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 الثايناجلزء 

 نةــــنة وفقه الســــالس
 ةـــــة الرشيفـــــالنبوي

 

  ، ، والطبيعة ، والطريقة : السرية ، تعني ـ عموماً ـ مفرد مجعه سنن نةالسُّ 

هُ يف اخللق هُ فالسنن اإلهلية هي قوانني اهللا يف الكون وأحكامُ .  والرشيعة مُ كْ  وحُ

 ، من هذه السنن ما هو تارخيي.  نباتاً ومجاداً ، وحيواناً و إنساناً فرداً أو مجاعات ،

تدخل كلها يف حقل الثوابت حسب  ، ومنها ما هو اجتامعي واقتصادي وثقايف

   ..              : قوله تعاىل

  ..        : ، وقوله تعاىل ] ٣٨ : األحزاب [

           ] فمن .  ] ٤٣ : فاطر

        : ـ مثالً ـ قوله تعاىل السنن الكونية

            

  : املاملك قوله تعاىلأهل يف إهالك  ومن السنن االجتامعية.  ] ٣٩،٣٨: يس [

             

   ] قوله تعاىل ومن السنن العقائدية.  ] ١٦ : اإلرساء :   

            ..   ] ٣،٢ : العرص [ . 
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يْفَ إىل النبي كل  : عند علامء احلديثفهي  أما السنة النبوية نِدَ وأُضِ ما أُسْ

لُقية أو سريةمن قول أو فعل أو تقرير أو صفة خَ  املصطفى  .  لْقية أو خُ

. وهي  يف الدين مما ليس فرضاً وال واجباً  املحمودُ  العملُ  يف الرشعوالسنة 

. وهي  الواجبوبمعنى املندوب أو املستحب مقابل الفرض  عند الفقهاء

 وهي عندهم،  صدر الثاين للترشيع بعد التنزيل احلكيمامل عند علامء األصول

من قول أو فعل أو تقرير يتضمن حكامً يف   كل ما جاء عن النبي مجيعاً 

، باعتبار ذلك هو الدالّ عىل طريقته يف فهم كتاب اهللا ويف وضع  مسألة ما

(أوامره ونواهيه وأحكامه موضع التطبيق
0F

( . 

فأهل .  ظ الفرق بني هذه التعريفاتوال يستطيع املتأمل إال أن يالح

،  بنداً رابعاً من بنود سنته  يعتربون الصفات التكوينية للنبي احلديث

. ولعل هذا ما دفع  ويعتربون السرية بأحداثها ووقائعها بنداً خامساً من بنودها

بالدكتور القرضاوي للدعوة إىل رضورة الفصل بني السرية والسنة انطالقاً من 

لْقية واخلُلُقية ويف جمال لطاعة واالتِّباع والتأيسِّ يف حقل الصفات اخلَ استحالة ا

لَّ عملٍ حممودٍ يف الدين ،  وأهلُ الرشع.  األحداث التارخيية جعلوا السنةَ كُ

م يعني : ليس كل بدعةٍ تكون سيئةً ، فقد تكون البدعةُ حسنةً ، وهذا  وقوهلُ

نَّ سنةً حسنةً فل:  مصداق قوله  ه أجرها وأجر من عمل هبا إىل يوم (( من سَ
                                                 

)(-  أوهلام  هذه التعاريف أخذناها من كتابني نفيسني ،) للدكتور يوسـف  ) كيف نتعامل مع السنة

، وفـيهام  للشـيخ حممـد الغـزايل ) السنة النبوية بني أهل الفقـه وأهـل احلـديث (، والثاين  القرضاوي

 . ، فلريجع إليهام من شاء حسن التوثيق حتهام بكتابيهام عن ذكرهاتفصيل للمراجع أغنانا سام
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،  اعتربوا السنَّة أحكاماً رشعية اختلفوا يف درجتها وأهل الفقه.  القيامة ))

ثَابُ فاعلها وال منهم  من اعتربها واجبة ومنهم من اعتربها مندوبة مستحبة يُ

اقَبُ تاركها عَ  ولما علامء األصأ.  ، إال ما كان منها بياناً تفصيلياً حلكم قرآين يُ

. منطلقني من  فتعريف السنة عندهم ـ كام هو عندنا ـ حمدد ومتامسك ومعلل

. ويف هذا  ، وليست أحكاماً قائمةً بذاهتا أن السنة دليل من أدلة احلكم الرشعي

،  إشارة إىل اجلانب االجتهادي النبوي يف فهم املقاصد اإلهلية يف الكتاب املبني

 . ونواهيه وأحكامه ، وتطبيق أوامر اهللا تعاىل وتفسريها

، دار حوهلا  ثمة ثوابت يف القرآن الكريم بحثناها بالتفصيل يف كتابنا األول

ـ  وانطلق منها مجيع علامء األصول يف كل ما قالوه وكتبوه ، فعلم األصول ـ كام نراه 

. واألوامر والنواهي يف كتاب اهللا تعاىل الناظمة  هو علم بالثوابت قبل أي يشء آخر

 . تأيت عىل رأس هذه الثوابتإنام فعل وال تفعل إإلنساين يف جمال للسلوك ا

 فإذا قرأنا قوله تعاىل:

-              

  ] ٨٠ : النساء [ . 

-        ] ١٣٢ : آل عمران [ . 

-            .. ] ٦٤ : النساء [ . 

  : نا قوله تعاىلأ. وإذا قر)  طاعة الرسولـ ( با أننا مأمورون نفهم
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-              

    ] ٣١ : آل عمران [ . 

-   ..         

    ] ١٥٨ : األعراف [ . 

 : . وإذا قرأنا أخرياً قوله تعاىل بـ ( اتباع الرسول )فهمنا أننا مأمورون 

-               

     ] ٢١ : األحزاب [ . 

. وفهمنا أن الطاعة  وقدوةبـ ( اختاذ الرسول أسوة ) ا أننا مأمورون نفهم

واالتباع واألسوة واالقتداء والسري عىل السنة ـ كطريق وسبيل وهنج ـ جزء 

 . ال يتجزأ من اإليامن باهللا واليوم اآلخر

ونحن مل نسمع خالل أربعة عرش قرناً أن أحداً اختلف مع أحد حول وجوب 

   ..   : التقيد ـ حتت طائلة العقوبة ـ بعموم قوله تعاىل

              ] احلرش : 

السنة هي املصدر الثاين من مصادر  ومن هنا جاء قوهلم يف التعريف ( . ] ٧

الطريقة يف فهم  . منطلقني من أن السنة يف هذه العبارة هي ) الترشيع اإلسالمي

 . كتاب اهللا تعاىل كمصدر أول ويف وضع أوامره ونواهيه موضع التطبيق

فوا هذه السنة بأهنا ( رَّ من قول أو فعل أو   كل ما جاء عن النبي ثم عَ
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  : فانقسم الناظرون يف السنة ـ حسب هذا التعريف ـ إىل قسمني ) تقرير

، فاشرتط أن يتضمن  ريفقسم نحن منه قيَّد العموم املطلق يف التع -آ

،  ، انطالقاً من أن السنة أحكام حكامً ما يف مسألة ماالقول أو الفعل أو التقرير 

 .  ومن أن الطاعة واالتباع واألسوة واالقتداء ال تكون إال يف األحكام

، وأضاف الصفة  وقسم أطلق التعريف عىل عمومه دون قيد أو رشط -ب

فعله و  ، انطالقاً من أن كل ما قاله النبي قريروالسرية إىل القول والفعل والت

   : أول يوم إىل آخر حلظة من حياته املباركة يدخل يف قوله تعاىل منذوقرره 

          ] وانطالقاً مما رواه .  ] ٤،٣ : النجم

 ) عن عبد اهللا بن عمرو أنه استأذن النبي االستيعاب يف ( ابن عبد الرب القرطبي

 يا رسول اهللا أأكتب كل ما أسمع منك  ، فقال فأذن له يف أن يكتب حديثه :

1F(. أهـ )) فإين ال أقولُ إال حقاً ، نعم  ((:   ؟ قال يف الرضا والغضب

( 

، حتى شاعت عندهم  وذهب بعض أهل هذا القسم إىل أبعد من ذلك

 : أقوال من مثل

لِّل، هلا أن  نة مصدر مستقل بذاته يف جمال الترشيعالس -١ مو حتُ رِّ  حتُ
                                                 

)(- ذكرهـا د. القرضـاوي يف ص مـن  ٣٦نجد يف مسند اإلمام أمحد ويف سنن أيب داود رواية أخـر
يكتـب كـل يشء  : وقد كان عبد اهللا بن عمـرو بـن العـاص  ، فقال ) كيف نتعامل مع السنة كتاب (

برشـ يـتكلم يف الرضـا  ؟ ورسـول اهللا  : تكتـب كـل يشء تسـمعه وقالوا فنهته قريش يسمعه منه 
أُكتب فوالذي نفيس بيـده  ((:  إىل فيه وقال ، فأشار  . فأمسك عن الكتاب وسأله عن ذلك والغضب

 .  أهـ )) ما خيرج منه إال حق
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 . سقطوجب وتُ وتُ 

 . ، وحالل حممد حالل إىل يوم القيامة حرام حممد حرام إىل يوم القيامة -٢

يَان -٣ حْ ُ غَ  يٌ حْ وَ هو القرآن وَ  وٌّ لُ تْ مَ  يٌ حْ : وَ  الوحي وَ  . هو السنة وٍّ لُ تْ مَ  ريْ

 . السنة ناسخة للقرآن -٤

 . القرآن أحوج إىل السنة من السنة إىل القرآن -٥

، بمعنى  واملتأمل يف العبارات اخلمس يالحظ دون عناء أهنا آراء فقهية

وها ثوبَ  أهنا ليست آيات قرآنية وال أحاديث نبوية لْبِسُ  ، حاول قائلوها أن يُ

 . األحكام

وية ـ باعتبارها يقرر أن السنة النب : قسم أول فالعبارة األوىل والثانية قسامن

،  بالغاً وبياناً وتطبيقاً للنص القرآين املوحى ـ مصدر من مصادر الترشيع

، اللهم إال عند قلة تدعو إىل االستغناء بالقرآن عن  وليس هذا موضع خالف

   ..   : السنة مستندين يف زعمهم هذا إىل قوله تعاىل

        ] وقوله  ، ] ٨٩ : النحل

  : وقوله تعاىل،  ] ١٢ : اإلرساء [   ..     : تعاىل

  ..       ] ول متجاهلني ق.  ] ٢٣٠ : البقرة

            .. : تعاىل يف جمال البالغاهللا 

   ..    : وقوله تعاىل يف جمال البيان.  ] ٦٧ : املائدة [
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       ] وقوله تعاىل يف جمال.  ] ٤٤ : النحل 

            :التطبيق 

          .. ] 2(] ٤٨ : املائدةF

( . قسم أما ال

 ا، ويف هذ ، وأهنا توجب وتسقط من العبارة فيقرر أنَّ السنة حتلل وحترم الثاين

 . القسم مسائل ال بد من توضيحها

فإن كان املقصود أن السنة حتلل يف الفروع التطبيقية ما أحل اهللا نظرياً يف 

م اهللا يف حمكم آياته كتابه العزيز ، وحتلل ما سكت القرآن عن  ، وحترم ما حرَّ

. أما إن كان املقصود أهنا بمرتبة القرآن الكريم كمصدر  ، فنعم حتريمه

، هلا صالحية إسقاط احللِّية عن احلالل واحلرمة عن  للترشيع مستقل بذاته

 . ، فال احلرام

  ملا صىل رسول اهللا : ( يف هذا ما رواه ابن هشام يف السرية وشاهدنا األول

 أقبل عىل الناس يكلمهم وحيذرهم الفتن ، صالته التي صالها يف مرضه األخري

أهيا الناس سعرت النار وأقبلت  (( : ، فقال رافعاً صوته حتى خرج من املسجد

، إين مل أحل إال مـا  ، وإين واهللا ما متسكون عيلَّ بيشء الفتن كقطع الليل املظلم

ه مـا روا وشـاهدنا الثـاين.  أهــ)  )) أحل القرآن ومل أحرم إال ما حرم القـرآن

:  ؟ قـال : هـل وىصَّ رسـول اهللا البخاري ومسلم أنه قيل لعبد اهللا بن أيب أوىف
                                                 

)(- فعل من أراد التوسع يف الرد عىل الداعني إىل االستغناء بالقرآن عن السـنة ،) السـنة  يـه بكتـاب

 . ) للدكتور مصطفى السباعي ومكانتها يف الترشيع اإلسالمي
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تِبَتِ الوصيةُ عىل النا : فلم . قيل ال . قـال  : وىصَّ بكتـاب اهللا ؟ قال س، وقد كُ

: أي التمسك بـه  ) فتح الباري احلافظ ابن حجر يف رشح هذا احلديث بكتابه (

ما رواه البزار وابن أيب حاتم والطرباين عن  وشاهدنا الثالث.  والعمل بمقتضاه

،  ما أحلَّ اهللا يف كتابـه فهـو حـالل ((:  قال  ، عن النبي أيب الدرداء مرفوعاً 

م فهو حرام ، فاقبلوا من اهللا عافيته فـإنَّ اهللا  ، وما سكت عنه فهو عافية وما حرَّ

  . ]٦٤ [مريم:   ..     : ثم قرأ قوله تعاىل))  يكن لينسى شيئاً مل 

، لكنها ال خترج أبداً عن الثوابت العامة الشاملة املطلقة  فالسنة تأمر وتنهى

 ، فإن خرجت  عليهام سبحانه يف تنزيله احلكيم للحالل واحلرام كام نصَّ 

  : يقول تعاىل . نزل الوحي األمني ليصححها وليعيدها إىل رصاط اهللا املستقيم

                

  ] فكيف جيوز القول مطلقاً دون تقييد بأن السنة النبوية .  ] ١ : التحريم

. واألعجب منه أن القائلني به يعتربون  ؟ هذا قول عجيب توجب وتسقط

ىلَ   ستنكاري الواضح يف اآلية إنام جاء ألنههذا العتاب اال فعل خالف األَوْ

 ) يف غاية الضعف خترجية . وهذه ( ) حسنات األبرار سيئات املقربني من باب (

     : ما كانوا بحاجة إليها لو أهنم باألساس قرؤوا قوله تعاىل

        ] قراءة مطلوبة كام ينبغي ، ] ٤،٣ : النجم  ،

، وليس عن فقه  ) تتحدث عن حتريم ما أحل اهللا١ألن آية التحريم (

 . وىل واألفضلفقه األَ عن ، وال  األولويات واملوازنات
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) كام يقول اإلمام ابن قتيبة  فسحة ، لكن فيها ( والسنة تسمح ومتنع

،  لزمان واملكان والعرف واحلالفأحكامها تتحرك مراعية أطر ا.  الدينوري

يف أكثرَ   ، بدليل قوله فإذا تغريت هذه األطر تغريت معها تلك األحكام

لو استقبلت من أمري ما استدبرت لفعلت كذا وكذا وما  ((:  من موضع

ْىصَ  )) فعلت كذا وكذا ، لعلَّ أشهرها زيارة  . واألمثلة عىل هذا أكثر من أن حتُ

،  ، وأكل حلوم احلمر األهلية احلرير والذهب للرجال ، ولبس النساء للقبور

 . ومنع النساء الدخول إىل املساجد

كبرش   فيتجىل يف هذا اجلانب مقامه،  والسنة أخرياً تستحسن وتستقبح

، ويطرب  ) الضب ، وينفر من أكل ( ) الدباء كان ـ مثالً ـ حيب ( . وإنسان

 خر متطرف يثري العصبيات اجلاهليةللشعر ما مل يعرض هلجاء أو تشبيب أو تفا

. لكنه يف هذا بالذات ليس موضع طاعة وال اتباع  ويلعق أصابعه إذا أكل

 ومن هنا فنحن مع من اشرتط من علامء األصول يف تعريف السنة.  وال أسوة

 .  قوالً وفعالً وتقريراً أن تتضمن حكامً ما يف مسألة ما

،  ثانية أشبه بكالم العوام من جهةومن هنا أيضاً فنحن نر أن العبارة ال

هات ـ لعموم إطالقها وغموضها ـ سلامً يستندون إليه بتضع ألصحاب الش

يف توثيق شبهاهتم من جهة أخر . 

، ووحـي غـري متلـو  أما العبارة الثالثة عن وحي متلو متعبد به هو القـرآن

، امتداد  ألوىل، فشأهنا شأن القسم الثاين من العبارة ا وغري متعبد به هو السنة
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   : يف االستنباط الفقهي عىل غري ما ينبغي من تفسري بعضهم لقوله تعـاىل

     ] يف اآلية يعود عىل كل  هو بأن الضمري (  ، ] ٤ : النجم (

. ويف العبـارة مسـألة هامـة ال بـد مـن  يف حياتـه املباركـة  ما نطق به النبي

 . لتوضيح هي الوحيالوقوف عندها با

 يقول تعاىل:

-                  

         ] ٥١ : الشور [ . 

-          .. ] ١١٠ : الكهف [ . 

-              

             

       ] ٣ : التحريم [ . 

:ونقرأ يف السرية النبوية عن معركة بدر الكرب 

، حتى إذا جاء أدنى ماءٍ من بدر  يبادر هم إىل املاء  فخرج رسول اهللا .. (

،  : يا رسول اهللا أرأيت هذا املنزل . فقال احلُباب بن املنذر بن اجلموح نزل به

 ؟ ، أم هو الرأي واحلرب واملكيدة منزل أنزلكه اهللا ليس لنا أن نتقدمه وال نتأخرهأ

: يا رسول اهللا فإن هذا ليس لك  . فقال : بل هو الرأي واحلرب واملكيدة قال

 . ] ٤٤٠ص ٢تاريخ الطربي ج [)  .. بمنزل
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 وعن خرب اخلندق يف معركة األحزاب:

، وخرجت غطفان  حرب فخرجت قريش وقائدها أبو سفيان بن .. (

وبام أمجعوا له من   فلام سمع هبم رسول اهللا .. وقائدها عيينة بن حصن

: كان الذي أشار عىل  . قال حممد بن عمرو ، رضب اخلندق عىل املدينة األمر

، وكان أول مشهد شهده سلامن مع رسول اهللا  باخلندق سلامن  رسول اهللا

 ) .. إنا كنا بفارس إذا حورصنا خندقنا علينا : يا رسول اهللا ، قال روهو يومئذ حُ 

 . ] ٥٦٦ص ٢تاريخ الطربي ج [

 حترص تكليم اهللا تعاىل للبرش يف ثالثة أشكال ٥١فآية الشور : 

 .. وحياً  -١

 .. من وراء حجاب -٢

 . يرسل رسوالً يوحي بإذنه ما يشاء -٣

    : ، فنتبينه يف خرب أم موسـى يف قولـه تعـاىل فأما الشكل األول

               

  .. ] نعرفـه  وهذا الشكل أوسـع األشـكال الثالثـة للـوحي ، ] ٧ : القصص ،

اهللا فعـن النفـوس يقـول .  ، فهو يشمل كافة املخلوقـات باسم اإلحياء واإلهلام

.  ] ٨،٧ : الشـمس [          : تعاىل

          : وعن احليوانات يقول تعاىل
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      ] اهللا وعــن األرض يقــول  ، ] ٦٨ : النحــل

 . ] ٤،٥ : الزلزلة [           : تعاىل
، ومن هنا فهو يفهـم الـوحي إىل  [ ثمة من ير أن اإلحياء واإلهلام ال يكونان إال لعاقل

 . ] النحل واألرض بمعنى األمر ال اإلهلام

 : يف قوله تعاىل  ، فنراه بأجىل صوره يف خرب موسى وأما الشكل الثاين

            

     ] وقوله تعاىل . ] ١٦٤ : النساء :     

          .. ] ١٤٣ : األعراف [  . 

، فنجده بأوضح جتلياته يف خرب مريم بنت عمران عليها  وأما الشكل الثالث

   ..        : تعــاىلاهللا الســالم يف قــول 

     : يف قولـه تعـاىل  ويف خرب إبـراهيم ، ] ١٧ : مريم [

         .. ] ٦٩ : هود [ . 

أخذ عنده ـ كام عند باقي األنبياء ـ  وحي خفي  إىل النبي العريب والوحي

رواه  [، وكام يف حديث أيب أمامة  ١١٠هلام كام يف آية الكهف شكل اإلحياء واإل

إن روح القـدس نفـث يف روعـي إن  ((:  قـال  عن النبي ] أبو نعيم يف احللية

نفساً لن متوت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها فـاتقوا اهللا وأمجلـوا يف 

إليـه فيـه  ، محـل رآه بعينه وسمعه بأذنه ووعاه بفؤاده ووحي جيل.  )) الطلب

 ٣. وهنا تـأيت آيـة التحـريم  رسالة من اهللا تعاىل رسول من املالئكة هو جربيل



 السريةوالسنة الثابت واملتغري يف  ) فقه السنة(  و)  السنة( :  الثاين اجلزء

 

٩١ 

، إنام ال عالقة  يف مسألة خاصة جرت  إىل النبينبأً لتشري إىل وحي جيل محل 

 . هلذا النبأ بالرسالة املرسلة إىل الناس

دل عىل أن ثم يأيت خرب احلباب يف معركة بدر وخرب سلامن يف معركة اخلندق لي
كبار الصحابة كانوا يفهمون بكل دقة الوحي اإلهلي النازل جلياً عىل حممد 

 ، دون أن ينسوا املقام الثالث لنبيهم  ، والنازل خفياً عىل حممد النبي  الرسول
، حيث القول والفعل والتقرير اجتهاد يقبل األخذ والرد  مقام حممد اإلنسانوهو 

 . إال أنَّ بعضهم وهم  تباع وال بأسوةوال يؤمر فيه بطاعة وال با
، يدخل حتت  وحي يوحى  ـ كام يتوهم بعضنا اليوم ـ أن كل ما يصدر عنه

 ، فسارعواألسوة  ، وبالتايل فهو ملزم بالطاعة واالتباع عنوان الوحي غري املتعبد به
 وية . وال حيتاج الناظر يف السرية النب إىل تبديد هذا الوهم وتصحيح تلك النظرة

:   ، وأمام قوله ، وخرب خراص النخل إال أن يقف بالتأمل أمام خرب تأبري النخل
 . ، لريجح عنده صواب ما نقول )) دنياكم  »أو بأمرِ «أنتم أعلم بشؤون  ((

، التي نر فيها استطراداً ملا ورد يف خامتة  نصل اآلن إىل العبارة الرابعة
، فكام أن القائل  سقطوجب وتُ م وتُ رِّ ل وحتُ لِّ العبارة األوىل من أن للسنة أن حتُ 

، قد انطلق  يف العبارة األوىل بقدرة السنة عىل التحليل والتحريم مستقلة بذاهتا
من قول وفعل   يف استنباطه الفقهي هذا من أن كل ما صدر عن النبي

، وكل ما جر من  قيةلُ قية وخُ لْ ، وكل ما متتع به من صفات خَ  وتقرير
  : ، يدخل حتت ما زعموا أنه املقصود بقوله تعاىل اته املباركةأحداث يف حي

       ] كذلك قائل العبارة الرابعة بقدرة  . ] ٤ : النجم
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إهلي يف القرآن قد انطلق يف استنباطه  مٍ كْ حُ  خِ سْ نبوي يف السنة عىل نَ  مٍ كْ حُ 
 . الفقهي العجيب هذا من القول بالنسخ عموماً 

 هذا الكتاب ملسألة النسخ يف القرآن الكريماألول من  اجلزءلقد عرضنا يف 

( نعني ترك املبالغة يف ،  وأرشنا إىل رضورة ترك الغلو واملغاالة يف هذا املجال

وإىل النظر توسيع مفهوم النسخ ومعناه ، وترك املبالغة يف توسيع حمل النسخ ) 

، التي رغم  به كتب الناسخ واملنسوخبحذر وحتفظ للكثري الكثري مما تطفح 

 : مبالغاهتا مل تستطع أن تقفز عن الثابت يف قوله تعاىل

-                .. ] ١٠٦ : البقرة [ . 

-               

   .. ] ١٠١ : النحل [ . 

وال جمال مع  ( فالنسخ واإلنساء والتبديل حمصور باهللا سبحانه وحده حتديداً 

،  وحمدد باجتاه ما هو خري أو مثل ) هذا الثابت الواضح إىل أي تأويل أو خالف

،  ف وليس العكسل ومن املشقة إىل التخفيأي أنه يسري من الصعب إىل السه

  ، مصداقه قوله تعاىل: فالتدرج يف األحكام القرآنية خاصية غائية للرشع

-   ..         .. ] ١٥٧ : األعراف [ . 

، ليس جمرد غلو ومغاالة  اماً لكننا مع العبارة الرابعة أمام أمر آخر خمتلف مت

ومبالغة ـ إذ حتى يف هذه ال جيوز أن نتجاهل الثوابت كام رأينا ـ بل أمام 
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 . خروج خطري يرفضه العقل ويعارضه النقل

) لإلمام الشافعي  الرسالة يقول د. عبد الفتاح كبَّارة يف تعليقه عىل كتاب (

.  ني األصولينيومسألة نسخ القرآن بالسنة موضع خالف ب .. : ( ٨٣ص

 . ) أهـ .. فاألكثرون عىل جواز نسخ الكتاب بالسنة املتواترة

، لكن  : إن من العجيب عندنا أن تكون هذه املسألة موضع خالف أوالً 

، وأن يضعوا جلوازها رشطاً  األعجب أن جييزها األكثرون من علامء األصول

، وأمامهم قوله  آنهو التواتر ثم يرتكوه ليكتفوا بخرب الواحد يف نسخ القر

   ..           : تعاىل

               

                

  ] :فاآلية مل تغب عنهم بل غابوا عنها  ولكن ال عجب . ] ١٥ يونس ،

يَانحني انطلقوا  حْ وا بذلك لذهنية ناسخة امتدت  من أن الوحي وَ سُ ، فأسَّ

 )  كان وأخواهتا يطلقون عىل ( ، جعلتهم حتى شملت قواعد اللغة العربية

ق ل، ورسخت جذورها حتى حتولت إىل منط ) اسم النواسخ إنَّ وأخواهتا و (

، هي قوهلم يف  أسايس أوصلهم إىل أخطر نتيجة يصل إليها عاقل مؤمن

) التي سنعرض  القرآن أحوج إىل السنة من السنة إىل القرآن العبارة اخلامسة (

معنا الدكتور وهبة الزحييل يعلنها يف إحد حلقات ، وس هلا بالتفصيل الحقاً 

، يف  ، منذ سنوات الفضائية ART) عىل شاشة حمطة  قضايا ساخنة برنامج (
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 . حوار مع الشيخ الركايب

فاألكثرون  : إن من الواضح يف قول صاحب التعليق املشار إليه آنفاً ( ثانياً 

. وعليه فنحن  لقائلني بذلك) أنه مع األكثرين ا عىل جواز نسخ الكتاب بالسنة

؟ أم مع اجلواز باعتباره رأي  : هل هو مع اجلواز بعد أن ثبت لديه نسأل

، وإن  : هاتوا برهانكم إن كنتم صادقني ؟ فإن أشار إىل األول قلنا األكثرية

: لقد أمجع العقالء عىل أن معيار األكثرية واألقلية ال يصلح  أشار إىل الثاين قلنا

، وأن األكثرية ال تعترب مرجعاً فيصالً بني احلق  ول والعقائديف جمال األص

ْ خَ ، وإال فَ  والباطل واخلطأ والصواب    ..  : ا عن قوله تعاىلنَ ربِّ

   ] وقوله تعاىل ] ١٣ : سبأ ، :   ..    

