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نزل القرآن الكريم بلسان عربي مبين، وفي اللغة العربية صيغ عامة تشمل جماعة 
ين، وفيها ألفاظ خاصة، وأحياًنا يكون اللفظ عامًّا ويراد به الخصوص المخاطب

 يرادو والعكس كذلك. وفي القرآن الكريم ألفاظ تحت هذا النحو، ففيه صيغ تفيد العموم 
نه بها العموم، وألفاظ تفيد الخصوص ويراد بها الخصوص، وألفاظ تفيد العموم إال أ

ح إال أنه يراد بها العموم، والقرائن توضيراد بها الخصوص، وألفاظ تفيد الخصوص 
ذلك وتزيل اللبس، ويبقى بعد ذلك ألفاظ هي موضع خالف بين العلماء تؤثر في 

 استنباط بعض األحكام.
 وهذا يظهر مكانه علم "العام والخاص" وأثره في استنباط األحكام؛ ولذا نجد بسط

سه ط بآيات القرآن فقد در مباحثه في كتب أصول الفقه خاصة، ونظًرا لتعلق االستنبا
 أيًضا أرباب العلوم القرآنية، وأفردوه بمباحث خاصة في بطون مؤلفاتهم، وسأعرض

  لبعض قضاياه المتعلقة بالقرآن، معرًضا عن المباحث األصولية الخاصة.
 العام:

 العام لغة:
ام تالَعَمُم: عظم الخلق في الناس وغيرهم، والعمم: الجسم التام، ... وأمر عمٌم: 

عام.. وعمهم األمر يعمهم عموًما: شملهم، يقال: عمهم بالعطية، والعامة: خالف 
 .  الخاصة

 وفي االصطالح:
 . حصر هو: اللفظ المستغرق لجميع ما يصلح له بحسب وضع واحد، من غير

 فقولنا: "الرجال" يستغرق جميع ما يصلح له.
ن الرجال، لكنه ال وال يدخل فيه النكرة مثل "رجل"؛ ألنه يصلح لكل واحد م

 يستغرقهم.
ال وال التثنية وال الجمع، ألن لفظ "رجالن" و"رجال" يصلحان لكل اثنين وثالثة، و 

 يفيدان االستغراق.
 وقولنا: بحسب وضع واحد؛ لالحتراز من اللفظ المشترك، أو الذي له حقيقة ومجاز،

 فإن عمومه ال يقتضي أن يتناول مفهوميه مًعا.
 العيون. فإذا قلت: رأيت كل
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 فإن في لفظ العيون اشتراك حيث تشمل:
 عيون الماء الجارية. -1
 .. وغير ذلك.العيون المبصرة -2

نما تريد أحدها. فال يقتضي العموم أن يشمل ك ل وأنت ال تريد كل هذه المعاني، وا 
 معاني اللفظ؛ بل بحسب وضع أو معنى واحد من معانيه المختلفة. وقولنا: "من غير

أسماء األعداد فهي تدل على كثرة معينة محدودة، فإن كانت الكثرة حصر" يخرج 
ن لم تكن الكثرة كثرة نة معي كثرة معينة بحيث ال يتناول ما بعدها. فهو اسم العدد، وا 

 فهو العام.
 صيغ العموم:

، ومن هذه  وللعموم صيغ كثيرة تدل عليه، ذكر منها القرافي مائتين وخمسين صيغة
 الصيغ:

تأسيس، مثل: }ُكلُّ َنْفٍس أقوى صيغ العموم، وتدل عليه؛ سواء كانت للكل: وهي  -1
ْكَراِم{ ، اْلَجالِل وَ  َك ُذوَرب   َذاِئَقُة اْلَمْوت{ ، ومثل: }ُكلُّ َمْن َعَلْيَها َفاٍن، َوَيْبَقى َوْجهُ  اإْلِ

{ ،  ُكل  َشْيء َخاِلقُ هُ ل  أو للتأكيد مثل: }َفَسَجَد اْلَمالِئَكُة ُكلُُّهْم َأْجَمُعون{ ، ومثل: }ال
ب  ال َتَذْر رَ َقاَل ُنوٌح اًرا: }وَ { ودي}َمْن َكاَن ُيِريُد اْلِعز َة َفِلل ِه اْلِعز ُة َجِميًعا ومثلها جميع:

 َعَلى اأْلَْرِض ِمَن اْلَكاِفِريَن َدي ارا{.
ْنُكْم مِ ْأِتَياِنَها يَ َذاِن ا{ }َوال  ألسماء الموصولة: مثل: }َوال ِذي َقاَل ِلَواِلَدْيِه ُأفٍّ َلُكمَ ا -2

با ال َيُقوُموَن ِإال  َكَما  ُه الش ْيَطاُن ِمَن ي َيَتَخب طُ ُم ال ذِ ُقو يَ َفآُذوُهَما{ و }ال ِذيَن َيْأُكُلوَن الر 
تِ { }وَ اْلَمس{ }َواْلُفْلِك ال ِتي َتْجِري ِفي اْلَبْحِر ِبَما َيْنَفُع الن اس ْلَفاِحَشَة ِمْن َن اي َيْأِتيالال 

 ِنَساِئُكْم{ .
ُلوا ِمْن }َوَما َتْفعَ  ِمَنٍة{مثل: }َوَمْن َقَتَل ُمْؤِمنًا َخَطًأ َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ُمؤْ  أسماء الشرط -3

 . {َنىَخْيٍر َيْعَلْمُه الل ه{ }َأّيًا َما َتْدُعوا َفَلُه اأْلَْسَماُء اْلُحسْ 
ُيَضاِعَفه{ َسنًا فَ حَ : }َمْن َذا ال ِذي ُيْقِرُض الل َه َقْرضًا فهام: كقوله تعالىأسماء االست -4

و استفهامية، أت شرطية كان }َمْن َذا ال ِذي َيْشَفُع ِعْنَدُه ِإال  ِبِإْذِنه{ ومن تفيد العموم إذا
ن د تكو لعموم وقون لأما إذا كانت موصولة مثل }َوِمْنُهْم َمْن َيْسَتِمُع ِإَلْيَك{ فإنها قد تك

 . للخصوص، والقرائن هي التي تفيد العموم أو الخصوص
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نما لالستغراق؛ سواء كان جمًعا، مثل: ا -5 لمعرف بأل التي ليست للعهد وا 
َم َأَحل  الل  مثل: }وَ  رًدا}َواْلُمَطل َقاُت َيَتَرب ْصَن ِبَأْنُفِسِهن  َثالَثَة ُقُروء{ ، أو مف ُه اْلَبْيَع َوَحر 

با{  هو الذي ال و سم جنس؛ ا، أو  ل: }َوالس اِرُق َوالس اِرَقُة َفاْقَطُعوا َأْيِدَيُهَما{، ومث الر 
 ُقلْ }واحد له من لفظه مثل الناس، الحيوان، الماء، التراب، فالناس في قوله تعالى: 

َتْين{ ؛ خْ ْيَن اأْلُ بَ ُعوا تفيد العموم، أو مثنى كقوله تعالى: }َوَأْن َتْجمَ  َأُعوُذ ِبَرب  الن اس{ 
أي كل أختين ال يجوز الجمع بينهما. وعالمة "أل" المستغرقة للجنس. أن يصح 

 حلول "كل" محلها، وأن يصح االستثناء من عمومها.
 ل ما أضيف إلى معرفة؛ سواء كان مفردا، أو مثنى، أو جمعا، أو اسم جنسك -6

اِدي َلْيَس َلَك ة{ }ِإن  ِعبَ  َصَدقَ اِلِهمْ  ِمْن َأْموَ }ُخذْ  مثل }َفْلَيْحَذِر ال ِذيَن ُيَخاِلُفوَن َعْن َأْمِره{ 
 . لى عموم اللفظإا إشارة ء هنَعَلْيِهْم ُسْلَطاٌن ِإال  َمِن ات َبَعَك ِمَن اْلَغاِوين{ وفي االستثنا

 مثالها في سياق النفي: قوله تعالى:،  لنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرطا -7
مثالها و ُيْنَزُفون{  َعْنَها ُهمْ  ُفُسوَق َوال ِجَداَل ِفي اْلَحج{ }ال ِفيَها َغْوٌل َوال}َفال َرَفَث َوال 

يد نهي فتف ة بعدَأَبدًا{ فإن "أحد" نكر  في النهي: }َوال ُتَصل  َعَلى َأَحٍد ِمْنُهْم َمات
 ْن َأَحٌد ِمنَ : }َوا ِ  لشرطاالعموم، ومثل }َفال َتُقْل َلُهَما ُأفٍّ َوال َتْنَهْرُهَما{ ، ومثالها في 

 . اْلُمْشِرِكيَن اْسَتَجاَرَك َفَأِجْرُه{
هو فاًل أما إذا كانت النكرة في سياق اإلثبات فال تفيد العموم، فإذا قلت: ما رأيت رج

ذا قلت: رأيت رجاًل فهو إثبات ال يفيد العموم  . نفي يفيد العموم، وا 
 أقسام العام:

 وأقسام العام ثالثة:
 ي ال يدخله التخصيص:العام الذ -1

ن أوهو العام الذي ال يمكن تخصيصه، وهذا النوع قليل جدًّا؛ إذ األصل في العموم 
ام ومع أن البلقيني قال عن هذا النوع: "ومثاله عزيز، إذ ما من ع،  يقبل التخصيص

 وقد جمع،  "وهو كثير في القرآن" إال أن الزركشي قال: إال ويتخيل فيه التخصيص"
نه شي أينهما بأن مراد البلقيني أنه عزيز في األحكام الفرعية، ومراد الزركالسيوطي ب

 . كثير في غير األحكام الفرعية
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َمْت }حُ  َأَحًدا{  َربُّكَ  ِلمُ : }َوالل ُه ِبُكل  َشْيٍء َعِليٌم{ }َوال َيظْ  ومثال هذا النوع قوله تعالى ر 
َهاُتُكْم{ }َوالل ُه َعَلى ُكل    . تخصيصه ال يمكن هنا  َشْيٍء َقِديٌر{ فالعمومَعَلْيُكْم ُأم 

 العام الذي يدخله التخصيص: -2
وهو الذي يمكن تخصيصه، ولعل هذا النوع هو أشهر أنواع العموم، والذي ينصرف 
إليه الذهن عند إطالق العموم، وهو ميدان الخالف بين العلماء في تخصيصه أو 

ْيِت َمِن  اْلبَ  ِحجُّ ثيرة؛ منها: }َوِلل ِه َعَلى الن اسِ وأمثلته في القرآن ك،  بقائه على عمومه
،  ِبياًل{َلْيِه سَ  إِ اْسَتَطاَع ِإَلْيِه َسِبياًل{ فلفظ "الناس" عام خصص بقوله: }َمِن اْسَتَطاعَ 

ُة ي  ْيًرا اْلَوصِ َرَك خَ ْن تَ ومنها قوله تعالى: }ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحَدُكُم اْلَمْوُت إِ 
وم وخصص كم" يفيد العملفظ "أحد{ فِلْلَواِلَدْيِن َواأْلَْقَرِبيَن ِباْلَمْعُروِف َحقًّا َعَلى اْلُمت ِقينَ 

الَثَة ُقُروٍء{ ْنُفِسِهن  ثَ َن ِبأَ ب صْ ومنها قوله تعالى: }َواْلُمَطل َقاُت َيَترَ ،  بقوله: }ِإْن َتَرَك َخْيًرا{
 مل وغير الحامل وخصص بقوله تعالى: }َوُأوالتُ ، فلفظ "المطلقات" عام يشمل الحا

{ وغير ذلك من األمثلة   . اأْلَْحَماِل َأَجُلُهن  َأْن َيَضْعَن َحْمَلُهن 
 : العام المراد به الخصوص -3

َذا ِقيَل  ، كقوله تعالى وهو ما دل لفظه على العموم ودلت القرينة على الخصوص }َواِ 
اُس{ والمراد بالناس عبد اهلل بن سالم فاآلية دعوة لليهود إلى أن َلُهْم آِمُنوا َكَما آَمَن الن  

وقد كان يهوديًّا، ثم إن الناس لم  -رضي اهلل عنه-يؤمنوا كما آمن عبد اهلل بن سالم 
ومن أمثلته أيًضا قوله ،  يؤمنوا كلهم، فدلت القرينة على وجوب حمله على فئة منهم

اُس ِإن  الن اَس َقْد َجَمُعوا َلُكْم َفاْخَشْوُهْم{ قال الزركشي: تعالى: }ال ِذيَن َقاَل َلُهُم الن  
"وعمومه يقتضي دخول جميع الناس في اللفظين جميًعا، والمراد بعضهم؛ ألن 
القائلين غير المقول لهم، والمراد باألول نعيم بن مسعود والثاني: أبو سفيان 

لناس في قوله: }ِإن  الن اَس َقْد َجَمُعوا قال الفارسي: ومما يقوي أن المراد با ،وأصحابه"
ُف َأْوِلَياَءُه{  فوقعت اإلشارة بقوله : }َذِلُكُم{  َلُكْم{ واحد، قوله: }ِإن َما َذِلُكُم الش ْيَطاُن ُيَخو 

، فهذه داللة  إلى واحد بعينه، ولو كان المعني به جمًعا لكان إنما أولئكم الشياطين
نم ظاهرة في اللفظ" ا وصف نعيم بأنه الناس؛ لقيامه مقام كثير في تثبيطه ، وا 

ومن أمثلته قوله تعالى: }َأْم َيْحُسُدوَن الن اَس َعَلى ،   المؤمنين عن مالقاة أبي سفيان
ومن ،  َما آَتاُهُم الل ُه ِمْن َفْضِلِه{  والمراد بالناس هنا رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم
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عليه السالم أو العرب من   َحْيُث َأَفاَض الن اُس{  والمراد إبراهيمأمثلته }ثُم  َأِفيُضوا ِمنْ 
ومنها: }َفَناَدْتُه اْلَمالِئَكُة َوُهَو َقاِئٌم ُيَصل ي ِفي اْلِمْحَراِب{ والمراد بالمالئكة ،  غير قريش
  .السالم جبريل عليه

 : الفرق بين العام المراد به الخصوص والعام الذي يدخله التخصيص
 : ين العام المراد به الخصوص والعام الذي يمكن أن يدخله التخصيص فروق منهاوب
، ويدرك ذلك من أول  ن العام المراد به الخصوص ال يراد شموله لجميع األفرادأ -1

ه في أول األمر، وشمول ، وأما العام الذي يدخله التخصيص. فأريد به العموم وهلة
ك آلية يدر { اه تعالى: }ال ِذيَن َقاَل َلُهُم الن اُس لجميع أفراده، فلفظ "الناس" في قول

 السامع ألول وهلة خصوصها، وأنه ال يمكن أن يراد بها العموم المتناع ذلك، أما
المراد  لسامع أندرك ا: }َوِلل ِه َعَلى الن اِس ِحجُّ اْلَبْيِت{ ي لفظة "الناس" في قوله تعالى

 . { ِبياًل ِه سَ لعموم إال قوله: }َمِن اْسَتَطاَع ِإَليْ بها جميع الناس، وال يحوله عن هذا ا
طًعا؛ لنقل اللفظ عن موضعه األصلي وهو العموم، واستعماله في قاألول مجاز  -2

ة، بعض أفراده، بخالف الثاني فاستعمل اللفظ بمعناه الحقيقي، وعليه أكثر الشافعي
 . جميع الفقهاء، وجميع الحنابلة، ونقله الجويني عن  وكثير من الحنفية

 ، وقرينة الثاني لفظية وقد تنفك عنه. رينة األول عقلية ال تنفك عنهقأن  -3
 َأَفاَض  ح أن يراد به واحًدا اتفاًقا، مثل: }ثُم  َأِفيُضوا ِمْن َحْيثُ أن األول يص -4

راد ، أما الثاني ففي تخصيص عمومه بحيث ال ي الن اُس{ يعني إبراهيم عليه السالم
 . واحد بعد العموم خالفبه إال 

 : الخاص
ا.. أفرده به دون غيره، ويقال:  يقال الخاص لغة: : خصه بالشيء يخصه خصًّ

 .  اختص فالن باألمر وتخصص له إذا انفرد
 هو اللفظ الذي ال يستغرق الصالح له من غير حصر. : الخاص،  وفي االصطالح

 . أما التخصيص فهو: قصر العام على بعض أفراده
والمراد من قولنا: "قصر العام" قصر ،  إخراج بعض ما تناوله الخطاب عنه وقيل:
ن بقي لفظه على عمومه حكمه ، وبذلك يخرج  ، فيكون العموم باللفظ ال بالحكم ، وا 

،  ، فإن ذلك قصر إرادة لفظ العام ال قصر حكمه العام الذي يراد به الخصوص
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 َيَتَرب ْصَن ِبَأْنُفِسِهن  َثالَثَة ُقُروٍء{ فلفظ ومثال التخصيص قوله تعالى: }َواْلُمَطل َقاتُ 
، لكن حكمه مخصوص بقوله تعالى: }َوُأوالُت  المطلقات عام يشمل كل مطلقة
}  . اأْلَْحَماِل َأَجُلُهن  َأْن َيَضْعَن َحْمَلُهن 

 حكم تخصيص العموم:
أن التخصيص  قال الشوكاني رحمه اهلل تعالى: اتفق أهل العلم سلًفا وخلًفا على

 للعمومات جائز، ولم يخالف في ذلك أحد ممن يعتد به، وهو معلوم من هذه الشريعة
 المطهرة، ال يخفى على من له أدنى تمسك بها".

ْم ْت َأْيَماُنكُ ا َمَلكَ م  مِ وهو جائز مطلًقا، سواء كان أمًرا مثل: }َوال ِذيَن َيْبَتُغوَن اْلِكَتاَب 
َن{ ، أو خبًرا ت ى َيْطُهرْ وُهن  حَ َربُ }َوال َتقْ  : ْمُتْم ِفيِهْم َخْيًرا{ ، أو نهًيا مثلَفَكاِتُبوُهْم ِإْن َعلِ 

 . اِجِديَن{َن َمَع الس  ْن َيُكو ى أَ مثل: }َفَسَجَد اْلَمالِئَكُة ُكلُُّهْم َأْجَمُعوَن، ِإال  ِإْبِليَس َأبَ 
 أقسام المخصص:

 والمخصص ينقسم إلى قسمين:
 مخصص المتصل.القسم األول: ال

 وهو خمسة أنوع هي:
 االستثناء: -1

ِد ِه ِمْن َبعْ  ِبالل  َفرَ كَ كقوله تعالى: }ُكلُّ َشْيٍء َهاِلٌك ِإال  َوْجَهُه{ وكقوله سبحانه: }َمْن 
يَماِن{.  ِإيَماِنِه ِإال  َمْن ُأْكِرَه َوَقْلُبُه ُمْطَمِئنٌّ ِباإْلِ

 الصفة: -2
لى ما حققه علماء البيان، ال مجرد النعت المذكور في والمراد بها الصفة المعنوية ع

علم النحو، قال الجويني: الوصف عند أهل اللغة معناه التخصيص، وقال المازري: 
وعلى هذا ،  وال خالف في اتصال التوابع، وهي النعت والتوكيد والعطف والبدل
كان الوصف فالمراد بالصفة هنا كل ما أشعر بمعنى يتصف به أفراد العام؛ سواء 

ومن ،  نعًتا، أو عطف بيان، أو حااًل؛ وسواء كان مفرًدا، أو جملة، أو شبه جملة
األمثلة على ذلك قوله تعالى: }َوَمْن َلْم َيْسَتِطْع ِمْنُكْم َطْواًل َأْن َيْنِكَح اْلُمْحَصَناِت 

ْؤِمَناِت{ فلفظ "فتياتكم" عام يشمل اْلُمْؤِمَناِت َفِمْن َما َمَلَكْت َأْيَماُنُكْم ِمْن َفَتَياِتُكُم اْلمُ 
ومن األمثلة قوله تعالى: ،  افرات، لكنه خصص بوصف "المؤمنات"المؤمنات والك
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ِتي َدَخْلُتْم ِبِهن  َفِإْن َلْم َتُكوُنوا َدَخْلُتْم ِبهِ  ِتي ِفي ُحُجوِرُكْم ِمْن ِنَساِئُكُم الال  ن  }َوَرَباِئُبُكُم الال 
ْم{ فلفظ "ِنَساِئُكُم" يشمل جميع الزوجات المدخول بهن، وغير المدخول َفال ُجَناَح َعَلْيكُ 

." ِتي َدَخْلُتْم ِبِهن   بهن ولكن خصص العموم بوصف "الال 
 : الشرط -3

لفظ ف ن  َوَلٌد{ ُكْن َلهُ  يَ ومن أمثلته قوله تعالى: }َوَلُكْم ِنْصُف َما َتَرَك َأْزَواُجُكْم ِإْن َلمْ 
مل ذات الولد وغيرها، وخصص بالشرط "إن لم يكن لهن ولد" "أزواجكم" عام يش

