
د. سعاد بنت فريح الثقفي االتساق وأدواته في نونية عمرو بن معدي كرب الزبيدي (لمن الديار بروضة السالَّن؟)

٨
العدد الثامن

٢م
٠١

س ٩
سط

 أغ
فق

وا
لم

هـ ا
 ١٤

٤٠
ة 

حج
و ال

ذ

١٠

• حصل على درجة الماجستير من كلية اللغة العربية بجامعة ا�مام محمد بن 
سعود ا�سالمية، بأطروحته (بالغة اللف والنشر في النظم القرآني).

بن سعود  ا�مام محمد  بجامعة  العربية  اللغة  الدكتوراه من كلية  درجة  نال   •
ا�سالمية، بأطروحته (الفك وا�دغام في النظم القرآني).

E : dr.atallah2@gmail.com

ا�ستاذ المساعد بكلية العلوم وا�داب
جامعة الحدود الشمالية
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انفــرادات السيوطـي وتعليقـــاته البالغيــــة
في تفسير: قطف ا�زهار في كشف ا�سرار

عرض ومناقشة
(سورة البقرة أنموذًجا) 
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 خصاملل
ىمٓمػ األزهار ذم »اٟمٗمرادات اًمسٞمقـمل وشمٕمٚمٞم٘ماشمف اًمبالهمٞمة ذم شمٗمسػم  موضوع البحث:

  )ؾمقرة اًمب٘مرة أٟمٛمقذضًما(. قمرض وُمٜماىمِمة :«يمِمػ األهار

شمسٚمٞمط اًمْمقء قمغم أهؿ اٟمٗمرادات اًمسٞمقـمل اًمبالهمٞمة، وشمٕمٚمٞم٘ماشمف اًمبٞماٟمٞمة،  أىداف البحث:

ٜماىمِمتٝما، وحماوًمة دراؾمة هذه ، وقمروٝما وُم«ىمٓمػ األزهار ذم يمِمػ األهار»ذم شمٗمسػمه 

 االٟمٗمرادات، واًمتٕمٚمٞم٘مات اًمبالهمٞمة.

  اعمٜمٝمج اًمتحٚمٞمكم.  منهج البحث:

شمٗمسػم ىمٓمػ األزهار يٖمٚمب قمٚمٞمف اًمٜم٘مؾ ُمـ يمالم اًمٕمٚمامء، ًمٙمٜمف ُمع ذًمؽ    أىم النتائج:

حيتقي قمغم يمثػم ُمـ اآلراء اًمبٞماٟمٞمة، واعمالُمح اًمبالهمٞمة، اًمتل ذيمرها ُم١مًمٗمف شمٕم٘مٞمًبا قمغم يمالم 

  د هبا دون أن يٚمٛمحٝما ُمـ ىمبٚمف.ه ُمـ اًمٕمٚمامء، أو شمٗمرّ همػم

، ومال واوحةً  ٞمٝما دمٚمٞمةً هيتؿ اًمسٞمقـمل سماًمٗمٜمقن اًمبالهمٞمة، ويٙمِمػ قمـ إقمجازها، وجيٚمّ   -

 إال وأؿمار إًمٞمف. :، أو ومـ سمديٕمّل ومٞمٝما ُمٚمٛمح سمٞماينّ  يٙماد يؽمك ذم يمتاسمف آيةً 

ـ أهؿ اعمالُمح اًمتل جيب قمغم ُم ادات اًمسٞمقـمل وشمٕمٚمٞم٘ماشمف اًمبالهمٞمةاٟمٗمر ٕمدّ شمُ  التوصيات:

اًمباطمث اًمبالهمل اًمتٜمبف هلا، واالهتامم هبا، ومٙمتاب ىمٓمػ األزهار يٕمد ُمـ أهؿ يمتب اًمسٞمقـمل، 

طمٞمث شمٜماول ومٞمف اعم١مًمػ آيات اًم٘مرآن اًمٙمريؿ سماًمنمح واًمتٗمسػم، وسمٞمان ُما ومٞمٝما ُمـ ومٜمقن 

  ٟمٗمسف. سمالهمٞمة، وصقر سمديٕمٞمة، وعمحات إقمجازية، ٟم٘ماًل قمـ همػمه، أو ايمتِماوًما ُمـ

 اٟمٗمرادات، اظمتٞمارات، اًمبالهمة، ىمٓمػ األزهار، اًمب٘مرة.  ::الكلمات املفتاحية
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 املقدمة
احلٛمد هلل ويمٗمك، واًمّمالة واًمسالم قمغم اًمرؾمقل اعمّمٓمٗمك، وقمغم آًمف وصحبف أوزم 

 اًمٗمْمؾ واًمٜمٝمك، وسمٕمد:
تل يٕمتٛمد قمٚمٞمٝما اًمدارؾمقن ومٛمام ال ؿمؽ ومٞمف أن يمتب اًمتٗمسػم ُمـ أهؿ اعمّمادر واعمراضمع اًم   

واًمباطمثقن ًمبالهمة اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وإقمجازه، وىمد شمبارى اًمساسم٘مقن واعمٕمارصون ًمٜمٞمؾ هذا 
اًمنمف اًمٕمٔمٞمؿ، واًمٗمْمؾ اجلزيؾ، وُمـ ه١مالء األوماوؾ: اًمٕمامل اعمجتٝمد ضمالل اًمديـ 
ُمـ اًمسٞمقـمل، أطمد قمٚمامء اًم٘مرن اًمتاؾمع اهلجري، اًمذي سمرز ذم اًمٕمديد ُمـ اًمٗمٜمقن واًمٕمٚمقم، و

ُمـ هذه هذه اًمٕمٚمقم قمٚمؿ اًمتٗمسػم، ومٚمف اًمٕمديد ُمـ اًمٙمتب ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ وقمٚمقُمف، و
)ىمٓمػ األزهار ذم يمِمػ األهار(، وهق شمٗمسػم مجع ومٞمف ُمـ اًمٗمقائد اًمٙمتب شمٗمسػمه اعمٕمٜمقن سمــ

اًمٌمء اًمٙمثػم، واًمٕمٚمؿ اًمٖمزير، وظمالصة ُما شمقصؾ ًمف ذم قمٚمؿ اًمتٗمسػم، ومٝمق هيتؿ سماآليات 
ة، وُما ومٞمٝما ُمـ ُمالُمح سمالهمٞمة، ومٞمٙمِمػ قمـ إقمجازها، ويسٚمط اًمْمقء قمغم ٟمٔمٛمٝما، اًم٘مرآٟمٞم

ويبلم حماؾمٜمٝما، ومال يٙماد يؽمك ذم يمتاسمف آية ومٞمٝما ُمٚمٛمح سمٞماين، أو ومـ سمديٕمل، إال وأؿمار إًمٞمف، 
 ٟم٘ماًل قمـ همػمه ُمـ اًمٕمٚمامء، أو ايمتِماوًما ُمـ شمٚم٘ماء ٟمٗمسف.

، طمتك يٙماد يٙمقن يمتاسمف يمٚمف اًمٕمٚمامء واًمسٞمقـمل ذم يمتاسمف يٙمثر ُمـ اًمٜم٘مؾ قمـ همػمه ُمـ   
ٟم٘مقالت، وىمد خيرج ذم سمٕمض األىماويؾ قمـ جمرد اًمٜم٘مؾ، ومٞمٕم٘مب قمغم يمالم أطمدهؿ، ويذيمر 

، وُمـ هٜما ضماءت ومٙمرة هذا اًمبحث، ًمتسٚمط اًمْمقء رأيف، وىمد يٜمٗمرد سمرأي مل يسب٘مف إًمٞمف أطمد
ومٝمذا اًمبحث حياول أن  قمغم أهؿ اظمتٞمارات اًمسٞمقـمل اًمبالهمٞمة، وشمرضمٞمحاشمف واٟمٗمراداشمف اًمبٞماٟمٞمة،

ا يٙمِمػ قمـ هذه االظمتٞمارات واالٟمٗمرادات، ويٕمروٝما، ويٜماىمِمٝما، وهؾ هل اٟمٗمرادات طم٘م  
ٝما اعم١مًمػ، أم هٜماك ُمـ ؾمب٘مف إًمٞمٝما؟ وحياول يمذًمؽ أن يدرس هذه اًمتٕمٚمٞم٘مات يمام فمٜمّ 

 واًمؽمضمٞمحات، وُمـ واوم٘مف قمٚمٞمٝما، وُمـ ظماًمٗمف ُمـ اًمٕمٚمامء اًمساسم٘ملم أو اعمٕمارصيـ ًمف.
ا ًمٙمثرة هذه االٟمٗمرادات واًمتٕمٚمٞم٘مات واالظمتٞمارات، وٟمٔمًرا عمحدودية قمدد وٟمٔمرً    

اًمّمٗمحات ذم ُمثؾ هذه األسمحاث، آصمرت أن أدرس اعمقاوع اعمقضمقدة ذم ؾمقرة اًمب٘مرة وم٘مط، 
 وأشمرك اًمباىمل ألسمحاث أظمرى، أو ًمباطمثلم آظمريـ.

بف ًمٚمٕمٚمؿ، وٟمبذة ، ومٞمف ٟمبذة قمـ اعم١مًمػ، ٟمسبف وٟمِم٠مشمف، وـمٚموقد بدأ ىذا البحث بتمهيد    
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: يتحدث قمـ األولأظمرى قمـ هذا اًمٙمتاب، وُمٜمٝمج ُم١مًمٗمف ومٞمف، صمؿ ىمسٛمت اًمبحث عمبحثلم، 
واملبحث اٟمٗمرادات اًمسٞمقـمل وشمٕمٚمٞم٘ماشمف اًمبالهمٞمة ُمـ سمداية ؾمقرة اًمب٘مرة إمم هناية اجلزء األول، 

ٚمامء، : يتحدث قمـ اٟمٗمرادات اًمسٞمقـمل وشمٕمٚمٞم٘ماشمف اًمبالهمٞمة قمغم يمالم ُمـ ؾمب٘مف ُمـ اًمٕمالثاين
ُمـ سمداية اجلزء اًمثاين وطمتك هناية اًمسقرة، وذم يمال اعمبحثلم ٟمٔمرت ذم اًمِمقاهد واعمقاوع 
حمؾ اًمدراؾمة واًمبحث، ومبٞمٜمت ُمقوع اًمِماهد، ويمالم اًمسٞمقـمل ومٞمف، صمؿ ٟمٔمرت ذم يمالم 

وهؾ ؾمبؼ أطمد ُمٜمٝمؿ اًمٕمٚمامء اًمساسم٘ملم، اعمخاًمٗملم واعمقاوم٘ملم، ورأهيؿ ومٞمام ذهب ًمف اًمسٞمقـمل، 
 قل واًمرأي، أم أن اًمسٞمقـمل شمٗمرد سمف، وؾمبؼ إًمٞمف؟هلذا اًم٘م

شمٙمٛمـ ذم قمدم دراؾمة هذه االٟمٗمرادات واالظمتٞمارات اًمبالهمٞمة، دراؾمة  وأمهية ىذا املوضوع
واومٞمة، دراؾمة هتتؿ سماظمتٞمارات اًمسٞمقـمل، واٟمٗمراداشمف، وشمٕمٚمٞم٘ماشمف اًمبالهمٞمة ذم شمٗمسػمه ىمٓمػ 

وحسب حبثي املتواضع مل أجد ، األزهار، وشم٘مارن رأي اًمسٞمقـمل، سمرأي همػمه ُمـ اًمٕمٚمامء
، ويسٚمط اًمْمقء قمغم ضمٝمد أو سمحًثا قمٚمٛمًٞما ُمتٙماُماًل يتٙمٚمؿ قمـ هذا اعمقوقعدراسة سابقة، 

اًمسٞمقـمل اًمبالهمل ذم شمٗمسػمه ىمٓمػ األزهار، إال رؾماًمة قمٚمٛمٞمة واطمدة، ًمٞمست ذم ٟمٗمس 
 ذم ىمدُمت ًمٜمٞمؾ درضمة اعماضمستػم اًمتخّمص، ًمٙمٜمٝما شمٜمٝمج ٟمٗمس اًمٜمٝمج، وهذه اًمرؾماًمة اًمٕمٚمٛمٞمة

اًم٘مرآن وقمٚمقُمف، ُمـ يمٚمٞمة أصقل اًمديـ سمجاُمٕمة اإلُمام حمٛمد سمـ ؾمٕمقد اإلؾمالُمٞمة، قمام 
اًمرمحـ اًمٜمجار، وهل رؾماًمة شمدور طمقل اظمتٞمارات  هـ، ًمٚمباطمث: قمكم سمـ قمبد8248

اًمسٞمقـمل وشمرضمٞمحاشمف، ذم يمتبف اعمتٕمٚم٘مة سمٕمٚمقم اًم٘مرآن مجًٕما ودراؾمة، وُمقازٟمتٝما سماظمتٞمارات 
حاهتؿ، وذًمؽ سماًمرضمقع إمم يمتب اًمسٚمػ اعمٕمتٛمدة ذم قمٚمقم اًم٘مرآن، اًمٕمٚمامء اآلظمريـ وشمرضمٞم

واًمتٗمسػم، إواومة إمم سمٕمض اًمدراؾمات اعمتخّمّمة ذم اًم٘مراءات، وأطمٙمام اًم٘مرآن، وُمِمٙمٚمف 
 وهمريبف.

وهذه اًمرؾماًمة شمتٜماول األسمحاث اعمتٕمٚم٘مة سماًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ذم يمتب اًمسٞمقـمل مجٞمٕمٝما، 
ذم قمٚمؿ اًمتٗمسػم(، و)اإلشم٘مان ذم قمٚمقم اًم٘مرآن(، اعمختّمة سمٕمٚمقم اًم٘مرآن، ُمثؾ: )اًمتحبػم 

و)ُمٕمؽمك األىمران ذم ُمِمؽمك اًم٘مرآن(، و)شمٜماؾمؼ اًمدرر ذم شمٜماؾمب اًمسقر(، و)ًمباب اًمٜم٘مقل ذم 
أؾمباب اًمٜمزول(، و)ُمٗمحامت األىمران ذم ُمبٝمامت اًم٘مرآن(، و)ىمٓمػ األزهار ذم يمِمػ 

ٝمذب ومٞمام وىمع ذم اًم٘مرآن ُمـ األهار(، و)ُمراصد اعمٓماًمع ذم شمٜماؾمؼ اعم٘ماـمع واعمٓماًمع(، و)اعم
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اعمٕمرب(، ويماٟمت اًمدراؾمة شم٘مقم قمغم رصد اعمقوققمات اعمتٕمٚم٘مة سم٠مؾمباب اًمٜمزول، ومجع 
اًم٘مرآن وشمرشمٞمبف، وُمٕمرومة اعمٙمل واعمدين، واًمٜماؾمخ واعمٜمسقخ، واعمحٙمؿ واعمتِماسمف، وإقمراب 

هذه  وُمـ اًمقاوح أن، ا ًمف صٚمة سمٕمٚمقم اًم٘مرآناًم٘مرآن، وذح ُمٗمرداشمف، إمم همػم ذًمؽ مم
اًمدراؾمة ال ختتص سمٙمتاب ُمست٘مؾ، وال ومـ ُمٕملم، سمؾ هل قماُمة ذم يمتب قمٚمقم اًم٘مرآن مجٞمٕمٝما، 

ًمٙمـ سمحثل هذا يتٜماول يمتاسًما واطمًدا، هق شمٗمسػم ىمٓمػ ، وُمقوققماشمف اعمختٚمٗمة واعمتِمٕمبة
 ، هق سمٞمان اًم٘مرآن وسمالهمتف وإقمجازه.ا ُمست٘مال  األزهار ذم يمِمػ األهار، ويدرس ومٜم  

هذا اعمٜمٝمج اًمتحٚمٞمكم، ومتٜماوًمت اآليـة حمـؾ اًمدراؾمـة واًمبحـث، وسمٞمٜمـت  حبثيي واتبعت يف      
رأي اًمسٞمقـمل ومٞمٝما، صمؿ شمتبٕمت رأي اًمٕمٚمامء اًمساسم٘ملم، وووحت ُمقىمٗمٝمؿ، وُمـدى ُمـقاوم٘متٝمؿ 

 وخماًمٗمتٝمؿ ًمرأي اًمسٞمقـمل.
وظمتاًُما أؾم٠مل اهلل اًمتقومٞمؼ واًمسداد، وأؾم٠مًمف ؾمبحاٟمف أن يٕمٗمق قمـ اًمزًمؾ، ويٖمٗمر اخلٓم٠م،    
وصغم اهلل وؾمٚمؿ قمغم ٟمبٞمٜما حمٛمد، وقمغم آًمف وصحبف  اًمٕمٞمب، إٟمف وزم ذًمؽ واًم٘مادر قمٚمٞمف. ويسؽم
 أمجٕملم.
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 التنهيد
 نبذة عن جالل الدين السيوطي -1

ة ذم شماريخ ُمٍم ذيمر اًمسٞمقـمل ٟمسبف يماُماًل ذم يمتاسمف )طمسـ اعمحارض  نسبو ونشأتو:
قمبد اًمرمحـ سمـ اًمٙمامل أيب سمٙمر سمـ حمٛمد سمـ ؾماسمؼ اًمديـ سمـ اًمٗمخر  واًم٘ماهرة(، وماؾمٛمف هق:

قمثامن سمـ ٟمافمر اًمديـ حمٛمد سمـ ؾمٞمػ اًمديـ ظمرض سمـ ٟمجؿ اًمديـ أيب اًمّمالح أيقب سمـ ٟمارص 
  اًمديـ حمٛمد سمـ اًمِمٞمخ مهام اًمديـ اهلامم اخلْمػمي األؾمٞمقـمل.