  ] هل اجلحود أفضل من الشكر ملجرد أن أكثر  . ] ٣٨ : يوسف

ْ خَ ؟ وَ  الناس ال يشكرون       : ا عن قوله تعاىلنَ ربِّ

   ] وقوله تعاىل ، ] ١٠٣ : يوسف :   ..    

      ] هل الكفر أفضل من اإليامن . ] ١٧ : هود 

ْ خَ ؟ وَ  ملجرد أن أكثر الناس ال يؤمنون ) وعن  ٧٠املؤمنون  ا عن كره احلق (نَ ربِّ

) وعن الكذب  ١٠٢األعراف  ) وعن النكث بالعهود ( ٨التوبة  الفسق (

،  ) ٢١يوسف  ) وعن اجلهل ( ٣٦يونس  ) وعن اتباع الظن ( ٢٢٣الشعراء  (

، هل كلها من احلق والصواب والفضائل ملجرد  اآليات األخروالعديد من 

 ؟ أن أكثر الناس قال هبا
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لقد نظرنا يف هذه األكثرية من علامء األصول القائلني بجواز نسخ الكتاب 

 :  ، فوجدناهم ال خيرجون عن أحد صنفني بالسنة

مْ األغلبية الغالبة صنفٍ مقلِّد -١ يهم ، استسلموا لدونيةٍ غرسها ف : هُ

، واستجابوا لدعوة إىل ذل  أصحاب املراقع واملخاريق من مدعي التصوف

، واستكانوا جلربية رصفتهم عن التفكر والتدبر وعن  دعاهم إليه بعض األئمة

، وانتقوا من الرتاث مرجعيات من أقوال السلف زعموا أن  التأمل والتعقل

 .  ورسولهسبحانه اخلروج عنها خروج عام قاله اهللا 

مْ األقلية القليلة صنفٍ جمتهد -٢ ، هاهلم هذا الغلو يف تقديس الرتاث  : هُ

، وأفزعتهم الدعوة إىل التقليد حتت ستار  ، وهذه االنتقائية املرجعية وأهله

ها  من سورة النساء ٥٩، التي وردت يف اآلية  طاعة أويل األمر . ووظَّفَ

، واغتياالً  قليد قتالً للعقل، ورأوا يف الت القراءة املطلوبةاملقلدون عىل غري 

 ، وقيداً يمنع التالؤم مع مستجدات الزمان ومتغريات املكان لإلبداع

. إال أهنم خافوا عىل أنفسهم من سطوة أهل الصنف ومتطلبات اإلنسان 

وسهام أهل التقليد األول ومن أن تناهلم سيوف التعصب وخناجر االهتام 

اري يف نيسابور عىل يد حممد بن حييى فيصريون إىل ما صار إليه اإلمام البخ

، واإلمام ابن تيمية يف دمشق عىل يد خصومه من مشايخ الصوفية  الذهيل

(، واإلمام الشافعي يف مرص عىل يد (فتيان) وأصحابه وغريهم
3F

( . 
                                                 

)(- ١-  ) هــ . )٢٥٦-١٩٤اإلمام حممد بن إسامعيل بن إبراهيم أبو عبد اهللا اجلعفـي البخـاري = 
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، جاء خربه مع حممد بن حييى الذهيل شيخ الظاهريـة يف نيسـابور  الصحيح والتاريخصاحب اجلامع = 

: ملا ورد حممد بن إسامعيل البخاري نيسابور ذهب الناس إليه وأقبلوا عـىل  ٣٠ص ٢بغداد ج يف تاريخ

وتكلم فيه .. فام أتى عىل هـذا شـهر حتـى السامع منه حتى ظهر اخللل يف جملس حممد بن حييى فحسده 

 = أنه تكلـم يف قال حممد بن حييى : أال من خيتلف إىل جملسه فال خيتلف إلينا فإهنم كتبوا إلينا من بغداد

اللفظ [ أي أن القرآن خملوق كام يقول املعتزلة ] وهنيناه فلم ينته، فال تقربوه ومن يقربـه فـال يقربنـا . أهــ . 

 ٢وورد خربه مع األمري خالد بن أمحد الذهيل وايل بخار وخليفة الظاهريـة فيهـا يف تـاريخ بغـداد ج

، فـامتنع  نزله فيقرأ اجلامع والتاريخ عىل أوالده: طلب خالد ابن أمحد من اإلمام احلضور إىل م ٣٣ص

. فاسـتعانَ عليـه  ، فراسله أن يعقد ألوالده جملساً ال حيرضه غريهم فامتنع عن ذلك أيضـاً  أبو عبد اهللا

  . . أهـ بحريث بن أيب الورقاء وغريه من أهل العلم ببخار حتى تكلموا يف مذهبه ونفاه عن البلد

اين الدمشـقي احلنـبيل اإلمام تقي الدين أب -٢ و العباس أمحد بن عبد احلليم بـن  عبـد السـالم احلـرَّ

. اكتفى ابن شـاكر الكتبـي يف فـوات الوفيـات  ) . هـ٧٢٨-٦٦١ املعروف بشيخ اإلسالم ابن تيمية (

. أمـا  . أهــ : تويف حمبوساً يف قلعة دمشق عـىل مسـألة الزيـارة بجملة واحدة مقتضبة قال ٧٥ص ١ج

: كان إمام عرصه بـال  ، فقال ما خمترصه ٢٧١،٢٧٢ص ٩بردي يف النجوم الزاهرة ج غريتيوسف بن 

. له مصنفات مفيدة بلغت ثالثمئـة جملـدة يضـيق  مدافعة يف الفقه واحلديث واألصول والنحو واللغة

: اجتمعـت فيـه رشوط  . قال عنه القـايض كـامل الـدين بـن الزملكـاين هذا املحل عن ذكر يشء منها

،  ، ثم جرت له حمن يف مسألة الطـالق الـثالث وزيـارة قبـور األنبيـاء والصـاحلني وجههاىل االجتهاد ع

. بـأن  هـ٧٢٦. إىل أن ورد مرسوم رشيف يف سنة  وحبس مرات بالقاهرة واإلسكندرية ودمشق ثم أطلق

مـدة . ثـم منـع بعـد  ، فجعل يف قاعة حسنة أقام هبا مشـغوالً بالكتابـة و التصـنيف جيعل يف قلعة دمشق

. ثم ساق ابـن الزملكـاين كالمـاً طـويالً  وأخرجوا ما عنده من كتب ومل يرتكوا له دواة وال قلامً وال ورقة

 . . أهـ األليق اإلرضاب عنه

، مـنهم الفالسـفة  يبقى أن نشري إىل أن خصوم ابن تيمية كانوا أكثر مـن أن حيصـيهم عـدد وحرصـ

، ولعل النظرة يف عنـاوين  طرق الصوفية والفرق الباطنيةواخلوارج واملعتزلة والشيعة اإلمامية وأهل ال

 : مؤلفاته تلقي ضوءاً عىل ما ذهبنا إليه

 =                                                          . جواب من حلف بالطالق الثالث أن القرآن حرف وصوت -
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ونظرنا يف أدلة وحجج األكثرية من علامء األصول من القائلني بجـواز أن 

 : صورتنيخترج عن ال تنسخ السنة القرآن فوجدناها 

    : يف قوله تعاىل نسخ حكم اجللد للزاين والزانية -١

        .. ] يف قوله بحكم الرجم،  ] ٢ : النور 

                                                                                                                     
 . رها مع نفي التشبيه: ال يمكن اجلمع بني إثبات الصفات عىل ظاه جواب من قال -= 

 . الرد عىل القدرية واجلربية -

 . املسائل اإلسكندرية يف الرد عىل  االحتادية واحللولية وما تضمنه كتاب فصوص احلكم -

              . كشف حال املشايخ األمحدية وأحواهلم الشيطانية -
 الكيميا وحتريمها ولو صحت وراجت . إبطال -= 

 . ابة واحلشيشة القنبية واللعب بالشطرنجحتريم السامع والشب -

بُّ  -  . قاعدة يف فضل معاوية ويف ابنه يزيد ال يُسَ

 ) ٧٩-٧٦ص ١انظر فوات الوفيات ج (

اإلمام الشافعي حممد بن إدريس بن العباس أبو عبد اهللا القـريش املطلبـي صـاحب الرسـالة واألم  -٣
ة ونشأ بمكة وقدم بغد . ) . هـ٢٠٤-١٥٠ ( .  اد مرتني ثم خرج إىل مرص فنزهلا إىل حني وفاتـهولد بِغزّ

: مل يزل الشـافعي بمرصـ  خرباً خمترصه ٣٢٣-٣٢١ص ١٧يروي ياقوت احلموي يف معجم األدباء ج
يُّ بن احلكم البلخي مرص واستقامت له ثِرُ أحداً ،  إىل أن ويل الرسَّ ؤْ هُ وال يُ مُ دِّ قَ وكان يكرم الشافعي ويُ

ة وطـيش) فيه  فتيان ن أصحاب مالك بن أنس يقال له (. وكان بمرص رجل م عليه دَّ ، تنـاظر مـع  حِ
جاج اً فشتم الشافعي شتامً قبيحـاً  فتيانُ  ، فضاق ( الشافعي يوماً فظهر عليه الشافعي يف احلِ عَ رْ ) بذلك ذَ

يِّ وشهد الشهود عـىل فتيـان بـذلك فلم يرد عليه الشافعي حرفاً  ر بـه ، فـأم . فرفع ذلك رافعٌ إىل الرسَّ
.  : هـذا جـزاء مـن سـبَّ آل رسـول اهللا فرضب بالسياط وطيف به عىل مجل وبني يديـه منـاد ينـادي

فتعصب قوم من سفهاء الناس لفتيان وقصدوا حلقة الشافعي حتى خلت من أصـحابه وبقـي وحـده 
لَ إىل منزله فلم يزل فيه عليالً حتى مات فهجموا عليه ورضبوه مِ  .  . أهـ ، فَحُ
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  :)) ر جلد : البكر بالبك ، قد جعل اهللا هلن سبيالً  ، خذوا عني خذوا عني

 . )) ، والثيِّب بالثيب جلد مئة والرجم مئة وتغريب عام

      : املأمور به يف قوله تعاىل نسخ حكم الوصية -٢

           

   ] بقوله  ] ١٨٠ : البقرة ،  :)) ال وصية لوارث (( . 

، ال بـد مـن التـذكري  من هاتني الصورتني بالتفصيل لٍّ كُ وقبل أن نعرض لِ 

بام سبقت اإلشارة إليه من أن القـول بجـواز نسـخ القـرآن بالسـنة رأي  بدايةً 

اعتربهـا ، جـاء نتيجـة لعـدد مـن الفرضـيات  فقهي له مؤيدوه وله معارضوه

  أن النبي حممـد أوهلا،  ـ من الثوابت القراءة املطلوبةالقائلون هبا ـ عىل غري 

، وأن نطقـه  ] ٣ : الـنجم [       : هو املقصود بقوله تعاىل

ممـا قـاد  ، ] ٤ : النجم [        : هو املقصود بقوله سبحانه

يَان ثانيها إىل حْ ـ كوحي ثان غري متلـو ال  لسنةلبأن  ثالثها، ثم إىل  بأن الوحي وَ

، األمر الذي قاد إىل  أن حتلل وحترم مستقلة عن الكتابيقل عن األول املتلو ـ 

برابعها بأن حالل حممد حالل إىل يوم القيامة وحرام حممد حرام إىل يوم القول 

احلرضـة  ده غلو املغالني يف مقام ما يسـمونه (، يسان . وهذا كله جمتمعاً  القيامة

، أد إىل هذا القول األخري الذي قال بـه أكثريـة علـامء األصـول  ) املحمدية

 . حسب زعم شارح رسالة الشافعي

، ونعني حكم اجللد  كام ال بُدَّ من اإلشارة إىل أن النسخ يف الصورة األوىل
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، ونعني األمر  سخ يف الصورة الثانية. أما الن ، هو نسخ استبدال للزانية والزاين
. وإىل أنَّ القول بقدرة السنة عىل نسخ القرآن قام  ، فهو نسخ إبطال بالوصية

، والثانية أن السنة تنسخ  : األوىل أن القرآن ينسخ القرآن بدوره عىل فرضيات
أن  ، وهذا كله جمتمعاً قاد إىل القول بجواز ، الثالثة أن القرآن ينسخ السنة السنة

 .  تكون السنة ناسخة للقرآن

وال بُدَّ من اإلشارة أخرياً إىل أن لكل من جمموعة الفرضيات التي أرشنا إليها 
، ولكل من هؤالء أدلته ولكل من  يف الفقرتني السالفتني مؤيدين ومعارضني

، ومنهم من يرفضها ويعارضها  ، منهم من يقبلها ويؤيدها مجيعاً  أولئك شواهده
 . منهم من يقبل بعضها ويؤيده ويرفض بعضها اآلخر ويعارضه، و مجيعاً 

) هو أول من أشار إىل الثوابت  الرسالة ولعلَّ اإلمامَ الشافعيَّ يف كتابه (
، يف آرائهم  ، وقفز عنها البعض اآلخر القرآنية والنبوية التي غاب عنها البعض

رُّ بأن القرآن ينسخ القرآن وأقواهلم قِ وبأن  قرآن ينسخ السنة، وبأن ال . فهو يُ
، لكنه يرفض مقولة نسخ السنة  ، ثم يستعرض الشواهد السنة تنسخ السنة

 ، وإنام هي تبع للكتاب بام نزل نصاً  السنة ال ناسخة للكتاب .. (:  للقرآن فيقول
 : . ثم يميض معدداً مجلة من األدلة املؤيدة لقوله أهـ)  ومفرسة ملا نزل جممالً 

              : قوله تعاىل : أوهلا

         ] ويف اآلية استدالل من  . ] ١٠٦ : البقرة
 : ثالثة وجوه

د أنه تعاىل يأيت بناسخ مـن يفي     و     و      قوله -١
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 . مثله وأجنس املنسوخ 

يفيد أن الناسخ املأيت به ال بد وأن يكـون خـرياً مـن      قوله -٢

 . والسنة ال تكون خرياً من القرآناملنسوخ 

تفـرد يفيد أنه تعاىل هـو امل           قوله -٣

 . وليس غريه بالنسخ واإلنساء واإلتيان

يقتيض أن يكون الناسخ مثل القرآن والقرآن       : قوله تعاىل : ثانيها

 ال مثل له.

   ..        : قوله تعـاىل : ثالثها

   ] يصـف النبـي ] ٤٤ : النحل ،  بأنـه مبـنيِّ للقـرآن  ،

 . ونسخ العبارة رفعها ورفعها ضد بياهنا

ــا ــاىل : رابعه ــه تع            : قول

       .. ] خيرب بأن اهللا سبحانه هو الذي ] ١٠١ : النحل ، 

 . يبدل اآلية باآلية

يفيد االهتام بأنه يفرتي من        :  قوله تعاىل : خامسها

    : ، فأزال تعاىل اإلهبام ورد االهتام بقوله بعدها عنده ما حيلل وحيرم

      .. . 

   ..      :  قوله تعاىل : سادسها
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    .. ] وهذا يدل عىل أن القرآن ال تنسخه السنة.  ] ١٥ : يونس ، 
املحصول يف علم  (، وانظر كتاب  للشافعي ) الرسالة (انظر  [

ــول ــرازي ج ) األص ــر ال ــام الفخ  . ] ٣٥١-٣٤٩ص ٣لإلم
 

الشافعي والرازي يف نقد ونقض قول مـن قـال  تلك كانت أدلة اإلمامني

ملتأمل املنصف إال أن يأخذ هبا، ، وهي أدلة ال يسع ا بأن السنة ناسخة للقرآن

، ويف صورة املسـألة  : نسخ اجللد بالرجم وهو ينظر يف صورة املسألة األوىل

 . نسخ الوصية باإلرث  : الثانية

   : ، فاملنسوخ هو حكم اجللد يف قوله تعاىل أما يف الصورة األوىل

              

  .. ] يضاف إليه حكم اإلمساك يف البيوت يف قوله تعاىل،  ] ٢ : النور :  

           

            

  ] وحكم اإليذاء يف قوله تعاىل ] ١٥ : النساء ، :    

            

   ] والناسخ هو السنة القولية يف حديث رواه .  ] ١٦ : النساء

، قد  ، خذوا عني خذوا عني ((:  أنه قال  عبادة بن الصامت عن النبي

، والثيب بالثيب  ، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام جعل اهللا هلن سبيالً 
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ماعز بن مالك األسلمي،   سنة الفعلية يف رمجه، وهو ال )) جلد مئة والرجم

،  ويف رمجه املرأة الغامدية بعد أن اعرتف كل منهام بالزنا يف خربين منفصلني

(أُنيس برجم امرأة إن هي اعرتفت بالزنا يف خرب ثالث  ويف أمره
4F

(  . 

                                                 
)(- وردت ه) أبو داود  ) ويف كتب السنن ( البخاري ومسلم ذه األخبار الثالثة يف كتب الصحيح

 ٥زاد املعاد يف هدي خري العباد ج ، نجدها مفصلة عند ابن قيم اجلوزية يف كتابه [ ) والرتمذي

ثبت يف صحيح البخاري ومسلم أن رجالً من أسلم جاء إىل  : ( . يقول يف خرب ماعز ] ٣٢-٢٩ص

:  ، فقال النبي  حتى شهد عىل نفسه أربع مرات اعرتف بالزنى فأعرض عنه النبي ف النبي 

. فلام  . فأمر به فرجم يف املصىلَّ  : نعم . قال )) ؟ أحصنت ((:  . قال : ال . قال )) ؟ أبك جنون ((

ل يف خرب . ويقو ) أهـ خرياً وصىل عليه ، فقال له النبي  أدركته احلجارة فرَّ فأدرك فرجم حتى مات

.  . فردَّها : يا رسول اهللا إين قد زنيت فطهرين ، جاءت الغامدية فقالت ويف صحيح مسلم : ( الغامدية

:  . قال ؟ فواهللا إين حلبىل ؟ لعلك تردين كام رددت ماعزاً  : يا رسول اهللا مل تردين فلام كان من الغد قالت

:  . قال : هذا قد ولدته لصبي يف خرقة فقالت. فلام ولدت أتته با )) ، فاذهبي حتى تلدي إما ال ((

: هذا يا نبي اهللا  . فلام فطمته أتته بالصبي يف يده كرسة خبز فقالت )) اذهبي فأرضعيه حتى تفطميه ((

، وأمر  ، ثم أمر هبا فحفر هلا إىل صدرها . فدفعه إىل رجل من املسلمني قد فطمته وقد أكل الطعام

، فقال  بن الوليد بحجر رمى به رأسها فانتضح الدم عىل وجهه فسبَّها، فأقبل خالد  الناس فرمجوها

. يا خالد ، فوالذي نفيس بيده لقد تابت توبة لو تاهبا صاحب مكسٍ لغفر له ))  (( مهالً :  رسول اهللا 

ويف الصحيحني أن رجالً قال للنبي  : ( يف اخلرب الثالث . ويقول ) أهـ أمر هبا فصيل عليها ودفنت ثم

 اقضِ بيننا  : صدق . فقام خصمه وكان أفقه منه فقال : أنشدك باهللا إال قضيت بيننا بكتاب اهللا ،

، فافتديت منه  : إن ابني كان عسيفاً عىل هذا فزنى بامرأته . قال )) قل ((:  . فقال بكتاب اهللا وائذن يل

، وأن عىل امرأة  وتغريب عام ، وإين سألت أهل العلم فأخربوين أن عىل ابني جلد مئة بمئة شاة وخادم

 ، وعىل   . املئة واخلادم رد عليك والذي نفيس بيده ألقضني بينكام بكتاب اهللا ((:  . فقال هذا الرجم

 .  )) ، فإن اعرتفت فارمجها . واغد يا أنيس عىل امرأة هذا فاسأهلا ابنك جلد مئة وتغريب عام

 . أهـ . فاعرتفت فرمجها
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طبقاً ملذهبه بأن السنة ال تنسخ القرآن لقد رأ الشافعي يف كتاب الرسالة 

ووفقاً العتقاده بأن املفوض بالنسخ واإلنساء  ، ن القرآن ينسخ القرآنوبأ

حكم رجم الزناة كان  نَّ أَ و واإلبدال يف األحكام القرآنية هو اهللا تعاىل حرصاً 

نزلت  ٢، وأن آية النور  باحلبس واإليذاء ١٦،١٥قبل نزول آيتي النساء 

ثم نسخ اهللا  .. : ( ل. فقا خة حلكم احلبس واإليذاء بحكم اجللدسبعدمها نا

        : احلبس واألذ يف كتابه فقال

    .. ] ٢ : النور [ . 

 ،   ونحن مع اإلمام الشافعي بأن حكم الرجم من أحكام كتاب موسى

،  ٢حكم به قبل نزول آية النور  بي . وال يبعد أن الن ال خيتلف يف ذلك اثنان

، متأسياً   عليه من توجه إىل بيت املقدس يف الصالةمتاماً كام فعل صلوات اهللا

     : بذلك بمن سبقه من األنبياء والرسل قبل أن ينزل قوله تعاىل

            

         .. ] بدليل  . ] ١٤٤ : البقرة

ما أخرجه البخاري ومسلم يف صحيحيهام واإلمام أمحد يف مسنده وأبو داود 

ذا زنت أمة أحدكم إ ((:  قال  والنسائي يف سننهام عن أيب هريرة أن النبي

ب عليها . والدليل يف احلديث عىل  )) .. فتبنيَّ زناها فليجلدها احلد وال يثرِّ

، خذوا  خذوا عني ((:  مل يذكر الرجم فيه كام يف حديث ، أنه  : األول وجهني

بَ فالناً  نقول«هنى عن التثريب  ، أنه  . والثاين )) عني ه بذنبه : ثرَّ ريَّ هُ وعَ مع  »، المَ
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 . والرجم أوىل بالنهي ] كام فعل خالد بن الوليد يف خرب املرأة الغامدية [جللد ا

ونحن مع اإلمام الشافعي حني أشار إىل أن نسخ اجللد بالرجم يضعنا أمام 

   .. : استحالة تنفيذ األمر اإلهلي يف قوله تعاىل عن ملك اليمني من اإلماء

           .. 
والنصف ال يكون إالَّ  : ( ) الرسالة فنجده يقول يف كتاب (.  ] ٢٥ : النساء [

 . ) أهـ ، فأما الرجم الذي هو قتل فال نصف له من اجللد الذي يتبعَّض

م ونحن مع اإلمام الفخر الرازي حني أشار إىل أن نسخ اجللد بالرج

           : يتعارض عمودياً مع قوله تعاىل

    .. ] ومع قوله ] ١٠٦ : البقرة ،   :))  ًقد جعل اهللا هلن سبيال ((  ،

 . ، وليس سبيالً هلن بل سبيل عليهن فالرجم ليس خرياً من اجللد وال مثله

، خـذوا  خذوا عني نحن أخرياً مع اإلمام الشافعي حني أورد حلديث ((و

بـذلك إىل  حُ مِّ لَ نه يُ أ، وك ، إحدامها مرسلة واألخر منقطعة )) روايتني عني

 : عدة أمور منها

اإلشارة إىل أن احلديث املرسل واحلديث املنقطع ليس حجة عنده يف  -

 .واحلدود  العقائد واألصول

ـاح اإلشارة إىل غ - َّ وامض وجماهيل يف احلديث مل يـنجح املحققـون والرشُّ

. قـال ابـن السـكن يف  وأصحاب الرتاجم فيام بعد بإلقاء أي ضـوء عليهـا

 ، وال وجدت له رواية وال ذكراً  ال أدري ما هو كتاب الصحابة عن أُنيس (
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 ١٢. وقال ابـن حجـر العسـقالين يف فـتح البـاري ج ) إال يف هذا احلديث

مل  (  : أهل العلم الذين ورد ذكـرهم يف صـحيح البخـاري، عن  ١٤٤ص

، وال عىل االبن  أقف عىل أسامئهم وال عىل عددهم وال عىل اسم اخلصمني

: هـو ابـن  . وقال ابن عبد الرب يف االستيعاب عن أُنـيس ) أهـ .. وال املرأة

، ومنهم من زعم  ، وقيل ابن أيب مرثد ، وقيل ابن مرثد الضحاك األسلمي

 . . أهـ أُنيس بن أيب مرثد صحايب مشهورأن 

لكننا لسنا مع االكتفاء بالتلميح الذي اكتفى به اإلمام  . نحن مع هذا كله

، هو القول بنسخ حكم  والثوابت العقائدَ  سُّ مَ الشافعي يف أمر بالغ اخلطورة يَ 

، ومنقطع يف  ، استناداً عىل غري ما ينبغي إىل حديث آحاد مرسل يف رواية قرآين

فيه يف الروايتني ما مل يستطع التحقيق تعريف جماهيله وبيان  رواية أخر ،

. وكنا نتمنى لو أنه انتهج احلسم واحلزم يف هذه املسألة كام فعل وهو  غوامضه

 . الكريم يسوق األدلة عىل بطالن قول من يقول بأن السنة ناسخة للقرآن

مالك الذي  اإلمام خهلعله مل يشأها قرشية مرضية جتعله هدفاً ألصحاب شي

. وهدفاً  ، واجللد منسوخ عن الثيب ويرجم الزاين الثيب وال جيلد:  يقول

،  ألصحاب أيب حنيفة الذي ير أن آية احلبس صارت منسوخة بدالئل الرجم

، نستدل عىل وجودهم بام قاله الفخر  وهدفاً خلصومه الطاعنني وهم كثري

واعلم أن أبا بكر الرازي لشدة  : ( ١٨٨ص ٩الرازي يف التفسري الكبري ج

ثم يسوق ما قاله أبو بكر الرازي إىل  حرصه عىل الطعن يف الشافعي قال [



 السريةوالسنة الثابت واملتغري يف  ) فقه السنة(  و)  السنة( :  الثاين اجلزء

 

١٠٦ 

 . ) ] فحينئذٍ ثبت أن القرآن والسنة قد ينسخ كل واحد منهام اآلخر : قوله

يعني  : ثم نسخ اهللا احلبس واألذ [ كام أننا لسنا أيضاً مع الشافعي يف قوله
 . إذ ال ناسخ هنا وال منسوخ ] ٢يعني آية النور  ] باجللد [ ١٦،١٥آيتي النساء 

ا وأبو سليامن اخلطايب يف معامل وهذا ما قال به جماهد وأبو مسلم يف تفسريمه
، ألن اآليات  ١٩١-١٨٦ص ٩السنن والفخر الرازي يف تفسريه الكبري ج

        : الثالث نزلت تفصيالً ملجمل قوله تعاىل

     .. ] وكل منها يبني فاحشة ال عالقة هلا  . ] ٣٣ : األعراف

املحرمة ـ وإن كانت مجيعاً تندرج حتت عنوان العالقات اجلنسية  ـ باألخر
تتحدث عن عالقة  ٢. فآية النور  احلد عىل فاعلها رجالً كان أم امرأةويبني 

