتبعة فيها خالفا للرسم القياسي اإلمالئي، وقد اتفق أئمة اإلقراء على لزوم 

فيوقف على الكلمة املوقوف عليها مرسوم املصاحف فيما تدعو احلاجة إليه اختيارا واضطرارا، 
  110".على وفق رمسها يف اهلجاء وذلك ابعتبار األواخر

عرف به خمالفة املصاحف العثمانية ألصول الرسم القياسي، وعرفه الضباع بقوله: "علم تُ 
وموضوعه: حروف املصاحف العثمانية من حيث يبحث فيه عن عوارضها من احلذف والزايدة 

  111ل وحنو ذلك".والبدل والفصل والوص
وبني الرسم  ق بينهلفرو فعلم الرسم عموما يُعىن ببيان قواعد خط املصاحف العثمانية، وا

 القياسي. 
 اسي؟ م القيالرسفما املراد إذا بقواعد الرسم؟ وما الفرق بني الرسم العثماين و 

 هذا ما سنجيب عنه من خالل العناوين املوالية
 قواعد الرسماثنيا: 

 112املصحف على قواعد استنبطها العلماء من رسم الصحابة،  وهي:يقوم رسم 
ِذفت األلف بعد ، وقد حُ أييهاكحذفه يف:  احلذف، مثل حذف األلف يف مواطن كثرية - 1

 الياء.

                                 
 .211اب الدين أبو العباس القسطالين، لطائف اإلشارات يف علم القراءات، صشه - 108
 .73الثانية، ص  شعبان حممد إمساعيل، رسم املصحف وضبطه بني التوقيف واالصطالحات احلديثة، دار السالم للطباعة والنشر، الطبعة: - 109
 .128 /2ابن اجلزري، النشر،  - 110
 .30الضباع، مسري الطالبني، ص  - 111
الطيار، احملرر  . 116م، ص 0052 -هـ  1426: القاهرة، الطبعة: الثانية، –هـ(، نفحات من علوم القرآن، دار السالم 1430حممد أمحد حممد معبد )املتوىف:  - 112

 .227 -226يف علوم القرآن، ص 
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  ْسرائِيلَ بـَُنوا إِ : تعاىل قوله الزايدة، مثل زايدة األلف يف مواطن، مثل زايدهتا يف )بنوا( من - 2
 لها.)يؤمنون، بئس، سأل(، وهي من أوسع أبواب الضبط وأشكاهلمز، مثل  -3 

 .صالة()ال ة()احليا بدالً عن األلف " "الصلوة" احليوة"البدل، مثل كتابة الواو يف  - 4
تب مفصولة ا( تكة )إمنالوصل والفصل، ويقع له أمثلة كثرية يف ألفاظ متغايرة، مثل لفظ - 5

[ ُكِتبت مفصولة، ويف قوله 134]األنعام:  ُتوَعُدوَن آَلت  ِإنه َما وموصولة، ففي قوله تعاىل: 
َا ُتوَعُدوَن َلَصاِدقٌ تعاىل:   ولة.[ ُكِتبت موص5]الذارايت:  ِإمنه

تعاىل:   قولهيفوهنا ما فيه قراءاتن، وكتب على إحدامها، مثل قراءة سكارى ابأللف ود - 6
َوتـََرى النهاَس ُسَكاَرى َوَما ُهْم ِبُسَكاَرى :حتتمل األلف وعدمها. [، فهي2]احلج 

 (حكم كتابة املصحف ابلرسم اإلمالئي )بغري الرسم العثمايناثلثا: 
كما   املصحف على رسم الكلمات يفحافظوا  نياملسلمذكر غامن قدوري احلمد أّن 

ايدة ز وف أو حذف بعض احلر فروق بينها يف جاءت يف املصاحف العثمانية األوىل، مع 
حني ـ( ه179ت )مالك وساق رأي اإلمام الصحابة، رضي هللا عنهم،  بصنيع َتسيابعضها، 

ترى أن يوم، أفا الأرأيت من استكتب مصح": سئل عن كتابة املصحف ابلرسم اإلمالئي فرفضه
تب لكن يكو لك، ذيكتب على ما أحدث الناس من اهلجاء )اإلمالء( اليوم؟ فقال: ال أرى 

 ".على الكتبة األوىل
وال خمالف له يف ذلك من ": موافقة األمة له على ذلك قائال عمرو الداينأبو وأورد  

 114.الرسم العثماين يف كتابة املصاحفوال تزال إىل اليوم حمافظة على  113.علماء األمة
كتابة آايت أو كلمات حمدودة يف كتب أو صحف أو مقاالت،  واستثين من ذلك

ما كتابة املصحف كامالً، فال حيسن بغري الرسم حيث ال يلزم فيها االلتزام ابلرسم العثماين. أ
وأنه املصاحف الستة اليت نسخها عثمان رضي هللا عنه  ،العثماين؛ ألنه مما أمجع عليه الصحابة

هي األصل الذي يُعتمُد يف املرسوم، وكل ما حكاه علماء الرسم املتقدمون؛ فهو عن هذه 

                                 
 .10 -9ص  مرسوم مصاحف أهل األمصار،هـ، املقنع يف معرفة  444أبو عمرو عثمان بن سعيد الداين األندلسي املتوىف سنة  - 113
 .83غامن قدوري احلمد، حماضرات يف علوم القرآن، ص  - 114
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لكلمات فيها يعرف ابلرسم كما صار رسم ا   115فيما نقلوه. املصاحف، فهم حجة
 116العثماين".

 لقياسياظواهر الرسم العثماين املخالفة للرسم موقف العلماء من رابعا: 
الظواهر اليت جاءت يف الرسم العثماين خمالفة لقواعد الرسم  اختلف العلماء إزاء

 117:اجتاهنيالقياسي إىل 
 عريبواخلط التقان الصحابة لقواعد العربية القائل إب االجتاه األول:

انوا كصاحف  ا املالذين كتبو  -رضي هللا عنهم-الصحابة  يرى أصحاب هذا االجتاه أنّ 
ض عبا يف هوخالفو  اعد،متقنني لقواعد العربية واخلط العريب، فكتبوا املصاحف على هذه القو 

 دة األلف يفه كزايالوتالكلمات لعلل وأسرار كثرية، تتفق مع مكانة القرآن الكرمي وكيفية ت
من أبرز و  هلمز. ل وا"مائة" للفرق بينها وبني "منه" خللو املصاحف آنذاك من النقط والشك

 ابن فارس، ابن اجلزري، أبو عمرو الداين.أصحاب هذا االجتاه: 
 الصحابة يف الكتابة إطالقائل خباالجتاه الثاين: 

ئا عن انش انك  مة،هذا االجتاه يرى أن االختالف يف كتابة املصاحف بظواهره املتقد
  .دونبن خلبقواعد اخلط، وبعدهم عن الصنائع،  كا -رضي هللا عنهم-جهل الصحابة 

 ومن اآلاثر اليت استدلوا هبا:
، فنظر فيه، رضي هللا عنه ملا فُرغ من املصحف ُأيت به عثمان"عن ابن عامر القرشي قال:  -1

 118."لسنتهافقال: قد أحسنتم وأمجلتم، أرى فيه شيئا من حلن، وستقيمه العرب أب
عن حلن القرآن:  رضي هللا عنها قال: سألت عائشة ،ما روي عن هشام بن عروة عن أبيه -2
 ِِإْن َهَذاِن َلَساِحرَان :( وعن قوله: 63) طهَواْلُمِقيِمنَي الصهالة :وعن قوله:  ( 162)النساء

                                 
 .228الطيار، احملرر يف علوم القرآن، ص  - 115
 .9911ينظر: حممود عباد حممد: خط وتذهيب وزخرفة القرآن الكرمي حىت عصر ابن البواب، رسالة دكتوراه، كلية اآلداب، جامعة بغداد  - 116
 62 -43شعبان حممد إمساعيل، رسم املصحف وضبطه بني التوقيف واالصطالحات احلديثة، دار السالم للطباعة والنشر، الطبعة: الثانية، ص : ينظر - 117
الل هبذا األثر أبنّه ال ". وقد انقش العلماء االستد4/442، وأورده الذهيب يف" سري أعالم  النبالء"، 121أخرجه الداين بسنده عن عمران القطان به. املقنع، ص - 118

 ((.1، هامش)54يصح. )ينظر: شعبان حممد إمساعيل، رسم املصحف وضبطه، ص 



 

47 

 

 ََوالهِذيَن َهاُدوا َوالصهابُِئون :أخيت، هذا عمل الكتاب أخطئوا يف ( فقالت: اي ابن  69)املائدة
 119الكتابة.

 الرد على هذا االجتاه:  
 :، نكتفي أبمههاميكن الرد بعدة وجوه

 :اب يف اجلاهلية واإلسالم، وتفصيل ذلكوجود الكتابة والكتّ أوال: 
   أثبتت الكتاابت والنقوش املكتشفة أّن العرب كانوا يكتبون قبل اإلسالم أبكثر من

 120ثالثة قرون.
 كالشفاء اليت كانت تعلم حفصة   بعض الكتاب سواء يف اجلاهلية أو اإلسالم شهرة

  121.أم املؤمنني الكتابة
  لنقط رفون اوا يعيعرفون الكتابة فقط، بل كان -رضي هللا عنهم-مل يكن الصحابة

 والشكل أيضا.
إّن دعوى خطأ الصحابة لو صحت ألدى ذلك إىل ثبوت التحريف يف القرآن الكرمي،  اثنيا:

قال تعاىل: }ِإانه حَنُْن نـَزهْلَنا الذِّْكَر َوِإانه لَُه  122 حبفظه. -تعاىل-وهذا يتناىف مع وعد هللا 
 (.9حَلَاِفظُوَن{ )احلجر: اآلية 

 مناقشة األدلة:
من آاثر تدل على وجود  -رضي هللا عنهما-انقش العلماء ما ورد عن عثمان وعائشة 

: "وجنيب أوال: أبن هذه الرواايت حيث قال الزرقاين بردنكتفي  ،أخطاء يف كتابة املصاحف
مهما يكن سندها صحيحا، فإهنا خمالفة للمتواتر القاطع، ومعارض القاطع ساقط مردود، فال 

 123يلتفت إليها، وال يعمل هبا".
 
 

                                 
 /11، 14 /6، وأورده القرطيب يف تفسريه "922، وأبو عبيد القاسم بن سالم يف فضائل القرآن ص123"، والداين يف املقنع ص18 /1رواه الطربي يف تفسريه " - 119

 أيب عبيد وسعيد بن " وعزاه إىل745-744 /2" عن أيب عبيد وقال: صحيح على شرط الشيخني، ويف الدر املنثور "496-495 /1" والسيوطي يف اإلتقان "216
 منصور وابن أيب شيبة وابن جرير وابن أيب داود وابن املنذر.

 .25مصادر الشعر اجلاهلي ص - 120
 .50مصادر الشعر اجلاهلي ص - 121
 .24رسم املصحف للدكتور لبيب السعيد ص - 122
 387 -1/386الزرقاين، مناهل العرفان، - 123
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 موقف العلماء من توقيف املصحف وعدمهخامسا:
، إليك جممل ثالثة مذاهباختلف العلماء يف كون الرسم توقيفيا أم اصطالحيا إىل 

 124 :عنها
وز ال جي وقيفيتذهب مجهور العلماء سلفا وخلفا إىل أّن رسم املصحف املذهب األول: 

 تغيريه، وحترم خمالفته، ونُقل اإلمجاع على ذلك.
م حسبما ا الرسيري هذإّن رسم املصحف ليس توقيفيا، وأنه ال مانع من تغاملذهب الثاين: 

 خلدون، وكثري ، وابناليناملذهب: أبو بكر الباق اديثة. وممن انصر هذتقتضيه قواعد الرسم احل
  من العلماء املعاصرين.

ي عصر، ط يف أد اخلاس حسب قواعجواز كتابته ابلرسم احلديث لعامة النّ املذهب الثالث: 
ا  حافظت عليهسة اليتلنفيمع اإلبقاء على الرسم العثماين للعلماء واخلاصة، كأثر من اآلاثر ا

ر الدين م، وبدلسالااألجيال املتعاقبة. وممن انصر هذا املذهب: الشيخ عز الدين بن عبد 
 الزركشي.

 أدلة املذهب األول:
 منها: ،استدل اجلمهور على توقيفية الرسم العثماين أبدلة كثرية

هتني: جين من القرآ حريصا على توثيق النص -صلى هللا عليه وسلم-لقد كان الرسول أوال: 
 ، والكتابة:احلفظ

قال: "كنت أكتب الوحي عند رسول هللا صلى  -رضي هللا عنه-فعن زيد بن اثبت  
: "اقرأ" فأقرؤه، فإذا  -صلى هللا عليه وسلم-هللا علي وسلم وهو ميلي علي، فإذا فرغت قال 

 125كان فيه سقط أقامه، مث أخرج به إىل الناس".
بوحي -إىل الطريقة املثلى يف الكتابة  كّتاب الوحي  يرشد -صلى هللا عليه وسلم-وكان 

أي:  -قال ملعاوية: "ألق الدواة  -صلى هللا عليه وسلم-فقد روي أنه  -من جربيل عليه السالم
، وحّرف القلم، وأقم الباء، وفرق السني، وال تعور امليم، وحّسن هللا، ومد -أصلح مدادها

 126الرمحن، وجود الرحيم".
                                 

 .379 -373 /1الزرقاين، مناهل العرفان،  - 124
 رواه الطرباين بسند رجاله موثقون. - 125
126 -  
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: "فال يبعد أن يرزق علم هذا ومينع ديث مث ثناه بقولههذا احل القاضي عياضوقد أورد 
  127القراءة والكتابة".

صلى هللا -لنيب دي االقرآن الكرمي كتب بني ي والذي ال خالف عليه بني العلماء: أنّ 
 جة.ير حالصحابة رضي هللا عنهم على هذه الكتابة، والتقر  ، وأقرّ -عليه وسلم

 اثنيا: فعل الصحابة
لى تبه الكتبة عكقرآن،  ع الاب بكر رضي هللا عنه ملا توىل اخلالفة وأمر جبمأ من الثابت أنّ 

أمر ي هللا عنه و مان رضعث جاء نفس اهليئة اليت كتب عليها أايم الرسول صلى هللا عليه وسلم مثّ 
 بنسخ املصاحف من صحف أيب بكر على هذا الرسم.

ء الراشدين والتمسك بفعلهم وقد حث الرسول صلى هللا عليه وسلم على االقتداء ابخللفا
 128.{عليكم بسنيت وسنة اخللفاء الراشدين املهديني من بعدي}صلى هللا عليه وسلم: -فقال 

 اثلثا: اإلمجاع
نهم، ع هللاعلى صحة مجع أيب بكر وعثمان رضي  -الصحابة رضي هللا عنهم أمجع

ءة يف مجيع القرا أئمةوعدم جواز خمالفته، وتبعهم على ذلك التابعون واألئمة اجملتهدون، و 
 .العصور

نقل اجلعربي وغريه إمجاع األئمة األربعة على وجوب اتباع مرسوم املصحف وقد 
  129العثماين.

، فلو كتب ىل بلدإبلد  مالء عرضة للتغيري والتبديل من جيل إىل جيل، ومنقواعد اإلرابعا: 
احف، ف املصختالاملصحف حسب الرسم القياسي وقواعد اإلمالء احلديثة، ألدى ذلك إىل ا

 ووقوع الناس يف اإلشكال .
إخضاع املصحف للرسم اإلمالئي رمبا يكون مدعاة إىل التغيري يف جوهر  كما أنّ 

 130آنية من أعداء اإلسالم، فوجب سد الذريعة، وإبقاء الرسم العثماين.األلفاظ القر 

                                 
 ".353 /13انظر: تفسري القرطيب " - 127
 

 /5"، والرتمذي يف كتاب العلم، ابب ما جاء يف األخذ ابلسنة واجتناب البدع "506 /2حديث صحيح: أخرجه أبو داود يف كتاب السنة، ابب يف لزوم السنة " -128
 ".126 /4" وابن ماجه يف املقدمة، ابب اتباع سنة اخللفاء الراشني املهديني، وأمحد يف املسند "44
 .19ضباع صمسري الطالبني للشيخ ال -129
 .86اتريخ املصحف الشريف للشيخ القاضي ص - 130
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تالوة القرآن هلا أحكام خاصة، ال ميكن أن تعرف إال ابلتلقي واملشافهة، حىت  نّ إخامسا: 
إىل قيام الساعة، وهذه -يتصل سند التلقي واإلقراء من لدن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم

الكرمي، وبقاء اخلط العثماين يدفع املسلمني إىل احلرص على  خاصية اختص هللا هبا القرآن
 131التلقي من أهل االختصاص، فتبقى سلسلة السند متصلة.

أن الرسم العثماين له خصائص ومميزات ليست موجودة يف الرسم اإلمالئي. ومن هذه سادسا: 
 132املميزات:

لداللة على العرب، ات ااإلشارة إىل ما يف الكلمة من أوجه القراءات،  الداللة على بعض لغ 
 .من املميزات أصل احلركة واحلرف، إفادة بعض املعاين املختلفة وغريها

الطيار التوقيف، معلال ذلك بكون النيب صّلى هللا عليه وسّلم أمّيًا ال مساعد واختار 
فيه مستمرهة، مل يصحه خرٌب أنه حتوهل عنها.كما أن الرسم الذي  يقرأ وال يكتب، وتلك صفة 

كتب به الصحابة كان جمرّدًا من أية عالمة؛ ألهنا غري موجودة أصالً، إذ مل يكن يف عصرهم 
ن األصل يف القرآن أل ،نقط وال شكل، وال أي من عالمات الضبط اليت ُأحلِقت فيما بعد

  133ة يف الرسم اختالف تنوع.السماع ال الرسم، واختالف الصحاب
كتب  يقرأ وال يال أّن لة يفوإن كان قول الطيار أبمّية النيب صلى هللا عليه وسلم، واملتمث

 هللاه صلى  حقفغري مسلم هبا له، فهي حمل خالف حيث يرى البعض أنّه ال ميكن ذلك يف
يفية كتابة ايت وكاآل عليه وسلم مع علمنا أنّه كان يرشد الصحابة رضي هللا عنهم إىل موضع

 الكلمات. وهي مسألة تستدعي املزيد من البحث والتدقيق.
 أدلة املذهب الثاين:

 القائلون أبّن الرسم العثماين ليس توقيفيا مبا أييت: استدل
منهم ، كان  ي رسمأبرمسه  ة، فال مانع مننّ على ذلك من القرآن أو السُ  حجة تدلأنه ال أوال: 

 الباقالينأبو بكر 
 على هذا الدليل:الرد 

                                 
 103مع القرآن الكرمي، حيدر قفة ص - 131
 .72 -69شعبان حممد إمساعيل، رسم املصحف وضبطه، ص  - 132
م،  0082 -هـ  1429لطبعة: الثانية، مساعد بن سليمان بن انصر الطيار، احملرر يف علوم القرآن، مركز الدراسات واملعلومات القرآنية مبعهد اإلمام الشاطيب، ا - 133
 .223ص 
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ال إلمجاع و اال من لسنة و دعواهم أنه ليس هناك دليل على التوقيف، ال من القرآن وال من ا -1
 القياس، كل ذلك مردود ابألدلة اليت سقناها ملذهب اجلمهور.من 

كان يف دور الطفولة والتكوين،   -عند ظهور اإلسالم وكتابة املصاحف-أن اخلط العريب اثنيا: 
قد حذفوا الكتابة، فكتبوا على قدر ما تيسر هلم، أما وقد استقرت  -حينئذ-ُكتهاب ومل يكن ال

قواعد الكتابة وأصول اخلط، فال مانع من كتابة "املصحف" ابخلط املعروف للناس اليوم، 
 134تسهيال عليهم، ورفعا للحرج عنهم.

 مناقشة هذا الدليل:
يف كتابة  -نهمرضي هللا ع-ة هذا الدليل مبين على االجتاه الذي يرى خطأ الصحاب

 القرآن الكرمي، وقد سبق الرد على ذلك.
 ة املسلمني يفقع عامتو  يحأن الرسم العثماين بظواهره املخالفة لقواعد الرسم االصطالاثلثا: 

ابلرسم  ملصاحفبة احرج، وتؤدي إىل التحريف يف كتاب هللا تعاىل، فتحاشيا لذلك جيب كتا
 ع املصلحة.اإلمالئي احلديث، متشيا م

قال الشيخ عز الدين بن عبد السالم: "ال جتوز كتابة املصحف اآلن على الرسم األول 
 135ابصطالح األئمة، لئال يوقع يف تغيري من اجلهال ... ".

 الرد على هذا الدليل:
ابن احلاج يف كتابه "املدخل" على هذا الدليل بقوله: " من ال يعرف املرسوم من األمة جيب  ردّ 

عليه أال يقرأ يف املصحف إال بعد أن يتعلم القراءة على وجهها أو يتعلم مرسوم املصحف، فإن 
 136فعل غري ذلك فقد خالف ما اجتمعت عليه األمة، وحكمه معلوم يف الشرع ".

صاحف بة املة كتامذهب اجلمهور األضرار اليت ميكن أن تقع نتيجوقد بينا يف أدلة 
 ابلرسم اإلمالئي.

 أدلة املذهب الثالث: 

                                 
 طبعة مصطفى حممد ابلقاهرة. 272، مقدمة ابن خلدون ص244، رسم املصحف للدكتور عبد احلي الفرماوي ص103انظر: مع القرآن الكرمي، حيدر قفة ص - 134
 ".379 /1انظر: الربهان "  - 135
 ببعض تصرف. 86ص 4ج - 136
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ا حدمهأن للمصحف الشريف: ايرون أن يكون هناك خط ،إن أصحاب هذا املذهب
 للخاصة حسب الرسم العثماين، وآخر للعامة حسب االصطالح احلديث.

