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ملخص البحث
ارتبطت آيات األحكام مبجاال الفسساا السقهاي و لاي علمهاا مقارناة بعناياة
دارسي البال ة هلا؛ فقد كانت ممدانا السفنباط األحكاام وتقريراااو وخت اف تساساا
السقهااام مااب تنبمهااات علااغ بال ااة لغفهااا و داااائا تراكمبهااا وبراعااة ترتمبهااا وداااة
بنائهاوفدلوا علغ ضالة بمانمة خت تبحث.
و اية اذا البحث الكشف عب ما يف اآلية احلكممة ماب بال اة مكماة و بماا
مفجانسو واسفشراف مآخذ اإلعجاز فمها مب خالل بديع ألساظها وجودة رصسها ماع
مؤامفها لأل راض وتنوع أسالمبها بفنوع األحكام .واد انفخي البحث نوعا مب تلا
اآليات واي ما كانت لغفه مباشرة للغرض أل اإلشكال يف مناط اعجازاا :اف تعلا
بلطمف حكمة معنااا أم ببارع لسظها وإحكام ترتمبه؟ ودللنا علاغ أ وجاه اإلعجااز
فمها ماثف يف احلكمة يف الرتتمي وعالئاا البناام الرتكامي أي موااع اللسظاة وا ملاة
وبراعة تعلمقها بعناصر جماورة وتدويراا علغ موااع خمفلسة مما يوجي فمها خصوصمة
ويبعث منها معا تسفوعي مقاصد الشارع احلكام وتابج جهاات احلكا وأحوالاه
بأوجز لسظ.
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ABSTRACT
Verses provisions associated with the field of doctrinal
interpretation, It has increased than the idiosyncratic interpretation
in the care of the students, It was an arena for the development and
its provisions, Interpretations of the jurists did not devoid of alarm
on the eloquence of the verses of the provisions, and accurately
fitted, arranged and craftsmanship, they signaled to the subject has
not been discussed.
This research aims to reveal what the verses of the provisions
of the Court of eloquence, and the statement of homogeneous, and
to identify the aspects of the miracle in which, through the exquisite
words, the quality of installation, with appropriate purposes, and
the diversity of methods according to the judgment.
The researcher chose a sort of these verses, which are of direct
language to express purpose, because the shapes in Miracles is
whether related to the decision in the meaning of the verse or in
pronunciation and tighten arrangement? It pointed out that aspects
of miracles in these verses is in the order, and installation of
structural, in word and wholesale site, and craftsmanship attached
including before and its environs, which requires privacy, and
makes its meaning to accommodate the purposes of the wise
legislator, as well as clarify the rule content and brevity in the term
of expression.

جملة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

244

د .منال مبطي املسعودي

مقدمة
احلمد هلل العلي احلممدو منزل الكفاب بلسا عرباي مابجو تبمانااك لكاف شايم
وادى للناس لعله يرشادو و بهار وأعجاز بساحر ألساظاه ودااة معانماه وإحكاام
أحكامهو فكا رافداك للطالبج واادياك للساالكجو ال يلاف ماب ،ماهو وال ماذل ماب
اسرتشد بهو ونصلي ونسل علغ مبلغه واملفخلا به ممد صلغ اهلل علمه وسل وعلغ
آل بمفه األطهار ....وبعد.
فإ مباحث اإلعجاز وجتلمة مظااره وبما ظوااره وتسصملهاو ألف فمه باحثو
كثر اد،اك وحديثاك كف يأخذ منه بطرفو ويكشف عب سارتو وتظاف القلامة ماع ااذا
واسعة املدى ال حياط بهاو وال ينسد معمنهاو تزخر بالكثا مب اللطائف والنكاتو واد
نبه سلسنا علغ أمور تفعلا باإلعجازو عا وا بعلاك منها ودلوا علغ كثا واذا الكاثا
خت تساافوعبه األاااالم وحالاات دونااه الشااوا ف أو تصاارمت عنااه األعمااارو فسااكنت
الفنبمهات يف بطو مؤلساته واندست بج الايا مفسراةو تفطلي منا اسفالهلا وسرباا
ملعا فها وبما مدى صحفها والفدلمف علمها مب خالل القرآ الكري .
ومب اذه القلاايا الان نبهاوا علمهاا وخت تفجااوز مرحلاة الفنبماه إس الدراساة
والفأصمف المة " اإلعجاز البال ي يف األحكامماات أو آياات األحكاام" ويكااد ينسارد
البااالني – فمما أعل – بج علمام البال ة بإشارته إس ماا حتفوياه آياات األحكاام أو
األحكاممات -كما يسممها -مب أسرار وداائاو واارر للا
كفابهو وتل

يف مواضاع خمفلساة ماب

املواضع علغ الفها إال أ فمها إشارات تسفح أباواب القلامة وتسافحث

األفهام علغ اافحامها وحتلملها والكشف عب مناطا الغموض فمها وإزالاة اإلشاكال
عنهاو وحسبه – رضغ اهلل عنه – تصنمسه لبال فهاا يف ضاربج سانذكراما يف طماات
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البحث()8واذا اللربا خت يصف إلمهماا إال بعاد اسافقرام لشاوااداما ماب القارآ
وتداما السروق بمنهما لمممز كف صنف ويقر املفشابهات ويؤطراا بإطار واحاد ينباه
علغ الفشابه ويدل علغ السروقو والذي بعث اذا العل الشريف يف نسس اإلمام فئاة
تاات عب مدخف اإلعجاز البال ي لفل

اآلياتو وخت تر البال اة فمهاا إال يف الكلماة

والكلمفج وكأ اصطبا ها باحلك وتلبسها به جرداا مب مقفلمات البال اة وعزهلاا
عب دائرة اإلعجازو وال مسغ ما يف اذا اإلاصام مب تهاوٍو ألنه بنغ علاغ رأي فاساد
جتااف أ األحكام "لمست بصسات لألعما و وإمنا اي عبارة عب اول اهلل سابحانه "(.)2
فمجري علمها ما جيري علغ األاوال الن وضعت لإلبانة وينظر إس ما فمها مب أسباب
إحكام العبارة.
وآيات األحكام اي اآليات الان تقارر حكمااك شارعماك ساوام يف العباادات أو
املعامالتو فمصلح بها أحوال العبادو ويقوَّم بها السلوكو وتنفظ بها اجملفمعات.
واد اجفهد العلمام يف عاداا وااف ااي مصاورة معادودة أم أ البااب فمهاا
مسفوح الجفهاد لوي القرائح والعقولو فاخفلسوا يف لل

إس اولج:

األول :فئة جعلفها مصورة معدودة ثا اخفلساوا يف عاددااو فقماف إنهاا مائاة
ومخسو آيةو ومب اؤالم ابب القم واملقداد السموري فذكر أنه اد (اشفهر باج القاوم
أ املبحوث عنها مخسمائة آيةو ولل

إمنا او باملفكرر واملفاداخفو وإال فهاي ال تبلا

لل (.)2
وآخرو لابوا إس أنها مخسمائة آيةو واو األشهر ومب اؤالم الغزالي( )4واباب
جزي الكلي فذاي إس (أ آيات األحكام مخسمائة آيةو واد تنفهي إس أكثر مب لل
إلا اسفقصغ تفبعها يف موضعها) (.)2
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الثاني:وأخرى خت تقمداا بعدد مددو ومب اؤالم ابب داما العماد فقاد ناازع يف
حصراا وتقديراا يف آي معدودةو فل حيجار تلا

اآلياات باف جعلاها باباكا مسفوحاكا

للقرائح واأللاا حبسي ما يهفدي إلمه العاخت مب وجاوه االسافنباطو( )6فمعظا آي
القرآ اد يسفنبط منها حك بقدر ما يواي للنااظر ماب صاسام روح وجاودة لاابو
ورجح لل

أئمة مب احملققج كابب العربي حمث نقاف عاب أشاماخه"أ ساورة البقارة

وحداا مشفملة علغ ألف أمر وألف نهي وألف حك " (.)7
إل اي باب مفسع وماولة حصراا كانات باالنظر إس األحكاام املصارح بهاا
واذا ،كب ضبطه مثف ما جام يف العبادات اولاه تعااس:ﭽ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ
ﮫﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔﭼ[البقرة.]844 :
وأيلا ااك اولاااه تعااااس :ﭽ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ
ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭼ [البقرة.]812 :
واولااه تعاااس:ﭽ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ
ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ
ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﭼ [النسام.]88 :
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أما األحكام الن جرت يف أودية أخرى مب املعااني واندسات داخاف أ اراض
خمفلسااة سااوام يف القصاال أو الااوعظ أو األمثااال أو العقائاادو أي مااا أخااذ بطريااا
االسفنباط فهو كثا يفساوت عده مب اصة إس أخرىو واملعول علمه صحة السه ودافه
واجفهاد اجملفهد وثااي فطنفه مثف:
اسفنباط صحة أنكحة الكسار مب اوله تعاس:ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ
ﯣ ﯤ ﭼ [الفحري .]88 :
ويف موضع آخر ﭽ ﮚ ﮛ ﮜ ﭼ [املسد.]4 :
واد يدق النظر ويلطف االسفخراج بل آية أخرى إلمها مثف اسفنباط أ تارك
األمر يسفحا العقاب مب اوله تعاس:ﭽ ﮒ ﮓ ﭼ [طه ]٣2 :مع اولاه تعااس:
ﭽﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ [ا ب.]22 :
واسفنباط أ أاف احلمف سافة أشاهر ماب اولاه تعااس:ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ
ﭟﭠﭼ[األحقاف ]82 :مع اوله :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﭼ[لقما .]84 :
اذه اآليات جاني مب معاني القرآ وأصف ماب أصاوله الان أنازل لفقريرااا
وتأسمسهاوواد عين بها أئمة مب العلمام فأفردوااا بكفاي مسافقلةو وكانات سابباك يف
نشاوم مااا يسامغ بالفسسااا السقهااي اسافهدفت تلا

املصاانسات ااذه اآليااات علااغ

اخلصوص وانفخبفها لسرباا وحتلملها وبما ما فمها مب معا واسفنباط ماا حتفهاا ماب
أحكامو فكانت ممداناك خصباك الجفهاد السقهام كف يقرر مذابه مب خالهلاو فاأللفف أول
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مصنف خاص بفسسااا اإلمام مقاتف بب سلمما و ث تفابعت املؤلسات فجام مصانف
اإلمام حيمغ بب زكريااو وكفاي فمهاا أيلاا الطحااويو وا صااص واهلراساي واباب
العربيو والقرطيو واسفخلل تلممذ الشافعي أبو بكر أمحد بب احلسج البمهقي آياات
األحكام مب مصنسات الشافعي وأفرداا بكفاب مسفقف مساه "أحكام القرآ ".
ارتباطها حبقف الفسسا السقهي أوا الطاعنج أ إعجازاا مبا حوته مب حكمة
وجلمف فوائدو دو أ يكو للسظ مزية ظاارة أو براعة يف الانظ بااارةو أو تاألمف
تنقطع عنده األطماعو ورأوا البال ة فمها شذرات يف مسردات معدودة وصور مدودةو
ال تقاس بسلملة ااا مب اآليات وال جتاريها يف اإلعجازو فكأنه تقاصروا بهاا وخت
جيعلواا تباري أخواتها يف ممدا اإلعجاز البال يو وااذا الظاب امفاداد ملاا شااع يف
صناعة الشعر مب أ املعااني الوعظماة وماا جارى جمراااا يف الزااد واإلرشااد حااز
السلملة مب جهة شرف املعنغ دو اللسظو فبنوا علمه مقماساك أ الشعر إلا دخف باب
اخلا ال و واي عبارة مشهورة عب األصمعي ا ذت مقماساك عند العارفج بنقد الكالم.
واذا األصف وإ كا معفرباك يف كالم املخلواج ا أناه ال جياري علاغ كاالم
اهللو فكف ما جام يف القرآ مب آياات حكمماة ومعاا إرشاادية حظهاا ماب البال اة
واإلعجاز كسائر اآلياتو ويعمدنا للا

إس الامة الفسااوت باج أساالمي القارآ يف

أ راضه املفنوعة الن اسفواست احملققج خلطورتها أل اإلعجاز وصف مشاع لكف ماا
بج دفن املصحف ال فل به آية دو آية كف كلمة يف نظماه هلاا فلاملة االخفماارو
وااعة يف أحسب النظوم مفمكنة يف بابها.
ونسي الفساوت عب بال ة القرآ اتسا مع احلديث عب إثبات اإلعجاز له فكا
وجهاك مب الوجوه الن تدعمه وتزياد مكانفاهو فصاسة اإلعجااز أطلقات علاغ الانظ
القرآني لمس باعفبار بعض الكالم دو بعاض وخت يفقماد حباال أو ارض دو آخارو
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واضطراد الصسة موجي لوجوداا ولامس لكماهلااو وااذا فقاه القلامة عناد علماام
اإلعجاز فال يكسي الفسلم بوجوده دو اإلارار باضطراده يف ساورة وآياة آياةو فقاد
وصف اهلل كفابه بالفماثاف والفشاابه ﭽ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭﭼ [الزمار:
 .]22واال تعاس :ﭽ ﭑ ﭒﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭼ [النور.]8 :
واآليات انا علغ إطالاها مب توحمد وحجج ووعد ووعماد وأحكاام احلاالل
واحلرام مجمعها بمنات وأثبت لغاه االخافالف ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈ ﭼ [النسام .]12 :أي تلوناك وتغااك فمبهرك بباديع نظا تسفحسانه ثا يعقباه
بقبمح تنكره.
واد أطني البااالني القول يف نسي صسة الفساوت عب القرآ يف سمااج اما:
 -8سماق إثبات اإلعجاز القرآ وعين به كف صسة تسلبه لل

الوصاف فقاال ":وااد

تأملنا نظ القرآ فوجدنا مجمع ما يفصرف فمه مب الوجاوه علاغ حاد واحاد يف
حسب النظ وبديع الفألمف والرصف فال تساوت فماهو وال اططااط عاب املنزلاة
العلماو وال إسساف إس املرتبة الدنما"

()1

واذه الصسة الن اسفقامت يف القرآ خال كالم البشر منها ففطرق إس كالمها
االخفالف باخفالف ما يفصرفو فمه مب معا وأ راضوفل يسل ماب للا

كُمَّاال

البال ة شعرام أو خطبام " ومفغ تأملت شعر الشاعر البلم و رأيت الفسااوت يف شاعره
علغ حسي األحوال الن يفصرف فمهاو فمأتي بالغاية يف الرباعة يف معنغو فإلا جام إس
اه اصر عنه وواف دونهو وبا االخفالف علغ شعره (.)٣
 -2سماق الرد علغ الطاعنج يف نظ القرآ ونقض اوهل باخفالف نظ القرآ وأ
بعله أبل مب بعض (.)82
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واناك مب فاضف بج آيات القرآ وساوره وخت يار يف للا