 .  ري مرشوعة بني رجل وامرأة عقوبتها اجللد نكاالً ال رأفة فيه ولو تاباجنسية غ
، فتتحدث عن عالقة جنسية شاذة بني امرأتني عقوبتها  ١٥أما آية النساء 

،  ١٦. وأما آية النساء  اإلمساك يف البيوت بعد شهادة الشهود ولو تابتا
ء تكفي التوبة عن عالقة جنسية شاذة بني رجلني عقوبتها اإليذا فتتحدث

، وأن آية  الزنا تتحدث عن ٢ومن الواضح هنا أن آية النور  . إلبطاهلا ورفعها
تتحدث عن عمل قوم  ١٦، وأن آية النساء  تتحدث عن السحاق ١٥النساء 

رنا بقول النبي لوط إذا أتى الرجل الرجل  ((:   . فإن خطر ملعرتض أن يذكِّ
: هذا احلديث بيان  قلنا له )) ة فهام زانيتانوإذا أتت املرأة املرأ ، فهام زانيان

، اهلدف منه توضيح أن السحاق وعمل قوم لوط  نبوي ال عالقة له باحلدود
، إال أن ذلك ال يمنع أن يكون لكل منها حد  من الفواحش كالزنا لكوهنام
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سباب املسلم فسوق وقتاله  ((:   . وإال فخربنا عن قوله وعقوبة خاصة به
ابَّ ونقيم عليه حد الفسوقهل ي )) كفر ق السَّ ر املقاتل  عني أن نفسِّ ؟ وأن نكفِّ

مَ اهللا وجهه أن يعترب أهل  ونقيم عليه حد الكفر ؟ وهل كان عىل اإلمام عيل كرَّ
اراً بمقتىض هذا احلديث  ؟  اجلمل كفَّ

آية يف   ..     .. : إننا نقف طويالً أمام قوله تعاىل

، فنجد أن اإلمساك ورد ستاً وعرشين مرة يف القرآن الكريم ال  ١٥النساء 

  : ، كام يف قوله تعاىل . أوهلام احلجب واملنع خيرج فيها مجيعاً عن أحد معنيني

                

   .. ] وقوله تعاىل ] ٢ : فاطر ، :      

             .. ] فاطر : 

      : ثانيهام احلفظ والتشبث كام يف قوله تعاىل . ] ٤١

       ] وقوله تعاىل ] ٢١ : الزخرف ، :   

          ] األعراف : 

يه غلو ومبالغة ، فف أما القول بأن اإلمساك يف البيوت حبس وسجن . ] ١٧٠

، وتقزيم وتضييق  وتوسيع عىل غري ما ينبغي ملعنى احلجب واملنع من جانب

لسان رسوله . وإال فكيف نفهم قوله تعاىل عىل  ملعنى احلفظ من جانب آخر

 . ] ٣٧ : األحزاب [   ..      .. : الكريم لربيبه زيد

   .. : ؟ وكيف نفهم قوله تعاىل سجنهاهل يأمره بحبسها و
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      .. ] وقوله تعاىل ] ٢٣١ : البقرة ، :   

         .. ] إنه احلفظ  ؟ ] ٢٢٩ : البقرة

باحلياة الزوجية وال يشء غري ذلك من  ث عقد النكاح والتشبواحلفاظ عىل

 . حبس أو سجن

 ، يقودنا إىل ترجيح رأي اإلمساك يف البيوت عىل النحو الذي ذكرناه مَ هْ فَ  إنَّ 

اإلمامني أيب مسلم األصفهاين والفخر الرازي يف تفسريمها لقوله تعاىل يف 

.    ..         : ١٥خامتة آية النساء 

 وأما نحن .. : ( نقالً عن أيب مسلم ١٨٧ص ٩يقول الفخر الرازي يف تفسريه ج

 . ) أهـ فإنا نفرس ذلك بأن يسهل اهللا هلا قضاء الشهوة بطريق النكاح

فإتيان املرأة للمرأة عالقة جنسية شاذة عارضة ـ كام قلنا ـ وانحراف عن 

سبيل الفطرة التي فطر اهللا الناس عليها حني خلقهم من ذكر وأنثى وجعل 

ه سبحانه  ، والسحاق هبذا املعنى مرض نفيس بينهم مودة ورمحة ، إنام سامَّ

    : تعاىل بالزنا ملا فيه من خروج عىل قوله فاحشة وشبَّهه النبي 

         .. ] وآية النساء . ] ٢١ : الروم 

تتحدث عن النساء املصابات هبذا الشذوذ املريض سواء كن متزوجات أم  ١٥

يقهن لزواج من تط. فهي متنع األ ، وترشد إىل كيفية التعامل معهن عازبات

بٍّ  وترشيدهن بإخراجهن من بيوهتن ، وتأمرهم برعايتهن دون تثريب من سَ

هم عىل حفظهن بإبعادهن عن رفيقات السوء وعن وشتمٍ ورضب ، وحتضُّ 
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،  ، فأما املتزوجات منهن اللوايت استحكم فيهن هذا املرض الشذوذأجواء 

العازبات منهن اللوايت  ، وأما حتى يتوفاهن املوت ر احلفظ والرعايةمفيست

، فيستمر هذا  يلجأن إىل هذا األسلوب الشاذ لقضاء الشهوة التكوينية فيهن

. وهذا ـ يف رأينا ـ ما  احلفظ وتلك الرعاية حتى يسهل اهللا هلن سبيل الزواج

 .الكريمة  ذهب إليه أبو مسلم والرازي يف تفسري اآلية

تتحدث عن عالقة جنسية شاذة ، وجدناها  ١٦فإذا انتقلنا إىل آية النساء 

التي يبدو أهنا أشد خطراً  ن يأيت الرجل الرجل كعمل قوم لوطأ، هي  أخر ،

، بدليل أنه تعاىل أفرد هلا مكاناً يف عدة مواضع من  عىل اإلنسان فرداً ومجاعات

، العنكبوت  ٥٦-٥٤، النحل  ٧٢-٦٧، احلجر  ٨٣-٧٧هود  كتابه الكريم (

حانه بأهنا إتيان الرجال للرجال شهوة من دون . فوصفها سب ) ٢٩و ٢٨

َ ما تؤدي إليه من تعطيل لسنة اهللا يف التناسل والتوالد حفاظاً  النساء ، ثم بنيَّ

، ثم أشار إىل تفيش هذه الفاحشة وانتقاهلا من مستو األفراد إىل  عىل النوع

 : ، فقال مستو اجلامعات ومن حال االستتار يف الرس إىل حال اجلهر يف العلن

             

         

     ] سبحانه ما أنزله هبم  . ] ٢٩و٢٨ : العنكبوت َ ثم بَنيَّ

         : من جزاء فقال

      ] وهذا اجلزاء يشمل  . ] ٧٤،٧٣ : احلجر
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ا فتصبح علنية يامرسوهنا يف املجتمعات التي تشيع هذه الفاحشة بني رجاهل

 تقرر أن قوم لوط هم أول من أشاعها ٢٨. وآية العنكبوت  منتدياهتم وجمالسهم

   ..      : . وذلك يف قوله تعاىل وأعلنها كمجتمع

   أما حني تبقى فردية بني رجلني فعقوبتها اإليذاء حسب ما .

ت  . ١٦عليه آية النساء  نصَّ

، واخللط بينها  إن القول بنسخ حكم اإليذاء بحق مرتكبي فاحشة قوم لوط

، ويرتكنـا  ، سيطمس أمهية وخطورة هذه الفاحشة كام فصلها تعاىل وبني الزنا

 . حائرين نفتش عن حد هلا يف التنزيل احلكيم فال نجد

 ائلون بأن السنة تنسخ القرآنالتي يستشهد هبا الق نأيت اآلن إىل الصورة الثانية

 . )) ال وصية لوارث (( بحديث ١٨٠نسخ حكم الوصية يف آية البقرة ونعني 

       : املنسوخ يف الصورة الثانية هو قوله تعاىل

           

  ] والناسخ هو السنة القولية يف حديث رواه جماهد أن  . ] ١٨٠ : البقرة

()) قتل مؤمن بكافرال وصية لوارث وال يُ  (( : قال عام الفتح النبي 
5F

( . 

                                                 
)(- هام : 

 . )) ال وصية ملورث ((:   يقل انتبه مل -١

ضٌّ عىل الوصية لغري الوارثني وهذا يعارض قوله  -٢ (( األقربـون أوىل :  منع الوصية للوارثني فيه حَ

 .]  ٢١٥[ البقرة :    ..        ..، وقوله تعاىل : باملعروف )) 
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حكم يف ستة  والسنة الفعلية يف خرب رواه عمران بن حصني أن رسول اهللا 

أهم النبي  كانوا لرجل ال مال له غريهم فأعتقهم عند املوت مملوكني  ، فجزَّ

ق أربعة  . ثالثة أجزاء فأعتق اثنني واسرتَّ

،  ) أصل يف اللسان العريب ولفظ قرآين و ص ي الواو والصاد والياء (

املذكورة  ١٨٠، أوهلا يف آية البقرة  مرة يف التنزيل احلكيم ٣٢وردت مشتقاته 

       : بقوله تعاىل ٣يف آية العرص آنفاً وآخرها 

      مرة هلا عالقة بتوزيع  ١٤، من بينها

بشهادة شاهدين عىل ا صاحب الرتكة شفهياً أو خطياً هَ رُ رِّ قَ األموال بطريقة يُ 

نبوية  . ونفهم بادئ ذي بدء أن املسألة ليست مسألة سنة د موتهمن يراه بع

، بل هي مسألة حديث نبوي نسخ الوصية يف أربعة عرش  نسخت آية قرآنية

 . موضعاً يف عرش آيات من القرآن الكريم

، يذكرنا  فنجده أمراً واجباً مكتوباً  ١٨٠ونتأمل األمر بالوصية يف آية البقرة 

   ..        : بالصالة يف قوله تعاىل

     : ، ويذكرنا بالقتال يف قوله تعاىل ] ١٠٣ : النساء [

    .. ] ويذكرنا بالصيام يف قوله تعاىل ] ٢١٦ : البقرة ، :   

           

   ] ويذكرنا بالقصاص يف قوله تعاىل ] ١٨٣ : البقرة ، :   

        .. ] ال بل  . ] ١٧٨ : لبقرةا
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إننا نجد يف مجيع هذه األوامر الواجبة املكتوبة وغريها تيسرياً ورخصاً ال 

. فالقتال مرفوع عن األعمى واألعرج واملريض وال حرج  نجدها يف الوصية

، والصعيد  والصيام مؤجل التنفيذ عند املسافر واملريض،  عىل هؤالء إن ختلفوا

. والصالة يمكن مجعها تقديامً أو تأخرياً  فقد املاءالطيب جيزئ يف الوضوء مع 

وقرصها يف حال السفر وغريه ويمكن أداؤها دون قيام أو قعود أو سجود 

  : تعاىل اهللا . وتأيت هذه الرخص حتت عنوان قول لصاحب العلة غري املستطيع

  ..         .. ] أما يف .  ] ١٨٥ : البقرة

 . فرخص الصالة والصيام يف السفر  خصة وال تأجيل وال عذررالوصية فال 

      : ـ مثالً ـ ال حمل هلا يف الوصية بداللة قوله تعاىل

            

          .. ] ١٠٦ : املائدة [ . 

   : أما أنصبة اإلرث املفروضة التي تفصل جممل قوله تعاىل

          

          ] فتبدأ يف آية  . ] ٧ : النساء

          : بقوله تعاىل ١١النساء 

  ..  ّة اإلهلية وإن محلت معنى األمر يف جانب منها إال أن . والوصي

الواجب املكتوب يبقى ـ يف رأينا ـ أرجح وأقو . 

، يف أربعة مواضع من آيتي  ، أن اهللا تعاىل يشرتط ومما يؤكد هذه األرجحية
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، تنفيذ وصية املتوىف وتسديد ديونه قبل تقسيم احلصص عىل  ١٢و١١النساء 

   .. : الثمن أو الربع للزوجة من تركة زوجها يقول. فهو حني يقرر  الورثة

        .. ] وحني يقرر السدس ] ١٢ : النساء ، 

   ..         .. : أو الثلث لألم من مرياث ابنها يقول

 : يقرر الربع أو النصف للزوج من تركة زوجته يقول، وحني  ] ١١ : النساء [

  ..         .. ] وحني يقرر  ]١٢ : النساء ،

   .. : أن اإلخوة واألخوات رشكاء يف ثلث ما خلَّفه أخوهم املتوىف يقول

          .. ] فإن سأل سائل عن  . ] ١٢ : النساء

: إنه تأكيد حلرية اإلنسان وحقه يف  موجبات هذا القيد االشرتاطي قلنا

، عىل أال يمس ذلك حريات اآلخرين  الترصف بامله عىل الوجه الذي يريد

 . وأال يتعارض مع حقوقهم

  : فاهللا سبحانه الذي ترك لإلنسان احلرية يف اإليامن والكفر بقوله تعاىل

             .. ] الكهف : 

     : وأعطاه احلق يف اختيار أحد السبيلني بقوله تعاىل ، ] ٢٩

     ] عنه هذا احلق وحيرمه  ، ما كان ليحجب ] ٣ : اإلنسان

هنائياً من تلك احلرية يف مسألة مهام قيل فيها فإهنا تبقى أقل شأناً من مسألة 

 . اإليامن والكفر

اإلنسان حر ـ بل هو مأمور ومكلف كام سبق أن أوضحنا ـ يف أن يويص بام 
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 : ، بداللة قوله تعاىل يشاء ملن يشاء سواءً أكان املوىص له وارثاً أم مل يكن

          

    .. ] والزوجة من الورثة ومع ذلك حتق هلا ] ٢٤٠ : البقرة ، 

يف سنته الفعلية بعتق اململوكني يف اخلرب  . وبداللة حكم النبي  الوصية

، واململوكان ليسا من الورثة ومع ذلك حتق هلام  عمران بن احلصني هالذي روا

 ، إذ من حق الولد  . لكن هذه احلرية بالترصف ليست حرية مطلقة الوصية

ـ ذكراً كان أم أنثى ـ عىل أبيه أال يشتطَّ يف استعامل حقه بالوصية ويرتكه عالة 

. كام رأينا يف آيتي  وصية. فاهللا سبحانه قبل أن يعطي األولوية لل يتكفف الناس

        : ٩، يقول يف اآلية  ١٢و١١النساء 

          ومن حق الولد 

فتويص ألحد من ورثتها أو من  عىل أمه أال تبالغ يف االنحراف مع عواطفها

. فاهللا سبحانه بعد أن أمر الذين آمنوا  غريهم بام ال يرتك لآلخرين شيئاً 

، تابع قائالً يف اآلية  ١٨٠بالوصية للوالدين واألقربني باملعروف يف آية البقرة 

١٨٢ :                

   )6F

( . 
                                                 

)(- لإلنصاف واألمانة ) نحو أصول جديدة  ، نشري إىل أن صاحب القراءة املعارصة يف كتابه الرابع

] استنكرَ قول من قال إن الوصية منسوخة بآيات  وما بعدها ٢٢٥الفصل الثالث ص ) [ للفقه اإلسالمي

اري يف ، ومل يفته أن يوظف هنا ما رواه البخ ، وأفرد للوصية ست صفحات توضح أمهيتها اإلرث

 = (( ما حق امرئ مسلم له يشء يويص به متيض عليه ليلتان إال ووصيته مكتوبةقال :  صحيحه أن النبي 
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. ولئن التقينا معه هنا حول هذه املسألة يف بعض ما قاله هناك ، باعتبار أن ما رأيناه من أرجحية  عنده ))= 

، إال أننا ال نلتقي معه يف عدد من  دبر كتاب ربهاألمر بالوصية عىل األمر باإلرث ال خيفى عىل أي عاقل يت

النقاط األخر . 

أنه يتكئ هناك عىل مسألة أمهية الوصية وأرجحيتها ليسخر من علم املواريث وتطبيقاته  أوهلا ،

، ويثري الغضب واحلنق من  أمرٌ يثري الشفقة والسخرية من جانب العملية ، معترباً أن التمسك به (

] ونحن هنا نستنتد إليها لرتجيح مذهبنا يف إنكار قدرة السنة عىل نسخ  ٢٢٩ظر صان ) [ جانب آخر

الغضب واحلنق يف لفورات . أضف إىل ذلك أن االنقياد لدواعي السخرية واالستسالم  الكتاب

 . احلوار سيغلق حتامً كل أبواب احلوار

دة ، فهو بعد أن يذكر حديثه أنه يف فورة سخريته وغضبه يسوق األئمة والفقهاء بعصا واح ثانيها ،

  : (( نحن معارش األنبياء ال نرث وال نورث ما تركناه صدقة ))ملاذا ال  ٢٣٣. يقول عىل ص ) :

؟  يلتزم علامؤنا األفاضل هبذه السنة الرشيفة فيرتكون أمواهلم صدقة ؟ أليسوا يف زعمهم ورثة األنبياء

السيطرة عىل عقول الناس ومصادرهتا والتصدر يف أم أن السنة النبوية الرشيفة عندهم هي حجة يف 

. إن يف الفقهاء وعلامء األصول من  ، وهذا التعميم والتجريح مرفوض عند العقالء . ) أهـ ؟ املجالس

دَ استنكاره بستة أدلة ذكرناها  أنكر النسخ ـ ونحن منهم ـ وعىل رأسهم اإلمام الشافعي الذي أيَّ

. وفيهم من نسخ الوصية للوالدين وأثبتها للقرابة غري  اب فال نعيدبالتفصيل يف حملها من هذا الكت

. وفيهم من رأ أن آيتي البقرة  ، وفيهم من أجاز الوصية لغري القرابة وفيهم من مل جيزها الوارثني

 . ال متنعان جواز مجع الوصية مع اإلرث ٢٤٠و١٨٠

، ويـزعم أنـه اسـتنبط مـن  مبدأ الـرد والعـولأنه يعيب عىل علم املواريث املطبق عملياً أخذه ب ثالثها ،

. ناسياً أن الرد والعول مبدأ ال بد منـه يف تقسـيم  كتاب اهللا تعاىل قواعد لتوزيع اإلرث ال رد فيه وال عول

تـويف رجـل عـن   : ، ونرضـب لـذلك مـثالً  ماال ينقسم أياً ما كانت القواعد التي يتم التوزيع بموجبهـا

. فـام  ل.س ٣٦٨٤٢٫٥غ صايف ما بقي من تركته بعد الوصية والدين مبلغ ، فبل زوجةوأم وبنتني وصبي

 : ؟ لننظر ؟ وهل يمكن حتديدها بدقة دون رد أو عول حصة كلٍّ من الورثة

 ل.س. ٤٦٠٥٫٣١٥=  ٨÷  ٣٦٨٤٢٫٥   :  ١٢الزوجة حسب آية النساء  -

 ل.س. ٦١٤٠٫٤١٦=  ٦÷  ٣٦٨٤٢٫٥         : ١١األم حسب آية النساء  -

 =         ١٠٧٤٥٫٧٣١=  ٦١٤٠٫٤١٦+  ٤٦٠٥٫٣١٥     :  جمموع حصة الزوجة واألم -
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 ٢٦٠٩٦٫٧٦٩=  ١٠٧٤٥٫٧٣١ - ٣٦٨٤٢٫٥  : حصة األوالد -  =

 ١٣٠٤٨٫٣٨٤٥=  ٢÷  ٢٦٠٩٦٫٧٦٩  :  حصة الصبي -

  ٦٥٢٤٫١٩٢٢٥=  ٢÷  ١٣٠٤٨٫٣٨٤٥ :  حصة كل من البنتني -
ى احرتامنا للهندسة التحليلية والكم املنفصل والكم املتصـل إننا نضع هذه األرقام بني يديه مع منته

: كيف  ، ونتساءل ، ومع كامل تقديرنا للتحليل الريايض واملشتق والتكامل عند نيوتن عند ديكارت
 ؟  ؟ أليس هذا هو الرد والعول يمكن رصفها عملياً للورثة دون جرب كسور بالزيادة أو بالنقص

قهاء ومطبقي علم املواريث أهنم أعطوا األعامم واألخوال وأوالد العم أنه يعيب عىل الف رابعها ،
. لكنه ال يبايل بأن يقع فيام يعيبه  حصصاً من اإلرث رغم عدم ورود ذكر رصيح هلم يف آيات اإلرث

   ..          : ١٢. يقول تعاىل يف آية النساء  عليهم

           ..  ونراه تطبيقاً هلذه اآلية حسب قواعده املعارصة يعطي
السدس لألخ أو األخت ويعطي اخلمسة أسداس الباقية للزوجة أو الزوج رغم عدم ورود ذكر أليٍّ 

، واملقصود هو أن املتوىف  وجود هلام عىل اإلطالق ، ال بل إن ما يتبادر لذهن قارئ العبارة أهنام ال منهام
 . ) كام يقول العوام مقطوع من شجرة (

: ( لقد بقي احلكم يف مسألة الكاللة عند الفقهاء والعلامء اجتهاداً  ٢٧١قوله عىل ص خامسها ،
يكون بيَّنها وتأويالً ورأياً شخصياً ، ولعل عبارة عمر بن اخلطاب املشهورة توضح ما نقول : ثالثة ألن 

دنا صاحب  رسول اهللا  لنا أحبُّ إيلَّ من الدنيا وما فيها : الكاللة واخلالفة والربا . أهـ . فلقد عوَّ
القراءة املعارصة يف عرشات املواضع من كتبه األربعة أن يذكر عبارة ( إن صح ) قبل كل حديث نبوي 

نا أنه مل يذكر ذلك قبل عبارة عمر بن يأيت به سواء يف معرض التأييد أم يف معرض النقد . والحظ
اخلطاب املشهورة . وهو عندنا حر دون ريب يف أن تصح عنده عبارة عمر ، وأن ال تصح عنده 
األحاديث النبوية . وباملقابل نحن أحرار يف أن نعتقد خالف ذلك. فإن صحت العبارة وصح اخلرب 

ق ، ثم أشهد الناس ثالثاً يف حجة الوداع بلَّغ وبنيَّ وطبَّ  نقول : لقد أخطأ عمر . ألن النبي 

     : بقوله ١٧٦. لقد افتتح تعاىل آية الكاللة النساء  فشهدوا . وهذه واحدة

     ..  ويف هذا دليل عىل أن املسألة كانت موضع استفتاء واستفسار وعىل أن اهللا
 ( وال بد يف رأينا الستفتاح  ٢٨٠هذه واحدة ثانية . أما الثالثة فهي ما ورد عنده عىل صتعاىل أجاب . و

. أتراه نيس ما كان  . أهـ ) اآلية هبذا الشكل من أن تكون الكاللة قبل نزوهلا حمل استفسار وطلب رأي
 ؟ ٢٧١قد كتب عىل ص
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، عند خمتلف  إن أبرز ما يالحظه املتأمل يف كتب التفسري والفقه واألصول

، هو غياب اإلمجاع يف  الطوائف والفرق وعند املذاهب ضمن الطائفة الواحدة

. واإلمجاع مصطلح فقهي قديم يشبه من حيث توظيفه  العديد من املسائل

. فاملفرس والفقيه وعامل األصول يف  سياسياً معارصاً هو الديمقراطية مصطلحاً 

، ال يعني إمجاع األمة بقدر ما يعني إمجاع أهل  كل موضع يذكر فيه اإلمجاع

.  ، أو إمجاع أهل طائفة بعينها اختار االنتامء إليها مذهب بعينه رجح عنده

ه لألحكام ليسا من أضف إىل ذلك أن فهم املفرس للمعاين واستنباط الفقي

، فقد هيتدي املفرس اليوم إىل وجه من  الثوابت املطلقة يف كل زمان ومكان

، وقد يتغري حكم  وجوه املعنى يف آية قرآنية مل يكن قد اهتد إليه باألمس

الفقيه حول مسألة بعينها بعد سفره إىل بلد آخر عن حكمه حول املسألة ذاهتا 

 . يف البلد الذي كان فيه

،  لة القول بالنسخ تأيت من بني تلك املسائل التي غاب فيها اإلمجاعومسأ

، وتراكم كل ذلك  ، وتعددت اآلراء واملذاهب وتشعب اخلالف واالختالف

. وقل مثل هذا عن مسألة القول بأن السنة  عرب تعاقب احلقب والعصور

وف ، وبالوق . ونكتفي بام وبمن أرشنا إليه يف سياق ما سبق ناسخة للقرآن

) حول مسألة نسخ  الرسالة متأملني عىل ما قاله اإلمام الشافعي يف كتابه (

 الوصية باإلرث، واضعني أمامنا أدلته القرآنية الستة عىل إنكار قول من 

 :التي أشار إليها الفخر الرازي يف كتابه ،  قال بأن السنة ناسخة للقرآن



 السريةوالسنة الثابت واملتغري يف  ) فقه السنة(  و)  السنة( :  الثاين اجلزء

 

١١٨ 

() علم األصول املحصول يف (
7F

( .  

                                                 
)(- يبدأ الشافعي بذكر قوله تعاىل :                   

                   ] ١٨٠ : البقرة [  . 