ال ف اجلهحتري هو محاية القرآن الكرمي منوأهم ما متسك به أصحاب هذا املذهب: 
 ه.وخطئهم يف تالوته، ويف ذلك مصلحة عامة تتفق مع قواعد الشرع ومقاصد
  ليل.وقد تقدم يف الرد على أصحاب املذهب الثاين ما يرد على هذا الد

ن يث يكو حمي، ويضاف إىل ذلك: أن هذه الدعوة تفتح جماال للشك يف القرآن الكر 
 ايزان، فأيهما الصواب وأيهما اخلطأ؟! هناك رمسان متم

تاب كا كتبه  مل ملت إبقرار الرسول صلى هللا عليه وسبتوقيفي، اثالعثماين  سمفالر 
ذه منه ه سخوانمث  أيب بكر الصديق رضي هللا عنه الوحي، ومجع اجلمع األول يف خالفة

 املصاحف.
واألئمة اجملتهدون، ومجيع يعا، وهو املصحف الذي أمجع عليه الصحابة والتابعون مج

 القراء إىل يومنا هذا، حىت جعل أئمة القراءة موافقة الرسم العثماين شرطا من شروط القراءة
 137الصحيحة.
 قرارات اجملامع الفقهية حول الرسم العثماين:سادسا: 

 أّما اجملامع الفقهية اليت متثل يف العصر احلاضر إمجاع علماء األمة أو األكثرية منهم على
 138فقد قررت بوضوح وحسم ما يلي: ،األقل

 قرار جممع البحوث اإلسالمية ابألزهر الشريف: -1
حبث جممع البحوث اإلسالمية ابألزهر الشريف يف املؤمتر السادس املنعقد يف الفرتة من 

وبعد دراسة ، "رسم املصاحف العثمانية" مسألةهـ 1391صفر  5هـ إىل 1391من احملرم  30
  139اجملمع عدة قرارات منها:املوضوع اختذ 

له  ، حفظالشريفاملؤمتر أبن يعتمد املسلمون على الرسم العثماين للمصحف اأوصى 
  .من التحريف

 

                                 
 ....املصحف وضبطه، صشعبان حممد إمساعيل، رسم  - 137

 .86ص  -81شعبان حممد إمساعيل، رسم املصحف وضبطه، ص - 138
 .426-425م ص1983هـ 1403جممع البحوث اإلسالمية، اترخيه وتطوره  - 139
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 قرار هيئة كبار العلماء ابململكة العربية السعودية: -2
 :تايلأصدرت هيئة كبار العلماء ابململكة العربية السعودية القرار ال

يرى جملس هيئة كبار العلماء أن يبقى رسم املصحف على ما كان ابلرسم العثماين، "
ملا   وإتباعاوال ينبغي تغيريه ليوافق قواعد اإلمالء احلديثة، حمافظة على كتاب هللا من التحريف، 

 140."كان عليه الصحابة وأئمة السلف، رضوان هللا عليهم أمجعني
 كرمة:ة املي مبكالتابع لرابطة العامل اإلسالمقرار اجملمع الفقهي اإلسالمي  -3

موضوع "تغيري رسم املصحف العثماين إىل الرسم  انقش جملس جممع الفقه اإلسالمي
قرر ابإلمجاع َتييد ما جاء يف قرار جملس هيئة كبار العلماء يف وتوصل إىل ما يلي:  " اإلمالئي"

ملصحف العثماين، ووجوب بقاء رسم اململكة العربية السعودية، من عدم جواز تغيري رسم ا
املصحف العثماين على ما هو عليه، ليكون حجة خالدة على عدم تسرب أي تغيري أو حتريف 

 .141رضوان هللا عليهم أمجعني."-يف النص القرآين، واتباعا ملا كان عليه الصحابة وأئمة السلف 
III. النحقط:و  علم الشحكل 

 أوال: تعريف علم الشكل:
ل: شكل الكتاب، إذا أعجمه، أي: قيده مبا يزيل عنه اإلشكال يقا الشكل لغة: "

 142".وااللتباس
 علم الشكل اصطالحا:

وهذا العلم يعاجل كيفية استخدام العالمات يف رسم املصحف خاصة، ومذاهب "
 143العلماء يف ذلك، ومسي هذا العلم يف العصور املتأخرة بعلم الضبط.

وصورته، وما يعرض له من حركة، أو ألنه يدل على شكل احلرف ومسي شكال 
 144سكون، أو شد، أو مد، وحنو ذلك.

 اثنيا: تعريف علم الضبط:

                                 
 هـ وتوصلت إىل هذا القرار1399 /10 /21بتاريخ  71رقم القرار  - 140
 .486-485ص 1989هـ 1410الثانية جملة اجملمع الفقهي اإلسالمني، العدد الرابع، السنة  - 141
 " ط. الدوحة.491 /1املعجم الوسيط، جممع اللغة العربية " - 142
 321املارغيين، دليل احلريان،  - 143
 الشاملة 5، ص تطور كتابة املصحف الشريف وطباعته، حممد سامل بن شديد العويف - 144
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ازم. وضبط الشيء: لزومه ال يفارقه، يقال ذلك احلضابط، والفظ ابحلزم، احلالضبط لغة:     
 145.ضبط الرجل الشيء يضبطه ضبطا، إذا أخذه أخذا شديدايقال: يف كل شيء. 

 عّرف عدة تعريفات، من بينها:اصطالحا: الضبط علم    
قط راب ونقط إعن العلم الذي يبحث يف طريقة نقط الكلمات واحلروف القرآنية،"هو 

 إعجام، وما يتعلق بذلك من رموز وحركات.
علم يعرف به ما يدل على عوارض احلروف اليت هي الفتح والضم "وقال الضباع: 

... وموضوعه: العالمات الدالة على تلك العوارض والكسر والسكون والشد واملد وحنو ذلك 
  146".من حيث وضعها وتركها وكيفيتها وحملها ولوهنا وغري ذلك

مأخوذ من نقط احلرف ينقطه نقطا، واالسم النقطة، واجلمع النقط، ونقط فوأما النقط: 
 147.املصاحف تنقيطا فهو نقاط

 نقط املصحف
ن مغريها ت و ومن احلركا ،عجاماإل لقد كانت املصاحف العثمانية جمردة من نقاط

ربية تستعمل بة العلكتااعالمات احلركات، خللو الكتابة العربية يف تلك احلقبة منها، وبقيت 
لغوية يف سات اللدرااعلى ذلك النحو حىت النصف الثاين من القرن األول اهلجري، حني بدأت 

ها تلك عاجلت ليتملشكالت االعراق، وكان خلّو الكتابة العربية من العالمات من أوىل ا
 الدراسات.

 مّر النقط بثالث مراحل، وهي:مراحل النقط: 
 ه(69: نقط أيب األسود الدؤيل )تاملرحلة األوىل

 148وهو الذي اصطلح عليه ابسم )النقط املدوهر( وذكره بعضهم ابسم )نقط اإلعراب(.
هـ(  69بن عمرو ت  وجتمع املصادر العربية القدمية على أن أاب األسود الدؤيل )ظامل

تعتمد على النقاط احلمر، وكان ذلك يف البصرة،  ،هو أول من اخرتع طريقة لعالمات احلركات

                                 
هـ(، اتج العروس من جواهر القاموس، حتقيق: جمموعة من احملققني، 1205مبرتضى، الزهبيدي )املتوىف:  حمّمد بن حمّمد بن عبد الرزّاق احلسيين، أبو الفيض، امللّقب-145

 .19/440دار اهلداية، 
 .119الضباع، مسري الطالبني، ص  - 146
 " مادة "نقط".294 /9لسان العرب "ابن منظور، لسان العرب،  - 147
 .239الطيار، احملرر يف علوم القرآن، ص  - 148
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فجعل الفتحة نقطة فوق احلرف، والكسرة نقطة حتت احلرف، والضمة نقطة أمام احلرف، 
  149وجعل التنوين نقطتني.
خذ املصحف وصبغًا خيالف لون املداد، فإذا "أحضر كاتبًا وقال له:  وقد نقل أنّه

فتحت شفيته فانقط واحدة فوق احلرف، وإذا ضممتهما فاجعل النقطة إىل جانب احلرف، 
وإذا كسرهتما فاجعل النقطة يف أسفله، فإن أتبعت شيئًا من هذه احلركات غنهًة فانقط نقطتني ـ 

 150".يقصد التنوين 

 : نقط اإلعجامةثانياملرحلة ال
النـَُّقُط اليت توضع فوق احلرف أو حتته، فالباء نقطة واحدة حتت، والتاء مثناة فوق، "وهي 

والثاء مثلثة فوق، واجليم يف الوسط إن كانت مفردة أو حتتها إن كانت موصولة، واخلاء فوق، 
  151."وهكذا

فهي نقط متيز بني احلروف املتشاهبة يف الرسم، كالباء والتاء والثاء والسني والشني 
نصر بن قيل هـ(، و 129إىل حيىي بن يعمر العدواين )ت قبل  نقاط اإلعجام نسبيو وحنوها. 

هـ(، ومها من تالميذ أيب األسود الدؤيل، وكان ذلك بتوجيه من  90عاصم الليثي البصري )ت 
هـ( يف عهد عبد  95 -75الثقفي يف أثناء واليته على العراق بني سنة ) احلجاج بن يوسف

 152امللك بن مروان.
 هـ(170: نقط اخلليل بن أمحد )تاملرحلة الثالثة

ونظرا لصعوبة طريقة الدؤيل املتمثلة يف النقط املدور )الذي يعتمد الدائرة واللون 
ختالف املكان فقط، برز نقط اخلليل حللِّ األمحر(، ألهنا تتخذ شكاًل واحّداً، وال تتميز إال اب

 اإلشكال، وهو عبارة عن حركات صغرية وضعها مكان النقاط احلمر، ووضع عالمة للهمزة
) وهو عبارة عن حرف الشني دون بطن( والتشديد )وهي عبارة عن حرف عني دون بطن(

)نقط اخلليل(، أو والّروم واإلمشام. وقد أخذ شكل احلركاِت من صوِر احلروف، وصار ُيسمى 

                                 
 . 6 - 4، والداين: احملكم ص 45، وابن الندمي: الفهرست ص 49 /1ابن االنباري: إيضاح الوقف   - 149
هـ(، نزهة األلباء يف طبقات األدابء، حتقيق: إبراهيم السامرائي، مكتبة 577عبد الرمحن بن حممد بن عبيد هللا األنصاري، أبو الربكات، كمال الدين األنباري )ت  - 150

 .18م(، ص 1985 -هـ  1405األردن، الطبعة: الثالثة، ) –املنار، الزرقاء 
ي، الطبعة: األوىل، مساعد بن سليمان بن انصر الطيار، شرح مقدمة التسهيل لعلوم التنزيل البن جزي، اعتىن هبا: بدر بن انصر بن صاحل اجلرب، دار ابن اجلوز  - 151

 .56هـ، ص  1431
 .13، والعسكري: شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف ص 27التصحيف ص محزة األصفهاين: التنبيه على حدوث  - 152
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وبدأ يف االنتشار؛ ألنه أيسر للقارئ  153)الشكل(، أو )شكل الشعر(، أو )الشكل املستطيل(
واستخدمت العالمات اجلديدة تدرجييا، حىت زالت طريقة الدؤيل ، يف اإلدراك من النقط املدوهر

 154بعد ذلك.
  :لنقطأقسام ا

 :بناء على ما سبق فإّن النقط ينقسم إىل قسمني
د أو ة أو شن حرك، وهو العالمات الدالة على ما يعرض للحرف منقط اإلعراب :أحدمها"

 مد أو سكون أو تنوين، وهو بذلك يكون مرادفا ملعىن الضبط والشكل.
 155."، وهو الذي يدل على ذوات احلروف ومييز بينهانقط اإلعجام واثنيهما:

عمرو  ، أليب"احفنقط املص احملكم يف علم"ومن أشهرها ما أُلف يف هذا العلم كتاب 
  ".احملكم"، وكتاب "ملقنع"الداين، مؤلف كتاب 

 القرآين: علم العدح  -الثا
نه معون ما يسكتب الصحابة رضي هللا عنهم القرآن يف املصاحف على حنو ما كانو 

ء ردا من أمساتبوه جمت، كصلى هللا عليه وسلم، وهو يرّتل ويقّطع قراءته ويقف عند رءوس اآلاي
 .السور وأرقام اآلايت، وعالمات األجزاء وحنوها

اآلايت، وإن مل تكن مرسومة يف  رؤوسوقد اعتىن القراء من الصحابة والتابعني بتعيني 
، مث تطورت فصارت دائرة، مث  156املصحف، فوضعوا أول األمر ثالث نقاط عند رأس اآلية 

 .كتب رقم اآلية يف داخلها يف العصور املتأخرة
علماء اشتهروا ، كما برز العّد املكي واملدين والكويف والبصري والشامي وظهرت مدرسة

مبعرفة عدد اآلايت والكلمات واحلروف، كذلك اجتهدوا يف جتزئة القرآن، ووضعوا عالمات 
 . 157األمخاس واألعشار واألجزاء، وكتبوا أمساء السور يف فواحتها وعدد آايهتا ومكية أو مدنية

الزايدات يف املصحف بعد أن رجع الفقهاء عن رأيهم يف كراهة وأثبت اخلطاطون تلك 
 158للدايّن.« البيان يف عّد آي القرآن»ذلك، وألّفت كتبا كثرية يف علم العّد القرآين، أشهرها  

                                 
 .489رسم املصحف دراسة لغوية اترخيية، للدكتور غامن قدوري احلمد، الطبعة.....دار..... ص - 153
 .7-6الداين، احملكم يف علم نقط املصحف، ص - 154
 .87، ص شعبان حممد إمساعيل، رسم املصحف وضبطه - 155

 .172 /1االتقان السيوطي:  - 156
 .161 - 160 /4، والسيوطي: االتقان 15 - 10الداين: احملكم ص  - 157
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 أمساء السور: 
كان النيب صلى هللا عليه وسلم إذا نزل عليه الشيء من القرآن يدعو بعض كتاب 

ية من السورة، فيذكر السورة ابمسها ويقول: ضعوا هذه اآلايت يف الوحي ويرشده إىل موضع اآل
وهو ما يدل على أّن أمساء السور توقيفي، وإن كان  159السورة اليت يذكر فيها كذا وكذا.

 160بعضها اجتهاداي كتسمية سورة كاحلجرات بسورة اآلداب.
اإلسالم، مث صار ومل تكن أمساء السور تكتب يف املصحف يف احلقبة األوىل من اتريخ 

اخلطاطون يعتنون بزخرفة ما بني السورتني، وصار يكتب يف داخل تلك الزخرفة اسم السورة وما 
تلك الصورة لفواتح  يتصل مبكان نزوهلا وعدد آايهتا. وحافظ املصحف يف عصر الطباعة على

  161.السور
 عالمات الوقف: -خامسا

يف أثناء القراءة، ألثره يف املعاين فجعلوا  اعتىن العلماء ابملواضع اليت حيسن الوقف عليها
 162الوقف على ثالثة أقسام هي: الوقف التام، واحلسن، والقبيح، وألّفوا يف ذلك كتبا كثرية.

وقد وضع اخلطاطون يف فرتات متأخرة عالمات ألنواع الوقف يف املصحف، مثل )م، 
يحا لداللة تلك العالمات ج، صلى، قلى، ال( وحنوها، وجتد يف آخر املصاحف املطبوعة توض

وما يشبهها. وقد ختتلف هذه العالمات من مصحف إىل آخر تبعا الختالف اجتهاد العلماء 
 163.يف فهم الرتكيب النحوي لآلايت، وما يرتتب على ذلك من تغري املعىن

 تقسيم املصحف:
 ،ثالثني جزءبوضع أرقام اآلايت، وتقسيم املصحف إىل  بعض العلماء املتأخرينقام 

ألغراض  واجلزء مثانية أرابع، مث قسموا اجلزء إىل حزبني، كل حزب أربعة أرابع، وكل ربع عشرين
كما وضعت عالمات قصد الفهم والتدبر.   عالمات للوقف والوصلووضعوا  .تعبدية متعددة

                                                                                               
 .88غامن قدور احلمد، حماضرات يف علوم القرآن، ص  - 158
 .1/172السيوطي، االتقان،  - 159
 .88غامن قدور احلمد، حماضرات يف علوم القرآن، ص  - 160
 .88غامن قدور احلمد، حماضرات يف علوم القرآن، ص  - 161
 .230 /1، والسيوطي: اإلتقان 342 /1ينظر: الزركشي؛ الربهان  - 162
 .88غامن قدور احلمد، حماضرات يف علوم القرآن، ص - 163
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املأمون  بنييف أول من قام هبذا العمل  الباحثونوقد اختلف إرشادية  إىل مواضع السجود. 
 164.احلجاج بن يوسف الثقفي( و هـ218)املتوىف سنة  العباسي
 املصحف يف عصر الطباعة: -سادسا

تابته كطريقة  و عام رغم تطور الطباعة املعاصرة لكن مل تغري شيئا من شكل املصحف ال
وم بع الي تطوضبطه، فاملصحف أخذ شكله املتميز منذ وقت مبكر، وأكثر املصاحف اليت

 يه الشكل املوروث للمصحف.تستنسخ من مصحف خمطوط روعي ف
م،  1694ويكاد اإلمجاع ينعقد على أن أول مصحف أخرجته املطابع، كان يف سنة 

الذي وقف على طبعه هنكلمان يف مدينة هامبورج أبملانية. وهو مل خيل من األخطاء 
 مث توالت طباعة املصاحف بعد ذلك ودخلت البالد اإلسالمية. 165الطباعية

القرون األوىل اخلط الكويف، مث النسخ يف القرن الرابع وغلب على املصاحف يف 
واخلامس اهلجريني، مث طّور أهل املغرب اخلط الكويف على حنو ظل متميزا واستخدموه يف كتابة 
املصحف، وصار يعرف ابخلط املغريب، لكن خط النسخ هو الشائع يف املصاحف اليت تطبع يف 

 166معظم البلدان اإلسالمية األخرى.
 صاحف يف اجلزائر:أهم امل

 فع.مصحف الثعالبية، طبعته املطبعة الثعالبية، برواية ورش عن ان 
 .)مصحف الرغاية )مصحف طبع يف عهد الرئيس السابق الشاديل 
 .مصحف اجلماهرية برواية قالون 

 
 
 
 

 

                                 
 91 -90شعبان حممد إمساعيل، رسم املصحف وضبطه، ص - 164

م لكن السلطات  1530األوىل يف البندقية يف حدود سنة  ( أن القرآن ظهر مطبوعا للمرة99ذكر الدكتور صبحي الصاحل يف كتابه )مباحث يف علوم القرآن ص  - 165
 الكنسية أصدرت أمرا إبعدامه حال ظهوره.

 .89غامن  قدور احلمد، حماضرات يف علوم القرآن، ص  - 166
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 الوضع يف التفسري
 

 الوضع تعريف أواًل: 
مبعىن احلط واخلفض، أو مبعىن وهو جعل الشيء يف مكان ما، سواء كان ذلك الوضع لغة:  

 اإللقاء والتثبيت يف املكان، وقيل: وضعت تضع وضيعة فهي واضعة. واملوضوع اسم مفعول.
وضوعُة: املختلقة. ويف َحَسِبه َضَعٌة، ويُْكَسُر: احنطاط، ولؤم، وخسهٌة، والوضيع: 

َ
واألحاديُث امل

 167احملطوط القدر.
 : اصطالحاالوضع 
املصنوع، املكذوب على رسول هللا صلى هللا عليه وسلم أو على "هو احلديث املختلق  

، ولكنه إذا أطلق ينصرف إىل املوضوع على النيب صلى هللا  من بعده من الصحابة والتابعني
عليه وسلم؛ أما املوضوع على غريه فيقيد، فيقال مثال: موضوع على ابن عباس، أو على جماهد 

 168مثال".
املروايت اليت اختلقها الوضهاعون، ونسبوها إىل رسول هللا صلى هو تلك " وّعرف أبنّه:

 169" .هللا عليه وسلم، أو لبعض الصحابة رضي هللا عنهم أمجعني
 صلى هللا ة للنيبنسوبوال فرق بني التعريفني يف أّن الوضع عبارة عن رواايت خمتلقة م

 عليه وسلم أو غريه من الصحابة والتابعني.
 اللغوي واالصطالحي ظاهرة، أما على املعىن اللغوي األول: فألنه واملناسبة بني املعىن

منحط ساقط عن االعتبار، وأما على الثاين: فلما فيه من معىن التوليد، والتسبب يف 
  170الوجود.

 تعريف الوضع يف التفسري:

                                 
ة الرسالة، إبشراف: حممد نعيم هـ(، القاموس احمليط، حتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسس817جمد الدين أبو طاهر حممد بن يعقوب الفريوزآابدى )املتوىف:  -167

 .133م، ص  2005 -هـ  1426لبنان، الطبعة: الثامنة،  –العرقُسوسي، مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت 
 أبو شهبة، اإلسرائيليات واملوضوعات يف التفسري، ص.......... - 168

169 - https://www.islamweb.net/ar/article/38368/%D8 ،2/10/2016اتريخ النشر:  إسالم ويب،  ظاهرة الوضع يف التفسري 

 .14السنة، الطبعة: الرابعة، ص هـ( اإلسرائيليات واملوضوعات يف كتب التفسري، مكتبة 1403تحممد بن حممد بن سويلم أبو ُشهبة ) -170

https://www.islamweb.net/ar/article/38368/%D8
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خبار أت أو روااي بناء على ماسبق، ميكن تعريف الوضع يف التفسري أبنّه عبارة عن 
بيان معاين   يفضي هللانسبت للّنيب صلى هللا عليه وسلم أو للصحابة أو التابعني ر  خمتلقة،

 القرآن ومقاصده بغرض الرتويج هلا وكسب الثقة والقبول.
 171واملوضوع من حيث مادته ونصه نوعان:

أو إىل  ه وسلمعلي أن يضع الواضع كالما من عند نفسه، مث ينسبه إىل النيب صلى هللا -1
 التابعي. الصحايب أو

ا يروى يف مة، أو صوفيأن أيخذ الواضع كالما لبعض الصحابة أو التابعني أو احلكماء وال -2
 .اإلسرائيليات، فينسبه إىل رسول هللا

 املشهورون ابلوضع يف التفسري: 
ه(  يف التفسري إاّل أنّه نُقل عنه 150رغم القيمة العلمية آلراء مقاتل بن سليمان )ت 

ه أحياان يلجأ إىل الوضع؛ وذلك ابنتحال أسانيد للصحابة أو التابعني لتقوية أنّه اشتهر عنه أنّ 
وفوق ذلك فإّن بعض الوعاظ وضعوا  172بعض آراءه التفسريية، وإلباسها ثوب الثقة والقبول.

يف فضائل السور واآلايت أحاديث  حىت ال ينصرف الّناس عن القرآن كنوح بن أيب مرمي حيث 
ه: من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس يف فضائل القرآن سورة سورة، روي عنه أنّه: } قيل ل

فقال رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن، واشتغلوا بفقه أيب حنيفة ومغازي حممد بن إسحاق 
 173فوضعت هذه األحاديث حسبة{.

الكرمي،  للقرآنلم و ويظن بعض الوضاعني أهّنم بذلك ينتصرون للنيب صلى هللا عليه وس
 ذبون له ال عليه.ألهنم يك

 موارد الوضع يف التفسري:
يرِد الوضع عادة يف التفسري األثري؛ نظرا لطبيعته إذ يُعد من قبيل املنقوالت خبالف  

التفسري ابلرأي الذي يعتمد أكثر على آلية االجتهاد. ويكثر  الوضع يف كتب التفسري يف 
 174املوضوعات اآلتية:

                                 
 أبو شهبة، اإلسرائيليات واملوضوعات يف التفسري، ص... - 171

 .  74ص  ، م 1994 الرايض، املسلم، دار مساعد مسلم، مناهج املفسرين،  -172
، ص  (م1984 لبنان، الطبعة: الثانية ) بريوت، والتوزيع، والنشر للطباعة احلديث دار، الصالح ابن مقدمة شرح واإليضاح التقييد العراقي، الدين زين حلافظا - 173

132. 

 للتوسع ينظر: أبو شهبة، اإلسرائيليات واملوضوعات يف التفسري. - 174
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 .فضائل السور 
 .القصص 
 .املبهمات 
 .أسباب النزول 
 القراءات 

 نشأة الوضع ىف التفسري: 
فسري كان الت نّ ، ألاحلديث التفسري اقرتنت بنشأته يف يفيرى الذهيب أّن نشأة الوضع 

 نطبق علىيديث ة احلروا ينطبق علىاباب من أبواب احلديث ومل يستقل عنه إاّل الحقا. وما 
 رواة التفسري؛ من الثقة والشك والوضع.