إاحامااك للقارآ يف

منطقة الفساوت الن مباو بهاا وااج اإلعجاازو فكاا إثبااته للمساضالة يرجاع إس
اعفبارات وضوابط حتسظ للكالم درجفه السَّنِمَّة ورتبفه العلما يف اإلعجازو والذيب االوا
بها احفجوا مبا ورد عب رسول اهلل صلغ اهلل علمه وسل مب أحادياث دل فمهاا علاغ
فلف بعض اآليات والسور فقد جام عنه (فاحتة الكفاب أفلف سور القارآ ) و (آياة
الكرسي سمدة القرآ ) وأيلاك (يس ثلث القرآ ).
ومب الذيب أجازوا القول باملساضلة الشمخ عز الديب بب عبد السالم ورد حسب
الكالم وفلله إس املعنغ املفلبس بهو فا " كالم اهلل يف اهلل أفلاف ماب كالماه يف ااهو
فاﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼأفلف مبﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﭼ
وكاذل

()88

ابااب العربااي رد املساضالة بااج سااورة اإلخاالص وآيااة الكرسااي إس

اعفبارات فقال ":إ الشيم إمنا يشرف بشرف لاته ومقفلاه ومفعلقاته "(.)82
وعقد الغزالي باباك مساه "كمف يسلف بعض آيات القرآ علغ بعض وكله كالم
اهلل تعاس" يف كفابه (جواار القرآ )و واسفنكر فماه فلا َرقَ الابعض وحاذرا ماب ااذا
القولو ورأى أ اؤالم أحرى به الفقلمد أل إدراك السرق يف لل

السلاف يفطلاي

نااور البصاااةو ومااب حرمهااا فاااألوس بااه أ يقلااد صاااحي الرسااالة علمااه الصااالة
والسالم(.)82
اذا وإ اال به علمام مققو

ا أنه مالف مقفلغ البال ة فاالكالم يشارف

باعفبار متكنه يف موضعه وحيسب يف بابه ويلطف يف مقام إيراده.
واد كشف عب ما يف القول مب دخف مشس الديب اخلموي فذكر أ مب الثابت
املعلوم أ كالم اهلل أبل مب كالم املخلواج وال تساور النسوس يف اذا ريباةو ولكاب
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يدخف الغموض علمه يف المة اإلعجاز مب لات القرآ فاعرتضاه الشا
جيوز أ يقال كالمه بعله أبل مب بعض

يف أناه"

()84

وعاب اذا القول وعده اصوراك يف اإلدراكو وأوضح مسهوم األبلغمة الاذي إلا
تعرت منه اآلية صح معه القول با اذه اآلية أبل مب تل و فمعنغ اوهل اذا الكالم
أبل مب اذا الكالم :أ اذا موضعه له حسب ولطافو ولاك يف موضاعه لاه حساب
ولطفو واذا احلسب يف موضعه أكمف مب لل

يف موضعه ...فإ مب اال :إ اولاه

ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼ [اإلخالص ]8 :أبلا ماب ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭼ [املساد:
 ]8جيعف املقابلة بج لكر اهلل ولكر أبي هليو وبج الفوحمد والدعام علاغ الكاافريبو
ولل

ا صحمحو بف ينبغي أ يقالﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭼ دعام علمه باخلسرانا

فهف توجد عبارة للدعام باخلسرا أحسب مب اذهو وكاذل

يف ﭽﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭼ

ال توجد عبارة تدل علغ الوحدانمة أبل منهاو فالعاخت إلا نظر إس ﭽﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﭼ يف باب الدعام باخلسرا ونظر إسﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭼيف بااب الفوحماد ال
،كنه أ يقول أحداما أبل مب األخرىو واذا القمد يغسف عنه بعاض ماب ال يكاو
عنده عل البما (.)82
فمدار اإلعجاز كو اآلية فريدة يف بابها أنساي للغارض الاذي جاامت فماهو
حبمث ال جتد مسلكاك سواه لبمانهاو فا ﭽ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﭼ ال تنافقل مبجمئهاا
يف وصف كافرو بف باعفبار مكانها مب الغرضو فلمست اناك عبارة واصسة للخسرا
كوصسهاو و ال مربزة ملعناه كإبرازاا لهو فكانت الغاية يف بابها.
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واذا اللابط مؤسس علاغ الحاي علا البماا ال يفقناه إال مفمارس بعلاوم
البال ةو واو مقماس داما إلدراك اإلعجاز الباار يف القرآ كله علغ تنوع أ راضاهو
وأسالمبه فال يسلف فمه معنغ معنغ وال أسلوب دو آخر.
وللرافعي كلمة نافذة تقطع لل

اخلالف وتدل علغ فساد رأي اآلخذ به يقول

فمها ":القرآ الكري لمس كفاباك يفخا منه فمسفجاد بعله ويصسح عب بعلهو وإمنا او
طريا مسفبصر مب أيب أخذت منه نسذتو ومب حمث تأديت به تهديت " (.)86
فالبما القرآني كله مسفجاد وبال فه مفشاابهة كاف وضاع يف موضاعهو وتناوع
طرق أدام املعنغ لمس موجباك للمساضلة وإمنا لكف طريا مزيفه وفلملفه اخلاصاة الان
يفأدى بها إس ملمرات اللطائف.
و اية اذا البحث بما البال ة احملكمة والبما املفسا واملفجاانس يف آي القارآ
الكري حبمث ال فف عبارة عب أخرىو وااد خصصانا آياات األحكاام ألنهاا مظناة
إشكال وواع يف بال فها الفوا و وطعب يف إعجازاا طاعنو فقمدوا فلالها مباا فمهاا
مب معا وحك شريسة وسكفوا عب نظمها وما فمه مب لطاائفو مماا اسافوجي معاه
الواوف علغ عفبات تل

اآليات واسفشراف مآخذ اإلعجاز فمهاا ماب خاالل لغفهاا

وبديع ألساظها وجودة رصسها مع مؤامفها لأل راض وتنوع أسالمبها بفنوع األحكام.
وينفخي البحث نوعاك مدداك مب آيات األحكاام وااي الان صارحت بااحلك
وسمقت لفقريره وتشريعه دو

ااا مب اآليات الن داخلت أ راضا أخرى واجفهاد

السقمه يف اسفنباط احلك منهاو فالثانمة بال فها ظاارة وإعجازاا مقررو أماا ماا صارح
فمها باحلك فهي مظنة اإلشكال
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واذه الدراسة تففبع تلا

اآلياات يف كفاي البال امج أيلاكا ومادى حلاور

شوااداا يف اخفماراته ؟ واف حظها مب البال ة كسائر اآليات أم اخفصت مبزية عب
ااا؟ واف مجمع آيات األحكام منط واحد مب البال ة؟ ث مراجعاة كفاي الفسساا
السقهي وتساسا البال مج لنسفخرج املعاني والسوائد الان لكرااا األئماة والان ماب
شأنها أ تلع أيدينا علغ مف اإلعجاز يف تل

اآلياات وترصاد الساروق األسالوبمة

بمنها يف تقرير ا حلك و وتكشف أيلاكا عاب مساال

السقهاام يف حتلماف البماا ومادى

مقاربفه للدرس البال ي يف حتلمله للبما املعجزو واف ارتكز مانهجه علاغ أساس
فقهمة مبعزل عب الذائقة البال مة كما شاع عند بعض احملدثج؟(.)87
املبحث األول :مناط اإلعجاز يف آيات األحكام:
اإلعجاز وصف جامع أطلا علغ ما بج دفن القرآ اجملمد واسافوعي كلماتاه
وأحاط بها فوَصَف ما ال يبل منفهاه وصفو واذا الشأ يف كلمات اهلل مما تدرك وال
حياط بها:
ولكاااب تأخاااذ اإلفهاااام منهاااا

علاااغ اااادر القااارائح والعلاااوم

فكلمات اهلل علغ تنوع املعاني الن جرت فمها وففقت عنهاا ماب حاديث عاب
اإل،ا باهلل ورسله وتسرق الناس فمه إس كافر ومنافا ومؤمب ولكر أحاواهل وماآهل و
ولكر أحوال املعاد وا نة والناارو ومعااني الرتاماي والرت مايو والوعاد والوعمادو
والقصلو والوعظ والفذكاو وأحكام العبادات واملعامالتوو ا لل

ماب شاريف

املعاني وجلمف املقاصد الن بهرت العقول واطعت األطماع وال يقول خبالف اذا إال
ضال أو مففبع شبهة فقد أخرست أربااب البماا يف عصار النقاام اللغاوي والبال اة
العالمة فأيقنوا بأ ال طااة هل به وأنه مب لد حكم علم .
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واذه املعاني علغ تنوعها اسفواست دارسي اإلعجاز فأحملوا يف مواضع مفسرااة
إس علو وشرف معانمهو وأناطوا بها مزيةوفهاذا اخلطاابي ياذكر أ ":القارآ إمناا صاار
معجزاك ألنه جام بأفصح األلساظ يف أحسب نظوم الفألمف مفلامناك أصاح املعااني ماب
توحمد له عزت ادرته وتنزيه له يف صساتهو ودعام إس طاعفهو وبما مبنهاج مبادئهو مب
حتلمف وحتري وحظر وإباحةو ومب وعظ وتقاوي وأمار مبعاروف ونهاي عاب منكارو
وإرشاد إس ماسب األخالقو وزجر عب مساوئهاو واضعا كف شيم منها موضعه الذي
ال يرى شيم أوس منهو وال يرى يف صورة العقف أمر ألما منه (.)81
واال أيلاك" :فال خسام علغ لي عقف أنها – أي املعاني – ااي الان تشاهد هلاا
العقول بالفقدم يف أبوابها والرتاي إس أعلغ درجات السلف يف نعوتها وصساتها (.)8٣
واد أُلف يف معاني القرآ وموضوعاته مصنسات فصلت القول يف كاف جاناي
مب جوانبهو ومب تل

املعاني الن عين بها املعاني الفشريعمة فحظمت آياات األحكاام

بنظر العلمام يف ماولة للكشاف عماا تكفنازه ماب معاا ٍ وإحكاام تلا

الفشاريعات

وحكمفهاو فاسفواست املعنمج بالفشريع مب أصولمج وفقهام وعلمام اانو فراعه ما
فمها مب داة وضبطو و زارة ما حتويه مب فوائد مع مشولمفهاو فقد اسفوعبت معانمهاا
حماة اإلنسا يف مراحله وأحواله املخفلسة وضبطت كف ما يفعلا بأمور حماته ومعاده.
واذا منط خت يعهده البشر مب ابف فقد "عرفت البشرية يف عصور الفاريخ ألوانااك خمفلساة
مب املذااي والنظريات والنظ والفشريعات الان تسافهدف ساعادة السارد يف جمفماع
فاضف ولكب واحداك منها خت يبل مب الروعة واإلجالل مبل القرآ يف إعجازه الفشريعي"(.)22
ووصف الشمخ ممد أبو شهبه مكانة املعاني الفشريعمة يف القرآ ومسو منزلفها
فهي شريعة السمام ألاف األرض الن تكسلت جبممع ما حيفااج إلماه البشار يف ديانه
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ودنماااا ومعفقااداته واألخااالق والعبااادات واالافصاااد والسماسااة ونظااام احلاارب
والعالاات الدولمةو وكف اذه األمور جرت فماه حبكماة ال يعفارب معهاا خلاف وااذا
تشريع مفكامف ال يدع مب أمور احلماة صغاة وال كباة إال رس هلا منهجاك ال تنااض
وال اضطراب(.)28
واآليات الفشريعمة بُرََّز فمها العناية با اني املعنوي وعلا به اإلعجاازو وشاأ
معاني القرآ وشرفها ال ،اري فمه عااف لكب سلت األنظار عب بال ة العباارة عنهاا
لقوة املعنغ وعلو جانبهو فقد حكغ البااالني عب البعض أ اولاه تعااس :ﭽ ﮃ
ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ
ﮍﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ
ﮖﮗﮘﮙﮚﮛ ﮜﮝﮞﮟﮠﮡ
ﮢﮣ ﮤﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ
ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﭼ [النسام.]22 :
لمس مب القبمف الذي تظهر البال ة فمهو وسلف هل بذل

وعادَّ طلبهاا يف ااذا

النوع مب الكالم ضرباك مب ا هالةو وأناط اإلعجاز يف مثف ااذا بااملعنغ واحلكماة يف
الرتتمي .فقال" :فل تنس

اذه اآلية مب احلك الن لف حكمة اإلعجااز يف الانظ

والفألمف والسائدة الن تنوب مناب العدول عب الرباعة يف وجه الفوصمف (.)22
ونالحظ أنه علقوا الشرف يف اذه اآلياة ويف بعاض آياات األحكاام بااملعنغ
خاصةو واملعاني الما تنال السلاف والشارف لاذاتها؛ أل تلبساها باأللسااظ يصارف
احلسب إس طريقة اإلبانة عنها دومنا تكنزه مب أ راضو واعفبار تلابس املعناغ بااللسظ
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أصال بال ما ال يغسف عنه إال دخمف علغ فب البال ةو ولكب ما أعنمه بالنظر يف املعناغ
لذات املعنغ او ما لكره البااالني مب أناه الوصاف الاذي يناوب منااب الرباعاة يف
الفألمف والنظ و أي كمال املعنغ يف نسسه واسفمسام أجزائه بالرتتميو واد خلل حازم
القرطاجي ما جيي اعفباره يف املعاني وما يرجع إلمهاا يف أنسساها فقاال " :واعفباار ماا
تكو علمه املعاني مب صحة وكمال ومطابقة للغرض املقصود بهو وحسب موااع ماب
النسس يكو بالنظر إس ما املعنغ علمه يف نسسه وبالنظر إس ما يقرت به مب الكالم وما
تكو له به علقةو وبالنظر إس الغرض الذي يكو الكالم مقوالك فمهو وبالنظر إس حال
الشيم الذي تعلا به"(.)22
وهلل در اإلمام البااالني خت يعلا اإلعجاز يف مثف اذه اآليات الان تباشار فمهاا
اللغةُ الغرضَ باملعنغ وحدهو وإمنا ارنه بالرتتمي وبراعفاهو ألناه ال يفصاور أ يوجاد
معنغ عارياك مب لسظ يدل علمه( .)24فإلا اارت شرف املعناغ برباعاة الرتتماي وحساب
الفأتي كا عدل الرباعة يف النظ والفألمف.
وحفغ يفجلغ للناظر كمال املعنغ وإحكامه يف تل

اآلية الن طُعب فمهاا الباد

مب مراجعة ألساظها ومواعها مب الغرض ث ترتمي بعلها إس بعاض وماا ورام ااذا
النسا مب إعجازوفاحلك الذي تريد اآلية تقريره بما ما حيرم مب النكاحو وأ لي ماا
حرم جرت أعراف ا االمج علغ اسفنكار صورته واسفبشاعه مب نكاح احملاارم وماا
جرى جمراه مب النسي بالرضاعو فقررت اآلية لل