ومن األمثلة قوله ،  دفالزوجة التي يرث الزوج نصف مالها. هي غير ذات الول
اِلَدْيِن َواأْلَْقَرِبيَن ِصي ُة ِلْلوَ ا اْلوَ ْيرً تعالى: }ُكِتَب َعَلْيُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحَدُكُم اْلَمْوُت ِإْن َتَرَك خَ 

ال ن ترك مالى معْعُروِف َحقًّا َعَلى اْلُمت ِقيَن{ فقوله "أحدكم" عام يوجب الوصية ِباْلمَ 
وغيره، وخصص بالشرط "إن ترك خيًرا"، فأصبحت الوصية واجبة على من ترك مااًل 

ْيَماُنُكْم َكْت أَ ا َملَ ومن ذلك قوله تعالى: }َوال ِذيَن َيْبَتُغوَن اْلِكَتاَب ِمم  ،  دون اآلخر
 صص بشرطلعموم وخيد ااِتُبوُهْم ِإْن َعِلْمُتْم ِفيِهْم َخْيًرا{ فاالسم الموصول "الذين" يفَفكَ 

 إن علمتم فيهم خيرا".
 الغاية: -4

: فظانلوالمراد بها: نهاية الشيء المقتضية لثبوت الحكم قبلها، وانتفائه بعدها ولها 
َأْيِدَيُكْم اني: }وَ ل الثومثا،  َيْطُهْرَن{ ومثال األول: }َوال َتْقَرُبوُهن  َحت ى،  "حتى" و"إلى"
 . ِإَلى اْلَمَراِفِق{

 بدل البعض من الكل: -5
العموم  وا" يفيدوصم وذلك كقوله سبحانه: }ثُم  َعُموا َوَصمُّوا َكِثيٌر ِمْنُهْم{ فقوله: "عموا

ِن مَ َبْيِت  الْ وكقوله تعالى: }َوِلل ِه َعَلى الن اِس ِحجُّ ،  وخصص ببدل البعض "كثير منهم"
" ليه سبيالإطاع اْسَتَطاَع ِإَلْيِه َسِبياًل{ فلفظ "الناس" يفيد العموم وخص بالبدل "من است

 بدل بعض من كل، هذه أنواع المخصص المتصل.
وهو أن يكون المخصص في موضع آخر غير :  القسم الثاني: القسم المنفصل

 . متصل باللفظ العام اتصااًل لفظيًّ 
 نها:وهو أنوع م

 التخصيص بآية: -1
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ال إمطلقة،  شمل كل{ عام يُروءٍ فقوله تعالى: }َواْلُمَطل َقاُت َيَتَرب ْصَن ِبَأْنُفِسِهن  َثالَثَة قُ 
{ كما َن َحْملَ َضعْ أنه خص الحوامل في قوله تعالى: }َوُأوالُت اأْلَْحَماِل َأَجُلُهن  َأْن يَ  ُهن 

ِئي  ْبُتْم ِن اْرتَ ْم إِ َيِئْسَن ِمَن اْلَمِحيِض ِمْن ِنَساِئكُ خص اآليسات من الحيض: }َوالال 
م  ثُ ُمْؤِمَناِت ُتُم الْ َكحْ َفِعد ُتُهن  َثالَثُة َأْشُهٍر{ وخص غير المدخول بها قال تعالى: }ِإَذا نَ 

 {. ِعد ةٍ ِمنْ  َطل ْقُتُموُهن  ِمْن َقْبِل َأْن َتَمسُّوُهن  َفَما َلُكْم َعَلْيِهن  
، ر كتابيةو غيه تعالى: }َوال َتْنِكُحوا اْلُمْشِرَكاِت{ يشمل كل مشركة كتابية كانت أوقول

َب{ فخص َتاوجاء التخصيص في قوله تعالى: }َواْلُمْحَصَناُت ِمَن ال ِذيَن ُأوُتوا اْلكِ 
 الكتابية من المشركات بجواز الزواج منها.

 لتخصيص بالسنة قواًل كان أو فعاًل:ا -2
ْم{. ِلكُ ذَ ى بعد أن عدد المحرمات من النساء: }َوُأِحل  َلُكْم َما َوَراَء فقوله تعال

مخصوص بحديث أبي هريرة رضي اهلل عنه عن النبي صلى اهلل عليه وسلم: "ال 
تنكح المرأة على عمتها وال على خالتها" حيث خص أربع نساء وهن عمة الزوجة 

 وخالتها، وابنة أخيها، وابنة أختها.
على أن  ْيِن{ عام يدلْنثَيَ اأْلُ  لى: }ُيوِصيُكُم الل ُه ِفي َأْوالِدُكْم ِللذ َكِر ِمْثُل َحظ  وقوله تعا

الرسول صلى اهلل عليه وسلم:  جميع األوالد يرثون من آبائهم، لكنه مخصوص بقول
رث ي"ال يرث المسلم الكافر، وال الكافر المسلم" وبقوله صلى اهلل عليه وسلم: "ال 

صلى اهلل -ًئا" ، وبما رواه أبو بكر رضي اهلل عنه، قال: سمعت رسول اهلل القاتل شي
 ن.ورث، ما تركناه صدقة" فخرج أوالد األنبياء فإنهم ال يرثو يقول: "ال ن -عليه وسلم

الوطء، العقد و  م فيوقوله تعالى في المطلقة البائن: }َحت ى َتْنِكَح َزْوًجا َغْيَرُه{ وهذا عا
ة: "ال، حتى تذوقي عسيلته المرأة رفاع -لى اهلل عليه وسلمص-وخصه قول الرسول 

 ويذوق عسيلتك".
شمل المحصن ْلَدٍة{ عام ياَئَة جَ ا مِ وقوله تعالى: }الز اِنَيُة َوالز اِني َفاْجِلُدوا ُكل  َواِحٍد ِمْنُهمَ 

 نه رجم المحصن، وهو فعل.أ -لى اهلل عليه وسلمص-وغير المحصن وتواتر عنه 
 خصيص باإلجماع:الت -3

ومذهب جمهور العلماء أن اإلجماع من مخصصات العموم المنفصلة، وهناك ما 
يرى أن المخصص هو دليل اإلجماع وليس اإلجماع نفسه، ومن األمثلة قوله تعالى: 
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ر وهو عام يشمل الح 7}ِإَذا ُنوِدَي ِللص الِة ِمْن َيْوِم اْلُجُمَعِة َفاَسَعْوا ِإَلى ِذْكِر الل ِه{ 
وكقوله     والعبد، والذكر واألنثى، وأجمعوا على أنه ال جمعة على عبد وال امرأة

فهو عام يشمل كل األوالد  تعالى: }ُيوِصيُكُم الل ُه ِفي َأْوالِدُكْم ِللذ َكِر ِمْثُل َحظ  اأْلُْنثََيْيِن{
  األحرار واألرقاء، وخص الرقيق باإلجماع، ألن الرق مانع من اإلرث.

 تخصيص بالقياس:ال -4
{ فهو عام َئَة َجْلَدةٍ َما ِماْنهُ وذلك في قوله تعالى: }الز اِنَيُة َوالز اِني َفاْجِلُدوا ُكل  َواِحٍد مِ 

رى يشمل كل زان؛ حرًّا أو عبًدا، وكل زانية حرة أو أمة، لكن األمة خصصت بآية أخ
د في العبد { ولم ير ابِ اِت ِمَن اْلَعذَ هي قوله تعالى: }َفَعَلْيِهن  ِنْصُف َما َعَلى اْلُمْحَصنَ 

نص، فقاسه العلماء على األمة بجامع الرق في كل، فيكون حكمه نصف ما على 
 األحرار من الرجال.

وهناك أيًضا أنواع من المخصصات المنفصلة؛ كالتخصيص بالعقل، وبالحسن، 
 . انضايا األعيوبالعادة، وقرائن األحوال، وبالمفهوم، وقول الصحابي، وبالسياق، وبق

 حكم تخصيص السنة بالقرآن:
 إذا كان القرآن الكريم يخصص بالسنة، فهل تخصص السنة بالقرآن؟
، وعد السيوطي 4الجواب: اختلف العلماء في ذلك وجمهور أهل العلم على جوازه

 : أمثلة ذلك من العزيز يعني القليل أو النادر، ثم ذكر أمثلة ذلك
 وسلم: "أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا ال إله إال كقول الرسول صلى اهلل عليه

صلى اهلل -اهلل" فإنه مخصوص بقوله تعالى: }َحت ى ُيْعُطوا اْلِجْزَيَة{ ونهي الرسول 
ي األوقات المكروهة عام يشمل النوافل وقضاء الفرائض عن الصالة ف -عليه وسلم

َلَواتِ   المحافظةو ى{ َوالص الِة اْلُوْسطَ  وهو مخصوص بقوله تعالى: }َحاِفُظوا َعَلى الص 
 على الصلوات تقتضي قضاء الفوائت في كل وقت حتى أوقات النهي.
عام في تحريم  4وقول الرسول صلى اهلل عليه وسلم: "ما أبين من حي فهو ميت" 

كل ما يقطع من البهيمة وهي حية وخصصه قوله تعالى: }َوِمْن َأْصَواِفَها َوَأْوَباِرَها 
وقوله عليه الصالة والسالم: "ال تحل الصدقة لغني ، اِرَها َأثَاثًا َوَمَتاًعا ِإَلى ِحيٍن{َوَأْشعَ 

وال لذي مرة سوي" عام يشمل األغنياء واألقوياء، وهو مخصوص بقوله تعالى: 
،  }َواْلَعاِمِليَن َعَلْيَها{ ؛ حيث يحل لهم األخذ من الزكاة حتى ولو كانوا أغنياء وأقوياء.



 11 

اهلل عليه وسلم: "إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار"  وقوله صلى
 عام مخصوص بقوله تعالى: }َفَقاِتُلوا ال ِتي َتْبِغي{.

 عموم الخطاب وخصوصه
 الخطاب الخاص بالرسول صلى اهلل عليه وسلم

 عموم الخطاب وخصوصه: وتحته مسائل:
 عليه وسلم هل يشمل األمة أم ال؟ األولى: الخطاب الخاص بالرسول صلى اهلل

قوله سبحانه: }َيا و َناِفِقيَن{  َواْلمُ ِرينَ كقوله تعالى: }َيا َأيَُّها الن ِبيُّ ات ِق الل َه َوال ُتِطِع اْلَكافِ 
 . َأيَُّها الر ُسوُل ال َيْحُزْنَك ال ِذيَن ُيَساِرُعوَن ِفي اْلُكْفِر{

 للعلماء في ذلك قوالن: الجواب:
لى عليل ول: أنه يشمل األمة، ألن أمر القدوة أمر ألتباعه معه عرًفا إال ما دل الداأل

 الن ِبيُّ َأْن  ِإْن َأَرادَ لن ِبي  ا لِ أنه من خواصه؛ كقوله تعالى: }َواْمَرَأًة ُمْؤِمَنًة ِإْن َوَهَبْت َنْفَسهَ 
صلى - بالرسول لخاصكان الخطاب اَيْسَتْنِكَحَها َخاِلَصًة َلَك ِمْن ُدوِن اْلُمْؤِمِنيَن{ فلو 

  يشمل األمة لما احتاج إلى التخصيص بقوله "خالصة لك".ال -اهلل عليه وسلم
ن شملهم  الثاني: قول األصوليين: أنه ال يشمل األمة، وذلك لخصوص اللفظ، وا 

 . فبدليل آخر، ال بمجرد النص المذكور
 : اهلل عليه وسلم الخطاب العام بلفظ يا أيها الناس هل يشمل الرسول صلى

ُنوا هل يشمل يَن آمَ ل ذِ المسألة الثانية: الخطاب العام بلفظ: َيا َأيَُّها الن اُس وَيا َأيَُّها ا
 الرسول صلى اهلل عليه وسلم أم ال؟

 للعلماء في ذلك أقوال: الجواب:
ة، وعليه األكثرون، لعموم الصيغ -ه وسلمصلى اهلل علي-األول: أنه يشمل الرسول 

 لخطاباالغزالي واآلمدي وابن الحاجب، والرازي، وابن قدامة، وأبو يعلى وأبو  تارهواخ
 الحنبلي.

 الثاني: أنه ال يشمله؛ لما له من الخصائص دون األمة، وهو قول الشيرازي.
الثالث: فيه تفصيل: إن كان الخطاب موجًها ألمته، مثل: }ُكْنُتْم َخْيَر ُأم ٍة ُأْخِرَجْت 

ن كان الخطاب بلفظ يشمل  ية فال يدخل. قال بعضهم: بال خالفِللن اِس{ اآل ، وا 
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نحو: }َيا َأيَُّها الن اُس{ و }َيا َأيَُّها ال ِذيَن آَمُنوا{ و }َيا  -صلى اهلل عليه وسلم-الرسول 
 ِعَباِدَي{ فإنه يشمله.

ُسوُل ن ي رَ إِ اُس الرابع: إن سبق الخطاب بلفظ "قل" لم يشمله؛ كقوله: }ُقْل َيا َأيَُّها الن  
ال شمله وهو قول الصيرفي والحليمي  . الل ِه ِإَلْيُكْم َجِميًعا{ وا 

 : الخطاب العام يا أيها الناس هل يشمل الكفار
 ال؟ ر أمالمسألة الثالثة: الخطاب العام بلفظ " َيا َأيَُّها الن اُس" هل يشمل الكفا

ِظيٌم{ عَ اَعِة َشْيٌء َة الس  َزلَ ت ُقوا َرب ُكْم ِإن  َزلْ وذلك نحو قوله تعالى: }َيا َأيَُّها الن اُس ا
 وللعلماء في ذلك قوالن:

 . األول: أنه يشملهم لعموم الصيغة وهم من الناس. وهو قول الجمهور
 الثاني: أنه ال يشملهم لعدم تكليفهم بالفروع.

 :  الخطاب العام بلفظ يا أيها الذين آمنوا هل يشمل الكفار
 الرابعة:المسألة 

ل َه َوَذُروا َما ا ات ُقوا ال آَمُنو ِذينَ ال   الخطاب العام بلفظ }َيا َأيَُّها ال ِذيَن آَمُنوا{ ، مثل }َيا أيَُّها
با ِإْن ُكْنُتْم ُمْؤِمِنيَن{ وقوله سبحانه: }َيا َأيُّهَ  ا اْلَخْمُر َمُنوا ِإن مَ آِذيَن ا ال  َبِقَي ِمَن الر 

الكافر أم  وُه{ هل يشملاْجَتِنبُ  فَ أْلَْنَصاُب َواأْلَْزالُم ِرْجٌس ِمْن َعَمِل الش ْيَطانِ َواْلَمْيِسُر َوا
 ال؟

 الجواب: للعلماء في ذلك قوالن:
 األول: أنه ال يشمل الكفار؛ ألنهم غير مخاطبين بالفروع.

الثاني: أنه يشملهم لعموم التكليف بهذه األمور واختصاص المؤمنين بالخطاب 
ف. وقد ثبت تحريم الربا في حق أهل الذمة. قال الزركشي: وفيه نظر، للتشري

  والخالف يرجع إلى أن الكفار هل هم مخاطبون بالفروع أم ال؟
 : وهل يشمل العبد أم ال

 المسألة الخامسة: وهل يشمل الخطاب السابق العبد أم ال؟
 وفيه أيضا قوالن:

 األول: أنه ال يشمله لصرف منافعه إلى سيده.
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لثاني: أنه يشمله لعموم اللفظ، وهو الصحيح، وخروجه في بعض األحكام إنما هو ا
  . بأدلة أخرى

 : صيغة الجمع المذكر هل تشمل النساء
 المسألة السادسة: صيغة الجمع المذكر التي تفيد العموم هل تشمل النساء أم ال؟

 في ذلك تفصيل: الجواب:
غة ووصًفا مثل "الناس" فهذا يشمل ن كان الجمع يتناول الذكور واإلناث لإ -1

 اإلناث باالتفاق.
ع بلفظ ال يتبين فيه التذكير والتأنيث؛ مثل أدوات الشرط؛ كقوله: إن كان الجم -2

 .باتفاق }َفَمْن َيْعَمْل ِمْثَقاَل َذر ٍة َخْيًرا َيَرُه{ فإنه يشمل النساء
ا بالذكور مثل لفظ "الرجال"، فال يإ -3  شمل النساء باتفاق.ذا كان الجمع خاصًّ
ا باإلناث مثل "النساء" و "بنات" فال يشمل الرجال باتفاقإذا كان الج -4  .مع خاصًّ
مع بلفظ ظهرت فيه عالمة التذكير مثل "المؤمنون" "الصابرون" إذا كان الج -5

 :فيه خالفا{ ف"المسلمون" أو ضمير الجمع المذكر مثل: }َوُكُلوا َواْشَرُبوا َوال ُتْسِرُفو 
ة، قيل: يشمل النساء، وهو مذهب أكثر الحنفية والحنابلة وبعض المالكية والشافعيف

ته واستدلوا بأنه متى اجتمع المذكر والمؤنث غلب التذكير، ولذلك لو قال لمن بحضر 
ا من الرجال والنساء: قوموا واقعدوا تناول جميعهم، ولو قال: قوموا وقمن واقعدو 

وكان ذلك  يًعا{ ،ا َجمِ وبينه قوله تعالى: }ُقْلَنا اْهِبُطوا ِمْنهَ واقعدن لعد تطوياًل وَلْكَنًة. 
بليس: اهبط بليس، فلو كانت النساء ال يدخلن لقيل آلدم وا  ا، خطاًبا آلدم وحواء وا 
ا يُمو ولحواء: اهبطي، وأكثر خطاب اهلل تعالى في القرآن بلفظ التذكير، مثل: }َوَأقِ 

َكاَة{ و }وَ  غير ذلك، والنساء و  4ًئا{ َشيْ  اْعُبُدوا الل َه َوال ُتْشِرُكوا ِبهِ الص الَة َوآُتوا الز 
 . يدخلن في جملته باإلجماع

وا ستدلوقيل: ال يشمل النساء، وهو مذهب أكثر الشافعية وأكثر الفقهاء والمتكلمين، وا
 يل.المسلمين ال يدخلن فيه إال بدل بأنه ذكر المسلمات بلفظ متميز، فما يذكر بلفظ

 : ل والمبيِّنالمجم  
في القرآن والسُّن ة نصوص ال تحتمل إاّل وجًها واحًدا من المعاني، وفيه نصوص 
ح معًنى منها، وهو ما ُيَسم ى في  تحتمل أكثر من معنى، إاّل أن هناك دلياًل يرج 
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وفي القرآن والسُّن ة نصوص ،  ُعْرِف األصوليين بالظاهر، كما ُيَسم ى األول بالنص
  . بي َنْتها نصوص أخرى، فأزالت إبهامها، ووض حت المراد منهامجَمَلة 

 تعريف المجَمل والمَبي ن:
 فسه،"المجَمل في ُعْرِف الفقهاء: ما أفاد شيًئا من جملة أشياء، هو متعي ٌن في ن

اَلة{ . واللفظ ال يعينه". وب فعل فيد وجفلفظ }َأِقيُموا{ ي كقوله تعالى: }َأِقيُموا الص 
 ن في نفسه، غير متعي ن بحسب اللفظ، لهذا احتاج إلى مبي ٍن يبينه.متعي  

ى د عل"والمبي ن هو: ما يفر ق بين الشيء وما يشاكله، فهو داللة على المعنى المرا
 سبيل الَبْسِط والتفصيل.

 لىعفي الداللة  -بنفسه-ويعرفه الفقهاء بأنه الذي دل  على المراد بخطاب ال يستقّل 
 .المراد"

حُ  هامهفالمجَمل هو المبَهم الذي ال يت ِضُح المراد منه إاّل بقرينة شرعية تزيل إب  وتوض 
 المراد منه.

ياٍن ل، وب: "لفظ ال ُيْفَهُم المراد منه إاّل باستفسار من المجمَ  فهو كما قال السرخسي
  من جهته ُيْعَرُف به المراد".

دل تيان من المتكلم به؛ إذ ال قرينة فهو لفظ خفي المراد منه بحيث ال يدرك إإل بب
 على معناه الذي قصده المتكلم.

فسبب الخفاء في المجمل لفظي ال عارضي، أي أن اللفظ المجمل ال يدل بصيغته 
لى على المراد منه، وال توجد قرائن لفظية أو حالية تبينه، بل ال بد من الرجوع إ

 الشارع نفسه لمعرفة المراد من اللفظ".
ل ذكر بعض األسباب التي يكون بها اللفظ مجماًل يحتاج إلى بيان من قب وفيما يلي

 الشارع الحكيم.
 أسباب اإلجمال:

وقد عرف اآلمدي المجمل بتعريف رأي أنه الحق، فقال: "المجمل هو ما له داللة 
 على أحد أمرين ال مزية ألحدهما على اآلخر بالنسبة إليه".