بعد اختالف األمة ، بظهور الفرق الوضع يف سنة إحدى وأربعني من اهلجرةوبدأ ظهور 
. حيث استغل هذا االنقسام أعداء اإلسالم شيعة وخوارج ومجهورسياسيا، وانقسامها إىل 

 175لألابطيل واملختلقات.روهجوا وأصحاب واألهواء والبدع، ف
 اثلثا: أسباب الوضع

 176منها: ،دةويرجع الوضع يف التفسري إىل أسباب متعد
 السبب األول: التعصب املذهيب العقدي

العقدي،  ذهبهاملرقة أدى ظهور فرقة الشيعة واخلوارج، إىل التنافس يف انتصار كل ف  
العداء  خلوارجاصب انحيث ابلغ الشيعة يف حب علي رضي هللا عنه وآل البيت،  ويف املقابل 

ن اهبها بشيء ما ومذقداهت االنتصار ملعتلعلي رضي هللا عنه، وقامت كل فرقة منها ابلتفاين يف
ء من ابتداع سهم شين ميأالقرآن. ومجهور املسلمني الذين وقفوا جبانب هاتني الطائفتني بدون 

ريه من أهل لّى وغعإىل التشيع أو اخلروج، فنسبت كل فرقة إىل النيب صلى هللا عليه وسلم، و 
رض من كان الغو اهب.  ري تشهد لتلك املذأقوااًل كثرية من التفس -رضي هللا عنهم  -البيت 

 ذلك الرتويج للموضوعات يف زّي الصحة والقبول. 
 

                                 
 . 5/115الذهيب، التفسري واملفسرون،  175

 ، ص..........مكتبة وهبة، القاهرة، التفسري واملفسرون، هـ(1398: ت) حممد حسني الذهيب - 176
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 أو النزعة السياسية السبب الثاين: الوالء السياسي
سياسي فيها؛ الء الالو  فبعد اخلالفة الراشدة ظهر االنقسام السياسي لألمة أفرز اختالف

س رضي هللا بن عباب الالعباسية اليت تنتس فظهر مناصرون للدولة األموية، ومناصرون للدولة
الف م واختتقسيفاختلفت والءات الناس ابختالف توجهات الدولتني، فكان هلذا ال عنه،

 .التوجهات والوالءات دوراً يف ظهور هذه الظاهرة وامتدادها
فاختذ آنذاك وضع األقوال التفسريية للقرآن على علي وابن عباس رضي هللا عنهما  
اإلمام  تقرب إىل الساسة بكثرة ما يروونه هلم عن أجدادهم. وقد نقل السيوطي عنوسيلة لل

{ مع أّن ابن عباس الشافعي من أنّه :}مل يثبت عن ابن عباس يف التفسري إاّل شبيه مبائة حديث
   .177رضي هللا عنه ممّن كثرت الرواية عنه

 هلهالكيد له وألالسبب الثالث: الطعن يف اإلسالم و  
من أعداء اإلسالم، ممن أظهروا    أصحاب األغراض واألهواء أسهم دخول بعضكما 

الوالء هلذا للدين وأبطنوا الكفر يف انتشار الوضع يف الثقافة اإلسالمية عموما والتفسري 
خصوصا؛ حيث حاولوا الطعن فيه عن طريق نسج املكائد وحبك الدسائس وبث السموم فيها 

وذلك بعد أن أعياهم النيل من هذا الدين عن طريق احلرب لتحقيق أهدافهم وخمططاهتم؛  
 178والقوة، أو عن طريق الدليل والربهان.

 صاص السب الرابع: القُ 
ق صص واختالبوضع القيف عهد الدولة األموية والعباسية خاصة القصاص بعض  قام

اض خمتلفة  ، ألغر هماتالستمالة قلوب العامة خاصة يف تفسري املب وسيلةالغرائب والعجائب ك
أحياان  لسلطانامن  تكسب واستدرار األموال أحياان، واحلظوة ابجلاه والتزلفكالشهرة وال

ل أو ة اجله، نتيجالتفسريات القرآنية عن طريق القص ما يبلغ هبم ذلكمن أخرى، فوضعوا 
   .العداءاهلوى أو 
 
 

                                 
 .2/1233اإلتقان،  السيوطي، - 177

 ظاهرة الوضع، إسالم ويب. ، ص............مكتبة السنة، اإلسرائيليات واملوضوعات يف كتب التفسري، هـ(1403تحممد بن حممد بن سويلم أبو ُشهبة ) - 178
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 الرتغيب والرتهيب السبب اخلامس:
أهل التصوف إىل دفع بعض  اس مع السذاجة واجلهل،التطرف يف حب اخلري للنّ إّن  

عن طريق الوضع يف التفسري، أبسلوب  الكفر والعصيانوصرفهم عن ، استمالة الّناس إىل الدين
   179لتخويف والزجر.وا التحبيب والتزيني

 أثر الوضع ىف التفسري: 
 180آاثرا مجّة انعكست سلبا على التفسري، منها: ف الوضع يف التفسريخلّ 

  التفسري األثري: بعضرد 
ء من ليه شيإتطرق يالتفسري األثري الذي  كثري  جنم عن كثرة الوضع يف التفسري، ردّ 

كثري ستغناء عن الاال مّ فت ،بل والتوسع يف التفسري ابلرأي واالجتهاد ،الشك نتيجة عدم الثقة به
 من تفسري السلف.

 اس الصحيح ابلسقيم:التب 
م لصحيح والسقيبني ا مييزإذا كان الناظر يف الرواايت التفسريية ال ميتلك املؤهالت للت 

ا ة احلكم عليه؛ نتيجيعامنها، فإنّه إّما أن يلجأ إىل االستغناء عنها مجيعا أو اعتمادها مج
 .ابلصحة أو عدمها

 اهتام املفسرين ابلتناقض:
يبدو  واحد، ضوعيف مو  قد جيد الباحث عند املفسر الواحد أكثر من رواية تفسريية 

 يعلم أندون  لتناقضر اببينها التعارض يف الظاهر، ونظرا لقلة بضاعته يف التخصص يتهم املفس
 ع.  وضو أّن السبب يف ذلك يعود إىل عدم القدرة على التمييز بني الصحيح وامل

 قيمة التفسري املوضوع:
، من انحيته الذاتية ال علمية ةرى الذهيب أّن  هذا التفسري املوضوع ال خيلو من قيمي
كثري من   ففيذاته  حدّ  يفا التفسري على الرواية نفسها، أمّ  الوضع ينصبّ  ، ألنّ اإلسنادية

وإمنا يُنسب إىل الثقة للرتويج له وجلب الثقة فيه، األحيان نتيجة اجتهاد علمي له قيمته، 
 181قيمة له هو النسبة. ومنت الرواية هو ما يهم الدارس واملفسر. فالذي ال

                                 
 أبو شهبة، اإلسرائيليات واملوضوعات يف التفسري، ص.............. - 179

 ../ ص.........الذهيب، التفسري واملفسرون، ج.. - 180

 .120 -119الذهيب، التفسري واملفسرون، ص  - 181
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وقد حاول الذهيب إضفاء قيمة على التفسري قوله: "بإحسان األمني أنكر عليه ذلك و 
املوضوع ...إاّل أّن التفسري املوضوع مهما كانت قيمته فهو حيمل معه صفة الوضع، وهي 

األخالقية وأثره املعنوي أو يف نسبته الباطلة الكذب واالختالق، سواء كان ذلك يف قيمته 
أو يف وضع املعىن، ومنه الكثري الفاسد، ويف مجيع هذه   وحماولة متريره على الناس هبذه النسبة

يف  ِإنهُه َلُقْرآٌن َكرميٌ  األحوال فال حاجة لكتاب اَّلّل العزيز إىل توّهم الباطلني، وقد قال تعاىل: 
 182("".79 – 77الواقعة : )  مَيَسُُّه ِإاله اْلُمَطههُرونَ اَل  َمْكُنون   ِكَتاب  

والتفسري يف احلقيقة يف غىن عن املوضوعات، ففي الصحيح والسنن ما يكفل بيان ما   
 حتتاجه األمة، وفوق ذلك يكفي أن املوضوعات مكذوبة فكيف تساق لبيان القرآن الكرمي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                 
 . 165 -163إحسان األمني، كتاب التفسري ابملأثور وتطويره عند الشيعة، ص  -182

 https://www.almerja.com/reading.php?idm=40548.موقع املرجع االلكرتوين  
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 طبقات املفسرين

 متهيد
العلماء واملصنفون يف عدد طبقات املفسرين، فمنهم من قسمهم إىل ثالث  اختلف

طبقات كالكليب يف مقدمة تفسريه" التسهيل لعلوم التنزيل"، وهي طبقة الصحابة مث التابعني مث 
فقسمها إىل  184بينما استفاد من جهد السيوطي يف "اإلتقان" مناع القطان  183أتباع التابعني.

 185تسع طبقات، وميكن بلورهتا بشكل أوضح يف ما يلي: 
 املفسرون من الصحابة: .1

بن اثبت،  ، وزيدكعب  اخللفاء األربعة، وابن مسعود، وابن عباس، وُأيَبُّ بن وأشهرهم
عبد هللا بن و جابر، ة، و وأبو موسى األشعري، وعبد هللا بن الزبري، وأنس بن مالك، وأبو هرير 

وأرجعه ، ضي هللالي ر اخللفاء رواية ع وأكثر .العاص رضي هللا تعاىل عنهم أمجعني عمرو بن
انشغاهلم. و فتهم م خالالسيوطي والقطان ذلك إىل تقدم وفاهتم. هذا ابإلضافة إىل تفرغه أاي

 بينما فاقهم مجيعا ابن عباس رضي هللا عنه لعدة أسباب.
 .املفسرون من التابعني:2

، ملدينةاكة، ممن بينهم تالميذ املدارس الثالث؛ مدرسة  وذكر السيوطي والقطان
اء بن ، وعطن جربب جماهدوالعراق، مدرسة مكة شيخها ابن عباس رضي هللا عنه وتالميذه: 

  املدينةويف. هموغري  بن كيسان اليمين سو ، وسعيد بن جبري، وطاو الرببريأيب رابح، وعكرمة 
س ن قيبعلقمة ومن أصحاب ابن مسعود  ،زيد بن أسلم أصحاب أيب بن كعب، ومنهم:

 .وإبراهيم النخعي، واألسود بن يزيد،  والشعيب النخعي،
حي، الراي ةعاليومن هذه الطبقة: احلسن البصري، وحممد بن كعب القرظي، وأبو ال 

 .ديوالضحاك بن مزاحم. وقتادة بن دعامة السدوسي، والربيع بن أنس، والس
 

                                 
الطبعة: ، بريوت –شركة دار األرقم بن أيب األرقم ، ق: عبد هللا اخلالدييق، حتلتسهيل لعلوم التنزيل، اهـ(741أبو القاسم، حممد بن جزي الكليب الغرانطي )املتوىف:  - 183

 . 21-20(، ص هـ 1416 )األوىل 

 .357 -354مناع القطان، مباحث يف علوم القرآن، ص ص  - 184

 .244 -233ص  /4ينظر السيوطي، االتقان،  - 185
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 :املفسرون من أتباع التابعني.3

ن بسفيان بعني، كلصحابة والتامسندة ل تفاسريطبقة الذين صنف كثري منهم وميثلون 
س، م بن أيب إايق، وآدلرزاعيينة، ووكيع بن اجلراح، وشعبة بن احلجاج، ويزيد بن هارون، وعبد ا

 وآخرين. يبة،شوإسحاق بن راهويه، وعبد بن محيد، وروح بن عبادة، وأيب بكر بن أيب 
 احملدثني عدا الطربي:طبقة  -4

اكم، ه، واحلن ماجمنها علي بن أيب طلحة، وابن جرير الطربي، وابن أيب حامت، واب 
م، بعني وأتباعهوالتا صحابةبن حبان، وابن املنذر يف آخرين، وكلها مسندة إىل الاوابن مردويه، 

 عدا تفسري الطربي.
 اس.، والنحالنقاشو ، علي الفارسي الزجاج، وأيبكطبقة املفسرين اللغويني:  -5
 حالتبس الصحيف األقوال، اختصروا األسانيد، ونقلواهؤالء ف طبقة املختصرين لألسانيد:  -6
 .سقيمابل
رد عن ر ما و حتري حيث نقلوا دون التفات إىلطبقة  الناقلني لألقوال دون متحيص:  -7

 .السلف الصاحل
ل  كسري  غلب على تف : أي املتخصصون يف فن من الفنون حيثطبقة املتخصصني -8

 ،لبحر والنهراان يف  حيأيبمفسر ما برع فيه كغلبة الفقه عند القرطيب يف اجلامع، واللغة عند 
 وغريهم.

 عصر النهضة احلديثة:طبقة  -9
حممد عبده،  التفسري األديب االجتماعي، ومن هؤالء: وميثل هذه الطبقة أصحاب

 .موغريه روزةدوالسيد حممد رشيد رضا، وحممد مصطفى املراغي، وسيد قطب، وحممد عزة 
وقد جاء بعدهم مساعد الطيار وصنف املفسرين إىل أربع طبقات بناء على االجتهاد يف 

 186التفسري، وهي:
                                 

الطبعة: الثانية، ، دار ابن اجلوزي للنشر والتوزيع، اململكة العربية السعودية، مفهوم التفسري والتأويل واالستنباط والتدبر واملفسر، طيارمساعد بن سليمان بن انصر ال -186
 ، ص...................................هـ 1427

 1427لثانية، االطبعة: ، والتوزيع، اململكة العربية السعودية دار ابن اجلوزي للنشر ، هـ 1427الطبعة: الثانية، ، دار ابن اجلوزي للنشر والتوزيع، اململكة العربية السعودية
 .214 -211، ص هـ
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 ت هلمممن كانعني، التاب أتباعمفسرو الصحابة والتابعني و هم و   األول ـ طبقة اجملتهدين األَُوِل:
 .التفسريات يف اجتهاد

، كابن أيب تفسريلاله النقل لهلم إ  يكنوهم مجلة من احملدِّثني وغريِهم ممن مل الثاين ـ نـََقَلُة التفسري:
 حامت.

 .الطربي ك  الرواايت واآلراء، وهو الذي يرجح بني املفسر الناقد:
 كالواحدي يف الوجيز.   املفسر املتخريِّ قوالً واحداً:الرابع ـ 

 هم مصنفات الطبقاتأ
 ( .ه 911)تالل الدين السيوطي "طبقات املفسرين" جل -
 .ه(11)ت. ق محد بن حممد األدنه وي "طبقات املفسرين" أل -
تلميذ  (ه 945 )تشمس الدين بن أمحد الداودي املصري "طبقات املفسرين" ل -

 السيوطي.
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 187قواعد الرتجيح عند املفسرين

 
 أوال: ّتديد املصطلحات

 تعريف القاعدة: .أ
األساس، قال ابن فارس: " قواعد البيت أساسه، وقواعد اهلودج: خشبات أربع  القاعدة لغة:

 188.معرتضات يف أسفله، واإلقعاد والقعاد: داء أيخذ اإلبل يف أوراكها فيميلها إىل األرض"
وقاعدة  ،واعدوق عدةلى قاعجمازاً يف األمور املعنوية فيقال: بىن أمره واستعملت القاعدة 

 أمرك واهية.
 ئيات.ى جز وتطلق القاعدة مبعىن األمر الضابط واألمر الكلي الذي ينطبق عل

ددة، ملعاين املتعا هذه ظر يفاملعىن اللغوي هلذه املادة هو االستقرار والثبات، وإذا أمعنا النف
صوله سسه وأء: أوجدانها تؤول كلها إىل معىن واحد جيمعها وهو األساس، فقواعد كل شي

 .معنوايً أم اليت ينبين علها، سواء كان ذلك الشيء حسياً 
 منها:تعريفات كثرية، ُعرِّفت القاعدة ب القاعدة اصطالحا:

 ."قضية كلية منطبقة على مجيع جزئياهتا "عرّفها اجلرجاين أبهنا:  -
زئيات جحكام أقضية كلية من حيث اشتماهلا ابلقوة على "عرفها الكفوي أبهنا:   -

  ".موضوعها
  ها منهحكامأوعرفها التفتازاين أبهنا: حكم كلي ينطبق على جزئياته ليتعرف   -

كننا كة وميان مشرت يف مع تتفقإال أهنا  عبارهتابعض يف وهذه التعريفات وإن اختلفت 
 . زئياتهكام جاحلكم الكلي الذي يتعرف به على أح أبن القاعدة اصطالحاً هي: القول

 تعريف التفسري .ب

                                 
. دمي: أ. د، تقعبري بنت عبد هللا النعيم، دراسة َتصيلية تطبيقية -قواعد الرتجيح املتعلقة ابلنص عند ابن عاشور يف تفسريه التحرير والتنوير الدرس مأخوذ من كتاب: -187

 ، م2015 -هـ 1436، الطبعة: األوىل، اململكة العربية السعودية -دار التدمرية، الرايض ، أطروحة دكتوراة، فهد بن عبد الرمحن الرومي
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 الكشف،و بيان التفسري لغة على وزن تفعيل من الفسر، ويدل على معىن ال لغة: 
 َسنَ َناَك اِبحلَْقِّ َوَأحْ ِإاله ِجئْـ  َثل  َك مبَِ واإليضاح، والتفصيل، ومنه قوله تعاىل: }َواَل أَيُْتونَ واإلظهار، 

 189، أي بياانً وتفصيالً.(33) الفرقان: تـَْفِسريًا{
 ومن بينها:التفسري اصطالحاً،  اتتنوعت تعريف التفسري اصطالحاً:

م هللا املتعبد بتالوته املنزل على حممد بيان كال": التعريف الذي اختاره مناع القطان -
 190."صلى هللا عليه وسلم

والتعريف الذي استقر عند املتأخرين: "علم يبحث يف القرآن الكرمي من حيث داللُته 
 191على مراد هللا تعاىل بقدر الطاقة البشرية". 

 تعريف الرتجيح:ج. 
 الرتجيح لغة:

قال ابن فارس: " الراء واجليم واحلاء أصل واحد، يدل على رزانة وزايدة. يقال: رجح  
 192الشيء، وهو راجح إذا رزن، وهو من الرجحان".

وأرجح امليزان أي  وقال ابن منظور: " الراجح الوازن، ورجح الشيء بيده ونظر ما ثقله،
 193أثقله حىت مال ".

 الرتجيح اصطالحا
 194."تقوية إحدى األمارتني على األخرى بدليل"ويف اصطالح األصوليني: 

لقواعد و قاعدة من اأشرعية ة الواملراد به هنا: تقوية أحد األقوال يف تفسري اآلية لدليل من األدل
ى ية ما يدل عللرتجيحد افمن القواع ،التفسريية اليت قّررها العلماء، وتضعيف أو رّد ما سواه

 ريية.لتفسالرجحان، ومنها ما يشري إىل البطالن، ومنها ما تضعف بعض األقوال ا
رتجيح هلم للستعماوا وأما املفسرون فليس للرتجيح عندهم حّد أو تعريف متفق عليه، 

، آخرلى عقول ليف تفاسريهم يدل على توسعهم يف إطالقه، فهو عندهم يشمل كّل تقدمي 
 لك.ذم منه يلز  سواء كان تقدمياً يلزم منه رّد األقوال األخرى، أو كان تقدمياً ال

                                 
189 - 
190  
191  
192  
193  
194  
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 ":عند املفسرين تعريف املركب اإلضايف "قواعد الرتجيحد. 
الراجح  معرفة ا إىلضوابط وأمور أغلبية يتوصل هب" :فقالعرفه الدكتور حسني احلريب 

 ".تعاىلمن األقوال املختلفة يف تفسري كتاب هللا 
 التفسريية نشأة قواعد الرتجيحاثنيا: 

ميكن و موما، عسري إن قواعد الرتجيح عند املفسرين مرت بعدة مراحل شأن قواعد التف
 بلورة تلك املراحل كاآليت:

 مرحلة ما قبل التأليف .أ
 صلى هللا لنيباعهده  منذ قواعد الرتجيح ظهرت بواكريها واإلشارة إليها أنّ  ميكننا القول

 .عشر عليه وسلم، وإن كانت مل توجد كفن مدون ومستقل إال يف القرن الرابع
  لرتجيحاقواعد و موما قواعد التفسري ع هو أول من استعمل ،صلى هللا عليه وسلم فالنيب

بت ك ما ثى ذليدل عل ،يف تفسريه لبعض اآلايت، وصحح فهم الصحابة بناء عليهاخصوصا 
م  ُسوا ِإميَانـَُهْم ِبظُلْ ملَْ يـَْلبِ وَ ُنوا  آمَ رضي هللا عنه أنه قال: " ملا نزلت }الهِذينَ  عن عبد هللا بن مسعود

ل: : اي رسول هللا! أينا ال يظلم نفسه؟ قاقلنا (82{)األنعام: أُولَِئَك هَلُُم اأْلَْمُن َوُهْم ُمْهَتُدونَ 
{ ب ليس كما  قمان البنه: }اَيبـُيَنه وا إىل قول ل تسمعَوملأَ شرك، تقولون: }َوملَْ يـَْلِبُسوا ِإميَانـَُهْم ِبظُْلم 

ْرَك َلظُْلٌم َعِظيٌم{  (.13)لقمان: اَل ُتْشرِْك اِبَّللِه ِإنه الشِّ
هي تفسري و ليها، عينص  صلى هللا عليه وسلم أمته إىل هذه القاعدة، وإن مل حيث نّبه الرسول

 القرآن ابلقرآن.
ن مل ينصوا وإ، يةلتفسري اهبذه القواعد والتابعون  مالصحابة رضوان هللا عنهوكذلك اعتىن 

وله قمل من دة احلمأقل  -رضي هللا عنه  -استنباط علي بن أيب طالب ، ومن النماذج عليها
 ومن قوله: }َواْلَواِلَداُت يـُْرِضْعنَ  (15األحقاف: تعاىل: }َومَحُْلُه َوِفَصالُُه َثاَلثُوَن َشْهرًا{ )

 -رضي هللا عنه  -ذلك على حكم عمر ب(، واعرتاضه 233)البقرة: َأْواَلَدُهنه َحْوَلنْيِ َكاِمَلنْيِ{ 
كرب دليل رأيه أل عن - رضي هللا عنه -ابلرجم على املرأة اليت ولدت لستة أشهر، ونزول عمر 

 .على اعتمادهم ملا تقرره هذه القاعدة
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، حيث لتصنيفىل لويف أواخر عهد بين أمية وأول عهد العباسيني كانت اخلطوات األو 
، ري  ابلتدوينالتفس ستقلادونت السنة النبوية وهي تضم بني جنباهتا تفسري القرآن الكرمي، مث 

 .العلوم أخذ العلماء يضعون قواعد وضوابط وأصولو 
 مرحلة التأليف الضمين .ب

رون املفس كان  من هذه القواعد فقد اعتنوا هبا، حيث أما عن موقف أئمة التفسري
ابن عاشور و لطربي يب واكابن جزيء الكل  تلك القواعد واألصول.ومقدماهتا  ُيضّمنون تفاسريهم

 والشنقيطي، وغريهم 
 ج. مرحلة االستقالل ابلتأليف:

عاصرة املكتب ك المث دون هذا العلم كفن مستقل نظري يف القرن الرابع عشر، ومن تل
لرمحن عبد ا لشيخااليت حبثت يف هذا الفن: "القواعد احلسان لتفسري القرآن " للعالمة 

اء البيان " ل أضو ن خالمالسعدي، و" عقود املرجان يف قواعد املنهج األمثل يف تفسري القرآن 
.  احلريبور حسنيلدكتلللدكتور أمحد سالمة أبو الفتوح، و "قواعد الرتجيح عند املفسرين " 

 وقواعد التفسري مجعا ودراسة خلالد السبت، وهو مرجع مهم يف اببه.
 :التفسرية موضوع قواعد الرتجيحاثلثا: 

 كتاب  تفسريفة يفاملختل و آرائهم أقوال املفسرينينصب اهتمام قواعد الرتجيح على 
 هللا تعاىل.