احلك وفصلت القول فمه وبنات

علغ ما اسفقر إنكارا له ما اسفبمح يف أعارافه وجعلفاه يف احلرماة ساوامو وابفادر
احلك با ﭽﮃﭼ صرحية نصمة يف داللفها علغ الفحري وجرت يف سماق ما ابلها
مب النهي ﭽﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭼ فجام الفحري يف السعاف الاذي ابلاها
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بصمغة (ال تسعف) الن تسمد حتري فعف مفلبس به أو ،كب أ يفلبس به()22و ثا عادل
عنها إس ﭽﮃﭼ فأفاد العدول معنغ الفأكمد()26و وأ حرمة اذا السعف مقررة يف
نسوسه واعفقادا لذل

ناسي اسفنكارا للسعف حتر،ه حبكاية حرمفاه دو النهاي

الذي يسمد الفلبس بهو واذه دامقة تصور معفقدات نسوس املخاطبج باحلك و ث أسند
الفحري ﭽ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﭼ إس الاذوات دو األفعاال وااو
النكاااح واألصااف أنااه مفعلااا بأفعااال املكلسااجو فأضاامف إس املسعااول جمااازاك عقلم ااك
للفسبمي()27و وار احلك بعلفه لفشمئز النسوس مب تل

الساحشاة فكاأ الشاأ يف

ﭽﮅ ﮆ ﮇ ﭼ أنهب بلع منك وبسبي مانك فكماف يسافقم
الفمفع بهب؟ فالسبي بما احلك ومؤكد له.
ثا توالات الاذوات احملاارم نكااحهب علاغ نساا بااديع فماه ماب الفحااذيرات
والفقريرات الن اخفصرت احلك وخت تدع شمئاك إال دلت علماه أو نبهات إلماهو فرتاي
تل

األسباب علغ أاسام :بدأ باألصاول واادم لكار األم وجعلاها يف أناف السابي

امللاف إلمه الفحري و "لعظ حرمفها وإدالئها بنسسها ومكا بعلمفهاو فهي أصف لكف
مب يدلي بنسسه منه و وألنه لمس يف لوات األنساب أارب منها"()21و ث أردف النسي
احلرمة باعفبار األساباب وتسرعات إس صانسجو ماا كاا باعفباار الرضااع وماا كاا
باملصاارةو وادم الرضاع لفعلقه بالنساي وحاصاف فماه معناغ البعلامةو "أل اللحا
ينشره اللنب مبا يغذوه فمحصف بذل

أيلاك حك البعلمةو فنشر احلرمة بهاذا املعناغو

وأحلقها بالوالدة"(.)2٣
وتأمف "نشر احلرمة بهذا املعنغ" وما فمه مب بما للفسريع ومآخاذ بناام احلكا يف
اآلية وكمف يسلي بعلها إس بعض باعفبارات وأحوال ولمس وصساك جمرداك أو أمساام
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مففابعةك دو مالحظة معنغو وأعقي األم مب الرضاعة باألخت مب الرضاعة وطاوى
ااا أل لكر األخت مب الرضاع نبه به علغ " كف مب يدلي بغااا"(.)22فقادر باذكر
األخت مب الرضاعة ما لكرته حرمة النسي فمفغ مسمت املرضعة أمااك وابنفهاا أخفااك
حصلت بذل

اللحمة وصارت مبنزلاة النساي()28و والسامما أ اولاهﭽ ﮊ ﮋ

ﮌ ﮍ ﭼ [النسام ]22 :فمه عدول عب اإلضافة إس اللما الذي جام يف اوله
ﭽﮅ ﮆ ﮇ ﭼ إس الفعريف با "ال"لمنفظ فائدة امفداد احلرماة إس
كف ما مب شأنه أ يسمغ أخفا أوأخا يف النسي والرضاعة واذا بال اإلحكام.
ث ملا انقلغ ما ااو كلحماة النساي أتبعاه ماا كاا بسابي املصااارة فقاال:
ﭽﮔﮕﭼ .فاااألم كأنهااا أصااف األسااباب فاجفمعاات تلاا

األاسااام

ل السارو ُع وااي بناات
والفصنمسات يف ربقفها وانعقدت حبجزتهااو ثا تلات األصاو َ
الزوجة ﭽ ﮖ ﭼ .و ﭽ ﮧ ﮨ ﭼ.
واملفأمف يف بما اذه اآلية يفطامب فكره أمام شرف اإلبانة بالفحديدات والقمود
الن تأتي عقمي ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﭼﭽﮔ ﮕ ﭼ و ﭽ ﮗ
ﮘ ﮙﭼ ث ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ وﭽﮩ ﮪ ﮫﭼ.
وورام كف امد اسفقصام لألحكام وتسصمف داما ينبذ بالكلماة ففحاوز املعااني
وحتصي مجمع األحوال وحتمط بها بإجياز شاديد وحملاة دالاةو فاا ﭽﮎ ﮏ
ﮐ ﭼ دفعت توا أ تكاو أمهاات النسايو واماأ بالوصاف حلاال أخارى
مشابهة للنسي واي الرضاع .ث ﭽ ﮔ ﮕ ﭼ بما لألمهات باعفبار آخر
واو املصاارة.
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وملا لكر بنات الزوجات امد الفحري بشروط ﭽ ﮗ ﮘ ﮙﭼ أي يف
ضمانك وتربمفك

()22

ففحرم باعفبار خمالطفها لزوج األم وعمشها يف كنساه فصاارت

منااه مبنزلااة االبنااةو واولااه ﭽﮙﭼ ففااأول مبعناامج معنااغ حقمقااي واااي
احلجراتو أو يكو مبعنغ ما حيويه جمفمع الرجْلج للجالس املرتبع أو يؤول إس معنغ
جمازي واي الكسالة واحللانة()22وورام لل

الوصاف إشاعار باا مثاف ااذه احلاال

حرية أ جتعف الربمبة مبنزلة أوالدك فكأنك يف العقد علغ بنااتهب نااكحو لبنااتك
واذا اية يف الفنسا منه.
ث ملا كا شرط الرتبمة والكسالة مظنة أ تباح الربمبة له إلا كانات بعمادة عاب
حلانفه أضاف شرطاك آخر واو ﭽ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﭼ فأفاد حتري الربمباة
بالبنام بأمها فدفع اذا القمد توا إباحفها إلا خت تكب يف حلانة زوج األمو وزاد فائدة
مقدرة واي إباحة الربمبة إلا خت يدخف باألم أو عقد علمها دو الوطم فف بذل البما .
واوله :ﭽ ﮩ ﮪ ﮫﭼ بعد ﭽ ﮨ ﭼ فقد أفاد تأكمد معنغ
األبنام وأخرج به االبب املفبنغ( .)24واذا الفسريع الذي أحدثفه القمود خت مف مب حسب
وبراعة ففأمف تشابه النسا وامفداد املعاني وتشعبها باالس املوصول ﭽ ﮏ ﮐﭼ
ﭽ ﮗ ﮘ ﮙ ﭼ و ﭽ ﮩ ﮪ ﮫﭼ ﭽ ﮜ ﮝ ﮞﭼ
وورام لل

لطائف فالصلة انا معروفة للمخاطاي تادل علاغ أ ااذه املعااني لات

أاممة يف سماق الكالمو وأ اذه االعفبارات جديرة أ حترم نكاحهب.
ث اابف الفحري املؤبد بأصنافه الثالثة:النسي والرضااع واملصااارة باالفحري
املؤات فقال :ﭽ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ .وخمالساة نساا أصاناف احملرماات
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السابقة آل بالفبايب ونبه علغ أنها مسصف آخر مب الكالم ولذل
رأس اآلية أي ﭽﮃﭼ لكر لل

عطسه العلمام علغ

الزخمشري يف اوله" :عطف علاغ احملرماات أي

حرم علمك ا مع بج األخفج ( )22ففسرع عب لل

االرتداد اسام مقاباف للفحاري

املؤبد واو الفحري املؤات.
فوجه اإلعجاز يف تل

اآليات يلطف ويدق ألنه لمس مناطاك بكلمات معادودة

وال صور مدودةو وإمنا يرجع إس اعفبارات وأحاوال اماأت لاهوفاملعااني املسافحدثة
تفطلي ادراك زائداك علغ ما يعفاد يف اااا أل املعااني املفداولاة يساهف إجيااد اللساظ
البارع هلا أما املبفكر واملسفحدث فقلما يربع فمه لسظو وكلما شرف املعنغ عز مطلاي
األلساظ وتعسر منها الشريف املالئ  .واد رد البااالني بال ة آيات األحكام إس تلا
املوافقة يقول ":املعاني الن تلامنها يف أصاف الشاريعة واألحكاام واالحفجاجاات يف
أصول الديبو والرد علغ امللحديب يف تل

األلساظ البديعةو وموافقة بعلها بعلااك يف

اللطف والرباعةو مما يفعذر علغ البشار و،فنعووللا

أناه ااد علا أ

اا األلسااظ

للمعاني املفداولة املألوفة واألسباب الدائرة بج الناس أسهف وأارب مب ا األلسااظ
ملعا مبفكرةو وأسباب مؤسسة مسفحدثةو فإلا برع اللسظ يف املعنغ البارع كا ألطاف
وأعجي مب أ يوجد اللسظ البارع يف املعنغ املفداول املفكررو واألمر املفقرر املفصورو
ث انلاف إس لل

الفصرف البديع يف الوجوه الن تفلمب تأيماد ماا يبفادأ تأسمساهو

ويراد حتقمقهو با الفساضف يف الرباعةو ث إلا وجدت األلسااظ وفاا املعااني واملعااني
وفقها ال يسلف احداما علغ اآلخر فالرباعة أظهر والسصاحة أمت "(.)26
وتأمف "إلا برع اللسظ يف املعنغ البارع" ث اوله " وموافقة بعلها بعلا" ثا اولاه
"إلا وجدت األلساظ وفا املعاني واملعاني وفقها ال يسلف أحداما علغ اآلخر فالرباعة
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أظهر والسصاحة أمت" أجد اذه السطور الثالثة اي معااد اإلعجاز يف تل

اآليات؛ ولو

أامت البحث علغ نل البااالني وحده كا كافماك يف الكشف عب مناط اإلعجااز يف
آيات األحكام فقد خلل ما أطنبنا وادى إس ما جهلنا سبمف حتقمقه.
فبال ااة تلا

اآليااات ال تفعلاا باملكونااات البال مااة الاان اشاافهرت يف كفااي

البال مج مب جماز واسفعارة وتشبمه وحذف ولكر وتعريف وتنكا و ا لل

مما عقد

علمه حسب الكالم بف األمر اناا فمماا هاده يف آياات األحكاام ماب سالساة اللساظ
واحفوائه للمعاني املبفكرة وجعلها مفصورة مفقررة يف األفهام ث جعف املعناغ املبفادأ
تأسمسه كاملؤكد املفحقا مع براعة األلساظ وموافقفه للمعنغ البارع.
واملكونات البال مة السابقة إلا وجدت كانت مدخالك لإلعجازو وإلا خلت منها
اآلية خلسها إبداع آخر ينوب منابها واكذا "نظ القرآ يقفلي ما فمه اافلاام طبمعمااك
حبمث يبنغ او علمها ألنها يف أصف تركمبهو وال تبنغ اي علمه"(.)27
أي أ األسالمي تبنغ وفا املعاني فففنوع البال ة بفنوع املعاني واخفالفها فكف
معنغ يقفلي أسلوباك او األلما به واألوس له "فمنسا اللسظ علغ نسا املعاني واذا او
معنغ " اافلام طبمعماك تنساق فمه األسالمي يف نسا املعينو واد صنف البااالني البال ة
املعجزة يف تل

اآليات علغ ضربج اما:

 -8اللرب األول :آيات يفاأتغ فمهاا البال اة والرباعاة يف الفاألمف كساائر اآلياات
ويصف اذا النوع با "اآليات األحكاممات الن ال بد فمها مب البال اةويعفارب فمهاا
مب األلساظ ما يعفرب يف اااو واد ،كب فمها وكف موضع أمكب لل

فقد وجاد

يف القرآ يف بابه ما لمس علمه مزيد يف البال ة وعجمي النظ "(.)21
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 -2اللرب الثاني :ما كا إعجازه يف الرتتمي وما ورامه مب حكماة وفوائاد يقاول:
"ويف مجلة اآليات ما إ خت تراع البديع البلم يف الكلمات األفراد واأللساظ اآلحادو
فقد جتد لل

مع تركي الكلمفج والثالثو ويطرد للا

يف االبفادام واخلاروجو

والسواصفو وما يقع بج الساحتة واخلامتة ماب الواساطةو أو باجفمااع للا
بعض لل

أو يف

ما ملف اإلبداع يف إفراد الكلمات"(.)2٣

وبج البااالني أ اللرب األول واو اللرب الذي يعفرب فمه مب البال اة ماا
يعفرب يف اه او الغالي علغ إعجاز آيات األحكامو وارر للا

بقولاه ":وإ كانات

ا ملة وا ُملعْظل علغ ما سبا الوصف فمها"( .)42وفصف يف موضاع آخار فقاال " ناذكر
األحكاممات و ااا آيات أخار منهاا ﭽ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﭼ [املائادة]٤ :و
أنت جتد اذه اآلية مب احلكمة والفصرف العجميو والنظ البارع الغريي ما يدل
إ شئت – علغ اإلعجازو مع اذا االخفمار واإلجيازو فكمف إلا بلا للا

–

آياات أو

كانت سورة؟ وطو اذه.....وكاآليات
الثالث يف املواريثو أي بارع يقدر علغ مجع أحكاام السارائض يف اادراا ماب
الكالمو ث كمف يقدر علغ ما فمها مب بديع النظ " (.)48
ويؤكد ما لاي إلمه البااالني السقمه املالكي ابب العربي حمث نباه إس أ تلا
اآليات فمها مب اللطائف والداائا الن جعلت منها مقماسااك للفساضاف باج العلماامو
فقال" :اهلل سبحانه خت جيعف طرق األحكام نصااك يدركاه ا سلاغو وإمناا جعلاه مظنونااك
مفل به العلمام لافع اهلل الذيب آمنوا منك والذيب أوتوا العل درجاتو ويفصارف
اجملفهد يف مسال

النظر"(.)42
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ومب اذه النصوص يفبج أ حظ آيات األحكام ماب البال اة املعجازة كساائر
اآليات ففوصف برباعة نظمها وجودة رصاسها وجلماف فوائادااو ويفسااما اإلعجااز
بفآخمها مع ااا مب املعاني وبديع تناسا بمانها ماع خمفلاف املعااني الان جارت يف
ممطهاو فففوسط أ راضا مفنوعة ث جتد داة سلكها يف نظاام اااا ماع متماز معناااا
وخصوصمة بمانها فال جتد النسس تساوتاك وال ينبو حس

عب شيمو وال تسفقد روعة ما

ال وملموناك واذا سر مب أسرار
سباو وإمنا يسفمر احلسب وتأخذك بال ة الفناسا شك ك
إعجازااو ووجه تفقاصر دونه األفهامو وحيار فمه املسرتشد.
املبحث الثاني :آيات األحكام بني ذائقة البالغيني ومطالب الفقهاء.
آيات األحكام رض مب األ راض الشريسة الن أبا عنها القرآ الكاري هلاا
خصوصمة جعلفها مط عناية فئة مب الدارسج وا السقهامو وااذا يقاارب احلقمقاة؛
أل حلوراا يف شروحه وتساساا أمر مشهورو فهي مطلي لكف فقمه وأصاف يف
منهجهو أما البال ي فوظمسفه املعنمة بالبحث عب ينابمع احلساب يف العباارة وسابي أ
راات ولطستو كف لل

يوا بانقطاع الصلة أو تباعداا.