 اخلْمػمية، حمٚمة سمبٖمداد: ويذيمر اًمسٞمقـمل قمـ ضمده األقمغم وٟمسبتف سماخلْمػمي، ٟمسبة إمم 
أٟمف يمان أقمجٛمًٞما أو ُمـ اًمنمق، هٙمذا ؾمٛمع ُمـ واًمده، واألؾمٞمقـمل ٟمسبة إمم أؾمٞمقط، اعمديٜمة 

وأيمثر اعمّمادر شمسٛمٞمف سماًمسٞمقـمل، اعمٍمية، اًمقاىمٕمة همرب اًمٜمٞمؾ، وهل أيمؼم حماومٔمات اًمّمٕمٞمد، 
 .ػمة شمسٛمٞمتف ًمٜمٗمسف ذم يمتاسمف طمسـ اعمحارضةوىمؾ ُمـ يسٛمٞمف األؾمٞمقـمل، همػم أن هذه األظم

وًمد اًمسٞمقـمل سمٕمد اعمٖمرب، ُمـ ًمٞمٚمة األطمد ُمستٝمؾ رضمب ؾمٜمة شمسع وأرسمٕملم وصمامٟمامئة.    
وٟمِم٠م يتٞماًم، ومحٗمظ اًم٘مرآن وقمٛمره دون صمامين ؾمٜملم، صمؿ طمٗمظ اًمٕمٛمدة، وُمٜمٝماج اًمٗم٘مف 

أرسمع وؾمتلم  واألصقل، وأًمٗمٞمة اسمـ ُماًمؽ: وذع ذم االؿمتٖمال سماًمٕمٚمؿ، ُمـ ُمستٝمؾ ؾمٜمة
وصمامٟمامئة، وم٠مظمذ اًمٗم٘مف واًمٜمحق قمـ مجاقمة ُمـ اًمِمٞمقخ، وأظمذ اًمٗمرائض قمـ اًمٕمالُمة ومريض 
زُماٟمف اًمِمٞمخ ؿمٝماب اًمديـ اًمِمارُمساطمل، وًمزم ذم احلديث واًمٕمرسمٞمة اًمِمٞمخ اإلُمام اًمٕمالُمة 

ورزق اًمتبحر ذم ؾمبٕمة قمٚمقم: اًمتٗمسػم، ، شم٘مل اًمديـ اًمِمبكم احلٜمٗمل، وًمزُمف أرسمع ؾمٜملم
واًمٗم٘مف، واًمٜمحق، واعمٕماين، واًمبٞمان، واًمبديع: قمغم ـمري٘مة اًمٕمرب واًمبٚمٖماء، ال قمغم واحلديث، 

ـمري٘مة اًمٕمجؿ وأهؾ اًمٗمٚمسٗمة، ًمف اًمٙمثػم ُمـ اعم١مًمٗمات واعمّمٜمٗمات، ذم ؿمتك أٟمقاع اًمٕمٚمقم 
 .(1)اعمختٚمٗمة

، وؿمٛمس اًمديـ هـ(854)ت احلاومظ اسمـ طمجر اًمٕمس٘مالين من شيوخو الذين تتلمذ عليهم: 
،  هـ(868)ت، وقمٚمؿ اًمديـ اًمبٚم٘مٞمٜمل هـ(898)تسمـ حمٛمقد اًمسػماُمل احلٜمٗمل  حمٛمد سمـ ُمقؾمك

، ، وحمٞمل اًمديـ اًمٙماومٞمجل هـ(874)ت، وشم٘مل اًمديـ اًمِمٛمٜمل هـ(878)ت وذف اًمديـ اعمٜماوي
 .هـ(879)ت

                                       
 .(338-8/335ًمسٞمقـمل )ايٜمٔمر: طمسـ اعمحارضة ذم شماريخ ُمٍم واًم٘ماهرة،  (8)
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، وؿمٛمس اًمديـ حمٛمد (ـه925)تؿمٛمس اًمديـ اًمداودي  ومن تالميذه الذين درسوا عليو:

، وؿمٛمس اًمديـ حمٛمد سمـ (ـه953)ت، واسمـ ـمقًمقن (ـه968)تسمـ قمبداًمرمحـ اًمٕمٚم٘مٛمل 

 اًم٘مادر سمـ حمٛمد اًمِماذزم اعم١مذن اعمٍمي اًمِماومٕمل ، وقمبد(ـه924)تيقؾمػ اًمِماُمل اًمّماحلل 

 .(1)(ـه939)ت، وأسمق حمٛمد أمحد سمـ إياس احلٜمٗمل(ـه935)ت

 نبذة عن كتاب )قطف األزىار يف كشف األسرار(: -2
ب اًمسٞمقـمل، طمٞمث شمٜماول ومٞمف اعم١مًمػ آيات اًم٘مرآن اًمٙمريؿ يمت هذا اًمٙمتاب ُمـ أهؿّ  ٕمدّ يُ      

سماًمنمح واًمتٗمسػم، وسمٞمان ُما ومٞمٝما ُمـ ومٜمقن سمالهمٞمة، وصقر سمديٕمٞمة، وعمحات إقمجازية، ي٘مقل 

، وٟمٔمٛمتف ُمٕمٝما ذم ؾمٚمؽ، ذم أهار (2)وهذا يمتاب ؿمٗمٕمت سمف شمٚمؽ» اًمسٞمقـمل ذم ُم٘مدُمة يمتاسمف:

آين: ُمـ أهار اًمت٘مديؿ اًمٕمٚمامء ذم اًمٜمٔمؿ اًم٘مر اًمتٜمزيؾ أذيمر ومٞمف مجع ُما وصؾ إمم قمٚمٛمل ُمـ يمالم

 واًمت٠ميمٞمد، واحلذف واإلجياز، واإلـمٜماب، واًمٜمٙمت اًمبٞماٟمٞمة...، واألٟمقاع اًمبديٕمٞمة...، واًمت٠مظمػم،

ُمـ   ُمٜماؾمبة شمرشمٞمب اًمسقر، واخلٗمّل وأسملّم  ... ف قمغم اًم٘مراءات اعمختٚمٗمة اعمِمٝمقرة واًمِماذة،ٟمب  وأُ 

         . (3) «شمراه ُمـ اًمٜمٙمت واألهارُمٜماؾمبات اآليات، إمم همػم ذًمؽ مما 

سماألُمقر اًمبالهمٞمة، واًمٙمِمػ قمـ إقمجازها، ودمٚمٞمتٝما  وواوح ُمـ يمالم اًمسٞمقـمل أٟمف هيتؿّ    

دمٚمٞمة واوحة، ومال يٙماد يؽمك ذم يمتاسمف آية ومٞمٝما ُمٚمٛمح سمٞماين، أو ومـ سمديٕمل، إال وأؿمار إًمٞمف، ٟم٘ماًل 

وىمد وصؾ اًمسٞمقـمل ذم شمٗمسػمه آلي اًم٘مرآن  قمـ همػمه ُمـ اًمٕمٚمامء، أو ايمتِماوًما ُمـ شمٚم٘ماء ٟمٗمسف،

(، وىمد ىمال شمٚمٛمٞمذه حمٛمد سمـ حمٛمد 94اًمٙمريؿ ذم هذا اًمٙمتاب إمم ؾمقرة اًمتقسمة، قمٜمد اآلية )

هذا آظمر ُما اٟمتٝمك  »: -هـ987اًمذي اٟمتٝمك ُمـ يمتاسمة اًمٜمسخة اًمثاٟمٞمة هلذا اًمتٗمسػم ؾمٜمة  -اًمسٜمٝمقري

 .(4) « اًمٗمْمؾ قمبد اًمرمحـ اًمسٞمقـمل...إًمٞمف ؿمٞمخٜما، طماومظ اًمٕمٍم اعمجتٝمد، ضمالل اًمديـ أسمق 

                                       
 .(39-8/33ًمسٞمقـمل )ايٜمٔمر: ىمٓمػ األزهار ذم يمِمػ األهار،   (8)
ػ شمٗمسػمه: ىمٓمػ األزهار، ومٝمذا اًمتٗمسػم ُمٙمٛمؾ ٗمٝما ذم قمٚمقم اًم٘مرآن ىمبؾ أن ي١مًمّ اؾمؿ اإلؿمارة يٕمقد إمم اًمٙمتب اًمتل أًمّ  (4)

ٜمباط اًمتٜمزيؾ( ًمٚمٙمتب اًمتل ىمبٚمف، ُمثؾ: شمٗمسػم )شمرمجان اًم٘مرآن(، و)اإلشم٘مان ذم قمٚمقم اًم٘مرآن(، ويمتاب )اإليمٚمٞمؾ ذم اؾمت
و)ًمباب اًمٜم٘مقل( وهق ذم أؾمباب اًمٜمزول، ويمتاب )ُمٕمؽمك األىمران ذم ُمِمؽمك اًم٘مرآن(، و)جماز اًمٗمرؾمان إمم جماز 

 اًم٘مرآن(، ويمتاب )مخائؾ اًمزهر ذم ومْمائؾ اًمسقر(.
 .(98-8/95ًمسٞمقـمل )اىمٓمػ األزهار ذم يمِمػ األهار،  ( 3)
 .(8/85) اعمرضمع اًمساسمؼ  (2)
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واًمٜمسخة اعمقضمقدة واعمٓمبققمة ُمـ هذا اًمتٗمسػم حتٛمؾ اجلزء األول ُمٜمف، وًمٕمؾ هذا هق ُما   

ألطمد  ـ  َس ؾ ًمف اعم١مًمػ ىمبؾ ووماشمف، أو أن هٜماك ضمزًءا آظمر، ًمٙمـ مل يّمؾ إًمٞمٜما، ومل يتَ شمقّص 

 احلّمقل قمٚمٞمف، وحت٘مٞم٘مف، وإفمٝماره ًمٚمٜماس.

أمحد سمـ حمٛمد احلامدي هذا اًمتٗمسػم، ودرؾمف دراؾمة حتٚمٞمٚمٞمة ىمبؾ أن  وىمد طم٘مؼ اًمديمتقر   

يبدأ سمتح٘مٞم٘مف، وم٠مؿمار ذم دراؾمتف إمم قمٍم اعم١مًمػ ُمـ اًمٜماطمٞمة اًمسٞماؾمٞمة، واالىمتّمادية، 

ج قمغم طمٞماة اعم١مًمػ، وـمٚمبف ًمٚمٕمٚمؿ، وؿمٞمقظمف، وشمالُمٞمذه، وُم١مًمٗماشمف، صمؿ أؿمار واًمٕمٚمٛمٞمة، صمؿ قمرّ 

اًمذيـ ٟم٘مؾ قمٜمٝمؿ، وأظمذ ُمـ يمتبٝمؿ، صمؿ شمٓمرق عمٜمٝمج اعم١مًمػ إمم ُمّمادر اًمٙمتاب، وأهؿ اًمٕمٚمامء 

ذم شمٗمسػمه، صمؿ ىمارن سملم يمتايب اعم١مًمػ )ىمٓمػ األزهار( و )ُمٕمؽمك األىمران(، صمؿ وصػ 

 .(1)اعمخٓمقـمات اًمتل وضمدها، واقمتٛمد قمٚمٞمٝما ذم حت٘مٞم٘مف

 مصادر الكتاب: -3
يمٚمف ٟم٘مقالت، وىمد  يمان اًمسٞمقـمل ذم شمٗمسػمه يمثػم اًمٜم٘مؾ قمـ همػمه، طمتك يٙماد يٙمقن يمتاسمف 

ب قمغم يمالم أطمدهؿ، ويذيمر رأيف، وىمد يٜمٗمرد ٕم٘م  د اًمٜم٘مؾ، ومٞمُ خيرج ذم سمٕمض األىماويؾ قمـ جمرّ 

سمرأي مل يسب٘مف إًمٞمف أطمد، وهٜماك ُمّمادر قمديدة أيمثر اًمٜم٘مؾ قمٜمٝما، وأؿمار إًمٞمٝما، إُما شمٍمحًيا، أو 

 يمثر اًمٜم٘مؾ قمٜمٝمؿ: شمٚمٛمٞمًحا، وهٜماك ُمّمادر أظمرى يمان ىمٚمٞمؾ اًمٜم٘مؾ قمٜمٝما، وأهؿ اًمٕمٚمامء اًمذيـ أ

 ،(ـه528)ت، واسمـ قمٓمٞمة (ـه696)ت، واًمرازي (ـه595)ت، واًمٙمرُماين (ـه725)تأسمقطمٞمان 

، هـ(729)ت، واألصٗمٝماين (ـه733)ت، واسمـ مجاقمة (ـه594)ت، واًمراهمب (ـه538)ت واًمزخمنمي

 ، واًمٓمٞمبلهـ(658)ت، واًمزُمٚمٙماين (ـه798)ت اًمتٗمتازاين، وؾمٕمد اًمديـ (ـه685)تواًمبٞمْماوي 

 (2).(ـه723)ت

وُمـ أهؿ األًمٗماظ اًمتل يستخدُمٝما اًمسٞمقـمل ذم اًمدالًمة قمغم اظمتٞماراشمف واٟمٗمراداشمف  -

 ، )وهق ٟمقع همريب مل أرَ (4)، )وهق قمزيز ذم اًم٘مرآن((3)اًمبالهمٞمة ذم شمٗمسػمه: )وأطمسـ ُمـ هذا(
                                       

  (.85-8/85) ، اًمسٞمقـملهاريٜمٔمر: ىمٓمػ األز ( 8)
 .(59-8/58) اعمرضمع اًمساسمؼ يٜمٔمر:  (4)
 .(8/348)اعمرضمع اًمساسمؼيٜمٔمر:   (3)
 .(8/253( )8/259( )8/395( )8/259يٜمٔمر: اعمرضمع اًمساسمؼ )  (2)
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ُمـ  )ومل أرَ  ض ًمذًمؽ(ُمـ شمٕمرّ  ، )مل أرَ (3)وأومردهتا سمت٠مًمٞمػ(، )(2)، )فمٝمر زم((1)ف قمٚمٞمف(ُمـ ٟمبّ 

 .(5)، )وفمٝمر زم ذم وضمف اخلتؿ هبا ُما مل أىمػ قمٚمٞمف ألطمد((4)( ف ًمفشمٜمبّ 
 
 
 

 
 

                                       
 .(8/295) ىمٓمػ األزهار، اًمسٞمقـمليٜمٔمر:  ( 8)
 .(8/479يٜمٔمر: اعمرضمع اًمساسمؼ )  (4)
 .(8/599يٜمٔمر: اعمرضمع اًمساسمؼ )  (3)
 .(4/935( )8/579يٜمٔمر: اعمرضمع اًمساسمؼ ) ( 2)
 .(4/8846يٜمٔمر: اعمرضمع اًمساسمؼ )  (5)
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 املبحث األول: 
 البالغية إىل نهاية اجلسء األول انفرادات الصيوطي وتعليقاته 

 يت نتىت  مت زت رت يب ىب نب مب زب رب يئ﴿   قال تعاىل: -1
 لك اك يق ىق ىفيف  يث ىث نث مث زث رث
 ٰى ين  ننىن من زن رن مم ام ىليل مل  يك ىك مك
 [46]اًمب٘مرة:   ﴾مي زي ري

ٟم٘مؾ اًمسٞمقـمل يمالم اعمٗمنيـ قمام ورد ذم هذه اآلية ُمـ سمالهمة وشمٗمسػم، وذم آظمر اعم٘مٓمع 
يذيمر ومٞمف ُمقاوع اعم٘ماسمٚمة،  هـ(769)شمٓمرق عمقاوع اًمٓمباق واعم٘ماسمٚمة، وٟم٘مؾ يمالًُما السمـ قم٘مٞمؾ 

 ٟم٘مؾ قمٜمٝمؿ. ق هلا أطمد ممـصمؿ قمّٚمؼ قمٚمٞمف، واٟمٗمرد سمذيمر ُمقوع ضمديد عم٘ماسمٚمة مل يتٓمرّ 
ىمال اسمـ قم٘مٞمؾ: وىمد وىمع ذم هذه اآليات مخس ُم٘ماسمالت، سملم )سمٕمقوة( و )ُما »ي٘مقل:    

ومقىمٝما(، وسملم )آُمٜمقا( و )يمٗمروا(، وسملم )يْمؾ( و )هيدي(، وسملم )يٜم٘مْمقن( وسملم 
وؾمادس: سملم )يٕمٚمٛمقن( و )ي٘مقًمقن(، ألن  ىمىمٚمٚمتت::)ي٘مٓمٕمقن(، و)يقصؾ( ذيمره سمٕمْمٝمؿ، 

ًم٘مٚمب، وسماًمثاين: اًم٘مقل اًمّمادر قمـ اًمٚمسان، ومها ظمالومان ذم اجلٛمٚمة، اعمراد سماألول االقمت٘ماد سما
     .(1)«وذًمؽ يمان ذم اًمٓمباق واعم٘ماسمٚمة

ومٝمٜما يذيمر اًمسٞمقـمل أن ذم اآلية شمْماًدا سملم )يٕمٚمٛمقن( و )ي٘مقًمقن(، وماًمتْماد ًمٞمس سملم 
اًم٘مقل يٙمقن ، وماًمٕمٚمؿ ال يٙمقن إال سمٕمد اقمت٘ماد ذم اًم٘مٚمب، واًمٚمٗمٔمتلم، سمؾ ومٞمام حتٛمالٟمف ُمـ ُمٕمانٍ 

    سماًمٚمسان، وم٘ماسمؾ سملم اًم٘مٚمب واًمٚمسان.

ومل أقمثر قمغم ىمقل ألطمد اعمٗمنيـ أو اًمبالهمٞملم اًمساسم٘ملم ًمٚمسٞمقـمل يذيمر أن هٜماك شمْماًدا  

ذم شمٗمسػمه، وم٘مد ذيمر  هـ(893)أو ُم٘ماسمٚمة سملم )يٕمٚمٛمقن( و )ي٘مقًمقن(، إال إؿمارة ُمـ اسمـ قمرومة 

ح أن واًمت٘ماسمؾ يٙمقن ذم اًمٙمالم اعمحذوف، ًمٙمٜمف رضّم يمالًُما ىمريًبا ُمـ هذا، وأن ذم اآلية طمذوًما، 

ذم ُمقوع احلال ُمـ اجلٛمٚمة  ﴾لك اك يق ىق ة وهل: ﴿شمٙمقن اجلٛمٚمة اًمثاٟمٞم

اآلية  » ، وًمٞمست مجٚمة ُمست٠مٟمٗمة، ي٘مقل:﴾مث زث رث يت ، وهل: ﴿األومم

                                       
 .(442-8/443ًمسٞمقـمل )اىمٓمػ األزهار،   (8)
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ومٞمٝما طمذف اًمت٘ماسمؾ، أي: وم٠مُما اًمذيـ آُمٜمقا ومٞمٕمٚمٛمقن أٟمف احلؼ ُمـ رهبؿ، وي٘مقًمقن ذًمؽ 

اًمذيـ يمٗمروا ومٞم٘مقًمقن ُماذا أراد اهلل هبذا ُمثاًل، ويٕمت٘مدون ذًمؽ سم٘مٚمقهبؿ،  سم٠مًمسٜمتٝمؿ، وأُما

وًمذًمؽ مل ي٘مؾ ذم اًمٙماومريـ: سمامذا أراد رسمٜما هبذا ُمثاًل، ويٛمٙمـ أن شمٙمقن هذه اجلٛمٚمة ذم ُمقوع 

احلال ُمـ األومم، وهق أصقب ُمـ يمقهنا اؾمتئٜماوًما: ألن اعم١مُمٜملم إذا اقمت٘مدوا أٟمف احلؼ طماًمة 

 .(1)«اعمٕماٟمد هلؿ ومٞمف، وم٠مطمرى أن يٕمت٘مدوا صحتف ُمع قمدم اعمخاًمػوضمقد اعمخاًمػ و

وًمٕمؾ هذا اًمتْماد اًمذي ذيمره اًمسٞمقـمل يدظمؾ وٛمـ اًمٓمباق اعمجازي أو اعمٕمٜمقي 

، ومٞمٙمقن اًمتْماد سملم اًم٘مٚمب واًمٚمسان، وماًمٕمٚمؿ يستٚمزم االقمت٘ماد سماًم٘مٚمب، واًم٘مقل (2)اخلٗمل

 يٙمقن سماًمٚمسان.