 ابق.وهو ال يبعد كثيًرا عن التعريف الس
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 ثم ذكر بعد شرح التعريف األسباب التي تؤدي إلى اإلجمال، فقال: "وقد يكون ذلك
 ينفي لفظ مفرد مشترك عند القائلين بامتناع تعميمه، وذلك إما بين مختلفين، كالع
وقد  للذهب والشمس، والمختار للفاعل والمفعول، أو ضدين كالقروء للطهر والحيض.

 َكاِح{ .لن  لى: }َأْو َيْعُفَو ال ِذي ِبَيِدِه ُعْقَدُة ايكون في لفظ مركب، كقوله تعا
 فإن هذه مترددة بين الزوج والولي.

وقد يكون ذلك بسبب التردد في عود الضمير إلى ما تقدمه، كقولك: كل ما علمه 
 الفقيه فهو كما علمه.

لى معلوم الفقيه، والمعن  كونيى فإن الضمير في "هو" متردد بين العود إلى الفقيه، وا 
ن إلى  عاد مختلًفا، حتى إنه إذا قيل بعوده إلى الفقيه كان معناه: فالفقيه كمعلومه، وا 

 معلومه، كان معناه: فمعلومه على الوجه الذي علم.
 الل ُه َلُه ِإال  ْأِويكما في قوله تعالى: }َوَما َيْعَلُم تَ ،  د يكون ذلك بسبب الوقف واالبتداءوق

بتداء، لعطف واالابين  فالواو في قوله: }َوالر اِسُخوَن{ مترددة،  ِعْلِم{َوالر اِسُخوَن ِفي الْ 
 والمعنى يكون مختلًفا.

وقد يكون ذلك بسبب تردد الصفة، وذلك كما لو كان زيد طبيًبا غير ماهر في 
 الطب، وهو ماهر في غيره، فقلت: "زيد طبيب ماهر"، فإن قولك: "ماهر"، متردد أن

، فيكون كاذًبا، وبين أن يراد به غيره فيكون صيراد به كونه ماهرً   ا.ادقً ا في الطب 
 قته.وقد يكون ذلك بسبب تردد اللفظ بين مجازاته المتعددة عند تعذُّر حمله على حقي

 وقد يكون بسبب تخصيص العموم بصور مجهولة، أو بصفة مجهولة، كقوله تعالى:
 . ِنيَن{ْحصِ َتُغوا ِبَأْمَواِلُكْم مُ }َوُأِحل  َلُكْم َما َوَراَء َذِلُكْم َأْن َتبْ 

.فإن تقييد الحل  باإلحصان، مع الجهل بما هو اإلحصان يوجب اإلجمال فيما ُأحِ   ل 
 . َلْيُكْم{ْتَلى عَ ا يُ مَ أو باستثناء مجهول كقوله: }ُأِحل ْت َلُكْم َبِهيَمُة اأْلَْنَعاِم ِإال  

منه كذلك، وكذلك الكالم في تقييد  فإنه مهما كان المستثنى مجَماًل فالمستثنى
  المطلق.

 أقسام المجم ل:
 ينقسم المجَمل إلى ثالثة أقسام:
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من  َلىاألول: ما كان اللفظ فيه محتِماًل لمعاٍن كثيرة، ولم يكن حمله على بعضها َأوْ 
 الباقي.

فهو:  -عماًل في بعض موضوعهحال كونه مست-الثاني: ما ُيْحَكُم عليه باإلجمال 
 المخصوص بصفة مجَملة، أو استثناء مجَمل، أو بدليل منفَصل مجهول. كالعام

ه تعالى لو اِلُكْم{ فإنِبَأْموَ  ُغوامثال الصفة قوله تعالى: }َوُأِحل  َلُكْم َما َوَراَء َذِلُكْم َأْن َتْبتَ 
 ولم ندر ما اقتصر على ذلك لم يفتقر فيه إلى بيان، فلم ا قي َده بقوله: }ُمْحِصِنين{ ،

 ِهيَمةُ ْم بَ ومثال االستثناء قوله تعالى: }ُأِحل ْت َلكُ ،  اإلحصان، لم نعرف ما أبيح لنا
-رسول لا كما إذا قال اأْلَْنَعاِم ِإال  َما ُيْتَلى َعَلْيُكْم{ ومثال الدليل المنفصل المجهول:

 ال كلهم. لمراد بعضهما-لى: }اْقُتُلوا اْلُمْشِرِكين{ في قوله تعا -صلى اهلل عليه وسلم
ي فالثالث: "ما ُيْحَكُم عليه باإلجمال، حال كونه مستعَماًل ال في موضوعه، وال 

 بعض موضوعه، فهو ضربان:
 أحدهما: األسماء الشرعية.

 واآلخر: غيرها.
ه انتقال هذا االسم إلى هذ ونحن ال نعلم-مثال األول: كما إذا أمرنا الشرع بالصالة 

 .ياناحتجنا فيه إلى ب -األفعال
س والثاني: األسماء التي دل ت األدلة على أنه ال يجوز حملها على حقائقها، ولي

  ال ُبد  من البيان".ف -حسب اللفظب-بعض مجازاتها أولى من بعض 
 أقسام المبيِّن:

: ما يفر ق بين الشيء وما يشاكله، هو كما عرفت -وكسرها بتشديد الياء-المبي ن 
 ي الداللة على المراد.ف -نفسهب-ستقل ويدل على المراد بخطاب ال ي

 وقد قس مه اإلمام الرازي إلى ثالثة أقسام:
 األول: بيان بالقول، وهو ظاهر.

عاٍن، دة موالثاني: بيان بالفعل، بأن يرد اللفظ في القرآن، أو في السُّن ة محتماًل لع
اد مستِدالًّ ن أحد المعاني هو المر أ -لى اهلل عليه وسلمص-فيعلم من كان مع النبي 

 بأحد ه وسلم، وال ُيْعَلُم َكْوُن الفعل بياًنا للمجمل إالّ صلى اهلل علي-على ذلك بفعله 
 أمور ثالثة:
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 لك بالضرورة من قصده.أن يعلم ذ -أ
دليل اللفظي وهو أن يقول: هذا الفعل بيان لهذا المجَمل، أو يقول أن يعلم بال -ب

 أقوااًل يلزم من مجموعها ذلك.
 لحاجة إلى العمل به،لم ذلك بالدليل العقلي، وذلك أن يذكر المجَمل وقت اأن يع -ج

ن يكون بياًنا له، وال يفعل شيًئا أفعاًل يصلح  -ه وسلمصلى اهلل علي-ثم يفعل النبي 
 جوز.آخر، فُيْعَلم أن ذلك الفعل بيان للمجَمل، وتأخير البيان عن وقت الحاجة ال ي

وال  لصفة،قال اإلمام الرازي: اعلم أن الفعل يبي ن ا،  الثالث من أنواع المبين: الترك
 يدل على وجوبها، وترك الفعل يبي ن نفي وجوبه، وذلك على أربعة أضرب:

 هذا أحدها: أن يقوم من الركعة الثانية إلى الثالثة، ويمض على صالته، فُيْعَلم أن
اّل لم تصح مع عدم شرط الص حة، ويدل التشهد ليس بشرط في صحة الصالة، وا 

  يجوز أن يتعه د ترك الواجب.ال -ه وسلمصلى اهلل علي-على أنه ليس بواجب أنه 
 وثانيها: أن يسكت عن بيان حكم الحادثة، فُيْعَلم أنه ليس فيها حكم شرعي.

دل   وثالثها: أن يكون ظاهر الخطاب متناواًل له وألمته على سواء، فإذا ترك الفعل:
 لخطاب، ولم يلزمه ما لزم أمته.على أنه كان مخصوًصا من ا

حكم  ن كانثم ينظر، فإ،  ورابعها: أن يتركه بعد فعله إياه، فُيْعَلم أنه قد ُنِسَخ عنه 
اّل كان حكمهم بخالف حكمه   . اهلل أعلم"و -األمة حكمه ُنِسَخ عنهم أيًضا، وا 

 حكم المجم ل:
كشف ا يزيل إجماله ويينبغي التوقُّف في العمل بالمجَمل إاّل إذا ورد من الشارع م

ع، مواض وقد وردت في القرآن الكريم والسُّن ة المطهرة ألفاظ كثيرة مجملة في،  معناه
 مبينة في مواضع أخرى بياًنا وافًيا.

ل ووردت ألفاظ أخرى مجملة مبينة بعض البيان، فكانت هذه األلفاظ من قبيل المْشكَ 
 عرفة المقصود منه.الذي يحتاج إلى نظر وتأمُّل، إلزالة إشكاله وم

 معنىومن النادر جدًّا أن تجد ألفاًظا في القرآن الكريم غير واضحة الداللة على ال
 نزل المراد على وجه من الوجوه المعقولة، بل ذلك مفقود فيه؛ ألن القرآن الكريم قد

 هداية للخلق، ومنهًجا للحياة، فجاء من أجل ذلك مبيًنا في معانيه ومراميه.
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ى هلل بتدبُّر آياته، فكان مقتضى ذلك األمر أن تكون معانيه في مستو وقد أمرنا ا
خف يإدراكنا على وجه مقبول شرًعا وعقاًل، حتى األشياء التي اختص اهلل بعلمها لم 

على المعنى الذي يمكننا تصوره، على نحو يناسب  عنا داللتها -جل شأنه-اهلل 
 ه.الم عن تعريف المحَكم والمتشابِ عقولنا، كما تقد َمت اإلشارة إلى ذلك عند الك

 المطلق والمقيد:
جاءت بعض األحكام الشرعية في القرآن الكريم والسنة النبوية مطلقة غير مقيدة 
 بشرط أو وصف أو غير ذلك. وجاء بعضها مقيًدا بوصف أو شرط أو غيرهما.
ن واألصل في المطلق أن يبقى على إطالقه، إال إذا صح الدليل على تقييده؛ أل
 دنيااإلطالق لحكمة كما أن التقييد لحكمة، وفي كل منها رعاية لمصلحة العباد في ال

 واآلخرة.
 الًنا والدليل على تقييد المطلق أحياًنا يكون بالنص، وهذا ظاهر ال خالف فيه، وأحيا

نما تدل عليه األحوال والقرائن من نصوص أخرى جاءت مقيدة، ومن  يصرح بالقيد، وا 
مل المطلق منها على المقيد ومنهم من ال يحمله، وعلى هذا قول العلماء من يح

وهو  " الشافعي رحمه اهلل تعالى: "اللفظ بّين في مقصوده ويحتمل في غير مقصوده
 . ما يدرسه العلماء في باب المطلق والمقيد في كتب األصول وعلوم القرآن والحديث

 تعريف المطلق:
بة الدا قيد حسيًّا كان أو معنويًّا، تقول: أطلقتهو المنفك من كل  : المطلق في اللغة

إذا فككت قيدها وسرحتها، وهذا إطالق حسي، ويقال: طلق الرجل زوجته إذا فك 
 . قيدها من االرتباط به وهذا إطالق معنوي

 ذكر العلماء تعريفات كثيرة منها: المطلق في االصطالح:
 .  هيالمطلق: هو ما دل على الماهية بال قيد من حيث هي 

ن ل اب. وقا وقال ابن قدامة هو: المتناول لواحد ال بعينه باعتبار حقيقة شاملة لجنسه
فارس: أما اإلطالق: فأن يذكر الشيء باسمه ال يقرن به صفة، وال شرط، وال شيء 

 يشبه ذلك".
وعند اآلمدي: المطلق هو "النكرة في سياق اإلثبات" قال القرافي: "كل شيء يقول 

نه مطلق، يقول النحاة: إنه نكرة. وكل شيء يقول النحاة: إنه نكرة، األصوليون: إ
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يقول األصوليون: إنه مطلق.. فكل نكرة في سياق اإلثبات مطلق عند األصوليون، 
فما أعلم موضًعا وال لفًظا من ألفاظ النكرات يختلف فيها النحاة واألصوليون، بل 

د النحاة، ومطلقات عند أسماء األجناس كلها في سياق الثبوت هي نكرات عن
 األصوليين".

 ومن المعلوم أن النكرة عند النحاة هي: كل اسم شائع في جنسه، ال يختص به واحد
 . دون آخر، مثل رجل، كتاب، فرس

ن شئت قلت: هو اللفظ الدال على مدلول شائع في  ولهذا قال اآلمدي بعد ذلك: وا 
لق بأنه: "ما دل على شائع وعرف ابن الحاجب وغيره من األصوليين المط،  جنسه

 وبهذا يتبين أنه ال فرق بين المطلق والنكرة غير المستغرقة في سياق في جنسه".
ي فومثال المطلق الرقبة ،  اإلثبات بل هما بمعنى واحد في عرف النحاة واألصوليين
َقَبٍة ِمْن َقْبِل رَ َفَتْحِريُر  ُلواَقا َماقوله تعالى: }َوال ِذيَن ُيَظاِهُروَن ِمْن ِنَساِئِهْم ثُم  َيُعوُدوَن لِ 

  . َأْن َيَتَماس ا{
 المقيد لغة:

لدابة ايدت هو ما بقابل المطلق في اللغة فالقيد هو الربط حسيًّا كان أو معنويًّا تقول ق
فتك إذا ربطتها بحبل ونحوه، وهذا قيد حسي، وفي الحديث: "اإليمان قيد الفتك، ال ي

ر ناه أن اإليمان يمنع عن الفتك بالمؤمن" ومنه قول عممؤمن" قال ابن منظور: "مع
  بن الخطاب رضي اهلل عنه: "قيدوا العلم بالكتاب" "قلت" وهذا وذاك قيد معنوي.

 والمقيد اصطالًحا:
 ذكر العلماء له تعريفات كثيرة وهو ما يقابل المطلق على اختالف التعريفات:

 فقيل: هو ما دل على الماهية بقيد.
 المتناول لمعين، أو لغير معين موصوف بأمر زائد على الحقيقة الشاملةوقيل: هو 

 ًنا ِإال  َل ُمْؤمِ ْقتُ ومثال المقيد الرقبة في قوله تعالى: }َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َأْن يَ ،  لجنسه
 مؤمنة أن تكون ي الرقبةرط فَخطًأ َوَمْن َقَتَل ُمْؤِمًنا َخطًأ َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ُمْؤِمَنٍة{ فاشت

 . وهذا قيد لها، ولو لم يشترط لكانت الرقبة مطلقة
 حمل المطلق على المقيد:
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ذا ورد الخطاب  إذا ورد الخطاب مطلًقا ال مقيد له، وجب حمله على إطالقه . وا 
 .  مقيًدا ال مطلق له وجب حمله على تقييده

ذا ورد الخطاب مطلًقا في موضع ومقيًدا في آخر فله أربع صور:   وا 
 رة األولى: أن يتحد السبب والحكم:الصو 

َمْت َعَلْيُكُم اْلَمْيتَ  ِخْنِزيِر َوَلْحُم الْ  الد مُ وَ ُة فقد ورد تحريم "الدم" مطلًقا في قوله تعالى: }ُحر 
 ْل ال َأِجدُ عالى: }قُ توله قَوَما ُأِهل  ِلَغْيِر الل ِه ِبِه{ وورد تحريمه مقيًدا بكونه مسفوًحا في 

ًما َعَلى َطاِعٍم َيْطَعُمُه ِإال  َأْن يَ ِفي َما ُأوحِ  َمْسُفوًحا َأْو َلْحَم  ًة َأْو َدًماَمْيتَ  نَ ُكو َي ِإَلي  ُمَحر 
بب، والس والحكم في اآليتين واحد وهو "التحريم"، والسبب واحد، فاتحد الحكم ِخْنِزيٍر{

 طلقالعمل بالمفيحتمل المطلق على المقيد باتفاق ألن العمل بالمقيد عمل باآليتين و 
 عمل بإحدى اآليتين دون األخرى، والعمل بهما أولى من العمل بإحداهما، وبالعمل

 . باآليتين يخرج بالمكلف من العهدة بيقين
لق وورد فإنه مط ْيِن{ْنثَيَ اأْلُ  ْثُل َحظ  وكقوله تعالى: }ُيوِصيُكُم الل ُه ِفي َأْوالِدُكْم ِللذ َكِر مِ 

ِه َفِلُ  }َفِإْن َلْم َيُكْن َلُه َوَلٌد َوَوِرَثُه َأَبَواهُ القيد في قوله تعالى:  ْن َكاَن َلُه ِإْخَوٌة لثُُّلُث َفإِ ام 
ِه السُُّدُس ِمْن َبْعِد َوصِ  أن يكون بعد بنا مقيد هبه فنصي ي ٍة ُيوِصي ِبَها َأْو َدْيٍن{َفِلُم 

فال يوزع شيء من الوصية والدين فيحمل المطلق على المقيد في جميع المواريث 
 دين .التركة على الورثة إال بعد الوصية وال

 الصورة الثانية: أن يختلف السبب والحكم
فإذا اختلف السبب والحكم فال يحمل المطلق على المقيد باتفاق فقوله تعالى: 

ليدين أو ي اتقييد أل غير }َوالس اِرُق َوالس اِرَقُة َفاْقَطُعوا َأْيِدَيُهَما{ مطلق في األيدي من
َذا َمُنوا إِ َن آإلى أي حد يكون القطع، أما غسل األيدي في قوله تعالى: }َيا َأيَُّها ال ِذي

افق وال يصح مقيد إلى المر اِفِق{ فَمرَ ُقْمُتْم ِإَلى الص الِة َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوَأْيِدَيُكْم ِإَلى الْ 
ي المطلق" و "وضوء في هنا حمل المطلق على المقيد الختالف السبب "سرقة ف

المقيد" والختالف الحكم "قطع في المطلق" و "غسل في المقيد" فال يحمل المطلق 
لكيا الهراس على المقيد باتفاق كما قال  وابن الشوكاني وحكاه الباقالني والجويني وا 

  . برهان واآلمدي وغيرهم
 لصورة الثالثة: أن يتحد السبب ويختلف الحكما
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ِإَذا  آَمُنوا ينَ لوضوء مقيد إلى المرافق في قوله تعالى: }َيا َأيَُّها ال ذِ فغسل األيدي في ا
التيمم  مسح األيدي فيو  اِفِق{.َمرَ ُقْمُتْم ِإَلى الص الِة َفاْغِسُلوا ُوُجوَهُكْم َوَأْيِدَيُكْم ِإَلى الْ 

  {ِديُكْم ِمْنهُ  َوَأيْ ُكمْ مطلق في قوله تعالى: }َفَتَيم ُموا َصِعيًدا َطي ًبا َفاْمَسُحوا ِبُوُجوهِ 
م ولو نظرنا في اآليتين لوجدنا سبب الوضوء والتيمم واحد وهو "الحدث" ولكن الحك

 مختلف ففي اآلية األولى الحكم "الغسل" وفي الثانية "المسح".
ال وفي هذه الصورة ال يحمل المطلق على المقيد، قال الشوكاني رحمه اهلل تعالى: "

ل أحدهما على اآلخر بوجه من الوجوه سواء كانا مثبتين أو خالف في أنه ال يحم
 منفيين أو مختلفين اتحد سببهما أو اختلف، وقد حكى اإلجماع جماعة من المحققين

 . آخرهم ابن الحاجب"
 : الصورة الرابعة: أن يختلف السبب ويتحد الحكم

ذا كان العلماء في الصور الثالث السابقة اتفقوا أو كادوا على حك م إنهف م كل صورةوا 
 ولهذا الصورة حالتان:،  في هذه الصورة قد اختلفوا

ى: ه تعالفالرقبة "مطلقة" في كفارة الظهار في قول : األولى: أن يكون القيد واحدا  
 َتَماس ا{ َقْبِل َأْن يَ َرَقَبٍة ِمنْ  ْحِريرُ َفتَ  }َوال ِذيَن ُيَظاِهُروَن ِمْن ِنَساِئِهْم ثُم  َيُعوُدوَن ِلَما َقاُلوا

ِكْن اِنُكْم َولَ ي َأْيمَ فِ ِو .ومطلقة في كفارة اليمين في قوله تعالى: }ال ُيَؤاِخُذُكُم الل ُه ِبالل غْ 
َسِط َما ُتْطِعُموَن يَن ِمْن َأوْ  َمَساكِ َرةِ ُيَؤاِخُذُكْم ِبَما َعق ْدُتُم اأْلَْيَماَن َفَكف اَرُتُه ِإْطَعاُم َعشَ 