وال يكشف عب اافمام البال مج بفل

اآليات إال تفبعهاا يف كفابه و ااف هلاا

حلور يف شواادا ؟ وكمف رازاا البال ي لمسفنبط أسراراا ولطائسها؟ أكا مدخف
دراسفه هلا مشابه لفل

املداخف الن يسلكها يف شروحاته الشوااد األخرى أم اسفلزم

خصوصمة رضها تعديال يف أدواته لمصف إس املطالي الكامنة فمها.
وحلوراا عند األصاولمج ال حيفااج إس تفباع وإ تفبعناااا فهاو علاغ اجملااز
واالتساع أل مدار كفبه علمهاو وإمنا ايفنا أ ننظر يف تعامف األصاولي ماع حساب
العبارة عب احلك و واف نبه علغ تل

احملاسب أم أنه اكفساغ بطلاي احلكا ؟ ومادى

تقارب مسالكه مع البال مج يف الفعامف مع لغة تل
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وبالنظر يف كالم أئمة علمام البما هد أ أمر اإلعجاز فمها ظااار ال يسارتاب
فمهو بف إ المة اإلعجاز البال ي انبجست مب آية ماب آياات األحكاام وااي اولاه
ﭽﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛﭼ [البقرة ]٩٧١ :وارتبطات
بسماق االسفدالل علغ تسوق البال ة القرآنمة وتسرداا بسمو لغفها ماع كثارة السائادةو
فل يأتها احلسب مب جاني املعنغ وتقرير احلك وتشريعه وإمنا مجعت احلسنمج:جودة
اللسظ ولطسه وداة املعنغ وشرفه.
ولائقة العرب االاحاح خت طئ موضع الفسوق يف تل

اآلياتو فهذا الولمد بب

املغاة واف مفحااك عند آية حكممة بهره بمانهاو واذه اآلية اي اوله تعااس :ﭽ ﭻ ﭼ
ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ
ﮉ ﮊ ﮋﭼ[النحف .]٣2 :فمسفواسه اذا املقطع لمقف :أعد وكأنه
يفسكر يف وصف حيمط بقوة البما الذي مسع فمقول" :واهلل إ له حلاالوةو وإ أصاله
لغدَقو وإ فرعه لَنغ"( .)42ولو راجعت ما كفبه السقهام يف لطائف تلا
سطره البال مو ( )44يف سحر بمانها لفمقنت بسطنة لل
ففل

اآلياةو وماا

العربي وصحة طبعه.

اآليات خت تقل عب البحث البال ي فقد جارت منهاا شاوااد يف كفاي

البال مج تبعث أسراراا وتروزاا بذائقة البماني وتقاف عناد مساات تسواهاا وتادل
علمهو وخت أعثر علغ متممز بج بال ة وأخرى باعفبار ارض دو

ارضو وإمناا تارتدد

اآلية أو تسرد مبواضع العفبارات ترجع إس ما يف النظ مب خصوصماتو واد لكر ابب
سنا اخلساجي أ اناك مواضع مب القرآ أفردت عجبوا مب بال فها وحسب تألمسهاو
ومب اذه اآليات ﭽ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﭼ واوله تعاس :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ
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ﭕ ﭖ ﭗﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞﭟﭼ [البقاارة ]٩٨٧ :واولااه تعاااس ﭽ ﮐ
ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﭼ واوله تعااس :ﭽﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭼ واولاااه عاااز وجاااف :ﭽ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﭼ(.)42
والحظ أ نصف ما لكره اي آيات حكممة وأ السبي والفعجمي منهاا كاا
حلسب تألمسها وروعة بال فها.
واد تسرات تل

اآليات يف كفي البال ة يف أبوابها املخفلسةو ففارة ينبهو علغ

ما فمها مب اجملازات أو علغ ما فمها مب لطمف معا ٍ وجلمف فوائد طو اوهل يف اولاه
تعاااسﭽ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﭼ [املمفحنااة ]٩١ :فقااد لساات الشااريف الرضااي إس
اسفعارة ﭽ ﯵ ﭼ للكناية عب العلا الن بج النسام وأزواجهابو فالعصا يف اللغاة
احلبف التصال بعلها ببعض وشدة إحكام ربط بعلها ببعضو واملراد :انا ما يعفص
به مب عقد وسبي ( .)46أي " :ال تقمموا علغ نكاح املشركات وخالط الكاافرات

()47

فمكو بقام أحداما يف دار الكسر موجبا لفقطع العالاة والصلة فحملواا علغ العقود
والنكاحو ولكر أ أبا حنمسة اسفدل بفل

االسافعارة علاغ أناه ال عادة للمارأة الان

خرجاات إس دار اإلسااالم مااع زوجهااا الكااافرو أل إجياااب العاادة مااب الفمساا
بعصمه (.)41
ويف اوله تعاس :ﭽ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ .لكر ابب أبي األصابع بال اة
االخفمار والعدول يف نظ اذه اآلية وكمف صرف الكالم لمحفوي املعنغ ويسافوعي
تل
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ﮒﮓﭼ وخت يقف اثنفج وثالث ورباع لإلجياز ملا حتمله داللة األول مب تكرار يسد مسد
اثنفج اثنفجو وثالث ثالثو ورباع رباعو وناسي لل

رض اآلياة ومقصاداا وااو

الفعريف مبا أبمح للناكح مب ا مع بج حرائر النسامو ث اخفمار العطف با"و" بدالك ماب
"أو" أل اخلطاب للمسلمج كافة والافلائها معنغ ا معو فناسي خطاب ا ممع الواو
املقفلمة له لمصمي كف مكلف ما أبمح له مب ا معو ولو عطاف باا"أو" لكاا تكلمسااك
للمسرد واجته اخلطاب طو اخلصوصو أيلاك الفدرج مب األعلغ إس األدنغو أي النزول
مب األربع إس الواحدةو وخت ينزل علغ الرتتمي إس الثالث ث إس االثنافج لالخفصاار
ولمأتي النظ علغ السنب احملمودة مب البال ة
فإ مب خاف أال يعدل يف اثنفج كا مب أال يعدل يف الاثالث أحارىو فلاالك
عب األربع( )4٣وكذل

حسب الرتتمي يف اولاه :ﭽﮠﮡﮢﭼ [النساام:

 ]٦٣اال " :بدأ سبحانه بذي القربغ وعطف علمه المفامغو ملا جيي مب تقاد،ه علاغ
املساكجو وعطف ا ار لي القربغ مقدماك لكاره علاغ املسااكج وأفارده بالاذكر بعاد
دخوله يف عموم املساكج لمنبه علغ العناية بهو وعطاف ا اار ا ناي أي الصااحيو
وادمه علغ الصاحي اجملاور يف السسر واحللرو وعطف علغ لل

ابب السبمف وخف

الوصمة حبسب امللكة"(.)22
ففأمف ما نقلناه عب أبي األصبع يف النصج جتد أنه خت جيعف البال اة والفصارف
مبنأى عب احلك و وإمنا نسذ مب حساب الكاالم وبال اة االخفماار إس لطاائف وفوائاد
فقهمةو واذه اإلشارات تكثر عنده اماساك بغاه مب البال مج.
أما عند السقهام فقد ارتبطت آيات األحكام يف الذاب بكونها مسااحة إلظهاار
آرام أصحاب املذااي السقهمة عمومااك وإيلااح اواعاداا وأصاوهلاو وكاا تصانمف
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السقهام لفل

اآليات وتبويبها حبسي املسائف السقهمة الن حتفويها مقوياك لذل

الظابو

واد عد املسفشرق "مكسم ردنسو " حتلمف السقهام هلا مبثاباة وثاائا ملعلوماات اانونماة
وصما ه لقوانج الائمةو وهلذا اسافنكر وضاعها يف منزلاه ومصااف بقماة اآلياات يف

املوضوعات األخرى(.)28

وأكد ممد أركو كالم مكسم وبال يف نقد صانمع السقهاام يف تلا

اآلياات

واخفصر سعة منااجه وامفداد حتلمالته واسافنباطاته الان كشاست عاب طاااات
الكلمة القرآنمة بقوله أنه "لابوا إس حتويف نال ماوحغ ولغاة موحااة إس ناوع ماب
القانو املؤسساتي الصارم مع كف النفائج واالنعكاسات احلاصلة عاب للا
لقرامة القرآ بصسفه كالم وحي ولغة دينمة يف آ معاك"(.)22

بالنسابة

واذا جتبٍ بال صدر ممب ال حيسب أ يسه لغة العرب ولو وعغ ألدرك تشاابه
منهج حتلمف السقهام مبنااج أااف البال اة حفاغ يكااد األمار مافلط فالسقماه يف حبثاه
الدؤوب عب احلك وتقريره واالسفدالل علغ صحة مذابه خت يعرض عب جزالة اللغة
واوة بمانها بف كا يفحسس مواضع احلسب وجيري تأويالتاه علاغ وجاوه السصااحة
واعفبارااو ويفنقل أي تأوياف اطارف عاب للا

االعفباار ويارد اللغاة إس حمااض

السصاحة ألنه األمجع للسوائدو واد أشاروا إس كاثا ماب اللسفاات البمانماة والظاواار
البال مة مسفدلج بها علغ مراد الشارعو ويسلكو بها طريقاك ملعرفة األحكام الشرعمة
الواردة يف النل القرآني الكري و وكانت تل
املعاني والنكاتو ومقدمات تل

الظواار أصاالك يف اسافنباط كاثا ماب

املصنسات تشاهد علاغ أ الفانظا السقهاي خت يكاب

مبعزل عب البال ة بف اي أصف يف منهجه الفسسايو فهذا ا صاص يذكر أ كفاباه
يشفمف علغ "توطئة ملا حيفاج إلمه مب معرفة طرق اسفنباط معااني القارآ واسافخراج
دالئله وأحكام ألساظهو وماا تنصارف علماه أطاام كاالم العارب واألمساام اللغوياة

والعبارات الشرعمة(.)22
261

جملة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

د .منال مبطي املسعودي

ويذكر ابب العربي يف مقدمة كفابه "أحكام القرآ " منهجه يف تسسا اآلية احلكممة
ويقول " :ث نعكف علغ كلماتها بف حروفهاو فنأخذ مبعرففها مسردةو ث تركمبها علاغ
أخواتها ملافةو وطساظ يف للا

اسا البال اةو وطارتز عاب املناالاة يف األحكاام

واملعارضةو وطفاط علغ جاني مراتي اللغة(.)24
ففأمف النصج وخل اول ا صاص بفصريف أحكام ألساظ آيات األحكام مباا
ينصرف علمه أطام كالم العربو واول ابب العربي وطفاط علغ جاني اللغاة بعاد أ
يفو ف السقمه يف الواوف علغ حروفها وكلماتها مسردة ث مركبةو أبعاد للا

جيلاي

علغ منااجه ويغبَّر وجه كفابفه وتوس بالصرامة والقانو املؤسساتي؟!.
والشااوااد أظهاار مااب أ تلاافمس وتسفحلاار ألجااف إاناااع مفعناات ولكااب
نسفحلراا لنعجي مب روعة لل

املانهج الاذي حساظ للبال اة العالماة روحهاا يف

النل الفشريعي وجعف منها مسلكاك تنمو به املعاني وتثَّمر بعطام يسافوعي األحاوال
املفجددةو ولو اارنت بج صما ة القوانج الوضعمة وشرح عااخت ماب علماام األصاول
آلية تشريعمة لوجدت يف الثانمة أدباك مجاك وفصاحة عالمةو وكأن

تقرأ ملسسر ينظر للنل

بأدواته املفنوعة وال يدع مجلة أو كلمة أو حرفاك إال نباه علاغ اممفاه وتدساس لمسافف
فائدتهو فالسقمه يبصر ورام كف مواع فائادةو فالفعدياد يف اولاه تعااس :ﭽ ﭷ ﭸ ﭹ
ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈﭼ [البقاارة]212 :
فسر البعض ﭽ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﭼ بأنه األمحا أو الغايو وااو ماا محاف علماه اولاه
ﭽﭾﭼ ورفض ابب العربي اذا احلمف وعد لل

جهالك واوالك ركمكاك؛ أل كاالم

الباري "جعف الذي علمه احلا أربعة أصناف :مسفقف بنسساه ،افو وثالثاة أصاناف ال
،لو و ال يصح أ تكو اذه األصناف الثالثة صنساُ واحداك أو صانسجو أل تعدياد
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الباري – سبحانه – كأنه ملو عب السائدةو ويكو مب فب املثبج( )22مب القول الركم
مب الكالمو وال ينبغي اذا يف كالم حكم و فكمف يف كالم أحك احلاكمج.
ففعج واحلالة اذه أ يكو لكف صنف مب اذه األصناف الثالثة معناغ لامس
لصاحبه حفغ تف البال ةو وتكمف السائدة"(.)26
وكذل

هده يبحث عب األبلغمة وكثرة السائدة يف محف اللسظ علغ اجملاز كما يف

اوله تعاس :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻﭼ عد املسسرو ﭽﭻﭼ جمازاك يعين أاف ملافك
أو معنغ يقفف بعلك بعلاكو واال الطاربي ﭽ ﭹ ﭺ ﭻﭼ بسعاف ماا نهماف
عنه(.)27
وياارجح ابااب العربااي اااول الطااربي حبماافﭽ ﭹ ﭺ ﭼ علااغ اجملاااز دو
ﭽﭻﭼ وعلا علغ تل

الفأويالت بكالم نسمس يقول ":والذي يصاح عنادي أ

معناه :وال تقفلوا أنسسك بسعف ما نهمف عنهوفكف لل

داخف حتفهو ولكب ااانا دامقة

مب النظرو واي أ اذا الذي اخرتناه يسفويف املعنغ ولكنه جماز يف لسظ القففو وعلاغ
محف اآلية علغ صريح القفف بكو اوله ﭽﭻﭼ جمازاك أيلاكو فإلا خت يكب باد ماب
اجملاز فمجاز يسفويف املعنغ ويقوم بالكف أوس"( .)21العلة الن ألجلها اخفار تأويله اوله
ﭽﭹ ﭺﭼ علغ اجملاز دو النسس واي "جماز تسفويف املعنغ ويقوم بالكف"تدل علغ
بصاة بال ي وفقه بمانيو فإلا كا اإلجياز مسة بمانمة حيمف بها املفكل اللسظ مقاصده
املفكاثرةو فاملسسار ينبغاي أ يبحاث يف طاااات األلسااظ الان تبعاث معااني املافكل
وتسفوفمها ويقدم يف االخفمار الفأويف الذي يسفويف الكف وإ كا