 ة قواعد الرتجيح عند املفسرينفائدرابعا: 
قية كتب ية وتنتصفو ، تعاىل ابلقبول يف تفسري كتاب هللا معرفة أصح األقوال وأوالها

 التفسري مما علق ببعضها من أقوال شاذة وضعيفة.
 استمدادهاخامسا: 

علوم  ،فقهيةاعد الأصول الفقه والقو ، لغة العربتستمد مادهتا من: الكتاب والسنة، 
 التفاسري. القرآن وعلوم احلديث، 

 :أنواع قواعد الرتجيح سادسا: 
 :، هيقسم قواعد الرتجيح إىل عدة أقسامتن 

 قواعد ترجيحية متعلقة ابلنص القرآين. -    
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 قواعد ترجيحية متعلقة ابلسنة واألثر -    
 قواعد ترجيحية متعلقة ابللغة. -    

 .ةويندرج حتت كل نوع من هذه األنواع الرئيسية قواعد ترجيحية كثري 
 سابعا: مناذج لقواعد الرتجيح

 رآنية مقدمت القاآلاي لقول الذي تؤيدها على قواعد الرتجيح واليت منها:املفسر  يعتمدو 
ينة متنع من ال بقر إاز وأن األصل هو األخذ بظاهر النص، فال نلجأ إىل القول ابجمل على غريه،

ور سابق، رب مذكلى أقعومراعاة السياق، وأن األصل عودة الضمري   استعمال املعىن احلقيقي،
ا مه ما مل يرد إطالق على بقاء العام على عمومه ما مل يرد ما خيصصه، وبقاء املطلق وأن األصل

لشديد، وأن اتعارض د اليقيده، وأن إعمال النص خري من إمهاله وعليه فال نلجأ للنسخ إال عن
راء تواترة يف إثات امللقراءالنظم القرآين على نسقه وترتيبه، واالستفادة من تنوع ا األصل بقاء

 ملتواترة والاقراءة د الر عىن فال نرجح قراءة متواترة على قراءة أخرى متواترة، وال جيوز امل
  ...تضعيفها،

 اثمنا: دواعي الرتجيح
هو اجح ر ا هو مبية يف تفسري كالم هللا تعاىل، فتفسري اآل وأصوهبا طلب أصح األوجه -

نه أبعد ألرجوح؛  املالراجح إىلالعدول عن التفسري قرب إىل الصحة، وال يسع أحداً األ
اع ا إمجقّرر علماء األصول وجوب العمل ابلراجح، وحكو وقد   عن الصواب.

 الصحابة على ذلك.
يعمل وع  التن. ويفيف اختالف التضاد يعمل بقواعد الرتجيح لبيان الصواب من اخلطأ -

 جوح.املر  لللقو اآلية مع بقاء احتمال بقواعد الرتجيح لبيان القول األوىل 
 ضوابط الرتجيح بني األقوال التفسريية اتسعا:
 انعدام اإلمجاع على التفسري  -
 تعذر اجلمع بني األقوال  -
 مراعاة النظر الكلية الشاملة لآلايت -
  .الصحيح على الضعيف تقدمي -
 النبوي على غريه. تفسريال تقدمي -
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 لصحابةافسري ت، فإن كان اخلالف يف من بعدهمالصحابة على تفسري  تقدمي تفسري -
نهما متأخر  امليفينظر يف األمر: فإن كان للصحايب الواحد قوالن متناقضان ينظر 

عد ذلك ببت له  يثفيعتمد ألنه يدل على تراجعه عن رأيه القدمي، فقد يرى رأاًي مث
 بة علىلصحااضعفه، وإن خالف الصحايب الواحد سائر الصحابة يقدم رأي مجهور 

خهما أرس رأي صحايب آخر يقدم رأي رأي الواحد منهم، وإن خالف رأي صحايب
ن ألركشي، الز  قدمًا يف التفسري كابن عباس رضي هللا عنهما وهذا ما ذهب إليه

 الدين قهه يففدعا البن عباس فقال: " اللهم  -صلى هللا عليه وسلم  -الرسول 
 ".وعلمه التأويل

 مل نلتابعي ممان كان فإ ،ينظر يف املسألة ،إذا تعارض التفسري ابلرأي مع تفسري التابعي -
 فحينئذ نلجأ ،رأييعرف ابألخذ عن أهل الكتاب أو كان التفسري يف ما فيه جمال لل

 إنه يقدم علىفابعني للت للرتجيح بني التفسري ابلرأي وقول التابعي إال إذا كان إمجاعا
 .وذلك كله بشرط وجود التعارض احلقيقي ،التفسري ابلرأي

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

74 

 

 
 195 القرآن الكرمياألمثال يف

 :األمثالتعريف أوال: 
ثل واملِثل :املثل لغة .أ

َ
به والشبيه لفظًا ومعىن.، مجع مثل، وامل  196واملثيل: كالشهبه والشِّ

ي قيل ال الذي فيه حبقول حمكي سائر يقصد به تشبيه حال الذي ُحكِ " : يف األدباملثل 
ة حصلت ة مصيبرمي رام" أي ُربألجله، أي يشبه مضربه مبورده، مثل: "ُرب رمية من غري 

لمخطئ رب لمن رام شأنه أن خيطئ، وأول من قال هذا احلكم بن يغوث النقري، يض
حلال على ا ملثلاويطلق  يصيب أحيااًن، وعلى هذا فال بد له من مورد يشبه مضربه به.

 . "والقصة العجيبة الشأن
كقوله   قرآن،ال ايتمن آ كثريُفسر لفظ املثل يف   األخري وهبذا املعىن املثل يف القرآن: .ب

مد: )سورة حم َغرْيِ آِسن { ٌر ِمْن َماء  نـَْهاا أَ تعاىل: }َمَثُل اجْلَنهِة الهيِت ُوِعَد اْلُمتـهُقوَن ِفيهَ 
 : أي قصتها وصفتها اليت يُتعجب منها.(15

 وأشار الزخمشري إىل هذه املعاين الثالثة يف كشافه فقال: "واملثل يف أصل كالمهم مبعىن
املِثل والنظري، مث قيل للقول السائر املمثهل مضربه مبورده: مثل، ومل يضربوا مثاَل وال رأوه أهاًل 
للتسيري وال جديرًا ابلتداول والقبول إال قواًل فيه غرابة من بعض الوجوه". مث قال: "وقد استعري 

 197املثل للحال أو الصفة أو القصة إذا كان هلا شأن وفيها غرابة".
اجملاز املركب الذي تكون عالقته املتشاهبة مىت فشا ": ُعّرف أبنّه علماء البيان ثل عندوامل -ج

استعماله. وأصله االستعارة التمثيلية. كقولك للمرتدد يف فعل أمر: "ما يل أراك تُقدِّم رجاًل 
 198وتؤخر أخرى".

 199."ااًل إنه إبراز املعىن يف صورة حسية تكسبه روعة ومج"وقيل يف ضابط املثل كذلك: 
 واملثل هبذا املعىن ال يشرتط أن يكون له مورد، كما ال ُيشرتط أن يكون جمازًا مركًبا.
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196 ........... 

197 -................. 

198 ---------- 
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هنم وجدان أ ،فوناملؤل ذكرهاوإذا نظران إىل أمثال القرآن اليت يد. األمثال يف التأليف: 
يق ثيل بطر ا التمد هذيوردون اآلايت املشتملة على متثيل حال أمر حبال أمر آخر، سواء أور 

 أو اليت يصح جياز،إبائع االستعارة، أم بطريق التشبيه الصريح، أو اآلايت الدالة على معىن ر 
 د من قبل.ا مور هلكون ياستعماهلا فيما يشبه ما وردت فيه، فإن هللا تعاىل ابتدأها دون أن 

ذي هو ال ،وي اللغفأمثال القرآن ال يستقيم محلها على أصل املعىنه. االستنتاج: 
ذ  األمثال، إيففوا ن أله الشبيه والنظري، وال يستقيم محلها على ما يذكر يف كتب اللغة لدى م
ها على لمحوال يستقيم  ليست أمثال القرآن أقوااًل استعملت على وجه تشبيه مضرهبا مبوردها،

 استعماله. شمل يف وما فمن أمثال القرآن ما ليس ابستعارة ؛معىن األمثال عند علماء البيان
ة  صورة رائعيفعىن ز املفهو إبراولذا كان الضابط األخري أليق بتعريف املثل يف القرآن: 

 .موجزة هلا وقعها يف النفس، سواء أكانت تشبيًها أو قواًل مرساًل 
تشبيه شيء بشيء يف حكمه، وتقريب املعقول من "فابن القيم يقول يف أمثال القرآن: 

 ويسوق األمثلة: 200." من اآلخر واعتبار أحدمها ابآلخراحملسوس، أو أحد احملسوسني
كقوله تعاىل:   -ل لهالذي ذكر فيه املمث- التشبيه الصريحفتجد أكثرها على طريقة  

نـَْيا َكَماء  أَنـْزَْلَناُه مِ  َا َمَثُل احْلََياِة الدُّ طريقة  ومنها ما جييء على، (24)يونس:اِء{ لسهمَ َن ا}ِإمنه
بُّ ْعضًا َأحيُِ بَـ ُضُكْم َتْب بـَعْ كقوله تعاىل: }َوال يـَغْ   -هالذي حذف فيه املمثل ل -التشبيه الضمين

فيه تشبيه صريح. ومنها  إذ ليس ( ،14 جرات:)احل{َأَحدُُكْم َأْن أَيُْكَل حلََْم َأِخيِه َمْيتاً َفَكرِْهُتُموهُ 
 اْسَتِمُعوا َلُه ِإنه فَ ِرَب َمَثٌل اُس ضُ لنه ما مل يشتمل على تشبيه وال استعارة، كقوله تعاىل: }اَي أَيُـَّها ا

ُهُم َتَمُعوا لَ ِو اجْ َولَ  الهِذيَن َتْدُعوَن ِمْن ُدوِن اَّللِه َلْن خَيُْلُقوا ُذاَبابً  لذُّاَبُب شيًئا ال اُه َوِإْن َيْسلُبـْ
اَّللِه   ُدونِ ِذيَن َتْدُعوَن ِمنْ فقوله:}ِإنه اله  (73)احلج: َيْستَـْنِقُذوُه ِمْنُه َضُعَف الطهاِلُب َواْلَمْطُلوُب{ 

 ه. تشبية والَلْن خَيُْلُقوا ُذاَباًب{ .. قد مساه هللا مثاًل وليس فيه استعار 
 أنواع األمثال يف القرآناثنيا: 

 .مثال املرسلةواأل، امنةواألمثال الك، األمثال يف القرآن ثالثة أنواع: األمثال املصرحة
 حةالنوع األول: األمثال املصرح 

 :منها ،وهي ما صرح فيها بلفظ املثل، أو ما يدل على التشبيه، وهي كثرية يف القرآن  
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ُه َذَهَب ا َأَضاَءْت َما َحْولَ راً فـََلمه َقَد انَ تَـوْ قوله تعاىل يف حق املنافقني: }َمثـَُلُهْم َكَمَثِل الهِذي اسْ  -أ
 َكَصيِّب  ِمَن ْم ال يـَْرِجُعوَن، أَوْ  ُعْمٌي فـَهُ ُبْكمٌ  مٌّ صُ اَّللهُ بُِنورِِهْم َوتـَرََكُهْم يف ظُُلَمات  ال يـُْبِصُروَن، 

ِديٌر{ ْيء  قَ شَ  قوله: }ِإنه اَّللهَ َعَلى ُكلِّ إىل (19-17)البقرة: يِه ظُُلَماٌت َوَرْعٌد َوبـَْرٌق{ السهَماِء فِ 
 .(20)البقرة: 

ِل الهِذي َمثَ كَ   }َمثـَُلُهمْ  وله:ففي هذه اآلايت ضرب هللا للمنافقني مثلني: مثاًل انراًي يف ق
ا  ِمَن السهَماِء{ .. ملْو َكَصيِّب  }أَ  له: قو يف، ومثاًل مائيًا اْستَـْوَقَد اَنراً{ ملا يف النار من مادة النور

 حياهتا. وذكرو لقلوب رة ايف املاء من مادة احلياة، وقد نزل الوحي من السماء متضمًنا الستنا
اداًي يث انتفعوا ملنفع حة واهللا حظ املنافقني يف احلالني. فهم مبنزلة من استوقد انرًا لإلضاء

ر من  النايف به اإلسالم, ولكن مل يكن له أثر نوري يف قلوهبم، فذهب هللاابلدخول يف 
ُ بُِنورِِهْم{ وأبقى ما فيها من اإلحراق،  اري.نلاوهذا مثلهم  اإلضاءة: }َذَهَب اَّلله

واه خارت قرق فوذكر مثلهم املائي فشبههم حبال من أصابه مطر فيه ظلمة ورعد وب
أوامره و واجره آن بز عينيه خوفًا من صاعقة تصيبه؛ ألن القر ووضع أصبعيه يف أذنيه وأغمض 

 ونواهيه وخطابه نزل عليهم نزول الصواعق.
 النوع الثاين: األمثال الكامنة

وهي اليت مل يصرح فيها بلفظ التمثيل، ولكنها تدل على معان رائعة يف إجياز: يكون هلا   
 أبمثلة منها:وقعها إذا نقلت إىل ما يشبهها، وميثلون هلذا النوع 

َفُقوا مَلْ َذا أَنْـ إِ  }َوالهِذينَ  قوله تعاىل يف النفقة:  ما يف معىن قوهلم: "خري األمور الوسط": -1
 .(67ن: فرقاال)ُيْسرُِفوا َوملَْ يـَْقتـُُروا وََكاَن بـَنْيَ َذِلَك قـََوامًا{ 

َوملَْ أَ الم: }قَاَل يه السيم علقوله تعاىل يف إبراه ما يف معىن قوهلم: "ليس اخلرب كاملعاينة": -2
 (.260البقرة:  )تـُْؤِمْن قَاَل بـََلى َوَلِكْن لَِيْطَمِئنه قـَْليب{ 

النساء:  )َز ِبِه{ وءًا جيُْ ْل سُ قوله تعاىل: }َمْن يـَْعمَ   ما يف معىن قوهلم: "كما تدين ُتدان": -3
123) 

قَاَل َهْل قوب: }ان يعقوله تعاىل على لس ما يف معىن: "ال يلدغ املؤمن من جحر مرتني": -4
ُتُكْم َعَلى َأِخيِه ِمنْ   (.64وسف: ي)ل{ قـَبْ  آَمُنُكْم َعَلْيِه ِإاله َكَما أَِمنـْ
 النوع الثالث: األمثال املرسلة يف القرآن



 

77 

 

ومن ، مثالرى األة جموهي مجل أرسلت إرسااًل من غري تصريح بلفظ التشبيه. فهي آايت جاري
 أييت: أمثلة ذلك ما

 (51وسف: )ي}اآْلَن َحْصَحَص احلَْقُّ{  -
 .(41يوسف: )}ُقِضَي اأْلَْمُر الهِذي ِفيِه َتْستَـْفِتَياِن{  -
-  }  (.81هود: )}أَلَْيَس الصُّْبُح ِبَقرِيب 
ْحَساُن{  - ْحَساِن ِإاله اإْلِ  (60الرمحن: )}َهْل َجزَاُء اإْلِ

 املثل يف األمثالاثلثا: حكم استعمال اآلايت املسمى إرسال 
 تعمالهكم اسحيف الذي يسمونه إرسال املثل،  واختلفوا يف هذا النوع من اآلايت

 ، إىل:استعمال األمثال
 الفريق املانع:  .أ

خروج عن أدب القرآن، قال الرازي يف تفسري قوله تعاىل: أنه بعض أهل العلم  يرى
عادة الناس أبن يتمثلوا هبذه اآلية عند املتاركة، "جرت (: 6)الكافرون:}َلُكْم ِديُنُكْم َويلَ ِديِن{ 

 201وذلك غري جائز؛ ألنه تعاىل ما أنزل القرآن ليتمثل به، بل يتدبر فيه، مث يعمل مبوجبه".
 الفريق اجملوز: .ب

أنه ال حرج فيما يظهر أن يتمثل الرجل ابلقرآن يف مقام اجلد، كأن  بينما يرى فريق آخر
أيسف أسًفا شديًدا لنزول كارثة قد تقطعت أسباب كشفها عن الناس فيقول: }لَْيَس هَلَا ِمْن 

، أو حياوره صاحب مذهب فاسد حياول استهواءه إىل ابطله (58النجم: )ُدوِن اَّللِه َكاِشَفٌة{ 
واإلمث الكبري يف أن يقصد الرجل إىل التظاهر  (6)الكافرون:ُكْم َويلَ ِديِن{فيقول: }َلُكْم ِدينُ 

 202.ابلرباعة فيتمثل ابلقرآن حىت يف مقام اهلزل واملزاح
 فوائد األمثالرابعا: 

 املعايناألمثال تربز املعقول يف صورة احملسوس الذي يلمسه الناس، فيتقبله العقل؛ ألن  -1
املعقولة ال تستقر يف الذهن إال إذا صيغت يف صورة حسية قريبة الفهم، كما ضرب هللا مثاًل 

على شيء من الثواب, فقال تعاىل: }َفَمثـَُلُه َكَمَثِل  حلال املنفق رايء، حيث ال حيصل من إنفاقه

                                 
201 - 
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البقرة:  )َن َعَلى َشْيء  ممها َكَسُبوا{َصْفَوان  َعَلْيِه تـُرَاٌب َفَأَصابَُه َواِبٌل فـَتَـرََكُه َصْلدًا ال يـَْقِدُرو 
264..) 

ِذيَن : }اله عاىلتوتكشف األمثال عن احلقائق، وتعرض الغائب يف معرض احلاضر كقوله  -2
{ ُه الشهْيطَ بهطُ َتخَ يَـ أَيُْكُلوَن الّراب ال يـَُقوُموَن ِإاله َكَما يـَُقوُم الهِذي   .(275رة: )البقاُن ِمَن اْلَمسِّ

ايت ملرسلة يف اآلامثال واأل كاألمثال الكامنة  ،مع األمثال املعىن الرائع يف عبارة موجزةوجت -3
 اآلنفة الذكر.

وس، كما ضرب ه النفب فيويضرب املثل للرتغيب يف املمثهل حيث يكون املمثهل به مما ترغ -4
 الهِذيَن َثلُ مَ }ل تعاىل: فقا ثري،كهللا مثاًل حلال املنفق يف سبيل هللا حيث يعود عليه اإلنفاق خبري  

بـَُلة  ْبَع َسَنابِ سَ َتْت نـْبَـ أَ يـُْنِفُقوَن أَْمَواهَلُْم يف َسِبيِل اَّللِه َكَمَثِل َحبهة   ُ َل يف ُكلِّ ُسنـْ  ِماَئُة َحبهة  َواَّلله
ُ َواِسٌع َعِليٌم{  .(261البقرة: )ُيَضاِعُف ِلَمْن َيَشاُء َواَّلله

 يف النهي عن تعاىل قولهويضرب املثل للتنكري حيث يكون املمثهل به مما تكرهه النفوس، ك -5
 وُه{َكرِْهُتمُ فَ يِه َمْيتًا  حلََْم َأخِ ُكلَ أيَْ ْن أَ الغيبة: }َوال يـَْغَتْب بـَْعُضُكْم بـَْعضًا َأحيُِبُّ َأَحدُُكْم 

 (12احلجرات: )
اِة َوَمثـَُلُهْم يف  التـهْورَ ُهْم يف ثـَلُ  يف الصحابة: }َذِلَك مَ ويضرب املثل ملدح املمثهل كقوله تعاىل -6

يِل َكَزرْع  َأْخرََج َشْطأَُه َفآَزرَُه فَاْستَـْغَلظَ   لَِيِغيَظ هِبُِم ِه يـُْعِجُب الزُّرهاعَ ى َعَلى ُسوقِ ْستَـوَ فَا اإْلِجنِْ
يف   أخذواألمر قلياًل. مثا . وكذلك حال الصحابة فإهنم كانوا يف بدء(29)الفتح: اْلُكفهاَر{ 

 النمو حىت استحكم أمرهم. وامتألت القلوب إعجااًب بعظمتهم.
ال من ثاًل حلم هللاويضرب املثل حيث يكون للمثهل به صفة يستقبحها الناس، كما ضرب  -7

 آاته هللا كتابه، فتنكب الطريق عن العمل به، واحندر يف
َها فَأَ آاَيتَِنا فَ  َناهُ آتـَيْـ  َعَلْيِهْم نـََبَأ الهِذيالداناي منغمًسا. فقال تعاىل: }َواْتُل  تْـبَـَعُه الشهْيطَاُن اْنَسَلَخ ِمنـْ

َنا َلَرفـَْعَناُه هِبَا وَ  َواُه َفَمثـَُلُه َكَمَثِل اْلَكْلِب هَ  اأْلَْرِض َواتـهَبَع ْخَلَد ِإىَل أَ نهُه َلكِ َفَكاَن ِمَن اْلَغاِويَن، َوَلْو ِشئـْ
بُوا ِِبايتِ َقْوِم اله ُل الْ َمثَ  َلْيِه يـَْلَهْث َأْو تـَتـْرُْكُه يـَْلَهْث َذِلكَ ِإْن حَتِْمْل عَ   -175)األعراف: َنا{ِذيَن َكذه

176). 
واألمثال أوقع يف النفس، وأبلغ يف الوعظ، وأقوى يف الزجر، وأقوم يف اإلقناع، وقد أكثر  -8

ىل: }َوَلَقْد َضَربـَْنا لِلنهاِس يف َهَذا اْلُقْرآِن ِمْن هللا تعاىل األمثال يف القرآن للتذكرة والعربة، قال تعا
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. وقال: }َوتِْلَك اأْلَْمثَاُل َنْضرِبـَُها لِلنهاِس َوَما يـَْعِقُلَها ِإاله (27)الزمر: ُكلِّ َمَثل  َلَعلهُهْم يـََتذَكهُروَن{ 
 حديثه، واستعان هبا يف -صلى هللا عليه وسلم-، وضرهبا النيب (43)العنكبوت: اْلَعاِلُموَن{ 

الداعون إىل هللا يف كل عصر لنصرة احلق وإقامة احلجة، ويستعني هبا املربون ويتخذوهنا من 
 وسائل اإليضاح والتشويق، ووسائل الرتبية يف الرتغيب أو التنفري، يف املدح أو الذم.