 حل جل مك لك خك حك جك مق حق مف خف حف﴿  قال تعاىل: -2
  [28]اًمب٘مرة:  ﴾ مم خم حم جم هل مل خل

وذم  ﴾جل مك لك﴿ اظمتٚمػ اعمٗمنون ذم ُمرضمٕمٞمة اًمْمٛمػم ذم )ُمٜمٝما( ذم ىمقًمف شمٕمامم:

، أهيام يرضمع ًمٚمٜمٗمس األومم؟ وأهيام يرضمع ًمٚمٜمٗمس اًمثاٟمٞمة؟ وىمد ﴾هل مل خل﴿ ىمقًمف شمٕمامم:

ر، أُما ٟم٘مؾ اًمسٞمقـمل سمٕمض أىمقال اعمٗمنيـ ذم هذا اعمقوقع، واظمتالومٝمؿ ذم ُمرضمٕمٞمة اًمْمامئ

 خل﴿ًمٚمٜمٗمس األومم، وذم ىمقًمف:  ﴾جل مك لك﴿هق وم٘مد اظمتار أن يرضمع اًمْمٛمػم ذم ىمقًمف: 
ه وضمًٝما طمسٜمًا، وذيمر أٟمف قمغم هذا اًم٘مقل يٙمقن ذم اآلية ًمٚمٜمٗمس اًمثاٟمٞمة، وقمد  ﴾، هل مل

 .(3)واًمٜمنم اعمرشمب ٜمات اًمبديٕمٞمة، وهق أؾمٚمقب اًمٚمّػ ـ ُمـ اعمحّس حمس  

﴾ حل جل مك  لك ذم ىمقًمف هٜما: ﴿ىمٚمت: وًمق ضمٕمؾ اًمْمٛمػم » ي٘مقل اًمسٞمقـمل:
ًمٚمٜمٗمس اًمثاٟمٞمة اعمجزي قمٜمٝما،  ﴾جم هل مل خل ًمٚمٜمٗمس األومم اجلازية، وذم ىمقًمف: ﴿

 .(4) «ًمٙمان وضمًٝما طمسٜمًا، ويٙمقن ومٞمف ًمػ وٟمنم ُمرشمب
                                       

 .(488-8/489اسمـ قمرومة ) ،شمٗمسػم اسمـ قمرومة (8)
 (.457-455ويٜمل )ًم٘مز، ا. اإليْماح«يـ، وىمد يٙمقن فماهًرا، وىمد يٙمقن ظمٗمًٞماهق اجلٛمع سملم اعمتْمادّ »اًمٓمباق اعمٕمٜمقي:  (4)
هق: ذيمر ُمتٕمدد  قمغم ضمٝمة اًمتٗمّمٞمؾ أو اإلمجال، صمؿ ذيمر ُما ًمٙمؾ واطمد ُمـ همػم شمٕمٞملم، صم٘مة سم٠من اًمساُمع »اًمٚمػ واًمٜمنم:   (3)

 (.468ًمٚم٘مزويٜمل ) ،. اإليْماح«واًمٜمنم اعمرشمب: هق ُما ضماء قمغم ٟمٗمس شمرشمٞمب اًمٚمّػ  .ه إًمٞمفيردّ 
  .(8/428ًمسٞمقـمل )اىمٓمػ األزهار،   (2)
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ذم اعمقوٕملم،  ﴾هل﴿وإذا اؾمتٕمروٜما أىمقال اعمٗمنيـ ذم ُمرضمٕمٞمة اًمْمٛمػم ذم ىمقًمف:     
 ؿ ًمٚمثاٟمٞمة، وسمٕمْمٝمؿ جيّقز األُمريـ.ًمقضمدٟما سمٕمْمٝمؿ يرضمٕمف ًمٚمٜمٗمس األومم، وسمٕمْمٝم

ومٛمـ اعمٗمنيـ اًمذيـ اظمتاروا رضمقع اًمْمٛمػم األول ًمٚمٜمٗمس األومم، واًمْمٛمػم اًمثاين 
أن  (روح اعمٕماين)ذم شمٗمسػمه هـ( 8479)، وم٘مد ٟم٘مؾ األًمقد هـ(689) ًمٚمٜمٗمس اًمثاٟمٞمة، اًمٙمقار

اًمثاٟمٞمة، قمغم  اظمتار ضمٕمؾ اًمْمٛمػم األول ًمٚمٜمٗمس األومم، واًمْمٛمػم اًمثاين ًمٚمٜمٗمس اًمٙمقار
ومٞمٙمقن اًمٙمقار   .(1)ـمري٘مة اًمٚمػ واًمٜمنم عما ومٞمف ُمـ إضمراء اجلٛمٚمتلم قمغم اعمٕمٜمك اًمٔماهر ُمٜمٝمام

 ىمد ؾمبؼ اًمسٞمقـمل ذم ضمٕمؾ هذه اآلية ُمـ أؾمٚمقب اًمٚمػ واًمٜمنم.
إمم اًمٜمٗمس اًمثاٟمٞمة اًمٕماصٞمة،  ﴾ جل لكمك ﴿اًمْمٛمػم ذم ىمقًمف: وُمـ اعمٗمنيـ ُمـ يرضمع 

، واًمٜمٞمساسمقري (4)هـ(685)، واًمبٞمْماوي (3)هـ(696)ي ، واًمراز(2)هـ(538) اًمزخمنمييم
 ، ًمٙمٜمٝمؿ ضمقزوا أن يرضمع ًمٚمٜمٗمس األومم.(5)هـ(859)

ا﴿اًمْمٛمػم ذم ومػمى سم٠من هـ( 725أُما أسمق طمٞمان )       ًَ  ﴾ٟمٗمس﴿جيقز أن يٕمقد قمغم  ﴾ِمۡو
األومم، ًمٙمٜمف رضّمح قمقده  ﴾ٟمٗمس﴿اعمت٠مظمرة: ألهنا أىمرب ُمذيمقر، وجيقز أن يٕمقد اًمْمٛمػم قمغم 

، ﴾خك حك جك مق حق مف ﴿ ث قمٜمٝما ذم ىمقًمف:مم اًمٜمٗمس األومم، ألهنا هل اعمحد  إ
 .(6)واًمٜمٗمس اًمثاٟمٞمة هل ُمذيمقرة قمغم ؾمبٞمؾ اًمٗمْمٚمة ال اًمٕمٛمدة

ب، ومٛمقوع ؾ واًمٜمنم اعمرشم  وإذا أضمريٜما اًمٚمػ واًمٜمنم ذم هذه اآلية، ومٞمٙمقن ُمـ اًمٚمػ اعمٗمّم  
 ﴾ٟمٗمس﴿ة ومٙمٚمٛم، ﴾خك حك جك مق حق مف ﴿ؾ ضماء ذم ىمقًمف شمٕمامم: اًمٚمػ اعمٗمّّم 

ُما ي٘ماسمؾ يمؾ    اهللة ختتٚمػ قمـ األظمرى، صمؿ سملّم وردت ذم هذه اآلية ُمرشملم، وذم يمؾ ُمر
وىمال قمـ اًمثاٟمٞمة: ﴾ حل جل مك  لك ﴿ٟمٗمس سمٓمريؼ اًمٜمنم، وم٘مال قمـ اًمٜمٗمس األومم: 

  .﴾جم هل مل خل﴿
                                       

  .(8/453ألًمقد )، اروح اعمٕماين ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن اًمٕمٔمٞمؿ واًمسبع اعمثاينيٜمٔمر:  (8)
 .(8/837ًمزخمنمي )، ايٜمٔمر: اًمٙمِماف قمـ طم٘مائؼ همقاُمض اًمتٜمزيؾ( 4)
 .(3/295ًمرازي )، ايٜمٔمر: ُمٗماشمٞمح اًمٖمٞمب )اًمتٗمسػم اًمٙمبػم(( 3)
 .(8/78ًمبٞمْماوي )ا ،يٜمٔمر: أٟمقار اًمتٜمزيؾ وأهار اًمت٠مويؾ ( 2)
 (.8/489ًمٜمٞمساسمقري )ا ،ئب اًم٘مرآن ورهمائب اًمٗمرىمانيٜمٔمر: همرا (5)
  .(8/398طمٞمان ) أسمق ،يٜمٔمر: اًمبحر اعمحٞمط ذم اًمتٗمسػم( 6)
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  ڻ  ڻڻ  ڻ  ں        ں  ڱ   ڱ  ڱ  ڱ  ڳ  ڳ  ڳ ﴿ قال تعاىل: -3
   ﮳  ﮲ۓ  ۓ  ے  ے  ھ  ھ  ھ  ھہ  ہ   ہ  ہ   ۀ  ۀ

  [72]اًمب٘مرة: ﴾    ﮿  ﮾  ﮽  ﮼  ﮻  ﮺﮹  ﮸  ﮷  ﮶  ﮵  ﮴

ذم ُمٕمرض يمالم اًمسٞمقـمل قمـ هذه اآلية ٟم٘مؾ يمالم اعمٗمنيـ قمـ ٟمقع )أو( ذم ىمقًمف شمٕمامم: 

ف ؼ قمٚمٞمف، ويم٠مٟمّ ، ومل يرضمح ىمقاًل قمغم آظمر، صمؿ ٟم٘مؾ يمالم أيب طمٞمان، وقمٚمّ ﴾ري ٰى ين ﴿

 .واًمٜمنم اؾمتحسٜمف، واظمتار ضمٕمؾ هذه اآلية ُمـ ؿمقاهد اًمٚمّػ 

ضمٞمب سم٠مهنا سمٛمٕمٜمك اًمقاو، ؾ: )أو( ًمٚمِمؽ، وهق حمال قمغم اهلل شمٕمامم، وأُ ىمٞم »ي٘مقل اًمسٞمقـمل: 

ُمـ أو ًمإلرضاب، أو ًمتخٞمػم اًمساُمع، أو ًمإلهيام قمٚمٞمف، أو ًمٚمِمؽ سماًمٜمسبة إًمٞمف، واعمٕمٜمك: أن 

ف ىمٚمقهبؿ سماحلجارة، أو سمام هق أؿمد ُمٜمٝما ىمسقة، واظمتار أسمق طمٞمان أهنا ًمٚمتٜمقيع، قمرف طماهلؿ ؿمب  

لم: ىمٚمقب يماحلجارة ىمسقة، وىمٚمقب أؿمد ىمسقة ُمٜمٝما، وم٠ممجؾ ذًمؽ، ذم ويم٠من ىمٚمقهبؿ قمغم ىمسٛم

ؼ صمؿ قمٚم   ،(1)«ُمٜمٝماع إمم ُمِمبف سماحلجارة، وإمم أؿمد ؾ وٟمق  ﴾، صمؿ ومّم  مم ام يلىمقًمف: ﴿

ىمقًمف شمٕمامم:  ومٝمق ًمػ وٟمنم جمٛمؾ، قمغم طمدّ  » اًمسٞمقـمل سمٕمد ٟم٘مٚمف ًمٙمالم أيب طمٞمان سم٘مقًمف:

 .(2)«﴾حمخم جم يل ىل مل﴿

)أو(، وسملم اؾمتحساٟمف ًمرأي أيب طمٞمان، واظمتٞماره سم٠من شمٙمقن وماًمسٞمقـمل ٟم٘مؾ ُمٕماين 

ٜمًا سمديٕمًٞما، ومذيمره وسملم ٟمققمف، وأٟمف ُمـ اًمٚمػ اعمجٛمؾ ًمٚمتٜمقيع، صمؿ عمح ُمـ يمالم أيب طمٞمان حمّس 

 واًمٜمنم اعمٗمّمؾ.

 نن ﴿، صمؿ ومّمؾ اًمٜمنم سمٕمده، وم٘مال: ﴾مم﴿وماًمٚمػ اعمجٛمؾ ذم هذه اآلية ذم ىمقًمف: 
ىمسقة  ، أي وىمٚمقب أؿمد﴾ري ٰى ين﴿، أي ىمٚمقب يماحلجارة، صمؿ ىمال: ﴾ىن

ُمـ احلجارة، ومٙم٠من اًم٘مٚمقب قمغم ىمسٛملم: ىمسٌؿ ىمٚمقهبؿ ىماؾمٞمة يماحلجارة، وىمسٌؿ ىمٚمقهبؿ أؿمد 

 ىمسقة ُمـ احلجارة. 

                                       
 .(8/472ًمسٞمقـمل )اىمٓمػ األزهار، ( 8)
  .(8/472اعمرضمع اًمساسمؼ ) (4)
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 ىث  نث زثمث رث يت ىت نت مت زت﴿ قال تعاىل: -4
﴾ مم ام يل ىل مل  يك ىك لكمك اك يق ىق يف ىف يث

 [89]اًمب٘مرة:
ۡعُدوَدة  ﴿مم هٜما: ذم شمٗمسػم اًمسٞمقـمل هلذه اآلية قمّرج قمغم اًمٗمرق سملم ىمقًمف شمٕما وذم ؾمقرة  ﴾مَّ

ۡعُدوَدَٰت  ﴿آل قمٛمران  ، وٟم٘مؾ يمالًُما ًمبٕمض اًمٕمٚمامء واعمٗمنيـ، وقمّٚمؼ قمٚمٞمف، ي٘مقل: ﴾مَّ
ۡعُدوَدَٰت  ﴿ :﴾، وذم آل قمٛمرانزثمث رث يت ىت نت مت زت﴿»  ﴾مَّ

ۡعُدوَدَٰت  وجيقز أن يٙمقن ﴿ة اًمتٜمزيؾ، ىمال: ر  اؾمتٞمٗماء الؾمتٕمامل اجلٛمٕملم، يمذا ذم دُ  مجع  ﴾مَّ
ۡعدُ ﴿ ىمٚمت: فمٝمر زم ذم ذًمؽ ٟمٙمتة، وهق أن اًمرواية قمـ اسمـ قمباس وهمػمه، اظمتٚمٗمت ذم  .﴾وَدة  مَّ

قمدة األيام، ومٗمل رواية أهنؿ ىماًمقا: ؾمبٕمة أيام، وذم رواية أرسمٕملم، وـمريؼ اجلٛمع، أن ومريً٘ما ُمـ 
ۡعُدوَدة  اًمٞمٝمقد ىماًمقا سماألول، وومريً٘ما آظمر ىماًمقا سماًمثاين، ومٚمٕمؾ ذيمر ﴿ ىمال ﴾ إؿمارة إمم ىمقل ُمـ مَّ

ۡعُدوَدَٰت  ؾمبٕمة، و﴿ ۡعُدوَدة  اًمذي هق مجع ﴿ ﴾مَّ ﴾ إؿمارة إمم ىمقل ُمـ ىمال أرسمٕملم، أو مَّ
ۡعُدوَدة  ﴿ ۡعُدوَدَٰت  ﴾ اًمذي هق ًمٚمٙمثرة، ًمألرسمٕملم، و﴿مَّ اًمذي ًمٚم٘مٚمة، ًمٚمسبٕمة، واهلل أقمٚمؿ  ﴾مَّ

 .(1)«سمٛمراده، صمؿ رأيت اسمـ مجاقمة ؾمب٘مٜمل إمم ذًمؽ
اآليتلم، واًمٗمرق سمٞمٜمٝمام، ٟمجد أن أهمٚمبٝمؿ همّٚمب وإذا اؾمتٕمروٜما شمقضمٞمف اعمٗمنيـ هلاشملم 

يرى أن  هـ(249)اجلاٟمب اًمٜمحقي، وضمٕمٚمقه ؾمبًبا ذم االظمتالف سملم اًمٙمٚمٛمتلم، وماإلؾمٙماذم 
، وواوم٘مف يمؾ ُمـ (2)اًمٗمرق ذم اآليتلم سملم اإلومراد واجلٛمع إؿمارة إمم اجلٛمع سملم األصؾ واًمٗمرع

، ًمٙمـ اًمٖمرٟماـمل مل هـ(798) زسمػم اًمٖمرٟماـمل، واسمـ اًم(4)هـ(696)، واًمرازي (3)هـ(595) اًمٙمرُماين
دئت سم٘مقًمف: ر، ومآية اًمب٘مرة سمُ ؾ وشمدسمّ يتقىمػ قمٜمد اًمسبب اًمٜمحقي، سمؾ أواف ؾمبًبا آظمر، ومٞمف شم٠مُمّ 

﴿ ْ ٌا ُ ْ ﴿ :، ومٝمل ُمبٜمٞمة قمغم اإلجياز، أُما آية آل قمٛمران ومجاء أوهلا﴾َوكَال ٌا ُ ۡم كَال ًُ نَّ
َ
َٰلَِم ةِأ ، ومٗمٞمٝما ﴾َذ

وإذ شمبلم ُما ذيمرٟماه، وأٟمف  »ٜمٞمة قمغم اإلـماًمة واإلؾمٝماب، ي٘مقل: زيادة قمـ آية اًمب٘مرة، ومٝمل ُمب
اجلاري اًمٙمثػم ُمع ُما وىمع ذم آية اًمب٘مرة ُمـ اإلجياز، ورم األظمرى ُمـ اإلـماًمة، أال شمرى ىمقًمف 

                                       
 .(8/479ًمسٞمقـمل )اىمٓمػ األزهار،   (8)
 .(465-8/469إلؾمٙماذم )، ايٜمٔمر: درة اًمتٜمزيؾ وهمرة اًمت٠مويؾ  (4)
 .(76ًمٙمرُماين )ص، اأهار اًمتٙمرار ذم اًم٘مرآن، اعمسٛمك )اًمؼمهان ذم شمقضمٞمف ُمتِماسمف اًم٘مرآن عما ومٞمف ُمـ احلجة واًمبٞمان( ( 3)
   .(3/567ًمرازي )ا يٜمٔمر: ُمٗماشمٞمح اًمٖمٞمب، (2)
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يَّام  ﴿شمٕمامم ذم آية آل قمٛمران: 
َ
ٓ أ َوا ٱنلَّاُر إَِّلَّ ْ لَن َتَمسَّ ٌا ُ ۡم كَال ًُ نَّ

َ
َٰلَِم ةِأ ۡعُدوَدَٰت   َذ وذم  ،﴾ا مَّ

وإظمباره شمٕمامم سماهمؽمارهؿ  ،﴾زثمث رث يت ىت نت مت زت﴿اًمب٘مرة: 
ونَ ﴿سم٘مقًمف:  ٌاْ َيۡفََتُ ا ََكهُ ، وهذا سمسط حلاهلؿ احلاُمؾ قمغم ؾمقء ُمرشمٙمبٝمؿ، ﴾وََغرَُّيۡم ِِف دِيوًِِم مَّ

ومل ي٘مع ذم ؾمقرة اًمب٘مرة شمٕمرض ًمٌمء ُمـ ذًمؽ، سمؾ أوضمز اًم٘مقل، ومل يذيمر ؾمببف، ومٜماؾمب 
اجلٛمع اإلؾمٝماب، وًمق مجع ذم ؾمقرة اًمب٘مرة، وأومرد ذم ؾمقرة آل اإلومراد اإلجياز، وٟماؾمب 