اه أشهر وأارب

إس األلاا .
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وسعة املعاني مطلي يرعاه األصولي يف حتلمله فمنبه علغ السوائد حتت مواضاع
األلساظ وورام انفظامها بهذه الكمسمةو واذا مما يصعي اخفماار شاااد علماه ألناه كثار
وحسب حفغ احفار املخفار بأي يسفدل ومنثاف علماه بفسساا ا صااص لقولاه تعااس:

ﭽﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄ ﰅﰆﭼ .يقول :إ اوله تعاس "منافظ ملعاا :
منها حتر،ها علغ املطلا ثالثاك حفغ تنكح زوجاك اه مسمد يف شارط ارتسااع الفحاري
الوااع بالطالق الثالث العقد والوطم مجمعاكو أل النكاح ااو الاوطمو حقمقاةو ولكار
الزوج يسمد العقدو واذا ماب اإلجيااز واالافصاار علاغ الكناياة املسهماة املغنماة عاب
الفصريح(.)2٣
فاملنهج السقهي وصنمع السقهام يف تسسا تل

اآليات خت يكب معزوالك عب اعفبار

السصاحة والبال ةو وخت يلح بالقممة البال مة مب أجف اافناص احلك واسافاللهو باف
وظف معطمات البال ة يف اإلفراد والرتكمي لسرب احلك وحتلمله وتصاديقه باالقرائب
اللغوية.
ونبهوا أيلاك عاب مواااع الكناياة" ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﭼ يف اولاه تعااس:

ﭽﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﭼ [البقرة ]227 :وأثرااا يف انفظاام الكاالم واسافمسام
مقاصد الشرع احلكم و وكمف مت بمانها احلك فاآلية بمنت السرض الواجي للمطلقة
الن خت يدخف بها مب الصداقو واو أ يدفع هلا الزوج نصف املهر إال إلا عست املارأة
وأسقطت حقها واذا يكو للراشدةو واناك حال أخرى تكو فمها املرأة ا ااادرة
علغ تسما أموراا كالصغاة أو احملجورة فسي اذه احلال ال عسو هلااو فاأردف بقولاه

ﭽﯫ ﯬ ﯭﭼ أي الولي واو األب أو السمد لألمة "وممز الولي عب الازوج أو
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الزوجة مبعنغ مصهو فكنغ عنه بقوله ﭽ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﭼ بكناية مسفحسانةو
فكا لل

أبل يف السصاحةو وأمت يف املعنغو وأمجع للسوائد.)62(.

واذا الفأويف يقف ب

علغ موضع احلسب والسائادةو ولطاف الفقسام الاذي

مكنت له الكناية فاسفوفت األاسامو ومت بها البما وخت تسقط منه شامئاكو فاابب العرباي
يلع المد علغ ما اسفحسنه البال مو ويذوق مزايا الكناية ويعقاداا بفممماز املعناغو
وكونه األبل واألمت يف املعنغو فاحلك خت يكب صارفاك لسقه السقهام عاب حساب الكاالم
وجالله الذي يكسو به املعنغ.
ويفجاوز نظر بعض السقهام إس مناطا خت يبحثها لوق البال مج كما يف املماثلاة
يف اوله تعااس :ﭽ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖﭼ [البقارة]8٣4 :و
فاملشهور محاف االعفادام الثااني وااو اجملاازاة علاغ االعفادام األول ومساي بامساه
للمشاكلةو وابب العربي يزيد علغ لل

مسألة كما وصسها واي أ الثاني كااألول يف

االعفدامو والسرق بمنهما يف املفعلا فاألول منهي عنه والثاني مأمور بهو وتعلاا األمار
والنهي ال يغا احلقائا وال يقلي املعانيو بف يكسي ما تعلا به األمار صاسة الطاعاة
واحلسبو ويكسي ما تعلا به النهي صسة املعصمة والقبح (.)68
أي أ االعفدام الثاني خت يغاه األمر أو يقلي معناه وإمنا اكفسي مب تعلقاه باه
صسة احلا خبالف االعفدام األول تعلا بالنهي فأكسبه صسة الباطف.
وعالاات الرتتمي والرتكمي داخف اآلية حظمت بعناية األصولمج واالسفدالل
بها علغ داائا ولطائفو هلا أثراا يف احلك و ونبهوا علغ أسرار لل
عناصره وما ورام لل

النساا وانفظاام

مب تناسا وانفظامو وما بمنها مب تالحظ والفئاامو باف إ اباب

العربي نبه علغ كثا مب السوائد واللطائف يف ترتمي آيات األحكام حفغ كااد ينعقاد
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علمها احلسب كله()62و وأضع بج يدي

نصج له .األول يف اوله تعااس :ﭽ ﮯ ﮰ

ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﭼ [األنعام .]848 :اال فمها" :فهذا بنااما
جاما بصمغة أفعفو وأحداا مباح ....والثاني واجي ..ولمس ،فنع يف الشريعة ااارتا
املباح والواجيو ملا يف لل

مب السوائدو ويرتكاي علماه ماب األحكاامو فأماا األكاف

فلقلام اللذةو وأما إيفام احلا فلقلام حا النعمة ...وبدأ بذكر نعمة األكف ابف األمر
بإيفام احلاو لمبج أ االبفدام بالنعمة كا مب فلله ابف الفكلمف"(.)62
فنبه أوالك علغ جميم فعلي أمر يف نظ الكاالم ماع اخافالف داللفهماا فااألول
مباح والثاني واجيو واارتانهما لسائدة ويرتتي علماه أحكاامو ثا اادم املبااح علاغ
الواجي لمكو أدعغ للسعف وأاوى يف احلث علمه.وتأمف كمف جعف االبفادام باذكر
النعمة للفبمج فالسعف األول تبمج ومدخف لفقرير فعف الفكلمف الذي او جاذر اآلياة
فمكو لل

مهمئا لالسفجابة وحامالك علغ اإللعا للفكلمفو ث املناسبة باج األكاف

لقلام اللذةو واإليفام واو لقلام النعمةو فابب العربي اناا يراجاع مكوناات ا ملاة
ويقلبها ويدل علغ منازل ا مف بعلها مب بعض.
والنل الثاني نبه فمه علغ تالحظ املسردات داخف نظ اآلية وتشاربها وتعاانا
أوهلا مع آخراا يف نظام مفسا لفؤول اللسظة الوااعة يف آخر الكالم مبا يناسي ويالمح
أولااهو كمااا يف تسسااا ﭽ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁﭼ [البقاارة:
]٩١٣و فاأل مب يكو يف خوف العادو البااكو ولكاب ملاا جاام يف معماة اولاه :ﭽ ﯗ
ﯘﭼ واو عام يف العدو واملرضو وجه داللفه طو العمومو فمكو معناغ األمابو
فإلا أمنف مب عدو ومرضو لمكو آخر الكالم علغ نظام أوله(.)64
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فالسقهام والبال مو وإ كا لكف منهما ايفه مب حتلمف اآلية احلكممة إال أننا
هد تقارباك مرجعه إس لغة تل

اآليات وبال فها العالمةو فال يشا السقمه عب احلك إال

بكشف حجي اللغة وبعث أسرارااو واذا أمر مشهود هل فالزجاج حمنما حلف اوله
تعاااس :ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﭼ "فاااخفلف السقهااام فمااه إلا أكااف مااب الصاامدو فقااال
بعله يؤكف منه وإ أكف منه -أي الكلي -و وكف لل

يف اللغة ا ممفنع"(.)62

ففأويالت السقهام واسفنباطاته كانات يف دائارة اللغاة وممطهااو وحباوثه إ
توشحت بصمغة فقهمة فهي يف أصلها حبوث لغوية تسفخرج مب اللغة فوائداا وتقلبها
علغ وجواها املخفلسة .وواوفه عند حتلملاها لامس السفقصاام الاداائا واللطاائف
البال مة فال يكاد يدع منها شمئاك إال دل علمه ونبه إلمهو ألنه لمس طالي حسابو وإمناا
مقاصده وأ راضه توجه منهجه الفسساي طو اسفنباط األحكام ماب البماا و وااو يف
اذا االسفنباط يعمف مكونات البال ة الن شكلت مراد الشارع فحوت تلا

املعااني

والسوائد.
املبحث الثالث :مسالك الرباعة يف اإلبانة عن األحكام.
ينفخاي املبحاث بعاض اآلياات احلكمماة الصارحية يف الداللاة علاغ احلكا و
والفنقمي عب موضع اإلعجاز وجس أسباب احلساب يف العباارةو فبماا األحكاام لاه
سبمف ومنهاج يف تقرير السوائد واسفمعاب داائا أصاوهلا واسافغراق فروعهااو فاإلا خت
تكب الظواار البال مة الن يعقد علمها حسب الكالم سبباك يف بال فها فمب أياب تاأدت
تل

الرباعة وتأتت إس لل

اإلعجاز؟

اذا النوع الذي سبمله الظهور واملباشرة يف اإلبانة عب الغارض كاثا نعاد مناه
وال نعددهو أل الغاية جتلمة موضع اإلشكال واإلشارة إس خباياه والفنبمه إس أ بال ة
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الكالم تسمو إلا كا "اراره علغ موجي صورتهو وأنواره علغ حساي ملاه" ()66و أي
أن

ال جتد سبمالك لإلبانة عنه إال بهذه الصورة وال يكو متام الداللة إال بهذا املنهااج

الذي تفربج به السوائد وتنبع منه اللطائفو وورام "انواره علغ حسي مله" الكثاو و ال
يكشف عنه إال حتلمف تل
مب صورتها ومب تل

اآليات والبحث يف أوجه براعفها واسفخراج مف أنوارااا

اآليات اوله تعاس ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ

ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﭼ املائدة4 :و سمقت اآلية لبما ما أحف بعد تسصمف القول
فممااا حاارم أكلااه وعاادده ولكاار صااساتهو وعاادل عااب نسااا اآليااة ابلااها ﭽﮃ
ﮄﭼ فل يقف "أحف لك " فأورد حك احمللالت حبكاية السؤال عنه فنباه للا
علغ لطائف منها الفمكج لفعلما اآلية مبا ابلها فجام الفعلما مب وجهج (.)67
الوجه األول :اسفئناف بماني.
الوجه الثاني :اسفئناف ابفدائي مب بما ما حرم أكله إس بما ما أحف.
وكال الوجهج تكو فمهما الثانمة منسلة مب معنغ األوس و رضها مفصلة بهاو
تكشف عب املعاني املسكوت عنها يف بما سابقفها ففبعث لل

السؤال النسسي الاذي

أثاره تسصامف احملرماات يف ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭼ أو تكاو بمانااك مكماالك واسامماك
مفمماك ملا ابلها فذكر احملرمات اسفلزم لكر ما أحف فانساق اللسظ إلمه وأم لل

املطلي

وأبا عنه.
وجميم" يَسْأللُونَ ل " بالسعف امللارع دل علغ أ مب شأ اذا الساؤال أ يفكارر
واوعهو ولمسفحلر لل

احلدث ويصوره وكأنه ماثف أمام العجو ولكر الزخمشري أ
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" يَسْأللُونَ ل " مبعنغ القول أي يقولو ل

مالا أحف هل ؟()61و ويف حكاية السؤال فائادة

ال جتداا يف القول مب الفشويا وإثارة انفباه السامع لمفشوف ملعرفة مالا االوا؟ وحكغ
السؤال ث صرح به فقال "مالا أحف هل " وا ملة الثانمة اي " يَسْأللُونَ ل " وجاام بلاما
الغائي يف احلكاية عنه فقال "هل " وخت يقف "مالا أحف لنا" فل حيا
أل

كالمها بعباارته

رض احلكاية بما كمسمة الوااعة ()6٣و واذا الفصرف يف السؤال أطلا القول مب

حمز السماق الذي امف فمه لمسفوعي كف زمب ،كب أ يثار فمه لل
مفنا

االسفسهامو واذا

مع الفعبا بالسعف امللارع وإمكانمة تكرر واوع احلدث.
ث رتي اللما يف ا واب علغ رأس اآلية الساابقة ﭽ ﭑ ﭒﭼ فقاال

علغ حذواا "أحف لك " باخلطاب دو الغائيو لفسفحلر بفل

املشابهة املعنغ السابا

وتسفح له اناة يف بما احلك الالحا.
ث جام وصف "الطمبات" ومعناه كاف ماا يالئا الانسس وتسافلذ باه()72و وااال
الزجاج اي":كف شغم خت يأت حتر،ه يف كفاب وال سنة"()78و أي:احمللاالتوورد الارازي
املعنغ الذي لاي إلمه الزجاج أل السؤال يدل علغ ا هف فااألوس محلاها علاغ ماا
يشفهغ ويسفلذ ( )72واو األاوى.
وجميم وصف الطمبات بعد لكر املمفة و املواولة واملرتدية والنطمحاة وماا أكاف
السبع وما لبح علغ النصي وما أاف لغا اهلل به ال ،كب أ نعزله عب تل

املسممات

وال السماق الذي تسرع عنه لكر احلف فكأ الطمبات يدخف فمها ايلاك كف ما خال ماب
تل
بذل
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والصمد خت يكب مسئوالك عنه صرحياك وإمنا او داخف يف عموم ماا أحاف املسائول
عنه وعطسه مب عطف اخلاص علغ العام ملزيد العناياة بهاذا اخلااص وتسصامله ألناه
رض اآلية ومورااو فاآلية خت تأت لبماا حتلماف أكاف الصامد وإمناا لفحلماف صامده
ويكو يف الكالم حذف تقديره "أحف لك الطمبات وصمد ما علمف مب ا اوارح

()72

وخت يقف ما صدمت أل "ما علمف " اافلت الصمد وتلمنت شرط حله أ تكو ا وارح
الكاسبة له معلمة ونبهت علغ أ دخوله يف الطمبات يسفلزم لل الشرط ويفعلا به.
ث انفصي "مكلبج" حاالك مب "ما علمف " بعد أ تلمنفه "علمف " لمسمد الفأكمد علغ
أ يكو مب يعل الكالب الصمد طريراك مدرباك(.)74
واسفأنف بماناك آخر للسابا واو "تعلماونهب مماا علمكا اهلل" وااذا االسافئناف
للمبالغة يف اشرتاط الفعلم والفأديي للجوارح (.)72
وفمه زيادة بما صسة الفكلمي وأ تأديبهب لطلي الصمد باآلداب الان اررااا
الشارع واي إمساك الصمدو وأ ال يأكلب منه()76و أي ال ،سكه لنسسه وإمنا للمرسف.
واوله "مكلبج" و"تعلمونهب مما علمك اهلل" تسصمف لإلمجال يف اوله "مما علمف مب
ا وارح " وما بعداا يؤكد معناااا ويقوياه ويصاي يف بماناه بزياادة فوائادو ومكلابج
تؤسس ملعنغ واو بما صسة لل