لخطأ في قوله اة القتل ي كفار فومقيدة باإليمان  . َوُتُهْم َأْو َتْحِريُر َرَقَبٍة{َأْهِليُكْم َأْو ِكسْ 
 َفَتْحِريُر َرَقَبٍة ْؤِمًنا َخَطأً َتَل مُ ْن قَ تعالى: }َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َأْن َيْقُتَل ُمْؤِمًنا ِإال  َخَطًأ َومَ 

ذا نظرنا إلى أسباب الكفارة في اآليات الث ُمْؤِمَنٍة{ في  السببفالث وجدناها مختلفة وا 
 ".خطأ اآلية األولى "الظهار" وفي الثانية "الحنث باليمين" وفي الثالثة "قتل المؤمن

ذا نظرنا إلى الحكم وجدناه واحًدا وهو عتق الرقبة لكنه في الظهار واليمين مطلق،  وا 
رة وفي القتل مقيد فهل يحمل المطلق في هذه الصورة على المقيد فنوجب في كفا
؛  الظهار، واليمين أن تكون الرقبة مؤمنة أيًضا. هذا ما وقع الخالف فيه بين العلماء

فذهب األحناف وأكثر المالكية وروي عن اإلمام أحمد إلى أنه ال يحمل المطلق على 
المقيد فيجوز في كفارة الظهار واليمين عتق الرقبة الكافرة. وال يجوز في كفارة القتل 
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وذهب أكثر الشافعية والحنابلة إلى حمل المطلق على المقيد  ة.إال الرقبة المؤمن
 . فيجب أن تكون الرقبة مؤمنة في جميع الكفارات

: ه تعالىفالصوم "مطلق" في كفارة اليمين في قول:  ا  الثانية: أن يكون القيد متعدد
َلى عَ ِريًضا َأْو مَ ْنُكْم مِ َن اَأي ام{ وفي قضاء رمضان: }َفَمْن كَ  }َفَمْن َلْم َيِجْد َفِصَياُم َثالَثةِ 
ِجْد َمْن َلْم يَ عالى: }فَ وله تومقيد بالتتابع في كفارة القتل في ق َسَفٍر َفِعد ٌة ِمْن َأي اٍم ُأَخَر{

قوله تعالى:  لظهار فيارة ا. وكذلك في كف َفِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعْيِن َتْوَبًة ِمَن الل ِه{
يق في صوم ومقيد بالتفر  {َماس اَيتَ  ِصَياُم َشْهَرْيِن ُمَتَتاِبَعْيِن ِمْن َقْبِل َأنْ }َفَمْن َلْم َيِجْد فَ 

 ِإَذا ج  َوَسْبَعةٍ ي اْلحَ فِ اٍم المتمتع بالحج في قوله تعالى: }َفَمْن َلْم َيِجْد َفِصَياُم َثالَثِة َأي  
 وعدم ختالف القيدواتفق العلماء على أنه ال يحمل المطلق على المقيد ال َرَجْعُتْم{

وجود مرجح ألحد القيود. وحمله على أحدهما دون اآلخر بال دليل تحكم فليس 
 . أحدهما بأولى من اآلخر

 فواصل اآليات:
الفاصلة في اللغة هي الشيء الذي يفصل بين أمرين، وتطلق على الخرزة بين 

توضيح، خرزتين، والفصل القضاء بين الحق والباطل، والتفصيل هو التبيين وال
 وكتاب فصلناه أي بيناه ووضحناه.

الكلمة التي تأتي في  واستعملت الفاصلة في القراءات القرآنية كمصطلح دال على
قال أبو عمرو الداني: الفاصلة: كلمة آخر الجملة، وفرق بين ،  آخر الجملة

ة الفواصل ورءوس اآلية، فالفاصلة هي الكالم المنفصل مما بعده، سواء كان رأس آي
 . و نهاية كالم، وتسمى باالستراحة في مجال الخطاب، حيث يتوقف الكالمأ

وقال أبو بكر الباقالني: الفواصل حروف متشاكلة في المقاطع، يقع بها إفهام 
 المعاني.

 .وقال الزركشي في البرهان: الفاصلة كلمة آخر اآلية كقافية الشعر وقرينة السجع
هؤالء، نجم الدين الطوفي المتوفى سنة وقد ألف بعض العلماء في الفواصل، من 

وهو كتاب « بغية الواصل إلى معرفة الفواصل»هـ الذي نسب إليه كتاب  716
 ألبي عبد اهلل« القول الوجيز في فواصل الكتاب العزيز»مفقود، وهناك كتاب آخر 
 . هـ وهو موجود في الخزانة التيمورية 1311المخلالتي المتوفى سنة 
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 ريقان: توقيفي وقياسي:لمعرفة الفواصل ط
نه فما ثبت أنه صلى اهلل عليه وسلم وقف عليه دائما تحققنا أ : التوقيفي واًل :أ

 فاصلة، وما وصله دائما تحققنا أنه ليس بفاصلة، وما وقف عليه مرة، ووصله أخرى
 احتمل الوقف أن يكون لتعريف الفاصلة أو لتعريف الوقف التام أو لالستراحة.

: فهو ما ألحق من المحتمل غير المنصوص بالمنصوص لمناسب،  اسيالقي ثانيًا :
 . وال محذور في ذلك، ألنه ال زيادة فيه وال نقصان

تقع الفاصلة عند االستراحة بالخطاب لتحسين الكالم بها، » وقال بعض العلماء:
تها وهي الطريقة التي يباين القرآن بها سائر الكالم، وتسمى فواصل، وال يجوز تسمي

ضا وافي إجماعا، ألن اهلل تعالى لما سلب عنه اسم الشعر وجب سلب القافية عنه أيق
  «.ألنها منه

ذهب الرماني في إعجاز هل يوجد سجع في القرآن ؟ هناك خالف بين العلماء ف 
، لسجعالقرآن، والباقالني أيضا إلى عدم وجود سجع في القرآن، وفرقوا بين الفاصلة وا

ع عين، وذهب غيرهم إلى إثبات السجع في القرآن، ألن ذلك فالفاصلة بالغة والسج
نه من األجناس التي يقع بها التفاضل في البيان  مما يتبين فيه فضل الكالم، وا 

 . والفصاحة كالتجنيس وااللتفات
يه وهذا الخالف بين من قال بإثبات السجع في القرآن، ونفيه عنه هو الرغبة في تنز 

األوصاف، فمن نفى السجع اعتبر أن السجع تكلف  القرآن عما ال يليق به من
وتصنع، والقرآن ال تكلف فيه، ومن أثبت السجع في القرآن نظر إلى كالم فصحاء 

 . العرب، واعتبر أن بعض السجع فضيلة، وهو دليل فصاحة
نما نزل القرآن على أساليب »وقال بعضهم:  وكيف يعاب السجع على اإلطالق، وا 

 ب، فوردت الفواصل فيه بإزاء ورود األسجاع في كالم العرب،الفصيح من كالم العر 
نما لم يجئ على أسلوب واحد، ألنه ال يحسن في الكالم جميعا أن يكون مستمرا  وا 

 ن فيعلى نمط واحد لما فيه من التكلف، ولما في الطبع من الملل عليه، وألن االفتنا
وردت بعض آي  ضروب الفصاحة أعلى من االستمرار على ضرب واحد، فلهذا

 . «القرآن متماثلة المقاطع وبعضها غير متماثل
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اهري، فهو يناقش الفواصل القرآنية، ثم يقف أمام ظ -على ما يبدو -وهذا الخالف
 د منالتسمية متسائال: هل هذا النسق في النظم القرآني يعتبر سجعا، أم أنه نوع جدي

تخدم كانت تس« السجع»ية، فكلمة أنواع البالغة القرآنية، فمن أنكر إنما أنكر التسم
في كالم الكهان، وهي تدل على تصنع وتكلف، والقرآن منزه عن ذلك، ولو قيل 
ا بإثبات السجع في القرآن لكان األسلوب القرآني غير خارج عن أساليب العرب، وهذ
ذا ينافي اإلعجاز القرآني، الذي يؤكد تمّيز القرآن عن أساليب العرب، وفضال عن ه

ال اعتفإن ال بر سجع تحكمه أوزان وال يمكن للسجع أن يخرج عن أوزانه المعتادة، وا 
 ذلك السجع خارجا عن نطاق السجع المستحب والممدوح.

ا ومن أثبت السجع في القرآن، فإنه لم يعتبر أن السجع عيب في القرآن، وبخاصة إذ
ن يكون في كان ذلك السجع خاليا من تكلف أو تصنع، وال يمكن لسجع القرآن إال أ

أعلى درجات الفصاحة، والنهي مقتصر على سجع الكهان، لما يتصف به ذلك 
 السجع من زيف وباطل.

ولذلك فإن الخالف ظاهري، وهو خالف مصطلح وتسمية، وال يترتب عليه أي أثر، 
وال شك أن أسلوب القرآن متميز، ولو وقع االلتزام بالمصطلحات القرآنية لكان 

، كثير من المزالق، فالفاصلة القرآنية ذات خصوصيات أسلوبيةأفضل، والبتعدنا عن 
وذات صيغ متعددة، وذات تعبيرات إعجازية قد تدلك بدرجات متفاوتة، فما يدركه 

 البعض من مظاهر اإلعجاز والجمال قد ال يدركه البعض اآلخر.
 ودوال شك أن القرآن راعى المناسبة بين الفواصل، وهو أمر مألوف في اللغة، ومحم

في األسلوب، ومؤثر في جمال العبارة، وقال شمس الدين بن الصائغ المعروف بابن 
بأن «: إحكام الرأي من أحكام اآلي»هـ، في كتابه  776أبي الفرس المتوفى سنة 

ع المناسبة أمر مطلوب في اللغة العربية يرتكب لها أمور من مخالفة األصول، وتتب
 : ربعين حكما، نورد منها أمثلةذلك في القرآن، وعثر على أكثر من أ

الس ِبياَل،  لُّوَناإلحاق األلف في قوله: َوَتُظنُّوَن ِبالل ِه الظُُّنوَنا، َفَأضَ زيادة حرف ك - 1
 َوَأَطْعَنا الر ُسواَل.

 ذف همزة أو حرف كقوله تعالى: َوالل ْيِل ِإذا َيْسِر.ح - 2
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وقوله:  ْوَجَس ِفي َنْفِسِه ِخيَفًة ُموسى،أخير ما أصله أن يقدم: كقوله تعالى: َفأَ ت - 3
 َوَلَقْد جاَء آَل ِفْرَعْوَن النُُّذُر فأخر الفاعل ألجل الفاصلة.

صل َهٍر واألله أن يجمع، كقوله تعالى: ِإن  اْلُمت ِقيَن ِفي َجن اٍت َونَ إفراد ما أص - 4
  . «األنهار»
لة خِفيِه َوال ِخالٌل واألصل وال ه تعالى: ال َبْيٌع جمع ما أصله أن يفرد، كقول -5

 باإلفراد.
بن ا وأنكر له أن يفرد، كقوله تعالى: َوِلَمْن خاَف َمقاَم َرب ِه َجن تانِ تثنية ما أص - 6

عاة قتيبة أن الغاية من التثنية هنا مراعاة الفاصلة، ومعه حق في إنكاره، ألن مرا
 عنى.الفاصلة فيما ال يضيف معنى، كزيادة حرف ال يضيف م

 أنيث ما أصله أن يذكر، كقوله تعالى: َكال  ِإن ُه َتْذِكَرٌة.ت - 7
ٍة فنّون ( َقواِريَرا ِمْن ِفض  15أال ينصرف: كقوله تعالى: َقواِريَرا ) صرف ما أصله - 8

 الكلمتين ألجل التناسب مع الفواصل َوَأْغالاًل َوَسِعيرًا.
اْلَقَمِر وَ ( َوالل ْيِل ِإذا َسجى، 1َوالضُّحى )مالة ما أصله أال يمال: كقوله تعالى: إ - 9

ها وغشاها.  ِإذا َتالها، وَجال 
قًا َوَفِري يغة الماضي إلى االستقبال، كقوله تعالى: َفَفِريقًا َكذ ْبُتمْ العدول عن ص - 10

 «.وفريقا قتلتم»َتْقُتُلوَن، ولم يقل: 
 ل ِذينَ لى: َفَلَيْعَلَمن  الل ُه ايراد أحد القسمين غير مطابق لآلخر: كقوله تعاإ - 11

 َصَدُقوا َوَلَيْعَلَمن  اْلكاِذِبيَن.
 ا َقلى.َك َومكقوله تعالى: َفَأم ا َمْن َأْعطى َوات قى، ما َود َعَك َربُّ  حذف المفعول - 12
 ثبات هاء السكت: كقوله تعالى: ماِلَيْه/ ُسْلطاِنَيْه/ ما ِهَيْه.إ - 13

 تحسن المحافظة على الفواصل لمجردها إال مع بقاء المعاني ال»قال الزمخشري: 
ي على سردها، على المنهج الذي يقتضيه حسن النظم والتئامه، فأما أن تهمل المعان
ني ويهتم بتحسين اللفظ وحده غير منظوم فيه إلى مؤداه، فليس من قبيل البالغة، وب

اية لرع وَن ليس لمجرد الفاصلة بلعلى ذلك أن التقديم في َوِباآْلِخَرِة ُهْم ُيوِقنُ 
 . «االختصاص

 أنواع الفاصلة:
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ة دال ويالحظ أن فواصل القرآن إما أن تكون متماثلة أو متقاربة، فالفواصل المتماثلة
( 2ُطوٍر )( َوِكتاٍب َمسْ 1على حسن البيان ما لم تكن متكلفة، كقوله تعالى: َوالطُّوِر )

[، وقوله 5 - 1وِع ]الطور:( َوالس ْقِف اْلَمْرفُ 4 اْلَمْعُموِر )( َواْلَبْيتِ 3ِفي َرقٍّ َمْنُشوٍر )
 ( َفَأَثْرَن ِبهِ 3ُصْبحًا ) ( َفاْلُمِغيراتِ 2( َفاْلُموِرياِت َقْدحًا )1أيضا: َواْلعاِدياِت َضْبحًا )

ٍل ( َوَليا1يضا: َواْلَفْجِر )[، وقوله أ5 - 1( َفَوَسْطَن ِبِه َجْمعًا ]العاديات: 4َنْقعًا )
 [.4 - 1( َوالل ْيِل ِإذا َيْسِر ]الفجر: 3( َوالش ْفِع َواْلَوْتِر )2َعْشٍر )

آن، أما الفواصل المتقاربة فال تعتبر من السجع عند من يقول بإطالق السجع في القر 
 .{ َيْوِم الد ينِ  ( ماِلكِ 3الر ْحمِن الر ِحيِم ) }النعدام التماثل في الحروف، كقوله تعالى:

 : واعوهذا يكون على أن في النظم الموسيقى في القرآن كبير إسهام اصلةفللا فإن ولهذ
أو  -قد يشتد هذا التقارب الموسيقى في الفواصل، حتى تتحد الفاصلتان-1

( 2وٍر )( َوِكتاٍب َمْسطُ 1َوالطُّوِر ) ي الوزن والقافية، كما في قوله تعالى:ف -الفواصل
[. وقوله 4 - 1( ]سورة الطور، اآليات 4ْيِت اْلَمْعُموِر )( َواْلبَ 3ِفي َرقٍّ َمْنُشوٍر )

 13غاشية، اآليتان ( ]سورة ال14( َوَأْكواٌب َمْوُضوَعٌة )13تعالى: ِفيها ُسُرٌر َمْرُفوَعٌة )
( 26ا ِحساَبُهْم )( ثُم  ِإن  َعَلْين25[. وقوله تعالى في ختامها: ِإن  ِإَلْينا ِإياَبُهْم )14 -

 [.62 - 25شية، اآليتان ]سورة الغا
 ْم الما َلكُ  قد تختلفان في الوزن، ولكنهما تتفقان في حروف السجع، كقوله تعالى:-2

 [.14 - 13، اآليتان ( ]سورة نوح14( َوَقْد َخَلَقُكْم َأْطوارًا )13َتْرُجوَن ِلل ِه َوقارًا )
( 15 )وَفةٌ اِرُق َمْصفُ قد تتساوى الفاصلتان في الوزن دون التقفية كقوله تعالى: َوَنم-3

وقوله تعالى: َوآَتْيناُهَما ،  [16 - 15ن ( ]سورة الغاشية، اآليتا16َوَزراِبيُّ َمْبُثوَثٌة )
راَط اْلُمْسَتِقيَم )117اْلِكتاَب اْلُمْسَتِبيَن ) ، ورة الصافات( ]س118( َوَهَدْيناُهَما الص 

( َتْدُعوا 16( َنز اَعًة ِللش وى )15ظى ) ِإن ها لَ قوله تعالى: َكال  ،  [118 - 117اآليتان 
هذا و  [18 - 15ت ]سورة المعارج، اآليا (18( َوَجَمَع َفَأْوعى )17َمْن َأْدَبَر َوَتَول ى )
 .رالنوع في القرآن كثي

( 3أخيرا، قد تختلفان وزنا وقافية، ولكنهما تتقاربان كقوله تعالى: الر ْحمِن الر ِحيِم )-4
( 1وقوله: ق َواْلُقْرآِن اْلَمِجيِد )،  [4 - 3( ]سورة الفاتحة، اآليتان 4الد يِن ) ماِلِك َيْومِ 
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( ]سورة ق، 2يٌب )َبْل َعِجُبوا َأْن جاَءُهْم ُمْنِذٌر ِمْنُهْم َفقاَل اْلكاِفُروَن هذا َشْيٌء َعجِ 
 وهذا ال يسّمى سجعا ألن السجع ما تماثلت حروفه.،  [2 - 1اآليات 

 بهذه األنواع إلى قسمين:  ويمكن أن نعود
الفواصل المتفقة في الحرف   ما تماثلت حروفه في المقاطع، أيالقسم األول : 

 األخير، وتسمى: متماثلة. 
م القسم الثاني: ما عداها وتدعى متقاربة، وهي التي تقاربت حروفه في المقاطع ول

اصلتان ال في وقد تتفق الف هذا،  ال تخرج الفواصل عن هذين النوعينتتماثل. و 
، ولكن في حرف قبله أو أكثر .. حيث يبلغ النظم الموسيقى  الحرف األخير فحسب

وسائر ضروب اإليقاع قمة السالسة واللين والجمال؛ على عكس ما تراه في السجع 
 .  المتكّلف عند األدباء والكّتاب

 َلَك َصْدَرَك وله تعالى: َأَلْم َنْشَرحْ ق -ي قبل الحرف األخيرأ -مثال التزام حرف-1
( ]سورة 4) نا َلَك ِذْكَركَ ( َوَرَفعْ 3( ال ِذي َأْنَقَض َظْهَرَك )2( َوَوَضْعنا َعْنَك ِوْزَرَك )1)

ا الس اِئَل َفال ( َوَأم  9: َفَأم ا اْلَيِتيَم َفال َتْقَهْر )وقوله تعالى،  [4 - 1الشرح، اآليات 
 .  [10 - 9( ]سورة الضحى، اآليتان 10َتْنَهْر )

( 28ُه اْلِفراُق )( َوَظن  َأن  27مثال ما اتفقا في حرفين قوله تعالى: َوِقيَل َمْن راٍق )-2
( 2)( َوِكتاٍب َمْسُطوٍر 1قوله تعالى: َوالطُّوِر )و ،  [28 - 27مة، اآليتان ]سورة القيا

ْن ما َلُه مِ  (7ن  َعذاَب َرب َك َلواِقٌع )إِ وفيها أيضا:  ، [2 - 1]سورة الطور، اآليتان 
 [.8 - 7( ]سورة الطور، اآليتان 8داِفٍع )

 ِمَن  طاِئفٌ س ُهمْ مثال التزام ثالثة أحرف: قوله تعالى: ِإن  ال ِذيَن ات َقْوا ِإذا مَ -3
ْخواُنُهْم َيمُ 201الش ْيطاِن َتَذك ُروا َفِإذا ُهْم ُمْبِصُروَن ) ُروَن صِ ال ُيقْ  دُّوَنُهْم ِفي الَغي  ثُم  ( َواِ 

 . [202 - 201( ]سورة األعراف، اآليات 202)
 
 
 

 : فواتح السور
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اهتم العلماء المتخصصون بعلوم القرآن والباحثون عن أوجه اإلعجاز فيه بدراسة 
 بوتهفواتح السور القرآنية في إطار دراستهم لكل ما يتعلق بالقرآن، من حيث قطعية ث

 وأوجه داللته.
 متعدد األشكال مختلف األساليب، واضح الداللة علىوجاء افتتاح السور القرآنية 

معاني دقيقة، بعضها واضح جلي، والبعض اآلخر ال سبيل لمعرفته، وحرص العلماء 
ت على بيان رأيهم واجتهادهم فيه، ملتمسين أوجه الحكمة في ذلك، باحثين عن دالال

كتابا في وكتب ابن أبي اإلصبع ،  هرة التي تدخل ضمن مظاهر اإلعجازهذه الظا
ي (، حققه الدكتور حفن1« )الخواطر السوانح في أسرار الفواتح»هذا الموضوع سماه 

 .1960شرف، وطبع بمصر سنة 
من  وقد افتتح سبحانه وتعالى كتابه العزيز بعشرة أنواع» قال الزركشي في البرهان:

 .« ، ال يخرج شيء من السور عنهاالكالم
 وجل، وهو قسمان:األول: االستفتاح بالثناء عليه عز 

، وجاء في خمس سور، الفاتحة «الحمد هلل»المدح، كالتحميد  إثبات لصفات - 1
َك وجاءت في سورتي الفرقان والملك َتبارَ « تبارك»واألنعام والكهف وسبأ وفاطر، و 

َل اْلُفْرقاَن، َتباَرَك ال ِذي ِبَيِدِه اْلُمْلُك.  ال ِذي َنز 
ن النقص: كالتسبيح، وجاء في سبع آيات، في اإلسراء والحديد عتنزيه اهلل  - 2

بع وهذه أر ،  هِ ُح ِلل  َسب  يُ َح ِلل ِه، والحشر واألعلى والجمعة والتغابن، َسب ِح اْسَم َرب َك، َسب  
 عشرة سورة، نصفها إلثبات صفات الكمال له، ونصفها لتنزيه اهلل عن النقص.