 .(1)« قمٛمران، أو أومرد ومٞمٝمام، أو مجع ومٞمٝمام، عما ٟماؾمب، ومقرد يمؾ قمغم ُما يٜماؾمب وجيب
اًمذي ذيمره اًمسٞمقـمل ذم شمٗمسػمه هلذه اآلية، وأٟمف ىمد ؾمب٘مف عما  هـ(733)أُما اسمـ مجاقمة     

 رث يت ىت نت مت زت﴿ىمقًمف شمٕمامم:  »وصؾ ًمف ُمـ شمقضمٞمف، ومٞم٘مقل: 
ۡعُدوَدَٰت  ﴿ وذم آل قمٛمران: ،﴾زثمث وُمٕمدودة: مجع يمثرة، وُمٕمدودات: مجع ىمٚمة؟  ،﴾مَّ

ضمقاسمف: أن ىمائكم ذًمؽ ُمـ اًمٞمٝمقد ومرىمتان: إطمدامها ىماًمت: إٟمام ٟمٕمذب سماًمٜمار ؾمبٕمة أيام، وهل 
رة قمدد أيام اًمدٟمٞما، وىماًمت ومرىمة: إٟمام ٟمٕمذب أرسمٕملم يقًُما، وهل أيام قمبادهتؿ اًمٕمجؾ، ومآية اًمب٘م

 .(2)«حيتٛمؾ ىمّمد اًمٗمرىمة اًمثاٟمٞمة، وآية آل قمٛمران حيتٛمؾ ىمّمد اًمٗمرىمة األومم
وشم٘مدم »ومٚمؿ يذيمر ومرىًما سملم اًمٙمٚمٛمتلم، سمؾ ذيمر أهنام ومّمٞمحتان، ي٘مقل:  هـ(725)أُما أسمق طمٞمان 

شمٗمسػم هذه األيام اعمٕمدودات، ذم ؾمقرة اًمب٘مرة، وم٠مهمٜمك قمـ إقمادشمف هٜما، إال أٟمف ضماء هٜماك 
ۡعُدوَدة  ﴿ ۡعُدوَدَٰت  ﴿ٜما: وه﴾ مَّ ومها ـمري٘مان ومّمٞمحان، شم٘مقل: ضمبال ؿماخمة، وضمبال ؿماخمات،  ﴾مَّ

ومتجٕمؾ صٗمة مجع اًمتٙمسػم ًمٚمٛمذيمر اًمذي ال يٕم٘مؾ شمارة ًمّمٗمة اًمقاطمدة اعم١مٟمثة، وشمارة ًمّمٗمة 
 .(3)«اعم١مٟمثات، ومٙمام شم٘مقل: ٟمساء ىمائامت، يمذًمؽ شم٘مقل: ضمبال راؾمٞمات، وذًمؽ ُم٘مٞمس ُمٓمرد ومٞمف

ٞمقـمل ذم شمٕمٚمٞم٘مف وشمقضمٞمٝمف ًمالظمتالف سملم آية اًمب٘مرة، وآية آل وماًمٜمٙمتة اًمتل ذيمرها اًمس
د هبا اسمـ مجاقمة، وشمبٕمف اًمسٞمقـمل سمٕمد ذًمؽ، وهل ُمبٜمٞمة قمغم االظمتالف ذم قمدة قمٛمران، شمٗمر  

األيام، هؾ هل ؾمبٕمة؟، أم أرسمٕمقن؟، وذم رأيل أن ُما ذيمره اًمسٞمقـمل ُمـ ٟمٙمتة، هل أىمرب 
شمقضمٞمًٝما سمالهمًٞما، أو شمٗمسػًما سمٞماٟمًٞما ًمالظمتالف سملم  ًمٚمجٛمع سملم اًمروايات، واًمتقومٞمؼ سمٞمٜمٝما، وًمٞمس

 اًمٙمٚمٛمتلم ذم اإلومراد واجلٛمع.

                                       
 .(27-8/26ًمٖمرٟماـمل )، اُمالك اًمت٠مويؾ اًم٘ماـمع سمذوي اإلحلاد واًمتٕمٓمٞمؾ ذم شمقضمٞمف اعمتِماسمف اًمٚمٗمظ ُمـ آي اًمتٜمزيؾ  (8)
 .(893اسمـ مجاقمة )ص ،يمِمػ اعمٕماين ذم اعمتِماسمف ُمـ اعمثاين  (4)
 .(3/83يٜمٔمر: اًمبحر اعمحٞمط، أسمق طمٞمان )  (3)
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 مف حفخف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ﴿ قال تعاىل: -5
 [888]اًمب٘مرة: ﴾جل مك لك خك حك جك حقمق

ذيمر اًمسٞمقـمل أن ذم هذه اآلية ُمٚمٛمًحا سمالهمًٞما، وهق اًمٚمػ واًمٜمنم، طمٞمث ضماء اًمٚمػ جمٛماًل 
ْ ﴿ذم ىمقًمف شمٕمامم:  ٌا ُ ، ومقاو اجلامقمة يدل قمغم ومري٘ملم خمتٚمٗملم ُمـ أهؾ اًمٙمتاب، مها: ﴾َوكَال

اًمٞمٝمقد، واًمٜمّمارى، وُمٕمٜمك هذه اآلية: وىماًمت اًمٞمٝمقد: ًمـ يدظمؾ اجلٜمة إال ُمـ يمان هيقدًيا، 
وىماًمت اًمٜمّمارى: ًمـ يدظمؾ اجلٜمة إال ُمـ يمان  ٟمٍماٟمًٞما، ومجاء سماًمٚمػ جمٛماًل ُمتٕمدًدا، صمؿ ذيمر 

 شمٕمٞملم، صم٘مة سم٠من اًمساُمع يرد يمؾ ىمقل إمم صاطمبف. ُما خيص يمؾ ومريؼ سماًمتٗمّمٞمؾ ُمـ همػم
ومٞمف ًمػ وٟمنم جمٛمؾ، أي وىماًمت اًمٞمٝمقد: ًمـ يدظمؾ اجلٜمة إال ُمـ يمان  » ي٘مقل اًمسٞمقـمل:

غ ًمإلمجال ذم اًمٚمػ، هقًدا، وىماًمت اًمٜمّمارى: ًمـ يدظمؾ اجلٜمة إال ُمـ يمان ٟمّمارى، واعمسق  
ي٘ملم سمدظمقل اآلظمر اجلٜمة، ومقصمؼ صمبقت اًمٕمٜماد سملم اًمٗمري٘ملم، ومال يٛمٙمـ أن ي٘مقل أطمد اًمٗمر

يمؾ ىمقل إمم ومري٘مف، ألُمـ اًمٚمبس، وىمّمد اإلجياز، وىمائؾ ذًمؽ هيقد اعمديٜمة،  دّ اًمٕم٘مؾ ذم أٟمف يرُ 
 .(1)« وٟمّمارى ٟمجران

ومحرف اًمٕمٓمػ )أو( ذم هذه اآلية يدل قمغم شم٘مسٞمؿ اًم٘مقًملم، ًمػمضمع اًمساُمع يمؾ ىمقل إمم 
ارى سمٕمد هذه اآلية، ومال يٛمٙمـ أن اًمٕمداوة اًمتل سملم اًمٞمٝمقد واًمٜمّمىمائٚمف، وم٘مد ذيمر 

 حم جم يل ىل مل خل ﴿يتٛمٜمك يمؾ ومريؼ اخلػم ًممظمر، ي٘مقل شمٕمامم: 
ومٝمذا  ، ]883اًمب٘مرة: ] ﴾ ينىن من خن حن جن يم ىم  مم خم

 دًمٞمؾ قمغم أن يمؾ ومريؼ يٕمادي اآلظمر، وي٘مٍم دظمقل اجلٜمة قمغم ـمائٗمتف.

ومريؼ ُمٜمٝمام ىمال وذم ؿماهد اًمٚمػ واًمٜمنم إجياز، وماًم٘مقل صدر ُمـ اجلٛمٞمع، سماقمتبار أن يمؾ 
ذًمؽ، وماعمٕمٜمك ىماًمت اًمٞمٝمقد: ًمـ يدظمؾ اجلٜمة إال ُمـ يمان ُمٜمٝمؿ، وىماًمت اًمٜمّمارى: ًمـ يدظمؾ 
اجلٜمة إال ُمـ يمان ُمٜمٝمؿ، ومجٛمع اًم٘مرآن سملم ىمقًمٞمٝمام قمغم ـمري٘مة اإلجياز، سمجٛمع ُما اؿمؽميما ومٞمف، 

 وهق ٟمٗمل دظمقل اجلٜمة ًمٖمػم اًمٞمٝمقد واًمٜمّمارى.
، طمٞمث هـ(524)، واسمـ قمٓمٞمة هـ(538) الهمل اًمزخمنميوىمد ؾمبؼ اًمسٞمقـمل هلذا اعمٚمٛمح اًمب

ْ ﴿ذيمرا أن اًمْمٛمػم ذم  ٌا ُ ٝمؿ ومجٕمٝمؿ قمائد قمغم أهؾ اًمٙمتاب، ُمـ اًمٞمٝمقد واًمٜمّمارى، ومٚمٗمّ  ﴾َوكَال
                                       

 .(8/397ًمسٞمقـمل )اىمٓمػ األزهار،   (8)
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 .(1) ذم اًم٘مقل، صم٘مة سم٠من اًمساُمع يرد يمؾ ىمقل إمم ىمائٚمف، قمغم ـمري٘مة اًمٚمػ واإلجياز

 خب حب جب هئ خئمئ  حئ جئ يي ىي ني ﴿ قال تعاىل: -6
 [842]اًمب٘مرة:  ﴾جح مج حج مث هت ختمت حت جت مبهب

، صمؿ قمرف هذا اًمٗمـ (2)ا ُمـ ومٜمقن اًمبديع، وهق اعمراضمٕمةذيمر اًمسٞمقـمل أن ذم هذه اآلية ومٜم  
وذم اآلية ُمـ أٟمقاع اًمبديع: اعمراضمٕمة، وهل أن حيٙمل اعمتٙمٚمؿ ُمراضمٕمة ذم اًم٘مقل، » سم٘مقًمف:

  .(3)«ضمرت سمٞمٜمف وسملم حماور ًمف، سم٠موضمز قمبارة، وأقمدل ؾمبؽ، وأقمذب أًمٗماظ
هذه اآلية ذم سماب اعمراضمٕمة ُمـ يمتاسمف )سمديع اًم٘مرآن(،  هـ(652)وًم٘مد درس اسمـ أيب األصبع 

وذطمٝما ذطًما واومًٞما، وسملم ُمٙماُمـ اًمبالهمة ومٞمٝما، ومٝمل آية مل شمتجاوز ًمٗمٔماهتا صمالث قمنمة 
 .(4)واألُمر واًمٜمٝمل، واًمققمد واًمققمٞمدًمٗمٔمة، وىمد مجٕمت ُمٕماين اًمٙمالم ُمـ اخلؼم واالؾمتخبار، 

اسمـ أيب األصبع قمـ ومـ اعمراضمٕمة ذم هذه قمٜمد شمٗمسػمه هلذه اآلية ٟم٘مؾ يمالم  واًمسٞمقـمل
مجٕمت هذه اآلية صمالث ُمراضمٕمات، ومٞمٝما ىمال اسمـ أيب األصبع:  » اآلية، وقمٚمؼ قمٚمٞمف سم٘مقًمف:

ُمٕماين اًمٙمالم، ُمـ اخلؼم، واالؾمتخبار، واألُمر واًمٜمٝمل، واًمققمد واًمققمٞمد سماعمٜمٓمقق واعمٗمٝمقم. 
ال: مجٕمت اخلؼم، واًمٓمٚمب، واإلصمبات واًمٜمٗمل، واًمت٠ميمٞمد واحلذف، ىمٚمت: أطمسـ ُمـ هذا أن ي٘م

 . (5)«واًمبِمارة واًمٜمذارة، واًمققمد واًمققمٞمد
وًمٞمس ذم شمٕمٚمٞمؼ اًمسٞمقـمل زيادة قمغم يمالم اسمـ أيب األصبع، ألن يمٚمٛمة )اخلؼم( ذم ىمقل اسمـ 

وم٘مد أيب اإلصبع شمِمٛمؾ: اإلصمبات واًمٜمٗمل، واًمت٠ميمٞمد واحلذف: ألهنا أؾماًمٞمب ُمّماطمبة ًمٚمخؼم، 
يٙمقن ُمثبًتا، وىمد يٙمقن ُمٜمٗمًٞما، وىمد يٙمقن ُم١ميمًدا أو همػم ُم١ميمد، وىمد يٙمقن ومٞمف طمذف، أو ال 
حيذف ُمٜمف رء، يمام أن يمٚمٛمتل )اًمبِمارة واًمٜمذارة( قمٜمد اًمسٞمقـمل، هل ذم ُمٕمٜمك )اًمققمد 
واًمققمٞمد( قمٜمد اسمـ أيب اإلصبع، وسم٘مل ًمٚمسٞمقـمل اإلجياز سمٙمٚمٛمة )اًمٓمٚمب( ألهنا شمِمٛمؾ 

                                       
 .(8/898، اسمـ قمٓمٞمة )اًمقضمٞمز اعمحرر ، (8/877ًمزخمنمي )ايٜمٔمر: اًمٙمِماف قمـ طم٘مائؼ همقاُمض اًمتٜمزيؾ،  ( 8)
حيٙمل اعمتٙمٚمؿ ُمراضمٕمة ذم اًم٘مقل، ضمرت سمٞمٜمف وسملم حماور ًمف ذم احلديث، أو سملم اصمٜملم همػمه، سم٠موضمز قمبارة،  أن»  اعمراضمٕمة هل:  (4)

ـ أيب األصبع )ص، ناًم٘مرآ سمديع «.وأسمٚمغ إؿمارة، وأرؿمؼ حماورة، وأقمدل ؾمبؽ وأؾمٝمٚمف، وأقمذب أًمٗماظ وأضمزهلا   .(399اسم
 .(8/348ًمسٞمقـمل )اىمٓمػ األزهار،   (3)
 .(394-398آن، اسمـ أيب األصبع )يٜمٔمر: سمديع اًم٘مر  (2)
 .(8/348ًمسٞمقـمل )اىمٓمػ األزهار،  ( 5)
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ر، واًمٜمٝمل( ذم ىمقل اسمـ أيب اإلصبع، وزاد اسمـ أيب اإلصبع سم٘مقًمف: )االؾمتخبار، واألُم
 )اعمٜمٓمقق واعمٗمٝمقم(، وًمٞمس ذم يمالم اًمسٞمقـمل ُما يدل قمٚمٞمف. 

 جض مص خص حص مس  خس حس جس مخ جخ ﴿ قال تعاىل: -7
  خف حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض حضخض
  [845]اًمب٘مرة:﴾  مف

، ورسمط ﴾ حص ﴿ف: هذه اآلية شمقىمػ اًمسٞمقـمل قمٜمد اًم٘مراءات اعمتقاشمرة ذم ىمقًمذم شمٗمسػم 
، وذيمر اعمٕماين اعمِمٝمقرة هلا، صمؿ مجع سملم ىمراءات اًمٗمٕمؾ )اختذوا(، ﴾حض﴿ هبا ُمٕمٜمك ىمقًمف:
رئ سمٗمتح اخلاء قمغم ﴾، ىمُ حضخض جض مص خص حص﴿»ي٘مقل: ، ﴾حض﴿وُمٕمٜمك يمٚمٛمة 

اخلؼم، وهق ُمتّمؾ سمام ىمبٚمف وُما سمٕمده، وسمٙمنها قمغم األُمر، وم٘مٞمؾ قمغم شم٘مدير: وىمٚمٜما اختذوا، ... 
 صالة، وىمٞمؾ: ُمقوع دقماء، ىمٚمت: وال يبٕمد إرادة األُمريـ، أوىمٞمؾ: ُمقوع  ﴾حضو﴿

 .(1)«اظمتّماص األول سم٘مراءة اًمٙمن يمام سمٞمٜمف ؾمبب اًمٜمزول، واًمثاين سم٘مراءة اًمٗمتح
وإذا رضمٕمٜما ًمتٗمسػم اًمٕمٚمامء هلذه اآلية ٟمجد أهنؿ ذيمروا اظمتالف اًم٘مراء ذم ىمراءة اًمٗمٕمؾ 

ذم )أطمٙمام اًم٘مرآن(  هـ(379)ّماص )اختذوا(، واظمتالف شمٗمسػم يمٚمٛمة )ُمّمغم( وم٘مط، وماجل
شمٓمرق عمٕمٜمك يمٚمٛمة )ُمّمغم(، وذيمر هلا صمالصمة أىمقال، واظمتار ُمٜمٝما أن ُمٕمٜمك )ُمّمغم( أي: ضمٕمٚمف 

وىمد اظمتٚمػ ذم اعمٕمٜمك اعمراد سم٘مقًمف: »  قمٜمده، ألن فماهر اًمٚمٗمظ ي٘متْمٞمف، ي٘مقل:ّمغم  ُمٙماًٟما يُ 
٘مقًمف شمٕمامم: إذ هل اًمدقماء، ًم ;وم٘مال ومٞمف جماهد: ُمدقمك، وضمٕمٚمف ُمـ اًمّمالة، ﴾حض﴿
، وىمال احلسـ: [56]األطمزاب:  ﴾ يب ىب نب مب زب  رب يئ﴿

قا قمٜمده، وهذا هق اًمذي ي٘متْمٞمف فماهر ُمروا أن يّمٚم  : أُ ّي د  أراد سمف ىمبٚمة، وىمال ىمتادة واًمس  
ـمٚمؼ شمٕم٘مؾ ُمٜمف اًمّمالة اعمٗمٕمقًمة سمريمقع وؾمجقد، أال شمرى أن ألن ًمٗمظ اًمّمالة إذا أُ  ;اًمٚمٗمظ

ألؾماُمة سمـ زيد:  ومٞمف صالة اًمٕمٞمد؟ وىمال اًمٜمبل  ّمغمُمّمغم اعمٍم هق اعمقوع اًمذي يُ 
سمٕمد  ×ْما ومٕمؾ اًمٜمبليٕمٜمل سمف ُمقوع اًمّمالة اعمٗمٕمقًمة، وىمد دل قمٚمٞمف أي (اعمّمغم أُماُمؽ)

 .(2)«شمالوشمف اآلية
                                       

 .(343-8/344) ، اًمسٞمقـملىمٓمػ األزهار (8)
 .(8/98جلّماص )، اأطمٙمام اًم٘مرآن  (4)
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ومذيمر اًم٘مراءات ذم )اختذوا(، وسملم اعمٕمٜمك اًمّمحٞمح ًمٙمٚمٛمة )ُمّمغم(،  هـ(586)أُما اًمبٖمقي 

ُِذوا﴿ىمقًمف شمٕمامم:  » ي٘مقل: رأ ٟماومع واسمـ قماُمر سمٗمتح اخلاء، قمغم اخلؼم، وىمرأ اًمباىمقن ىم ﴾َوٱَّتَّ

سمٙمن اخلاء، قمغم األُمر،... واًمّمحٞمح: أن ُم٘مام إسمراهٞمؿ هق احلجر اًمذي ذم اعمسجد، يّمكم 