      :عزَّ وجل وبقوله            

       .. ] فأنزل اهللا مرياث الوالدين ومن ورث بعدمها  : ( ثم يقول.  ] ٢٤٠ : البقرة
. فكانت اآليتان حمتملتني ألن تثبت  من األقربني ومرياث الزوج من زوجته والزوجة من زوجهاومعهام 

، أو أن  ، فيأخذون باملرياث والوصايا ، واملرياث مع الوصايا زوج، والوصية لل الوصية للوالدين واألقربني
 . ) أهـ تكون املواريث ناسخة للوصايا

، كان عىل أهل العلم طلب الداللة من  فلام احتملت اآليتان ما وصفنا : ( ثم يتابع رمحه اهللا قائالً 
ووجدنا أهل الفتيا ومن حفظنا  .. ، فام مل جيدوه نصاً يف كتاب اهللا طلبوه يف سنة رسول اهللا كتاب اهللا

ال وصية  ((:  عنه من أهل العلم باملغازي من قريش وغريهم ال خيتلفون يف أن النبي قال عام الفتح
 . أهـ )) .. لوارث وال يقتل مؤمن بكافر

فاستدللنا بام وصفتُ من نقل  : ( ثم ينتهي إىل بيان ما وصل إليه من حكم بقفل ملف املسألة فيقول
،  ة أهل املغازي عن النبي أن ال وصية لوارث عىل أن املواريث ناسخة للوصية للوالدين والزوجةعام

 . مع اخلرب املنقطع عن النبي وإمجاع العامة عىل القول به
، إذا كانوا وارثني فباملرياث  : إن الوصية لألقربني منسوخة زائل فرضها وكذلك قال أكثر العامة

 . ) أهـ يس بفرض أن يوىص هلموإن كانوا غري وارثني فل
: نسخت الوصية  إال أن طاووساً وقليالً معه قالوا : ( لكنه يعود فيفتح امللف مرة أخر فيقول

. وملا احتملت اآلية ما ذهب إليه  ، فمن أوىص لغري قرابة مل جيز للوالدين وثبتت للقرابة غري الوارثني
نا عىل أهل العلم طلب الداللة عىل خالف ما قاله وجب عند .. طاووس من أن الوصية للقرابة ثابتة

          .  ) أهـ طاووس أو موافقته
فوجدنا رسول اهللا حكم يف ستة  : ( ويتابع بيان ما وجده يف رحلة طلب األدلة الثانية هذه فيقول

  ننيمملوكني كانوا لرجل ال مال له غريهم فأعتقهم عند املوت فجزأهم النبي ثالثة أجزاء فأعتق اث
 = وأرقَّ أربعة . أخربنا بذلك عبد الوهاب عن أيوب عن أيب قالبة عن أيب املهلَّب عن عمران ابن
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عند البعض يف   العبارة اخلامسة واألخرية التي شاعتننتقل اآلن إىل

، ويف مدرجات املعاهد واجلامعات وعىل شاشات  الندوات واملجالس مؤخراً 

 . : القرآن أحوج إىل السنة من السنة إىل القرآن ، ونعني هبا قوهلم الفضائيات

.  رةال أحد يستطيع أن حيدد حتقيقاً أين ومتى ومن قال هبذه العبارة أول م
، وال من قطعاً  لكن بإمكان الدارس املتأمل أن جيزم بأهنا ليست آية قرآنية

، وال هي يف املشهور من  ، وال هي من أخبار الصحابة املأثورات عن النبي 
، فدرسنا بعضها عىل مقاعد  كتب األئمة والتابعني التي وصلت إليها أيدينا

 . الدرس وقرأنا بعضها اآلخر فيام بعد

املرء ـ إن ثبت لديه ذلك ووصل إىل ما وصلنا إليه ـ يف فهم العوامـل  وحيار
،  ، واملعتقـدات التـي انطلـق منهـا أصـحاهبا التي أسهمت يف شـيوع العبـارة

                                                                                                                     
 . ) أهـ احلصني عن النبي= 

والعريب إنام يملك من ال قرابـة بينـه  .. : ( ثم ينتهي يف ضوء ما وجده من معطيات جديدة إىل القول
ل عىل ذلك أن الوصية لـو كانـت تبطـل لغـري القرابـة . ود وبينهم من العجم فأجاز النبي هلم الوصية

، ومن أوىص له امليت من قرابة وغريهم  لبطلت يف العبدين املعتقني ألهنم ليسوا بقرابة للمعتق املويص
 . ) أهـ جازت الوصية إذا مل يكن وارثاً، وأحب إيلَّ لو أوىص لقرابته

 لشافعي يف مسألة الوصـية حكمـني . حكـم أولكان ال بد من هذا التطويل يف التفصيل ، لتوضيح أن ل
، وسـط  يقيض بنسخها مطلقاً بداللة حديث منقطع شاع بني عامة الناس عند أهل األخبـار واملغـازي

) لكـل منهـا أحكامـه وآراؤه بمسـألة  عباسـيني / معتزلة / شيعة / خوارج تيارات فكرية متناحرة (
كل ذلك يف ظل سلطة عباسية حاكمـة متثلـت يف أيب  . اإلرث وهل يتضمن ذلك النبوة واإلمامة أم ال

. وحكم ثان يقيض بجـواز الوصـية  ، ما زال النطع والسيف عندها هو املرجع الفيصل جعفر املنصور
، مل يصل علمه إىل  لعتق اثنني منهم لألقارب وغري األقارب بداللة خرب املامليك الستة وجتويز النبي 

 . حني أصدر حكمه األول بالنسخاإلمام الشافعي ـ يف رأينا ـ 

 مناهج 
 معاهد 
 كليات

 جامعات
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 . والفرضيات التي استند إليها قائلوها فأوصلتهم بالنتيجة إىل قول ما قالوه

من القرن لقد الحظنا ـ والحظ معنا الكثريون ـ يف العقود األخرية 

، ظهور دعاة يدعون إىل االكتفاء بالقرآن الكريم كمرجع أساس  العرشين

، معتقدين بأهنم بذلك  يف الترشيع ويف رسم نواظم السلوك اإلنساين

، انرصاف الناس عن كتاب رهبم إىل كتب  األوىل : يضعون احلل ملشكلتني

، اخلالص  نيةوالثا.  تفسري وحديث وفقه وضعوها يف مرتبة التنزيل احلكيم

، وإقفال  هنائياً مما يف كتب الفقه من خالفات واختالفات طائفية ومذهبية

الباب هنائياً يف وجه ما يف كتب التفسري واحلديث من مدسوسات 

. ويبدو أن العبارة موضع البحث  وموضوعات إرسائيلية كانت أم غري ذلك

، وكال األمرين  فيها متطرفاً مبالغاً فيه عىل دعوة متطرفة مبالغجاءت رداً 

 . والرد ـ غلو ال يقول به عاقل عندنا ـ الدعوة

،  ، ويف كتب التفسري باملأثور نحن ال ننكر أن يف كتب احلديث والسنن

 . صحيح أن كثرياً من املدسوسات واملوضوعات واألحاديث الشاذة واملنكرة

حلديث ، فعرضه صيارفة ا معظمها حظي باهتامم األئمة والعلامء ونقدهم

وعىل أجهزة الكشف املعروفة لدهيم من  منهم عىل غرابيلهم وموازينهم

، وضعوا بناءً عليها سلَّامً للتصنيف يميزون به بني الصحيح  قواعد وأصول

فون يف ضوئه املنقطع واملرسل احلسن واملوضوع املنكر ، ويشريون إىل  ، ويعرِّ

 هذا السلَّم التصنيفي مل تكن إال أن معايري.  ما يعتد به وما ال يعتد إن انفرد
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ة وتغايرت بتأثري ي، فقد تعددت بفعل الطائف واحدة عىل مستو األمة

، فام يصح عند طائفة ال يصح عند أخر وما يعتد به عند أهل  املذهبية

 . املدهش أن تلك املدسوسات واملوضوعات  مذهب ال يعتد به عند غريهم

، وأن تلك  حتتل مكاهنا يف الكتبـ حتى بعد ثبوت دسها ووضعها ـ بقيت 

املعايري التصنيفية ظلت حبيسة خلف أسوار اجلانب النظري بعيدة عن 

إننا ال  . التطبيق العميل عند أصحاب املنابر ومتصدري الندوات واملجالس

غ لكنه ـ عىل فداحته ـ ال  .. ننكر هذا كله االكتفاء  أن نغايل فندعو إىليسوِّ

، وإال كنا كمن  ن نتطرف فننادي برتك السنة النبوية، وال يشفع أل بالقرآن

 . تراكمت الرواسب والطحالب يف ساقيته فأمر بردم النبع

لها عدد من  ثمة وجوه كثرية لدحض الدعوة إىل االكتفاء بالقرآن ، فصَّ

، نقف منها  العلامء يف كتبهم وكتاباهتم يمكن الرجوع إليها يف مظاهنا ملن شاء

، أهنا يف حقيقة األمر ارتدادية  األول . ام عالقة ببحثنا هذاعىل وجهني نر هل

 إهليٍّ  . فنحن أمام نصٍّ  ، وهذا ما ال يقول به عاقل تدعو للعودة إىل الصفر

لرسالة موحاة نزل يف القرن السابع امليالدي جممالً مطلقاً عاماً محَّال أوجه 

، ولريسم  نساينليكون رشعةً ومنهاجاً ملا جيب أن يكون عليه السلوك اإل

يف الدارين الدنيا لإلنسان حدود رصاط مستقيم يضمن الفَالحَ والسعادةَ 

. ثم أخذ اإلنسان هذا القرآن املوحى عىل مد القرون ففصل جممله  واآلخرة

ه ورشح ص عامَّ  قَ عملياً ما فهمه من هذاـ، وطبَّ  وجوه مقاصده ومعانيه وخصَّ
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، صادقاً مع نفسه ومع النص يف  أ حيناً فأصاب حيناً وأخط املسطور اإلهلي 

. والتأمل باالكتفاء بالقرآن ـ يف ضوء ما ذكرناه ـ إنام يدعو ببساطة إىل  احلالني

، أو ـ عىل األقل ـ إىل جتاهله  شطب ما حققه الفكر اإلنساين خالل مسريته

 والقفز عنه.

الكتفاء به ، فهو أن هذا القرآن الذي يدعونا البعض إىل ا الوجه الثاينأما 

وشطب وجتاهل جتارب وحماوالت من سبقنا من صحابة وتابعني وأئمة 

(وعلامء يف قراءته وفهمه
8F

(  ينص عىل ثالث مهامت أوكل ليتيم عريب هاشمي ،

 إبالغ الرسالة أوهلا.  القيام هبا من مكة هو حممد بن  عبد اهللا بن عبد املطلب 

           .. : ، وذلك يف قوله تعاىل للناس

   ..  : ، وذلك يف قوله تعاىل للناس تبياهنا ثانيها . ]٦٧ : املائدة [

       .. ] تطبيقها عملياً  ثالثها . ] ٤٤ : النحل

      : ، وذلك يف قوله تعاىل واحلكم بموجبها للناس

        .. ] وينص عىل رعاية . ] ١٠٥ : النساء 

        : اهللا تعاىل هلذه الرسالة باحلفظ يف قوله سبحانه

                                                 
)(-  يف أكثر من موضع من كتبه عىل أن املهمة ُّ من بني هؤالء صاحب القراءة املعارصة، الذي يُرصِ

، وللرد عىل أمثال  جانب البيان والتطبيقإلغفال الوحيدة للرسول هي اإلبالغ والتبليغ يف حماولة منه 

             : هذه املحاوالت هو قوله تعاىل

                ] ٦٥ : النساء [ . 
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  ] وحلاملها باحلامية يف قوله تعاىل ] ٩ : احلجر ، :   ..  

   .. ] وينص أخرياً عىل وجوب طاعة حامل الرسالة .  ] ٦٧ : املائدة

غ تبلييف كل ما قال وفعل وقرر وهو ينفذ ما كلف به من والتأيس به واتباعه 

. فإذا ما ثبت ذلك  ، وذلك يف عرشات آيات التنزيل احلكيم وتطبيقوتبيان 

، فكيف يمكن بعد اكتامل  كله يف قرآن نزعم أننا نؤمن به وندعو إىل االكتفاء به

 ؟ والتأيس به  والتطبيقالتبيان للناس القفز عن دور حامله يف وتبليغه تنزيله 

 باالكتفاء بالقرآن إن كانوا قد لكن من اإلنصاف اإلشارة إىل أن القائلني
خرجوا بقوهلم هذا ـ يف ضوء ما أسلفناه ـ عام رسمه تعاىل وقرره يف كتابه 

القائلني  إن، ف ، وعن مقتضيات العقل السليم من جانب آخر العزيز من جانب
 بأن القرآن أحوج للسنة من السنة للقرآن قد خرجوا بدورهم عنهام يف عدد 

 من املواضع:

، وأصـحاب العبـارة يفرتضـون  رآن هو األصل والسنة هي الفـرعالق -١
 . العكس فيجعلون السنة أصالً والقرآن فرعاً 

، هـو أال  الرشط األسايس يف السنة الصحيحة من حيـث كوهنـا فرعـاً  -٢
، وال عـربة هنـا  تعارض أوتبطل أو ختـالف القـرآن مـن حيـث كونـه أصـالً 

 . ا البعض لتجويز ذلكبالتخرجيات والتأويالت التي يلجأ إليه

   ..   : لقرآن هادٍ بذاته وشافٍ بذاته بدليل قوله تعاىلا -٣

     .. ] وكامل تـام بذاتـه بـدليل قولـه  . ] ٤٤ : فصلت
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ــــاىل    ..         : تع

   .. ] ٣ : املائدة [ .  

، والـزعم بـأن القـرآن أحـوج إىل السـنة  االحتياج من لـوازم النـاقص -٤

 . ٣واملائدة  ٤٤يتعارض عمودياً مع آيتي فصلت 

   ..        : يقول تعاىل -٥

   ] واملحتاج إىل البيان يف اآلية هم الناس  . ] ٤٤ : النحل

، وتكليف اهللا تعاىل لنبيه الكريم بالبيان إنام هو رمحة بالناس  وليس القرآن

 . لعلهم يتفكرون

ما أردنا  ، هو أننا إذا بالتنويه إىل أمر بالغ األمهية اجلزءيبقى أن نختم هذا 

، أن  لديننا بقرآنه وسنته أن يكون قادراً فعالً وحقاً عىل الدفاع عن نفسه بنفسه

(مها قراءة مطلوبةأنقر
9F

(  وأن نزيل عنهام ما حلق هبام من مدسوسات ،

، وأال يمنعنا داء  ، وما تراكم عليهام من مطاعن وشبهات وموضوعات

كل ما يتعارض مع النقل ذ اآلبائية وتقديس الرتاث وأهله من استبعاد ونب

                                                 
)(-  دُ فيها مخسةً وعرش ١٨/١٢/٢٠٠٤بتاريخ دِّ ينَ نرش أحدهم مقالة عىل صفحات اإلنرتنت ، يُعَ

نرش األستاذ ياسني احلافظ من جممع الشيخ أمحد  ٢٩/٤/٢٠٠٥خطأً لغوياً يف القرآن الكريم ، وبتاريخ 

كفتارو مقالةً ثانية ، أجاد يف الردِّ عىل أوهام صاحب املقالة األوىل ، إالأن كلتا املقالتني تشرتكان برؤية 

من منطلق واحد هو البناء القواعدي األمور من منظار واحد هو منظار النحو والرصف ، وتنطلقان 

الشكيل يف اللغة ، دون وقوف عند منطلق أهم ـ فيام نر ـ هو منطلق الداللة واملعنى واملضمون . انظر 

 يف آخر هذا اجلزء .امللحق 
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 . فلقد وضع أهل الصحاح كتبهم دون أن يشعروا بأي الصحيح والعقل السليم

، فلامذا  حرج وهم يستبعدون عرشات ألوف األحاديث التي مل تصح عندهم

ونحن نقرأ يف كتب السرية والسنة النبوية وغريها أخباراً ال  نشعر اليوم باحلرج

(يقرها نقل وال يسيغها عقل
10F

( ؟ ، ثم ال نستطيع استبعادها 

.  مستنكرينوالوصاية سيصيح بنا ـ بالتأكيد ـ دعاة الذل والتذلل والدونية 

 من حكم جليلة باهرة  ونحن هنيب هبؤالء أن يعيدوا قراءة ما تركه لنا النبي 

 ، وأن املـؤمنني  يف مظاهنا تقـرر أن اخلـري بـاق يف هـذه األمـة إىل يـوم القيامـة

ة كالغيث املبارك املعطاء اخلريِّ يف أوله ويف آخره ويف كل قطرة مـاء هبذه الرسال

 . تنزل بينهام

. لنضيف إليـه أننـا  من تعاريف اجلزءنعود ختاماً إىل ما بدأنا به يف أول هذا 
                                                 

)(- رواها  ، وخصوصاً عن مدينة دمشق التي سميت مدينة األبدال أحاديث فضائل البلدان ،

، عن اإلمام عيل بن أيب طالب تارة  صغري والواقدي يف مغازيه وأبو داود يف سننهالسيوطي يف اجلامع ال

وأنس بن مالك تارة ومعاوية بن أيب سفيان وأيب الدرداء وعبادة بن الصامت تارة أخر  . 

، رو منها القرطبي وابن كثري يف تفسريمها عن  وأحاديث السموات واألرض والعرش والكريس

، وخصوصاً ما تعلق بذي القرنني الذي كان يربط خيله  ووهب بن منبه تارة أخركعب األحبار تارة 

، وبالعرش الذي طوقه تعاىل عقاباً له بحية ذات سبعني ألف جناح يف كل جناح سبعون ألف  بالثريا

 . ريشة يف كل ريشة سبعون ألف وجه يف كل وجه سبعون ألف فم يف كل فم سبعون ألف لسان

، وخصوصاً ما رواه اإلمام أمحد عن أيب سعيد  ال جاؤوا بعد العرص النبويوأحاديث فضائل رج

 خيرج رجل من أهل بيتي عند انقطاع الزمان وظهور الفتن يقال  ((:  قال اخلدري أن رسول اهللا 

. ويف األحاديث املنسوبة إىل  . وقل مثل ذلك يف اإلمامني الشافعي وأيب حنيفة وغريمها )) له السفاح

 . بمدحهم أو بقدحهم  النبي 
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، وأننا نجد يف كتـب  ، وإجيازاً ملا قاله وقرره ة تفصيالً ملا فعله رينجد يف الس

، وننتهـي  وتقريـروفعـل ة من قول ريجزته السالصحيح والسنن تفصيل ما أو

 ، تأيت من هذين املصدرين تداء وتأسٍّ ق، بام فيها من طاعة واتباع وا إىل أن السنة

 . عىل حد سواء

) تأيت من  السنة الفعلية فالفوائد واحلكم واألحكام التي نطلق عليها اسم (

 ) تأيت السنة القولية ( ، والفوائد واحلكم واألحكام التي نطلق عليها اسم السرية

 . من كتب الصحيح والسنن

إننا مع سامحة الدكتور القرضاوي فعالً وحقاً يف دعوته املقتضبة إىل 

إىل التمييز ال إىل  ة. ونر فيها دعو وجوب التفريق بني السرية والسنة

،  ، باعتبار ما أرشنا إليه آنفاً من أن السرية مصدر السنة الفعلية االستبعاد

، مهام تعددت  وة إىل إعادة النظر باحرتاس يف كتب فقه السرية وغريهاودع

، ملا فيها من إشكاليات وملا حوته من تأويالت وتوظيفات  عناوينها

، وما زال كثريون يعتربوهنا اليوم  واستنباطات تراكمت عىل مر القرون

لُ  قِ لُ القولَ فيه . وهذا ما سنفصِّ  مرتبةً عن القرآن والسنة مرجعاً ترشيعياً ال يَ

 . بعونه تعاىلاجلزء الثالث يف 
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وكـان بـأ  ن  .نإن الذين  منوذ ا لالذين  وذ ولا لالوذ          51:6جاء يف سـورة املادـ ة 

 52:2ينصأ املعطوف عىل اسم إن فيقول والصابئني كام فعـ  ذـ ا يف سـورة الةقـرة 
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وكان بأ  ن يرفع الفاع  فيقول  ال نو ل عهدي الظذ ي   924:2جاء يف سورة الةقرة 

 الظاملون.

 االسم املؤنث:ت كري خرب  -3

وكان بأ  ن يتةع خرب  .إن رمحة اهلل قرنب ن  احملسذو   65:2جاء يف سورة األعراف 

 إن اسمها يف التأنيث فيقول قريةة.

 تأنيث الع د ومجع املع ود: -4
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وكـان بـأ  ن  .لقطعو وم اثويت عشرة أسذا ا   أاذ     951:2جاء يف سورة األعراف 

 ي كر الع د ويأيت بمفرد املع ود فيقول اثنتي عرش سةطًا.

 ضمري العاد  عىل املثنى:مجيع ال -6

وكـان بـأ  ن يثنـي  .وذيان صوذن ن اصموذن ا ب ر هذم     91:22جاء يف سورة احلج 

 الضمري العاد  عىل املثنى فيقول خصامن اختصام يف رهبام.

  تى باسم املوصول العاد  عىل اجلمع مفردًا: -5

ســم وكــان بــأ  ن بمــع ا .لصضذذمم ل لذذيي ص  ذذ ا 51:1جــاء يف ســورة التوبــة 

 املوصول العاد  عىل ضمري اجلمع فيقول خضتم كال ين خاضوا.

 جزم الفع  املعطوف عىل املنصوب: -2

لأنفق ا ا  رزقو لم نذ  قاذأ أن نذ أح أمذدلم ايذ و  رقذ ل ر         91:53جاء يف سورة املنافقون 

ف وكان بأ  ن ينصـأ الفعـ  املعطـو .ل ال أصرأين إىل أجأ قرنب   صدق لأل  ن  الوذ ي  

 فأص ق و كون.

 جع  الضمري العاد  عىل املفرد مجعًا: -8

نثلذهم لنثذأ الذيي اسذم قد نذ را   لنذ  أ ذ وو نذ  م لذ   وذب اهلل            92:2جاء يف سـورة الةقـرة 

وكان بأ  ن بع  الضمري العاد  عىل املفرد مفـردًا فيقـول اسـتوق .. ذأ  . و روم

 اهلل بنوره.

 نصأ املعطوف عىل املرفوع: -1

لك  الراسخ ن ب العلم نوهم لايؤنو ن نؤنو ن مب  أنزل إلرذ  لنذ     952:4يف سورة النساء جاء 
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 .أنزل ن  قال  لايقرن  الوالة لايؤأ ن الزل ة لايؤنو ن   هلل لالر م اآلصذر ألل ذ  سذرؤأرهم أجذرا  عظرنذ      

 وكان بأ  ن يرفع املعطوف عىل املرفوع فيقول واملقيمون الصالة.

 املضاف إليه:نصأ  -91

لل   أ قو ه نعن و  عد  راو نسذم  لرقذ ل   وذب السذر  و عذين إنذ         91:99جاء يف سورة ذود 

 وكان بأ  ن برَّ املضاف إليه فيقول بع  رضاء. .لفرح  خ ر

  تى بجمع كثرة حيث  ري  القلة: -99

معها مجع  ن ببأ وكان  .ل  متسو  الو ر إال أن ن   نعذدلوة  81:2جاء يف سورة الةقرة 

 قلة حيث  هنم  راد القلة فيقول  يامًا مع ودات.

  تى بجمع قلة حيث  ري  الكثرة: -92

 .ُلِمَب على الين  ن  قالكم لعلكم أمق ن أن ن   نعذدلواو  984و983:2جاء يف سورة الةقرة 

 يومـًا فيقـول  يامـاً  31وكان بأ  ن بمعها مجع كثرة حيث  ن املراد مجع كثرة ع تـه 

 مع ودة.

 حيث بأ إفراده:مجع اسم علم  -93

لإن إلر س ي  ايرسل ..سالم على إلر س ..إن  ن   932-923:32 جاء يف سورة الصافات

فلام ا قاله إلياسني باجلمع عن إلياس املفرد؟ فمـن اططـأ لغويـًا تغيـري  .عا ون  ايذؤنو  

لالم  لالزنم ن لاذ ر   3-9:16ورة التني اسم العلم ُحةًَّا يف السجع امُلتَكلَّف. وجاء يف س

فلام ا قال سينني باجلمع عن سيناء؟ فمن اططأ لغويًا تغيري اسـم  .سرو  لويا الالد األن 

 العلم ُحةَّا يف السجع امُلتَكلَّف.

  تى باسم الفاع  ب ل املص ر: -94
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ق لايغذر  للكذ  الذربن نذ  منذ       لرس الرب أن أ ل ا لج وكم ِقَاِأ ايشر 922:2جاء يف سورة الةقرة 

والصواب  ن ُيقال ولكن الـرب  ن تؤمنـوا بـاهلل  .  هلل لالر م اآلصر لايالئكة لالكم   لالواذر  

 ألن الرب ذو اإليامن ال املؤمن.

 نصأ املعطوف عىل املرفوع: -96

لاي  ذ ن  عذدوم إ ا ع وذدلا لالوذ  رن  ب الا سذ و لالضذراو لمذ          922:2جاء يف سورة الةقرة 

 . وكان بأ  ن يرفع املعطوف عىل املرفوع فيقول واملوفون.. والصابرون.الا س

 وضع الفع  املضارع ب ل املايض: -95

إن نثأ عرسى عود اهلل لنثأ موم صلق  ن  أرا  ثم قذ ل لذ  لذ      61:3جاء يف سورة آل عمران 

وكان بأ  ن يعترب املقام ال ي يقتيض صيغة املايض ال املضارع فيقول قال لـه  . رك ن

 كن فكان.

 مل يأت بجواب ملَّا: -92

 لن   وا ا    لأمجعذ ا أن ععلذ ه ب ار  ذة اوذب لألمروذ  إلرذ         96:92جاء يف سورة يوسف 

التـي قةـ   وحينـا  فأين جواب ملَّا؟ ولو ح ف الواو .لموا وهم   نروم ويا لوم ال نشعرلن

 الستقاَم املعنى.

  تى برتكيأ يؤدي إىل اضطراب املعنى: -98

إن  أرسلو ك ش ودا  لناشرا  لنينرا لمؤنو ا   هلل لرسذ ل  لأعذزرله    1و8:48جاء يف سورة الفتح 

وذنا ترى اضطرابًا يف املعنى بسةأ االلتفات مـن خطـاب  .لأ قرله لأساح ه  كرة لأصرال

روه وتـوقروه عادـ  عـىل حمم  إىل خطاب  غريه، وألن الضمري املنصوب يف قولـه تعـزو

 ذـ ا مـا ،الرسول امل كور آخرًا ويف قوله تسةحوه عاد  عىل اسم اجلاللة املـ كور  والً 
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روه  يقتضيه املعنى. وليس يف اللفظ ما يعنيه تعيينًا يزي  اللةس. فـنن كـان القـول تعـزو

عىل الرسول يكون كفرًا، ألن التسةيح هلل فقط،  وتوقروه وتسةحوه بكرًة و صياًل عاد اً 

وإن كان القول تعزروه وتوقروه وتسةحوه بكرًة و صياًل عاد ًا عـىل اهلل يكـون كفـرًا، 

يه!!  ألنه تعاىل ال حيتاج ملن يعزره ويقوو

َن املمنوع من الرصف: -91  َنوَّ

 .  ل نذذق قذذ ارنراَُنطذذ ُ  علذذرهم   نرذذة نذذ   ضذذة لألذذ ا  96:25جــاء يف ســورة اإلنســان 

ُن المتناعها عـن الرصـف؟ إهنـا عـىل وصن مصـابيح. وجـاء يف  بالتنوين مع  هنا ال ُتنَوَّ

فلــام ا قــال سالســاًل  .إنذذ  أعمذذدن  للكذذ  رن  سالسذذال  لأاذذالال  لسذذع ا 4:25ســورة اإلنســان 

ُن المتناعها من الرصف.  بالتنوين مع  هنا ال ُتنَوَّ

 :ت كري خرب االسم املؤنث -21

اهلل اليي أنزل الكم     يق لايرزان لن  ندرن  لعأ الس عة  92:42جاء يف سورة الشورى 

 فلام ا مل يتةع خرب لع  اسمها يف التأنيث فيقول قريةة؟ .قرنب

  تى بتوضيح الواضح: -29

 ن  مل عذد  وذر م ثالثذة أنذ م ب ايذع لسذاعة إ ا رجعذمم ألذ           915:2 جاء يف سورة الةقرة

فلام ا مل يق  تلك عرشة مع ح ف كلمة كاملة تالفيًا إليضـا  الواضـح،  .ل نلذة عشرة 

 ألنه من يظن العرشة تسعة؟

  تى بضمري فاع  مع وجود فاع : -22

مع ح ف ضمري الفاع  يف  .َلأَسرُّلا الوج ى الين  ظلنذ ا  3:29جاء يف سورة األنةياء 

وا لوجود الفاع  ظاذرًا وذو ال ين.   رسُّ
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 لتفات من املاابأ إىل الغادأ قة  إامام املعنى:اال -23

ممذى إ ا لوذمم ب الفلذ  لجذرن   هذم  ذرن  اراذة ل رمذ ا  هذ            29:91جاء يف سورة يـونس 

. فلام ا التفت عن املاابأ إىل الغادأ قة  امـام املعنـى؟ واألصـحُّ  ن ج وأه  رن  ع صف

 يستمرَّ عىل خطاب املاابأ.