 وجاء في تسع وعشرين سورة، الم، المص، المر، فتاح بحروف التهجي:الثاني: االست
 طس، طسم، حم، حم عسق، ق، ن، قال الزمخشري في الكشاف:، كهيعص، طه 

ذا تأملت الحروف التي افتتح اهلل بها السور وجدتها نصف أسامي حروف » وا 
ة المعجم، ثم تجدها مشتملة على أصناف أجناس الحروف، المهموسة والمجهور 

اد وحاول العلماء إيج . «والشديدة والمستعلية والمطبقة والمنخفضة وحروف القلقلة
مناسبة لما في حرف القاف « ق»رابط بين أحرف االفتتاح وموضوع السورة، فسورة 

على خصومات متعددة وسورة  اشتملت« ص»من شدة وجهر وقلقلة وانفتاح، وسورة 
 األلفاظ النونية.جاءت فواصلها على الوزن من « ن والقلم»
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جاءت في يُّ و قال تعالى: يا َأيَُّها الن بِ  وجاء في عشر سور: الثالث: االستفتاح بالنداء:
وقال: يا  لمدثر.اوقال: يا َأيَُّها اْلُمد ث ُر وجاءت في سورة  . األحزاب والطالق والتحريم

اُس ا الن  يُّهَ َأوقال: يا  . َأيَُّها ال ِذيَن آَمُنوا وجاءت في المائدة والحجرات والممتحنة
 . وقال: يا َأيَُّها اْلُمز م ُل في سورة المزمل . وجاءت في النساء والحج

قال تعالى:  : وجاء في ثالث وعشرين سورة الرابع: االستفتاح بالجمل الخبرية:
( 1ُنوَن، الر ْحمُن )َلَح اْلُمْؤمِ َأفْ  دْ قَ ِه، َيْسَئُلوَنَك َعِن اأْلَْنفاِل، وَبراَءٌة ِمَن الل ِه، َأتى َأْمُر الل  

 . َعل َم اْلُقْرآَن، َقْد َسِمَع الل هُ 
اف ا : وجاء في خمس عشرة سورة الخامس: االستفتاح بالقسم:  ِت، ووَ قال تعالى: َوالص 

 ِل ... وهكذا.الل يْ ( وَ 1ى )ضُّحالذ اِرياِت، َوالطُّوِر، َوالن ْجِم، َواْلُمْرَسالِت، َواْلَفْجِر، َوال
، ِإذا ِقَعةُ قال تعالى: ِإذا َوَقَعِت اْلوا وجاء في سبع سور: السادس: االستفتاح بالشرط:

َرْت، ِإَذا الس ماُء اْنَفطَ   .ل ِه َواْلَفْتُح اَء َنْصُر ال، ِإذا جَرتْ جاَءَك اْلُمناِفُقوَن، ِإَذا الش ْمُس ُكو 
ْل يا قُ ب َك، رَ ُقْل ُأوِحَي، اْقَرْأ ِباْسِم  سور:وجاء في ست  : االستفتاح باألمر: السابع

 َأيَُّها اْلكاِفُروَن، ُقْل ُهَو الل ُه َأَحٌد، ُقْل َأُعوُذ في سورتين.
 قال تعالى: َهْل َأتى، َعم   وجاء في ست سور: الثامن: االستفتاح باالستفهام:

 َأَرَأْيَت. َيَتساَءُلوَن، َهْل َأتاَك، َأَلْم َنْشَرْح، َأَلْم َتَر،
 ، َوْيلٌ ِفينَ قال تعالى: َوْيٌل ِلْلُمَطف   وجاء في ثالث سور: التاسع: االستفتاح بالدعاء:

 . ِلُكل  ُهَمَزٍة، َتب ْت َيدا َأِبي َلَهٍب َوَتب  
يالِف ُقرَ  : وجاء في سورة واحدة العاشر: االستفتاح بالتعليل:  ْيٍش.قال تعالى: إِلِ

  ف التهجي:اختالف العلماء في حرو 
 اختلف العلماء في الحروف المقطعة في أوائل السور على قولين :

 القول األول: هذا علم مستور وسر محجوب استأثر اهلل به، وروي عن الصديق قوله:
ه، إنها من المتشاب)  في كل كتاب سر، وسره في القرآن أوائل السور، وقال الشعبي:

كلمون وقد أنكر المت) قال الرازي: (  عز وجلنؤمن بظاهرها ونكل العلم فيها إلى اهلل
 أمر هذا القول وقالوا: ال يجوز أن يرد في كتاب اهلل ما ال يفهمه الخلق، ألن اهلل

 .(  بتدبره واالستنباط منه، وذلك ال يمكن إال مع اإلحاطة بمعناه



 30 

ه وجها، ومن أهم هذ القول الثاني: المراد منها معلوم، وذكروا ما يزيد عن عشرين
 :أتي األوجه ما ي

ذه األحرف مأخوذ من اسم من أسماء اهلل، فاأللف من اهلل، كل حرف من ه - 1
 والالم من لطيف.

دل على القسم بأن هذا الكتاب ال ريب فيه، كالقسم بالضحى تهذه األحرف  - 2
 والليل والطور والفجر.

فيد أنا اهلل ت« المص»،  تفيد أنا اهلل أعلم« الم» كل حرف يدل على معنى: - 3
 . أنا اهلل أرى« الر»،  أفصل

لسور، ولتمييز بعضها عن بعض، وقال الرازي: هذا قول أكثر لإنها أسماء  - 4
 المتكلمين.

 ذه األحرف هي سر القرآن، وال يعلم السر إال الراسخون في العلم.ه - 5
إلى  لغاية من هذه األحرف صرف العرب عن اللغو إذا سمعوا القرآن، ودفعهما - 6

 . التعجب من أسلوبه واإلنصات له، لكي ترق قلوبهم إذا سمعوا القرآن
فتتح اهلل السور بهذه األحرف للداللة لكل حرف منها على معاني كثيرة، ويجوز ا -7

 هلل،اأن يكون االفتتاح بهذه األحرف لتحقيق هذه المعاني كلها، كالداللة على أسماء 
 ن، ولإلعجاز بها.وإلثارة االنتباه إلى قراءة القرآ

ن هذا األسلوب يدفع العرب للبحث  للداللة على - 8 أن القرآن مؤلف من حروف، وا 
 عن أوجه الحكمة من هذا االفتتاح، وتلمس جوانب اإلعجاز.

وهذه بعض األقوال، وهناك أقوال أخرى، والواضح في هذه األقوال تلمس وجه 
ي فل في هذا الموطن أن ينظر فيه الحكمة بكل المعاني والدالالت المحتملة، واألفض

إطار مظاهر اإلعجاز البياني الذي تحدى اهلل به العرب، وال يمكن معرفة وجه 
ر عاييالحكمة، ألن ذلك مما يخرج عن إطار القدرة العقلية، فالقدرة العقلية تحكمها م

ك مادية، وال سبيل إلى معرفة الحكمة في القضايا التوقيفية، لعجز العقل عن إدرا
ي األمر أي فالحقيقة، وال تدرك الحقيقة إال بالنقل، والنقل ال يثبت إال بدليل، وتعدد الر 

دليل على عدم وجود دليل نقلي عن النبي صلى اهلل عليه وسلم يوضح هذه الحكمة، 
 ويفسر هذه الظاهرة القرآنية.
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وما أجمل أن تظل مظاهر اإلعجاز معجزة على الفهم، يقف المفسرون أمامها 
زين ال يقدرون على شيء من فهمها، وتظل آراؤهم واجتهاداتهم قاصرة عن عاج

إدراك جوانب العظمة في القرآن الكريم، في فواتح السور وخواتمها، في حروف 
التهجي، في رسم القرآن، في كل متشابه، يؤكد عظمة اإلعجاز، وسمو النص 

وق آيات محكمات  القرآني، وما أجمل أن تظل الم، المص، المر، حم، طسم، وطه،
قل معجزات، يدرك العقل عظمة الحرف في أداء معناه، وتدرك الفطرة ما ال يدركه الع

من جوانب الفهم، ويقف أصحاب القلوب اليقظة خاشعين ينصتون إلى صوت القارئ 
ن موهو يردد هذه األحرف الناطقة، فيفهمون بقلوبهم وفطرتهم ما ال يفهمه العقالء 

م علمهم عن إدراك كثير من الحقائق، وانصرفت هممهم إلى العلماء الذين حجبه
استنطاق األحرف الصامتة، واألحرف ال تنطق، ألنها تخاطب القلوب وال تخاطب 
العقول، وما أقسى حجاب العقول وهي تصرف الهمم عن الفهم الصحيح إلى 

ن قرآوال تخاطب وال تنطق، وما أجمل آيات ال استعمال أقيسة ضيقة األفق، ال تلهم
وهي تسري كالدماء في شرايين الجسد اإلنساني، تحييه وتوقظه وتبعث فيه الدفء 

 . والنور والحياة
وال نملك في موطن الحديث عن حروف التهجي في القرآن إال أن نقف خاشعين أمام 

 أسلوب القرآن المعجز.
 ا في الخطاب القرآني؟ألم تؤد هذه األحرف أغراضه -
 وعظمة أسلوبه؟ ذه األحرف القرآنية قداسة القرآنألم يجد المسلم في ه -
لم يقف صحابة رسول اهلل صلى اهلل عليه وسلم بأدب وخشوع أمام هذه األسرار؟ أ -

ئدة  فافلم يتطاولوا على القرآن بفهم عقيم، ولم يحاولوا الجدل فيما ال طائل تحته وال
 منه.

 نتخطاه ونتلقى الخطاب فما أجدرنا أن نقف اليوم بخشوع أمام جالل القرآن، فال
دراك ألغراضه ومقاصده  . القرآني كما تلقاه أسالفنا، بفهم عميق وا 

 
 خواتم السور:
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شارات محققة  وتميزت خواتم السور كما تميزت فواتح السور بدالالت ومعاني وا 
أهدافها في مخاطبة البشر، مبينة لهم حكما، ومواعظ، داعية لهم بالهداية 

 منذرة.واالستقامة، مبشرة و 
ِسينا ِإْن نَ  ْذناَرب نا ال ُتؤاخِ } انظر إلى ذلك الخطاب الرباني الملهم في آخر سورة البقرة:

ْلنا ِمْن َقْبِلن ل ِذينَ اَلى َأْو َأْخَطْأنا َرب نا َوال َتْحِمْل َعَلْينا ِإْصرًا َكما َحَمْلَتُه عَ  ا َرب نا َوال ُتَحم 
اْلَقْوِم  ُصْرنا َعَلىنا َفانْ ْوالن ا َواْغِفْر َلنا َواْرَحْمنا َأْنَت مَ ما ال طاَقَة َلنا ِبِه َواْعُف عَ 

ه، ئ إليما أجمل هذه الخاتمة، القرآن يعلمنا كيف ندعو اهلل، كيف نلتج{  اْلكاِفِرينَ 
،  هبندعوه بأال يؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وندعوه بأال يحملنا ما ال طاقة لنا 

، ال يفسرونها  ل أن يقف المفسرون أمامها بخشوع وأدب، ما أجم خاتمة رائعة
ها يطونبالقواميس، وال يشوهون لغتها بالمفردات اللغوية، وال يعبثون بجمالها، وال يح

بمعاني جديدة، فهي أوضح من كل تفسير، وأجمل من كل تعبير وأدل على المراد 
 . من كل بيان

،  ى الصبر والمصابرة والمرابطةوتأتي نهاية سورة آل عمران داعية المؤمنين إل
عد ، وتحثهم على مواجهة الشدائد، ثم تقول ب وكأنها توقظ األمل في نفوس المؤمنين

 .ل ليل طوي ر بعد، فالفالح هو األمل وهو النها ذلك َلَعل ُكْم تُْفِلُحوَن وال نهاية للفالح
  ِبُكل  ل هُ لم ضالل، َوالوتأتي سورة النساء مبينة ألحكام الفرائض، لئال يقع الظلم، والظ

 . آنَشْيٍء َعِليٌم، وهذه هي الرقابة التي تضمن أن تنفذ األحكام كما أرادها القر 
، ئمةثم تأتي المائدة وبعدها األنعام واألعراف واألنفال، وكل سورة تختم بخاتمة مال

ناصحة أو موجهة أو معلمة أو محذرة أو داعية لصبر أو حاثة على االعتماد على 
 . اهلل والتوكل عليه

هي أيضا مثل الفواتح في الحسن، ألنها آخر ما ) قال السيوطي في خواتم السور:
يقرع األسماع، فلهذا جاءت متضمنة للمعاني البديعة، مع إيذان السامع بانتهاء 
يا الكالم، حتى ال يبقى معه للنفوس تشوف إلى ما يذكر بعد، ألنها بين أدعية ووصا

 . ( تهليل ومواعظ ووعد ووعيد إلى غير ذلكوفرائض وتحميد و 
 

  علم مناسبة اآليات والسور :
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 أنواع المناسبات :
 لمناسبة بين أجزاء اآلية الواحدة :ا -أوال : 

ا ، إذا تدبرنا سورة من سور القرآن الكريم ، أخذتنا روعة ألفاظها في سهولتها نطق
معنى الذي صيغت له . والمتأمل أللفاظ وقرب مأخذها معنى ، ومجيئها على قدر ال

القرآن الكريم ، يجدها وضعت في موضعها من النظم الكريم ، فهي مفردات مختارة 
منتقاة ، واللفظ في موضعه متناسب من حيث اللفظ أو المعنى ، وجاء على قدر 

تل المعنى الذي صيغ له ، بحيث لو رفعت اللفظ من اآلية ، أو استبدلته بآخر ، الخ
 ظامها ، وضاع المراد منها .ن

ظة يقول ابن عطية : ) وكتاب اهلل لو نزعت منه لفظة ، ثم أدير لسان العرب على لف
 ضع ،غيرها لم يوجد ،ونحن يتبين لنا البراعة في أكثره ، ويخفى علينا وجهها في موا

 .ي سالمة الذوق ، وجودة القريحة ( ف -ومئذ ي-لقصورنا عن مرتبة العرب 
 بين أجزاء اآلية ، يكون من حيث اللفظ أو المعنى : والتناسب

 لى :أما من حيث اللفظ : ونعني به مناسبة اللفظ أللفاظ اآلية : وذلك مثل قوله تعا
 .) قالوا تاهلل تفتؤا تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين  ( 
ية بألفاظ آلفقد جاءت األلفاظ بحيث يالئم بعضها بعضا ، وذلك بأنه أتى في ا

و ن الوامأقل استعماال  فالتاء : أغرب ألفاظ القسم ، وذلك ألنها، متناسبة في الغرابة 
ن متي تفيد االستمرار وأتى بـ) تفتؤا( ، وفتئ : أغرب صيغ األفعال ال،  ، والباء

وأتى بلفظ ) حرضا ( : وهو أغرب ألفاظ الهالك . فاقتضى حسن ،  أخوات)كان(
ن تجاور كل لفظة بلفظة من جنسها توخيا في حسن الجوار ، الوضع في النظم ، أ

 ورعاية في ائتالف المعنى باأللفاظ ، ولتتعادل األلفاظ في الوضع ، وتتناسب في
التي  - عليه السالم -النظم . وجاءت هذه األلفاظ غريبة لتتوافق مع حال يعقوب 
شفاق أبنائه على حاله ، وخشيتهم عليه من اله  الك .وصل إليها، وا 

) وال تركنوا إلى الذين  -ففي مثل قوله تعالى :  وأما تناسب اللفظ من حيث المعنى :
ظلموا فتمسكم النار ..(. فإنه تعالى لما نهى عن الركون إلى الظالمين وهو الميل 

عتماد عليهم ، وكان ذلك دون مشاركتهم في الظلم ، أخبر أن العقاب إليهم ، واال
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ومن ذلك قوله تعالى:)وال تقتلوا أوالدكم من ، على الظلم ذلك ، دون العقاب  على
ياهم (  . إمالق نحن نرزقكم وا 

ياكم ..(.فقدم  رزق وقوله سبحانه : ) وال تقتلوا أوالدكم خشية إمالق نحن نرزقهم وا 
ء ، آلبااآلباء في آية األنعام على األبناء ، وفي آية اإلسراء قدم رزق األبناء على ا

ون في اآلية األولى ، موجه إلى الفقراء دون األغنياء ، فهم يقتلوذلك أن الكالم 
رزق بال أوالدهم من الفقر الواقع بهم ، ال أنهم يخشونه ، فأوجبت البالغة تقديم عدتهم

 .، وتكميل العدة برزق األوالد
الدهم ن أو وفي اآلية الثانية ) آية اإلسراء ( ، الخطاب لغير الفقراء ، وهم الذين يقتلو 

ية الفقر ، ال أنهم مفتقرون في الحال ، وذلك أنهم يخافون أن تسلبهم كلف خش
 افوه منفيأمنوا ما خ ، فوجب تقديم العدة برزق األوالد األوالد ما بأيديهم من الغنى،

ياكم ، أي أن اهلل جعل معهم رزقهم ، فهم ال الفقر ، فقال :ال تقتلوهم فإنا نرزقهم وا 
 خشوا الفقر .يشاركونكم في رزقكم ، فال ت

مع  ،مراعاة ما يقتضيه التعبير والمعنى والسياق  ومن المناسبات بين أجزاء اآلية :
 نسجام في فواصل اآليات ، لما لذلك من تأثير كبير على السمع ، ووقعمراعاة اال

ن تعدوا نعمة اهلل ال تحصوها إن  ، مؤثر في النفس من ذلك قوله تعالى : ) وا 
ن تعدوا نعمة اهلل ال تحصوها إن اهلل اإلنسان لظلوم كفار (  وقوله سبحانه : ) وا 

لغفور رحيم ( وال شك أن خاتمة كل من اآليتين تنسجم مع اآليات فيهما ، ولكن 
ة يقتضي الفاصلة التي ختمت فيها كل آية من اآليتين ، ذلك أن اآلي السياق أيضاً 

تم اآلية بصفة في سورة إبراهيم ، في سياق وصف اإلنسان وذكر صفاته ، فخ
 اإلنسان  وأن اآلية الثانية في سورة النحل : في سياق صفات اهلل تعالى ، فذكر

 صفاته . 
 