ُمروا سماًمّمالة قمٜمد ُم٘مام إسمراهٞمؿ، ومل ي١مُمروا ي: أُ دّ إًمٞمف األئٛمة،...ىمال ىمتادة وُم٘ماشمؾ واًمس  

 .(1)«سمٛمسحف وشم٘مبٞمٚمف

ومذيمر اظمتالف اًمٕمٚمامء ذم ىمراءة )اختذوا( قمغم ىمقًملم: سمٙمن اخلاء،  هـ(725)أُما أسمق طمٞمان 

 مص خص حص﴿»  وومتحٝما، صمؿ ذيمر اظمتالومٝمؿ ذم اعمخاـمبلم ذم ىمراءة اًمٙمن، ي٘مقل:
ىمرأ اسمـ يمثػم، وأسمق قمٛمرو، وقماصؿ، ومحزة، واًمٙمسائل، واجلٛمٝمقر:  ﴾حضخض جض

ُِذوا﴿ : سمٗمتحٝما، ضمٕمٚمقه ومٕماًل ُماوًٞما، وم٠مُما سمٙمن اخلاء قمغم األُمر، وىمرأ ٟماومع، واسمـ قماُمر ﴾َوٱَّتَّ

ُِذوا﴿ىمراءة:  ف سمف، وم٘مٞمؾ: إسمراهٞمؿ وذريتف، أي وىمال اهلل ـ اعمقاضَم قمغم األُمر، وماظمتٚمػ ُمَ  ﴾َوٱَّتَّ

وي قمـ ده ُما رُ تف، أي: وىمٚمٜما اختذوا، وي١ميّ وأُمّ ×  وىمٞمؾ: اًمٜمبل تف: اختذوا،يّ إلسمراهٞمؿ وذرّ 

ىمٚمت: يا رؾمقل اهلل ًمق اختذت ُمـ ُم٘مام قمٛمر أٟمف ىمال: واوم٘مت ريب ذم صمالث، ومذيمر ُمٜمٝما و

أٟمف أظمذ سمٞمد قمٛمر وم٘مال: هذا ُم٘مام إسمراهٞمؿ، وم٘مال قمٛمر: × وي قمـ اًمٜمبل ورُ إسمراهٞمؿ ُمّمغم، 

أومال ٟمتخذه ُمّمغم؟ وم٘مال: مل أؤُمر سمذًمؽ، ومٚمؿ شمٖمب اًمِمٛمس طمتك ٟمزًمت، وقمغم هذيـ اًم٘مقًملم 

خاـمبلم هبذه اآلية هؿ ويم٠من أسما طمٞمان ي١ميد أن اعم  .(2)«يٙمقن )اختذوا( ُمٕمٛمقال ًم٘مقل حمذوف

 .× اًمٜمبل ُمع وأُمتف، سمدًمٞمؾ ذيمره ىمّمة قمٛمر سمـ اخلٓماب × اًمٜمبل 
ُِذوا﴿ واًمسٞمقـمل مل خيرج قمـ اًم٘مراءات اعمتقاشمرة ذم  ـ ـ ىمبٚمف ُمِ اًمتل ذيمرها ُمَ  ﴾َوٱَّتَّ

ؼ شمٕمٚمٞمً٘ما سمجديد ذم اعم٘مّمقد سماعمّمغم، سمؾ ذيمر أىمقال اعمٗمنيـ ومٞمٝمام، صمؿ قمٚمّ  اًمٕمٚمامء، ومل ي٠مِت 

ت هبا ًمٗمٔمة )ُمّمغم(، ومٛمـ ىمال ٞمف سملم اًم٘مراءات اًمقاردة ذم )اختذوا(، واعمٕماين اًمتل ومّن مجع وم

سم٠من اعم٘مّمقد سماعمّمغم هق ُمقوع اًمدقماء، ومٝمذا اًمتٗمسػم شمٜماؾمبف ىمراءة اًمٗمتح، وُمـ ىمال سم٠من 

 اعم٘مّمقد هق ُمقوع اًمّمالة، ومٝمذا يٜماؾمبف ىمراءة اًمٙمن.

                                       
 .(863-8/864ًمبٖمقي )، اُمٕمامل اًمتٜمزيؾ ذم شمٗمسػم اًم٘مرآن ( 8)
 .(8/699طمٞمان ) أسمقاًمبحر اعمحٞمط،  (4)
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  جن يم ىم مم حمخم جم يل ىل مل خل ﴿ قال تعاىل: -8
 [835]اًمب٘مرة:  ﴾ جه ين ىن من حنخن

وهق ًمػ جمٛمؾ، وٟمنم ُمٗمّمؾ، ـ اًمٚمػ واًمٜمنم، ذيمر اًمسٞمقـمل أن ذم هذه اآلية حمس  
ومٞمف ًمػ وٟمنم جمٛمؾ، قمغم طمد ُما شم٘مدم  ﴾ۗ حم جم يل ىل مل خل ﴿»ي٘مقل: 

   .(1)«  [888]اًمب٘مرة:﴾ حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض ﴿ذم 
ْ ﴿وضماء اًمٚمػ اعمجٛمؾ ذم ىمقًمف شمٕمامم:  ٌا ُ و اجلامقمة(  يِمتٛمؾ قمغم وم٢من اًمْمٛمػم )وا ﴾َوكَال

ومري٘ملم خمتٚمٗملم ُمـ أهؾ اًمٙمتاب، مها: اًمٞمٝمقد واًمٜمّمارى، واعمٕمٜمك: ىماًمت اًمٞمٝمقد: يمقٟمقا هيقًدا 
وطمرف  ،هتتدوا، ومٗمل اآلية ًمػ وٟمنم جمٛمؾ هتتدوا، وىماًمت اًمٜمّمارى: يمقٟمقا ٟمّمارى

هقًدا، اًمٕمٓمػ )أو( ذم هذه اآلية ضماء ًمٚمتٗمّمٞمؾ واًمتقزيع، واعمٕمٜمك: وىماًمت اًمٞمٝمقد: يمقٟمقا 
وىماًمت اًمٜمّمارى: يمقٟمقا ٟمّمارى، ومٛمـ ظمالل ُمٕمرومة ُمٕمٜمك احلرف )أو( شمبلم أن ذم اآلية ًمًٗما 

 وٟمنًما، مما يمان ًمف أسمٚمغ األصمر ذم يمِمػ ُمٕمٜمك هذه اآلية.
ال جيقز أن يٙمقن اعمراد  ﴾جم يل ىل مل خل ﴿»: (ـه696)تي٘مقل اًمرازي 

اًمٜمٍماٟمٞمة قمغم اًمٞمٝمقدية، سمؾ شمزقمؿ  سمف اًمتخٞمػم، إذ اعمٕمٚمقم ُمـ طمال اًمٞمٝمقد أهنا ال دمقز اظمتٞمار
أٟمف يمٗمر، واعمٕمٚمقم ُمـ طمال اًمٜمّمارى أيًْما ذًمؽ، سمؾ اعمراد أن اًمٞمٝمقد شمدقمق إمم اًمٞمٝمقدية، 

  .(2)«  واًمٜمّمارى إمم اًمٜمٍماٟمٞمة، ومٙمؾ ومريؼ يدقمق إمم ديٜمف، ويزقمؿ أٟمف اهلدي
هلذا اعمٚمٛمح ذم  ومل أقمثر قمغم قمامل ىمبؾ اًمسٞمقـمل ذيمر أن ذم اآلية ًمًٗما وٟمنًما، وًمٕمؾ ذيمرهؿ 

 ﴾حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض﴿آية ؾماسم٘مة، وهل ىمقًمف شمٕمامم: 
 يمان يماومًٞما ًمٕمدم شمٙمراره، ومايمتٗمقا سمذيمره ذم آية واطمدة، وهذا يٜمٓمبؼ قمغم ُمثٞمالهتا. ،]888اًمب٘مرة: [

  

 
  

                                       
 .(8/349ًمسٞمقـمل )اىمٓمػ األزهار،   (8)
 .(2/79ًمرازي )اُمٗماشمٞمح اًمٖمٞمب،  (4)
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 املبحث الثاني: 
  صورةانفرادات الصيوطي وتعليقاته البالغية من اجلسء الثاني حتى نهاية ال

 ِّ ُّ َّ ٍّ  ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي ﴿ قال تعاىل: -1
 [878]اًمب٘مرة: ﴾زب رب يئ ىئ نئ مئ رئزئ ّٰ

ف طمال اعمنميملم ذم طمٞمث ؿمب  احلديث ذم هذه اآلية قمـ شمِمبٞمف هٞمئة هبٞمئة، وصقرة سمّمقرة، 
، وىمد ذيمر اًمسٞمقـمل هذا اًمتِمبٞمف ذم إقمراوٝمؿ قمـ اإلؾمالم، سمحال اًمراقمل اًمذي يٜمٕمؼ سماًمٖمٜمؿ

 ُماين قمٜمف، صمؿ قمٚمؼ قمٚمٞمف، واؾمتخرج ُمٜمف ومٜمًا سمديٕمًٞما مل يذيمره أطمد ىمبٚمف.شمٗمسػمه، وٟم٘مؾ يمالم اًمٙمر
، قمل إمم اشمباع ُما أٟمزل اهلل، وم٠مقمرض وشمقمّم شمِمبٞمف عمـ دُ  ﴾ٰذ يي ىي﴿» ي٘مقل:

 اًمٙمرُماين: )اًمت٘مدير: ُمثؾ اًمذيـ .﴾ٌّ ٰى ٰر﴿ قمغم والًمف، ومل جيب، وأرص  
، ُما يدل قمٚمٞمف اًمٓمرف يمٗمروا ُمٕمؽ يا حمٛمد، يمٛمثؾ اًمٜماقمؼ ُمع اًمٖمٜمؿ، ومحذف ُمـ يمؾ ـمرف

ىمٚمت: وهق اعمسٛمك ذم اًمبديع سماالطمتباك، وومٞمف شمِمبٞمف  .(ظمر، وهق أسمٚمغ ُما يٙمقن ُمـ اًمٙمالماآل
داقمل اًمٙمٗمر سمداقمل اًمبٝمائؿ، واًمٙمٗمار سماًمبٝمائؿ، وهق اًمذي اظمتاره ذم اآلية ؾمٞمبقيف، واسمـ 

اًمتِمبٞمف ـماهر، واسمـ ظمروف، واًمِمٚمقسملم، واًمٜمٕمٞمؼ: دقماء اًمراقمل وشمّمقيتف سماًمٖمٜمؿ، ووىمع 
ف وًمٕمؾ اًمٗمائدة ُمـ هذا اًمتِمبٞمف هق شمّمقير اعمِمب  ، (1)«قمل اًمٖمٜمؿ، ألهنا ُمـ أسمٚمد احلٞمقانسمرا

، إظمراج هلؿ ُمـ دائرة اًمبنمية، وهذا ومٞمف سمّمقرة ىمبٞمحة، ومتِمبٞمف اًمٙماومريـ سماًمبٝمائؿ واًمدواّب 
 شم٘مبٞمح هلؿ، وشمٜمٗمػم ًمٚمٜماس ُمـ طماهلؿ.

لم، األول: أؾمٚمقب لم سمالهمٞم  حَ ٚمٛمَ واًمسٞمقـمل قمٜمدُما درس هذه اآلية، ذيمر أن ومٞمٝما ُم
ق اعمٗمنون واًمٕمٚمامء ىمبٚمف ًمٚمتِمبٞمف، واٟمٗمرد هق سمذيمر ، واًمثاين اًمتِمبٞمف، وىمد شمٓمر  (2)االطمتباك

ومحذف  ؼ سمف،ٜمٕمَ ؼ، واًمذي يُ وُمثؾ األٟمبٞماء واًمٙمٗمار، يمٛمثؾ اًمذي يٜمٕمِ االطمتباك. ومت٘مدير اآلية: 
ِي َيۡوعِقُ ﴿ُمـ األول األٟمبٞماء ًمدالًمة  ِينَ ﴿ٜمٕمؼ سمف، ًمدالًمة اًمذي يُ  وُمـ اًمثاينقمٚمٞمف،  ﴾ٱَّلَّ  ٱَّلَّ

 ْ  .(3)قمٚمٞمف ﴾َكَفُروا

                                       
 .(374-8/378ًمسٞمقـمل )اىمٓمػ األزهار،   (8)
وىمد ؾمامه  .«حذف ُمـ واطمد ُمٜمٝمام ُم٘ماسمٚمف، ًمدالًمة اآلظمر قمٚمٞمفأن جيتٛمع ذم اًمٙمالم ُمت٘ماسمالن، ومٞمُ »االطمتباك هق:  (4)

وهق أن حيذف  »باك( وقمرومف سم٘مقًمف: وؾمامه اًمسٞمقـمل )االطمت (.794ص )يٜمٔمر: اًمؼمهان،  . اًمزريمٌم )احلذف اعم٘ماسمكم(
 .(492/  3)ًمسٞمقـمل ااإلشم٘مان ، . يٜمٔمر: « ُمـ األول ُما أصمبت ٟمٔمػمه ذم اًمثاين وُمـ اًمثاين ُما أصمبت ٟمٔمػمه ذم األول

 (.3/492) اعمرضمع اًمساسمؼيٜمٔمر:   (3)
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 زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ ّٰرئ ِّ ﴿  قال تعاىل: -2
 نث مث رثزث يت ىت نت  مت زت يبرت ىب نب مب
  [882]اًمب٘مرة:﴾  مل يك ىك مك لك اك يق يفىق  ىف يث ىث

شمٙمررت يمٚمٛمة )ظمػم( ذم هذه اآلية صمالث ُمرات، وىمد اظمتٚمػ اعمٗمنون ذم شمٗمسػمها ذم 
)ظمػم( اًمثاين صٗمة شمٗمْمٞمؾ، ويمذًمؽ اًمثاًمث، يرى سم٠من  هـ(524)وماسمـ قمٓمٞمة  اعمقاوع اًمثالث،

 . (1)واألول ٟمزل ُمٜمزًمة ُمااًل أو ٟمٗمًٕما
، أُما أسمق (2)يرى يمذًمؽ سم٠من )ظمػم( اًمثاين واًمثاًمث صٗمة شمٗمْمٞمؾ هـ(678)واإلُمام اًم٘مرـمبل 

 .(3)ومػمى أن )ظمػم( األول ُمّمدر، واًمثاين أومٕمؾ شمٗمْمٞمؾ هـ(725)طمٞمان 
ذم طماؿمٞمتف قمغم اًمٙمِماف،  هـ(798)ٞمقـمل ومٜم٘مؾ يمالم اًمِمٞمخ ؾمٕمد اًمديـ اًمتٗمتازاين أُما اًمس

 رثزث يت ﴿» قمـ ًمٗمٔمة )ظمػم(، صمؿ ذيمر رأيف ذم اعمقوقع، وشمٕمٚمٞم٘مف قمٚمٞمف،  ي٘مقل:
األول ُمّمدر ظِمرت يا  "ظمػم"اًمِمٞمخ ؾمٕمد اًمديـ: )  .﴾يفىق  ىف يث ىث نث مث

تٝمك. ومٗمٞمف ضمٜماس شمام، وهق رضمؾ، وم٠مٟمت ظمائر، واًمثاين، اؾمؿ شمٗمْمٞمؾ، سمٛمٕمٜمك أزيد ظمػًما( اٟم
يمام ذم: طمٞمايت ،،  األول ُمّمدر، واًمثاين اًمذي ال شمٗمْمٞمؾ ومٞمف "ظمػم"قمزيز ذم اًم٘مرآن، وقمٜمدي أن 

ظمػم ًمٙمؿ، وُمقيت ظمػم ًمٙمؿ، واًمثاًمث أومٕمؾ شمٗمْمٞمؾ، وماؾمتٕمٛمٚمت هذه اًمٚمٗمٔمة ذم اآلية صمالث 
   .(4)«ُمرات، ًمثالصمة ُمٕمان

سملم )ظمػم( األول،  (5)لم ًمف ذم هذه اآلية، األول: أن هٜماك ضمٜماؾًما شماًُماوماًمسٞمقـمل ذيمر رأيَ 
أن )ظمػم( األول ُمّمدر، واًمثاين، وأن هذا اجلٜماس قمزيز وٟمادر ذم اًم٘مرآن، واًمرأي اًمثاين: 

  .واًمثاين اًمذي ال شمٗمْمٞمؾ ومٞمف، واًمثاًمث أومٕمؾ شمٗمْمٞمؾ
ومٞمٝما قمغم ُما ذيمره  ، يردّ وىمد يمتب األؾمتاذ حمٛمد أمحد اًمٖمٛمراوي ُم٘ماًمة ذم جمٚمة اًمرؾماًمة

٠من ًمٞمس ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمـ اجلٜماس اًمتام إال اًمسٞمقـمل ذم يمتاسمف )اإلشم٘مان ذم قمٚمقم اًم٘مرآن( سم
                                       

 .(8/453سمـ قمٓمٞمة )ايٜمٔمر: اعمحرر اًمقضمٞمز،   (8)
 .(4/499)ًم٘مرـمبل ايٜمٔمر: اجلاُمع ألطمٙمام اًم٘مرآن،  ( 4)
 .(4/894طمٞمان ) أسمقيٜمٔمر: اًمبحر اعمحٞمط،   (3)
 .(8/396ًمسٞمقـمل )اىمٓمػ األزهار،  (2)
أن يتٗمؼ اًمٚمٗمٔمان ذم اًمٜمٓمؼ، وخيتٚمٗما ذم اعمٕمٜمك، واجلٜماس اًمتام: أن يتٗمؼ اًمٚمٗمٔمان ذم ٟمقع احلروف وؿمٙمٚمٝما »اجلٜماس هق: ( 5)

   .(493-488ص)ًم٘مزويٜملايٜمٔمر: اإليْماح، . «و قمددها وشمرشمٞمبٝما
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 رن مم ام يل ىل مل يك ىك﴿ُمثاالن: ىمقًمف شمٕمامم ُمـ ؾمقرة اًمروم: 
 جميل ىل مل خل  مش هس مس هث مث هت ﴿ :وُمـ ؾمقرة اًمٜمقر،  [55] ﴾زن
ىمٚمة أُمثٚمة اجلٜماس اًمتام ، ويرى اًمٖمٛمراوي أن ؾمبب [22-23] ﴾ جن يم ىم مم خم حم

ا، وهذا لم جمازي  سمٕمض اًمٕمٚمامء ذم اجلٜماس اًمتام: أال يٙمقن أطمد اعمٕمٜمٞمَ  ذم اًم٘مرآن هق اؿمؽماط
ؾ أُمثٚمة اجلٜماس ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، ويرى سم٠من هذا االؿمؽماط ًمٞمس ًمف حمؾ اًمنمط هق اًمذي ىمٚم  