 ضرب األمثال ابلقرآنخامسا: حكم 
ها، يلت فيقليت اجرت عادة أهل األدب أن يسوقوا األمثلة يف مواطن تشبه األحوال 

مثال رب األضهون وإذا صح هذا يف أقوال الناس اليت جرت جمرى املثل، فإن العلماء يكر 
يعرض من  ند شيءع ابلقرآن، وال يرون أن يتلو اإلنسان آية من آايت األمثال يف كتاب هللا

د: "وكذلك بو عبيال أقعلى روعة القرآن، ومكانته يف نفوس املؤمنني،  أمور الدنيا، حفاظًا
َدر  ْئَت َعَلى قَ ح: }جِ ملاز الرجل يريد لقاء صاحبه أو يهم حباجته، فيأتيه من غري طلب فيقول كا

ال "هاب الزهري: شفهذا من االستخفاف ابلقرآن"، ومنه قول ابن (، 40)طه: اَي ُموَسى{ 
ل هلا يقول: ال جتعبيد: "بو عبُسنة رسول هللا صلى هللا عليه وسلم"، قال أ تناظر بكتاب هللا وال

 نظريًا من القول وال الفعل".
 203الفرق بني األمثال والقصص -سادسا

الذهن  تنبيه ك منإن بني األمثال والقصص فارقا كبريا، وإن كان جيمعهما قدر مشرت 
 إىل أخذ العربة وقياس احلال على احلال.

تة، وإمنا ية اثبرخياتق هو: أن األمثال ال يشرتط يف صحتها أن تكون واقعة وهذا الفار 
 .فعال يشرتط فقط إمكان وقوعها، حىت يتسىن للذهن تصورها كما لو أهنا وقعت

، إذ رمبا تارخييع الوليس معىن هذا أننا نشرتط يف األمثال عدم صحتها يف نطاق الواق
 بار عنها. لإلخالثيل ئذ متثيال، ألهنا وردت للتمضرب املثل بقصة واقعة، وتسمى القصة عند

 204أمهية األمثال يف القرآن -سابعا
فقد أخرج  ومعرفة أمثال القرآن مهمة جدا، وال بد منها للعامل اجملتهد، والقارئ املعترب،

إن القرآن نزل »البيهقي، عن أيب هريرة رضي هللا عنه قال: قال رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم: 

                                 
 .198الواضح يف علوم القرآن، البغا................ص - 203

 .199الواضح يف علوم القرآن، البغا، ..............ص - 204
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على مخسة أوجه: حالل وحرام، وحمكم، ومتشابه، وأمثال. فاعملوا ابحلالل، واجتنبوا احلرام، 
  205.«واتبعوا احملكم، وآمنوا ابملتشابه، واعتربوا ابألمثال

من أعظم علم القرآن علم أمثاله. وقد عده الشافعي مما جيب على "وقال املاوردي: 
عرفة ما ضرب فيه من األمثال الدواّل على طاعته، اجملتهد معرفته من علوم القرآن فقال: مث م

 206."املبينة الجتناب معصيته
واعلم أن مما اتفق "ويوّضح عبد القاهر اجلرجاين أمهية األمثال يف إبراز املعاين فيقول: 

معرضه، ونقلت  العقالء عليه أن التمثيل إذا جاء يف أعقاب املعاين، أو أبرزت هي ابختصار يف
ية إىل صورته، كساها أهبة، وأكسبها منقبة، ورفع من أقدارها، وشّب من عن صورها األصل

انرها .. فإن كان مدحا كان أهبى وأفخم .. وإن كان اعتذارا كان إىل القبول أقرب وللقلوب 
  207"أخلب، وإن كان وعظا كان أشفى للصدر وأدعى إىل الفكر ... 

 208خصائص املثل القرآين ومساته البالغية:اتسعا: 
عها القرآن مجثرية، ة كومسات بالغي ،ويتميهز املثل عن األساليب البيانية خبصائص فنية

ص خصائو  لعقول.لوب واالق فكانت يف الذروة العليا من البالغة والتأثري يف ،الكرمي يف أمثاله
 تـَُردُّ يف مجلتها إىل أربعة أمور: ،املثل ومساته بوجه عام

 مة.حمك ية املعاين الكثرية أبلفاظ قليلةوهو َتد األول: اإلجياز البليغ:
أُْلِقَي  يه، حبيث إذافو قيل أله  أبن يكون املثل مؤداًي للغرض الذي ُضِربَ  الثاين: إصابة املعىن:

 دد.بل الرت  يقالعلى املخاَطب وقع من نفسه موقعه، وأصاب مرماه، وسلهم به تسليًما 
 ل وال دين.كره عق ينرهاًب عند السامع، الوهذا يقتضي أن يكون املثل مطابًقا للواقع، جم

كه الذهن قواًي، يدر  ه بهملشبه وذلك أبن يكون وجه الشبه بني املَشبهه وا الثالث: حسن التشبيه:
ه بأثري تحىت يكون ال كار،من غري تكلُّف يف التأويل، وأن يكون يف التشبيه جدهة وطرافة وابت

 ...لة يف صور حمسهة.أقوى وأقدر على إبراز املعاين املعقو 

                                 
 (.486 /1( وعزاه للبيهقي، وانظر الربهان؛ للزركشي )1041 /2اإلتقان يف علوم القرآن؛ للسيوطي ) - 205

 (.1041 /2) اإلتقان؛ للسيوطي  - 206

 (.95 - 92دالئل اإلعجاز ) - 207
 دار املنار ، هـ(1426حممد بكر إمساعيل )املتوىف: ، دراسات يف علوم القرآن - 208

 .306 -305، صم1999-هـ1419الطبعة: الثانية 
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كمة دلت ح عن يعرّب  وذلك إذا كان املثل من ابب الكناايت، أبن ة:يانالرابع: جودة الك
 على صدقها التجربة، وشهد هلا الواقع ابلسالمة والصحة.

ها بولة ال أيابورة مقصيف  فالكناية َتيت ابملعىن مصحواًب بدليله، وتربز ما يستقَبح ذكره
 ؤثر.وال ميجُّها الذوق السليم، فهي أسلوب مقنع وممتع وم ،احلّس املرهف

 .وأمثال القرآن الكرمي مستوفية هلذه اخلصائص إىل حدِّ اإلعجاز 
 209مقاصد األمثال القرآنية ومواطن العربة فيهااثمنا:

د واحد، ىل مقصإتها وأغراض ضرب األمثال يف القرآن ال تنحصر، لكنها تـَُردُّ يف مجل
 واالنقياد ،ه وحدة هللاالذي جاءت به الرسل هلداية اخللق، ودعوهتم إىل عباد وهو بيان احلق

 جل.جل واآلالعا عز وجل، وذلك بوضع منهج متكامل روعيت فيه مصاحل العباد يف-لطاعته 
، وهي جه عاما بو فإنه إبمكاننا أن نذكر أصوهل ،وإذا كانت هذه األغراض ال تنحصر

 .ُضِرَب له، أو ُضِرَب فيه املثلستة يندرج حتتها فروع حبسب من 
اهاًل جخاطب ون املتقريب صورة املمثل له إىل ذهن املخاطب، وذلك أبن يكالغرض األول: 

ه بليه مع علمه عامًضا ان غكبه، أو   حبقيقة الشيء املمثهل له جهاًل مطبًقا، أو لديه نوع جهالة
الفصل يف و غموض، ال وإزالة هذا على وجه اإلمجال, فيأيت املثل القرآين لرفع هذه اجلهالة

 عد فهمه هلذابخاطب قع امليالطبع املستقيم، فال  القضية فصاًل يقرِّه العقل السليم, وال ميجه
 .نتائجهيم باملثل حتت الشك أو اخليال املفرط، فال يسعه إال اإلميان به والتسل

جل -ه ثل قولم يف ومن ذلك ما حكاه هللا تعاىل عن احلور العني والولدان املخلدين
}َوَيطُوُف َعَلْيِهْم ( وقوله:23-22: اقعةالو )شأنه: }َوُحوٌر ِعنٌي، َكَأْمثَاِل اللُّْؤُلِؤ اْلَمْكُنوِن{ 

 .(24)الطور: ِغْلَماٌن هَلُْم َكأَنـهُهْم ُلْؤلٌُؤ َمْكُنوٌن{ 
، ت لناهوالولكنهن جم ،فاحلور العني ذوات صور ميكن أن تدرك ابحلسِّ الظاهر

ي وعن تصوراتنا اخليالية، فيقرِّب هللابعيد ون ا من صورة لنا طرفً ل ات اآلن عن إدراكنا احلسِّ
 شرهتن ونعومتها، وغري ذلك من نعوهتن.ب

                                 
 .316 – 310ص  ،م1999-هـ1419الطبعة: الثانية ، دار املنار، هـ(1426حممد بكر إمساعيل )املتوىف: دراسات يف علوم القرآن،  - 209

 



 

82 

 

عل جت ،احرال سويكشف لنا عن طبيعة الولدان وصورهم احملسهة يف صورة ذات هبجة ومج
 ت.مساو خصائص  املخاَطب كأنه قد رأى ومسع وأمله ببعض ما هلؤالء وأولئك من

ي هن ذاهتا؛ إذ ربِّ عتع وال ،وهذه األمثال وأشباهها أمثال تقريبية تقرُِّب فهم احلقيقة
 .أعظم من ذلك بكثري

مة احلجة وى إقا مستوهذا اإلقناع قد يصل إىل :الغرض الثاين: اإلقناع أبمر من األمور
ظر إىل فت النلى ليقتصر عالربهانية، وقد يقتصر على مستوى إقامة احلجة اخلطابية، وقد 

 احلقيقة عن طريق صورة مشاهبة.
ة فهي حجة خلطابيجة اواحلجة الربهانية هي احلجة امللزمة اليت تفيد اليقني، أما احل

 إقناعية ظنية تفيد الظن الراجح.
 ة.ة حجولفت النظر يكفي فيه إيراد املثل املشابه ولو مل يشتمل على آي

قد استدله فادته، وإع ة ما ورد من األمثال يف بدء اخللقفمن الرباهني العقلية املقنع
ألن  طالق؛لى اإلعلى إعادة اخللق ببدئهم، وهو من أقوى الرباهني ع -جل شأنه-اخلالق 

اَن َأوهَل َكَما َبَدأْ اىل: }ل تعقا القادر على البدء واإلجياد من العدم قادر على اإلعادة ال حمالة.
 .(104: األنبياء)َخْلق  نُِعيُده{

 ر منه، كما يفينفِّ  وئ مابذكر حماسن ما يرغِّب فيه ومساالغرض الثالث: الرتغيب والرتهيب 
ٌت َوفـَْرُعَها يف يَِّبة  َأْصُلَها اَثبِ طَ َكَشَجَرة    َبةً طَيِّ  قوله تعاىل: }أملَْ تـََر َكْيَف َضَرَب اَّللهُ َمَثاًل َكِلَمةً 

َا َويَ السهَماِء، تـُْؤيت ُأُكَلَها ُكله  ُهْم يـََتذَكهُروَن، َوَمَثُل َكِلَمة  ثَاَل لِلنهاِس َلَعله  اأْلَمْ ُب اَّللهُ ْضرِ  ِحني  إبِِْذِن َرهبِّ
 .(24)إبراهيم:{ِمْن قـَرَار   هَلَا َما َخِبيثَة  َكَشَجَرة  َخِبيَثة  اْجتـُثهْت ِمْن فـَْوِق اأْلَْرضِ 

 رِّض على الكفِّ عنها.فاملثل الثاين ينفِّر من الكلمة اخلبيثة وحي
 خاطب.ى املر لدالغرض الرابع: إاثرة حمور الطمع والرغبة, أو حمور اخلوف واحلذ
 ه.هه لففي إاثرة حمور الطمع يتجه اإلنسان مبحرِّض ذايت إىل ما يراد توجي

 نه.عبعاده إراد ويف إاثرة حمور اخلوف واحلذر يبتعد اإلنسان مبحرِّض ذايت َعمها ي
يت األساليب ال أي: يف"آنية األغراض الرتبوية املهمة، ونالحظه بكثرة يف البياانت القر وهذا من 

بيعية هر الطلظوااجتسم املعاين يف صور حمسهة ومشاهدة يف الواقع اخلارجي، ومن خالل 
 واملشاهد الكونية".
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َسْبَع َسَناِبَل  َثِل َحبهة  أَنـْبَـَتتْ اَّللِه َكمَ  ِبيلِ  سَ يف من ذلك قوله تعاىل: }َمَثُل الهِذيَن يـُْنِفُقوَن أَْمَواهَلُْم 
ُ ُيَضاِعُف ِلَمْن  بـَُلة  ِمَئُة َحبهة  َواَّلله ُ َواسِ ُء َواَشايَ يف ُكلِّ ُسنـْ  .(261)البقرة: ٌع َعِليٌم{ َّلله

 سبيل هللا ملال يفذل اففي املثل األول إاثرة حملور الطمع يف اإلنسان, وذلك بتمثيل ب
 يف األرض اخلصبة الطيبة. ببذر احلب

 ال يف العطاءاإلقب هذا والناس بطبعهم يعرفون قيمة العطاء الزراعي إذا أقبل، فإذا كان
اإلنسان  ه لطمعاثرتإالزراعي قد يصل بعملية حسابية غري معقهدة إىل سبعمائة ضعف، كانت 

 فأي إنسان ال حيب الربح؟  الزارع والتاجر بطبعه أعظم وأكثر.
سبيل هللا  قني يفملنفن التمثيل يف هذا النصِّ مع بيان حقيقة مضاعفة ثواب افالغرض م

ن هذا الطمع ، ليكو اطبنيإاثرة حمور الطمع يف فضل هللا يف نفس املخ-إىل أضعاف كثرية جًدا 
 حمرًِّضا ذاتيًا يف األنفس على بذل األموال يف سبيل هللا.

ة بفضله، والثق ص له حتريض على اإلخالويف هذا املثل فوق إاثرة الطمع يف ثواب هللا
 وقصر املهمة على طلب مرضاته.

ُكْم َأْن َودُّ َأَحدُ : }أَيَـ عاىلتأما إاثرة حمور اخلوف واحلذر، فيظهر يف مثل قوله تعاىل: قوله 
َمرَاِت َوَأَصابَُه اْلِكبَـُر ُكلِّ الثه    ِفيَها ِمنْ نـَْهاُر َلهُ ا اأْلَ ِتهَ َتُكوَن لَُه َجنهٌة ِمْن َنَِيل  َوأَْعَناب  جَتْرِي ِمْن حتَْ 

ُ اَّللهُ َلُكمُ يُـ ْت َكَذِلَك تَـَرقَ احْ فَ َوَلُه ُذرِّيهٌة ُضَعَفاُء َفَأَصابـََها ِإْعَصاٌر ِفيِه اَنٌر  اآْلاَيِت َلَعلهُكْم  بَـنيِّ
 .(266)البقرة: تـَتَـَفكهُروَن{ 

بذل  ه جنة،لل رجل وعمله حبا الكافر أو املرائي -عز وجل-املثل يشبه هللا هذا ففي 
ه يف حياته، واًت لقنة وسعه يف إصالحها وتشجريها وتنقيتها من اآلفات الضارة لتكون هذه اجل

اة، ال ميلك  احلييفمله وقواًت لعياله بعد موته، وذريته صغار ضعاف، وهي كل ثروته ومنتهى أ
ر فيه انر، ف عها آماله  أحرق مه و أحرق جنتسواها، فأصابه الكرب والوهن، فأتى إعصار مدمِّ
 كلها، وبدهله بعد األمن خوفًا على نفسه وعلى ذريته من بعده.

 يان.أعذب بو لوب، كما هو واضح إاثرة حملور اخلوف واحلذر أببلغ أسا املثل  ويف هذ
بقصد  حق الذم،مدح من يستحق املدح، وذم من يستأي املدح والذم: الغرض اخلامس: 

ن عوي املسيء ع، وير حساانً إواملفِسد، واحملِسن واملسيء؛ ليزداد احملِسن التمييز بني املصِلح 
 إساءته.
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أصحابه يف و  -سلمو ليه عصلى هللا -واألمثلة يف ذلك كثرية، منها ما ضربه هللا يف شأن النيب 
اُء عَ أَ َعُه مَ يَن جل شأنه: }حُمَمهٌد َرُسوُل اَّللِه َوالهذِ -سورة الفتح من قوله  ءُ ْلُكفهاِر ُرمَحَاَلى اِشده

نَـُهْم{   .إىل آخر السورة.( 29)اآلية:بـَيـْ
اَة مُثه مَلْ وا التـهْورَ لُ محُِّ يَن }َمَثُل الهذِ  ومن ذلك ما ورد يف ذمِّ اليهود من سورة اجلمعة:

 .(5)اآلية: حَيِْمُلوَها َكَمَثِل احلَِْماِر حَيِْمُل َأْسَفارًا{ 
ئه؛ ار ذكااستحض ، وحتريك طاقاته الفكرية، أواملخاَطبَشْحُذ ذهن  الغرض السادس:

 لتفكر.يق التوجيه عنايته حىت يتأمهل ويتفكهر، ويصل إىل إدراك املراد عن طر 
نية اليت لقرآا ومن األمثال...ر، وهذا النوع من األمثال خياَطُب به األذكياء وأهل التأمُّل والتفكُّ 

َجَبل  َلرَأَيـَْتُه  ْرآَن َعَلىا اْلقُ ا َهذَ }َلْو أَنـْزَْلنَ  سورة احلشر:تصلح شاهًدا هلذا قول هللا تعاىل يف 
 .(21)اآلية:ُروَن{ ِس َلَعلهُهْم يـَتَـَفكه َها لِلنهاْضرِبُـ ُل نَ َخاِشًعا ُمَتَصدًِّعا ِمْن َخْشَيِة اَّللِه َوتِْلَك اأْلَْمثَا

ثُل به َب املرَ  ُيضْ إن إنزال القرآن على جبل من اجلبال ليس من خربات الناس حىت
اء ك يف األذكي حيرِّ َثلٌ مَ لإلقناع أو للتقريب أو لغري ذلك من األغراض اليت سبق شرحها، لكنه 

ه عنايتهم حىت يتأمهلوا ويتفكهروا ويدرس ء أن يصلوا ا البحث، رجايتابعو وا و طاقاهتم الفكرية, ويوجِّ
 إىل معارف حيلُّون هبا لغز هذا املثل.

نهاِس َلَعلهُهْم رِبـَُها لِلُل َنضْ ْمثَا}َوتِْلَك اأْلَ  قول هللا تعاىل عقب ضرب املثل: ويشري إىل هذا
 . (21)احلشر: يـَتَـَفكهُروَن{

درج حتتها  امة ينصد عوهي مقا فهذه أهم املقاصد اليت اشتملت عليها األمثال القرآنية.
 ةأو أصول كلي عامة، واعدقسبق  فاألمثال القرآنية كما ذكران فيما...كثري من األهداف اجلزئية 

 يندرِج حتتها من املسائل الفرعية واألمور اجلزئية ما ال ينحصر.
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 اجلدل يف القرآن الكرمي

 
 تعريف اجلدل:

جدل( استحكام الشيء يف اسرتسال يكون فيه، وامتداد اخلصومة، )األصل اللغوي ملادة لغة: 
املفاوضة على سبيل املنازعة واملغالبة، وأصله من جدلت احلبل، أي:  :ومراجعة الكالم. واجلدال

أحكمت فتله، وجدلت البناء: أحكمته، ودرع جمدولة: احملكمة العمل، ويقال: جدل احَلبُّ يف 
واجملدل: القصر احملكم البناء، ومنه: اجلدال،   .سنبله: قوي، واألجدل: الصقر احملكم البنية

كل واحد اآلخر عن رأيه، وقيل: األصل يف اجلدال: الصراع وإسقاط فكأن املتجادلني يفتل  
 210اإلنسان صاحبه على اجلدالة، وهي األرض الصلبة.

املفاوضة على سبيل املنازعة واملغالبة إللزام اخلصم، فكأن املتجادلني يفتل  واجلدل واجلدال: 
 211كل واحد اآلخر عن رأيه.