 

 سبة بين اآليات :المنا -ثانيا : 
رتباط بين اآلية الثانية واآلية األولى ، بأن أن يظهر اال هو ارتباط اآلية باآلية ، نأ

لها ، أو مؤكدة ، أو بدال ، أو جاءت كانت اآلية الثانية سببا للولى ، أو مفسرة 
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. وهذا النوع ال يتطلب كثير جهد في  االرتباطمعترضة ، إلى غير ذلك من وسائل 
استخراج المناسبة ، ما دام الطالب لمعرفتها ، واستخراجها ، مستوفيا للشروط التي 

 يجب توافرها في المفسر ، ألن الترابط واضح .
 : نوعومن أمثلة هذا ال

ين ألم تر إلى الذ ) : تكون اآلية الثانية سببا للولى : وذلك مثل قوله تعالى أن -أ 
هم و أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب اهلل ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم 

ا ممعرضون . ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إال أياما معدودات وغرهم في دينهم 
 ى فريقأنه تعالى لما قال في اآلية األولى : ) ثم يتوليفترون ( ووجه النظم :  كانوا

 ار إالقال في اآلية الثانية : ) ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا الن منهم وهم معرضون ( ،
أياما معدودات ( أي : ذلك التولي واإلعراض إنما حصل بسبب أنهم قالوا : ) لن 

 . تمسنا النار إال أياما معدودات (
:) إن اإلنسان  وله تعالىوذلك مثل ق الثانية تفسيرا للولى : اآلية أن تكون -ب 

ذا مسه الخير منوعا .( خلق هلوعا . إذا مسه الشر جز   فقوله : ) إذا مسهوعا .وا 
فاء خالشر ... اآليات ( تفسير لقوله : هلوعا . ويؤتى بالتفسير إذا كان في الكالم 

 . يحتاج إلى ما يكشفه ويبينه
) ويا قوم مالي  تعالى : مثل قوله : الثانية تأكيدا للولى أن تكون اآلية -ث 

 س ليأدعوكم إلى النجوة وتدعونني إلى النار . تدعونني ألكفر باهلل وأشرك به ما لي
.( تأكيد فقوله : ) ويا قوم ما لي أدعوكم .به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار . ( 

،  ، واهتماما بالمنادى له سنة الغفلة لما قبله ، فقد كرر نداءهم إيقاظا لهم عن
 .  به دعوته امبالغة في توبيخهم على ما قابلو و 

الصراط  أهدنان تكون اآلية الثانية بدال من األولى : مثل قوله تعالى : ) أ -ج 
دل ب ةفظ ) الصراط ( الثانية في اآليفإن لم . صراط الذين أنعمت عليهم .( المستقي

 ح ، ومبين للمبدل منه .، والبدل موض من األولى
يقع مؤكدا لمفهوم  االعتراضإلى أن  فباإلضافة أن تكون اآلية معترضة : -ح 

 ين ، فإنه يأتي ألغراض بالغية ،الكالم الذي وقع فيه ، ومقررا له في نفوس السامع
أنه يأتي لتعظيم المقسم به ، وتفخيمه ، وذلك كما في قوله تعالى : ) فال  منها :
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نه لقسم لو تعلمون عظيم . إنه لقرآن كريم . ( ففي هذا أقسم بمواق ع النجوم . وا 
نه لقسم لو تعلمون عظيم ( ، ألنه اعتراض  الكالم اعتراضان : أحدهما قوله : ) وا 

 بين جوابه : ) إنه لقرآن كريم ( بين القسم الذي هو : ) فال أقسم بمواقع النجوم ( ، و 
 هو اعتراض بين الموصوف الذي هو :) قسم (،والثاني : قوله : ) لو تعلمون ( ، و 
 وفائدة االعتراض : هو تعظيم شأن المقسم به في وبين صفته ، الذي هو :) عظيم (

 نفس القارئ ، أو السامع ، أي : أنه من عظم الشأن وفخامة األمر ، بحيث لو علم
 .  ذلك لوفى حقه من التعظيم

 ثالثا  : التناسب بين سور القرآن الكريم : 
ن التآلف والترابط والتناسب كما هو حاصل بين آيات القرآن الكريم في السورة إ

ال إالواحدة ، حاصل بين سور القرآن ، فأنت ال تقرأ سورة من سور القرآن بإمعان ، 
 وتجد بينها وبين سابقتها مناسبة ورابطة ، تظهر سر اإلعجاز في ترتيب سوره وهو

 -على ثالثة أقسام :
ي سورة القصص ، من ذلك ما ف -: مناسبة فواتح السور لخواتمها : القسم األول 

 مه ، ودعائه أال يكون ظهيراألسى عليه السالم ، والوعد برده فقد بدأت بقصة مو 
من  بخروجه –لى اهلل عليه وسلم ص -للمجرمين . ثم ختم اهلل السورة بتسلية رسولنا 

د ك القرآن لرادك إلى معاد ( وقمكة ، ووعده بالرجوع إليها ، ) إن الذي فرض علي
وسورة  ،  عاد إليها فاتحا منتصرا ، وقيل له : ) فال تكونن ظهيرا للكافرين (

) إنه  افتتحت بقوله تعالى :)قد أفلح المؤمنون ( ، وورد قبل آخرها بآية : المؤمنون 
ه ليصلى اهلل ع -وفي سورة ) القلم ( نفى في أولها ما رمي به  ال يفلح الكافرون (

وفي آخرها حكى قول  ن الجنون ، فقال : ) ما أنت بنعمة ربك بمجنون (م -وسلم 
ل فسبحان من نفى عن رسوله التهمة قب ) ويقولون إنه لمجنون ( المشركين ، فقال :

  حكايتها .
القسم الثاني : مناسبة افتتاح السورة لخاتمة ما قبلها :قال الزركشي : ) إذا اعتبرت 

، وجدته في غاية المناسبة لما ختمت به السورة قبله ، ثم هو يخفى  افتتاح كل سورة
تارة ويظهر أخرى (. كقوله سبحانه في آخر سورة الطور : ) ومن الليل فسبحه 

دبار النجوم ( ثم قال في السورة التي تليها : وافتتاح سورة ،  ) والنجم إذا هوى ( وا 
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في السموات واألرض ( ، فإنه في غاية الحديد بالتسبيح بقوله تعالى : ) سبح هلل ما 
المناسبة لختام سورة الواقعة التي قبلها ، والتي أمرت به بقوله ) فسبح باسم ربك 

 العظيم . ( 
بيح فسورة اإلسراء افتتحت بالتس القسم الثالث : مناسبة افتتاح السورة لمقاصدها :

هي تالية لها في وسورة الكهف و : ) سبحان الذي أسرى بعبده ..( بقوله تعالى 
لم اب و الترتيب افتتحت بالحمد ، بقوله تعالى : ) الحمد هلل الذي أنزل على عبده الكت

يجعل له عوجا (.قال ابن الزملكاني : ) إن سورة ) سبحان ( لما اشتملت على 
كذيب ، وتكذيبه ت -يه وسلم صلى اهلل عل -اإلسراء الذي كذب المشركون به النبي 

ن عالى عما نسب إلى نبيه مى ، أتى بـ ) سبحان ( لتنزيه اهلل تهلل سبحانه وتعال
وسورة الكهف لما أنزلت بعد سؤال المشركين عن قصة أصحاب الكهف ،  الكذب

بل  ،وتأخر الوحي ، نزلت مبينة أن اهلل لم يقطع نعمته عن نبيه ، وال عن المؤمنين 
 . ( مد على هذه النعمةافتتاحها بالحأتم عليهم النعمة بإنزال الكتاب ، فناسب 

 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 : أمثال القرآن
 تعريف المثل:
يء، "الميم، والثاء، والالم، أصل صحيح يدل على مناظرة الشيء للشالمثل لغة : 

"المَثل، والِمْثل، والمثيل؛ كالشبه، والشبه، والشبيه، لفًظا  ، وهذا ِمْثُل هذا، أي: نظيره"
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عبارة عن المشابه لغيره  -بكسر الميم-ل المثل وقد يستعم،  ومعًنى، والجمع أمثال
 . معنى من المعاني، أي معنى كان" في

والمثل: قول محكي يقصد به تشبيه حال الذي حكي فيه بحال من قيل ألجله، أي 
وذهب علماء ،  قولهم: )قطعت جهيزة قول كل خطيب(تشبيه مضربه بمورده، ك

 عالقته المشابهة حتى كب الذي تكونالبيان في تعريف المثل إلى أنه المجاز المر 
 . فشا استعماله، وأصله االستعارة التمثيلية

، أمثال القرآن ال يستقيم حملها على أصل المعنى اللغوي الذي هو الشبيه والنظير
 كما ال يستقيم حملها على أنها تشبيه مضرب بمورد فهي ليست أقواال، وال يستقيم

نين، ألن منها ما ليس باستعارة وما لم يفش حملها على معنى األمثال عند البيا
 استعماله.

إبراز المعنى في صورة  فهو : ) لذا نخلص إلى ضابط أليق بتعريف المثل القرآني
ل هي تمثيل حال أمر بحا( ، أو ) سواء أكانت تشبيها أم قوال مرسالرائعة موجزة، 

 لتشبيه، أم بطريقبطريق اأمر آخر، سواء ورد هذا التمثيل بطريق االستعارة، أم 
 ( . الكناية

 نواع األمثال في القرآن:ا
 األمثال في القرآن ثالثة أنواع:

 األمثال المصرحة. -1
 واألمثال الكامنة. -2
 واألمثال المرسلة. -3

النوع األول: األمثال المصر حة: وهي ما صرح فيها بلفظ المثل، أو ما يدل على 
قوله تعالى في حق المنافقين: }َمَثُلُهْم َكَمَثِل  :يرة في القرآن منها التشبيه، وهي كث

ال ِذي اْسَتْوَقَد َنارًا َفَلم ا َأَضاَءْت َما َحْوَلُه َذَهَب الل ُه ِبُنوِرِهْم َوَتَرَكُهْم ِفي ُظُلَماٍت ال 
ِه ُظُلَماٌت َوَرْعٌد ُيْبِصُروَن، ُصمٌّ ُبْكٌم ُعْمٌي َفُهْم ال َيْرِجُعوَن، َأْو َكَصي ٍب ِمَن الس َماِء ِفي

ففي هذه اآليات ضرب اهلل للمنافقين  َه َعَلى ُكل  َشْيٍء َقِديٌر{َوَبْرٌق{ إلى قوله: }ِإن  الل  
مثلين: مثاًل ناريًّا في قوله: }َمَثُلُهْم َكَمَثِل ال ِذي اْسَتْوَقَد َنارًا{ لما في النار من مادة 

َكَصي ٍب ِمَن الس َماِء{ .. لما في الماء من مادة }َأْو  النور، ومثاًل مائيًّا في قوله:
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الحياة، وقد نزل الوحي من السماء متضمًنا الستنارة القلوب وحياتها. وذكر اهلل حظ 
المنافقين في الحالين. فهم بمنزلة من استوقد ناًرا لإلضاءة والنفع حيث انتفعوا ماديًّا 

في قلوبهم، فذهب اهلل به في النار  بالدخول في اإلسالم، ولكن لم يكن له أثر نوري
،  اريمن اإلضاءة: }َذَهَب الل ُه ِبُنوِرِهْم{ وأبقى ما فيها من اإلحراق، وهذا مثلهم الن

وذكر مثلهم المائي فشبههم بحال من أصابه مطر فيه ظلمة ورعد وبرق فخارت قواه 
رآن ووضع أصبعيه في أذنيه وأغمض عينيه خوًفا من صاعقة تصيبه؛ ألن الق

 بزواجره وأوامره ونواهيه وخطابه نزل عليهم نزول الصواعق.
، يصرح فيها بلفظ التمثيل وهي التي لم -: األمثال الكامنة  لنوع الثاني من األمثالا

، ولكنها تدل على معان رائعة في إيجاز: يكون لها وقعها إذا نقلت إلى ما يشبهها
 ويمثلون لهذا النوع بأمثلة منها:

 اِرٌض قوله تعالى في البقرة: }ال فَ  مثل نى قولهم: "خير األمور الوسط":ما في مع-1
ُفوا َوَلْم ا َلْم ُيْسرِ ْنَفُقو َذا أَ قوله تعالى في النفقة: }َوال ِذيَن إِ ،  ِبْكٌر َعَواٌن َبْيَن َذِلَك{َوال 

 . َيْقُتُروا َوَكاَن َبْيَن َذِلَك َقَوامًا{
 كالمعاينة": ما في معنى قولهم: "ليس الخبر -2

 .ِبي{َمِئن  َقلْ ْن ِلَيطْ َلكِ وَ قوله تعالى في إبراهيم عليه السالم: }َقاَل َأَوَلْم ُتْؤِمْن َقاَل َبَلى 
 َز ِبِه{.قوله تعالى: }َمْن َيْعَمْل ُسوءًا ُيجْ  ا في معنى قولهم: "كما تدين ُتدان":م -3
تعالى على لسان يعقوب: قوله  ا في معنى: "ال يلدغ المؤمن من جحر مرتين":م -4

 . ْبل{ْن قَ }َقاَل َهْل آَمُنُكْم َعَلْيِه ِإال  َكَما َأِمْنُتُكْم َعَلى َأِخيِه مِ 
يح النوع الثالث: األمثال المرسلة في القرآن: وهي جمل أرسلت إرسااًل من غير تصر 

َص }اآْلَن َحْصحَ :ومن أمثلة ذلك ،  يه. فهي آيات جارية مجرى األمثالبلفظ التشب
}َأَلْيَس ،  اِن{ َتْسَتْفِتيَ ِذي ِفيهِ ُر ال  }ُقِضَي اأْلَمْ ،  }َلْيَس َلَها ِمْن ُدوِن الل ِه َكاِشَفٌة{، اْلَحقُّ{ 

ْبُح ِبَقِريٍب{  { ، الصُّ  . ِه{ال  ِبَأْهلِ إِ ي ُئ ْكُر الس  }َوال َيِحيُق اْلمَ ، }ِلُكل  َنَبٍأ ُمْسَتَقرٌّ
  فوائد األمثال:

ال تبرز المعقول في صورة المحسوس الذي يلمسه الناس، فيتقبله العقل؛ األمث -1
المعقولة ال تستقر في الذهن إال إذا صيغت في صورة حسية قريبة  المعانيألن 

على شيء  الفهم، كما ضرب اهلل مثاًل لحال المنفق رياء، حيث ال يحصل من إنفاقه
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ْفَواٍن َعَلْيِه ُتَراٌب َفَأَصاَبُه َواِبٌل َفَتَرَكُه َصْلدًا ال من الثواب، فقال تعالى: }َفَمَثُلُه َكَمَثِل صَ 
 . َيْقِدُروَن َعَلى َشْيٍء ِمم ا َكَسُبوا{

ال عن الحقائق، وتعرض الغائب في معرض الحاضر كقوله وتكشف األمث -2
با ال َيُقوُموَن ِإال  َكَما َيُقوُم  {ب ُطُه الش  َتخَ ي يَ ل ذِ اتعالى: }ال ِذيَن َيْأُكُلوَن الر    ْيَطاُن ِمَن اْلَمس 

سلة ال المعنى الرائع في عبارة موجزة كاألمثال الكامنة واألمثال المر وتجمع األمث -3
 في اآليات اآلنفة الذكر.

للترغيب في الممث ل حيث يكون الممث ل به مما ترغب فيه  ويضرب المثل -4
 سبيل اهلل حيث يعود عليه اإلنفاق النفوس، كما ضرب اهلل مثاًل لحال المنفق في

ب ٍة َأْنَبَتْت  َكَمَثِل حَ  الل هِ ِبيلِ بخير كثير، فقال تعالى: }َمَثُل ال ِذيَن ُيْنِفُقوَن َأْمَواَلُهْم ِفي سَ 
 . ِليٌم{َواِسٌع عَ  اُء َوالل هُ ْن َيشَ ِلمَ  َسْبَع َسَناِبَل ِفي ُكل  ُسْنُبَلٍة ِماَئُة َحب ٍة َوالل ُه ُيَضاِعفُ 

للتنكير حيث يكون الممث ل به مما تكرهه النفوس، كقوله تعالى  ويضرب المثل -5
ِخيِه َمْيتًا َل َلْحَم أَ ْن َيْأكُ  أَ في النهي عن الغيبة: }َوال َيْغَتْب َبْعُضُكْم َبْعضًا َأُيِحبُّ َأَحُدُكمْ 

 . َفَكِرْهُتُموُه{
ِة لت ْوَرافي الصحابة: }َذِلَك َمَثُلُهْم ِفي ايضرب المثل لمدح الممث ل كقوله تعالى و  -6

ْنِجيِل َكَزْرٍع َأْخَرَج َشْطَأُه َفآَزَرُه َفاْستَ  وِقِه ُيْعِجُب سُ َتَوى َعَلى َظ َفاسْ ْغلَ َوَمَثُلُهْم ِفي اإْلِ
ر اَع ِلَيِغيَظ ِبِهُم اْلُكف اَر{ . ثم قلياًل  دء األمرفي ب . وكذلك حال الصحابة فإنهم كانوا الزُّ

 أخذوا في النمو حتى استحكم أمرهم. وامتلت القلوب إعجاًبا بعظمتهم.
حيث يكون للمث ل به صفة يستقبحها الناس، كما ضرب اهلل مثاًل  ويضرب المثل -7

ًسا. الدنايا منغم لحال من آتاه اهلل كتابه، فتنكب الطريق عن العمل به، وانحدر في
ُه الش ْيَطاُن َفَكاَن ِمَن ا َفَأْتَبعَ َخ ِمْنهَ َسلَ َبَأ ال ِذي آَتْيَناُه آَياِتَنا َفانْ فقال تعالى: }َواْتُل َعَلْيِهْم نَ 

ْلِب اُه َفَمَثُلُه َكَمَثِل اْلكَ ات َبَع َهوَ وَ ْرِض ى اأْلَ اْلَغاِويَن، َوَلْو ِشْئَنا َلَرَفْعَناُه ِبَها َوَلِكن ُه َأْخَلَد ِإلَ 
 . وا ِبآياِتَنا{ِذيَن َكذ بُ ِم ال  َقوْ ْث َأْو َتْتُرْكُه َيْلَهْث َذِلَك َمَثُل الْ ِإْن َتْحِمْل َعَلْيِه َيْلهَ 

واألمثال أوقع في النفس، وأبلغ في الوعظ، وأقوى في الزجر، وأقوم في اإلقناع،  -8
، قال تعالى: }َوَلَقْد َضَرْبَنا  وقد أكثر اهلل تعالى األمثال في القرآن للتذكرة والعبرة

. وقال: }َوِتْلَك اأْلَْمثَاُل َنْضِرُبَها  اِس ِفي َهَذا اْلُقْرآِن ِمْن ُكل  َمَثٍل َلَعل ُهْم َيَتَذك ُروَن{ِللن  
في حديثه،  -صلى اهلل عليه وسلم-ِللن اِس َوَما َيْعِقُلَها ِإال  اْلَعاِلُموَن{ ، وضربها النبي 
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قامة الحجة، ويستعين بها واستعان بها الداعون إلى اهلل في كل عصر لنصرة ا لحق وا 
المربون ويتخذونها من وسائل اإليضاح والتشويق، ووسائل التربية في الترغيب أو 

 . التنفير، في المدح أو الذم
  أقسام القرآن :

عاني : اليمين باهلل تعالى، ومن مالقسم في اللغةأقسام القرآن مفرده قسم و  تعريفه: -أ
 . اليمين القوة

 -ن شيء أو اإلقدام عليهباالمتناع ع -أو اليمين بأنه: ربط النفس ويعّرف القسم
بمعنى معظم عند الحالف حقيقة أو اعتقادا. وسمي الحلف يمينا ألن العرب كان 

 أحدهم يأخذ بيمين صاحبه عند التحالف.
أو )أحلف( متعديا  الصيغة األصلية للقسم أن يؤتى بالفعل )أقسم( صيغته: -ب

به. ثم يأتي المقسم عليه، وهو المسمى بجواب القسم، كقوله  بالباء إلى المقسم
اء صيغة [ فأجز 38نحل: وُت ]ال َيمُ َوَأْقَسُموا ِبالل ِه َجْهَد َأْيماِنِهْم ال َيْبَعُث الل ُه َمنْ  تعالى:

 المقسم عليه.و  - 3المقسم به. و  - 2تعدى بالباء. يالفعل الذي  - 1 القسم ثالثة:
 ثر في الكالم اختصر فصار فعل القسم يحذف ويكتفى بالباء، ثمولما كان القسم يك

الليل: ]شى عوض عن الباء بالواو في األسماء الظاهرة، كقوله تعالى: َوالل ْيِل ِإذا َيغْ 
[ 57بياء:  ]األنُكمْ [، وبالتاء في لفظ الجاللة، كقوله تعالى: َوَتالل ِه أَلَِكيَدن  َأْصنامَ 1

 فكثيرة. وهذا قليل، أما الواو
  أنواع القسم :
َجَر يما شَ َحك ُموَك فِ َفال َوَرب َك ال ُيْؤِمُنوَن َحت ى يُ }قوله:  مثل ظاهر -1للقسم نوعان: 

 .{ ُرونَ ا َلقادِ ِإن   َفال ُأْقِسُم ِبَرب  اْلَمشاِرِق َواْلَمغاِربِ  }قوله تعالى:و  {َبْيَنُهمْ 
اِلُكْم ي َأْمو فِ مثل قوله تعالى: َلتُْبَلُون  إما أن تدل عليه الالم  ،والمضمر: مضمر -2 

ما أن يدل عليه المعنىَوَأْنفُ  ْن ِمنْ  ، ِسُكْم وا  اِرُدها و ِإال   ُكمْ وذلك قول اهلل تعالى: َواِ 
 )واهلل(. بعد حرف الواو. وتقديره:

 لقرآن:أغراض القسم في ا -ج
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تعالى:  ول، كقولهحقيق الخبر وتوكيده، ليكون أوقع في التلقي وأرجى للقبت - 1
[. وقوله 53 نس:ْعِجِزيَن ]يو ْم ِبمُ ْنتُ َوَيْسَتْنِبُئوَنَك َأَحقٌّ ُهَو ُقْل ِإي َوَرب ي ِإن ُه َلَحقٌّ َوما أَ 

 [.92تعالى: َفَو َرب َك َلَنْسَئَلن ُهْم َأْجَمِعيَن ]الحجر: 
 ورفعة يان شرف المقسم به، وعلو قدره، حتى يعرف الناس مكانته عند اهللب - 2

ُهْم َك ِإن  ْمرُ منزلته لديه، كالقسم بحياة النبّي صّلى اهلل عليه وسّلم في قوله تعالى: َلعَ 
ن وقدره: َواْلُقْرآِن وكقوله تعالى مبينا شرف القرآ،  [72ِتِهْم َيْعَمُهوَن ]الحجر: َلِفي َسْكرَ 

 [.1ِذي الذ ْكِر ]ص: 
 شاهد الطبيعية، للتوصل منها إلى خالقها،وجيه النظر إلى اآليات الكونية، والمت - 3

نما الجد العبادة ير بوالتأمل فيها تأمال يبين مبلغ نعمتها، وأنها غير جديرة بالعبادة، وا 
ماِء الس  هو خالقها، وذلك كالقسم بالسماء وبنائها، وبالنفس وخلقها، في قوله تعالى: وَ 

ن ْجِم ِإذا َهوى [ وقال تعالى: َوال7 شمس:[ َوَنْفٍس َوما َسو اها ]ال5َوما َبناها ]الشمس: 
ألنه لى أنه ال يجوز أن يعبد، إ -ي غاب وسقطأ -[ منبها بقوله: هوى1]النجم: 

م ونقل السيوطي في كتابه )اإلتقان( عن أبي القاس،  مخلوق وعرضة للغيبة والزوال
عة. القشيري أنه قال: القسم بالشيء ال يخرج عن وجهين: إما لفضيلة، أو لمنف

[ 3 - 2التين: ( َوهَذا اْلَبَلِد اأْلَِميِن ]2َوُطوِر ِسيِنيَن ) فالفضيلة، كقوله تعالى:
ْيُتوِن ]التين: َوالت ي والمنفعة كقوله تعالى:  . [ 1ِن َوالز 

 المقسم به في القرآن: -د
في قوله: َفَو َرب َك  قسم اهلل تعالى بنفسه في القرآن في خمسة مواضع:أ - 1

[ 92ر: ن ُهْم َأْجَمِعيَن ]الحجَفَوَرب َك َلَنْسَئلَ  [ وقوله:68ُشَرن ُهْم َوالش ياِطيَن ]مريم: َلَنحْ 
ْقِسُم أُ [ َفال 65اء: ْم ]النسَنهُ َفال َوَرب َك ال ُيْؤِمُنوَن َحت ى ُيَحك ُموَك ِفيما َشَجَر َبيْ  وقوله:

 . [40ِبَرب  اْلَمشاِرِق َواْلَمغاِرِب ]المعارج: 
ْيُتونِ و  -2 اف اِت َوالص   أقسم تعالى فيما بقي من القرآن بمخلوقاته، كقوله: َوالت يِن َوالز 

هي عن د النفإن قيل: كيف أقسم اهلل بالخلق، وقد ور ،  َوالش ْمِس َوالل ْيِل َوالضُّحى
 أجيب بأوجه: القسم بغير اهلل؟

 نه على حذف مضاف، أي ورب التين، ورب الشمس ...أ -أ
 ن العرب كانت تعظم هذه األشياء وتقسم بها فنزل القرآن على ما يعرفون.إ -ب
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نما تكون بما يعظم المقسم أو يجّله وهو فوقه، واهلل تعالى ليس إإن األقسام  -ج
وقد ،  شيء فوقه، فأقسم تارة بنفسه وتارة بمصنوعاته ألنها تدل على بارئ وصانع

ل: القسم بالمصنوعات يستلزم القسم نقل السيوطي عن ابن أبي اإلصبع أنه قا
 لبالصانع، ألن ذكر المفعول يستلزم ذكر الفاعل، إذ يستحيل وجود مفعول بغير فاع

 قال رسول اهلل صّلى اهلل عليه أما حلف العباد بغير اهلل فهو ضرب من الشرك،، 
،  «صمتيإّن اهلل ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف باهلل أو ل»وسّلم: 

  . وعن الحسن قال: إن اهلل يقسم بما شاء من خلقه، وليس ألحد أن يقسم إال باهلل
 : مبهمات القرآن

 : ما هو المبهم
لحاسة إدراكه إن كان اهو ما يصعب على «: المعجم الوسيط» يكما ف -المبهم

يه فمحسوسا، وعلى الفهم إن كان معقوال. والمبهم من األشياء: الخالص الذى ال شية 
 هتميزه. والمبهم من األجسام: المصمت، ومن الكالم: الغامض ال يتحدد المقصود من

 والمبهم من الظروف: ما ليس له حدود تحصره، مثل: فوق، وتحت، وأمام، وخلف.، 
 : كتاب اهلل يالمبهم ف
سمه أو رسمه أو وصفه أو زمانه أو ا: هو ما خفى -تعالى -كتاب اهلل يوالمبهم ف

ذلك مما خفيت آثاره، أو جهلت أحواله لسبب من األسباب الجلية أو مكانه ونحو 
 تزيل خفاءه، يلى معرفته بالبحث عن الوسائل التالخفية، سواء احتاج المكلفون إ

 وتدفع إشكاله، أم لم يحتاجوا إلى ذلك.
 نوعان: -لى الجملةع -القرآن يفالمبهمات ف

دة، ليف به؛ لخلوه من الفائوع ضرب اهلل عن ذكره صفحا لعدم تعلق التكن - 1
 نها،أن نسأل عن حجمها ولو  يأمروا بذبحها، فال ينبغ يكمعرفة بقرة بنى إسرائيل الت

عاملة أم غير عاملة؛ فالبحث عن ذلك تكلف ال طائل تحته، بل هو تنطع  يوهل ه
 مع كالمه المنزل.و  -ز وجلع -يدل على فساد العقل والطبع، وسوء األدب مع اهلل

لى لسان فقد أمرهم اهلل ع -عليه السالم -فعله بنو إسرائيل مع نبيهم موسىوهذا ما 
 ييل ليعلموا من قتله، ولو ذبحوا أليضربوا بها القت -بقرة يّ أ -نبيه أن يذبحوا بقرة

بقرة لتحقق المطلوب ولكنهم سألوه عن سّنها ولونها وعملها، فشددوا على أنفسهم 
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األثر، فذبحوها وما  يبملء جلدها ذهبا كما جاء ف بقرة فشدد اهلل عليهم؛ فكلفوا شراء
 كادوا يفعلون.

  نوع أبهمه اهلل ألسباب كثيرة إليك أهمها:و  - 2
 قوله تعالى: يموضع آخر، كما ف يانه فموضع استغنى ببي ي)أ( أن يكون المبهم ف

التفصيل  من لة، بينه اهلل بشيء(. فإنه مبهم على الجم4ماِلِك َيْوِم الد يِن الفاتحة: )
ما َأْدراَك ما َيْوُم الد يِن وَ  (:19 - 17سورة االنفطار ) يف -جل وعال -قوله يف
 َمِئٍذ ِلل هِ ُر َيوْ َنْفٍس َشْيئًا َواأْلَمْ لِ ( َيْوَم ال َتْمِلُك َنْفٌس 18( ثُم  ما َأْدراَك ما َيْوُم الد يِن )17)
: َوَمْن 69نساء: رة السو  يِهْم بينه اهلل بقوله فَت َعَليْ وقوله: ِصراَط ال ِذيَن َأْنَعمْ  . (19)

ُسوَل َفُأولِئَك َمَع ال ِذيَن َأْنَعَم الل ُه عَ  د يِقيَن َوالشُّهَ  الن ِبي يِهْم ِمنَ َليْ ُيِطِع الل َه َوالر  داِء َن َوالص 
اِلِحيَن.  َوالص 

 .من طرق االشتهارطريقة  يمعينا باشتهاره عند المخاطبين بأ)ب( أن يكون المبهم 
القرآن الشتهاره بين الناس قديما وحديثا، فوصفت بوصف  يفقد أخفى اسم حواء ف

 :ةسورة البقر  يف -الجل وع -مصيرها معه فقالو  -ليه السالمع -يحدد صلتها بآدم
 َوُقْلنا يا آَدُم اْسُكْن َأْنَت َوَزْوُجَك اْلَجن َة.

ظهار منّ  يون أبلغ فم بقصد الستر عليه؛ ليك)ج( قد يبهم االس  ة اهللاستعطافه وا 
 القرآن. يعليه، وهذا غالب ما جاء ف

 )د( وقد يكون إبهامه لهوانه على اهلل وعلى الناس.
 الناس كثير، فيكون إبهامه مجرد مثل يذكر ين أمثاله ف)هـ( وقد يكون إبهامه أل

ه إن كان فيكشف عن طبع أو وضع معين يعرف بالقرائن الظاهرة فيحاكيه الناس في
ة أمثلة كثير « البرهان»وقد ضرب الزركشى فى   ، محمودا، ويتقونه إن كان مذموماً 

 َهُدواُكل ما عا َأوَ }كقوله تعالى: ،  لهذا النوع؛ معتمدا فى ذلك على أسباب النزول
 سيرةام فى البن هشيروى ا،  قيل: هو مالك بن الّصيف {ُه َفِريٌق ِمْنُهْم البقرة َعْهدًا َنَبذَ 

عن ابن إسحاق، والقرطبّى فى تفسيره: أن مالك بن الصيف حين بعث رسول اهلل 
ال: يه قصّلى اهلل عليه وسلم وذكر لهم ما أخذ عليهم من الميثاق وما عهد اهلل إليهم ف

 :واهلل ما عهد إلينا فى محمد عهد، وما أخذ له علينا من ميثاق؛ فأنزل اهلل فيه
 .ُكل ما عاَهُدوا َعْهداً  َ َأو
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نعام نظر، فيكو  ن )و( أن يكون المبهم سهال فى إدراكه ال يحتاج إلى إعمال فكر وا 
 بئا على األسلوب من جهة وعدم ثقة فى مدارك العقول من جهةع -ينئذح -ذكره
 والقرآن من شأنه أن يخاطب العقول الواعية، ويدربها على التأمل والنظر،  أخرى

دراك الح وفى  نفسه وفى السنة النبوية، القرآن ينظر فقائق بالقرائن المتاحة؛ كالوا 
على  يالتاريخ القديم، وفى عادات الناس وأحوالهم. وغير ذلك مما يحمل المعان

 مواضعها. يمحمل يزيل خفاءها ويضعها ف
ز  ي)ز( وال يخفى أن وجود المبهم ف الة القرآن الكريم يدرب الذهن على كشف خفائه وا 

 . والبعيدة بقدر الطاقة البشرية إشكاله، ومعرفة أسراره القريبة
ذكره وهو رعاية التناسب بين ما يذكر  يأن يفوتن ي)ح( وهناك سبب وجيه ال ينبغ

إنه حين ف -عليه السالم -قصة شعيب يومن أمثلة ذلك: ما جاء ف،  هنا وهناك
لى َمْدَيَن َأخاُهْم ُشَعْيبًا، ر وحين أخب أخبر عن مدين ذكر أن شعيبا أخوهم فقال: َواِ 

لما عّرفهم  أنه عن أصحاب األيكة وهم أهل مدين لم يقل: أخاهم! والحكمة فيه:
 أصابهم فيها ي، ذكره، ولما عّرفهم باأليكة التذلك النسب يبالنسب، وهو أخوهم ف

  .ب لم يقل: أخاهم؛ حيث أخرجه عنهمالعذا
 يمات فالقرآن الكريم فصنفها إلى مبه يهذه المبهمات ف يوقد تتبع اإلمام السيوط

ما إلى و نة، أفراد اإلنسان والمالئكة والجان واألقوام والقبائل والحيوان واألمكنة واألزم
تحت « ذكر آيات المبهمات»فصل سماه  يالقرآن ف يوقد رتبة على ترتيب آ،  ذلك

قوال واعتمد فيه على النقل المجرد، وفيه من األ،  «اإلتقان»النوع السبعون من كتاب 
 لم يصح، والعهدة عليه فيما نقل، وسنذكر هنا شيئا من المبهمات ما صح سنده وما

ون فوق ما ذكرناه من قبل؛ تتمة للفائدة؛ اعتمادا على ما نقله المفسرون والمحّدث
 :منها  اوغيرهم ممن عنى بذكره

القرآن أفراد من الرجال ذكرهم اهلل بأوصافهم تعظيما لشأنهم وتقديرا لجهودهم  يف-1
ّما لتدريب الذهن على معرفوأبهم أسماءهم تهم عن ؛ إّما لشهرتهم عند نزول اآلية؛ وا 

تحصيل تلك األوصاف إن استطاعوا أو االقتداء بهم  يطريق أوصافهم لمحاكاتهم ف
من ذلك قوله تعالى: َوال  بقدر طاقاتهم، وتعطير أفواههم بالثناء عليهم والدعاء لهم:

لس َعِة َأْن ُيْؤُتوا ُأوِلي اْلُقْربى َواْلَمساِكيَن َواْلُمهاِجِريَن ِفي َسِبيِل َيْأَتِل ُأوُلوا اْلَفْضِل ِمْنُكْم َوا
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.قال 22الل ِه َوْلَيْعُفوا َوْلَيْصَفُحوا َأال ُتِحبُّوَن َأْن َيْغِفَر الل ُه َلُكْم َوالل ُه َغُفوٌر َرِحيٌم النور: 
رضى اهلل  - صديق أبو بكروابن جرير: هو ال يتفسيره نقال عن البخار  ين كثير فاب

عائشة ما  يأثاثة بنافعة أبدا بعد ما قال ف حين حلف أن ال ينفع مسطح بن -عنه
 فلما تليت عليه هذه اآلية رجع فيما عزم عليه وكّفر عن يمينه.قال. 

                                                                                                                                                                                                     ي                   وممن عظم اهلل شأنه بالوصف أيضا صهيب بن سنان الروم-2
ضاِت َمرْ غاَء ْبتِ ا، ففيه نزل قوله تعالى: َوِمَن الن اِس َمْن َيْشِري َنْفَسُه رضي اهلل عنه

له فتركه وذلك أنه لما أراد الهجرة منعه المشركون أن يهاجر بما،  207الل ِه البقرة: 
لم ه وسلهم ابتغاء مرضات اهلل، فلما وفد إلى المدينة تلقاه رسول اهلل صّلى اهلل علي

 مها كلوهذه اآلية تتناول بعمو  «ربح البيع أبا يحيى، ربح البيع أبا يحيى»وهو يقول: 
 ن قد اشترى دينه بدنياه، وباع نفسه هلل.من كا

 ِه َوَأْنَعْمتَ  َعَليْ ْذ َتُقوُل ِلل ِذي َأْنَعَم الل هُ عز وجل: َوا ِ  -وفى زيد بن حارثة نزل قوله-3
أول اآلية؛  ياسمه ف فقد أبهم .37َعَلْيِه َأْمِسْك َعَلْيَك َزْوَجَك َوات ِق الل َه األحزاب: 

 يعام عليه، ثم صرح باسمه مبالغة فه؛ وتذكيرا له باإلنتعظيما له؛ وتقديرا لشأن
 القرآن الكريم. يالوحيد الذى ذكر اسمه صراحة ف يتكريمه، وهو الصحاب
 .-ضى اهلل عنهار  -قصة زواجه من زينب بنت جحش يوقد نزلت هذه اآلية ف

 الحذكرناها، العبد الص يه بالوصف وأبهم اسمه للسباب التوممن عّظم اهلل شأن-4
نا عه بقوله: َفَوَجدا َعْبدًا ِمْن ِعبادِ مقصة موسى  يف -رب العزة -الذى أشار إليه

أجراها  يتمن آياته ال -جل شأنه -انا الحق. وأر 65آَتْيناُه َرْحَمًة ِمْن ِعْنِدنا الكهف 
قال جمهور المفسرين والمحّدثين: إنه الخضر يروون ذلك عن رسول  على يديه عجبا
ير له غليه وسلم، وهذا لقبه الذى اشتهر به واسمه بليا بن ملكان، قااهلل صّلى اهلل ع

وقد أبهم اهلل اسمه ولقبه الشتهار قصته عند أهل الكتاب ،  واحد من المفسرين
ووصفه يغنى عن اسمه ولقبه، فهو من الذين خّصهم اهلل ،  وغيرهم ممن قرأ كتبهم

 -هواسعة وعلم لدّنى تلقاه من بالكرامات، ووصفه بالعبودية الخالصة، وعّمه برحمة
 . ببصيرة -جل شأنه

مع قومه حبيب الّنجار كما جاء  شأنه يبهم اهلل اسمه واكتفى بما ساقه فوممن أ -5
وفيه نزل قوله تعالى: َوجاَء ِمْن َأْقَصا اْلَمِديَنِة َرُجٌل َيْسعى إلى ،  كتب التفسير يف
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( ِبما َغَفَر ِلي َرب ي 26يا َلْيَت َقْوِمي َيْعَلُموَن ) ِقيَل اْدُخِل اْلَجن َة قالَ  جل شأنه: -قوله
ون، فقد قص اهلل علينا ومثله مؤمن آل فرع،  27 – 20ِمَن اْلُمْكَرِميَن يس: َوَجَعَلِني 
ينصر الحق سورة غافر ما فيه عظة وعبرة لكل مؤمن يتصدى للدعوة، و  يمن أمره ف

له تعالى: َوقاَل َرُجٌل ُمْؤِمٌن ِمْن آِل وقصته تبدأ من قو ،  بما أوتى من علم وحكمة
ومع  .45 - 28َفَوقاُه الل ُه َسي ئاِت ما َمَكُروا غافر:  جل شأنه: -ِفْرَعْوَن وتنتهى بقوله

ء وراء يابها ال تدل على شهذا لم يذكر اسمه، فاألسماء مجرد أعالم على أصح
ن الغالب، وذكر االسم مع األوصاف العظيمة ال يلت يف -ذلك فت إليه العقالء، وا 

بالبحث عنها من باب الترف  غاب عنهم ال يسألون عنه إال أن المفسرين أولعوا
 . ، وهو أمر ال يحمد وال يذميالعلم

 يارها ففقد أبهم اهلل اسمها الشته،  حواء وممن عّظم اهلل شأنهن من النساء: -6
بوصفها  -جل شأنه -ى، واكتف ما أشرنا من قبل عند ذكر أسباب اإلبهامك -الخليقة

َت قال تعالى: َوُقْلنا يا آَدُم اْسُكْن َأنْ ،  لسالماعليه  -فى سياق الحديث عن آدم
ألعراف: اْوُجَك اْلَجن َة وقال جل شأنه يا آَدُم اْسُكْن َأْنَت َوزَ  35َوَزْوُجَك اْلَجن َة البقرة: 

ْلَجن ِة ن ُكما ِمَن اُيْخِرجَ  َلَك َوِلَزْوِجَك َفالز شأنه: َفُقْلنا يا آَدُم ِإن  هذا َعُدوٌّ ع -. وقال19
 .117َفَتْشقى طه: 

 ا.وممن أبهم اهلل اسمها زينب بنت جحش، سترا عليها وفى الستر تعظيم لشأنه -7
ْذ َتُقوُل ِلل ِذي َأْنَعَم الل ُه َعَلْيِه َوَأْنَعْمتَ جل شأنه: وَ  -قال َك َوات ِق ْيَك َزْوجَ َأْمِسْك َعلَ  َعَلْيهِ  اِ 

شاُه َفَلم ا َقضى قُّ َأْن َتخْ ُه َأحَ الل  الل َه َوُتْخِفي ِفي َنْفِسَك َما الل ُه ُمْبِديِه َوَتْخَشى الن اَس وَ 
بالغة فى ، وموصرح باسم زوجها تعظيما له 37َزْيٌد ِمْنها َوَطرًا َزو ْجناَكها األحزاب: 

باحة ز  يالتنصيص على حرمة التبن الجاهلية  يّنى بعد أن كانت محرمة فوج المتبوا 
 وفى صدر اإلسالم.