اًمٚمٗمتة اًمذهٜمٞمة هل وال طمٙمٛمة، ُما دام ُمقوع احلسـ هق اشمٗماق اًمٚمٗمظ ُمع اظمتالف اعمٕمٜمك: وم
ا؟ صمؿ إٟمف طمتك ُمع ا واآلظمر جمازي  لم يمالمها، أم يمان أطمدمها طم٘مٞم٘مٞم  ؾمقاء أيمان اعمٕمٜمٞمان طم٘مٞم٘مٞم  

صمؿ سمدأ ذم هذا اًمنمط وم٢من ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمـ اجلٜماس اًمتام أُمثٚمة ومقق اًمذي ذيمره اًمٕمٚمامء، 
 .(1)د أُمثٚمة ًمٚمجٜماس اًمتام سمٜمققمٞمف اعمتامصمؾ واعمستقذمٕمد  ُم٘ماًمتف يُ 
 ين  ىن نن من زن رن مم ام  يل ﴿ قال تعاىل: -3
 هئ مئ حئخئ  جئ يي ىي ني زيمي ري ٰى
 مح جح مج حج مث هت ختمت حت  جت هب مب خب حب جب
 مص  خص حص مس خس حس جس مخ  جخ
 [885]اًمب٘مرة: ﴾حض جض

 ُمـ اًم٘مْمايا اًمبالهمٞمة اًمتل شمٓمرق هلا اًمسٞمقـمل ذم هذه اآلية اًمٕمٔمٞمٛمة، أؾمٚمقب اًمٚمّػ 
 واًمٜمنم. واًمٜمنم، وم٘مد ذيمر ُمقوٕملم ُمـ ُمقاوع اًمٚمّػ 

 نن من زن رن مم ام  يل ﴿  عمقوع األول ذم ىمقًمف شمٕمامم: ا  -
ذيمر ذم اآلية مجٚمتلم،   ، وحتٚمٞمٚمف: أٟمف﴾زيمي ري ٰى ين  ىن

 ، صمؿ ذيمر ُما ي٘ماسمؾ يمؾ مجٚمة، وم٘مال:﴾ين﴿ واًمثاٟمٞمة: ﴾ىن نن﴿ األومم: ىمقًمف:
وهق ، ﴾زي﴿ صمؿ ىمال:، ﴾ىن نن﴿ ، وهق راضمع إمم ىمقًمف:﴾ري ٰى﴿

 نم اعمرشمب.قمغم ـمري٘مة أؾمٚمقب اًمٚمػ واًمٜم﴾، ين﴿ راضمع إمم ىمقًمف:
 مئ حئخئ  جئ يي ىي نيۀ ﴿ اعمقوع اًمثاين ذم ىمقًمف شمٕمامم: -
 جح مج حج مث هت ختمت حت  جت هب مب خب حب جب هئ

                                       
 .م4/4/8953شماريخ  8944ًمٖمٛمراوي، حمٛمد أمحد. جمٚمة اًمرؾماًمة، اًمٕمدد ااجلٜماس اًمتام ذم اًم٘مرآن،  (8)
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 مص  خص حص مس خس حس جس مخ  جخ مح
دة، هل وحتٚمٞمٚمف: أٟمف ؾمبحاٟمف ذيمر ذم هذه اآلية مجاًل ُمتٕمدّ  .﴾حض جض

 جب هئ مئ﴿  ، وىمقًمف:﴾حئخئ  جئ يي ىي ني ﴿ ىمقًمف:
،  صمؿ ﴾ مخ  جخ مح جح مج حج مث هت ﴿ ، وىمقًمف:﴾مب خب حب

، ﴾حس جس ﴿ ي٘ماسمؾ يمؾ مجٚمة ُمـ هذه اجلٛمؾ اًمثالث، وم٘مال ؾمبحاٟمف: ذيمر ُما
، أي ﴾حئخئ  جئ يي ىي ني﴿ وهذا ي٘ماسمؾ ىمقًمف ذم اجلٛمٚمة األومم:
، وهق ﴾مص  خص حص مس خس﴿ إيمامل قمدة اًمِمٝمر سماًمّمقم، صمؿ ىمال:

أي ًمتٙمؼموا اهلل ، ﴾مب خب حب جب هئ خئمئ﴿ ي٘ماسمؾ اجلٛمٚمة اًمثاٟمٞمة وهل ىمقًمف:
 جض ﴿ ٚمٛمريض واعمساومر، صمؿ ىمال سمٕمد ذًمؽ:قمغم ُما هدايمؿ ُمـ يمٞمٗمٞمة ىمْماء اًمّمقم ًم

 مح جح مج حج مث هت﴿ ، وهق ي٘ماسمؾ اًمٕمبارة اًمثاًمثة﴾حض
 .أي شمِمٙمرون اهلل قمغم أن أراد سمٙمؿ اًمٞمن ومل يرد سمٙمؿ اًمٕمن﴾،   مخ  جخ

أي ُمـ مجٚمة  ﴾ڻڻڻ ﴿» ي٘مقل اًمسٞمقـمل قمـ ُمقاوع اًمٚمػ ذم هذه اآلية:
ًمف: )هدى( و)اًمٗمرىمان( إمم ىمقًمف: وٟمنم، وماهلدى راضمع إمم ىمق هدى اهلل وسمٞمٜماشمف، وومٞمف ًمػ  

 ﴾حض جض مص  خص حص مس خس ﴿ )وسمٞمٜمات(...
ة ُما أومٓمر ومٞمف، وُمـ ص ًمف سمٛمراقماة قمد  ذع مجٚمة ُما ذيمر ُمـ أُمر اًمِماهد سماًمّمقم، وُمـ أُمر اعمرظم  

 ﴾ۅ﴿ة، ة األُمر سمٛمراقماة اًمٕمدّ قمٚمّ  ﴾ۋ ﴿اًمؽمظمٞمص ذم إسماطمة اًمٗمٓمر، وم٘مقًمف: 
 ﴾ېې﴿اخلروج قمـ قمٝمدة اًمٗمٓمر، ٛمٙمؿ ُمـ يمٞمٗمٞمة اًم٘مْماء وة األُمر سمام قمٚمّ قمٚمّ 
 .(1)«ًمٓمٞمػ اعمسٚمؽ ة اًمتٞمسػم واًمؽمظمٞمص، وهذا ٟمقع ُمـ اًمٚمّػ قمٚمّ 

ذم شمٗمسػمه  هـ(538)هذه، ؾمقى اًمزخمنمي  ومل يذيمر أطمد ُمـ اعمٗمنيـ ُمقاوع اًمٚمّػ 
)اًمٙمِماف(، وىمد شمٓمرق ًمٚمٛمقوع اًمثاين، وذيمر سم٠مٟمف ٟمقع ُمـ اًمٚمػ ًمٓمٞمػ اعمسٚمؽ، ي٘مقل: 

ذع ذًمؽ  ﴾ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې﴿»
ص ًمف سمٛمراقماة قمدة ُما أومٓمر ومٞمف، يٕمٜمل مجٚمة ُما ذيمر ُمـ أُمر اًمِماهد سمّمقم اًمِمٝمر، وأُمر اعمرظم  -

ة األُمر سمٛمراقماة اًمٕمدة، قمٚمّ  ﴾ًمتٙمٛمٚمقا ﴿، وم٘مقًمف: -وُمـ اًمؽمظمٞمص ذم إسماطمة اًمٗمٓمر

                                       
 .(398-8/397ًمسٞمقـمل )اىمٓمػ األزهار،  ( 8)
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ې  ﴿ة ُما قمٚمؿ ُمـ يمٞمٗمٞمة اًم٘مْماء، واخلروج قمـ قمٝمدة اًمٗمٓمر، قمٚمّ  ﴾ۅ﴿
ا ٟمقع ُمـ اًمٚمػ ًمٓمٞمػ اعمسٚمؽ ال يٙماد هيتدى إمم قمٚمة اًمؽمظمٞمص واًمتٞمسػم، وهذ ﴾ې
  .(1)«اب اعمحدث ُمـ قمٚمامء اًمبٞمانشمبٞمٜمف إال اًمٜم٘مّ 

يمالًُما ُمِماهًبا ًمٙمالم اًمزخمنمي، ًمٙمـ دون أن يذيمر  هـ(696)وىمد ذيمر اًمٗمخر اًمرازي 
ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ﴿» ٟمققمف، وأٟمف ُمـ أؾمٚمقب اًمٚمػ، ي٘مقل:

اًمٕمدة، وشمٕمٚمٞمؿ يمٞمٗمٞمة ، ومٕمؾ مجٚمة عما ذيمر وهق األُمر سمّمقم ﴾ې ې ې
اًم٘مْماء، واًمرظمّمة ذم إسماطمة اًمٗمٓمر، وذًمؽ ألٟمف شمٕمامم عما ذيمر هذه األُمقر اًمثالصمة ذيمر قم٘مٞمبٝما 

قمٚمة  ﴾ۅ ﴿قمٚمة ًمألُمر سمٛمراقماة اًمٕمدة، ﴾ۋ ۅ ﴿أًمٗمافًما صمالصمة، وم٘مقًمف: 
 .(2)«قمٚمة اًمؽمظمص واًمتسٝمٞمؾ ﴾ې ې ﴿ُما قمٚمٛمتؿ ُمـ يمٞمٗمٞمة اًم٘مْماء، 

همرائب اًم٘مرآن ذم شمٗمسػمه ) هـ(859)ـ اًمٜمٞمساسمقري ممـ شمٓمرق هلذا اًمٗمـ، ٟمٔمام اًمديو
 . (3)ورهمائب اًمٗمرىمان(، وىمد ٟم٘مٚمف ُمـ يمالم اًمزخمنمي ذم اًمٙمِماف

  يم ىم خممم حم جم يل ىل مل خل ﴿ قال تعاىل: -4
 حي جي  يه ىه مه جه ين منىن خن حن جن
 ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ٰى  ٰر ٰذ ىييي مي خي
 زت رت ىبيب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ رئ
 اك يق ىق يف  يثىف ىث نث مث زث رث ىتيت نت  مت
 [887]اًمب٘مرة: ﴾  مم ام يل  ىل مل يك ىك لكمك

 ؾ اًمسٞمقـمل هذه اآلية، وذيمر ُما ومٞمٝما ُمـ سمالهمة وإقمجاز، وقمٜمد شمٗمسػمه ًم٘مقًمف شمٕمامم:طمٚمّ 
ػ قمٜمده، شمقىم   ﴾ىب نب مب زب رب يئ ىئ  نئ مئ زئ﴿

، ومها: -طمسب اـمالقمل–لم، مل يتٓمرق هلام أطمد ُمـ اًمٕمٚمامء ىمبٚمف حلم سمديٕمٞم  واٟمٗمرد سمذيمر ُمٚمٛمَ 
 ؾ، واًمٜمنم اعمجٛمؾ.ـ اًمٚمػ اعمٗمّّم زأيف، وحمس  ٛمر أطمد ضُم ب اعمْمواًمٜمنم اعمرشمّ  ـ اًمٚمّػ حمس  

                                       
 .(8/448ًمزخمنمي )ااًمٙمِماف،   (8)
 .(5/458ًمرازي )ا ،ُمٗماشمٞمح اًمٖمٞمب )اًمتٗمسػم اًمٙمبػم(  (4)
 .(8/592ساسمقري )ًمٜمٞمايٜمٔمر: همرائب اًم٘مرآن ورهمائب اًمٗمرىمان،   (3)
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صمؿ  د، يمالم ُمتٕمدّ  ﴾مب زب رب يئ ىئ ﴿ وسمٞمان ذًمؽ، أن ىمقًمف شمٕمامم:
وهق ي٘ماسمؾ اخلٞمط األسمٞمض،  ﴾ىبيب نب ﴿ د، وم٘مال شمٕمامم:ذيمر سمٕمده ُما ي٘ماسمؾ هذا اعمتٕمدّ 

ي: طمتك يتبلم ٘ماسمؾ اًمٙمٚمٛمة اًمثاٟمٞمة وهل )اخلٞمط األؾمقد( ، وشم٘مديره: ُمـ اًمٚمٞمؾ، أوأوٛمر ُما يُ 
ًمٙمؿ اخلٞمط األسمٞمض )اًمٗمجر( ُمـ اخلٞمط األؾمقد )اًمٚمٞمؾ(، وضماء هذا اًمٙمالم قمغم ـمري٘مة اًمٚمػ، 

 واًمٜمنم اعمرشمب اعمْمٛمر أطمد ضمزأيف، وقمغم رأي اًمسٞمقـمل هق ٟمقع ضمديد ُمـ أٟمقاع اًمٜمنم.
واًمرأي اآلظمر، هق: أٟمف يٛمٙمـ أن يٙمقن اًمٚمػ هٜما ُمٗمّماًل )اخلٞمط األسمٞمض( و)اخلٞمط 

اًمٜمنم سمٕمد ذًمؽ ضماء جمٛماًل )ُمـ اًمٗمجر( وم٘مقًمف: )ُمـ اًمٗمجر( جمٛمؾ ًمٚمٗمجر األؾمقد(، و
اًمّمادق اًمثاين اًمذي ي٘ماسمؾ )اخلٞمط األسمٞمض(، وجمٛمؾ ًمٚمٗمجر اًمٙماذب األول اًمذي ي٘ماسمؾ 
)اخلٞمط األؾمقد(، قمغم ـمري٘مة اًمٚمػ اعمٗمّمؾ واًمٜمنم اعمجٛمؾ، وهق قمٙمس اًمٚمػ اعمجٛمؾ، وقمغم 

 ٞمف أطمد ُمـ ىمبؾ.رأي اًمسٞمقـمل هق ٟمقع همريب، مل يٜمبف قمٚم
وىمقًمف: )ُمـ اًمٗمجر( سمٞمان ًمٚمخٞمط األسمٞمض، وايمتٗمك سمف قمـ سمٞمان اخلٞمط  »ي٘مقل اًمسٞمقـمل: 

األؾمقد، ألن سمٞمان أطمدمها سمٞمان ًمٚمثاين، وهذا ُمـ سماب اًمتِمبٞمف،... ومٜمزل )ُمـ اًمٗمجر( سمٞماًٟما عما 
دمريًدا، يم٠مٟمف ظمٗمل قمٚمٞمٝمؿ، وظمرج سمف قمـ طمد االؾمتٕمارة إمم اًمتِمبٞمف اًمبٚمٞمغ، وهبذا اًمت٘مدير صار 

دت د ُمـ اًمٗمجر ظمٞمًٓما أسمٞمض، وهق يمام أٟمؽ ىمٚمت: رأيت ُمـ زيد رضماًل يمرياًم، يم٠مٟمؽ ضمرّ ضمرّ 
ُمٜمف رضماًل يمرياًم، وهق هق، وم٢مذا ىمٚمت: رأيت ُمٜمف أؾمًدا، يمان دمريًدا وشمِمبٞمًٝما ُمًٕما، واآلية 

وقمغم  ب اعمْمٛمر أطمد ضمزأيف،... ىمٚمت:واًمٜمنم اعمرشمّ  يمذًمؽ، ُمع ُما ومٞمٝما ُمـ االيمتٗماء واًمٚمّػ 
هذا، ومٞمٛمٙمـ أن جيٕمؾ )ُمـ اًمٗمجر( سمٞماًٟما ًمٚمخٞمط األسمٞمض واخلٞمط األؾمقد ُمًٕما، سمٜماء قمغم 

لم، ٞمف، ويٙمقن اعم٘مّمقد سمف دومع وهؿ ُمـ فمـ أن اعمراد طم٘مٞم٘مة اخلٞمٓمَ اؾمتٕمامل اعمِمؽمك ذم ُمٕمٜمٞمَ 
وم٠مسمان أن اعمراد هبام اًمٗمجر سم٘مسٛمٞمف، ُمـ صادق ويماذب، وقمغم هذا ومال ظمالف ذم اآلية وال 

ء، ويٙمقن ُمـ سماب اًمٚمػ واًمٜمنم اعمجٛمؾ، ًمٙمـ اإلمجال هٜما ذم اًمٜمنم ال ذم اًمٚمػ، قمغم ايمتٗما
وهق ٟمقع  ﴾حف جف مغ جغ مع جع مظ حط مض خض﴿قمٙمس ُما شم٘مدم ذم 

 .(1)«ف قمٚمٞمفُمـ ٟمب   همريب، مل أرَ 
ؾمبب االيمتٗماء سمبٞمان اخلٞمط األسمٞمض، دون اخلٞمط األؾمقد، وأن  هـ(696)وىمد ذيمر اًمرازي 

                                       
 .(8/293ًمسٞمقـمل )اىمٓمػ األزهار، ( 8)
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سمٞمان ًمٚمخٞمط األسمٞمض، وايمتٗمك سمف قمـ  ﴾چڇ﴿وىمقًمف:  »ي٘مقل: سمٞمان أطمدمها سمٞمان ًممظمر، 
 .(1)«سمٞمان اخلٞمط األؾمقد: ألن سمٞمان أطمدمها سمٞمان ًمٚمثاين

يمذًمؽ جملء ىمقًمف: )ُمـ اًمٗمجر(، دون ذيمر )ُمـ اًمٚمٞمؾ( ذم  هـ(725)وىمد قمٚمؾ أسمق طمٞمان 
سمٞمان  هذه اآلية، وم٘مقًمف شمٕمامم: )ُمـ اًمٗمجر( ضماء سمٞماًٟما ًمٚمخٞمط األسمٞمض، وشم٘مدير )ُمـ اًمٚمٞمؾ(

اخلٞمط األؾمقد، ضماء ومْمٚمة ومٜماؾمب ذف: ألن ًمٚمخٞمط األؾمقد، ًمٙمـ سمٞمان اخلٞمط األؾمقد طُم 
 طمذف ُما يتٕمٚمؼ سمف.
وىمٞمؾ: وجيقز أن يٙمقن )ُمـ اًمٗمجر( طمااًل ُمـ اًمْمٛمػم ذم األسمٞمض، ومٕمغم  » ي٘مقل أسمق طمٞمان:

هٜما، هذا يتٕمٚمؼ سمٛمحذوف، أي: يمائٜمًا ُمـ اًمٗمجر، وُمـ أضماز أن شمٙمقن )َُمـ( ًمٚمبٞمان أضماز ذًمؽ 
ومٙم٠مٟمف ىمٞمؾ: طمتك يتبلم ًمٙمؿ اخلٞمط األسمٞمض اًمذي هق اًمٗمجر، ُمـ اخلٞمط األؾمقد، وايمتٗمك سمبٞمان 
اخلٞمط األسمٞمض قمـ سمٞمان اخلٞمط األؾمقد: ألن سمٞمان أطمدهيام سمٞمان ًمٚمثاين، ويمان االيمتٗماء سمف أومم، 

ًم٘مٚمؼ ألن اعم٘مّمقد سماًمتبلم، واعمٜمقط سمتبٞمٞمٜمف: احلٙمؿ ُمـ إسماطمة اعمباذة، واأليمؾ، واًمنمب، و
 ًمٙمؿ اخلٞمط األسمٞمض ُمـ اخلٞمط األؾمقد ُمـ اًمٚمٗمظ ًمق رصح سمف، إذ يمان: يٙمقن طمتك يتبلم  