 اد  عىل املثنى: تى بضمري املفرد للع -24

فلام ا مل ُيَثنو الضـمرَي العادـَ   .لاهلل لرس ل  أمق أن نر ذ ه  52:1جاء يف سورة التوبة 

 عىل االثنني اسم اجلاللة ورسوله فيقول  ن يرضومها.

  تى باسم مجع ب ل املثنى: -26

يقول واططاب )كام  .إن أم    إىل اهلل  قد صفق قل  كنذ   4:55جاء يف سورة التحريم 

ه حلفصة وعادشة. فلام ا مل يق  صفا قلةاكام ب ل صفت قلوبكام إ   نه  الةيضاوي( موجَّ

 ليس لالثنتني  كثر من قلةي؟

 .http://www.islameyat.com املرجع: -
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ٌاألستاذٌياسنيٌاحلافظٌ ٌالنصٌاحلريفٌلردِّ

ْتٌيفٌاإلنرتنت َ
ٌعىلٌاملقالةٌالتيٌُنرشر

ٌ
ٌ:ٌاحلمدٌهللٌربٌالعاملنيٌوالصالةٌوالسالمٌعىلٌسيدناٌحممدٌوعىلٌآلهٌوصحبهٌأمجعنيٌوبعد

ٌبعنوان: َ
ٌفقدٌاطَّلعتٌعىلٌماٌُنرشر

 مخسةٌوعرشونٌخطًأٌلغويًاٌيفٌالقرآنٌالكريم!!!

َّيْنٌ بٌيفٌالعربييةٌٌفأدركُتٌأنٌصاحَبٌ
هذهٌاألوهامٌاخلمسةٌوالعرشينٌليي ٌمر

بسهمٌولي ٌلهٌمنهاٌنصيب،ٌفلمٌألتفتٌإىلٌأوهامهٌوأعرضتٌورأيتٌمنٌاألفضي ٌَأْنٌ

ُ ٌنفيسٌوأضيِّعٌالوقتٌيفٌالردٌعليها. ٌالٌُأْشغر

ٌعىلٌماٌرأيتٌفصارحنيٌبعضٌاألحبابٌبرغبتهٌيفٌأنٌأردٌعليهاٌ ٌاألمَرٌملٌجيرر غرَيٌَأنَّ

قٌكالمٌالعيربٌأنٌفيهياٌشيبهةٌمينٌالصيوابٌ َّْنٌملٌيتعمَّ
حتىٌالٌيظنٌَمْنٌيطلعٌعليهاٌمر

ْحَمٌفيمْنٌَشْحُمُهٌَوَرُم،ٌفنزلتٌعندٌرغبته،ٌوخطرٌعىلٌقلبيٌقولٌاهللٌ :ٌفيحسبٌالشَّ

.ٌ

نَْيَ ٌمنٌكتابٌاهللٌالكريمٌودينهٌاحلنيفٌبالَوعر ٌيفٌقيولٌومتثلتٌحالٌمنٌيريدونٌال

ٌالشاعر:
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ٌصيييرةٌيومييًاٌليوهنهييا ٌكنيياط ص

ٌ

يُ ٌٌ هاٌوَأْوهىٌَقْرَنيُهٌالَوعر ْ
ٌفلمٌُيِضر

ٌاهللٌٌ ٌاألوهامٌسائاًل دٌعىلٌهذه ٌالقارئٌاحلبيبٌالرَّ يلٌولكٌالتوفيقٌٌفإليكٌأهيا

داد. ٌوالسَّ

ٌقال:ٌرفعٌاملعطوفٌعىلٌاملنصوب:ٌ-5

ٌ[ٌ:1/16ءٌيفٌسورةٌاملائدةٌ]جا

ٌٌ

(ٌفيقول:ٌ)والصابئني(،ٌكامٌفعي ٌهيذاٌ وكانٌجيبٌأنٌينصبٌاملعطوفٌعىلٌاسمٌ)إنَّ

ٌ[.22/51[ٌواحلجٌ]2/12يفٌسورةٌالبقرةٌ]

ٌاآليةٌبتاممها:ٌأقول:



ٌ

ٌبهٌأنهٌإذاٌُعطفٌعىلٌاسمٌ لقدٌتقررٌيفٌعلمٌالنحوٌاملستنبطٌمنٌالكالمٌالعريبٌامُلْحَتجِّ

(ٌقب ٌجميءٌاخلربٌلَكٌأنٌتنصبٌاملعطوفٌإذاٌطابقٌاخليربٌاألسيامءٌاملتعاطفيةٌألنيهٌ )إنَّ

ٌغريٌالعطف،ٌنحو: ٌلي ٌلَكٌغرضٌمعنويٌّ

ٌخالداًٌ وسعيدًاٌمسافران(،ٌولكٌأنٌترفعٌاملعطوفٌإذاٌكانٌهناكٌغرضٌمعنويٌٌ)إنَّ

رٌلهٌخربٌحمذوفٌوتكونٌاجلملةٌمنٌاملبتدأٌواخلربٌ يمتازٌبهٌاملعطوفٌفُيْعَرُبٌمبدأٌوُيَقدَّ

ٌوالعم ٌالصال ٌ ٌاإليامن ٌأن َرْت ٌَقرَّ ٌالكريمة ٌفاآلية ٌوخربها، ) ٌ)إرنَّ ٌبنيٌاسم معرتضة

ٌع ٌواخلوف ٌاحلُزن
َبانر ٌكلمةٌُيْذهر ٌُرفرَعْت ٌاملايضٌوإنام ٌيف ٌدينه ٌكان ٌمهام ٌصاحبهام ن

رٌمجلةٌمعرتضةٌ)والصابئونٌكذلك(ٌألنٌ َلْتٌمعٌخربهاٌاملقدَّ )الصابئون(ٌوحدهاٌوُجعر
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ٌوالنصارىٌوالذينٌ ٌاألصنافٌ)اليهود ٌبقيِّة الصابئنيٌهمٌالٌكتابٌسامويٌهلمٌودون

اٌوعملواٌصاحلًا،ٌفالباقونٌوهمٌذووٌآمنوا(ٌيفٌاملرتبةٌفإذاٌكانٌالصابئونٌينجونٌإذاٌآمنو

ٌبنٌ ٌصابئ ٌقول ٌقلنا ٌملا ٌويشهد ٌالٌحمالة، ٌبالنجاة ٌأوىل ٌاإليامن ٌيف ٌوماضص كتبٌمنزلة

ٌاألدبٌ] ٌيفٌخزانة ٌيفٌالسجنٌيف51/352ٌاحلارثٌالربمجيٌوهو ٌقاهلا ٌمنٌقصيدة ]

ٌقدٌسجنهٌهلجوهٌبنيٌجرولٌبنٌََنَْش :ٌاملدينةٌوكانٌعثامنٌبنٌعفانٌ

ٌسيىٌيفٌاملدينيةٌَرْحُليهٌُفمنٌَيُكٌأم

ٌ

ٌييييياٌَلَغريييييُبٌٌ ٌفييييإقٌَوَقيَّييييار 

ٌ
ٌ) قيار:ٌاسمٌفرسٌالشاعر،ٌوقدٌعطفٌالشاعرٌ)قيار(ٌبيالرفعٌقبي ٌجمييءٌخيربٌ)إرنَّ

ٌلهٌغرضًاٌمعنويًاٌيمتازٌبهٌاملعطوف،ٌوهوٌأنهٌإذاٌكانٌفرسٌالشياعرٌيشيعرٌبالغربيةٌ ألنَّ

َنٌصاحبهٌيفٌاملدينةٌفمنٌ بابٌأوىلٌأنٌتكونٌمعاناةٌالشاعرٌوهوٌحيوانٌأعجمٌوقدٌُسجر

. ٌآلالمٌالغربةٌأشدَّ

والتقدير:ٌفإقٌيٌوقيارٌكذلكٌيٌلغريبٌياٌفي)قيار(ٌمبتيدأ،ٌخيربهٌحميذوفٌتقيديرهٌ

(ٌواجلملةٌاعرتاضيةٌو)لغرييب(ٌاليالزمٌاملزحلقيةٌوغرييبٌخيربٌ )كذلك(ٌأوٌ)غريب 

.) ٌ)إرنَّ

ٌ.[ٌبتحقيقٌعبدٌالسالمٌهارون51/352انظر:ٌخزانةٌاألدبٌ]ٌ-

ٌ[ٌبتحقيقٌحممدٌحمييٌالدينٌعبدٌاحلميدٌ.5/311ورشحٌابنٌعقي ٌ]ٌ-

ٌ[ٌبتحقيقٌمازنٌاملباركٌرمحهٌاهللٌومراجعةٌاألفغاق.2/121ومغنيٌاللبيبٌالبنٌهشامٌ]ٌٌ-

ٌ[.531ومذكراتٌلسعيدٌاألفغاقٌ]صٌ-

ٌقال:ٌنصبٌالفاع :ٌ-2

ٌ[:2/521جاءٌيفٌسورةٌالبقرةٌ]

ٌٌ
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ٌاآليةٌبتاممها:ٌ:أقول



ٌ

هذهٌقراءةٌمحزةٌوحفصٌوعليهٌفي)عهدي(ٌفاع ،ٌو)الظاملني(ٌمفعولٌبه،ٌواملعنيى:ٌ

ٌمنٌولدكٌياٌإبراهيم:ٌتقولٌنال معرويفٌالقريَبٌوالبعيد،ٌٌالٌُتصيُبٌاإلمامُةٌأهَ ٌالظُّْلمر

وقرأٌغريمهاٌ)الٌينالٌعهديٌالظاملون(ٌوعىلٌهذهٌالقراءةٌ)عهيدي(ٌمفعيولٌبيهٌمقيدمٌ

رٌواملعنى:ٌالٌيناُلٌالظاملونٌعهديٌوهوٌاإلمامُة.ٌتقول:ٌالٌيناُلٌ و)الظاملون(ٌفاع ٌمؤخَّ

ٌمياٌاملكافَأَةٌاملهمُ ،ٌقالٌاإلمامٌالبيضاويٌبعدٌأنٌذكرٌالقراءتني:ٌ)واملعنىٌو احدٌإذٌُك ُّ

ٌناَلَكٌفقدٌنرْلَتُه(.

ٌ]انظرٌتفسريٌاآليةٌيفٌالبيضاويٌوالنسفي[ٌ-

ٌتذكريٌخربٌاالسمٌاملؤنث:قال:ٌٌ-3

ٌ[:1/11جاءٌيفٌسورةٌاألعرافٌ]

ٌ

.) (ٌاسمهاٌيفٌالتأنيثٌفيقول:ٌ)قريبة  ٌوكانٌجيبٌأنٌُيْتبرَعٌخربٌ)إرنَّ

ْي ،ٌََنرْيق..(ٌإنٌكلمةٌ)قٌأقول: ْي ،ٌَصهر ْي (ٌكوزنٌاملصدر:ٌ)َرحر ريب(ٌعىلٌوزنٌ)َفعر

ٌ ٌبهٌعنٌاملذكرٌواملؤنثٌوالواحدٌواملثنىٌواجلمعٌبلفظٌواحد،ٌتقول:ٌحممد  رَبُ واملصدرٌُُيْ

،ٌفمنٌعادةٌالعربٌأنٌُيْعطواٌ ،ٌوالفاطمتانٌَعْدل  ،ٌواملحمدانٌَعْدل  ٌَعْدل  ،ٌوفاطمة  َعْدل 

ًاٌحكَمٌذلكٌاليشء،ٌحتقيقًاٌملقتىضيٌاملشيايةٌويشيهدٌالسيتعاملٌاليشءٌالذيٌيشبهٌشيئ

اءٌواللييثٌمينٌقيولٌأوسٌابينٌ ْي (ٌللمؤنثٌدونٌأنٌتلحقٌبهٌالتاءٌماٌأنشدهٌالفيرَّ
)َفعر

ٌحجر:
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ةٌص ييزَّ
مييانٌبرعر ٌوالزَّ ٌإرذرٌالنيياُسٌنيياس 

ٌ

ٌوإرْذٌٌ ٌصيييديق  رص ٌعييامَّ ٌُمَسيييارعُفٌٌُأمُّ

ٌ
ٌوأنشدٌالفراء:

ٌالرخي ٌيفٌييومر ٌسيألترنيفلوٌَأنَّكر
ر
ٌاء

ٌ

ْيُقٌطالَقيَكٌملٌأبييْ ٌوأنيتٌٌ ٌَصيدر

]أوردهٌصياحبٌاخلزانيةٌنقياًلٌعينٌومنٌشواهدٌاستعامهلاٌٌلغيريٌاملفيردٌقيولٌالشياعر:ٌٌ

ٌالصاغاقٌيفٌالُعباب[

ٌقلوَبنييا ٌَنَصييْبَنٌاهلييوىٌرييمٌاْرمَتَيينْيَ

ٌ

ٌٌ ٌَوُهييينَّ
ص
ٌَأْعيييَداء ٌصيييديُقٌبيييَأعنير

ٌ
ٌوكقولٌأحدٌالطائينَي:

ٌفيي ْييبص ٌبنييوٌهلر ٌالٌَتييُكٌُمْلغييياًٌَخبييري 

ٌ

ٌٌ تر ٌإذاٌالطيييرُيٌَميييرَّ ْبييييا
ٌمقاليييًةٌهلر

ٌ
. ٌخبري  ٌأيٌبنوٌهلبص

ٌ.ٌوكقولهٌتعاىل:

ٌٌٌ.ٌومنٌشواهدٌاستعامهلاٌللمثنى:ٌقولهٌتعاىل:

ٌ[5/311،561،ٌوابنٌعقي :1/121ٌ]انظرٌاخلزانة:ٌٌ-

ٌية،ٌفقدٌذكرٌيفٌ)قريب(ٌعدةٌأقوالٌاخرتُتٌأرجَحهاٌعندي[]انظرٌتفسريٌالبيضاويٌلآلٌ-

ٌقال:ٌتأنيثٌالعددٌومجعٌاملعدود:ٌ-1

ٌ[:1/511جاءٌيفٌسورةٌاألعرافٌ]

ٌ

َرٌالعددٌويأيتٌبمفردٌاملعدودٌارنيٌعرشٌسبطًا. ٌوكانٌجيبٌأنٌُيَذكِّ

ٌ)ارنيني(ٌٌ(66إىلٌ)ٌ(55معلومٌأنٌمتييزٌاألعدادٌمينٌ)ٌأقول: مفيردٌمنصيوبٌوأنَّ
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و)العرشة(ٌاملركبةٌيوافقانٌاملعدود،ٌوحسبٌالظاهرٌكانٌينبغيٌأنٌتأيتٌاآليةٌكامٌزعيمٌ

وقطعناهمٌارنيٌعرشٌسبطًا،ٌولكنٌهذاٌالظاهرٌلي ٌاملقصودٌب ٌالوجهٌماٌذهبٌإلييهٌ

ٌ[ٌأنٌ)أسباطًا(ٌليستٌمتييزًاٌبي ٌهييٌبيدلٌمين116ابنٌهشامٌيفٌشذورٌالذهبٌ]ص

)رانتيٌعرشة(ٌوالتمييزٌحمذوفٌوالتقدير:ٌارنتيٌعرشةٌفرْرَقًةٌوكيذلكٌذكيرٌيفٌأوضي ٌ

[ٌفقال:ٌ)أسباطًا(ٌبدالًٌمنٌ)ارنتيٌعرشة(ٌوالتمييزٌحمذوفٌأيٌارنتي3/222ٌاملسالكٌ]

ر،ٌومينٌحيذفٌ َرٌالعددانٌألنٌالسيبطٌُميَذكَّ عرشةٌفرقةٌولوٌكانٌ)أسباطًا(ٌمتييزًاٌَلُذكِّ

ٌ:التمييزٌأيضًاٌقولهٌ

ٌ

في)أمثال(ٌليستٌمتييزًاٌلي)عرش(ٌألنٌالعرشةٌاملفردةٌختيالفٌاملعيدودٌفكيانٌينبغييٌ

ٌ تأنيثهاٌفيقال:ٌفلهٌعرشةٌأمثاهلاٌوإنيامٌالتميييزٌحميذوفٌوالتقيدير:ٌفليهٌعرُشيٌحسيناتص

يَرٌمعيدودهٌ)عرشي(ٌو)أمثاهلي ا(ٌنعيتٌأمثاهلا،ٌفالتمييزٌ)حسنات(ٌوهوٌمؤنيثٌليذاٌُذكِّ

ٌللحسنات.ٌ

ٌ]انظرٌاآليةٌيفٌتفسريٌالبيضاوي،ٌويفٌإعرابٌالقرآنٌالكريمٌملحييٌالدينٌالدرويش[ٌ-

ٌقال:ٌمجعٌالضمريٌالعائدٌعىلٌاملثنى:ٌ-1

ٌ[:22/56جاءٌيفٌسورةٌاحلجٌ]

ٌ

طٌميادةٌتأيتٌ)َخْصم(ٌللمفردٌواملثنىٌواجلمعٌواملؤنث،ٌففيٌالقاموسٌاملحييٌأقول:

ه: ٌ)خصم(ٌماٌنصُّ

مٌمجعٌُخُصومٌوقدٌيكونٌلالرننيٌواجلمعٌواملؤنث(ٌانتهى. ٌ)واخلَْصمٌاملياصر
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وإنامٌجازٌفيهٌذلكٌألنهٌيفٌاألص ٌمصدرٌواملصدرٌجيوزٌأنٌيأيتٌللميذكرٌواملؤنيثٌ

واملفردٌواملثنىٌواجلمعٌبلفظٌواحد،ٌوجيوزٌفيهاٌوجهٌآخرٌوهوٌأنهٌقدٌمُجرَعٌ)اختصموا(ٌ

لمعنىٌألنٌاملتياصمنيٌكانواٌفرقيًاٌشيتى،ٌجياءٌيفٌتفسيريٌالبيضياوي:ٌ)هيذاٌمراعاًةٌل

خصامن:ٌأيٌفوجانٌخمتصامن،ٌليذلكٌقيال:ٌاختصيمواٌمحياًلٌعيىلٌاملعنيىٌامليرادٌييمٌ

ٌاملؤمنونٌوالكافرون(.

ٌ:جميءٌ)اخلَْصم(ٌللجمعٌيفٌقولهٌٌوانظر



 [:25-21ص].ٌ

يقولٌالبيضاويٌيفٌتفسريٌهذهٌاآليةٌواخلصمٌيفٌاألص ٌمصدرٌولذلكٌُأْطلرَقٌعيىلٌ

ٌاجلمع.

ٌقال:ٌأتىٌباسمٌاملوصولٌالعائدٌعىلٌاجلمعٌمفرداًٌٌ-1

ٌ[:6/16جاءٌيفٌسورةٌالتوبةٌ]

ٌ

وصولٌالعائيدٌعيىلٌضيمريٌاجلميعٌفيقيول:ٌخضيتمٌوكانٌجيبٌأنٌجيمعٌاالسمٌامل

ٌكالذينٌخاضوا.

يرىٌالنحاةٌالبرصيونٌوالكوفيونٌجيوازٌحيذفٌالنيونٌمينٌآخيرٌاألسيامءٌٌأقول:

املوصولة،ٌفالبرصيونٌَيَرْوَنٌأنٌحذفهاٌللتيفييفٌألنٌاالسيمٌاملوصيولٌقيدٌاسيتطالٌ

ٌبجملةٌالصلةٌبعده.ٌ

تٌلغيًةٌليبعضٌالقبائي ٌالعربييةٌوالكوفيونٌَيَرْوَنٌحذفٌالنونٌمنٌآخرٌاملوصيوال
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وهي:ٌبلحارثٌبنٌكعبٌوبعضٌربيعةٌوُهذي ٌوُعقيي ،ٌويشيهدٌليذلكٌمياٌوردٌمينٌ

ٌأشعارهمٌبحذفٌالنونٌكقولٌاألخط ٌالتغلبيٌيفٌهجاءٌجرير:

ٌ ييييَّ ٌَعمَّ ٌإرنَّ ٌالليييذاَأَبنييييٌُكَلْييييبص

ٌ

كيياٌاألَْغييالالٌ ٌَقييَتالٌامللييوَكٌوفكَّ

ٌ اج: ٌوكقولٌرؤبةٌبنٌالعجَّ

ييذونحيينٌ ٌصييبَّحواٌالصييباحاٌالَّ

ٌ

ْلحاحييياٌ ٌييييومٌالنَُّيْيييي ٌغيييارًةٌمر

ٌ
ٌوكقولٌآخر:

يُذونحنٌ راًٌٌالَّ واٌرَشَ ُ ٌَطيريَّ
ٍص ٌبُعكيا

ٌ

َكٌ بًاٌباملصاقي ٌ ٌقومر ٌمنٌُرْوسر

ٌ
ٌوكقولٌأشهبٌبنٌُرَمْيلة:

ٌ ٌدميياؤهمٌالييذيإرنَّ ٌحانييتٌبرَفْلييجص

ٌ

ٌخاليدٌرٌ ٌيياٌُأمَّ ٌالقيومر ٌهُمٌالقوُمٌك ُّ

ٌ
الذين(ٌفاألصي ٌإنٌاليذينٌحانيتٌبفليجٌدمياُؤهمٌكيامٌحذفٌالشاعراٌلنونٌ)منٌ

ُحذفتٌمنٌاآليةٌالكريمة،ٌوالتقديرٌ)وخضتمٌكالذينٌخاضوا(ٌوقي ٌيفٌختيريجٌاآلييةٌ

 أقوالٌأخرىٌالٌأطي ٌبذكرها.

ٌوالبيضاويٌيفٌتفسريٌاآلية[5/252ٌواملغني1/1ٌٌواخلزانة5/16ٌٌ]انظرٌأوض ٌاملسالكٌٌ-

ٌملنصوب:قال:ٌجزمٌالفع ٌاملعطوفٌعىلٌاٌ-1

ٌ[:13/51جاءٌيفٌسورةٌاملنافقونٌ]



ٌ

َدَقٌوأكون. ٌوكانٌجيبٌأنٌينصبٌالفع ٌاملعطوفٌعىلٌاملنصوبٌَفَأصَّ



ٌٌتابعٌ  ٌالسريةوٌالسنةيفٌٌالثابتٌواملتغريٌمخسةٌوعرشونٌخطًأٌلغويًاٌيفٌالقرآن:ٌٌللملحقٌأول 

 

513 

ْعُطوَنٌاليشيَءٌُحْكيَمٌمياٌأشيَبَهُهٌيفٌمعنياهٌإنٌالعربٌقدٌينظرونٌإىلٌاملعنىٌَفيٌٌُأقول:

[ٌفقدٌذكرٌمنٌذلكٌصيورًاٌكثيريًةٌمين2/115ٌدونٌلفظهٌانظرٌيفٌذلكٌمغنيٌاللبيبٌ]

ٌكالمٌالعرب.

َنْتٌبنصيبٌ)أكيوَن(ٌقيرأٌيياٌأبيوٌعميروٌأحيدٌالقيراءٌالسيبعة:ٌ وَبْعُدٌفإنٌاآليةٌُقرر

َيٌيفٌهذهٌالقيراءةٌلفيظٌامل دَقٌوأكوَن(ٌوقدٌُرْوعر َق(ٌ)فأصَّ يدَّ عطيوفٌعلييهٌوهيوٌ)َفَأصَّ

املنصوبٌبأنٌمضمرةٌوجوبًاٌبعدٌفاءٌالسببيةٌفُعطفٌعليهٌ)أكوَن(ٌبالنصيب،ٌوقرئيتٌ

َق(ٌألنهٌجوابٌالرشطٌمنٌحييثٌاملعنيى،ٌألنٌ دَّ اآليةٌبجزمٌ)أكْن(ٌعطفًاٌعىلٌحمّ ٌ)َأصَّ

ْقٌو يدَّ رقٌإىلٌأجي ٌقرييبٌَأصَّ رتنيٌإىلٌأج ٌقرييبٌإنٌتيؤخِّ أكيْنٌمينٌاملعنىٌلوالٌأخَّ

ُهٌصاحبٌاملغنيٌ)العطفٌعىلٌاملعنى(ٌ] ٌ[.2/112الصاحلنيٌوقدٌسامَّ

إنٌاملضارعٌاملجزومٌيفٌجوابٌالطلبٌيفٌمذهبٌاجلمهورٌإنامٌهوٌجمزومٌبأداةٌرشطٌ

رةٌمعٌفع ٌالرشطٌفنحو:ٌُاْصُدْقٌَتنُْجٌتقديره:ٌاصدقٌإرْنٌَتْصُدْقٌَتنُْجٌويشهدٌلذلكٌ مقدَّ

ٌه:قولٌأيبٌدؤادٌاإليادّيٌبقول

يَّيييييتكْمٌلعييييي ٌّ
ٌفيييييَأْبُلْوقٌَبلر

ٌ

يييياٌ ْجٌَنَويَّ ٌأصيييياحلُُكْمٌوأسييييتْدرر

ٌ
ْج(ٌبياجلزمٌمعطيوفٌعيىلٌمعنيىٌمجليةٌ)لعي ٌُأصياحلُُكْم(ٌألنٌالتقيديرٌ في)أستدرر

ٌاملعنوّي:ٌفأبلوقٌإنٌتبلوقٌأصاحلُْكمٌوأستدرْج.

جها[وتفسريٌالبيضاويٌفقدٌذكرٌالقراءاتٌالثالثٌلآليةٌوخ2/112ٌ]انظرٌاملغنيٌٌ- ٌرَّ

ٌقال:ٌجعَ ٌالضمرَيٌالعائدٌعىلٌاملفردٌمجعًا:ٌ-1

 [:2/51جاءٌيفٌسورةٌالبقرةٌ]

ٌ
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وكانٌجيبٌأنٌجيع ٌالضمريٌالعائدٌعىلٌاملفيردٌمفيردًاٌفيقيول:ٌاسيتوقد..ذهبٌاهللٌ

ٌبنوره.

تقدير:ٌمثلهمٌكمث ٌالفيوجٌاليذيٌاسيتوقدٌنيارًاٌاآليةٌعىلٌحذفٌمضافٌوالٌأقول:

ٌللفوج،ٌفحذفٌاملنعوتٌوأقيمٌالنعُتٌُمقاميه،ٌوهيذاٌكثيريٌ )فالذي(ٌقب ٌاحلَذفٌَنْعت 

ٌ.كقولهٌتعاىل:ٌ

،ٌو)الفوُج(ٌاسمٌمجعٌالٌمفردٌلهٌمنٌلفظيهٌوإنيامٌ التقدير:ٌأنٌأعم ٌدروعًاٌسابغاتص

اسمٌاجلمعٌلكٌأنٌتعاملهٌمعاملةٌاملفردٌمراعاًةٌللفظهٌمفردهٌمنٌمعناهٌرج ٌأوٌامرأة،ٌو

ٌ[516]انظرٌكتابنيا:ٌالتحليي ٌالرصييفٌالصيفحةٌولكٌأنٌتعاملهٌمعاملةٌاجلمعٌباعتبارٌمعناهٌ

يَرٌيفٌ)حوليه(ٌٌالفيوج(فالضمريٌيفٌ)حوله(ٌويفٌ)بنورهم(ٌيعودٌعىلٌ) رٌوقيدٌُذكِّ املقيدَّ

ٌةٌملعناه.مراعاًةٌللفظٌ)الفوج(ٌومُجعٌيفٌ)بنورهم(ٌمراعا

إذنٌلكٌيفٌاسمٌاجلمعٌنحو:ٌناس،ٌقوم،ٌأه ،ٌَرْكب..َأْنٌتراعييٌلفظهياٌفتعاملهياٌ

معاملةٌاملفردٌوأنٌتراعيٌمعناهاٌفتعاملهاٌمعاملةٌاجلمعٌويشهدٌلذلكٌقيوُلٌأيبٌصييرٌ

ٌ[:3/211اهلذيلٌمنٌقصيدةٌلهٌأوردهاٌصاحبٌاخلزانةٌ]

ْكُبٌامليبُّونٌه ٌلكيم اٌالرَّ ٌأالٌَأهيُّ

ٌ

مىٌبعيدناٌَخيرَبٌُبساكنٌأٌ ٌاحلر ٌجراعر

ٌ
ٌفأتىٌبوصفٌاسمٌاجلمعٌ)الركب(ٌمجعًاٌوهوٌ)امليبُّون(ٌمراعاًةٌملعناه.