نظرهِتما على الّتدافِع والّتنايف ابلعبارِة أو ما يقوم فاجلدُل هو إظهاُر املتنازَعنْيِ مقتضى 
مقاَمهما ِمَن اإلشارِة والّداللِة، ومعىن ذلك أّن كاًل ِمَن اخلصمني يريد أن يكشَف لصاحِبه 

 .212صّحَة كالِمه وِحْفَظ مقالِه، إبحكاِمه وتقويِة حّجِته وهدِم مقاِل خصِمه
 ورود لفظ اجلدل يف القرآن

ضعاً رين مو سة وعشورد يف القرآن يف تسعة وعشرين موضعاً، جاء يف مخولفظ )اجلدل(  
)اجملادلة(  ة تسمىسور  بصيغة الفعل، وجاء يف أربعة مواضع بصيغة االسم، ويف القرآن الكرمي
  .وجهاز تضمنت خرب املرأة اليت جاءت رسول هللا صلى هللا عليها وسلم تشتكي 

  :رآن على ثالثة معان، هيومادة )جدل( وما اشتق منها وردت يف الق
وله تعاىل: قن ذلك مفظ، ، وهذا املعىن أكثر ما جاء عليه هذا اللاألول: مبعىن اخلصومة

{ ]احل  [، أي: خياصم يف هللا. 3ج:}َوِمَن النهاِس َمن جُيَاِدُل يف اَّللِه ِبَغرْيِ ِعْلم 
 ،[197]البقرة:{جِّ.احلَْ  من ذلك قوله عز وجل: }َوال ِجَداَل يف  الثاين: مبعىن املراء،
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 اريمتال أن اجلد"يعين: ال مراء يف احلج، روي عن ابن عباس رضي هللا عنهما، قال: 
 213.صاحبك حىت تغضبه"

لهيِت ِهَي ْم ابِ هلُْ َوَجادِ }، من ذلك قوله سبحانه:مبعىن احِلَجاج واملناظرة الثالث: 
 {125َأْحَسُن{]النحل:

اخلصومة(، )لص مما تقدم أن لفظ )اجلدال( أكثر ما جاء يف القرآن الكرمي مبعىن َن
وجاء أيضًا مبعىن )املراء(، ومبعىن )املناظرة( و)احِلَجاج(، وهو حبسب هذا املعىن األخري حممود 

 .214ومرغوب فيه، وهو حبسب املعنيني األول والثاين مذموم ومرغوب عنه
 الفرق بني اجلدال واحلجاج: 

املطلوب " :قال(، فوقد ذكر بعض أهل العلم فرقًا بني لفظ )اجلدال( ولفظ )احِلَجاج
 وذلك أن دأب ذهب،بـ)احِلَجاج( هو ظهور احلُجة"، واملطلوب بـ)اجلدال( الرجوع عن امل
وة  ببذل القدين هللا م يفاألنبياء عليهم السالم كان ردع القوم عن املذاهب الباطلة، وإدخاهل

 . إيراد األدلة واحلججواالجتهاد يف
 أنواع اجلدل:

جلدُل ا لذلك يتنوّع ا عنه،هيً واجلدُل هبذا االعتباِر قد يكون مأمورًا به شرًعا، وقد يكون من
 .إىل: حممود  ومذموم  
اقضِة؛ عارضِة واملنِل املتعماهو: ما حيتاج إليه الّداعي مع اخلصِم ِمِن اس اجلدُل احملمودُ 

ِطٌل ِمن ه وأنّه ُمبْ ِض خصمِ  غر قْصَد بياِن غرِضه الّصحيِح وأنّه حمُِقٌّ ِمن جهة ، وإظهاِر فسادِ 
 .ه هباعلُّقِ ِن تجهة  أخرى، وذلك ابحلّجِة والربهاِن مع تفنيِد شبهِة اخلصِم وهتوي

وأّما ": -رمحه هللا-احملموُد ال خيرج عن حّيِز الوجوِب أو الّندِب، قال ابُن تيمّيَة واجلدُل 
؛ فقد تكون واجبًة اترًة ومستحبهًة اترًة أخرى  215".جنُس املناظرِة ابحلقِّ

اباًب بعنواِن: « جامع بياِن العلِم وفضِله»وقد بّوب ابُن عبِد الرّب جلنِس اجلدِل احملموِد يف 
وذكر فيه مجلًة ِمَن األدلِّة املفيدِة لرتمجِة ابِبه ِمَن القرآِن  "،ناظرِة واجملادلِة وإقامِة احلّجةِ إثباُت امل»

والّسّنِة، وأحواِل األنبياِء مع أممِهم، وجمادالِت الّصحابِة فيما بينهم، أو فيما بينهم وبني غريِهم 
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 .الّصحابِة رضي هللاُ عنهم ِمن أهِل امللِل وأهِل البدِع، وكذا مناظراِت العلماِء بعد
 :، منهاأبدلة الشرعية هذا الّنوِع ِمَن اجلدلِ ويستدل على 

 ِهَي  َوَجاِدهْلُْم اِبلهيِت  احلََْسَنةِ ِعظَةِ اْلَموْ ﴿ادُْع ِإىَل َسِبيِل َربَِّك اِبحلِْْكَمِة وَ :قولُه تعاىل  -
 (125النحل: )َأْحَسُن﴾ 
 .(46كبوت: العن)َسُن﴾ َي َأحْ اِبلهيِت هِ  أَْهَل اْلِكَتاِب ِإاله  ﴿َوالَ جُتَاِدُلوا :وقولُه تعاىل  -

 .إلحساِن فيهابؤمنني امل وملّا كان اجلدُل مِظنهَة اللهَدِد يف اخلصومِة أََمَر هللاُ 
مبَا  تَِناَدالََنا َفأْ ْرَت جِ اَدْلتَـَنا َفَأْكثَـ ﴿قَاُلوا اَي نُوُح َقْد جَ  :قال تعاىل حكايًة عن قوِم نوح    -

 .(32هود: )َتِعُداَن ِإْن ُكْنَت ِمَن الصهاِدِقنَي﴾ 
بـْرَاِهيُم إِ  اْلُمْلَك ِإْذ َقاَل  آاَتُه هللاُ ِه َأنْ يف َربِّ  ﴿أملَْ تـََر ِإىَل الهِذي َحاجه ِإبـْرَاِهيمَ  :قال تعاىل  -

َ الهِذي حُيِْيي َومُيِيُت قَاَل َأاَن ُأْحِيي َوأُِميتُ  لشهْمِس ِمَن اْلَمْشرِِق ِإنه هللَا أَيْيت ابِ رَاِهيُم فَ بْـ َل إِ قَا َريبِّ
 (258البقرة: )لظهاِلِمنَي﴾ اْلَقْوَم ا ْهِدي يَـ َفْأِت هِبَا ِمَن اْلَمْغِرِب فـَُبِهَت الهِذي َكَفَر َوهللاُ الَ 

ْشرِِكنَي أِبَْمَواِلُكْم }» :وقولُه صّلى هللُا عليه وآلِه وسّلم -
ُ
َوأَنـُْفِسُكْم َجاِهُدوا امل

، عليهمإقامِة احلّجِة بدعاء أهل الباطل إىل هللا تعاىل و  واجلهاُد ابلّلساِن يكون 216{َوأَْلِسَنِتُكمْ 
وفيه األمُر ابملناظرِة وإجياهُبا كإجياِب اجلهاِد والّنفقِة يف سبيِل »: -رمحه هللاُ -قال ابُن حزم  

 217".هللاِ 
 :فهو على نوعني أمحا اجلدُل املذمومُ  
، أو : جدُل الكفحار: ألوحلُ ا حّجِة، ال و   هدىوال لمِ عمن غري وهو ما كان لدْحِض احلقِّ

ما  لقرآنية عليهاألدلة من او ، ونصرِة أهِله واملنافحِة عنهمدعوة إىل الباطل ودفاعا عنه  أو كان
 يلي:

 [٤غافر: ]﴾ َفُروايَن كَ ﴿َما جُيَاِدُل يف آاَيِت هللِا ِإاله الهذِ : قولُه تعاىل - 
 [٥افر: غ]احْلَقه﴾  ﴿َوَجاَدُلوا اِبْلَباِطِل لُِيْدِحُضوا ِبهِ  :وقولُه تعاىل  -
َوِعْنَد  َر َمْقًتا ِعْنَد هللاِ اَتُهْم َكبُـ ان  أَ َغرْيِ ُسْلطَ ﴿الهِذيَن جُيَاِدُلوَن يف آاَيِت هللِا بِ  :وقولُه تعاىل  -

 [٣٥غافر: ]الهِذيَن آَمُنوا﴾ 
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 ِكَتاب  ُمِنري ﴾  ُهًدى َوالَ م  َوالَ َغرْيِ ِعلْ ﴿َوِمَن النهاِس َمْن جُيَاِدُل يف هللِا بِ  :تعاىلوقولُه   -
 [20، لقمان:8احلّج: ]

وهو القائُم على طريقِة أهِل األهواِء والِبدَِع، والذي يكون سبًبا يف :  الثحاين: جدُل املسلمني
فِر، وِمَن اهلدى إىل الّضالِل، وِمَن الّسّنِة إىل البدعِة، قال الّتحّوِل واالنتقاِل ِمَن اإلمياِن إىل الك

 218".َمْن َجَعَل ِديَنُه َغَرًضا لِْلُخُصوَماِت َأْكثـََر التـهنَـقُّلَ ": -رمحه هللاُ -عمُر بُن عبِد العزيِز 
نِة ما كان على وجِه معارضِة اآلايِت املتشاهِباِت ابتغاَء الفت"وِمْن جدِل املسلمني املذموِم  

وابتغاَء َتويِلها على غرِي مقصوِد الّشارِع ومراِده، أو تضّمن اجلدُل تكذيًبا لآلاثِر، أو مكابَرًة 
لنصوِص الّتشريِع، أو معارضًة لإلمجاِع بنقِض عقدتِه، أو مغالطًة يف القياِس أو يف مقّدماتِه، أو 

تيِت األلفِة وتصديِع أواصِر احملّبِة، أو ما كان اجلدُل قائًما على املماراِة واخلصومِة املؤديِّة إىل تش
 219".،......إدخاِل الّشكوِك يف الّثوابِت وتوليِد الّشحناِء يف الّنفوِس 

  ومن األدلة عليه:

 .ُهونَ اْلُمْؤِمِننَي َلَكارِ  رِيًقا ِمنَ فَ ِإنه  وَ ﴿َكَما َأْخَرَجَك َربَُّك ِمْن بـَْيِتَك اِبحلَْقِّ : قولُه تعاىل -
َا يُ  َ َكَأمنه  [،6-5ألنفال:ا]ِت َوُهْم يـَْنظُُروَن﴾ىَل اْلَموْ وَن إِ َساقُ جُيَاِدُلوَنَك يف احلَْقِّ بـَْعَدَما تـَبَـنيه

اَل الَ ُفُسوَق َوالَ ِجدَ وَ الَ َرَفَث جه فَ يِهنه احلَْ فِ ﴿احلَْجُّ َأْشُهٌر َمْعُلوَماٌت َفَمْن فـََرَض  :وقولُه تعاىل  -
 ﴾  .[197لبقرة: ا]يف احلَْجِّ

َدَل مُثه أُوُتوا اجلَ  ِإاله  ُهًدى َكانُوا َعَلْيهِ  َما َضله قـَْوٌم بـَْعدَ } :وقولُه صّلى هللُا عليه وآلِه وسّلم  -
 [58خرف: الزّ ] ِصُموَن﴾﴿َما َضَربُوُه َلَك ِإاله َجَدالً َبْل ُهْم قـَْوٌم خَ  :قـَرَأَ 

 220طريقة القرآن يف املناظرة:
صورة واضحة  ومه يفا خصناول كثريًا من األدلة والرباهني اليت حاج هبوالقرآن الكرمي ت

 أسلوب ملنع يفة واجلية يفهمها العامة واخلاصة، وأبطل كل شبهة فاسدة ونقضها ابملعارض
 واضح النتائج، سليم الرتكيب، ال حيتاج إىل إعمال عقل أو كثري حبث.
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ج اليت النتائو دمات االصطالحية يف املقومل يسلك القرآن يف اجلدل طريقة املتكلمني 
ل أبحد ستدالو االيعتمدون عليها، من االستدالل ابلكلي على اجلزئي يف قياس الشمول، أ

 االستقراء  قياسلي يفاجلزأين على اآلخر يف قياس التمثيل، أو االستدالل ابجلزئي على الك
 ألسباب منها:

 فون.القرآن جاء بلسان العرب، وخاطبهم مبا يعر  -أ
ون دوحتس  شاهدتاالعتماد يف االستدالل على ما فطرت عليه النفس من اإلميان مبا  -ب

 عمل فكري عميق أقوى أثرًا وأبلغ حجة.
 ال يفهمه إال إللغازض واترك اجللي من الكالم وااللتجاء إىل الدقيق اخلفي نوع من الغمو  -جـ

 .اخلاصة
األدلة، وما و اهني الرب  مل على مجيع أنواعقال الزركشي: "اعلم أن القرآن العظيم قد اشت

  وكتاب هللاعية إالالسمبني برهان وداللة وتقسيم وحتديد شيء من كليات املعلومات العقلية و 
لمني املتك حكامتعاىل قد نطق به، لكن أورده تعاىل على عادة العرب دون دقائق طرق أ

 :ألمرين
َ هَلُْم{ ْوِمِه لِيُـ اِن قَـ ِلسَ  َرُسول  ِإاله بِ بسبب ما قاله: }َوَما أَْرَسْلَنا ِمنْ  أحدمها:  .(4: إبراهيم)بَـنيِّ
أن املائل إىل دقيق احملاجة هو العاجز عن إقامة احلجة ابجلليل من الكالم، فإن من  والثاين:

استطاع أن يفهم ابألوضح الذي يفهمه األكثرون مل يتخط إىل األغمض الذي ال يعرفه إال 
األقلون ومل يكن ملغزًا، فأخرج تعاىل خماطباته يف حماجة خلقه من أجل صورة تشتمل على أدق 

العامة من جليلها ما يقنعهم ويلزمهم احلجة، وتفهم اخلواص من أثنائها ما يوىف دقيق، لتفهم 
 221."على ما أدركه فهم اخلطباء

 أنواع من مناظرات القرآن وأدلته:
نه توحيده سبحاك:ائدل العقاملقرونة ابلنظر والتدبر لالستدالل على أصو  اآلايت الكونية -أ

 القرآن. ثري يفوع كوهذا الن ،ورسله واليوم اآلخريف ألوهيته، واإلميان مبالئكته وكتبه 

                                 
 وما بعدها، بتصرف. 24ص 2انظر "البرهان" جـ  - 221
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َعلهُكْم تـَتـهُقوَن، ِذيَن ِمْن قـَْبِلُكْم لَ ُكْم َواله َخَلقَ  ِذيفمنه قوله تعاىل: }اَي أَيُـَّها النهاُس اْعُبُدوا َربهُكُم اله 
 ِمَن الثهَمرَاِت رِْزقًا ِء َماًء َفَأْخرََج بِهِ لسهَماَن اَزَل مِ أَنْـ الهِذي َجَعَل َلُكُم اأَلْرَض ِفرَاًشا َوالسهَماَء بَِناًء وَ 

 .(22، 21بقرة: ال){َلُكْم َفال جَتَْعُلوا َّللِِه أَنَداًدا َوأَنـُْتْم تـَْعَلُمونَ 
{ ْعِقُلونَ له:}آَلايت  لَِقْوم  يَـ ُن{ إىل قو لرهمحَْ اَو هُ وقوله تعاىل: }َوِإهَلُُكْم إِلٌَه َواِحٌد، ال إَِلَه ِإاله 

 .(164، 163البقرة: )
 ، وهلذا صور خمتلفة:ما يرد به على اخلصوم ويلزم أهل العناد -ب
لعقول حىت هبا ا تسلمو  تقرير املخاطب بطريق االستفهام عن األمور اليت يسلم هبا اخلصم -1

َغرْيِ ْن وا مِ }أَْم ُخِلقُ  اىل:يعرتف مبا ينكره، كاالستدالل ابخللق على وجود خالق يف مثل قوله تع
زَاِئُن َربَِّك أَْم خَ ُنوَن، أَْم ِعْنَدُهْم ْل ال يُوقِ ْرَض بَ أْلَ َشْيء  أَْم ُهُم اخْلَالُِقوَن، أَْم َخَلُقوا السهَماَواِت َوا

 اْلبَـَناُت َوَلُكُم ْم َلهُ أَ  ِبُسْلطَان  ُمِبني ، ْسَتِمُعُهمْ مُ ْأِت ْليَ فَـ ُهُم اْلُمَسْيِطُروَن، أَْم هَلُْم ُسلهٌم َيْسَتِمُعوَن ِفيِه 
تـُُبوَن، أَْم يُرِيُدوَن َكْيًدا ُم اْلَغْيُب فـَُهْم َيكْ ْم ِعْنَدهُ وَن، أَ َقلُ اْلبَـُنوَن، أَْم َتْسَأهُلُْم َأْجرًا فـَُهْم ِمْن َمْغَرم  ُمثْـ 

 .(43-35الطور: )َن{َعمها يُْشرُِكو  َّللهِ ُسْبَحاَن ا َّللهِ اُر فَالهِذيَن َكَفُروا ُهُم اْلَمِكيُدوَن، أَْم هَلُْم إَِلٌه َغيْـ 
َخْلق   ْل ُهْم يف لَْبس  ِمنْ أْلَوهِل بَ ْلِق اخلَْ كقوله تعاىل: }أَفـََعِييَنا ابِ   :االستدالل ابملبدأ على املعاد -2

،  نُْطَفًة مِ  َيكُ ًدى، أملَْ ، وقوله: }َأحَيَْسُب اإِلنَساُن َأْن يـُتـَْرَك سُ (15)ق: َجِديد {    مُيْىَن مُثه ْن َميِنّ 
ر  َعَلى َأْن حُيِْيَي ِلَك ِبَقادِ أَلَْيَس ذَ  َواألُنَثى، َكرَ الذه  َكاَن َعَلَقًة َفَخَلَق َفَسوهى، َفَجَعَل ِمْنُه الزهْوَجنْيِ 

، خَيْرُجُ  َماء  َدافِ َق ِمنْ مه ُخِلَق، ُخلِ ، وقوله: }فـَْلَينظُِر اإِلنَساُن مِ (40 -36)القيامة: اْلَمْوَتى{   ق 
دالل حبياة ومثله االست ،(8-5لطارق: ا)ٌر{َقادِ ِمْن بـَنْيِ الصُّْلِب َوالتـهرَاِئِب، ِإنهُه َعَلى َرْجِعِه لَ 

َرى تَـ ِه أَنهَك آاَيتِ  ِمنْ األرض بعد موهتا ابإلنبات على احلياة بعد املوت للحساب كقوله: }وَ 
َها اْلمَ  ِيي اْلَمْوَتى{ لهِذي َأْحَياَها َلُمحْ اَبْت ِإنه ْت َورَ زه اَء اْهتَـ اأْلَْرَض َخاِشَعًة فَِإَذا أَنـْزَْلَنا َعَليـْ

 .(39فصلت: )
ي َجاَء بِِه َتاَب الهذِ اْلكِ  َزلَ كقوله تعاىل: }ُقْل َمْن أَنْـ   ،إبطال دعوى اخلصم إبثبات نقيضها -3

ملَْ تـَْعَلُموا أَنـُْتْم َوال  ريًا َوُعلِّْمُتْم َماُفوَن َكثِ ا َوختُْ ونـَهَ ُموَسى نُورًا َوُهدًى لِلنهاِس جَتَْعُلونَُه قـَرَاِطيَس تـُْبدُ 
ا على اليهود فيما حكاه هللا ردً  ,(91م: األنعا)َن{ آاَبؤُُكْم ُقِل اَّللهُ مُثه َذْرُهْم يف َخْوِضِهْم يـَْلَعُبو 

األنعام: ) َلى َبَشر  ِمْن َشْيء{عَ َّللهُ َل اأَنـْزَ  َما عنهم بقوله: }َوَما َقَدُروا اَّللهَ َحقه َقْدرِِه ِإْذ قَاُلوا
91). 
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 :كقوله تعاىل  حكم،السرب والتقسيم حبصر األوصاف، وإبطال أن يكون واحد منها علة لل -4
ا اْشَتَمَلْت َعَلْيِه أْلُنـْثـَيَـنْيِ أَمه َكَرْيِن َحرهَم أَِم ا ُقْل آلذه نَـنْيِ  اثْـ }مَثَانَِيَة أَْزَواج  ِمَن الضهْأِن اثـْنَـنْيِ َوِمَن اْلَمْعزِ 
ُتْم صَ  بِ وَ نَي، اِدقِ أَْرَحاُم اأْلُنـْثـَيَـنْيِ نـَبُِّئوين ِبِعْلم  ِإْن ُكنـْ بَـَقِر اثـْنَـنْيِ ُقْل آلذهَكَرْيِن ِل اثـْنَـنْيِ َوِمَن الْ ِمَن اإْلِ
ُتْم ُشَهَداَء إِ   ثـَيَـنْيِ أَمْ أْلُنْـ ااُم َحرهَم أَِم اأْلُنـْثـَيَـنْيِ أَمها اْشَتَمَلْت َعَلْيِه أَْرحَ  ْذ َوصهاُكُم اَّللهُ هِبََذا َفَمْن ُكنـْ

ْلَقْوَم الظهاِلِمنَي{  اَّللهَ ال يـَْهِدي ا ِعْلم  ِإنه َغرْيِ بِ اَس َأْظَلُم ممهِن افـْتَـَرى َعَلى اَّللِه َكِذاًب لُِيِضله النه 
 (144، 143األنعام: )

القول مبا ال يعرتف به أحد، كقوله تعاىل: إفحام اخلصم وإلزامه ببيان أن مدعاه يلزمه  -5
َعمها َيِصُفوَن، }َوَجَعُلوا َّللِِه ُشرََكاَء اجلِْنه َوَخَلَقُهْم َوَخَرُقوا َلُه بَِننَي َوبـَنَات  ِبَغرْيِ ِعْلم  ُسْبَحانَُه َوتـََعاىَل 

 لَُه َصاِحَبٌة َوَخَلَق ُكله َشْيء  َوُهَو ِبُكلِّ َشْيء  َبِديُع السهَماَواِت َواأْلَْرِض َأَّنه َيُكوُن لَُه َوَلٌد َوملَْ َتُكنْ 
فنفى التولد عنه المتناع التولد من شيء واحد، وأن التولد  (،101، 100ألنعام: )اَعِليٌم{ 

إمنا يكون من اثنني، وهو سبحانه ال صاحبة له، وأيًضا فإنه خلق كل شيء، وخلقه لكل شيء 
بكل شيء عليم، وعلمه بكل شيء يستلزم أن يكون فاعاًل يناقض أن يتولد عنه شيء، وهو 

إبرادته، فإن الشعور فارق بني الفاعل ابإلرادة والفاعل ابلطبع فيمتنع مع كونه عاِلًما أن يكون  
فال جيوز إضافة الولد  -كاحلار والبارد-كاألمور الطبيعية اليت يتولد عنها األشياء بال شعور 

 222.إليه
نني مع مؤ أو فريق امل اجلدل كثرية، كمناظرة األنبياء مع أممهم،وهناك أنواع أخرى من 

 املنافقني، وما شابه ذلك.
 223خصائص اجلدل يف القرآن:

جلدل ا -حسن، أالدعوة ابليت هي -، حسن السبك وإحكامه -، خماطبة اخلاصة والعامة -
-، عهموأوضا اَدلنيمراعاة أحوال اجمل -لعقل والعاطفة معا، خماطبة ا -واحلجة،  ابلعلم

 الدعوة للتفكري والتأمل واملناقشة.
 

 224لقسم يف القرآن الكرميا
                                 

222 - 

223 -  

دار الكلم الطيب / دار العلوم ، مصطفى ديب البغا، حمىي الدين ديب مستواملوضوع مأخوذ من مباحث يف علوم القرآن للقطان، والواضح يف علوم القرآن ،  - 224
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 تعريفه: أوال:

 225مبعىن احللف واليمني، ومن معاين اليمني القوة. بفتح السني: لغة
مبعىن معظم عند احلالف  -ابالمتناع عن شيء أو اإلقدام عليه -ربط النفس": اصطالحا

ميينا ألن العرب كان أحدهم أيخذ بيمني صاحبه عند حقيقة أو اعتقادا. ومسي احللف 
 226."التحالف

 صيغته: اثنيا:
قسم إلباء  ابوالصيغة األصلية للقسم أن يؤتى ابلفعل "أقسم" أو "أحلف" متعدايً 

ُ
ىل امل

قسم عليه، وهو املسمى جبواب القسم، كقوله تعاىل: 
ُ
ْم َجْهَد أمَْيَاهنِِ  وا اِبَّللهِ ْقَسمُ َوأَ }به. مث أييت امل

ُ َمْن مَيُوُت{ ]النحل:   [.38ال يـَبـَْعُث اَّلله
  فأجزاء صيغة القسم ثالثة:

 الفعل الذي يتعدى ابلباء.  -
قسم به. -

ُ
 وامل

قسم عليه.  -
ُ
 وامل

مث  لباء،ابفى كتفصار فعل القسم حيذف ويُ  ؛القسم يف الكالم اختصر ونظرا لكثرة
لتاء ، واب(1الليل:)  ِإذا يـَْغشىَواللهْيلِ عوض عن الباء ابلواو يف األمساء الظاهرة، كقوله تعاىل: 

وهذا قليل، أما الواو  (57األنبياء: ) ُكمْ َواَتَّللِه أَلَِكيَدنه َأْصنامَ يف لفظ اجلاللة، كقوله تعاىل: 
 فكثرية.

 م به يف القرآن:قسَ املُ  اثلثا:
 أقسم هللا تعاىل بنفسه يف القرآن يف مخسة مواضع: - 1
  (68: مرمي) فـََو َربَِّك لََنْحُشَرنـهُهْم َوالشهياِطنيَ يف قوله:  -
  [92]احلجر:  فـََو َربَِّك لََنْسئَـَلنـهُهْم َأمْجَِعنيَ وقوله: -

                                                                                               
 م 1998 -هـ  1418، 2، طدمشق – اإلنسانية

225 - .................. 