الفعلم الذي أبه سابقاكو فبج أنه ما تعارفف علماه

مب تدريي كالب الصمد وترويلها وتأديبها ث أضاف لاذل

الفعلام العاريف علمااك

خاصاك واو الفشريعي "مما علمك اهلل" أي اآلداب الن شرعها اهلل حج إرساال الصامد
ألنه ال يفصور أنه يف لات معنغ "مكلبج" بف فمه خصوصمة إلضاففه هلل فا ذ منه صبغة
تشريعمة ومحله الواحدي علغ معنغ "تؤدبهب لطلي الصمد وأ ال ياأكلب الصامد كماا
أدبك اهلل (.)77
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فاآلية بالغت يف اشرتاط الفعلم والدربة وإ كا يف سماق تعلام ا اوارح إال
أنه ،فد إس كف عل فال يؤخذ العل إال مب عاخت طرير يشهد له بذل (.)71
واوله "فكلوا مما أمسكب علمك " السام عانقت بج األكف والفعلم وطوت بمنهما
أحداثاك كثاة واي :فإلا علمفواب واطلقفمواب علغ الصمد فامسكب علمك فكلوا.
وأخر اوله "والكروا اس اهلل علمه" فوااع مواعااك حساناك لطمسااك؛ أل األصاف يف
الفسممة ابف األكفو فلما تأخر يف احملف أمكب تعلمقه جبملفج فمصاح ترتمباه علاغ "مماا
أمسكب" ويكو املعنغ "مسوا علمه إلا ادركف لكاته"( )7٣أو يرتتاي علاغ اولاه"ماعلمف
مب ا وارح" فمكو املعنغ الفسممة علمه عند إرساله (.)12
وخفمها بقوله ﭽ ﮱ ﯓﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﭼ أي اتقاوه يف مجماع ماا أمار باه
وعلمك إياه مب مجلة األحكام أو فمما تلمنفه اآلية مب أمر حتلماف الطمباات وإباحاة
صمد ا وارحو ووصف "سريع احلساب" معناه أحاط بكف شيم علمااكو فاال حيفااج إس
ماولة عدَّ( )18واذا يناسي ما جارى يف اآلياة ماب املبالغاة يف الفعلام "ماا علماف " و
"تعلمونهب" فأشار إس سعة علمه سبحانهو وأ ما علمف مب شيم فهو بعض ما أتااك
اهلل واذا مصدق لقوله "مما علمك اهلل" أي بعض ما أتاك إياه العلم احلكام و ويرتاد
األمر باالفقوى إس فاحتاة اآلياة " ﭽ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﭼ لمسماد أ املعرفاة بااحلالل
واحلرام البد أ يطواها الفزام ما شرع وجمانبة ما نهغ عنهو و مفغ علا العباد أ اهلل
تعاس يعد علمه أعماله وحياسبه علغ ما عل وعمف اوي جاني الفقوى ووار يف نسسه
وا ذ لنسسه وااية مب العذاب.
ومما جام يف األحكام أيلا اوله تعاس ﭽﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ

ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ
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ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ
ﮌ ﮍﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﭼ البقرة .814-812
اررت األيفا فريلة الصوم وأمجلت ما يفعلاا بهاا ماب أحاوال فبمنات املادة
وسبي فرضه وما يعرض للمكلف مب موانع تعمقه عاب إمتاام الفكلماف وباج تلا
املوانع وما يلزمه مب كسارةو فحوت باب الصوم وأحكامه يف ألسااظ ومجاف معادودةو
فصلها السقهام يف مباحث طويلةو وإلا تأملت ارتداد تل
اذه اآليات وار يف نسس
وطي تل

األحكام وتسريعها مب لغاة

بديع إجياز كلمات اهلل تعاس وداة بمانها.

املعاني الكثاة والفسصمالت املفناممة يفطلي بال اة عالماة ومسالكاك

لطمساك يف ترتمي األلساظ وجتاوراا فمنسث فمها روحاك تفخلا لفشكف سعة املعاني وتسفح
باب االحفماالتو واذا النمو انفجه اخفماار األلسااظ وتركمبهاا واعفباار بعلاها ماع
بعض.
واآلية اشفد إحكام حلقاتها ومتاسكت مجلها علغ طو الما يفسا يف بما وفكاف
مجلة ،كب أ تنعطف علغ عدة مجف وهلا يف كف عطف معنغ وفائدة وسمفلاح للا
مب خالل حتلمف عناصراا البنائمةو فصدر احلك ابفدام بالندام "يا أيها " وجممئه يف كاالم
اهلل إيذا بعظ ما بعده وأاممفهوفمب شأنها أ تهيم النسوس لألمرو ولل

األمر او

"كفي علمك الصمام " فكونه فريلة واجبة علمك أمر مقرر منذ بادم اخللمقاة أي ماب
عهد آدم إس عهدك ()12و ولسظ "كفي" أاوى يف إفادة الوجوب ألنها تفلمب السرض و
دوام الفذكر حفغ ينقش يف نسس املكلف فال يفقاصر مب كفي علمه عاب االلفازام مباا
فرض (.)12
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واوله "علمك " أكد االسفعالم معنغ اإللزامو وأفاد عموم اخلطاب لألمةو ومجلاة
"كفي علمك الصمام " إمجال امأ لفسصمالت تلمسها ا مف بعده مب بما ماامة الصامام
وكمسمفه وخصوصمفه يف اإلسالم وأحكامه.
واوله "كما كفي علغ الذيب مب " تسصمف أبا أ فرض الصمام خت يكاب شاريعة
خاصة بأمة ممد وخت يسرض علمك وحدك ()14و وإمنا فرض علغ مب ابلك و فالفشبمه
انا لبما عموم السرضو وورام لل

فائدة واي سماف ماا جياده املاؤمب ماب عظا

الفكلمف ومشقفه فإلا تقرر لديه فرضمفه علغ ااه ماب االما ساهف علماه فالشايم
الشاق" إلا ع ََّ سهف حتمله " (.)12
وليف الكالم بقوله "لعلك تفقو " ومواعها خامتة مكاب هلاا علقاة جبملاة البادم
ومجلة الفشبمهو فردَّاا إس فاحتة الكالم خصل داللفها ومحلها معنغ السرض أي:اتقاوا
األكف والشرب والوطم وات وجوب الصوم (.)16
أو تفعلا بها باعفبار السببمة أي:صاوموا أل الصاوم صالة إس الفقاغ()17وفهاو
يكسر شهوة النسس ويكسها عب املعاصيو وااذا معناغ يف معناغ اولاه علماه الساالم
"الصوم جنة".
أو تكو مسصالك تلفقي عنداا مقاطع اآلية "يا أيها الذي آمنوا وكفاي علامك "و
"كما كفي علغ الذيب مب ابلك " ففعقد كف ما سبا يف بمانهااو "فالاذيب آمناوا اابلاه يف
اخلامتة باملفقج لمسمد بما تراي درجة املنقاديب هلذا الفكلمف إس رتبة الفقوىو"فمنفظمو
بسبي اذه العبادة يف زمرة املفقج()11و ويف اذا تهامج لالمفثاال بالرت ماي فمسافدعي
ابول النسس له.
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وتقااع مااب اولااه "كفااي علاامك الصاامام" بمانااك وتعلاامالكو أي أ فاارض الصااوم
وإمساكك عما تشفهي النسس مب شهوات ومطامع حسمة او تربمة وتهذيي للانسس
فمحصف هلا اتقام لعموم املعاصي فمكو املعنغ "إلا سهف علمك اتقام اهلل برتك املطعوم
واملنكوح كا اتقام اهلل برتك سائر األشمام أسهف وأخف"()1٣و ومعرفة احلكمة املرتتباة
علغ لل

الفكلمف سف مب مشقفه فففقبله النسس تقبف الطالاي لاهو وااذا املقصاد

ينمي فائدة الفشبمه "كما كفي علاغ الاذيب ماب اابلك " وااي تساهمف مشاقة السارض
ويقويها باإلبانة عب احلكمةو فالنسس إلا علمت ما فمه مب مصلحة اشفدت ر بفها وخت
تسوت املقصد.
وتأمف اذه اآلية وجهة بمانها جتد أ اللسظ أم رضاك مدداك وأدار ا ماف علماه
واو تهمئة النسس لفلقي احلك وواود املخاطي إس السعف بنسس را بة فماه طالباة لاهو
فلما تقرر السرض جام ما بعداا لبما "كفاي علامك الصامام"وأحكامه ومدتاه وكمسماة
إدائه والائهو فابفدأ الكالم بقوله "أياماك معدوداك" ظرفاك موصوالك بالساحتاة "كفاي علامك "
وله مواع لطمف حسب معه تأخاه وتصديره لآلية بعاداا وكاأني باه آياة داخاف آياة
تسفلزم ممب يفلواا الواف عند اذا املقطع تسخمماك لشأنه وأ هلذه األيام القالئاف ماب
السلف ما هلا حثاك وتر مباك علغ ا فنامها ففكو جتساااك ونقلاة إس "فماب كاا مريلااك"
وسنسصف املعنغ الحقاكو وتسفح ماداخف املعااني مفزامحاة تولادت ماب اآلياة الساابقة
وتهيم ملعا الحقة انسلت مب بما الظرف ففعلقها بقوله"كفي علمك الصمام" احفماف
يوماك أو يومج أو أياماك فجام بما املدة با"أياماك معدودات" أي االئف ث أبا العدة كاملة
يف اآلية بعداا بقوله "شهر رملا " واذا الفدرج يف بماا املادة يعفارب حاال املخااطبج
لمسفف ما جيده املخاطي مب ثقف اإللزام والفكلمفوواملقصود ماب ااذا الكاالم :إناي
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رمحفك وخسست عنك حج خت أفرض علمك صمام الدار كله وال صامام أكثاره ولاو
شئت لسعلت لل

ولكب رمحفك وما أوجبت علمك إال يف أيام الملة"(.)٣2

ث إ جممئه مفأخراك عب العامف "كفي علمك " ،كب نظمه يف منظومة مجلة الفشبمه
كاملةو فمصبح إجراؤاا صلة لقوله " كما كفاي علاغ الاذيب ماب اابلك " ففسماد بماا
املماثلة وأ فرض الصوم علمنا وعلغ مب كا ابلنا كا مدة اصاة ا مفطاولة وإ
اخفلستو ففزيد معنغ مشول رمحة اهلل وعمومها جبممع األم وتسهمله ألمر الفكلماف
علمه

()٣8

واولااه" ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿﮀﭼ السااام رتباات
ا ملة علغ متام اإلبانة عب فرض الصوم يف مدة معلومة ث جامت السام ناالة للمعنغ
إس بما كمسمة أدائه والائه أي حال االسفثنامات الن اد تداخف لل

السرض فمكو

املعنغ:أ مب خت يدرك فلف الصمام وحال دونه مرض أو سسر فله الرخصة مب اهلل.
واوله" أو علغ سسر" جام خمالساك لنسا ما ابله "مريلال" فل يقف أو مساافراك ملعناغ
يرتتي علغ لل

االخفمار فاا"علغ" تسافعمف يف االسافعالم فمسافلزم معناغ الافمكبو

وفسراا الزخمشري با " راكي سسر"()٣2و واال اه "ااصد سسر" (.)٣2
وتأويف الزخمشري أدق ألنه ينبه علغ معنغ الفلبس بالسعف فمرتتي علاغ للا
حك ارره السقهام واو "أ ال يسطر حفغ يأخذ يف السا يف السسر دو جمرد النمة "(.)٣4
واوله"فعدة مب أيام آخر" مب جزيف اللسظ فسمه مب اللطائف ما فمه وترتمبه علغ
ما ابله بالسام اية يف اإلجياز فاملعنغ :فمب كا مريلاك أو علغ سسر فأفطر فعلمه عدةو
واد نبه ابب العربي علغ دامقة يف ااذا الرتكماي تأماف اوله"ااذا القاول ماب لطماف
السصاحة أل تقريره فأفطر فعدة فإ جزالة اللسظ واوة السصاحة تقفلاي فاأفطر
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فطوى السعف "أفطر" أل اللسظ حيمف إحيام به واويت داللفه علمه فإلا كا كذل

كاا

العل به مغب عب الفلسظ به لظهورهو والذي مكب له مواعه مب النظ ااوة السصااحة
املقفلمة حلور اللسظ املطروح يف معنغ ا ملة ر

مابه وحذفه واذا فقه كالم ابب

العربيوواوله"فعدة" أي فعلمه عدة مب أيام آخر()٣6و واماف "مكفاوب علمهماا أ يسطارا
ويصوما عدة مب أيام آخر"(.)٣7
وجمد اضمار معنغ مكفوب السفحلاره عند كف فرض ماب فاروض الصاوم
فأهر إس اوله"فعدة" وكأ الرخصة يف اإلفطار ملب اسفثنفه اآلية اي كفاب ماب اهلل كماا
أ فرض الصوم كفاب منه أيلا واذا يف معناغ اولاه علماه الساالم "إ اهلل حياي أ
تؤتغ رخصة كما حيي أ تؤتغ عزائمه"و واوله"مب أيام آخر" أفاد الوصف عدم الفقماد
بوات معلوم فاافلغ لل

وجوب القلام مب ا تعمج لزما و وترتي علمه جاواز

الصوم مفسرااك أل ظاار اآلية ال دلمف فمه علغ الففاابع ()٣1و"ويكاو الفقمماد باالفوالي
والرتتمي خمالسا هلذا الفعمم و وعب أبي عبمده ا راح أنه اال" :أ اهلل خت يرخل لكا
يف فطره واو يريد أ يشا علمك يف الائه" (.)٣٣
ث عطف علمها اوله "وعلغ الذيب يطمقونه فدياة" وتأماف جاالل اخفماار كلماة
"يطمقونه" ولو راجعت كالم املسسريب واخفالف تأويله هلا لو جادت امفاداداك واساعاك
ففحه اذا االخفمارو وامأ له عطسها علغ فمب كا مريلاك أو علغ سسر" واال عنها ابب
العربي"اي بملة العقْر"(.)822
أي ال يساافطاع مسااها واإلنفهااام إس داللااة ااطعااة فمهاااو ف اا"يطمقونه" مبعناامج
مفلاديب اما :األول :معنغ القدرة أي اادريب علغ الصمام وخت يصوموا()828و ومحلها
علغ معنغ القدرة جيعف اآلية منسوخة حمث لكر العلمام "أ فرض الصمام كا علاغ
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الفخما بج الصمام والسدية ث نسخت بقولاه"فمب شاهد مانك الشاهر فلمصامه"