ٌ[ٌمنٌقصيدةٌله:3/515وقوُلٌمجي ٌبنٌَمْعَمرٌ]اخلزانةٌ

ٌوأهُلنيا ٌوأنتٌامرؤٌمنٌأه ٌنجدص

ٌ

ُرٌ ٌ ٌواملتغييوِّ ٌوميياٌالنجييديُّ ٌََتييامص

ٌ
 (ٌوليوٌراعيىٌاملعنيىًٌأْهيللفظٌاملبتيدأٌ)ٌفأتىٌبلفظٌ)ََتَام(ٌأيٌَتامّيٌمفردًاٌمراعاةًٌ

ٌلقال:ٌََتَاُمْوَن.ٌوقولٌآخر:
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ٌلقدٌصارٌهيذاٌالنياسٌإالٌأقلَّهيم

ٌ

ٌرييييابٌ ٌذئابيييًاٌعيييىلٌأجسيييادهنَّ

ٌ
لقدٌأفردٌاسمٌاإلشارةٌالذيٌأشريٌبهٌالسمٌاجلمعٌ)النياس(ٌمراعياةٌللفظيهٌوأعيادٌ

ٌلقال:ٌ)َأَقلَّه(.ٌعليهٌضمريٌاجلمعٌيفٌ)أقلَّهم(ٌمراعاةٌملعناهٌولوٌراعىٌاللفظ

ٌ]انظرٌتفسريٌاآليةٌيفٌالبيضاويٌففيهٌخترجياتٌأخرىٌوكالمٌطيِّب[ٌ-

ٌقال:ٌنصَبٌاملعطوَفٌعىلٌاملرفوع:ٌ-6

 [:1/512جاءٌيفٌسورةٌالنساءٌ]



ٌ

ٌوكانٌجيبٌأنٌيرفعٌاملعطوفٌعىلٌاملرفوعٌواملقيمونٌالصالة.

ٌذكرٌابنٌهشامٌيفٌاآليةٌأوجهًا،ٌأرجُحهاٌوجهانٌوإليكٌكالمه:ٌأقول:

فيهاٌأوجهٌأرجحهاٌوجهانٌأحدمها:ٌأنٌ)املقيمني(ٌنصيبٌعيىلٌامليدح،ٌأماٌاآليةٌف}

مدحٌاملقيمني،ٌوهوٌقولٌسيبويهٌواملحققنيٌوإنامٌقطعتٌهيذهٌالصيفةٌعينٌوتقديره:ٌوأ

بقيةٌالصفاتٌلبيانٌفض ٌالصالةٌعىلٌغريها،ٌورانيهام:ٌأنهٌخمفوضٌألنهٌمعطيوفٌعيىلٌ

أيٌيؤمنونٌبالكتيبٌوبياملقيمنيٌالصيالةٌوهيمٌٌ)ما(ٌيفٌقولهٌتعاىل:ٌ

ٌانتهى.ٌ{األنبياءٌُ

ٌسريٌالبيضاويٌلآلية[وتف11ٌ]انظرٌشذورٌالذهبٌٌ-

ٌنصَبٌاملضافٌإليه:ٌ-51

 [:55/51جاءٌيفٌسورةٌهودٌ]
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ٌ

اء. ٌوكانٌجيبٌأنٌجيرٌاملضافٌإليهٌفيقولٌبعدٌ َّ

تٌبالفتحيةٌنيابيةٌعيٌأقول: اَء(ٌيفٌاآليةٌجمرورٌالٌمنصوبة،ٌوقدٌُجرَّ نٌالكرسيةٌ) َّ

لَّتني،ٌهيٌأَناٌخمتومةٌبيألفٌالتأنييثٌ ألَناٌمنوعةٌمنٌالرصفٌلعلَّةٌواحدةٌتقومٌمقامٌعر

ٌاملمدودة.

رشطٌكيامٌهيوٌٌمطلقًاٌبيالٌوألفٌالتأنيثٌبنوعيهاٌاملقصورةٌواملمدودةٌمتنعٌالرصَفٌ

ٌمعلوم،ٌانظرٌقولٌابنٌمالكٌيفٌاأللفيِّة:

ٌمطلقيييًاٌَمنَيييعٌْ ٌفيييَألرُفٌالتأنييييثر

ٌ

َفٌاٌ ٌلييذيٌَحييَواُهٌكيييفامٌَوَقييعٌََْصْ

ٌ
ٌقال:ٌأتىٌبجمعٌكثرةٌحيثٌُأريدٌالقلَّة:ٌ-55

 [:2/11جاءٌيفٌسورةٌالبقرةٌ]

ٌ

ٌوكانٌجيبٌأنٌجيمعهاٌمجعٌقلَّةٌحيثٌإَنمٌأرادواٌالقلةٌفيقول:ٌأيامًاٌمعدودات.

اسمٌمفعولٌمؤنثٌبالتاء،ٌٌ)معدودة(ٌليستٌمجعًاٌالٌللقلةٌوالٌللكثرةٌب ٌهيٌأقول:

ومعلومٌيفٌلغةٌالعربٌأنهٌإذاٌكانٌاملنعوتٌمجعًاٌملاٌالٌيعق ٌجازٌفيهٌوجهان:ٌأنٌُيَعاَميَ ٌ

معاملَةٌاجلمعٌفيوصفٌباجلمعٌوأنٌُيَعاَمَ ٌمعاملةٌاملفردٌاملؤنثٌكيامٌيفٌاآلييةٌالكريميةٌ

ًاٌمعيدودًةٌكيالٌفيوصفٌباملفردٌاملؤنثٌتقول:ٌسافرُتٌأيامًاٌمعدوداتٌأوٌسافرُتٌأيام

ٌ.[3/211]انظرٌجامعٌالدروسٌالعربية،ٌبحثٌالنعتٌالوجهنيٌجائز،ٌ

ويشهدٌملعاملةٌماٌكانٌمجعًاٌلغريٌالعاق ٌمعاملةٌاملفردٌاملؤنثٌفيوصفٌبامٌكانٌمفردًاٌ

ي،ٌ]اخلزانةٌ ْبعِّ سٌبنٌرر ٌ[:1/51مؤنثًاٌقوُلٌاملِضِّ
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ٌلنيياٌمنييهٌ ٌحصييينةًٌٌبيوتيياًٌكييأنَّ

ٌ

ٌأعاليهاٌوساجٌ ٌكسيورهاُمُسوحًا ًٌا

ٌ
ُةٌاملطلقةٌب ٌأفادتٌالقلَّةٌبالنسبةٌإىلٌاخللودٌيفٌاآلخرةٌ لَّ ويفٌاآليةٌملٌُيْقَصدٌ)بأيام(ٌالقر

ٌ َيٌَأنَّ فقدٌذكرٌالبيضاويٌوغيريهٌيفٌتفسيريٌاآلييةٌمياٌرويٌيفٌعيددٌاألييامٌفقيال:ٌ)ُرور

ٌعبادةٌالعج ٌأربعنَيٌيومًاٌوبعضهم ٌأيامر ُبٌبعددر ُةٌاليدنياٌٌَبْعَضُهْمٌقالوا:ٌُنَعذَّ قالوا:ٌُميدَّ

ٌيومًا(. ٌَسنَةص ٌّألفر ُبٌمكانٌك ِّ ٌوإنامٌُنَعذَّ ٌسنةص ٌسبعُةٌآالفر

ٌقال:ٌأتىٌبجمعٌقلَّةٌحيثٌأريدٌالكثرة:ٌ-52

 [:511-2/513جاءٌيفٌسورةٌالبقرةٌ]

ٌ

ُتُهٌ/وكانٌجيبٌأنٌجيمعهاٌمجعٌكثرةٌحيثٌأنٌاملر دَّ يوميًا/ٌفيقيول31ٌٌادٌمجُعٌكثرةٌعر

ٌأيامًاٌمعدودة.

يَفٌمياٌقبليهٌٌأقول: لي ٌ)معدودة(ٌمجعٌكثرة،ٌوإنامٌهوٌمفردٌمؤنيثٌوجيازٌأنٌَيصر

)أيامًا(ٌألنهٌمجعٌملاٌالٌيعق ٌواملفردٌاملؤنَّثٌجيوزٌأنٌُيوصَفٌبهٌمجُعٌغيريٌالعاقي ٌسيواءٌ

ٌأكانٌهذاٌاجلمعٌللقلَّةٌأمٌللكثرة.

ٌُقْلُتُهٌيفٌاملسألةٌالسابقة[.ٌ]انظرٌماٌ-

ٌحيثٌجيبٌإفراده:ٌ-53 ٌقال:ٌمجَعٌاسَمٌَعَلمص

 [:532-31/523جاءٌيفٌسورةٌالصافاتٌ]

ٌ

ُحبًَّاٌفلامذاٌقالٌإلياسنيٌباجلمعٌعنٌإلياسٌاملفرد ٌفمنٌاخلطأٌلغويًاٌتغيريٌاسمٌالعلمٌ
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ٌيفٌالسجعٌاملتكلَّف.

ٌ[:3-61/5وجاءٌيفٌسورةٌالتنيٌ]

ٌ

فلامذاٌقالٌسيننيٌباجلمعٌعنٌسيناء ٌفمنٌاخلطيأٌلغوييًاٌتغييريٌاسيمٌالعليمٌحبيًاٌيفٌ

ٌالسجعٌامُلَتَكلَّف.ٌ

َفًاٌويبٌأقول: دوٌأنٌالقائي ٌالٌحي ٌأديبٌإنٌالسجعٌيفٌآيٌالقرآنٌالكريمٌلي ٌُمَتَكلَّ

زٌوب ُقٌبنيٌالبيانٌالرفيعٌامُلْعجر نيٌالكالمٌالسيييفٌالبياردٌ)والٌحيولٌعندهٌوأنهٌالٌُيَفرِّ

ٌ)إلياسني(ٌو)سينني(ٌلغتانٌيفٌإلياسٌوسييناءٌفهيامٌمفيردانٌوقيدٌ والٌقوةٌإالٌباهلل(ٌإرنَّ

ٌيفٌموضعها،ٌوانظرٌأقواالًٌأخيرىٌيفٌتفسيريٌ ٌلغةص جاءتٌاآلياتٌباللغتنيٌَوَحُسنَْتٌك ُّ

ٌالبيضاوي.

ٌقال:ٌأتىٌباسمٌالفاع ٌبدلٌاملصدر:ٌ-51

 [:2/511لبقرةٌ]جاءٌيفٌسورةٌا



ٌ

ٌهوٌاإليامنٌالٌاملؤمن.والصوابٌ ٌأنٌتؤمنواٌباهللٌألنٌالربَّ ٌأنٌيقال:ٌولكنٌالربَّ

ٌالكالمٌعىلٌتقديره:ٌ)لي ٌاٌأقول: ٌأنٌتوّليواٌوجيوهكمٌماٌذهبٌإليهٌفاسدٌألنَّ ليربَّ

ٌأنٌتؤمنيواٌبياهللٌوالييومٌاآلخيرٌواملالئكيةٌوالكتيابٌ ٌاليربَّ قرَبَ ٌاملرشقٌواملغربٌولكنَّ

ٌذويٌالقربىٌواليتامىٌواملساكنيٌوابنٌالسيبي ٌوالسيائلنيٌ والنبينيٌوآتىٌاملالٌعىلٌُحبِّهر

ماٌذهيبٌإلييهٌٌويفٌالرقاب..(ٌعالَمٌُعطرَفٌ)وآتىٌاملال(ٌوعالَمٌيعودٌفاع ٌآتى ٌألي 
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ٌباطاًل !!

ٌأنٌتوّليواٌوجيوهكمٌقرَبيَ ٌاملرشيقٌ ٌاآليةٌعىلٌتقديرٌمضافٌحمذوف:ٌليي ٌاليربَّ إنَّ

ْنٌآمنٌباهللٌواليومٌاآلخرٌواملالئكةٌوالكتابٌوالنبينيٌوآتىٌٌفاع واملغربٌولكنٌ ٌمَّ الربِّ

اعي ٌ)آتيى(ٌاملالٌعىلٌُحبِّه..فجملةٌ)آتىٌاملال(ٌمعطوفةٌعىلٌمجلةٌالصلةٌ)آمنٌباهلل(ٌوف

َفٌ ضمريٌمسترتٌيعودٌعىلٌاسمٌاملوصيولٌ)َميْن(ٌففييٌاآلييةٌجميازٌباحليذفٌفقيدٌُحيذر

َرٌاملضيافٌ َ (ٌوأقيمٌاملضافٌإلييهٌ)اليرّب(ٌُمقاَميه،ٌولنياٌأنٌُنَقيدِّ املضافٌوهوٌلفظٌ)فاعر

ٌَمْنٌآمَنٌباهلل..وآتىٌاملال.. ٌبررُّ َّ ٌاملحذوفٌقب ٌ)َمْن(ٌاملوصوليةٌفيكونٌالتقدير:ٌالربر

ٌيٌاآليةٌجمازٌباحلذفٌولهٌيفٌعلمٌاملعاقٌمنٌعلومٌالبالغةٌشأنهٌالرفيع.فف

َرٌاملجلي ٌكيذا،ٌادُعٌ ٌجدًاٌيفٌالعربية،ٌنقيول:ٌَقيرَّ ْنٌحذفٌاملضافٌإليهٌُمقاَمهٌكثري 
إر

ٌمضافٌواألص : :ٌاسألٌالقرية..كلُّهاٌعىلٌَحْذفر َك،ٌَوَجْدُتٌذلكٌيفٌالبيضاويِّ ٌصفَّ

ٌكذا، َرٌأهُ ٌاملجل ر ادُعٌطالَبٌصيفِّك،ٌوجيدُتٌذليكٌيفٌتفسيريٌالبيضياوي،ٌٌَقرَّ

ٌاملضافٌقولٌاخلنساءٌيفٌرراءٌأخيهاٌصير: ٌومنٌَحْذفر ٌاسألٌأهَ ٌالقريةر

َكيَرْتٌ ٌترتُعٌماٌَرَتَعْتٌحتيىٌإذاٌادَّ

ٌ

ٌفييييإنَّامٌهيييييٌإقبييييالٌوإدبييييارٌ

ٌ
،ٌوالضمريٌ)هي(ٌيعودٌعىلٌالناقيةٌالتييٌترعي ٌوإدبارص ىٌالتقدير:ٌفإنامٌهيٌذاُتٌإقبالص

ٌوترتُعٌيفٌاملرعىٌوكلَّامٌذكرتٌفصيلهاٌسارعتٌإليهٌفهيٌالٌتفتُأٌمقبلًةٌومدبرًة.

ٌتفسريٌاآليةٌيفٌالبيضاوي[5/513ٌ،ٌاملغني5/135ٌ]انظرٌخزانةٌاألدبٌٌ-

ٌقال:ٌنصبٌاملعطوفٌعىلٌاملرفوع:ٌ-51

 [:511:2جاءٌيفٌسورةٌالبقرةٌ]

ٌ
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ٌوكانٌجيبٌأنٌيرفعٌاملعطوفٌعىلٌاملرفوعٌفيقول:ٌواملوفون..والصابرون.

لي ٌ)الصابرين(ٌمعطوفيًاٌعيىلٌ)املوفيون(ٌاملرفيوع،ٌوإنيامٌهيوٌمفعيولٌبيهٌٌأقول:

ٌأيٌوأمدحٌالصابرينٌنصبهٌعىلٌامليدحٌ منصوبٌلفع ٌحمذوفٌتقديره:ٌأمدُحٌأوٌَأُخصُّ

ٌإشعارًاٌبفض ٌالصرب.

ٌظرٌاآليةٌيفٌتفسريٌالبيضاويٌويفٌإعرابٌالقرآنٌالكريمٌملحييٌالدينٌدرويش[.ان]ٌ-

ٌقال:ٌوضَعٌالفع ٌاملضارعٌبدلٌاملايض:ٌ-51

 [:3/16جاءٌيفٌسورةٌآلٌعمرانٌ]

ٌ

املضارعٌفيقيول:ٌ)قيالٌليهٌٌوكانٌجيبٌأنٌيعتربٌاملقامٌالذيٌيقتيضٌصيغةٌاملايضٌال

ٌكنٌفكان(.

ٌوُمقتىضيٌاحليالٌأنٌٌأقول: ٌاملقيامر ةٌخلقٌآدمٌمنٌغيريٌأبيوينٌَفَحيقُّ اآليةٌحتكيٌقصَّ

َكىٌبفع ٌاحلالٌ)املضارع(ٌالٌ)امليّض(ٌألنٌالغرضٌإحضيارهاٌيفٌأذهيانٌالسيامعنيٌ حُتْ

يواٌعيسيىٌ لوالدتيهٌٌحتىٌتغدوٌمارلًةٌشاخصًةٌيفٌخميلتهمٌفيتعظٌأولئكٌالذينٌَأهلَّ

،ٌفهياٌهيوٌ هر ٌفيهٌوَتْألرْيهر ٌوليعلمواٌأنٌوالدتهٌمنٌغريٌأبٌليستٌمدعاًةٌللُغُلوِّ منٌغريٌأبص

ٌوأم. ٌآدمٌأبوهمٌُخلرَقٌمنٌغريٌأبص

ٌباحلا ٌيٌكامٌيفٌهذهٌاآليةٌيٌعنٌاملايضٌحلكاييةٌ َ ٌيفٌعلمٌالبالغةٌأنٌُيَعربَّ
رر ومنٌاملقرَّ

ٌبامليايضٌاحلالٌاملاضيةٌوإحضارهاٌيفٌالذهنٌكأَناٌم َ شاهدةٌحالةٌاإلخبارٌياٌوأنٌُيَعيربَّ

َغٌمنه،ٌانظرٌقولهٌتعاىل: ٌعنٌاملستقب ٌلغرضٌبالغيٌهوٌحتققٌوقوعهٌفكأنهٌوقعٌوُفرر

ٌ
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ٌعنهٌباملايضٌالٌاملستقب ٌ َ ٌَبْعُدٌبدلي ٌ)فالٌتستعجلوه(ٌوإنَّامٌَعربَّ
َفَأْمُرٌاهللٌتعاىلٌملٌيأتر

ٌ قر وقوعهٌفكأنهٌوقعٌوانتهىٌاألمر،ٌواآلنٌلنجعْ ٌمكانٌ)أتى(ٌ)سييأيت(ٌوْلنَنُْظيْر:ٌٌلرَتَحقُّ

ٌ)سيأيتٌأمرٌاهللٌفالٌتستعجلوه(،ٌه ٌيبقىٌلهٌذلكٌاألررٌوالسّمو !!

ٌوإليَكٌشواهدٌيفٌهذاٌالغرضٌالبالغيٌالرفيع:

ٌقالٌاهللٌتعاىلٌحكايًةٌعنٌأه ٌالكهفٌوقدٌَغرَبوا:

ٌ

ٌاآلية:ٌ)وقلبناهم(. ٌملٌتأتر

اج: ٌقالٌرؤبةٌبنٌالعجَّ

ٌجاريييييةٌيفٌرمضييييانٌاملييييايض

ٌذ

ٌتقطِّييييُعٌاحلييييديَثٌبيييياإليامضٌرٌ

ٌ
ٌتقطيعٌاحلديثٌباإليامضٌقدٌمىض.

ة: ٌيقولٌكثريٌعزَّ

ٌلوٌيسمعونٌكامٌسيمعُتٌكالُمهيا

ٌ

عيييًاٌَوُسيييُجوَداٌ َةٌُركَّ َعيييزَّ
واٌلر ٌَخيييرُّ

ٌ
ٌبفع ٌاحلا ٌ)يسمعون(ٌمكانٌ)سمعوا(.ٌأتى

ٌقالٌحسانٌيفٌالغساسنةٌيريدٌيمدحهم:

الُيُييمٌْ
ٌكر ٌُيْغَشييْوَنٌحتَّييىٌميياٌََترييرُّ

ٌ

ييَوادرٌاملقبيي ٌرٌ ٌالٌيسييألونٌعيينٌالسَّ

ٌ
ٌالضيوُفٌالغساسنُةٌكثريًاٌيمتاحوَنمٌ)يمتاح:ٌبمعنيىٌالطليبٌ َ

يريدٌأنٌيقول:ٌَغيشر

ُهٌكيفٌاسيتطاعٌٌوالعطاء(ٌحتىٌاعتادتٌكالُيُْمٌرؤيةٌَ الغرباءٌفلمٌَتُعْدٌَتنَْبُحُهْم،ٌفللهٌَدرُّ

َرٌهذاٌاملعنىٌبصورةٌشاخصةٌمارلةٌللحّ ٌمستعينًاٌبفعي ٌاحليا ٌ)ُيْغَشيْوَن،ٌ أنٌُيَصوِّ
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،ٌالٌيسألون..(. ٌََتررَّ

فقيدٌعقيدٌفصياًل2/116ٌٌ]انظرٌجميءٌاالستعارةٌيفٌاألفعالٌيفٌكتبٌالبالغة،ٌومغنيٌاللبيبٌٌ-

 لقاعدةٌالسادسةٌأَنمٌيعربونٌعنٌاملايضٌواآليتٌكامٌيعربونٌعنٌاليشءٌاحلا ([.بعنوان:ٌ)ا

ٌجوابٌملَّا:ٌ-51 ٌملٌيأتر

 [:52/51جاءٌيفٌسورةٌيوسفٌ]



ٌ

ٌقب ٌأوحيناٌالستقاَمٌاملعنى.ٌفأينٌجوابٌملَّا ٌولوٌحذفٌالواوٌالتي

اٌأنٌيكونٌجوابٌ)ملَّا(ٌحمذوفًا،ٌوالتقدير:ٌفلامٌذهبواٌبيهٌوأمجعيواٌعيىلٌأنٌٌأقول: إمَّ

ٌفعلواٌبهٌماٌفعلواٌوأوحيناٌإليه.. ٌجيعلوهٌيفٌغيابةٌاجلبِّ

(ٌزائدة،ٌوالتقدير:ٌفلامٌذهبواٌبهٌوأمجعواٌأنٌجيعلوهٌ)وأوحيناوإماٌأنٌتكونٌالواوٌيفٌ

اجلبٌأوحينًاٌإليه..وقدٌاربيتٌزيادَتياٌالكوفييونٌواألخفيشٌومجاعية،ٌومياٌيفٌغيابةٌ

ٌلي :الُيْسَتْشَهُدٌبهٌعىلٌزيادَتاٌقولٌربيعةٌبنٌعبدٌ

ٌالواوٌيفٌ)وينوي(ٌزائدة،ٌوقولٌآخر:

ٌَعْظَميهٌُ  |فامٌبالٌمنٌَأْسَقىٌألَْجيرُبَ

 

فاظًاٌٌ ٌمنٌسفاهَيهٌَكرْسىٌوَينْويحر

ٌ
ٌالواوٌيفٌ)وأنت(ٌزائدة:

َهياٌولقد ٌُكلِّ ٌَرَمْقُتيَكٌيفٌاملجيال ر

ٌ

ْينيييٌ ٌفييإذاٌَوَأْنييَتٌتعيينُيٌميينٌَيْبغر

ٌ ٌواآليةٌيفٌتفسريٌالبيضاوي[.5/112،115ٌ]انظرٌمغنيٌاللبيبٌٌ-
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ٌقال:ٌأتىٌبرتكيبٌيؤديٌإىلٌاضطرابٌاملعنى:ٌ-51

 :[6-11/1جاءٌيفٌسورةٌالفت :ٌ]



ٌ

وهناٌترىٌاضطرابًاٌيفٌاملعنىٌبسببٌااللتفاتٌمنٌخطابٌحممدٌإىلٌخطيابٌغيريه،ٌ

روهٌوتوقِّروهٌعائدٌعىلٌاسمٌاجلاللةٌاملذكورٌأوالًٌهذاٌماٌ وألنٌالضمريٌاملنصوبٌيفٌتعزِّ

روهٌٌيقتضيهٌاملعنىٌولي ٌيفٌاللفظٌماٌيعينهٌتعيينًاٌيزي ٌاللب ، فإنٌكيانٌيفٌالقيولٌتعيزَّ

وتوقَّروهٌوتسبَّحوهٌبكرةٌوأصيالٌعائدًاٌعىلٌاهللٌيكونٌكفرًاٌألنهٌتعاىلٌالٌحيتياجٌإىلٌمينٌ

َرُهٌويقّويه. ٌُيَعزِّ

يٌعيىلٌٌأقول: لي ٌيفٌااللتفاتٌاضطرابًا،ٌب ٌهيوٌليونٌمينٌأليوانٌالبالغيةٌُيْضيفر

ةٌالبالغيو ُطٌالسامعٌلذاٌعدَّ ٌاهلاءٌيفٌاألسلوبٌحيويةٌَوُينَشِّ نٌنوعًاٌمنٌالبديع،ٌوَبْعُدٌفإنَّ

روهٌوتوقِّروهٌوتسبِّحوه(ٌيعيودٌعيىلٌاهلل،ٌوامليرادٌبتعزييرٌاهللٌوتيوقريهٌهيوٌتعزييرٌ )ُتَعزِّ

ٌاهللٌبالتقويةٌوالنُّرصةٌوالتعظيم..ومث ٌهذاٌاألسلوبٌميألوفٌ ٌاهللٌورسولر وتوقريٌدينر

َسٌبيالكالمٌالعير يب،ٌهي ٌمينٌعاقي ٌيقيول:ٌإنٌاآلييَةٌالٌيكادٌُيفىٌمعناهٌعىلٌمنٌمَتَرَّ

ٌالكريمة:

ٌ

ٌالقادرٌفلي ٌبحاجةٌإىلٌمنٌينرُصُه ٌألييَ ٌاملعنيىٌإنٌ كفر،ٌألنهٌسبحانهٌهوٌالقويُّ

نٌلكم  ٌتنرصواٌديَنٌاهللٌورسوَلٌاهللرٌينرصكمٌعىلٌأعدائكمٌويمكِّ

ٌازي[]انظرٌتفسريٌاآليةٌيفٌالبيضاويٌوالزخمرشيٌوالفيرٌالرٌ-

َنٌاملمنوعٌمنٌالرصف:ٌ-56 ٌَنوَّ
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 [:11/51جاءٌيفٌسورةٌاإلنسانٌ]

ٌ

ن،ٌألَناٌمنوعةٌمنٌالرصف ٌإَناٌعىلٌوزنٌمصابي . ٌبالتنوينٌمعٌأَناٌالٌُتنَوَّ

 [:11/15وجاءٌيفٌسورةٌاإلنسانٌ]

ٌ

ن  ٌفلامذاٌقالٌسالسالٌبالتنوينٌمعٌأَناٌالٌُتنَوَّ

قرأٌبتنوينٌ)قواريرًا،ٌسالساًل(ٌابنٌكثري،ٌوالغيرضٌمينٌهيذاٌالتنيوينٌإرادُةٌٌأقول:

َنةٌرؤوسٌاآلياتٌبعيدها،ٌانظير:ٌ)وأكيوابٌكانيتٌ ٌأي:ٌلتناسبٌالكلمةٌامُلنَوَّ التناسبر

وأغيالالًٌٌسالسيالًٌاٌأعتيدناٌللكيافرينٌ(،ٌ)إنيتقديراًٌ،ٌقواريرٌمنٌفضةٌقدروهاٌقواريراًٌ

ٌ(.وسعرياًٌ

وقرأٌغريٌابنٌكثريٌبمنعهاٌمنٌالرصفٌلكوَناٌعىلٌصيغةٌمنتهىٌاجلموع،ٌوهيٌعلَّيةٌ

ٌتقومٌمقامٌعلَّتنيٌيفٌاملنعٌمنٌالرصف.