اًمٗمجر ُمـ اًمٚمٞمؾ، ومٞمٙمقن ُمـ اًمٗمجر سمٞماًٟما ًمٚمخٞمط األسمٞمض، وُمـ اًمٚمٞمؾ سمٞماًٟما ًمٚمخٞمط األؾمقد، 
 .(2)«وًمٙمقن: ُمـ اخلٞمط األؾمقد، ضماء ومْمٚمة ومٜماؾمب طمذف سمٞماٟمف

اًمٚمػ ذم هذه اآلية ف إمم ضمقاز أن يٙمقن أُما اًمرأي اآلظمر ًمٚمسٞمقـمل، اًمذي ذهب ومٞم
ُمٗمّماًل، واًمٜمنم جمٛماًل، ومٚمؿ أضمد ُمـ ىمال سمف، أو أؿمار إًمٞمف، ؾمقى اًمسٞمقـمل ٟمٗمسف، وهذا 

 قمٙمس االصٓمالح اًمذي اؾمت٘مر قمٚمٞمف اًمبالهمٞمقن ذم طمد اًمٚمػ واًمٜمنم. 
  يم ىم مم خم حم جم ىليل مل خلٱ ﴿ قال تعاىل: -5
 ىي خيمي حي  جي يه ىه مه ينجه ىن من خن حن جن
 [897]اًمب٘مرة:  ﴾ُّ َّ  ٍّ ٰىٌّ ٰر ٰذ يي

، ﴾ىي﴿ٟم٘مؾ اًمسٞمقـمل ذم شمٗمسػمه هلذه اآلية يمالم اًمٕمٚمامء طمقل اعم٘مّمقد ُمـ يمٚمٛمة 
وهؾ اًمزاد اعم٠مُمقر سمف ذم اآلية ظماص ذم اًمدٟمٞما، أو ذم اآلظمرة؟ صمؿ قمّٚمؼ سمٕمد ٟم٘مٚمف ًمٙمالم اًمٕمٚمامء، 

                                       
 .(8/438ًمرازي )اُمٗماشمٞمح اًمٖمٞمب،  (8)
 .(488-4/487) ، أسمق طمٞماناًمبحر اعمحٞمط  (4)
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 ـ اًمٚمػ واًمٜمنم.وذيمر أن ذم هذه اآلية حمس  
دوا ُما يـ ُمًٕما، ويم٠من اًمت٘مدير: وشمزوّ د ذم اًمسٗمرَ زوّ وىمٞمؾ: هق أُمر سماًمت » ي٘مقل اًمسٞمقـمل:

ؼ شمٜمتٗمٕمقن سمف ًمٕماضمؾ ؾمٗمريمؿ وآضمٚمف. ىمٚمت: وشمتٛمتف أن ي٘مال: وأردومف سمجٛمٚمتلم، أوالمها يتٕمٚم  
 .(1)«سماًمدٟمٞما، اًمثاٟمٞمة سماآلظمرة، ومٗمٞمف ًمػ وٟمنم ًمإلمجال اعمٓمقي

ٛمؾ، أي وهق جم، ﴾ىي﴿ ـ اًمٚمػ واًمٜمنم: أن اًمٚمػ ضماء ذم ىمقًمف شمٕمامم:وحتٚمٞمؾ حمّس 
دوا ذم ؾمٗمريمؿ ذم اًمدٟمٞما، وشمزودوا ذم ؾمٗمريمؿ ًممظمرة، صمؿ ذيمر شمٕمامم ُما خيص يمؾ ؾمٗمر، وم٘مال: شمزوّ 
ت٘مك سمف ؾم١مال اًمٜماس، وهذا قمغم رأي سمٕمض اعمٗمنيـ، أي ُما يُ ، ﴾ٰىٌّ ٰر ٰذ يي﴿

، وهذا ذم ؿم٠من ؾمٗمر ﴾ُّ َّ  ٍّ﴿وهذا خيص اًمسٗمر ذم اًمدٟمٞما، صمؿ ىمال شمٕمامم: 
 اآلظمرة.

ذم شمٗمسػمه ؾمبب ٟمزول هذه اآلية، وأهنا ٟمزًمت ذم ىمقم ُمـ هـ( 524)وىمد ٟم٘مؾ اسمـ قمٓمٞمة 
د، واالؾمتٕمداد ًمسٗمرهؿ، وشمرك ؾم١مال اًمٜماس، ُمروا سماًمتزوّ قن سمٖمػم زاد، وم٠مُ اًمٕمرب، يماٟمقا حيج  

اآلية، ىمال اسمـ قمٛمر وقمٙمرُمة وجماهد وىمتادة واسمـ زيد: ﴾، ٹ﴿ وىمقًمف شمٕمامم: »ي٘مقل: 
إمم احلج سمال زاد، وي٘مقل سمٕمْمٝمؿ: ٟمحـ ٟمزًمت اآلية ذم ـمائٗمة ُمـ اًمٕمرب، يماٟمت دملء 

قمغم اًمٜماس،  سمٞمت اهلل وال يٓمٕمٛمٜما، ومٙماٟمقا يب٘مقن قماًمةً  ٚمقن، وي٘مقل سمٕمْمٝمؿ: يمٞمػ ٟمحّج اعمتقيمّ 
 .(2)«ٝمقا قمـ ذًمؽ وأُمروا سماًمتزودومٜمُ 

ىمقالن، ذيمرمها اعماوردي  ﴾ٰى ٰر ٰذ يي﴿وًمٚمٛمٗمنيـ ذم ىمقًمف شمٕمامم: 
 ﴾ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي﴿ وذم ىمقًمف شمٕمامم:» ذم شمٗمسػمه، ي٘مقل: هـ(259)

دوا سماألقمامل اًمّماحلة ، وم٢من ظمػم اًمزاد اًمت٘مقى، واًمثاين: أهنا ٟمزًمت ذم شم٠مويالن، أطمدمها: شمزوّ 
دون ، وي٘مقًمقن: ٟمحـ اعمتقيمٚمقن ، ومٜمزًمت ومٞمٝمؿ: قن وال يتزوّ ىمقم ُمـ أهؾ اًمٞمٛمـ ، يماٟمقا حيجّ 

 .(3)«، يٕمٜمل ُمـ اًمٓمٕمام﴾ٹ﴿
 قمغم اًمت٠مويؾ اًمثاين، وم٘مال: (4)اًم٘مايضذم اًمتٗمسػم اًمٙمبػم اقمؽماض  هـ(696)وىمد ٟم٘مؾ اًمرازي 

                                       
 .(8/249) ، اًمسٞمقـملىمٓمػ األزهار  (8)
 .(8/473، اسمـ قمٓمٞمة )اعمحرر اًمقضمٞمز  (4)
 .(8/469عماوردي )ااًمٜمٙمت واًمٕمٞمقن،  ( 3)
 هـ(.285ٗمسػمه قمـ اًم٘مايض، واعم٘مّمقد سمف اًم٘مايض قمبد اجلبار )يٜم٘مؾ اًمرازي ذم شم( 2)
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راضمع إمم ىمقًمف:  ﴾ٰى ٰر ٰذ يي﴿ىمال اًم٘مايض: وهذا سمٕمٞمد ألن ىمقًمف: »
ومٙمان شم٘مديره: وشمزودوا ُمـ اًمت٘مقى، واًمت٘مقى ذم قمرف اًمنمع واًم٘مرآن قمبارة  ﴾ىي﴿

 :قمـ ومٕمؾ اًمقاضمبات، وشمرك اعمحٔمقرات، ىمال: وم٢من أردٟما شمّمحٞمح هذا اًم٘مقل ومٗمٞمف وضمٝمان
در قمغم أن يستّمحب اًمزاد ذم اًمسٗمر إذا مل يستّمحبف قمَم اهلل ذم ذًمؽ، ومٕمغم أطمدمها: أن اًم٘ما

دظمقًمف حتت اآلية، واًمثاين: أن يٙمقن ذم اًمٙمالم طمذف، ويٙمقن اعمراد:  هذا اًمٓمريؼ صح  
 .(1)«دوا ًمٕماضمؾ ؾمٗمريمؿ وًممضمؾ وم٢من ظمػم اًمزاد اًمت٘مقىوشمزو  

 ﴾ٰىٌّ ٰر ٰذ يي ىي﴿ وظمالصة اعمٕمٜمك أٟمف إذا يمان اعم٘مّمقد سم٘مقًمف:
االؾمتٕمداد ًمٞمقم اًم٘مٞماُمة، وماًمتزود ُمستٕمار ًمالؾمتٙمثار ُمـ ومٕمؾ اخلػم، اؾمتٕمداًدا ًمذًمؽ اًمٞمقم، 

اًمزاد ًمسٗمره، سمٜماء قمغم إـمالق اؾمؿ اًمسٗمر واًمرطمٞمؾ  د  ٕمِ د سماخلػمات سماعمساومر يُ ف اعمتزوّ وم٘مد ؿمب  
ُمستٕمٛماًل ذم ُمٕمٜماه احل٘مٞم٘مل، وهق اًمتزود سماًمٓمٕمام  ﴾ىي﴿قمغم اعمقت. وإن يمان ىمقًمف : 

أي ذم  ﴾ىي﴿ واًمٚمػ ذم اآلية ذم ىمقًمف: .(2)زاد ذم ؾمٗمر احلج، ومال اؾمتٕمارة طمٞمٜمئذواًم
، سمؾ االؾمتٕمارة ذم ة طمٞمٜمئذ ذم اًمتزود ذم ؾمٗمر اًمدٟمٞماؾمٗمريمؿ ذم اًمدٟمٞما واآلظمرة ، ومال اؾمتٕمار

 اًمتزود ًمسٗمر اآلظمرة .

هَفۡلمُم ّمِۡن  َٔ يَۡس  ﴿ قال تعاىل: -6
َ
ٓ ن كَۡربنَِي  َخۡي  وُلٌُهََم َماَاا يُوفُِلٌَن  كُۡ  َما

َ
يِۡن َوٱۡۡل َِِٰلَ فوَُلوُِلَۡو

ٌاْ ِمۡن َخۡي  َوٱۡۡلََتَََٰمَٰ َوٱلَۡمَسَِٰكنِي  بِيِ ِۗ َوَما َتۡفَعوُُل َ ةِىِۦ َعوُلِيم  فَإِنَّ ٱ َوٱةِۡن ٱلسَّ  [485]اًمب٘مرة:﴾   َّللَّ
طمقل ُمٕمٜمك )ظمػم(، صمؿ ذيمر  هـ(725)ٟم٘مؾ اًمسٞمقـمل قمٜمد شمٗمسػمه هلذه اآلية يمالم أيب طمٞمان 

)ىمال: وذم اًمٙمالم طمذف، شم٘مديره: وعمـ يٕمٓمقن؟ ومجاء اجلقاب سمبٞمان اعمٜمٗمؼ »::  الرأيف، وم٘م
(، ىمال: اذا يٜمٗم٘مقن، ومٓماسمؼ اجلقاب سمبٞماٟمفواعمٍمف ُمًٕما، أو اًمت٘مدير: يس٠مًمقٟمؽ ُمٍمف ُم

ىمٚمت: ومٗمٞمف طمٞمٜمئذ اجلٜماس اًمتام،  . ريد سمف اعمال، واًمثاين اًمٗمْمؾ اعم٘ماسمؾ ًمٚمنم()وظمػم األول أُ 
 .(3)«نوهق قمزيز ذم اًم٘مرآ

وىمد ذيمر ذم يمتاسمف )اإلشم٘مان ذم قمٚمقم ـ اجلٜماس اًمتام، وماًمسٞمقـمل يرى أن ذم هذه اآلية حمّس 

                                       
 .(5/348ًمرازي )اُمٗماشمٞمح اًمٖمٞمب،   (8)
 .(436 -435/  4يٜمٔمر : اًمتحرير واًمتٜمقير، اسمـ قماؿمقر )   (4)
 .(8/259ىمٓمػ األزهار، اًمسٞمقـمل ) (3)
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٠من ًمٞمس ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ ُمـ اجلٜماس اًمتام إال ُمثاالن: ىمقًمف شمٕمامم ُمـ ؾمقرة اًمروم: اًم٘مرآن( سم
   وُمـ ؾمقرة اًمٜمقر ،[55] ﴾زن رن مم ام يل ىل مل يك ىك﴿
 ﴾ جن يم ىم مم خم حم جميل ىل مل خل  مش هس مس هث مث هت﴿

صمؿ ها هق يذيمر ذم شمٗمسػمه ُمثااًل آظمر همػم اعمثاًملم اًمساسم٘ملم، وىمد ذيمرت رد األؾمتاذ ، [23-22]
حمٛمد أمحد اًمٖمٛمراوي قمغم اًمسٞمقـمل ذم ُمس٠مًمة أُمثٚمة اجلٜماس اًمتام ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ، وذًمؽ ذم 

 وأن ؾمبب ىمٚمة أُمثٚمة اجلٜماس اًمتام ذم اًم٘مرآن هق اؿمؽماط، (1)( ُمـ ؾمقرة اًمب٘مرة882اآلية )
ؾ ٕمض اًمٕمٚمامء ذم اجلٜماس اًمتام: أال يٙمقن أطمد اعمٕمٜمٞملم جمازًيا، وهذا اًمنمط هق اًمذي ىمٚم  سم

        أُمثٚمة اجلٜماس ذم اًم٘مرآن اًمٙمريؿ.
ذم شمٗمسػمه اعمراد ُمـ اخلػم ذم اآلية، وأن اعم٘مّمقد سمف هق اعمال، هـ( 696) وىمد ذيمر اًمرازي

، وذيمر ىمقاًل آظمر، وهق أن [8]اًمٕماديات: ﴾لََشِديد   ِإَوهَُّىۥ ِِلُّبِ ٱۡۡلَۡيِ ﴿واؾمتِمٝمد سم٘مقًمف شمٕمامم: 
ٌاْ مِۡن َخۡي  ﴿ يٙمقن ىمقًمف:

ح يتٜماول هذا اإلٟمٗماق ؾمائر وضمقه اًمؼم واًمٓماقمة، صمؿ رضم   ﴾َوَما َتۡفَعوُلُ
 .(2)اًم٘مقل اًمثاين، وذيمر سم٠مٟمف أومم ُمـ اًم٘مقل األول

 ىئيئ نئ مئ زئ ّٰرئ ِّ ُّ  َّ ٍّ ٌّ ﴿قال تعاىل:  -7
  يت ىت نت مت زت رت يب ىب نب مب زب رب
 ىك مك لك  اك يق ىق ىفيف يث ىث نث زثمث رث
 ٰى ين ىن نن من زن رن مم ام ىليل مل يك
﴾  حب جب هئ خئمئ حئ جئ ىييي ني مي زي ري
 [487]اًمب٘مرة:

 زن رن  مم ام ﴿شمقىمػ اًمسٞمقـمل ذم شمٗمسػمه هلذه اآلية قمٜمد ىمقًمف شمٕمامم: 
، وهق أن يزاوج سملم ُمٕمٜمٞملم ذم (3)وذيمر أن ومٞمٝما اًمٜمقع اًمبديٕمل اعمسٛمك سماعمزاوضمة ،﴾من

شمب قمغم األول، وهٜما زاوج ذم اًمنمط سملم اًمردة واعمقت قمٚمٞمٝما، اًمنمط واجلزاء، صماٟمٞمٝمام ُمر

                                       
 .ُمـ هذا اعمبحث 4اآلية رىمؿ يٜمٔمر  (8)
 .(6/383يٜمٔمر:  ُمٗماشمٞمح اًمٖمٞمب، اًمرازي ) (4)
 .(326 ، اًم٘مزويٜمل)صاإليْماح .وهق ُمـ اعمحسٜمات اعمٕمٜمقية «أن يزاوج سملم ُمٕمٜمٞملم ذم اًمنمط واجلزاء»اعمزاوضمة هل:  (3)
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ُمرشمب قمٚمٞمٝما سماًمٗماء، وذم اجلقاب سملم إطمباط اًمٕمٛمؾ واخلٚمقد ذم اًمٜمار، واًمثاين ُمرشمب قمغم 
  .(1)«وهذا اًمٜمقع ُمثاًمف ذم اًم٘مرآن قمزيز ضمًدا »األول، يمام ال خيٗمك، صمؿ ىمال: 

بط اًمٕمٛمؾ، وإن مل شمتّمؾ سماعمقت، يرى سم٠من ة حتدّ د اًمر  ح أن جمر  صمؿ ذيمر اًمسٞمقـمل أن ُمـ رضّم 
ة حتبط اًمٕمٛمؾ، وإن مل شمتّمؾ دّ وُمـ ذهب إمم أن اًمر  » ـ اًمٚمػ واًمٜمنم، ي٘مقل:ذم اآلية حمّس 

سماعمقت، ىمال ذم اآلية ًمػ وٟمنم، ألن احلبقط قمائد إمم االرشمداد، واخلٚمقد قمائد إمم اعمقت قمغم 
 .(2)«اًمٙمٗمر

 من زن رن  مم ام ﴿  ىمقًمف شمٕمامم:وسمٞمان ؿماهد اًمٚمػ واًمٜمنم هٜما يماآليت: ذم
  خئمئ حئ جئ ىييي ني مي زي  ري ٰى ين ىن نن
ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ﴿ ىمقًمف شمٕمامم: طمٞمث ًمػ   ﴾حب جب هئ

وهذا طمٙمؿ اًمردة،  ﴾ڻڻڻڻۀۀ﴿ صمؿ ٟمنمه سم٘مقًمف: ﴾ں
 وهذا طمٙمؿ اعمقت قمغم اًمٙمٗمر. ﴾حب جب هئ  خئمئ حئ جئ﴿ صمؿ ىمال:

إلؾمالم إن وه جملء ًمٗمٔمة )يرشمدد( قمغم صٞمٖمة اعمٓماوقمة: إؿمارة إمم أن رضمققمٝمؿ قمـ ا
ر طمّمقًمف ال يٙمقن اسمتداء ُمـ اعمسٚمٛملم،  وًمٙمـ يٙمقن قمـ حماوًمة إصمر حماوًمة ُمـ ىمبؾ د  ىمُ 

 .(3)اعمنميملم

 زب  رب يئ ىئ مئنئ زئ رئ ّٰ ِّ ﴿ قال تعاىل: -8
 نث مث زث رث ىتيت  نت مت زت رت ىبيب نب مب
 يل ىل مل يك ىك لكمك اك يق  ىق ىفيف يث ىث
 [448]اًمب٘مرة: ﴾ىن نن من زن رن  اممم

، هؾ ﴾مب زب  رب يئ ىئ ﴿مم: وىمع اخلالف سملم اعمٗمنيـ ذم ىمقًمف شمٕما
 ة واعمٛمٚمقيمة.رّ اعم٘مّمقد سماألُمة اعمٛمٚمقيمة أو ُمٓمٚمؼ اعمرأة؟ ومتِمٛمؾ احلُ 

ة رّ ذم شمٗمسػمه إمم أن اعم٘مّمقد سماألُمة: اعمٛمٚمقيمة، ذم ُم٘ماسمؾ احلُ هـ( 389)وىمد ذهب اًمٓمؼمي 