،  م 1998 -هـ  8141، 2، طدمشق – اإلنسانيةدار الكلم الطيب / دار العلوم ، مصطفى ديب البغا، حمىي الدين ديب مستو، الواضح يف علوم القرآن  - 226
 .207ص
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 [65اء: ]النس نَـُهمْ بـَيْـ  ا َشَجرَ َفال َوَربَِّك ال يـُْؤِمُنوَن َحىته حُيَكُِّموَك ِفيموقوله: -
 [.40ج: ]املعار  َفال أُْقِسُم ِبَربِّ اْلَمشارِِق َواْلَمغاِربِ وقوله -
 [. 23رايت: ]الذا فـََو َربِّ السهماِء َواأْلَْرِض ِإنهُه حلََقٌّ  وقوله -

 وأمر نبيه صّلى هللا عليه وسّلم أن يقسم به يف ثالثة مواضع:
 [ 7]التغابن:  لَتـُبـَْعُثنه ُقْل بَلى َوَريبِّ يف قوله:  -
 [3]سبأ:  ُقْل بَلى َوَريبِّ لََتْأتِيَـنهُكمْ وقوله:  -

 [.35]يونس:  ُقْل ِإي َوَريبِّ ِإنهُه حلََقٌّ وقوله:  -
 ، مثل:وأقسم تعاىل فيما بقي من القرآن مبخلوقاته - 2
 الضُّحى.وَ  ،لِ يْ َوالله  ،َوالشهْمسِ  ،َوالصهافهاتِ  ،َوالتِّنِي َوالزهيـُْتونِ  -

 ه:يب أبوجأج ؟فإن قيل: كيف أقسم هللا ابخللق، وقد ورد النهي عن القسم بغري هللا
 ه على حذف مضاف، أي ورب التني، ورب الشمس ...أنّ  -أ

 فون.يعر  العرب كانت تعظم هذه األشياء وتقسم هبا فنزل القرآن على ما إنّ  -ب
 يس شيء فوقه،عاىل لت أو جيّله وهو فوقه، وهللا ا تكون مبا يعظم املقسماألقسام إمنّ  إنّ  -ج

 ا تدل على ابرئ وصانع.فأقسم اترة بنفسه واترة مبصنوعاته ألهنّ 
القسم ابملصنوعات يستلزم القسم "ه قال: وقد نقل السيوطي عن ابن أيب اإلصبع أنّ 

 227."ذكر املفعول يستلزم ذكر الفاعل، إذ يستحيل وجود مفعول بغري فاعل ابلصانع، ألنّ 
قال رسول هللا صّلى هللا عليه وسّلم:  أما حلف العباد بغري هللا فهو ضرب من الشرك،

)رواه 228{إّن هللا ينهاكم أن حتلفوا ِبابئكم فمن كان حالفا فليحلف ابهلل أو ليصمت}
 البخاري ومسلم(

      هللا يقسم مبا شاء من خلقه، وليس ألحد أن يقسم إال إنّ "وعن احلسن قال: 
 229."ابهلل

 إما ظاهر، وإما مضمر. نوعان؛ القسم  أنواع القسم:رابعا: 

                                 
227 - 

 (1646( ومسلم في األيمان )6270رواه البخاري في األيمان والنذور ) - 228

 حاتم في تفسيره.( وعزاه إلى ابن أبي 1049 /2اإلتقان ) - 229
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قس ،هو ما ُصرح فيه بفعل القسملظاهر: لقسم افا -1
ُ
يه ف ومنه ما حذف م به،وصرح فيه ابمل

 ء.فعل القسم كما هو الغائب اكتفاء ابجلار من الياء أو الواو أو التا
ْقِسُم أُ ال : عاىلكقوله ت  ،املواضعوقد أدخلت "ال" النافية على فعل القسم يف بعض 

 [، ويف ذلك عدة أقوال، منها: 2-1لقيامة:ا] بِيَـْوِم اْلِقَياَمِة َوال أُْقِسُم اِبلنـهْفِس اللهوهاَمةِ 
ه ا تزعمون أنمل صحة اًل: اليناسب املقام، والتقدير مث انفية حملذوف"ال" يف املوضعني قيل:  -

كم مة، أنللوااال حساب وال عقاب، مث استأنف فقال: أقسم بيوم القيامة، وابلنفس 
 ستبعثون.

ين س، ولكك النفكأنه قال: ال أقسم عليك بذلك اليوم وتل  لنفي القسم"ال" وقيل:   -
الظهور  مر منن األإذا تفرقت ابملوت؟ أسألك غري مقِسم، أحتسب أانه ال جنمع عظامك إ

 حبيث ال حيتاج إىل قسم.
 َأحَيَْسبُ  ه بعد:يه قولوجواب القسم يف اآلية املذكورة حمذوف دل عل ،زائدة"ال" وقيل:   -

ْنَسانُ   ... إخل، والتقدير: لتبعثن ولتحاسنب. اإْلِ
الم يه اللوإمنا تدل ع به، مهو ما مل يصرِّح فيه بفعل القسم، وال ابملقسَ  :والقسم املضمر -2

َلُونه يف املؤكدة اليت تدخل على جواب القسم كقوله تعاىل:  ]آل  ِسُكمْ  أَْمَواِلُكْم َوأَنـْفُ لَتـُبـْ
 أي وهللا لتبلون. [،186عمران: 
 أحوال املقَسم عليهخامسا: 

ر ذلك، كاألمو  سن فيها حييُراد ابلقسم توكيده وحتقيقه، فال بد أن يكون مم ،املقَسم عليه -1
 الغائبة واخلفية إذا أقسم على ثبوهتا.

 َفْجِر، َولََيال  َعْشر ،َوالْ قوله: كواترة حيذف،   -وهو الغالب-القسم يُذكر اترة  وجواب -2
فاملراد ابلقسم  [،5-1]الفجر:  ِذي ِحْجر  لِ َسٌم َك قَ يف َذلِ َوالشهْفِع َواْلَوْتِر، َواللهْيِل ِإَذا َيْسِر، َهْل 

جواب،  ىلفال حيتاج إ الزمان املتضمن ملثل هذه األعمال أهل أن يقِسم الرب عز وجل به. أن
ِإنه َربهَك له: وقيل: اجلواب حمذوف، أي: لتعذبن اي كفار مكة، وقيل: مذكور، وهو قو 

 .[ 14]الفجر:  لَِباْلِمْرَصاد
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ْقِسُم ، َوال أُ ُم بِيَـْوِم اْلِقَياَمةِ ال أُْقسِ وقد حيذف اجلواب لداللة املذكور عليه، كقوله تعاىل: 
َأحَيَْسُب ليه قوله بعد: عفجواب القسم حمذوف دل  [،2-1]القيامة: اِبلنـهْفِس اللهوهاَمةِ 

ْنَساُن أَلهْن جَنَْمَع ِعظَاَمهُ   تبعثن ولتحاسنب.والتقدير، ل . ... إخل،[3القيامة: ]  اإْلِ
 امها إال عندلى إحدقتصار عجوااًب للقسم تلزمه الالم و"قد"، وال جيوز االاملاضي  إذا وقع -3

الهَها، َواللهْيِل اِر ِإَذا جَ النـههَ وَ َذا َتالَها، َوالشهْمِس َوُضَحاَها، َواْلَقَمِر إِ طول الكالم. كقوله تعاىل: 
َمَها ُفُجوَرَها ا َسوهاَها، فََأهلَْ مَ َونـَْفس  وَ  اَها،َطحَ  لسهَماِء َوَما بـََناَها، َواأَلْرِض َوَماِإَذا يـَْغَشاَها، َوا

اَها َلَح َمْن زَكهاهَ لقسم: افجواب  [،9-1الشمس: ] َوتـَْقَواَها، َقْد أَفـَْلَح َمْن زَكه  اَقْد أَفـْ
 الالم لطول الكالم. هحذفت من

 ،على أصول اإلميان اليت جيب على اخللق معرفتها تعاىل ويقسم هللا -4
ْكرًا، ِإنه الِيَاِت ذِ ، فَالته اِجرَاِت َزْجرًاَوالصهافهاِت َصًفا، فَالزه فتارة يقسم على التوحيد كقوله:   -

 [4 – 1]الصافات: ِإهَلَُكْم َلَواِحدٌ 
ْو َلَقَسٌم لَ  ِإنههُ اِقِع النُُّجوِم، وَ َفال أُْقِسُم مبَوَ واترة يقسم على أن القرآن حق كقوله تعاىل:  -

 .[77-75الواقعة: ]تـَْعَلُموَن َعِظيٌم، ِإنهُه َلُقْرآٌن َكرميٌ 
-1يس:]ِلنيَ ُمْرسَ نهَك َلِمَن الْ يس، َواْلُقْرآِن احلَِْكيِم، إِ واترة على أن الرسول حق كقوله:  -

3]. 
 ُيْسرًا، اجْلَاراَِيتِ رًا، َ ا، فَاحْلَاِمالِت ِوقْـ َوالذهاراَِيِت َذْروً واترة على اجلزاء والوعد والوعيد: كقوله: -

َا ُتوَعُدوَن َلَصاِدٌق، َوإِ  َماِت أَْمرًا، ِإمنه  .[6-1الذارايت:] يَن َلَواِقعٌ الدِّ  نه فَاْلُمَقسِّ
َق الذهَكَر ، َوَما َخلَ لهىجتََ لنـهَهاِر ِإَذا َواللهْيِل ِإَذا يـَْغَشى، َواواترة على حال اإلنسان، كقوله:  -

 .[4-1الليل:] َواألُنـَْثى، ِإنه َسْعَيُكْم َلَشىته 
نههُ إِ  السهَماِء َواأْلَْرِض فـََوَربِّ كقوله تعاىل:   -وهو الغالب-والقسم إما على مجلة خربية  -5

َك لََنْسأَلَنـهُهْم فـََوَربِّ  عاىل:وإما على مجلة طلبية يف املعىن كقوله ت[، 23الذارايت:  ] حلََقٌّ 
 راد التهديد والوعيد.. ألن امل[93، 92احلجر: ] َأمْجَِعنَي، َعمها َكانُوا يـَْعَمُلونَ 

 أغراض القسم يف القرآنسادسا: 
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َيْستَـْنِبُئوَنَك وَ  اىل: تع لهحتقيق اخلرب وتوكيده، ليكون أوقع يف التلقي وأرجى للقبول، كقو  - 1
فـََو َربَِّك : وقوله تعاىل [.53]يونس: زِينَ ْعجِ َوَريبِّ ِإنهُه حلََقٌّ َوما أَنـُْتْم مبُِ َأَحقٌّ ُهَو ُقْل ِإي 

 [.92]احلجر:  لََنْسئَـَلنـهُهْم َأمْجَِعنيَ 
زلته لديه،  فعة من ور بيان شرف املقسم به، وعلو قدره، حىت يعرف الناس مكانته عند هللا - 2

َرهِتِْم يـَْعَمُهوَن ْم َلِفي َسكْ نـههُ َك إِ وسّلم يف قوله تعاىل: َلَعْمرُ كالقسم حبياة النيّب صّلى هللا عليه 
 [.72]احلجر: 

 [.1]ص:  َواْلُقْرآِن ِذي الذِّْكرِ وكقوله تعاىل مبينا شرف القرآن وقدره: 
 قها، والتأملىل خالنها إتوجيه النظر إىل اآلايت الكونية، واملشاهد الطبيعية، للتوصل م - 3

ا، وذلك  ادة هو خالقهابلعب ديرا اجلَتمال يبني مبلغ نعمتها، وأهنا غري جديرة ابلعبادة، وإمنّ فيها 
]الشمس:  اِء َوما بَناهاَوالسهمكالقسم ابلسماء وبنائها، وابلنفس وخلقها، يف قوله تعاىل: 

5 ]َونـَْفس  َوما َسوهاها :[ وقال تعاىل: 7]الشمس ذا َهوىإِ َوالنهْجِم [ منبها 1جم: ]الن
 الزوال.و لغيبة لرضة إىل أنه ال جيوز أن يعبد، ألنه خملوق وع -أي غاب وسقط -بقوله: هوى

القسم ابلشيء ال خيرج "ه قال: ونقل السيوطي يف كتابه )اإلتقان( عن أيب القاسم القشريي أنّ 
 َوهَذا اْلبَـَلِد اأْلَِمنيِ َوطُوِر ِسيِننَي  عن وجهني: إما لفضيلة، أو ملنفعة. فالفضيلة، كقوله تعاىل:

 230".[1]التني:  َوالتِّنِي َوالزهيـُْتونِ [ واملنفعة كقوله تعاىل:3 - 2]التني: 
 فائدة القسم يف القرآنسابعا: 

خاطب حاالت ، وللمغراضمتتاز اللغة العربية بدقة التعبري واختالف األساليب بتنوع األ
 نكاري.، واإلالطليباخلرب الثالثة: االبتدائي، و خمتلفة، هي املسماة يف املعاين أبضرب 

كيد، وُيسمى ن التأ مفيُلقى إليه الكالم غفاًل  ،فقد يكون املخاَطب خايل الذهن من احلكم -
 هذا الضرب: ابتدائًيا.

ردده، يزيل تلؤكد وقد يكون مرتدًدا يف ثبوت احلكم وعدمه، فيحسن تقوية احلكم له مب -
 وُيسمى هذا الضرب: طلبًيا.

ُيسمى هذا ًفا، و وضع وقد يكون منكرًا للحكم، فيجب أن يؤكد له الكالم بقدر إنكاره قوة -
 الضرب: إنكاراًي.
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رآن الكرمي زل الققد نو والقسم من املؤكدات املشهورة اليت متكن الشيء يف النفس وتقويه، 
م اخلصم ، ومنهنكرللناس كافة، ووقف الناس منه مواقف متباينة، فمنهم الشاك، ومنهم امل
ر، اويؤكد األخب جة،األلد. فالقسم يف كالم هللا يزيل الشكوك، وحيبط الشبهات، ويقيم احل

 ويقرر احلكم يف أكمل صورة.
 القسم والشرطاثمنا: 

، مادم منهلمتقلفيكون اجلواب  ،فيدخل كل منهما على اآلخر ،جيتمع القسم والشرط
 ويُغين عن جواب اآلخر.

عاىل: قوله تط، كرط كان اجلواب للقسم وأغىن عن جواب الشر فإْن تقدم القسم على الش
َتِه أَلَْرمُجَنهَك{     تنته.وهللا لئن مل إذ التقدير: [،46مرمي:  ]}لَِئْن ملَْ تـَنـْ

أداة  لة علىلداخولكنها الالم ا ،والالم الداخلة على الشرط ليست بالم جواب القسم
املؤذنة،  الالم تسمىقبلها ال على الشرط، و  شرط لإليذان أبن اجلواب بعدها مبين على قسم

لى "إن" عوطئة م املوتسمى كذلك املوطئة؛ ألهنا وطأت اجلواب للقسم، وأكثر ما تدخل الال
 الشرطية، وقد تدخل على غريها.

 إجراء بعض األفعال جمرى القسماتسعا: 
ا كان سياق راه إذي جمفإن بعض األفعال جير  ؛م عليهإذا كان القسم أييت لتأكيد املقسَ 

]آل لنهاِس{لِ َتاَب لَتـُبَـيِّنـُنهُه وُتوا اْلكِ يَن أُ لهذِ الكالم يف معناه، كقوله تعاىل: }َوِإْذ َأَخَذ اَّللهُ ِميثَاَق ا
؛ لقسمابعدها جواب  اجلملةلقسم، و ، فالالم يف قوله: }لَتـُبَـيِّنـُنهُه لِلنهاِس{ الم ا[187عمران: 

 ألن أخذ امليثاق مبعىن االستحالف.
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 231يف القرآن الكرميالغريب علم 
 

 أوال: تعريف الغريب
 232هو البعيد عن أقاربه. أو املنفرد.الغريب لغة: 
 عرف عدة تعريفات، منها:واصطالحا: 

 233."ما وقع يف القرآن من األلفاظ البعيدة عن الفهم" -
اليت يـُبـَْهم معناها على القارئ، واملفسر وحتتاج إىل األلفاظ القرآنية، " وُعّرف أيضا أبنّه:

 234."توضيح معانيها، مبا جاء يف لغة العرب، وكالمهم
 لفهم.لقريبة ى المسي بذلك لبعده عن ظاهر الفهم، أو ألنه كاملنفرد عن األلفاظ األخر 

و تعارة أأو اس نايةكوسبب الغرابة قد يكون لقلة استعمال الكلمة، أو الستعماهلا يف  
م، العرب ابلعج ختالطابثرة جماز، أو لقلة علم القارئ والسامع ابللغة، وهو كثري جدا، وازداد ك

 وبعد العهد عن عصر الصحابة رضي هللا عنهم.
 235هـ( "على قسمني :745ألفاظ القرآن، كما يقول أبو حيان األندلسي )تو 

رض، ، واألسماءالقسم: يكاد يشرتك يف معناه، عامة املستعربة، وخاصتهم، كمدلول  -
 وفوق، وحتت.

ّنف أكثر لذي صَ هو اوقسم: خيتص مبعرفته، من له اطالع وتبحُّر يف اللغة العربية، و  -
 الناس فيه، ومسهوه: غريب القرآن.

 أمهية معرفة غريب القرآناثنيا: 
 التفسري ومعرفة غريب القرآن من أهم أدوات

ُ
درك ن يريد أن يِون، ملَعا، ألهنا من أوائل امل

عاِون، يف بناء ما م
ُ
 ه.ن يبنيَ أريد يعانيه، كتحصيل اللهنِبِ، يف كونه من أول امل

                                 
جممع امللك فهد لطباعة املصحف الشريف ابملدينة ، فوزي يوسف اهلابط ، معاجم معاين ألفاظ القرآن الكرميالدرس مأخوذ من نور الدين عرت، علوم القرآن +  -231

، نة العامليةجامعة املدي، مناهج جامعة املدينة العاملية، . التفسري اللغوي، الطيار، ص....اإلعجاز اللغوي8، ص]ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل ابحلواشي[، املنورة
........ 

 .255نور الدين عرت، علوم القرآن،ص  - 232

 .255نور الدين عرت، علوم القرآن، ص  - 233

234 -  

235 - 
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فألفاظ  ية،علوم الشرعالوليس ذلك انفعًا يف علم القرآن فقط، بل هو انفع يف كل 
القرآن: هي ُلبُّ كالم العرب، وزُْبدتُه، وكرائُمه، وعليها اعتماد الفقهاء، واحلُكام يف أحكامهم، 

ِحَكِمهم، وإليها مفزع ُحّذاق الشعر، والبلغاء، يف نظمهم وشعرهم، وما عداها كالقشور و 
 236.والنوى، ابإلضافة إىل أطايب الثمرة، وكاحلثالة والتنب، ابإلضافة إىل لُبوب احلنطة

هـ( إىل ضرورة معرفة الغريب، واإلحاطة 794)ت ومن أجل ذلك: فقد نبه الزركشي
هـ( : "ال أُوَتى برجل 179وساق قول اإلمام مالك بن أنس )ت ابللغة، ابلنسبة للمفسر،

  237.يفّسر كتاب هللا، غرَي عامل بلغة العرب، إال جعلته نكاال"
أن يتكلم يف كتاب هللا،  -يُؤمن ابهلل واليوم اآلخر  -هـ(: "ال حيل ألحد104مث قوَل جماهد)ت

 238إذا مل يكن عاملاً بلغات العرب".
لكاشف عن معاين القرآن، حيتاج "إىل معرفة علم اللغة: امسا، كما ذكر الزركشي: أن ا

تكلم النحاة على معانيها، وأما األمساء واألفعال: فيؤخذ  -لقلتها  -وفعاًل، وحرفاً، فاحلروف 
 239ذلك من كتب اللغة".

 تفاوت نظرة املفسرين إىل الغريباثلثا: 
ة واحدة، بل ب، نظر غري ذلك الومل ينظر علماء اللغة، واملهتمون أبمر غريب القرآن، إىل

 .يب غر تفاوتت نظراهتم إليه، فما يعده بعضهم غريباً، قد يكون عند غريه غري
مل تتفق كتب الغريب، فيما أوردته من ألفاظه، فبعضها يذكر ألفاظا على أهنا من  ولذلك

تلك يف رأي مصنفي  -الغريب، وبعضها يُهمل بعض هذه األلفاظ، ويذكر ألفاظاً أخرى، هي 
 240.من الغريب -الكتب 

وهذا مما يتفق مع ما قاله ابن اهلائم: "ال شك أن الغريب يقابله املشهور، ومها أمران 
 241نسبيان، فرّب لفظ يكون غريباً عند شخص، مشهوراً عند آخر".

                                 
236 -  

237 - 

238 - 

239 - 

240 - 

241 - 



 

100 

 

ن صغر ث كاوقد ظهر ذلك واضحاً، يف كتب األوائل، اليت ألفت يف الغريب، حي
 . للنظرحجمها، وقلة موادها، الفتاً 

هـ( 210هـ( لكتاب أيب عبيدة )ت1067ويتجلى ذلك يف وصف حاجي خليفة )ت
ه، وإمنا ه جلهله بغري كن قلت ت"ومل :يف الغريب، حيث أخرب أنه مجع كتاابً صغرياً، مث استدرك قائالً 

 ذلك ألمرين:
 أحدمها: أن كل مبتدئ بشيء مل ُيسبق إليه يكون قليالً مث يكثر.