ٌقالٌابنٌمالكٌيفٌتنوينٌالتناسب:

ٌ ْفٌٌأوٌتناسيييبوالٌضيييطرارص ًٌَصر

ٌ

ْفٌٌ ٌذوٌاملنعٌواملرصوُفٌقْدٌالٌينرصر

ٌ
ُنوَنٌوقدٌ ُفٌ)قواريرًا،ٌسالساًل(ٌقدٌجاءٌعىلٌلغةٌبعضٌالعربٌالذينٌُينَوِّ يكونٌََصْ

ٌماٌكانٌعىلٌصيغةٌمنتهىٌاجلموع.

ٌ:[31]رصفٌاملباقٌيفٌرشحٌحروفٌاملعاقٌص:يقولٌاملالقّيٌيفٌكتابهٌ

ْفٌبياأللفٌفيقيول:ٌرأييُتٌمحيداٌوماجيدا،ٌ ٌمنهمٌمنٌيقفٌعىلٌماٌالٌينرصر )كامٌأنَّ
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َمُ ٌ ل،ٌٌوعليهٌحُيْ نٌاألوَّ َنُهٌفهيٌعوضٌمنٌيٌقواريراٌقواريرًاٌيٌعىلٌقراءةٌمنٌملٌُينَوِّ ومنٌَنوَّ

ُفٌاجلمَعٌاليذيٌالنظيرَيٌليهٌيفٌالواحيد فيقيول:ٌهيذهٌٌالتنوينٌألنٌمنٌالعربٌمنٌَيرْصر

ٌالصناعة(ٌوعليهٌقراءةٌمنٌقرأٌ)سالساًلٌوأغالالًٌ ٌحكىٌذلكٌابنٌجنيٌيفٌ)رسِّ مساجد 

ٌ.وسعريًا(ٌانتهىٌكالمه

ٌاملقصودٌباجلمعٌالذيٌالٌنظريٌلهٌيفٌالواحدٌصيغةٌمنتهىٌاجلموع.ٌ-

ي ،ٌولي ٌعىلٌوزنٌَمَفاعي ٌوإنٌٌ- والٌيفوتنيٌأنٌأقول:ٌإنٌَقَورايراٌعىلٌوزنٌَفَواعر

ٌمنهامٌعىلٌصيغةٌمنتهىٌاجلموع. ٌكانٌك ٌّ

ٌ[31،ٌرصفٌاملباقٌللاملقّيٌص2/331]انظرٌابنٌعقي ٌٌ-

ٌمٌاملؤنث:قال:ٌتذكيذرٌخربٌاالسٌ-21

 [:12/51جاءٌيفٌسورةٌالشورىٌ]

ٌ

(ٌاسمهاٌيفٌالتأنيثٌفيقولٌقريبة  ٌفلامذاٌملٌُيْتبرعٌخربٌ)َلَع َّ

اًلٌيفٌالفقرةٌ)ٌأقول: ٌ(ٌيفٌقولهٌتعاىل:3ٌقدٌسبقٌيفٌهذهٌاللفظةٌالقولٌمفصَّ

ٌٌ

ْدٌياٌعهدا. ٌَفَجدِّ

ٌأتىٌبتوضي ٌالواض :قال:ٌٌ-25

 [:2/561البقرةٌ]جاءٌيفٌسورةٌ

ٌ
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فلامذاٌملٌيق ٌتلكٌ)عرشة(ٌمعٌحذفٌ)كاملة(ٌتالفيًاٌإليضاحٌالواض ٌألنهٌمنٌيظنٌ

ٌالعرشةٌتسعة 

ٌ)كاملة(ٌيفٌاآليةٌنعتٌلي)العرشة(ٌالغيرضٌمنيهٌالتوكييدٌواملبالغية.فمنٌٌأقول: إنَّ

ٌ املقررٌيفٌالنحوٌأنٌالغرضٌمنٌالنعتٌتوضي ٌاملنعوتٌإنٌكانٌمعرفةٌنحو:ٌجاءٌزهيري 

وقيدٌييأيتٌألغيراضٌ ٌعياملٌ  التاجُر،ٌوختصيُصٌاملنعوبٌإنٌكانٌنكرةٌنحوٌزارقٌرجي  

نحو:ٌٌالذم(..ٌأوٌٌاحلميداحلمُدٌهللرٌ)نحوٌ:ٌٌوالثناءٌكاملدحأخرىٌُتْسَتَفاُدٌمنٌلفظٌالنْعتٌ

م(ٌأوٌاللعني)أعوذٌمنٌإبلي ٌ ٌالتوكييد(ٌ..ٌأوٌاملسيكنينحو:ٌ)اللهمٌأنياٌعبيُدَكٌٌالرتحُّ

ٌ ٌٌالدابرٌُكقولك:ٌ)أم ر ٌبابنتنير َقٌخالد  (ٌيدلٌعىلٌاليومٌٌ..(ارنتنيالٌيعود(،ٌ)ُرزر في)أم ر

َفٌبي)الدابر (ٌللتوكيد،ٌو)ابنتني(ٌيدلٌعىلٌأَنامٌارنَتانٌألنيهٌمثنيى،ٌالذيٌَأْدَبَرٌوإنامٌُوصر

َفٌبي)ارنتني(ٌللتوكيدٌومنهٌقولٌاهللٌتعاىل: ٌوإنامٌُوصر

ٌٌ

]انظرٌيفٌكتبٌالنحوٌ)أغراضٌالنعت(.ٌوانظرٌتفسريٌاآليةٌيفٌالبيضاويٌفقدٌذكيرٌيفٌ)كامليه(ٌٌ-

ْلُتٌعلي ٌه[رالرةٌأقوالٌاخرتُتٌأرجحهاٌودلَّ

ٌقال:ٌأتىٌبضمريٌفاع ٌمعٌوجودٌفاع :ٌ-22

 [:25/3جاءٌيفٌسورةٌاألنبياءٌ]

ٌ

واٌلوجودٌالفاع ٌظاهرًاٌوهوٌالذين. ٌمعٌحذفٌضمريٌالفاع ٌيفٌأرسُّ

ة:ٌأقول: ٌاآليةٌهلاٌتتمَّ

مذهبٌمجهورٌالعربٌأنهٌإذاٌكانٌالفاع ٌاساًمٌظياهرًاٌمثنيىٌأوٌجمموعيًاٌوجيبٌأنٌ
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َدٌفعلهٌمنٌعالمةٌالتثنيةٌواجلمعٌوهيٌاللغةٌالفصحىٌنحو:ٌفازٌالصيادقان،ٌفيازتٌجُيٌَ رَّ

الصادقتان،ٌفازٌالصادقون،ٌفازتٌالصادقاتٌوالٌيصي ٌعنيدٌهيؤالءٌأنٌيقيال:ٌفيازاٌ

ٌالصادقان،ٌفازتاٌالصادقان،ٌفازواٌالصادقون،ٌُفْزَنٌالصادقات.

ُُتيزٌحلاقٌَعالَمَتيٌالتثنيةٌواجلمعٌٌوبعضٌالقبائ ٌالعربيةٌوخيٌ)طيئٌوَأْزُدٌَشنُْوءة(

ٌمياٌحليقٌ جٌبعضٌالنحياةٌهيذهٌاللغيةٌعيىلٌأنَّ بالفع ٌوإنٌكانٌفاعلهٌاساًمٌظاهرًا،ٌفيرَّ

تثنيةٌأوٌمجعٌهيٌحرفٌالٌحم ٌلهٌواالسمٌالظاهرٌهوٌالفاع ..أوٌعىلٌٌالفْعَ ٌمنٌعالمة

الشعرٌالذيٌجاءٌالعالمةٌالتيٌحلقتٌالفع ٌهيٌالفاع ٌواالسمٌالظاهرٌبدلٌمنه.ٌومنٌ

ٌعىلٌهذهٌاللغة:

ٌقتييياَلٌامليييارقنيٌبنفسيييه ٌَتيييَوىلَّ

ٌ

ٌومحييييمٌٌُأسيييلامهٌمبعيييدٌ وقيييدٌٌ

ٌ
ْيَبٌالَحٌبعاريضٌالغواقٌَرَأْينٌَ ٌالشَّ

ٌ

ٌالنيوا ٌ ٌعنيٌباخلدود ٌَفَأْعَرْضَن

ٌ
ٌَنييييييَتَجٌالربيييييييُعٌحماسييييييناًٌ

ٌ

ٌالسييييحائبٌُغييييرٌَُّهاٌنَيييييَأْلَقحٌٌْ

ٌ
ٌيلوميييييوننيٌيفٌارشاءٌالنييييييي

ٌ

ُلٌييييي ٌأهييي ٌفٌ ٌكلُّهيييمٌَيْعيييذر

ٌ
ُجٌاآليُةٌالتيٌبصددهاٌعىلٌهذهٌاللغةٌغريٌالفصحى  ٌبقيٌأنٌنقول:ٌه ٌُنَيرَّ

ٌ(:511إليكٌماٌقالهٌأستاذناٌاملرحومٌسعيدٌاألفعاقٌيفٌكتابهٌ)مذكراتٌص

ٌ َمٌَفَظنَّ )ٌإالٌأنٌماٌجيبٌالتنبيعٌإليهٌهناٌهوٌأنٌبعضًاٌمنٌفضالءٌالنحاةٌاألقدمنيٌَتَوهَّ

ٌآية:

ٌ

وحديث:ٌ))يتعاقبونٌفيكمٌمالئكةٌبالليي ٌومالئكيةٌبالنهيار..((ٌمينٌهيذهٌاللغيةٌ
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ٌالسيورة،ٌ لر وا(ٌهوٌواوٌاجلامعةٌعائدٌعىلٌالناسٌيفٌأوَّ ولي ٌذلكٌبصحي ٌففاعُ ٌ)أرسُّ

و)اللذين(ٌفاع ٌلي)قال(ٌاملحذوفةٌوأسلوبٌالقرآنٌَجيَرىٌعيىلٌَحيْذفٌفْعي ٌالقيولٌ

ٌرباتٌامَلُقْولٌيفٌمواضعٌعدة.اكتفاًءٌبإ

ٌبالليي ٌومالئكيةٌ ل:ٌ))إنٌهللٌمالئكيًةٌيتعياقبونٌفييكمٌمالئكية  أماٌحلديثٌفليهٌَأوَّ

ٌبالنهار((ٌأهي.

برشٌمثلكم..فليي ٌيفٌ واٌالنجوىٌقالٌالذينٌظلمواٌه ٌهذاٌإالٌَّ إذنٌالتقدير:ٌوأرسُّ

ٌاآليةٌضمريٌفاع ٌمعٌوجودٌفاع .

ٌ[.511تٌاألفغاقٌ،ٌمذكرا5/111]انظرٌابنٌعقي ٌٌ-

ٌقال:ٌااللتفاتٌمنٌاملياطبٌإىلٌالغائبٌقب ٌإمتامٌاملعنى:ٌ-23

 [:51/25جاءٌيفٌسورةٌ]

ٌ

ٌفلامذاٌالتفتٌعنٌاخلطابٌإىلٌالغائبٌقب ٌمتامٌاملعنى ٌواألص ٌأنٌيستمرٌعىلٌاملياطب.

منٌأنٌااللتفاتٌفييهٌتنشييطٌللسيامعٌٌ/51يفٌالفقرةٌ/إضافةٌإىلٌماٌذكرناهٌٌ:أقول

ْينٌيفٌاألسلوب،ٌنقول:ٌإنٌااللتفاتٌمنٌاخلطابٌإىلٌالَغْيَبةٌيفٌهذهٌاآلية،ٌاشيتم ٌ َوَتْلور

بواٌ َيَتَعجَّ
عىلٌمبالغةٌملٌتكنٌلتوجدٌإالٌبوجوده،ٌفكأنٌاهللٌسبحانهٌيذكرٌحاهلمٌلغريهمٌلر

فعلهم،ٌوإنٌاالنتقالٌمنٌمقامٌاحلضورٌواخلطابٌإىلٌمقامٌالغيبيةٌفييهٌمنهمٌويستنكرواٌ

ٌبحيالٌهيؤالء،ٌألنٌاخلطيابٌيفٌاألصي ٌ ٌالالئيقر داللةٌعىلٌاملقيتٌواإلبعيادٌوالطَّيْردر

لٌمنيزلتهام. ٌللحا ٌاملشاهدٌوالغيبةٌلغريٌاحلا ٌأوٌماٌُنزِّ

ٌ]انظرٌتفسريٌاآليةٌيفٌالفيرٌالرازيٌوالبيضاويٌوالزخمرشي[.ٌ-
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ٌقال:ٌأتىٌبضمريٌاملفردٌالعائدٌعىلٌاملثنى:ٌ-21

 [:6/12جاءٌيفٌسورةٌالتوبةٌ]

ٌ

ٌالضمريٌالعائدٌعىلٌاالرننيٌاسمٌاجلاللةٌورسولهٌفيقولٌأنٌيرضومها. ٌفلامذاٌملٌُيَثنِّ

ٌأفياداٌالكيالَمٌتقوييًةٌوحتسييناًٌٌأقول: ،ٌوإلييكٌإنٌيفٌالكالمٌاعرتاضًاٌجمازًاٌباحلَْذفر

(ٌخيربةٌ ٌبيأنٌيرضيوه.ٌَفيي)اهلل(ٌمبتيدأ،ٌو)أحيقُّ التقدير:ٌواهللٌيٌورسوُلهٌكذلكٌيٌَأَحقُّ

يفٌحم ٌجّرٌبالباءٌاملحذوفة،ٌو)رسوُل(ٌمبتيدأٌخيرُبهٌٌواملصدرٌاملؤولٌمنٌ)أْن(ٌوصلتها

ٌباإلرضياءٌورسيولهٌكيذلكٌألنٌ حمذوفٌتقديرهٌكذلك.ٌواملعنىٌاملتحصِّ :ٌفاهللٌَُأَحيقُّ

ٌلرسولٌمنٌإرضاءٌاهلل،ٌقالٌتعاىل:إرضاءٌا

ٌ

ٌ

ٌ

[.2/131ٌ]انظرٌاملغنيٌٌ- ٌفقدٌذكرٌيفٌاآليةٌوجهنيٌآَخَرْينر

ٌقال:ٌأتىٌباسمٌاجلمعٌبدلٌاملثنى:ٌ-21

 [:11/1جاءٌيفٌسورةٌالتحريمٌ]

ٌ

هٌحلفصةٌوعائشة،ٌفلامذاٌملٌيق ٌقلبياكامٌبيدلٌ واخلطابٌكامٌيقولٌ)البيضاوي(ٌموجَّ

ٌصفتٌقلوبكامٌإذٌأنهٌلي ٌلالرنتنيٌأكثرٌمنٌقلبني:

ٌماٌيفٌاجلسدٌمنهٌٌأقول: ٌبهٌإىلٌأنٌك َّ ذهبٌالنحاةٌاملستقرئونٌللكالمٌالعريبٌاملحتجِّ

ٌينفص ٌعنهٌمث :ٌالرأسٌواألنفٌواللسانٌوالظهرٌوالبطنٌوالقلب..فإنيكٌيشءٌواحدٌال
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ٌإذاٌضممتٌإليهٌمثلهٌجاءٌفيهٌرالرةٌأوجه:

ٌأحدمهاٌوهوٌاألكثرٌمجعهٌكقولهٌتعاىل:ٌ)قلوبكام(.ٌ-

ٌوالثاقٌوهوٌدونٌاألولٌإفراُدُهٌ)قلبكام(.ٌ-

ٌ)قلباكام(.والثالثٌتثنيُتُهٌٌ-

ٌاآليةٌالكريمة.وعىلٌأفص ٌاألوجهٌالثالرةٌجاءتٌ

ٌعيىلٌأنٌاملقصيودٌارنيانٌإلضيافتهٌإىلٌ وإنامٌكانٌالوجهٌاألولٌهوٌاألفص ٌألنهٌيدلُّ

ألنٌاملضيافٌٌاملثنىٌدونٌأنٌجيمعٌيفٌاالسيمٌتثنيتيانٌكيامٌيفٌالوجيهٌالثاليثٌ)قلبياكام(

ٌواملضافٌإليهٌكالكلمةٌالواحدة.

ٌإليهٌمثلهٌولي ٌماٌيف ٌاجلسدٌإذاٌأضييفٌإىلٌوكذلكٌُتوزٌاألوجهٌالثالرةٌفيامٌانضمَّ

طامٌاملجاشعّي: ٌمثنىٌكقولٌخر

ٌَمييييْرَتنْيٌْ ٌَفييييَذَفنْير ٌوَمْهَمَهيييينْير

ٌ

َسيينْيٌٌظهييورمثيي ٌٌَظْهرامهيياٌ ْ ٌالرتُّ

ٌ
ٌورنَّىٌيفٌٌظهورمجعٌيفٌ َسنْير ْ ٌ.ظهرامهاالرتُّ

ٌوكقولٌآخر:

يييٌبطيينمحامييَهٌ ٌَتَرنَّمر ٌالييوادَينْير

ٌ

َهياٌ رْيُ
ٌالَغيَواديٌَمطر ٌسقاكٌمنٌالُغرِّ

ٌ
ٌ:ٌبطن،ٌويريدٌاملثنىٌَبْطنَيٌالوادرَينْي.أفرد

 [.،ٌوتفسريٌاآليةٌيفٌالفيرٌالرازي1/133،ٌخزانةٌاألدب135ٌ]انظرٌشذورٌالذهبٌصٌ-

دٌحبيبٌامللكٌالعالَّم. ٌاحلمدٌهللٌعىلٌماٌأعانٌوالصالةٌوالسالمٌعىلٌنبيِّناٌخريٌاألنامٌحممَّ

ٌكتبه م.26/1/2111هي.ٌاملوافقٌلي.21/3/5121ٌدمشق:ٌ

ٌسٌاللغةٌالعربيةٌيفٌجممعٌالشيخٌأمحدٌكفتارومدر

ٌياسنيٌاحلافظ

ٌ
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ت رتن إلن يف ا  َ رشِ ما نُ ىل  ع ب  كتا ف ال ق مؤل  تعلي

ىل  ع ضاً الو  ردِّ أي

 مخسة وعرشون خطأً لغوياً يف القرآن
 

   ..         : يقول تعاىل

          ] ١٨،١٧ : الزمر [  .

دة يف    واملتأمل تستوقفه التاء يف     والتاء املزدوجة املشدَّ

دَّ له من جهد ليصري استامعاً  ، وأن التطبيق ال بُدَّ له من  ليفهم أن السمع ال بُ

باعاً ليصبح مزدوج جهد   .   اتِّ

فوا  النطق والكلمة والكالم والقوللفرق بني ويستوقفه ا ، فالذين عرَّ

، ألن النطق أصوات ملفوظة  اإلنسان بأنه حيوان ناطق غابوا عن هذا الفرق

، متاماً كام هو عند البرش  الفيلة والضفادعالطِّري وتصدر عن جهاز نجده عند 

جتمع صوتان . فإذا ا حني كانوا قبل نفخة الروح جزءاً من اململكة احليوانية

 أو أكثر ـ أحدها حلقي مثالً واآلخر لساين والثالث شفوي ـ تألفت منها كلمة

التي تعني احلكم )  قال (. مثال ذلك كلمة  مفردة ترمز إىل مدلول بعينه

   : ، كقوله تعاىل يف احلكم واألمر واخلرب واألمر واخلرب واإلشارة

       .. ] فكلمة قال األوىل يف اآلية  ] ٢١ : مريم ،
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:  . وكقولك عن األبكم ، والثانية تدل عىل احلكم واألمر تدل عىل اإلخبار

. فإذا اجتمعت كلمتان أو أكثر ال يربط بني  ؛ أي أشار قال برأسه رافضاً 

 : دبٌّ يف الصحراء رمى . كقولك رابط منطقي تألف منها الكالم معانيها

 : األصوات املفيدة والكالم يف أصل اللُّغة . الكرة لصاحبه فهرب وهو يغني

ُ عنه بألفاظ ربَّ عَ ، ويف اصطالح  وعند املتكلمني املعنى القائم بالنفس الذي يُ

بة املفيد النحاة  . ة: اجلملة املركَّ

، وتآلفت  أما القول فهو كالم مفيد انتظمت مفرداته عىل نحوٍ بعينه

، لتعطي عبارة حتمل بانتظامها وتآلفها  ردات يف ترتيبٍ بعينهمعانيها كمف

. فإن اختلف النحو  معنى إضافياً ال يعطيه جمموع معاين املفردات كمفردات

، وإن تغري الرتتيب محلت العبارة  يف العبارة ضاع القصد فلم يبلغ السامع

 . معنى آخر خالف ما محلته يف الرتتيب األول

 : ١٥٣ص ١) ج احليوان و بن بحر اجلاحظ يف كتابه (يقول أبو عثامن عمر

فللعرب أمثال واشتقاقات وأبنية ومواضع كالم تدل عندهم عىل  ..

.  ، ولتلك األلفاظ مواضع أخر وهلا حينئذ دالالت أخر معانيهم وإراداهتم

، فإذا نظر يف  فمن مل يعرفها جهل تأويل الكتاب والسنة والشاهد واملثل

 . . أهـ ليس هو من أهل هذا الشأن فقد هلك وأهلكرضوب من العلم و

الثابت واملتغري يف القرآن  ( [، نظرنا بكتابنا األول  يف ضوء هذين القولني

الرفض التام ملا  بعنوان ( ٢٠٠٢يف كتاب صدر عام  ] ١٣٦-١٣٠) ص الكريم
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، وننظر هنا يف مقالة أوىل نرشها صاحبها عىل صفحات  ) يف النحو من أوهام

، يعدد فيها مخسة وعرشين خطأً لغوياً يف  ١٨/١٢/٢٠٠٤نرتنت بتاريخ اإل

فِّقَ صاحبها ( القرآن الكريم األستاذ ياسني احلافظ مدرس  ، ويف مقالة ثانية وُ

، وأجاد يف الرد  ) ٢٩/٤/٢٠٠٥العربية يف جممع الشيخ أمحد كفتارو بتاريخ 

لرؤية  األمور يف منظار ، لنجد أن كلتا املقالتني تشرتكان  عىل أوهام صاحبه

، وتنطلقان من منطلق واحد هو البناء  واحد هو منظار النحو والرصف

، دون وقوف عند منطلق أهم ـ فيام نر ـ هو  القواعدي الشكيل يف اللغة

 . منطلق الداللة واملعنى واملضمون

ومتثلت  .. : ( ، هو قول صاحبها ولعلَّ أول ما يستوقفنا يف مقالة الرد

 :  ) واستشهاده بقوله تعاىل .. ن يريدون النيل من كتاب اهللا الكريمحال م

        .. ] ١٨ : األنبياء [ . 

واملسألة كام نراها ليست مسألة حق وباطل وشبهات مقصودة ونيل من 

يق أفق وانتصار ، بقدر ما هي مسألة خطأ وصواب وض القرآن الكريم

رَ له هلذا العامل اللغوي أو ذاك ِّ ربَ . إضافةً إىل أن رؤية صاحب الرد  متعصب ال مُ

وفرضياته الظنية تفتح الطريق لدروب وعرة حمفوفة باملخاطر ال نريد ألمتنا أن 

 . ، ينعدم معها القول احلسن واالستامع احلسن واالتِّباع احلسن تسري فيها

ليس ممن رضب يف العربية بسهم  اً صاحبه أنه (يقول صاحب الرد واصف

: لقد رضب فيها بنصف سهم وله  ، ونقول نحن ) له منها نصيب وليس
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، فهو ـ عىل األقل ـ يعرف أن الفاعل جيب فيه الرفع  منها نصف نصيب

، وأن املضاف إليه جيب فيه  ، وأن املفعول به جيب فيه النصب بالفتح بالضم

أنَّ هذه املعارف النصفية ـ إن جاز لنا التعبري ـ أسوأ من  . إالَّ  اخلفض بالكرس

. فمشكلتنا مع أنصاف املثقفني أعقد كثرياً  ) ال أدري ، وأخطر من الـ( اجلهل

 : ، رغم قوله تعاىل ةميني الذين يشكلون ثالثة أرباع األمألمع مشكلتنا مع ا

  ..          .. ] وقول  ] ٩ : الزمر

 : وقول الشاعر  ،)) ليس منا إال عامل أو متعلم ((:  النبي 

 العلم يبني بيوتاً ال عامدَ هلا

 

مِ   رَ زِّ والكَ مُ بيتَ العِ ْدِ  واجلهلُ هيَ

لقد وهم صاحب املقالة األوىل يف فقرته الثانية أن اهللا سبحانه نصب  

.   ..      : ١٢٤يف آية البقرة الفاعل بقوله 

هو الفاعل املرفوع     وكان يكفي أن نوضح لتبديد هذا الوهم أن

معنى هذا ب. ثم نزيد إن شئنا التوسع  وأن الظاملني هو املفعول به املنصوب

خل بنا يف دهاليز . لوال أنه د ، وهو ما فعله صاحب الرد القول يف اآلية

، ويف اخلالف واالختالف بني قراءة محزة وحفص  القراءات ومنعطفاهتا

وورش وقالون وغريهم ثم جتويز اإلمام البيضاوي هلا يف تفسريه ألن املعنى 

، متناسياً أن اختالف القراءات بالذات هو الذي قاد صاحب املقالة  واحد

 . األوىل إىل توهم ما توهم

ليسوا دخالء استوردهتم األمة مع مثلثات البقرة  أنصاف املثقفني
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ُّ  الضاحكة ومع مكعبات زبدة اللورباك ، إهنم من أبناء هذه األمة التي تُرصِ

 . عىل أن تصوغ مناهجها عىل نحو ال ينتجُ إال أنصاف مثقفني

) أن اهللا سبحانه مل يأتِ بجواب ١٧وتوهم صاحب املقالة األوىل يف الفقرة (

       من سورة يوسف ١٥حلينية يف اآلية ) ا ملَّا (

             

   وأوضح له صاحب الرد أن جواب ملا موجود وغري ساقط من ،

والواو زائدة أثبت زيادهتا     ، أو هو يف مجلة . فهو إما حمذوف بارةالع

، وساق عىل هذا اإلثبات أدلة من أشعار العرب  الكوفيون واألخفش ومجاعة

.. ومدافع يزعم  صنحن مرارة األسى بني مهاجم يتوهم النق ع. ونبتل رآها

خلف خترجيات النحاة يسعى وراح ، كالمها أهلاه الشكل عن املضمون  الزيادة

، فشغله ذلك عن الفهم والتذوق  ملا شذَّ من غريب القرآن عن مسطرة سيبويه

 : . وهذا من طبيعة األمور طبقاً لقوله تعاىل والغوص خلف الدالالت واملعاين

          .. ] ٤ : األحزاب [ . 