()822

الثاااني :مبعنااغ الفكلااف واملشااقة وامااف الطااااة أااارب درجااات القاادرة إس مرتبااة
العجز()822و فففأول يفكلسونه مبشقه وعنتو ومحلة ابب عباس علغ اذا املعنغ وفسراا
بالشمخ الكبا الذي عجز عب الصوم بعد أ كا اادراك علمه فلاعف فمسطار ويطعا
عب كف يوم مسكمناك(.)824
وتسسا ابب عباس او فقه نظ اآلية أل اآلية األوس ماب ال يسافطمع الصامام
لعارض فمصوم الام عند زوال العارض وجام "يطمقونه" حلال أخرى واي مب يعجاز
عب الصمام ولمس يف اسفطاعفه القلاام فأوجاي علماه السدياةو ويؤياد املعناغ اارامة
"يطوَّاونه" تشبمه لللعف بالطوق احملمط بالشيم فممنعهو فحملواا علغ الشمخ املأيوس
منه القلام وارر ا صاص ثبوت حك اذه اآلية بهذه القرامة فقال ":إلا كا معناااا
ما وصسنا فهي ا منسوخة بف اي ثابفة احلك و إل كا املراد بها الشمخ املأيوس مناه
القلام العاجز عب الصوم"(.)822
وواو العطف "وعلغ الذيب يطمقونه" آلنت بوجود املغايرةو فأما أ تكو مقاابالك
ملا ابلها أو اسمماك مكمالك لنسا ا ملة السابقةو فمكاو "املاراد ماب املساافر واملاريض
املذكوريب يف اآلية اما اللذا ال ،كنهما الصوم البفةو واملراد مب اوله" وعلاغ الاذيب
يطمقونه" املسافر واملريض اللذا ،كنهما الصوم فكانت املغايرة حاصلة"(.)826
وأبا عب مقدار السدية بقوله"طعام مسكج" فجام اإلفراد لبما املقدارو وفه مب
وصف مسكج معنغ واو ما يقوم به أود احملفاج للطعام فقدرواا باملدََّ لكف واحدو ث
اسفأنف بالسام معنغ واو "فمب تطوع خااك فهو خا له" واذا املعنغ إماا يكاو ابفادام

كالم ال تعلا له مبا ابلهو والغرض منه احلث علاغ الفطاوع بالطاعاات()827و دو أ

يفقمد بالصمام والسدية الن جرى لكراما وإما أ يكو مرتتباك علاغ ماا ابلاهو ورتباه
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املسسرو علغ موضعج سابقج ويف كف تعلما فائدةو فإلا علا بقوله"فسدية طعام" أفااد

معنغ مب زاد اإلطعام علغ املد لكره جمااد()821ففسسر خااك األوس باملال والنسع وخااك

الثانمة لبما السلف()82٣و واو األظهرو ورداا اوم إس اوله"فعدة مب أيام آخار" فمكاو

املعنغ مب زاد السدية علغ صمام القلام فهو خا له منه الزخمشري حماث لكار أناه
"جيوز أ ينفظ يف اخلطاب املريض واملسافر أيلاك"()882ووتشاابه حاذوا الكالماج بعماد

اسفحلار اوله "فمب كا مريلاك أو علغ سسر فعدة" وينظمها يف " فمب تطوع فهو خاا
له" ففشابه البنام و شمجة توأخي بج الكالماج وتقاارب بمنهماا وتادل علاغ ماواطب
األلسة لمربزاا العقف ويسفنبط داائا لل

الوصف وعجائبه.

وتأخا اوله" وإ تصوموا خا لك " إس نهاياة اآلياات حيكا وصاف ماا سابا
وجتفمع عنده مجمع العناصر السابقةو وله يف كف تعلاا فائادة ويف كاف ارتاداد امفاداد
وسعةو واد محّف املسسرو اذه ا ملة معا كثاة وأوجه مفعددة ،كاب تلخمصاها يف
الوجوه الفالمة:
الوجه األول :أ تكو خطاباك "للذيب يطمقونه" فدية واملعنغ "أ صومك خا مب
إطعام السدية والفطوع الزائد علغ السرض (.)888
الوجه الثاني :تكو خطاباك للمسافريب ففسمد أ صاومك وحتملكا املشاقة يف
السسر خا مب إفطارك و فقد جرت العادة علغ أ أكثر املسافريب ،كنه الصوم ماب
ا ضرر وإ كا األ لي فمه مشقه ()882و وبهذا تكو رخصة ملاب شاام الصاوم يف
السسر واد نقف عب الني علمه الصالة والسالم أنه صام يف السسر وأفطر.
الوجه الثالث :إجرام اللسظ علغ العموم وعدم تقممده بنطاق ا ملة السابقة له
فمنفظ املريض واملسافر الذيب يطمقونه فال منافاة يف رجوعه إس الكف(.)882
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الوجه الرابع :ارتداداا إس خامتة الكالم ففعطف علغ اوله" كفي علمك الصوم"
فمكو املعنغ "كفي علمك الصمام وأ تصوموا خا لك (.)884
ويف اذا تأكمد لسلملة الصمام لبما اخلايةو فمنمي معنغ "لعلك تفقاو " ففلا
أبانت أ الصوم سبي يف حدوث الفقوى واذه أكدت معنغ النسع وخاياة االمفثاال
لسرض الصومو ونبهت إس ما يناله العبد مب منافع دنموية مب صحة ورزق مع عظام
األجر يف اآلخرة (.)882
الوجه اخلامس :اسفئناف لبما فلف الصمام ومنزلفهو فانفقف الكالم مب فلاف
صمام السرض إس صمام الفطوع فدل علغ أ "صوم يوم تطوعاك أفلف مب صداة نصف
صاع( )886كف اذه املعاني بعثها تنزيف اآلية يف اذا املواع فاسرتجع أصادام ماا سابا
وحرك دالله املقاطع السابقة كلها لفزيد إشعاراك مبعا

لقت مب لل

الوصف.

ث خف مجلة أحكام الصمام بقوله"إ كنف تعلمو " تأكمد علاغ فلاملة الصامام
وأ تسكرك يف اذه السريلة ونسعها حري أ يورث يف نسوساك الامقج بأنهاا خاا
لك .
فانفظام مجف اآلية احلكممة وترتمبها وانفساب بعلها إس بعض وإحكام الفعاالا
بمنها لمس مب مكونات بال فها فحسي باف أصاف يف بناام احلكا وتسريعاه وامفاداد
داللفه وتقلمبها علغ وجوه خمفلسةو ففصبح اابلة لفاأويالت مفنوعاة تفساع لفسافوعي
مجمع أحواله.
وبال ة الرتتمي تفناامغ بهاا أيلااك املساردات داخاف الكاالمو فاخفماارا ملسارده
وتنسمقها واعفبار بعلها مب بعض يكو وفا خصوصمات أوجبت هلا مسردة مكانهاو
ومب أخسغ أنواع الرتتمي ترتمي األمسام واأللقاب وتوالمها يف الكالم فقلما يفسا فمه
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اإلصابة واد عمي علغ كثا مب السصحام واوع توالي األمسام يف كالمه و ألناه إلا
جام يف تلاعمف كالم بلم لاي برونقه وخت حيسب إال يف مواضع معدودة لكروا منها
اول الشاعر:
إ يقفلاوك فقااد ثللاات عروشااه

بعفمبااة بااب احلااارث بااب شااهاب

واد تكاثرت يف القرآ الكري ويف كف موضع جامت فمه كانات ناوار بال فاه
وأصالك يف براعة تركمبه ومدخال للطائف وداائا خت تكب لوال لل
االمام البااالني علغ داة لل

الفاواليو وااد نباه

الرتتمي وحسنه يف سماق رده علغ الطاعنج يف فصاحة

اذا اللرب مب البما واوهل إنه مب القبماف الاذي ال تظهار فماه براعاةو وال يفمماز
ببال ةو وإمنا جيرى جمرى ما حيفاج إس لكاره ماب األمساام واأللقاابو وعقاد بال فاه
وإعجازه يف "تنزيف اخلطاب وظهور احلكمة يف الرتتمي واملعنغ"(.)887
واذا يفطلي االافدام إس أ راض الكالم ومقاصدهو والفلطف السفالل فوائده
مب تصريف ألساظه وجهاتها وطرائا انفظامها واد بمنا بال ة اذا اللرب سابقا يف آية
حكممة واي اوله"حرمت علمك امهاتك وبناتك " دللنا علغ أسارار انفظاام مسرداتهاا
واملعاني اخلبمئة ورام ترتمبهاو وأ احلسب والسائدة منوطة بفوالي تل

األمسامو ومفاغ

أفاد يف موضع مب القرآ فاضطراد فائدته وبراعفه يف كف موضع جام فمه أمار مقاررو
ومب حا اذا النمط مب الكالم الذي دخف ا هف ببال فه زمناك أ جيمع ويكشف عب
إعجازه وحسب مفصرفاتهو لب يسع اذا البحاث تقصامه واافصااص آثاار بال فاه يف
القرآ ألنه مرج عب اية البحث ومسارهو ولكب ندل علغ أثره يف بنام اآلية احلكممة
وما ورام الفوالي مب أسرار ودااائاو فقاد كثار يف تلا

املعااني وحساب فكاا ماب

الواجي إيراده وبعث لطائسه بالقدر الذي يفناسي مع مساار الدراساةو ولألااالم أ
تبعثه يف حبث مسفقف يبج عب نوار فصاحفه وعجائي حكمفه يف الرتتمي.
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ومب اآليات احلكممة الن لطف فمها موضع تلا

االمساام ودق اولاه تعااس:

ﭽﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ

ﮨﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓ ﯔﯕﯖ
ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ

ﯷ ﯸﭼ األحزاب آية .22
مور اذه اآلية ومدرااا علغ مقصد عظم او بما ما شرف اهلل نبمه وما خصه
به مب أحكامو ومنها تشريسه بأمر النكاح والفوسعة علمه فمه.
ومجمع ما يف اآلية مب اعفبارات ادم ااذا الغارض وتنماي داللفاه وتقويهااو
وابفدام الكالم بقوله" يا أيها الني إنا أحللنا لا " تأسامس وتهمئاة للمقصاد وتنبماه إس
جهفهو فجام "الني" وصسا مشعرا "مببدأ القرب ومنبع الكمال ومداره"()881و أي إ كون
نبماك اسفوجي ل

مب السلائف ما يفناسي مع اصطسائ

فرتي علغ الوصف احلك "إنا أحللنا ل " وتل

مبنزلة النبوة ورتبفها السانمةو

أبارزت معناغ االخفصااص ونصافه

ووجهت الكالم طوهو واملعنغ أ ما فرض يف اآلياة ماب حافَّ ااو لا

خاصاة دو

املاؤمنج تشااريساك ملقاام النبااوة واولاه"أحللنا" دو "أحاف" بإساناد فعااف الفحلمااف إس اهلل
واالسناد "لو أاممة يف جتريد ممد صالغ اهلل علماه وسال ماب السعاف يف ااذا األمار
اخلاص بشخصهو والذي كثرت فمه االة املغرضج فاألمر كله هلل ولامس حملماد صالغ
اهلل علمه وسل إال أ ْ،ثف هلذا األمر(.)88٣
واحلف حصر يف أصناف مددة واي:
أوالك :أزواجه الالتي أتاابَّ مهورابَّو وفمه اوال :
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جملة جامعة أم القرى لعلوم اللغات وآدابها

د .منال مبطي املسعودي

األول :أنه أحف له أ يفزوج أي امرأة يؤتمها أجراا.
َّمهاوراب وااو ااول
َّ
الثاني :أنه إشاارة إس ماب يف عصامفه ماب نساام أتاااب
ا مهور ورجحه ابب العربي أل "أتمت" حكاية ألمر ملغ(.)822
ويؤكد أيلاك اوله"وبنات عم

وبنات عماتا

وبنات خالا

وبنات خالتا "

فالفحديد انا يدل أ املقصود يف صدر اآلية مب حتت عصمفه ال كاف النساام وإال ملاا
كا لفخصمصهب فائدة.
ثانماك :مل

الممج مما نمه علغ جهة الغلبة والقهر.

ثالثا :بنات الع وبنات العمات وبنات اخلال وبناات اخلااالت واماد االباحاة
بشرط اهلجرة.
رابعا :املرأة املؤمنة الواابة نسسها للني علمه الصالة والسالم وامد احلف بقبولاه
تل

اهلبة.
اذه الزجيات الن أحلها اهلل لرسوله جاامت علاغ نساا باديع وترتماي باارع

يفناسي مع الغرض الذي يؤمه الكالم واو تشاريسه علماه الساالم باخفماار األفلاف
واألوس له يف النكاحو فقدم إيفام األجور يف النكااح لسلاله ولكوناه األصافو ولكار
اململوكة عقمبه ملا بمنهما مب مقابلهو ث طا بالكالم بعد العموم طو اخلصوص وللا
بذكر ما أحف اهلل له مب أااربه خاصة وبنات الع وبنات العمه وبنات اخلاال وبناات
اخلالةو وخفمة مبا أحف له مب النسام مب ا مهر"وامرأة مؤمنة إ وابت نسسها للاني"
وأخراا لندرة اذه الصورةو واابف بج اذه الصورة والصورة األوس وااي" زوجاتا
الالتي أتمت أجوراب" فأبا أ الني يف األوس يكو طالباك للمرأة فمجي علماه اعطاام
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املهرو وأما الثانمة فاملرأة مزوجة نسسها للني فال يكو هلاا صاداق ففناساقت األاساام
وتكاملت وففح بعلها مي بعض ونبه إس بعض أحكامهو فإ امف خت ادمت اململوكة
علغ اريباته علمه الصالة والسالم والغرض مب الرتتمي بما تشاريسه؟ الناا :اادمت
اململوكة ملناسبفها مع "الالتي أتمت أجوراب" فكونهما مب كسبه  -علمه السالم – كاا
موجباك الارتانهماو فاحلرة بصدااها الذي مساه أجراكو واململوكة بسمسه ومساه لفيْم اهلل"
واذا املعنغ يفالمم مع كمال أدب النبوة فقد "كا يأكف مب عملهو ويطأ مب مل

،منه

بأشرف وجوه الكسيو واد اال علمه السالم":رزاي حتت ظف رمي (.)828
وأخر اريباته  -علمه السالم  -أل زواجه بهب مشروط باهلجرة فالمم تاأخاه
ما بعده "امرأة مؤمنه " لكو علة اإلباحة يف كفٍّ اي العماف الصاا و فهجارة القريباة
شرفت بها واسفحقت ألجلها أ تكو يف معمفه "مع " وتل

"مؤمنة" إ،انها كاا سابباك

يف حتلملها له علمه الصالة والسالم واارتا ااتج الصاورتج كاا باعثااك ملعناغ وااو
حتري احلرة الكافرة علمه الصالة والسالم فقد "اصر او اللفه علاغ املؤمنااتو وإلا
كا ال حيف له مب خت يهاجر لنقصا فلف اهلجرة فأحرى أال حتاف لاه الكفابماة احلارة
لنقصا الكسر(.)122
واد أشار الزخمشري إس ملمح داما يف بنام اآلية وااو الفخصمصاات والقماود
الن جامت يف تل