 242بقية، وعندهم معرفة، فلم يكن اجلهل قد عّم". -يومئذ -كان فيهم واآلخر: أن الناس  
ىل عصران إيتها، بدا حركة التأليف يف غريب القرآن، قد تطورت تطورًا كبرياً، من إنّ 

 ن.احلاضر، وسيظهر هذا واضحاً جلياً، عندما نستعرض مؤلفات غريب القرآ
رات اوت نظيت تتعلق بتفقة العلمية، الهـ( مل يفطن إىل هذه احلقي756ولكن السمني احلليب )ت

هـ( إغفاله 425ت )أهل الغريب، إىل الغريب، ولذلك جنده قد أخذ على الراغب األصفهاين 
قد " حلليب:السمني ال اقبعض ألفاظ الغريب القرآين، يف كتابه: )مفرادات ألفاظ القرآن( حيث 

 دة احلاجة إىل، مع شليهاإيف تصنيفه أغفل يف كتابه ألفاظًا كثرية، مل يتكلم عليها، وال أشار 
 اين .صفهمعرفتها، وشرح معناها، ولغتها( مث أورد بعض املواد اليت أغفلها األ

فت إليه، ذا يلتمأخ ما أخذه السمني احلليب، على الراغب األصفهاين، ليس وأعتقد أنّ 
افة ن، وهذه املسقرو ثة ثال ألن املسافة الزمنية بينهما، أو بني عصريهما: طويلة، حيث تزيد على

 فهاين )القرنر األص عصيفه ما كان معروفا الزمنية: كفيلة بتغري اللغة، والعلم هبا، حىت إنّ 
من اهلجري( ن الثاالقر )اخلامس اهلجري( وال حيتاج إىل تفسري، أضحى جمهواًل يف عصر السمني 

 .وحيتاج إىل تفسري
 املؤلفات يف غريب القرآنرابعا: 

"، غريب القرآن"معظمها حيمل يف عنوانه عبارة ألفت يف هذا العلم مؤلفات كثرية، 
تكتفي بشرح الكلمات الغامضة، مث أدخلوا عليها شيئا من اإلعراب، وحنوه،  البدايةوكانت يف 

، مث توسعوا وشرحوا كل مفردات القرآن تقريبا، لعموم "معاين القرآن"يف كتب محلت اسم: 

                                 
242  
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، وأكثرها مرتب على ترتيب ورودها يف السور، وبعضها مرتب على نظام احلاجة واتساعها
 املفردات للراغب األصفهاين. املعاجم، مثل كتاب:

 ومن أهم هذه الكتب املطبوعة:
 وإجاابته عنها.  مسائل انفع ابن األزرق البن عباس - 1
 (.207معاين القرآن، للفراء، حيىي بن زايد )ت  - 2
 (.276البن قتيبة عبد هللا بن مسلم الّدينوري )ت غريب القرآن،  - 3
ت )عبيد  د أبوكتاب الغريبني: غريب القرآن وغريب احلديث، للهروي: محد بن حمم  - 4

 (. وهو من أنفعها.401
(، وهو من 502 املفردات يف غريب القرآن، للراغب األصفهاين: احلسني بن حممد )ت -5

 .أحسن ما ألف يف هذا الباب
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 243الكرمي  واأللقاب ىف القرآنىَن األمساء والكُ 

 
 متهيد

جعل السيوطي األمساء والكىن واأللقاب نوعا من أنواع علوم القرآن، وأفرده ابلكالم يف 
ابلكثري من األخبار املنكرة والباطلة، وما هو من اإلسرائيليات  "النوع التاسع والستون"، وحفل

القرآن من هذه األنواع الثالثة،  ، وسنكتفي بعرض ما تناولهالكتاب والسنة يفال أصل هلا  اليت
منها، فضال عما وراء ذلك من سبب التسمية وذكر األنساب  أيملعىن  تفصيليدون شرح 

 244هذا. الكثري من  يف السيوطيوغريمها، على ما وقع من 
 أوال: تعريف األمساء والكىن واأللقاب

 د منها؟فما املقصو  .، ولقبكنيةو َقسهم إىل ثالثة أقسام: َعَلٌم اسم، اْلَعَلَم عند النحاة مُ 
 ب  أو أمّ  أبو صدر ماه ولما وضع وضًعا أوليًا ودل على مس مجع اسم وهو:اء: مساألأ. معىن 

ضًعا . ألنه وضع و ذا علم: هفنقول ،أبو الدرداء ،أو بنت أو ابن وحنوها، فحينئذ  لو ُصدَِّر أبب
م. إًذا س ابسيهذا كنية ول قول:أولًيا فإن وضع وضًعا اثنواًي أو مصدرًا أبب  أو أم أو حنومها ن

واألمساء  ،بع للمولودأنه ات  بديعين: أول ما ُوِلَد ال ،األمساء مجع اسم وهو ما وضع وضًعا أولًيا
 أوليًا ودل على مسماه.يف بين آدم املقصود هنا ما وضع وضًعا 

ينئذ  لو حم  وحنومها.  أو أ أبب  وهي ما وضعت وضًعا اثنواًي وُصدِّرَ  ،مجع كنية :الُكىَن ب. معىن 
 .يةيس بكنم ولوضع وضًعا أوليًا وُصدَِّر أبب  أو أم  نقول: ليس بكنية بل هو اس

  ."نوايً اثر مبدح أو ذم ووضع وضًعا عما أش" مجع لقب وهوب: اقاأللج. معىن  

                                 
، م 2002 -هـ  1423، اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية، مصر ، جمموعة من األساتذة والعلماء املتخصصنياملوسوعة القرآنية املتخصصة،  الدرس ملخص من- 243

وقع مام بتفريغها قدروس صوتية  ، ساعد احلازميأبو عبد هللا، أمحد بن عمر بن م،شرح منظومة التفسري .و197، ص ترقيم الكتاب موافق للمطبوع وهو مذيل ابحلواشي[
 ، الشيخ احلازمي

http://alhazme.net ، درسا[ 15 -]  الكتاب مرقم آليا، ورقم اجلزء هو رقم الدرس 

ترقيم الكتاب موافق ، م 2002 -هـ  4231، اجمللس األعلى للشئون اإلسالمية، مصر ، جمموعة من األساتذة والعلماء املتخصصنياملوسوعة القرآنية املتخصصة،  - 244
 .197، ص للمطبوع وهو مذيل ابحلواشي[

   

http://alhazme.net/
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ا من علًما أول لعابديين از يعين: لو مسي وضًعا اثنواًي ال أبس هبذا القيد يعين: لو مسي 
ون لقًبا دين يكلعابوضع زين العابدين على مسماه نقول: هذا لقب أو اسم؟ اسم، ألن زين ا

 .إذا وضع وضًعا اثنوايً 
 أول ما يوضع هو االسم مث بعد ذلك يلقب أو يكىن.ف

 األعالم يف القرآن الكرمي :اثنيا: 
 م، وهي:لغريه لىخراوقد ذكر القرآن الكرمي أعالما كثرية بعضها  للعقالء و والبعض 

 لعقالء اأعالم  .أ
 األمساء: .1

 عالم:من األفناس، القرآن العظيم أعالما وأمساء أج يفذكر هللا تعاىل من األمساء 
تاب داود، زبور ك، والالتوراة كتاب موسى"وأشرفها، أمساء القرآن، وأمساء الكتب املتقدمة 

الئكة بعض املبياء و الشرف أمساء األن يفذلك  ويلي، "واإلجنيل كتاب عيسى، عليهم السالم
 عليهم السالم.

ر مثانية عش اهيا، منشرين نبفقد ذكر هللا منها ستة وعشرين امسا خلمسة وع :أمساء األنبياء - 
ِكيٌم َنشاُء ِإنه َربهَك حَ  َرجات  َمنْ َفُع دَ ْوِمِه نـَرْ َوتِْلَك ُحجهتُنا آتـَْيناها ِإْبراِهيَم َعلى قَـ قوله:  يفامسا 

ِه داُوَد َوُسَلْيماَن ْبُل َوِمْن ُذرِّيهتِ قَـ َدْينا ِمْن حًا هَ نُو َعِليٌم  َوَوَهْبنا لَُه ِإْسحاَق َويـَْعُقوَب ُكاًل َهَدْينا وَ 
اَس ُكلٌّ ِمَن حَيْىي َوِعيسى َوإِْليوَ زََكرايه نَي وَ ِسنِ َف َوُموسى َوهاُروَن وََكذِلَك جَنْزِي اْلُمحْ َوأَيُّوَب َويُوسُ 

(، 86 -83 :األنعام) عاَلِمنَي نا َعَلى الْ ضهلْ فَ  الصهاحِلِنَي َوِإمْساِعيَل َواْلَيَسَع َويُوُنَس َوُلوطًا وَكاًل 
 . وحممد  وذو الكفل وصاحل وآدم،ويبقى سبعة وهم إدريس وهود وشعيب 

ن، وعشري سةمخ -عليهم السالم -وإمنا كانت األمساء ستة وعشرين مع كون املسمني
 -آل عمران)ع سور  أربىف« حممد»لنبينا صّلى هللا عليه وسلم امسني مذكورين ىف القرآن  ألنّ 

 ىف )سورة الصف(.« وأمحد»والفتح(  -وحممد -واألحزاب
 لسالم.ليهما اع ئيلجربيل، وميكال أو ميكا فمما جاء يف القرآن: ئكةأمساء بعض املال-
ابن حارثة  أي، وكزيد نيبه غري سورته على القول أبنّ  يفكلقمان : لبشر غري أنبياء أمساء -

قاعدة  يفليكون واقعة عني مشهودة ، وقع التنصيص على امسه ،صّلى هللا عليه وسلم النيبموىل 
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اجلاهلية من توريث املتبىن وحترمي زواج من تبناه ابمرأته،  يف، وهدم ما كان معروفا التبينإبطال 
 كان متبناه.  الذيسورة األحزاب من تزويج هللا تعاىل نبيه بزينب امرأة زيد  يفعلى ما جاء 

ها، ومل اة ابمسمسم القرآن يفوهلا سورة  -ومن تلك األعالم: مرمي أم عيسى عليهما السالم
 منني.ن البشر املؤ يعا مء مجألحد من النساء سواها؛ لكوهنا وابنها آية للعاملني. وهؤال يذكر علم

 يفد ذكرا وق ،انون وهامقار و   -عليه السالم -آزر أبو إبراهيمومنهم   كفار البشر:  مساءأ -
لوت قصة طا يفء على ما جا -عليه السالم -قتله داود الذي "جالوتو" ."غافر"و "القصص"

 وجنوده من سورة البقرة.
 .عنه هللال -لكفرجاء علم واحد هو إبليس رأس ا اجلن أو املالئكة على خالف:ومن  -
 يف "جوججوج ومأأي"و، نمواضع عديدة من القرآ يف "،عاد، ومثود، ومدين"القبائل:  مساءأ -

 سورهتا. يف "قريش"سورهتا. و يف "سبأ"الكهف. واألنبياء و
 :قالءالقرآن لغري الع يفاملذكورة األمساء ومن ب. 
 م نام قو سر، أصود، وسواع، ويغوث، ويعوق، ون وقد جاء من هذا:: أعالم لألصنام

 كيمشر ام ة. أصنوالالت، والعزى، ومنا، عليه السالم -سورة نوح يفنوح على ما جاء 
 سورة النجم. يفقريش والعرب، وذكرت 

 لك.ذهنار والوداين وما إىل ومنها أعالم األمكنة والبلدان واأل 
 :ة، و علم ابلغلبلم، وهيه وسصّلى هللا عل النيبمكة وبكة، واملدينة ملدينة  فمن البلدان

 يف : موضعلقرآنأربعة مواضع من ا يفويثرب هلا أيضا. ومصر املمنوعة من الصرف 
 ن سورةمماروت قصة هاروت و  يفالزخرف. واببل  يفيوسف، ورابع  يفيونس، واثنان 

 البقرة.
  :أو على زدلفةلى املوهو علم ابلغلبة ع -بدر، وحنني، واملشعر احلراممن األمكنة ،

سورة  لتنزيلاىف و  -عليه السالم -جبلها، والصواب األول. واحلجر: مساكن قوم صاحل
 كذلك.  السمابمسه. واألحقاف: مساكن عاد قوم هود، وىف القرآن سورة هبذا ا

ات: . وعرفه كذلكأوى إليه الفتية وله سورة ابمس الذيعلم ابلغلبة على  والكهف:
 اسم للمكان املخصوص أو للجبل والصواب األول.

  :اجلوديطور سيناءاجلبال ، 
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  :اجلنة يف: هنر "الكوثر"أمساء األهنار. 
 :اجلنة كذلك. يفسلسبيل وتسنيم عينان  العيون 
  :جهنم يفاسم واد «: ويل»األودية. 

مث  لرمحن.اعرش و ، ، مث الفردوس"العرش العظيم" -وأشرف أعالم األمكنة على اإلطالق
 مكة، فاملدينة. 

 مس، ، والشالطريكثرية جدا كاإلنس، واجلان، واملالئكة، و   فهي :أمساء األجناس
طول يك مما  ذلوالقمر، والنجوم، والكواكب، واجلبال، والشجر، والدواب إىل غري

 ذكره وال يفيد استقصاؤه.
 الكىن .2

ملسد: )ا ا َأيب هَلَب  َوَتبه تـَبهْت َيدقوله تعاىل:  يفالقرآن إال واحدة  يفومل أيت منها 
 .ياملغاز و السري  يفوف زى على ما هو معر صّلى هللا عليه وسلم وامسه عبد العُ  النيبلعم  (1
 وأما األلقاب فكثرية منها:  األلقاب: .3
 عبد هللا ل مبعىنإسرائيو ، والرسول، واخلليل إلبراهيم عليه السالم، النيبألقاب البشر:  -

 ليعقوب عليه السالم، واملسيح لعيسى عليه السالم.
 ليمن.لك امنها: فرعون لقب ملن ملك مصر قدميا ومنهم فرعون موسى، وتّبع ملن وم
مث  -نه هللالع -يسالشيطان: لقب إلبلها على اإلطالق: ومن ألقاب غري البشر وشرح  -

وسواس لك الكشياطني اجلن واإلنس، وكذ  -كل من بلغ من الشر أقصى غاية  يفاستعمل 
 .اخلناس ِمَن اجْلِنهِة َوالنهاسِ 
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 ئمة املصادر واملراجعقا

 القرآن الكرمي
 .ت(، )د.ط.إحسان األمني، كتاب التفسري ابملأثور وتطوره عند الشيعة .1
(، معجم مقاييس هـ395أمحد بن فارس بن زكرايء القزويين الرازي، أبو احلسني )ت  .2

 م(. 1979 -هـ 1399اللغة، حتقيق: عبد السالم حممد هارون، دار الفكر، )
، املصباح املنري هـ(770بن حممد بن علي الفيومي مث احلموي، أبو العباس )ت  أمحد .3

 بريوت. –يف غريب الشرح الكبري، املكتبة العلمية 
هـ(، 774)ت إمساعيل بن عمر بن كثري القرشي البصري مث الدمشقي، أبو الفداء .4

ع، وزيالتو نشر تفسري القرآن العظيم، حتقيق: سامي بن حممد سالمة، دار طيبة لل
 م(. 1999 -هـ 1420الطبعة: الثانية، )

ق: صفوان عدانن هـ(، مفردات القرآن، حتقي502، أبو القاسم )ت الراغب األصفهاين .5
 ـ(.ه 1412)وىل، دمشق بريوت، الطبعة: األ -الداودي، دار القلم، الدار الشامية 

هـ(، الربهان يف 794 تبدر الدين حممد بن عبد هللا بن هبادر الزركشي، أبو عبد هللا ) .6
 ى البايبية عيسالعرب دار إحياء الكتب، حممد أبو الفضل إبراهيمحتقيق:  علوم القرآن،

ار املعرفة، بريوت، مث صوهرته د(، م1957 -هـ1376) الطبعة األوىل،، احلليب وشركائه
 .وبنفس ترقيم الصفحات ،لبنان

باس )ت بو العأي، نبلي الدمشقتقي الدين أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين احل .7
          لطبعة:اان، هـ(، مقدمة يف أصول التفسري، دار مكتبة احلياة، بريوت، لبن728

 م(.1980هـ/ 1490)
باس بو العأقي، تقي الدين أمحد بن عبد احلليم بن تيمية احلراين احلنبلي الدمش .8

مد حمإلمام عة اجامهـ(، درء تعارض العقل والنقل، حتقيق: حممد رشاد سامل، 728)ت
 -ـ ه 1411ة، )بن سعود اإلسالمية، اململكة العربية السعودية، الطبعة: الثاني

 م(1991
رمزي نعناعة، اإلسرائيليات وأثرها يف كتب التفسري، دار القلم، دمشق ودار الضياء،  .9
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 م(، 1970 -ه1390بريوت، )
 للطباعة احلديث ارالصالح، د ابن مقدمة شرح واإليضاح التقييد العراقي، الدين زين .10

 .132 ، ص م( 1984بريوت، لبنان، الطبعة: الثانية ) والتوزيع، والنشر
، حلديثةات اشعبان حممد إمساعيل، رسم املصحف وضبطه بني التوقيف واالصطالح .11

 دار السالم للطباعة والنشر، الطبعة: الثانية.
ـ(، النشر ه 833ري )تمشس الدين بن اجلزري، حممد بن حممد بن يوسف، أبو اخل .12

، املطبعة التجارية هـ( 1380يف القراءات العشر، حتقيق: علي حممد الضباع )املتوىف 
 الكربى، تصوير دار الكتاب العلمية، )د.ط.ت(.

والعشرون   لرابعةابعة صبحي الصاحل، مباحث يف علوم القرآن، دار العلم للماليني، الط .13
 م.2000كانون الثاين/ يناير 

هـ(، 577 كات)تالرب  ن بن عبيد هللا األنصاري، كمال الدين األنباري، أبوعبد الرمح .14
 –الزرقاء  ملنار،اتبة نزهة األلباء يف طبقات األدابء، حتقيق: إبراهيم السامرائي، مك

 .18م(، ص 1985 -هـ  1405األردن، الطبعة: الثالثة، )
، احملكم يف هـ(444عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداين )املتوىف:  .15

ية، الطبعة الثان، دمشق، دار الفكر، ق: د. عزة حسنيقنقط املصحف، حت
 ه(.1407)
ملقنع يف رسم هـ( ، ا444 تعثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداين ) .16

، زهريةمكتبة الكليات األ، حممد الصادق قمحاوي ، حتقيق:مصاحف األمصار
 ، )د.ط.ت(القاهرة

 دهفجممع امللك  علي بن سليمان العبيد، ترمجة القرآن الكرمي: حقيقتها وحكمها، .17
 لطباعة املصحف الشريف.  

هللا،  بو عبدأيت، غامن بن قدوري بن محد بن صاحل، آل موسى فـَرَج الناصري التكري .18
      -هـ1423حماضرات يف علوم القرآن، دار عمار، عمان، الطبعة األوىل، )

 م(. 2003
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قاموس احمليط، هـ(، ال817الدين حممد بن يعقوب الفريوزآابدى، أبو طاهر)تجمد  .19
سي، عرقُسو م الحتقيق: مكتب حتقيق الرتاث يف مؤسسة الرسالة، إبشراف: حممد نعي

 -هـ  1426) ثامنة،: المؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، بريوت، لبنان، الطبعة
 م(. 2005

 م(.1989ـ -ه1410مي، العدد الرابع، السنة الثانية) جملة اجملمع الفقهي اإلسال .20
 م(.1983ـ -ه1403جممع البحوث اإلسالمية، اترخيه وتطوره، )  .21
 جممع اللغة العربية، املعجم الوسيط، طبعة الدوحة. .22
لسالم، اهـ(،  نفحات من علوم القرآن، دار 1430حممد أمحد حممد معبد )ت .23

 م( . 2005 -هـ  1426القاهرة، الطبعة: الثانية ،)
علوم التنزيل، لهـ(، التسهيل 741حممد بن جزي الكليب الغرانطي، أبو القاسم )ت .24

األوىل )  لطبعة:اوت، حتقيق: عبد هللا اخلالدي، شركة دار األرقم بن أيب األرقم، بري 
 هـ(. 1416

شرف على أهـ(، أصول يف التفسري، 1421حممد بن صاحل بن حممد العثيمني )ت .25
 1422، )ىلو الطبعة: األ قيق ابملكتبة اإلسالمية،  املكتبة اإلسالمية،حتقيقه: قسم التح

 .م( 2001 -هـ 
املوضوعات يف  هـ(، اإلسرائيليات و 1403حممد بن حممد بن سويلم، أبو ُشهبة )ت .26

 .كتب التفسري، مكتبة السنة، الطبعة: الرابعة، )د.ط.ت(
ضل بو الف، أفريقىحممد بن مكرم بن على، مجال الدين ابن منظور األنصاري اإل .27

 .(هـ 1414 )بريوت، الطبعة: الثالثة  ،هـ(، لسان العرب، دار صادر 711)ت
 ة، القاهرة،هـ(، التفسري واملفسرون، مكتبة وهب1398حممد حسني الذهيب )ت:  .28

 )د.ط.ت(.
 مكتبة وهبة، ديث،حممد حسني الذهيب، اإلسرائيليات واملوضوعات يف التفسري واحل  .29

 م(.1990 -ه1411)،الرابعةالقاهرة، الطبعة 
 ملكتبة،  احممد سامل بن شديد العويف، تطور كتابة املصحف الشريف وطباعته .30

 .الشاملة



 

109 

 

آن،  دار م القر علو  حممد عبد السالم كفايف وعبد هللا الشريف، دراسات وحماضرات يف .31
 .النهضة العربيه، بريوت

 دراساتز المساعد بن سليمان بن انصر الطيار، احملرر يف علوم القرآن، مرك .32
 م(.  2008 -هـ  1429)واملعلومات القرآنية مبعهد اإلمام الشاطيب، الطبعة: الثانية، 

جزي،  ل البنتنزيمساعد بن سليمان بن انصر الطيار، شرح مقدمة التسهيل لعلوم ال .33
 هـ.1431 ألوىل،ة: ارب، دار ابن اجلوزي، الطبعاعتىن هبا: بدر بن انصر بن صاحل اجل

لتدبر باط واستنمساعد بن سليمان بن انصر الطيار، مفهوم التفسري والتأويل واال .34
، بعة: الثانيةة، الطعوديواملفسر، دار ابن اجلوزي للنشر والتوزيع، اململكة العربية الس

 هـ. 1427
 م. 1994 ض،الراي املسلم، دار مساعد مسلم، مناهج املفسرين،  .35
م ار الكلدن،  مصطفى ديب البغا، حمىي الدين ديب مستو، الواضح يف علوم القرآ .36

 .م( 1998 -هـ  1418دمشق، الطبعة: الثانية،)  –الطيب / دار العلوم االنسانية 
 2/6/2014 :اإلضافة مصطفى مسلم، فتحي حممد الزغيب، ترمجة القرآن، اتريخ .37

 .هجري 3/8/1435ميالد 
شر املعارف للن هـ(، مباحث يف علوم القرآن، مكتبة1420خليل القطان )تمناع بن  .38

 م(.2000 -هـ1421والتوزيع، الطبعة: الطبعة الثالثة، )
ملوافقات، اهـ(، 790إبراهيم بن موسى اللخمي الغرانطي الشهري ابلشاطيب )ت .39

وىل، ة األحتقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن عفان، الطبع
 م(.1997هـ/ 1417)
 ابن خلدون،  مقدمة ابن خلدون،  طبعة مصطفى حممد ابلقاهرة. .40
 م(. 1957 -هـ  1376حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، الطبعة: األوىل، ) .41
 .ط.ت(.، )دحتقيق: حممد الصادق قمحاوي، مكتبة الكليات األزهرية، القاهرة .42
شرة، ة علطبعة السابعسيد قطب، التصوير الفين يف القرآن، دار الشروق، ا .43

 .م (2004ه/ 1425)
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ن يف علوم هـ(،اإلتقا911بد الرمحن بن أيب بكر، جالل الدين السيوطي )ت ع .44
لطبعة: اكتاب، ة للالقرآن، حتقيق: حممد أبو الفضل إبراهيم، اهليئة املصرية العام

 م(.1974هـ/ 1394)
م القرآن، مطبعة لو هـ(، مناهل العرفان يف ع1367حممد عبد العظيم الزُّْرقاين )ت .45

 عيسى البايب احلليب وشركاه، الطبعة الثالثة، )د. ت.ط(.
ره،  ومصاد فسريحممد علي احلسن،  املنار يف علوم القرآن مع مدخل يف أصول الت .46

جاج عحممد  م لهكلية الدراسات اإلسالمية جبامعة اإلمارات العربية املتحدة، قد
سسة ؤ م  تحدة(،امل معة اإلمارات العربيةاخلطيب )رئيس قسم الدراسات اإلسالمية جبا

 م(. 2000 -هـ  1421بريوت،  الطبعة: األوىل، ) ،الرسالة
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