. تلك حقيقة ال  روف زائدة ال عملَ هلا يف منظار النحو والرصفثمة ح

، إن  . لكنها ليست زائدةً مطلقاً يف منظار الداللة واملعنى ينتطح فيها عنزان

، وإال  ، مل جيز يف املنظار الثاين جاز إسقاطها باعتبارها زائدةً يف املنظار األول

ذْ  سقط معها ما حوته ودلَّتْ عليه من معنى    : مثالً قوله تعاىل . خُ

 مناهج 
 معاهد 
 كليات

 جامعات
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      .. ] فكلمة ] ١٠ : احلجرات .    

. األول من النواسخ بطل عمله لدخول  ) ما ) + ( إن : ( تتألف من قسمني

فَ النحاة كلمة ( ، الثاين عليه كافة ومكفوفة واعتربوها ) بأهنا  إنام ومن هنا عرَّ

ت  ٠) =  - ( ) + ما + متثل املعادلة التالية: إن ( . إال أن هذه املعادلة إن صحَّ

، وإذا أبطل هذا االقرتان خاصية النسخ  نتيجتها قواعدياً فهي ال تصح داللياً 

، إذ ما زال معنى  ) فإنه مل يبطل معنى التوكيد الكامن فيها إن يف احلرف (

ة بني املؤمنني آية احلجرات (العبارة يف   . ) يؤكد تعاىل لكل مرتاب األخوَّ

، وإبطاله كتوكيد تطبيقاً  ) كناسخ إنَّ  وتأمل معنا كيف أن إسقاط عمل (

فاء     ، دفع النحاة إىل اعتبار الفاء يف للمعادلة السالفة الذكر

ِ ،  ، فسلخوا روابط معنى ما بعدها بام قبلها استئناف فأصبح إصالح بَنيْ

 ال عالقة له بام تمَّ التأكيد عليه من أخوة ، كأمر واجب ، األخوين املتخاصمني

. فإن سألنا  . إننا نر أن الفاء هنا رابطة جلواب الرشط وجوباً  املؤمنني

فإن  : إنه مضمر حمذوف تقديره ( ؟ قلنا : فأين فعل الرشط وأداته سائل

أخوة اإليامن املؤكدة وافرتقا وتباعدا  اختصم أخوان لكم وارتابا يف

كجواب     ، أن كلمة . أضف إىل ذلك ) فأصلحوا هذا البني

) قبلها ثالث مرات دون  ٩ ، وردت يف اآلية ( رشط تربطه الفاء وجوباً 

ي ما ذهبنا إليه  . إضامر أو حذف لفعل الرشط وأداته لتقوِّ

 صاحب الرد يف رده يف تفاصيل ما أسلفناهإننا بالتأكيد ال نعني أن يدخل 
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: وقد أثبت  لكننا كنا نتمنى لو أنه أشار إىل هذه املسألة باقتضاب وهو يقول

 . . أهـ واألخفش ومجاعة زيادهتا الكوفيون

وغريها ورو لنا األشعار الشواهد يف اآليات وكنا نتمنى لو أنه التزم الدقة 

 :  لربيعة بن عبد ياليل هذا نصهقد ورد عنده بيت نسبه ف.  دون تصحيف

ى ألجرب عظمه فام بال قَ  من أسْ

 

  رسْ  حفاظاً وينوي من سفاهيَه كَ

ى والصحيح يف (  قَ ) ويف  سفاهته ) هو ( سفاهيه ) ويف ( أسقي ) هو ( أَسْ

)  رسْ  . ) كرسي ) هو ( كَ

)  وينوي وكنا نتمنى لو أنه مل يتعصب جازماً لقول من قال إن الواو يف (

 . . إذ جيوز أن تكون واو حال زائدة

) زعم أن اهللا أتى بتوضيح الواضح يف ٢١صاحب املقالة األوىل يف الفقرة (

   ..            : قوله تعاىل

    .. ] مع  : فلامذا مل يقل تلك عرشة . ثم تساءل ] ١٩٦ : البقرة ،

 . ؟ أهـ ، ألنه من يظن العرشة تسعة حذف كلمة كاملة تالفياً إليضاح الواضح

) يف اآلية نعت  كاملة : إن ( وتصد له صاحب مقالة الرد فقال

وانظر تفسري اآلية يف البيضاوي  .. ) الغرض منه التوكيد واملبالغة العرشة لـ(

 . . أهـ ) ثالثة أقوال اخرتت أرجحها ودللتُ عليها كاملة  كلمة (فقد ذكر يف

) حسب ما  منظمة حممدية ، الذي ينتمي إىل ( أما صاحب املقالة األوىل
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 ه، فهو يطرح سؤاالً وجيهاً ال نعتقد أن يدل عليه اسم موقعه عىل اإلنرتنت

؟ وهل  احلسابلتعليم : هل القرآن الكريم كتاب  ، هو الوحيد يف طرحه

؟ فإن كان ذلك  حتتاج إىل وحي ساموي لتأكيدها ١٠=  ٧+  ٣مسألة أن 

 ؟ ) كاملة كذلك فام احلاجة إىل كلمة (

 صحيحٌ أن السائل اختار أسلوباً عدائياً يف سؤاله يثري احلفائظ سلفاً لد

اء .  ، إال أن السؤال بحد ذاته من الناحية املوضوعية يبقى وجيهاً  بعض القرَّ

مُ اهللا تعاىل باخلروج عن قواعد النحو والرصف عند  تَّهِ وصحيحٌ أنه يسخر ويَ

(موضعاً من كتابه العزيز سيبويه يف مخسة وعرشين
0F

(  إال أن السؤال يبقى ،

 . قائامً يلزمه جواب

 ، فهو من جهة أوىل يغمس خارج القصعة ـ كام يقولون ـ وأما صاحب الرد

امعنا ما قاله املفرسون والنحاة مما نعرفه وهو من جهة ثانية يكرر عىل أس

، وهومن جهة ثالثة يرتك  مجيعاً ويعرفه صاحب السؤال فلم يأت بجديد

. ومرة أخر تبتلعنا مرارة األسى عىل ما  السؤال بعد ذلك كله دون جواب
                                                 

)(- ) مجع الضمري العائد عـىل  ) والفقرة الثامنة ( مجع الضمري العائد عىل املثنى انظر الفقرة اخلامسة

، لتجد أهنا مجيعاً خروج عام قـرره سـيبويه مـن وجـوب أن  ) تذكري خرب املؤنث ( ٢٠) والفقرة  املفرد

  : . فقولـه تعـاىل ، وأن يتبع الضمري عائده واخلـرب مبتـدأه لفعل االسم يف اإلفراد والتثنية واجلمعيتبع ا

  ..       .. ] وقوله تعـاىل ] ١٢ : املمتحنة ، :         .. 

باً يف امتحانات اللغة العربيـة عنـد الربوفيسـور ، يستوجب أن ينال سبحانه صفراً مكعَّ  ] ١٩ : احلج [

 ؟ . أليس هذا أمراً عجيباً اليقول به عاقل الفاريس سيبويه
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 وصلنا إليه.

: ملاذا اعترب العرب مسيلمة كذاباً  سنبدأ قولنا ـ مستعينني باهللا ـ بسؤال

.  ، له ذيل قصري وخرطوم طويل ، وما أدراك ما الفيل : الفيل  قالحني

؟ هل ألهنا خارجة عن قواعد الشكل يف  وزعم أن اهللا أوحاه إليه فيام أوحى

. فاملتأمل ال جيد يف عبارات  ، بكل تأكيد : ال ؟ واجلواب اللسان العريب

بوه ألن مضمون ما جاء به هو مسيلمة أي خطأ نحوي من بدهييات  . لقد كذَّ

.  ، ال حيتاج اإلنسان ملعرفتها إىل وحي ساموي املعارف اإلنسانية يف عرصه

 هي ناتج مجع  ١٩٦وحني يقرر املفرسون والنحاة أن العرشة يف آية البقرة 

، فهم يضعون قول اهللا يف  ) نعت توكيدي للعرشة كاملة ، وأن كلمة ( ٧+  ٣

 . صفون، تعاىل اهللا عامَّ ي مرتبة قول مسيلمة

 ١٩٦يف آية البقرة    ..   ..  : لكي نفهم معنى قوله تعاىل

 : علينا أن ننتبه ألمرين

 . أنظمة العد املعروفة يف زمن النزول : األول -

لَ وتَمَّ  ، الكامل والتام الفرق بني الكامل والتامم : الثاين - مُ  ، يف اللسان ، كَ

 . العريب

عد املعروفة يف زمن النزول فمنها نظام عرشي وحدته العرشة أما أنظمة ال

، نجد اإلشارة إليه واضحةً يف الكثري من آيات  ومضاعفاهتا املئات واأللوف

 . القرآن الكريم
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ار هو ،  احلاكمرش هو احلصة املفروضة قبل اإلسالم للسلطان فالعُ  والعشَّ

ضَ اخلُمس من كل . ثم جاء اإلسالم ليَ  من يقوم عىل جباية هذه احلصة فرِ

 . ، واخلمس من أجزاء النظام العرشي املؤمنني هللا ورسولهمغانم 

التي متثل عدد شهور السنة حسب  ١٢ومنها نظام اثني عرشي وحدته الـ

التي متثل عدد الساعات يف اليوم  ٢٤، ومضاعفاهتا كالـ ٣٦آية التوبة 

واحدة وعدد الثواين يف التي متثل عدد الدقائق يف الساعة ال ٦٠الواحد، والـ

، حسب قوله  التي متثل أقسام الدائرة الفلكية ٣٦٠. والـ الدقيقة الواحدة

 . ] ٣٩ : يس [          : تعاىل

 ، واحلكامء ، عرفته صابئة حران وعبدة الكواكب ومنها نظام ستة عرشي

 . ، واعتمدته احلضارة احلديثة يف تصميم احلواسيب السبعة يف ملطية

 : ، فنجده واضحاً يف قوله تعاىل وأما الفرق بني الكامل والتامم

-          .. ] ٣ : املائدة [ . 

-            

   .. ] ١٤٢ : األعراف [ . 

- ..           

         ..  ] ١٨٧ : البقرة [ . 

، التي تفرض أمرين عىل  ١٩٦ومفتاح فهم هذا الفرق هو يف آية البقرة 
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ر به يف احلج ، والثاين صيام  . األول صيام ثالثة أيام يف احلج من مل جيد ما يكفِّ

فرتة  ، وبني الصوم األول والصوم الثاين سبعة أيام إذا رجع إىل أهله ودياره

  ..     ..:  ، ال نجدها يف قوله تعاىل انقطاع

 ، التي تفرض صياماً متتابعاً ال انقطاع فيه من الفجر إىل الليل ] ١٨٧ : البقرة [

ي الت   ..      .. : وال نجدها يف قوله تعاىل

، أي شهر وعرشة  ليايل ١٠ليلة +  ٣٠:  توضح أن امليقات يتألف من قسمني

. وال  ، لكنهام قسامن متتابعان ال انقطاع بينهام ءاأيام آخرها يوم عاشور

كل اآليات التي استخدمَ تعاىل فيها لفظ التامم بدالً من لفظ نجدها كذلك يف 

ذْ مثالًقوله تعاىل          : الكامل . خُ

       ] فقوله ] ٢٣٣ : البقرة .        يف

يشري إىل أن كل  ١٩٦يف البقرة   ..    ..  اآلية مثل قوله

، لكنه سبحانه  ة عددية حسب النظام االثني عرشيحولٍ يتألف من وحد

رفعاً اللتباس يظن القارئ معه أن هناك انقطاعاً بني احلولني يف اآلية 

  ، أضافَ قائالً  ١٩٦كاالنقطاع بني األيام الثالثة والسبعة يف البقرة 

      لني متتابعة ال ليوضح أن الرضاعة املتقطعة يف احلو

 . انقطاع فيها

      : بقوله تعاىل ثمة مثال آخر نجده يف خرب موسى 
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١٧٢ 

            

    .. ] املطلوب يف اآلية هو  . فالصداق ] ٢٧ : القصص

، ملوسى أن يرفعها متطوعاً إىل عرش رشط أال يدخل انقطاع بني  ثامن حجج

 . الثامن  واالثنتني اإلضافيتني

يف حديثه عن     ، وجدناه تعاىل يقول ٣فإذا عدنا إىل آية املائدة 

أن الدين كامل . ويفهم املتأمل  يف حديثه عن النعمة    الدين ويقول

وخامتهم  ، أوهلم نوح  نزل عىل أنبياء ورسل تفصل بينهم فرتات انقطاع

         : ، يؤكد ذلك قوله تعاىل حممد 

    .. ] وقوله تعاىل ] ١٦٣ : النساء ، :     

         .. ] ونزل عىل  ] ١٩ : املائدة ،

 . خالل ثالث وعرشين عاماً أما النعمة فتامة متتابعة ال انقطاع فيها حممد 

  : تعاىل يف قوله    ، نصل إىل القول بأن كلمة يف ضوء هذا كله

  ..   ..  ] وال  ليست لتوضيح الواضح ] ١٩٦ : البقرة ،

، وأن موقعها من اإلعراب يف منظار النحو والرصف ال  لتعليم احلساب

 . عالقة له مطلقاً بداللتها ومعناها

) حول ٢٤ننتهي أخرياً إىل سؤال طرحه صاحب املقالة األوىل يف الفقرة (

، يقول  ] ٦٢ : التوبة [   ..      .. : ه تعاىلقول
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١٧٣ 

ثَنِّ الضمري العائد عىل االثنني فيقول فيه  ؟ : أن يرضومها : فلامذا مل يُ

: إن يف الكالم اعرتاضاً جمازاً باحلذف أفاد  ويقول صاحب الرد جميباً 

لواملعنى  .. الكالم تقويةً وحتسيناً  : اهللا أحق أن ترضوه ورسوله  املتحصِّ

 . . أهـ كذلك ألن إرضاء الرسول من إرضاء اهللا

. منها أنه اعترب  ونحن نر يف اجلواب أموراً ومسائل تستوقف املتأمل

. ومنها أنه  القول كالماً وقد أسلفنا تعريف القول والكالم والنطق فال نعيد

، فوضع بذلك العربة  قويةً وحتسيناً اعترب البيان القواعدي للعبارة يفيدها ت

احلصان فهي  أمام احلصان ـ كام يقولون ـ فاألصل عندنا هو املعاين واملقاصد

. وقاده هذا إىل  أن تصل وليس العكس الذي جير عربة القول إىل حيث جيب

أن ير يف العبارة اعرتاضاً جمازاً باحلذف يبني ما قصده تعاىل من إفراد 

 . ، ال بل يقويه وحيسنه    الضمري يف فعل

 ] ٣٢ : آل عمران [       .. : خذ مثالً قوله تعاىل

  : ، وقوله تعاىل ] ١ : األنفال [   ..    .. : ، وقوله تعاىل
         .. ] وقوله  ] ٥٩ : النساء ،

           : تعاىل
ال جيوز أن نغفله هو    . جتد أن هناك حذفاً بعد كلمة  ] ٥٦ : النور [
أن طاعة الرسول  األول:  ، يدلنا عليه أمران ) سله اهللا بهيف كل ما أر (

، خالفاً ملا ومهه  جاءت مقرتنةً بطاعة اهللا يف مجيع آيات القرآن الكريم
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١٧٤ 

) من وجود طاعة متصلة  وما بعدها ٥٢٠ص صاحب القراءة املعارصة (
هو  والثاين.  ، نتيجةً إلغفال حمذوف ال جيوز إغفاله وطاعة منفصلة للرسول

، وهذا ال يكون إال يف حدود دور  ن طاعة الرسول تستلزم العصمة وجوباً أ
. بدليل أن اهللا تعاىل مل يأمر بطاعة  الرسول كرسول يف إبالغ ما أرسله اهللا به

       : النبي مطلقاً وإال تعارض ذلك مع قوله سبحانه

    .. ] اآلية الوحيدة يف القرآن الكريم التي يأمر  . ] ١ : لتحريما
 ٥٦فيها تعاىل بطاعة الرسول يف جمال إقامة الصالة وإيتاء الزكاة هي آية النور 

،  دليالً عىل الطاعة املنفصلة للرسول، التي اعتربها صاحب القراءة املعارصة 
   ..        : ناسياً قوله تعاىل

     ] الذي يؤكد ما ذهبنا إليه من أن  ] ١٣ : املجادلة ،
) ال تأيت يف القرآن إال مقرتنةً بطاعة  يف كل ما أرسله اهللا به طاعة الرسول (

 . اهللا سبحانه

 ، ، واالتباع ، واألسوة يز أوامر بالطاعةإننا نجد يف آيات الكتاب العز
، وكلها حمصورة بالرسول إنام يف كل ما أرسله اهللا  ، واالسرتضاء واالقتداء

 : التوبة [   ..      .. : . وقوله تعاىل تعاىل به

        : ، يذكرنا بقوله سبحانه ] ٦٢

     .. ] والقوالن ال خيرجان عامَّ ذكرناه ] ١٤ : النساء ، 
. وهذا هو املقصود من  إن نحن انتبهنا فيهام إىل حمذوف ال جيوز إغفاله

    ، وبقوله  ٦٢يف آية التوبة     اإلفراد بدل التثنية بقوله 
 م .١٢/٦/٢٠٠٥دمشق يف            . ١٤يف آية النساء 
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١٧٧ 

 فهرس املوضوعات
  

 ٧٩ تعريف السنة عموماً : السنن اإلهلية .  -
تعريف السنة النبوية عند علامء احلديث ، وعند الفقهاء ، كام وردت يف  -

كتاب ( كيف نتعامل مع السنة ) للدكتور يوسف القرضاوي و ( السنة 
 النبوية بني أهل الفقه وأهل احلديث ) للشيخ حممد الغزايل . 

٨٠ 

يف صفاته اخلَلقية والتكوينية ؟ هذا  يمكن التأيس برسول اهللا  هل -
السؤال هو ما دفع بالدكتور القرضاوي للدعوة إىل رضورة الفصل 

 بني السرية والسنة . 

٨٠ 

األوامر والنواهي الناظمة للسلوك اإلنساين يف القرآن الكريم تأيت عىل  -
 رأس الثوابت اإلهلية . 

٨١ 

 ٨٢ أمر إهلي وبالتايل فهي من الثوابت .  طاعة الرسول  -
 انقسم الناظرون يف السنة إىل قسمني : قسم نحن منه قيَّد طاعة الرسول  -

 وحرصها باألحكام ، وقسم أطلقها عىل عمومها دون قيد أو رشط .  
٨٣ 

ما شاع عند املغالني من أهل القسم الثاين من عبارات هي جمرد آراء  -
 ا إلباسها ثوب الثوابت . فقهية حاول قائلوه

٨٤ 

م وتُوجب وتُسقط .  - رِّ لِّل وحتُ  ٨٥ السنة حتُ
حالل إىل يوم القيامة ، وحرامه حرام إىل يوم القيامة .  حالل حممد  -

: إين واهللا ما متسكون عيلَّ بيشء ، إين  هاتان العبارتان ينقضهام قوله 
 القرآن .  مل أحل إال ما أحل القرآن ومل أحرم إال ما حرم

٨٦ 

 ٨٧السنة تأمر وتنهى ، وتسمح ومتنع ، وتستحسن وتستقبح ، لكن فيها  -
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١٧٨ 

 فسحة كام يقول ابن قتيبة الدينوري . 
الوحي وحيان : وحي متلو متعبد به هو القرآن ووحي غري متعبد به  -

   هو السنة . العبارة استنباط من قراءة غري مطلوبة لقوله تعاىل 

       ٤النجم . 

٨٨ 

-  األول إهلام ، مثاله أم  ٥١أشكال الوحي كام ترسمها آية الشور :
يف  . الثاين من وراء حجاب ، مثاله موسى  ٧موسى يف القصص 

. الثالث عن طريق ملك رسول ، مثاله مريم بنت  ١٤٣األعراف 
 .  ١٧عمران يف مريم 

٨٩ 

يف هذه األشكال الثالثة بام عربوا عنه  جتىل الوحي للنبي العريب  -
 بقوهلم : الوحي اجليل والوحي اخلفي . 

٩٠ 

 ٩١ هل صحيح ما قالوه إن السنة ناسخة للقرآن ؟ -
، النحل  ١٠٦النسخ واإلنساء والتبديل يف القرآن الكريم : البقرة  -

 .  ١٥، يونس  ١٠١
٩٢ 

عىل كتاب الرسالة للشافعي :  نظرة فيام قاله د. عبد الفتاح كبّاره تعليقاً  -
 األكثرون من علامء األصول عىل جواز نسخ الكتاب بالسنة . 

٩٣ 

معيار األكثرية واألقلية ال يصح يف جمال األصول والعقائد . فقوله  -

، ليس قدحاً بالشكر ،  ١٣سبأ       تعاىل 

،  ١٧هود   ..      وقوله تعاىل 
 ليس مدحاً بالكفر . 

٩٤ 

األكثرون الذين أجازوا نسخ الكتاب بالسنة صنفان : مقلدٌ انتقى من  -
الرتاث مرجعيات زعم أن اخلروج عنها خروج عىل اهللا ورسوله . 

٩٥ 
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١٧٩ 

وجمتهدٌ سكتَ خوفاً عىل نفسه أن يصري إىل ما صار إليه اإلمام 
  نيسابور واإلمام ابن تيمية يف دمشق .البخاري يف

 ٩٧ حجج القائلني بجواز أن تنسخ السنة القرآن . -
: خذوا عني ، خذوا  بحديثه  ٢نسخ جلد الزاين والزانية يف آية النور  -

 : ال وصية لوارث . بقوله  ١٨٠عني . ونسخه حكم الوصية يف البقرة 
٩٨ 

ن أشار إىل الثوابت القرآنية والنبوية ، الشافعي يف كتاب الرسالة أول م -
فأقر بأن القرآن ينسخ القرآن ، وبأن القرآن ينسخ السنة ، وبأن السنة 

 تنسخ السنة ، ورفض أن تنسخ السنة القرآن . 

٩٩ 

أدلة اإلمام الشافعي التي نقلها عنه اإلمام الفخر الرازي يف كتابه  -
 ( املحصول يف علم األصول ) . 

١٠٠ 

،  ٢وحكمه يف آية النور  أنثىو ذكرالفاحشة ثالثة أشكال : الزنا بني  -
، والسحاق بني  ١٦وحكمه يف النساء  ذكر وذكربني  عمل قوم لوط

 .  ١٥وحكمه يف النساء  أنثىو أنثى

١٠١ 

خرب رجم ماعز بن مالك األسلمي . وخرب رجم املرأة الغامدية ، وخرب  -
 هي اعرتفت بالزنا .أنيساً برجم امرأة إن  أمره 

١٠٢ 

الرجم من أحكام كتاب موسى ، ال يبعد أن النبي حكم به قبل نزول  -
 .  ٢آية النور 

١٠٣ 

-  حلديث ( خذوا عني ، خذوا عني ) روايتان األوىل مرسلة واألخر
منقطعة ، ويف أخبار الرجم الثالثة جماهيل مل ينجح املحققون والرشاح 

 . تعريفهم بوأصحاب الرتاجم 

١٠٤ 

 ١٠٧يف حكمه عىل    ..   .. وقفة أمام قوله تعاىل  -
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١٨٠ 

 السحاقيات وكيف غاىل البعض ففهم أن اإلمساك هو احلبس والسجن . 
الوصية أمر واجب مكتوب كالصالة والصيام والقتال والقصاص ال  -

 رخصة فيها يف سفر أو حرض وال يف مرض أو عافية . 
١١١ 

 ١١٢ املرياث مرشوط بتنفيذ الوصية يف أربعة مواضع من القرآن الكريم .  -
ما كان اهللا الذي ترك لإلنسان حرية الكفر واإليامن أن حيجب عنه هذا  -

 احلق يف مسألة أقلَّ شأناً من تلك . 
١١٣ 

لإلنصاف نقول إن صاحب القراءة املعارصة استنكرَ قول الفقهاء بأن  -
هم أهنم مجيعاً يف ذلك سواء . وراح يعيب عىل الوصية م نسوخة ، لكنه توَّ

مطبقي علم املواريث أخذهم بمبدأ الرد والعول ، وأهنم أعطوا األعامم 
 وأوالد العم حصصاً من اإلرث رغم عدم ذكرهم يف آيات اإلرث .

١١٤ 

كلمة اإلمجاع عند الفقيه وعامل األصول ال تعني إمجاع األمة بقدر ما  -
 ني إمجاع طائفة بعينها أو مذهب بعينه .تع

١١٧ 

عبارة ( القرآن أحوج إىل السنة من السنة إىل القرآن ) ليست آية قرآنية  -
 وال حديثاً نبوياً ، وال أحد يدري من قال هبا أول مرة . 

١١٩ 

ظهور دعوات يف العقود األخرية من القرن العرشين تدعو إىل االكتفاء  -
 رشيع . بالقرآن كمصدر للت

١٢٠ 

 ١٢١ أبرز وجوه دحض الدعوة إىل االكتفاء بالقرآن .  -
صاحب القراءة املعارصة يرص عىل أن مهمة الرسول الوحيدة هي  -

وجانب  ٤٤اإلبالغ والتبليغ ، مغفالً جانب البيان كام يف آية النحل 
 .  ١٠٥التطبيق كام يف آية النساء 

١٢٢ 

 ١٢٣لقرآن عن  القرآن والعقل بقوهلم هذا ، لقد خرج القائلون باالكتفاء با -
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١٨١ 

 لكن القائلني بأن القرآن أحوج للسنة خرجوا عنهام يف مخسة مواضع .
إذا أردنا لديننا بقرآنه وسنته أن يكون قادراً فعالً وحقاً عىل الدفاع عن  -

 نفسه بنفسه ، علينا أن نقرأمها قراءة مطلوبة . 
١٢٤ 

ىل التفريق بني السرية والسنة ، رشط أن نحن مع دعوة د. القرضاوي إ -
 يكون تفريق متييز وليس تفريق استبعاد ألن السرية مصدر السنة الفعلية .

١٢٦ 

النص احلريف للمقالة : ( مخسة وعرشون خطأ لغوياً يف القرآن ) امللحق :  -
 كام وردت عىل اإلنرتنت .

١٢٩ 

ياسني احلافظ عىل املقالة األستاذ  النص احلريف لردِّ تابع أول للملحق :  -
تْ يف اإلنرتنت َ  . التي نُرشِ

١٣٥ 

َ يف اإلنرتنت وعىل تابع ثانٍ للملحق :  - تعليق مؤلف الكتاب عىل ما نُرشِ

 ردِّ أيضاً .ال

١٦١ 
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