فى  أهل البيت، عظم اهلل شأنهم وأبهم أسماءهم إما للعلم بهم، أو ألن كلمة أهل -8
اللغة تعنى عندهم طائفة مخصوصة من ذوى القربى، ال يدخل فيهم من ليس منهم، 

 يف -جل شأنه -قال،  والقرآن نزل بلغتهم، فأبهم أفراد األهل اعتمادا على أفهامهم
 َتْطِهيراً  ُيَطه َرُكمْ وَ َبْيِت ْهَل الْ ِإن ما ُيِريُد الل ُه ِلُيْذِهَب َعْنُكُم الر ْجَس أَ  :33سورة األحزاب 

 هم: على، وفاطمة، والحسن، والحسين، وهو أصح األقوال. :يقال السيوط



 52 

ْوُلُه ُبَك قَ ْن ُيْعجِ  الن اِس مَ من قال اهلل فيه: َوِمنَ  وممن حّقر اهلل شأنهم من الرجال: -9
قال  204اِم البقرة:  اْلِخصَلدُّ ِفي اْلَحياِة الدُّْنيا َوُيْشِهُد الل َه َعلى ما ِفي َقْلِبِه َوُهَو أَ 

، وهو قول السدى، وقيل: هو عام هو األخنس ابن شريق«: اإلتقان» يف يالسيوط
 ا كان األخنس هذا أعذبهم: ربمأقول،  افقين، قال ابن كثير: وهو الصحيحالمن يف

 كتب التفسير والسير. يدهم نفاقا فخص بالذكر من دونهم فالباطل، وأش يلسانا ف
ِه البقرة: ي َرب  فِ يَم َأَلْم َتَر ِإَلى ال ِذي َحاج  ِإْبراهِ  قوله تعالى: يمن ورد ذكره مبهما ف

ر كما يذكر ابن كثي لك بابلبن كنعان، وكان م نمرودقال أكثر المفسرين: هو  .258
 تفسيره. يف

لى عَ ي َمر  قوله تعالى: َأْو َكال ذِ  يما جاء ف : ومما أبهم اهلل ذكره من األماكن -10
بيت  يه«: يرهتفس» يقال ابن كثير ف،  259َقْرَيٍة َوِهَي خاِوَيٌة َعلى ُعُروِشها البقرة: 

 .ال أنه العزيرأما الذى مر عليها فقد اختلفوا فيه، وأشهر األقو  المقدس.
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 الكريم : القرآن خطابوجه أ

خطابات  وجوه أو وجوه الخطاب في القرآن أو أوجه الخطاب في القرآن
هو  والقرآن الكريم معنى: األوجه المتنوعة في خطاب القرآن،ب علوم القرآن في القرآن

عربي مبين أي:  كتاب اهلل المنزل على رسوله بوحي جلي، وقد أنزله اهلل بلسان
واضح؛ حتى يتمكن المخاطب من فهمه، فهو يخاطب المتهيء للفهم، ووجوه 
الخطاب في القرآن متعددة من حيث األساليب المتنوعة وما يراد منها، فقد يكون 

﴿يا أيها  ﴿يا أيها المزمل﴾، خطابا للرسول في مثل:﴿يا أيها المدثر﴾،
﴿يا أيها الناس﴾، أو لخصوص  مثل: يا أيها النبي﴾، وقد يكون عاما﴿ الرسول﴾،

﴿يا أيها الذين ءامنوا﴾، وقد يكون للتعظيم أو الزجر أو غير ذلك،  المؤمنين مثل:
وقد يكون عاما أريد به الخصوص أو العكس، وهذه األمثلة للتوضيح ال للحصر، 

في كتابه النفيس:  بن الجوزيا إلتقان في علوم القرآن: قالا في كتاب السيوطي قال
خطاب في القرآن على خمسة عشر وجها، وقال غيره: على أكثر من ثالثين وجها، ال

يأتي على نحو »وقال بدر الدين الزركشي:  ثم ذكر هذه الوجوه وقرنها باألمثلة.
 «.أربعين وجها

 : وجوه مخاطباته

في وجوه مخاطباته، قال السيوطي:   علوم القرآن  النوع الحادي والخمسون من أنواع
الجوزي في كتابه النفيس: الخطاب في القرآن على خمسة عشر وجها، وقال  قال ابن

غيره: على أكثر من ثالثين وجها، خطاب العام والمراد به العموم، خطاب الخاص 
والمراد به الخصوص، خطاب العام والمراد به الخصوص، خطاب الخاص والمراد 

لمدح، خطاب الذم، العموم، خطاب الجنس، خطاب النوع، خطاب العين، خطاب ا
خطاب الكرامة، خطاب اإلهانة، خطاب التهكم، خطاب الجمع بلفظ الواحد، خطاب 

بلفظ واحد، خطاب  األثنين، خطاب األثنينالواحد بلفظ الجمع، خطاب الواحد بلفظ 
، خطاب الجمع بعد الواحد، خطاب األثنينبلفظ الجمع، خطاب الجمع بلفظ  األثنين

، خطاب األثنينبعد الواحد، خطاب الواحد بعد  األثنين الواحد بعد الجمع، خطاب
العين والمراد به الغير، خطاب الغير والمراد به العين، الخطاب العام الذي لم يقصد 
به مخاطب معين، خطاب الشخص ثم العدول إلى غيره، خطاب التلوين وهو 
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 االلتفات، خطاب الجمادات خطاب من يعقل، خطاب التهييج، خطاب التحنن
واالستعطاف، خطاب التحبب، خطاب التعجيز، خطاب التشريف، خطاب المعدوم 

 .تبعا لموجود

لعام االوجه األول من وجوه خطاب القرآن: خطاب  : خطاب العام والمراد به العموم
 . ﴿اهلل الذي خلقكم﴾ :والمراد به العموم مثل قوله تعالى
اب الخاص والمراد به الوجه الثاني: خط صوص :خطاب الخاص والمراد به الخ

ل ﴿أكفرتم بعد إيمانكم﴾،﴿يا أيها الرسول بلغ ما أنز  :الخصوص مثل قوله تعالى
 إليك﴾،

صوص الوجه الثالث: خطاب العام والمراد به الخ: خطاب العام والمراد به الخصوص
المراد  فالخطاب عام لكل الناس، لكن  ﴿يا أيها الناس اتقوا ربكم﴾،: مثل قوله تعالى

 .متهيئون لفهم الخطاب، فلم يدخل فيه األطفال والمجانينبه ال

قوله  الوجه الرابع: خطاب الخاص والمراد العموم مثل: خطاب الخاص والمراد العموم
ليه وسلم، عافتتح الخطاب بالنبي صلى اهلل  ﴿يا أيها النبي إذا طلقتم النساء﴾، :تعالى

 أيها النبي إنا أحللنا لك﴿يا  :والمراد سائر من يملك الطالق، وقوله تعالى
قال أبو بكر الصيرفي: كان ابتداء الخطاب له، فلما قال في  ﴾اآلية،..أزواجك
 .علم أن ما قبلها له ولغيره ﴿خالصة لك﴾، :الموهوبة

 ﴿يا أيها النبي﴾؛ :الوجه الخامس: خطاب الجنس مثل قوله تعالى: خطاب الجنس
 .فلفظ النبي جنس يشمل مجموع األنبياء

ائيل ﴾، بنوا إسر ..﴿يا بني إسرائيل :الوجه السادس: خطاب النوع نحو: النوعخطاب 
اع أوالد يعقوب عليه السالم، وخطاب النوع تدخل فيه جزئياته، وال تدخل فيه األنو 

 .األخرى

﴿وقلنا يا آدم  :الوجه السابع: خطاب العين نحو قوله تعالى: خطاب العين
صدقت  ﴿يا إبراهيم قد :ونحو ﴾،..وبركات ﴿يا نوح اهبط بسالم منا :ونحو اسكن﴾،
ولم  ﴿يا عيسى إني متوفيك﴾، :وقوله تعالى  ﴿يا موسى ال تخف﴾، :ونحو الرؤيا﴾،

ا له ﴿يا أيها الرسول﴾؛ تعظيم ﴿يا أيها النبي﴾، يقع في القرآن الخطاب بيا محمد بل
 .وتشريفا وتخصيصا بذلك عما سواه، وتعليما للمؤمنين أن ال ينادوه باسمه
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﴿يا أيها الذين  :الوجه الثامن: خطاب المدح نحو قوله تعالى: خطاب المدح
 جروا﴾،﴿والذين آمنوا وها :ولهذا وقع الخطاب بأهل المدينة في قوله تعالى آمنوا﴾،

فإنه  نوا﴾﴿يا أيها الذين آم :أخرج ابن أبي حاتم عن خيثمة قال: ما تقرؤون في القرآن
قال:  دابن مسعو  وأخرج البيهقي وأبو عبيد وغيرهما عنفي التوراة: يا أيها المساكين، 

أو شر  فأوعها سمعك فإنه خير يؤمر به ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ :إذا سمعت اهلل يقول
 .ينهى عنه

وا ال ﴿يا أيها الذين كفر  :الوجه التاسع: خطاب الذم نحو قوله تعالى :خطاب الذم
ي غير فمنه اإلهانة لم يقع في القرآن ولتض  ﴿قل يا أيها الكافرون﴾، تعتذروا اليوم﴾،

نب على المواجهة، وفي جا ﴿يا أيها الذين آمنوا﴾ هذين الموضعين، وأكثر الخطاب بـ
﴿قل للذين  ، ﴿إن الذين كفروا﴾ :الكفار جيء بلفظ الغيبة إعراضا عنهم كقوله

 . كفروا﴾

﴿يا  النبي﴾﴿يا أيها  :الوجه العاشر: خطاب الكرامة كقوله تعالى : خطاب الكرامة
ا أيها الرسول﴾، قال بعضهم: ونجد الخطاب بالنبي في محل ال يليق به الرسول، وكذ

وفي  ﴾،﴿يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك: عكسه ففي األمر بالتشريع العام
ي في قال: وقد يعبر بالنب  ، ﴿يا أيها النبي لم تحرم ما أحل اهلل لك﴾ مقام الخاص

بي إذا طلقتم ﴿يا أيها الن :ام لكن مع قرينة إرادة العموم كقوله تعالىمقام التشريع الع
 .ولم يقل: طلقت ﴾،..النساء

﴿فإنك  :الوجه الحادي عشر: خطاب اإلهانة نحو قوله تعالى : ةاإلهانخطاب 
 . ﴿اخسئوا فيها وال تكلمون﴾  رجيم﴾،

 . ز الكريم﴾﴿ذق إنك أنت العزي :الثاني عشر: خطاب التهكم نحو : خطاب التهكم
وله قالوجه الثالث عشر: خطاب الجمع بلفظ الواحد نحو  : خطاب الجمع بلفظ الواحد

 . ﴿يا أيها اإلنسان ما غرك بربك الكريم﴾ :تعالى

الوجه الرابع عشر: خطاب الواحد بلفظ الجمع نحو قوله : خطاب الواحد بلفظ الجمع
فهو  ، ﴿فذرهم في غمرتهم﴾ :هإلى قول  ، ﴿يا أيها الرسل كلوا من الطيبات﴾ :تعالى

ن  :خطاب له صلى اهلل عليه وسلم وحده؛ إذ ال نبي معه وال بعده، وكذا قوله ﴿وا 
﴿واصبر  :خطاب له صلى اهلل عليه وسلم وحده بدليل قوله ، اآلية ﴾..عاقبتم فعاقبوا
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يل بدل  ، ﴾..﴿فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا: وكذا قوله  اآلية، ﴾..وما صبرك إال باهلل
أي: ارجعني، وقيل:  ، ﴿قال رب ارجعون﴾ :﴿قل فأتوا﴾، وجعل منه بعضهم :قوله

وقال السهيلي: هو قول من حضرته ،  رب خطاب له تعالى، وارجعون للمالئكة
الشياطين وزبانية العذاب فاختلط فال يدري ما يقول من الشطط، وقد اعتاد أمرا يقوله 

 . في الحياة من رد األمر إلى المخلوقين

 األثنينالوجه الخامس عشر: خطاب الواحد بلفظ  : األثنينخطاب الواحد بلفظ 
لزبانية والخطاب لمالك خازن النار، وقيل: لخزنة النار وا  ، ﴿ألقيا في جهنم﴾ :نحو

ت ﴿وجاء :فيكون من خطاب الجمع بلفظ االثنين، وقيل: للملكين الموكلين في قوله
لى األصل، وجعل المهدوي من هذا فيكون ع  ، كل نفس معها سائق وشهيد﴾

يل: قال: الخطاب لموسى وحده؛ ألنه الداعي، وق ، ﴿قال قد أجيبت دعوتكما﴾: النوع
 .لهما ألن هارون أمن على دعائه والمؤمن أحد الداعيين

بلفظ واحد  األثنينالوجه السادس عشر: خطاب  : بلفظ واحد األثنينخطاب 
ده ، وفيه وجهان: أحدهما أنه أفر  هارون ياأي: و   ﴿فمن ربكما يا موسى﴾،: كقوله

ه، بع لتبالنداء إلدالله عليه بالتربية، واآلخر: ألنه صاحب الرسالة واآليات، وهارون 
ذكره ابن عطية، وذكر في الكشاف آخر: وهو أن هارون لما كان أفصح من موسى 

 شقى﴾﴿فال يخرجنكما من الجنة فت :نكب فرعون عن خطابه حذرا من لسانه، ومثله
: ألن قال ابن عطية: أفرده بالشقاء ألنه المخاطب أوال والمقصود في الكالم، وقيل  ،

 اهلل جعل الشقاء في معيشة الدنيا في جانب الرجال، وقيل: إغضاء عن ذكر المرأة
 .كما قيل: من الكرم ستر الحرم

وقلنا ﴿ :بلفظ الجمع كقوله األثنينالسابع عشر: خطاب  : بلفظ الجمع األثنينخطاب 
 . يا آدم اسكن﴾

كما تقدم  األثنينالثامن عشر: خطاب الجمع بلفظ : األثنينخطاب الجمع بلفظ 
 . ﴾..﴿ألقيا في جهنم :في

﴿وما  :التاسع عشر: خطاب الجمع بعد الواحد كقوله : خطاب الجمع بعد الواحد
تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن وال تعملون من عمل إال كنا عليكم 
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قال ابن األنباري: جمع في الفعل الثالث ليدل على أن األمة   اآلية، ﴾..شهودا
 . أيها النبي إذا طلقتم النساء﴾ ﴿يا :داخلون مع النبي صلى اهلل عليه وسلم، ومثله

العشرون: عكسه وهو خطاب الواحد بعد الجمع  : خطاب الواحد بعد الجمع
 . ﴿وبشر المؤمنين﴾ ﴿وأقيموا الصالة﴾ :نحو

بعد الواحد  األثنينالحادي والعشرون: خطاب  : بعد الواحد ألثنيناخطاب 
 . ض﴾﴿أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكما الكبرياء في األر  :نحو

 الوجه الثاني والعشرون: عكسه خطاب الواحد بعد. :ن األثنيخطاب الواحد بعد 
  . موسى﴾ ﴿فمن ربكما يا :نحو األثنين

اد به خطاب العين والمر  الوجه الثالث والعشرون: : لمراد به الغيرخطاب العين وا
اد أمته؛ ألنه الخطاب له والمر   أيها النبي اتق اهلل وال تطع الكافرين﴾، ﴿يا :الغير نحو

ك ﴿فإن كنت في ش :صلى اهلل عليه وسلم كان تقيا وحاشاه من طاعة الكفار، ومنه
وسلم  حاشاه صلى اهلل عليه  اآلية، ﴾..تابمما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرءون الك

نما المراد بالخطاب التعريض بالكفار ابن  أخرج ابن أبي حاتم عن،  من الشك، وا 
ل ﴿واسأ :في هذه اآلية قال: لم يشك صلى اهلل عليه وسلم ولم يسأل، ومثله عباس

 .لكء ذوأنحا  ، ﴿فال تكونن من الجاهلين﴾  اآلية، ﴾..من أرسلنا من قبلك من رسلنا
أنزلنا  ﴿لقد :الوجه الرابع والعشرون: خطاب الغير والمراد به العين نحو قوله تعالى

 . إليكم كتابا فيه ذكركم﴾

طاب الوجه الخامس والعشرون: الخ : الخطاب العام الذي لم يقصد به مخاطب معين
من ه ل﴿ألم تر أن اهلل يسجد  :العام الذي لم يقصد به مخاطب معين مثل قوله تعالى

وله وق  ، ﴿ولو ترى إذ وقفوا على النار﴾ :وقوله تعالى  ، ﴾..في السموات واألرض
ل بلم يقصد بذلك خطاب معين   ، ﴾..﴿ولو ترى إذ المجرمون ناكسو رءوسهم :تعالى

كل أحد، وأخرج في صورة الخطاب لقصد العموم، يريد أن حالهم تناهت في الظهور 
كل من أمكن منه الرؤية داخل في ذلك بحيث ال يختص بها راء دون راء، بل 

 .الخطاب

الوجه السادس والعشرون: خطاب الشخص  : خطاب الشخص ثم العدول إلى غيره
خوطب به النبي  ، ﴾..﴿فإن لم يستجيبوا لكم :ثم العدول إلى غيره مثل قوله تعالى
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﴿فهل  :بدليل  ، ﴿فاعلموا أنما أنزل بعلم اهلل﴾ :صلى اهلل عليه وسلم ثم قال للكفار
إلى  ، ﴿إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا﴾ :ومنه قوله تعالى  ، أنتم مسلمون﴾

 .عند من قرأ بالفوقية  ﴾،..﴿لتؤمنوا باهلل ورسوله: قوله

ت لتفاالوجه السابع والعشرون: خطاب التلوين وهو اال : خطاب التلوين وهو االلتفات
﴿قال فمن  :مثل قوله تعالىفي الخطاب الذي يكون فيه االنتقال من لون آلخر، 

﴿فمن  :ربكما يا موسى﴾، فالخطاب المذكور أوال خطاب للمثنى في قوله تعالى
ربكما﴾، وهو خطاب لموسى وهارون، ثم جرى االلتفات من خطاب المثنى إلى 

﴿يا موسى﴾، وهو التفات من خطاب المثنى إلى  :خطاب المفرد في قوله تعالى
 .أنواع التلوين في الخطاب المفرد، وقد يكون بغير ذلك من

الوجه الثامن والعشرون: خطاب الجمادات  : خطاب الجمادات خطاب من يعقل
ث حي ﴾،..﴿فقال لها وللرض ائتيا طوعا أو كرها: خطاب من يعقل مثل قوله تعالى

 .خاطب السموات واألرض بخطاب العقالء

على ﴿و  :قوله تعالىالوجه التاسع والعشرون: خطاب التهييج مثل   : خطاب التهييج
 . اهلل فتوكلوا إن كنتم مؤمنين﴾
له الوجه الثالثون: خطاب التحنن واالستعطاف مثل قو  : خطاب التحنن واالستعطاف

فوا على فهو خطاب من اهلل لعباده الذين أسر   ﴾..عبادي الذين أسرفوا ﴿قل يا :تعالى
يهم واالستعطاف أنفسهم بالذنوب والمعاصي، حيث كان وجه مخاطبتهم بالتحنن عل

 .رحمة بهم حتى يتوبوا إليه

 ﴾..د﴿يا أبت لم تعب: الوجه الحادي والثالثون: خطاب التحبب نحو  :خطاب التحبب
وهو  ﴾،..بني إنها إن تك مثقال ﴿يا: عليه السالم، ومثل إبراهيم في خطاب  ،

 وهو حكاية خطا  ﴿يا ابن أم ال تأخذ بلحيتي﴾،: البنه، ومثل لقمان خطاب
 .عليهما السالم لموسى رونهاب

ب الوجه الثاني والثالثون: خطاب التعجيز، وهو الذي يكون الخطا:ز خطاب التعجي
قوله وك  ﴾،..﴿فأتوا بسورة من مثله: فيه على وجه تعجيز المخاطب، مثل قوله تعالى

رض ﴿يا معشر الجن واإلنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السموات واأل :تعالى
 . تنفذون إال بسلطان﴾فانفذوا ال
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 الوجه الثالث والثالثون: خطاب التشريف وهو كل ما في القرآن : خطاب التشريف
وز فإنه تشريف منه تعالى لهذه األمة بأن يخاطبها بغير واسطة لتف ﴿قل﴾ مخاطبة بـ

 .بشرف المخاطبة

ي فخطاب المعدوم أي: غير الموجود بمعنى: ما كان  : خطاب المعدوم تبعا لموجود
نما يصح هذا الخطاب تبعا لموجود، مثل  حال العدم قبل أن يخرج إلى الوجود، وا 

ك ﴾، وهو خطاب لمن هو موجود من بني آدم من أهل ذل..﴿يا بني آدم :قوله تعالى
الزمان، وخطاب لكل من بعدهم ممن لم يوجد، فالخطاب في هذه اآلية للموجود من 

. وهذا هو الخطاب الرابع والثالثون جهة، وللمعدوم تبعا للموجود من جهة أخرى
 .حسبما ذكره السيوطي

 

 