                                       
 .(8/253ًمسٞمقـمل )اىمٓمػ األزهار،  (8)
 .(8/252اعمرضمع اًمساسمؼ ) (4)
 .(334/  4يٜمٔمر: اًمتحرير واًمتٜمقير، اسمـ قماؿمقر ) (3)
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 ف ٟمسبٝما،رة اعمنميمة اًمٙماومرة، وإن َذُ اعمنميمة، وماألُمة اعم١مُمٜمة سماهلل وسمرؾمقًمف، ظمػم ُمـ احلُ 
حف اسمـ اجلقزي رة، ورضم  . ومٝمق يرى شم٘مٞمٞمد األُمة سماعمٛمٚمقيمة، واعمنميمة سماحلُ (1)م أصٚمٝمارُ ويمَ 

وذم اعمراد سماألُمة ىمقالن: أطمدمها: أهنا اعمٛمٚمقيمة، وهق »ذم شمٗمسػمه زاد اعمسػم، ي٘مقل:  هـ(597)
هنا ة ُمنميمة، واًمثاين: أرّ ىمقل األيمثريـ، ومٞمٙمقن اعمٕمٜمك: وًمٜمٙماح أُمة ُم١مُمٜمة، ظمػم ُمـ ٟمٙماح طُم 

 .(2)«اعمرأة، وإن مل شمٙمـ ممٚمقيمة، يمام ي٘مال: هذه أُمة اهلل، هذا ىمقل اًمْمحاك، واألول أصح
ىمال احلرازم: » ، ي٘مقل:هـ(638) هذا اًم٘مقل قمـ أيب احلسـ احلرازم هـ(885)وىمد ٟم٘مؾ اًمب٘ماقمل 

 يـ، واًمٕم٘مبك ذميـ، وشمرضمٞمح أُمر اًمٖمٞمب ذم أُمر اًمد  وماٟمتٔمٛمت هذه اآليات ذم شمبٞملم ظمػم اخلػمَ 
أدٟمك اإلُماء ُمـ اعم١مُمٜمات، ظمٚمً٘ما ويمقًٟما، وفماهر صقرة، قمغم طمال اًمٕملم ذم أُمر اًمٕماضمٚمة ُمـ 

وشمٓمرق أسمق . (3)«اًمدٟمٞما، ذم أقمغم احلرائر ُمـ اعمنميمات، ظمٚمً٘ما وفماهر صقرة وذف سمٞمت. اٟمتٝمك
َمة  ﴿»هلذا اًم٘مقل ذم شمٗمسػمه، ي٘مقل:  هـ(725طمٞمان )

َ
ۡۡشِكَ  ۡؤِمَوة  َخۡي  م   َوَۡل ، اًمٔماهر أٟمف ﴾ة  ّمِن م 

ة ُمنميمة، ومحذف اعمقصقف ًمدالًمة رّ أريد سماألُمة اًمرىمٞم٘مة، وُمٕمٜمك: ظمػم ُمـ ُمنميمة، أي: ُمـ طُم 
 .(4)«ة واًمرىمٞم٘مةرّ ُم٘ماسمٚمف قمٚمٞمف، وهق أُمة، وىمٞمؾ: األُمة هٜما سمٛمٕمٜمك اعمرأة، ومٞمِمٛمؾ احلُ 

ة، وىمد ٟم٘مؾ واعمٛمٚمقيم ةرّ احلُ وذهب قمديد ُمـ اعمٗمنيـ إمم أن اعمراد سماألُمة ُمٓمٚمؼ اعمرأة، ومٞمِمٛمؾ 
 ، وىمال سمف: اًمزخمنمي(5)هـ(394) هذا اًم٘مقل قمـ اًم٘مايض أيب اًمٕمباس اجلرضماينهـ( 678) اًم٘مرـمبل

  .(9)هـ(685)واًمبٞمْماوي  (8)هـ(696)، واًمرازي (7)هـ(523) ، وٟم٘مٚمف اسمـ اًمٕمريب(6)هـ(538)
عمٓمٚمؼ  قمغم ُمـ يرى أهنا أن ًمٗمٔمة األُمة خمتّمة سماعمٛمٚمقيمة، ورد   هـ(8393) ورضمح اسمـ قماؿمقر

 ىئ﴿، سم٘مريٜمة اعم٘ماسمٚمة سم٘مقًمف: ةرّ احلُ  وماألُمة هٜما هل اعمٛمٚمقيمة، واعمنميمة » اعمرأة، ي٘مقل:
                                       

 .(2/368ًمٓمؼمي )اآن، يٜمٔمر: ضماُمع اًمبٞمان ذم شم٠مويؾ اًم٘مر (8)
 .(8/888زاد اعمسػم ذم قمٚمؿ اًمتٗمسػم، اسمـ اجلقزي ) ( 4)
 .(3/478ًمب٘ماقمل )اٟمٔمؿ اًمدرر ذم شمٜماؾمب اآليات واًمسقر،   (3)
 .(4/287طمٞمان ) أسمقاًمبحر اعمحٞمط،   (2)
 .(3/79ًم٘مرـمبل )ااجلاُمع ألطمٙمام اًم٘مرآن،   (5)
 .(8/462ًمزخمنمي )ايٜمٔمر: شمٗمسػم اًمٙمِماف،  ( 6)
 .(8/488سمـ اًمٕمريب )ايٜمٔمر: أطمٙمام اًم٘مرآن،  ( 7)
 .(6/284ًمرازي )ايٜمٔمر: ُمٗماشمٞمح اًمٖمٞمب،   (8)
 .(8/839ًمبٞمْماوي )ايٜمٔمر: أٟمقار اًمتٜمزيؾ وأهار اًمت٠مويؾ،  ( 9)
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أومراد هذا اًمّمٜمػ، قمغم أشمؿ أومراد اًمّمٜمػ  ﴾، وماًمٙمالم وارد ُمقرد اًمتٜماهل ذم شمٗمْمٞمؾ أىمّؾ يئ
دالًمة اعم١مُمٜمة ظمػم ُمـ اعمنميمة، سم ةرّ احلُ وماآلظمر، وم٢مذا يماٟمت األُمة اعم١مُمٜمة ظمػًما ُمـ يمؾ ُمنميمة، 

ومحقى اخلٓماب اًمتل ي٘متْمٞمٝما اًمسٞماق، وًمٔمٝمقر أٟمف ال ُمٕمٜمك ًمتٗمْمٞمؾ األُمة اعم١مُمٜمة قمغم األُمة 
 يثومٞمف اعمخاـمبقن اعم١مُمٜمقن، وًم٘مقًمف: ﴿ اعمنميمة، وم٢مٟمف طماصؾ سمدالًمة ومحقى اخلٓماب ال يِمّؽ 

﴾ وم٢من اإلقمجاب سماحلرائر دون اإلُماء، ... ووىمع ذم )اًمٙمِماف( محؾ األُمة قمغم ىف
ن اًمٜماس يمٚمٝمؿ إُماء اهلل وقمبٞمده، وأصٚمف ُمٜم٘مقل قمـ اًم٘مايض أيب احلسـ اجلرضماين، ُمٓمٚمؼ اعمرأة، أل

يمام ذم اًم٘مرـمبل، وهذا سماـمؾ ُمـ ضمٝمة اعمٕمٜمك، وُمـ ضمٝمة اًمٚمٗمظ، أُما اعمٕمٜمك ومألٟمف يّمػم شمٙمراًرا ُمع 
اعمنميمة دون اعم١مُمٜمة، ويٗمٞمت اعم٘مّمقد  إذ ىمد قمٚمؿ اًمٜماس أن ﴾رئ ّٰ ِّىمقًمف: ﴿

لم، قمغم أذف أومراد اًمّمٜمػ اآلظمر، وأُما ُمـ ضمٝمة اد أطمد اًمّمٜمٗمَ ُمـ اًمتٜمبٞمف قمغم ذف أىمؾ أومر
اًمٚمٗمظ ومألٟمف مل يرد ذم يمالم اًمٕمرب إـمالق األُمة قمغم ُمٓمٚمؼ اعمرأة، وال إـمالق اًمٕمبد قمغم اًمرضمؾ 

يـ سماإلواومة إمم اؾمؿ اجلالًمة ذم ىمقهلؿ: يا قمبد اهلل، ويا أُمة اهلل، ويمقن اًمٜماس إُماء اهلل دَ إال ُم٘مٞم  
 .(1)«ق ٟمٔمر ًمٚمح٘مائؼ ال ًمالؾمتٕمامل، ومٙمٞمػ خيرج اًم٘مرآن قمٚمٞمفوقمبٞمده، إٟمام ه

وىمد ذيمر اًمسٞمقـمل ذم شمٗمسػمه هلذه اآلية اخلالف ذم ُمٕمٜمك يمٚمٛمة )أُمة(، وقمّٚمؼ قمغم اًم٘مقل 
قمغم هذا  اعمنميمة، وذيمر أٟمف احلُّرة اًمذي يذهب إمم أن اعمراد سماألُمة اعمٛمٚمقيمة، اًمتل هل ذم ُم٘ماسمؾ

ٜمات اًمبديٕمٞمة ٟمققمان:  االطمتباك، واًمٓمباق، ومٗمل اآلية اعمحس  اًمتٗمسػم يٙمقن ذم اآلية ُمـ 
ق هلا ذم شمٗمسػمه ىمبؾ ٜمات، أو شمٓمرّ اطمتباك، وصمالث ـمباىمات، ومل أىمػ قمغم أطمد ذيمر هذه اعمحس  

اسمـ احلاضمب: )اعمراد يمؾ أُمة ُم١مُمٜمة، ومٝمق  ﴾يئ ىئ ﴿» أن يذيمرها اًمسٞمقـمل، ي٘مقل:
ُمنميمة، ومٗمٞمف  طُمّرة أي ُمـ، ﴾مب زب  رباعمّمحح ًمالسمتداء، ال اًمقصػ(، ﴿

واألُمة، شمٜمبٞمًٝما قمغم أن اخلػمية قمٚم ٞمة  احلُّرةـمباىمان، وىمٞمؾ: ال شم٘مدير، وإـمالق اعمنميمة ًمٞمٕمؿ 
سماقمتبار اًمنمك وم٘مط دون احلرية، ىمٚمت: وحيتٛمؾ أن ي٘مدر ذم اجلٛمٚمة األومم: وًمق يمرهتؿ، ذم 

ٚمة ىمقًمف ذم ة، ذم ُم٘ماسمرّ يمام ىمدر ذم اًمثاٟمٞمة: طُم  ﴾ىف يث ﴿ :ُم٘ماسمٚمة ىمقًمف ذم اًمثاٟمٞمة
  .(2)«ومٞمٙمقن ذم اآلية اطمتباك، وصمالث ـمباىمات، ﴾ىئ ﴿ :األومم

                                       
 .(364 -4/368اًمتحرير واًمتٜمقير، اسمـ قماؿمقر ) ( 8)
 .(8/258ًمسٞمقـمل )اىمٓمػ األزهار،   (4)
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واالطمتباك هق: أن جيتٛمع ذم اًمٙمالم ُمت٘ماسمالن، ومٞمحذف ُمـ واطمد ُمٜمٝمام ُم٘ماسمٚمف، ًمدالًمة 
، ومٗمل اآلية اضمتٛمع ُمت٘ماسمالن، ًمٗمٔمة )أُمة( وشم٘مدير )طمرة(، وًمٗمٔمة: )وًمق اآلظمر قمٚمٞمف

ذف ُمـ اًمثاين )طمرة( ًمدالًمة ًمٗمظ )األُمة(، وطُم ذف أقمجبتٙمؿ( وشم٘مدير: )وًمق يمرهتؿ(، ومحُ 
، احلُّرةُمـ األول )وًمق يمرهتؿ( ًمدالًمة )وًمق أقمجبتٙمؿ(، واًمٓمباىمات اًمثالث هل سملم: األُمة و

 وسملم: اعم١مُمٜمة واعمنميمة، وسملم: وًمق أقمجبتٙمؿ، وًمق يمرهتؿ.
  ىميم مم خم حم جم يل ىل مل خل ٱٱ﴿ قال تعاىل: -9
 جي ىهيه مه جه ين ىن من خن حن جن
 [457ب٘مرة:]اًم﴾  ٰذ  يي ىي خيمي حي

ا، ألٟمف ذه اآلية يمثػمً مل ي٘مػ اًمسٞمقـمل ذم شمٗمسػمه )ىمٓمػ األزهار ذم يمِمػ األهار( قمٜمد ه
ذم يمتاب آظمر، وأومردها سمت٠مًمٞمػ ظماص، ومٖماص ذم إقمجازها، ويمِمػ قمـ  وىمػ قمٜمدها ـمقياًل 
وىمد وىمع اًمٙمالم ومٞمام » : اقمٝما، ي٘مقل ُمٕمٚمً٘ما قمغم هذه اآليةط اًمْمقء قمغم إسمدطمسـ ٟمٔمٛمٝما، وؾمٚم  

  .(1)«ٜمتف هذه اآلية ُمـ أٟمقاع اًمبديع، وماؾمتخرضمت ُمٜمٝما ُمئة وقمنميـ ٟمققًما، وأومردهتا سمت٠مًمٞمػشمْمٛمّ 
واًمت٠مًمٞمػ اًمذي ي٘مّمده اًمسٞمقـمل هق يمتاسمف اًمذي أؾمامه: )ومتح اجلٚمٞمؾ ًمٚمٕمبد اًمذًمٞمؾ، رؾماًمة ذم 

وهل رؾماًمة شم٘مع ومٞمام ي٘مرب ُمـ مخسلم ، ( ﴾يل ىل مل خل﴿شمٗمسػم ىمقًمف شمٕمامم: 
يـ ُمقوًٕما ُمـ ُمقاوع اًمبٞمان واًمبديع، ومذيمر ومٞمٝما مخسة وؾمتلم ٟمققًما صٗمحة، ذيمر ومٞمٝما ُمئة وقمنم

ك األٟمقاع ا ُمـ ومٜمقن اًمبالهمة، وىمد ُمزج ذم رؾماًمتف سملم ومٜمقن اًمبالهمة يمٚمٝما، وذًمؽ حتت ُمسٛمّ وومٜم 
ػ ُمٝماراشمف اًمبالهمٞمة، وؾمٕمة اـمالقمف ذم اؾمت٘مراء اًمٜمّمقص، وإقمادة اًمٜمٔمر اًمبديٕمٞمة، وذم رؾماًمتف وفمّ 

 ، وذيمر ومٞمٝما ُمامل يذيمره أو يٜمتبف ًمف ُمـ يمان ىمبٚمف ُمـ اًمٕمٚمامء واعمٗمنيـ.ومٞمٝما، وم٠مفمٝمر سمراقمتف
وىمررت ومٞمٝما سمْمٕمة قمنم ٟمققًما ُمـ األٟمقاع اًمبديٕمٞمة، صمؿ وىمع »ي٘مقل ذم ُم٘مدُمة رؾماًمتف: 

ؾ ومٞمٝما سمٕمد ذًمؽ، ومٗمتح اهلل سمزيادة قمغم ذًمؽ طمتك ضماوزت األرسمٕملم، صمؿ ىمدطمت اًمٗمٙمر، اًمت٠مُمّ 
وصٚمت سمحٛمد اهلل إمم ُمئة وقمنميـ ٟمققًما، وم٘مد أردت  ومٚمؿ شمزل شمستخرج وشمٜمٛمق، إمم أن

شمدويٜمٝما ذم هذه اًمٙمراؾمة، ًمٞمستٗمٞمدها ُمـ ًمف همرض ذم اًمقىمقف قمغم أهار اًمتٜمزيؾ، راضمًٞما ُمـ 
  .(2)«اهلل اهلداية إمم أىمقم ؾمبٞمؾ

                                       
 .(8/599ًمسٞمقـمل )اىمٓمػ األزهار،  ( 8)
 .(86-85ًمسٞمقـمل )اومتح اجلٚمٞمؾ ًمٚمٕمبد اًمذًمٞمؾ،  ( 4)
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 اخلامتة

ط هذا اًمبحث اًمْمقء قمغم أهؿ اٟمٗمرادات اًمسٞمقـمل اًمبالهمٞمة، وشمرضمٞمحاشمف واظمتٞماراشمف سٚم  يُ 
، وحياول (ىمٓمػ األزهار ذم يمِمػ األهار)ًمبٞماٟمٞمة، ذم ؾمقرة اًمب٘مرة، ُمٜمت٘ماة ُمـ شمٗمسػمه ا

دراؾمة هذه االٟمٗمرادات، واًمتٕمٚمٞم٘مات اًمبالهمٞمة، وُمـ واوم٘مف قمٚمٞمٝما ُمـ اعمٗمنيـ، وُمـ ظماًمٗمف 
 ُمـ اًمٕمٚمامء واًمبالهمٞملم.

 ومن أبرز نتائج ىذا البحث:
اًمٕمٚمامء، ًمٙمٜمف ُمع ذًمؽ حيتقي قمغم شمٗمسػم ىمٓمػ األزهار يٖمٚمب قمٚمٞمف اًمٜم٘مؾ ُمـ يمالم   -8

يمثػم ُمـ اآلراء اًمبٞماٟمٞمة، واعمالُمح اًمبالهمٞمة، اًمتل ذيمرها ُم١مًمٗمف شمٕم٘مٞمًبا قمغم يمالم همػمه ُمـ 
 اًمٕمٚمامء، أو شمٗمرد هبا دون أن يٚمٛمحٝما ُمـ ىمبٚمف.

، ومال واوحةً  ٞمٝما دمٚمٞمةً هيتؿ اًمسٞمقـمل سماًمٗمٜمقن اًمبالهمٞمة، ويٙمِمػ قمـ إقمجازها، وجيٚمّ   -4
ـّ  تاسمف آيةً يٙماد يؽمك ذم يم  سمديٕمل، إال وأؿمار إًمٞمف. ومٞمٝما ُمٚمٛمح سمٞماين، أو وم

شمٕمٚمٞم٘مات اًمسٞمقـمل واٟمٗمراداشمف اًمبالهمٞمة، ُمـ أهؿ اعمالُمح اًمتل جيب قمغم اًمباطمث  ٕمدّ شمُ    --3
ُمـ أهؿ يمتب اًمسٞمقـمل، طمٞمث  ٕمدّ ف هلا، واالهتامم هبا، ومٙمتاب ىمٓمػ األزهار يُ اًمبالهمل اًمتٜمبّ 

يؿ سماًمنمح واًمتٗمسػم، وسمٞمان ُما ومٞمٝما ُمـ ومٜمقن سمالهمٞمة، شمٜماول ومٞمف اعم١مًمػ آيات اًم٘مرآن اًمٙمر
  وصقر سمديٕمٞمة، وعمحات إقمجازية، ٟم٘ماًل قمـ همػمه، أو ايمتِماوًما ُمـ ٟمٗمسف.

، قمغم شمقومٞم٘مف وإقماٟمتف، وأؾم٠مًمف شمٕمامم أن يسدد اجلٝمقد، ويٖمٗمر اًمزًمؾ أمحد اهلل  وظمتاًُما  
 وآظمر دقمقاٟما أن احلٛمد هلل رب اًمٕماعملم.
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