األاسام "الالتي أتمات أجاوراب" و "مماا أفاام اهلل علما " و "الالتاي

ااجر مع " وبج ما ورام تل

الفخصمصات مب فوائد تنمي رض اآلية وتزياده -

علمه الصالة والسالم  -تشريساك وتعظمماك اال اإلماام الزخمشاري" :ااد اخفاار لرساوله
األفلف واألوس واسفحبه باألطمي األزكغو كما اخفصه بغااا مب اخلصائل وآثاره
مبا سوااا مب األثرو ولل

أل تسممة املهر يف العقد أوسو وسوق املهر إلمهاا عااجالك

أفلف مب أ يسممه ويؤجلهو وكا الفعجمف دياد السالف وسانفه وماا ال يعارف
2٣2
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بمنه

اهو..وكذل

ا ارية إلا كانت سبمئة مالكهاو وخطبها سسمه ورمه ومما أ نمه

اهلل مب دار احلرب أحف وأطمي مما يشرتى مب شا ا ليو ويدل علمه "أفام اهلل علم "
أل لفيْم اهلل ال يطلا اال علغ الطمي دو اخلبمثو وكذل

الالتي ااجر مع رسول

اهلل  -صلغ اهلل علمه و سل  -مب ارابفه ا احملارم أفلف مب ا املهاجرات معه(.)123
اذه الفسلمالت والفخصمصات اي الن تعطي للمعنغ شماته وترسا أحوالاه
وحتدداا لفممز األفلف يف جنسه ففخفصه به و فاره لاهو وكاف للا

يغاذى املقصاد

احملوري لآلية واو الفشريف له وبماا خصوصامة مقاام النباوةو فقمَّاد كاف ناوع ماب
الزوجات بقمد لمدل علغ فللها يف جنسهاو فاملرأة الن أوتمت مهراا خا مب الان خت
تؤتو واململوكة الن أخذاا بالغلبة والقهر خا ماب الان تعارض يف األساواق لكاف
أحدو والقريبة الن ااجرت و زاد شرفها باهلجرة والعماف الصاا
تهاجر .أضف إس لل

خاا ماب الان خت

ما تلمنفه مب إشارات إس كماله – علمه الصاالة والساالم –

يف "أتمت أجوراب" الفعبا بالسعف "أتمت" أفاد تعجمله علماه الساالم للمهاور واسافمسامه
هلا()824و وعلغ سنفه تربغ السلف فكا ديدنه الفعجمف حفغ اماف إنها ال يعرفاو
ااا كما لكر الزخمشري.
ويف اوله"مما أفام اهلل علم " إسناد السيم إس اهلل امفنا بنع اهلل علغ نبمهو ولعف
إسناد املل

إس الممج امأ هلذا املعنغ ومكب لداللفهو واد نبه البقاعي إس فائدة أخرى

واي اإلشعار بأنه يفم طمي علغ الوجه الذي أحله اهلل ال خمانة فمه وال خبث (.)822
أما اوله "وامرأة مؤمنة" نسا خمفلف عب الصور الثالث السابقة هلاو حماث نكار
"امرأة" بعد تعريسات مففالمة لمسمد أ اذا األمر نادر المف الشموعو لذل
"إ اتسا لل و ولذل

نكراا"

اال الزخمشري

()826
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واد تكاثرت اخلصوصمات البال مة يف بنام اذه ا ملة ويغلاي علاغ ظاين أ
كونها مسصالك مب مساصف الكالم الن تُربز بها داللة اآلية ومقصداا كا سبباك يف لل
االحفشاد البمانيو ونبه للمعنغ السارق يف اذه ا ملة املسسرو فذكر اباب العرباي أ
اهلل "أحف له يف اآلية الن ابلها أزواجه اآلتي آتي أجورابو واذا معناغ يشااركه فماه
اهو فزاده فلالك علغ أمفه أ أحف املواوبة وال حتف ألحد اه"(.)827
واال فمها البقاعي" :ملا بج ما او األشارف ماب النكااح لكوناه األصاف أتبعاه
 سبحانه  -ما خل به شرعه صلغ اهلل علمه وسل مب الانع الاذي تاوس سابحانهإباحفهو اتبعه ما جامت إباحفه مب جهة املبمح إعالماك بأنه لمس مب ناوع الصاداة الان
نزه عنها ادره(.)821
ويؤكد خصوصمة املرأة الواابة له علماه الصاالة والساالم حتاول اخلطااب إس
الغمبة "وابت نسسها للني" وخت يقف :وابت نسسها ل و أل لساظ اخلطااب يغرساها يف
سماق ما ابلها ويذيي السروق اللطمسة بمنها وبج األناواع الساابقة هلااو واالنفقاال إس
الغمبة ملمح يهدي إس تل

السروق ويدل علمهاو فظهاور مسامغ "الاني" ترتاي علماه

حك واو أ عقد النكاح بلسظ اهلبة لمس ألحد اك()82٣وانا صامل للفشاريف
يف معنغ ال يشاركه فمه اهو وأيلاك أ اذا اإلنعام إباحفه مب جهة املبمح – كما لكار
البقاعي  -لمسمد بما فلف اهلل تعاس علغ نبمه أ ألقغ مبفه يف القلوب ور بات فماه
النسام طمعاك فمشريف مكارمهو فا"لكر وصف النباوة ألناه مادار اإلكارام ماب اخلاالا
واحملبااة مااب اخلالئااا تشااريساك لااه بااه وتعلمقااك للحكا بالوصاف" ( )822واااوى معنااغ
اخلصوصمة عناصر عدة واي:تكرار "الني" لفقرير اسافحقااه لكراماة النباوة ()828و ثا
"خالصة" و"ل " أي لمس لغاكو ث صرح باملسهوم منطوااك يف اوله"مب دو املؤمنج" واذا
اية الفخصمل ولست أاف البما إس طريقة بنام ا ملة يف إفادة معنغ الفخما برتتمي
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شرط علغ شرطو فاإلباحة ترتبت علغ ابفها نسسها مقمدة بإرادة الني صلغ اهلل علمه
وسل نكاحها والغرض مب لل

رفاع احلارج عناه فماب كاري مشائلاه ابولاه اباة

الوااي وكا رداا مسفهجناك يف العادة ملا يورث مب إنكسار نسس الوااي وإلابة البه
فجام الشرط لمقرر حقه علمه السالم رفعاك للحرج عنه ولمبطف ظب الناس يف عاادته
واوهل ()822واوله تعاس (:اد علمنا ماا فرضانا علامه ) مجلاة اعرتاضامة امفادت باج
"خالصة ل

مب دو املؤمنج" و "لكمال يكو علم

حرج" واافحامها اذا املواع بعد أ

تفابعت عناصر صمل الغرض بالني اسفوجي حلولمفها يف النظ لمعل الذيب آمنوا
أ فريلة الفعدد للني علغ اذه الكمسمة اخلاصة به علمه الصالة والسالم اي مما "عل
اهلل إجيابه فسرضهو وعل باملصلحة واألحوال فاخفصه به"

()822

فقد رأينا كمف توالت اخلصوصمات ودات ولطست حفغ ال يكاد يُفَنبَّه ملوضعها
مب البال ةو فإلا رتبت علغ ما ابلها تكشست تل

العالئا عب فوائد وبانت ل

عاب

لطائف مفكاثرة واذه اي الن مسااا الباااالني "احلكماة يف الرتتماي" وجعلاها منااط
اإلعجاز يف األحكاممات أي مواع اللسظة أو ا ملة وبراعاة تعلمقهاا بعناصار ساابقة
وتدويراا علغ موااع خمفلسة مما يوجي فمها خصوصمة وحيرك أحواهلا املخفلسة فمبعث
معا تسفوعي مقاصد املفكل وتبج جهات احلكا وأحوالاهو فمبلا بااللسظ القلماف
معا ممفدة.
واذا الباب حري بالدراسات أ حتفشد له وتفبع مواضع بال فاه وتادل علاغ
اخلصوصمات الن متمز بهاو واد نبه البحث علغ بعض منها واناك الكثا ال يسفحه إال
اسفقصام األحكاممات بالفحلمف السفخراج السمت البماني الذي ممزاا عب ااا مب
اآليات.
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اهلوامـش والتعليقـات:
( )8ينظر ص 22-28مب اذا البحث
( )2ابب العربي "أحكام القرآ " 2/2
( )2انظر:الغزاليو املسفصسغ 242/8و والرازيو واحملصول .22/6
( )4الفسهمف لعلوم الفنزيف 427/8
( )2املرجع السابا.
( )6ممد اخللر حسج " رسائف اإلصالحو 22/2
( )7ينظر :الزركشيو الرباا 422/28
( )1إعجاز القرآ 27
( )٣الساباو .27
( )82الساباو .221 -227
( )88الزركشيو الرباا و 222/8
( )82الساباو .224/8
( )82الغزاليو جوار القرآ و .٣7-٣6
( )84الزركشيو الرباا " 228/8
( )82الساباو .222/8
( )86إعجاز القرآ " .274
( )87ينظر ص  22مب اذا البحث.
( )81بما إعجاز القرآ و 21-27
( )8٣الساباو ص27
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( )22مناع القطا و مباحث يف علوم القرآ و .244
( )28ينظر :املدخف لدراسة القرآ و 82و .88
( )22إعجاز القرآ و ص221
( )22منهاج البلغامو 82
( )24دالئف اإلعجازو .412
( )22ابب عاشور " الفحرير والفنوير "و 2٣4/2
( )26البقاعيو نظ الدررو .222/2
( )27ابب العربيو أحكام القرآ و 471/8
( )21البااالنيو إعجاز القرآ و .227
( )2٣السابا نسسه.
( )22السابا نسسه.
( )28الزخمشريو الكشافو .4٣4/8
( )22الواحديو "الوسمط "و .22/2
( )22ابب عاشور " أحكام القرآ " .417/8
( )24ابب العربيو" أحكام القرآ "417/8
( )22الكشاف .4٣6/8
( )26إعجاز القرآ و .42
( )27الرافعيو إعجاز القرآ و .282
( )21البااالنيو إعجاز القرآ و .221
( )2٣السابا نسسه.
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لطائف اإلعجاز يف آيات األحكام

( )42السابا.
( )48السابا .227
( )42أحكام القرآ 624/8
( )42ابب كثا البداية والنهايةو ا زم  2ص.61
( )44الطميو (الفبما ) ص.822-824
( )42سر السصاحةو .282
( )46الزخمشري " الكشاف" 281/4
( )47الشريف الرضي " تلخمل البما " .217
( )41أحكام القرآ 624/8
( )4٣بديع القرآ " 872-874و بفصرف.
( )22السابا 22٣
( )28ممد أركو " السكر اإلسالمي "287
( )22الساباو 28٣
( )22أحكام القرآ 2/8
( )24أحكام القرآ 4-2/8
( )22املثبج :امللطربو والثبج :اضطراب الكالم و لمطهو اللسا و .222/2
( )26أحكام القرآ و .222/8
( )27السابا .224/8
( )21السابا.
( )2٣ا صاص "أحكام القرآ " 472/8
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د .منال مبطي املسعودي

( )62ابب العربيو أحكام القرآ و 2٣6/8
( )68السابا 868/8
( )62ينظر " :أحكام القرآ " 264/8و  642و  622/2و 681
( )62أحكام القرآ 218/2
( )64ابب العربي " أحكام القرآ و .871/8
( )62معاني القرآ " 822/2
( )66البااالنيو إعجاز القرآ 818
( )67ابب عاشورو الفحرير والفنوير " 882/2
( )61الكشاف 626/8
( )6٣الرازي مساتمح الغمي "2٣2/4
( )72ابب العربي " أحكام القرآ 22/2
( )78معاني القرآ 84٣/2
( )72مساتمح الغمي "2٣2/4
( )72ابب عطمة " احملرر الوجمز " 821/2
( )74الرازي " مساتمح الغمي " 2٣2/4
( )72السابا نسسه.
( )76ابب الواحدي " الوسمط "826/2
( )77الوسمط 826/2
( )71الزخمشري "الكشاف " 626/8
( )7٣السابا 627/8
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لطائف اإلعجاز يف آيات األحكام

( )12الواحدي " الوسمطو 827/8
( )18ابب عطمة " احملرر الوجمز "821/2
( )12الزخمشري " الكشاف " 226/8
( )12ينظر " البقاعي "نظ الدرر "221/8
( )14الزخمشري " الكشاف "226/8
( )12الرازي " مساتمح الغمي " 22٣/2
( )16ابب عطمة " احملر الوجمز " 22/8
( )17الزجاج " معاني القرآ وإعرابه "/8
( )11الرازي :مساتمح الغمي ".248/2
( )1٣السابا نسسه.
( )٣2الرازي " مساتمح الغمي " 242/2
( )٣8السابا نسسه.
( )٣2الكشاف 228/8
( )٣2الرازي " مساتمح الغمي "242/2
( )٣4ابب عاشور " الفحرير والفنوير " 862/2
( )٣2أحكام القرآ 882/8
( )٣6الواحدي " الوسط " 272/8
( )٣7الزخمشري "الكشاف " 226/8
( )٣1ابب العربي " أحكام القرآ " 882-882/8
( )٣٣الرازي " مساتمح الغمي "247/2
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د .منال مبطي املسعودي

( )822ابب العربي " أحكام القرآ "882/8
( )828ابب العربي أحكام القرآ " /8
( )822الرا ي " مسردات القرآ 286/8
( )822ا صاص "أحكام القرآ "882/8
( )824ا صاص "أحكام القرآ "286/8
( )822السابا .887/8
( )826الرازي " مساتمح الغمي "24٣/8
( )827ا صاص "أحكام القرآ 28٣/8
( )821االبب عطمه " احملرر الوجمز ".222/8
( )82٣السابا نسسه
( )882ابب العربي " أحكام القرآ 884/8
( )888الرازي مساتمح الغمي 222/2
( )882الرازي "مساتمح الغمي "222/2
( )882السابا نسسه
( )884السابا نسسه.
( )882ينظر البقاعي " نظ الدرر "242/8
( )886ا صاص " أحكام القرآ 222/8
( )887البالاالني "إعجاز القرآ "227
( )881البقاعي " نظ الدرر "88٣/6
( )88٣أبو موسغ .ممد " مب أسرار الفعبا القرآني "272
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لطائف اإلعجاز يف آيات األحكام
( )822أحكام القرآ 21٣/2
( )828ابب العربي "أحكام القرآ 2٣8/2
( )822السابا 2٣2/2
( )822الكشاف 222-24٣/2
( )824الرازي " مساتمح الغمي "876/٣
( )822نظ الدرر 88٣/6
( )826الكشاف 222/2
( )827آيات األحكام 2٣7/8
( )821نظ الدرر " 822/6
( )82٣ابب العربي " أحكام القرآ "2٣7/8
( )822ابب العربي " أحكام القرآ 2٣2/2
( )828الزخمشري " الكشاف " 222/2
( )822ينظر :ابب العربي:أحكام القرآ 2٣7/2
( )822الزخمشري " الكشاف " 228/2
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فهرس املصادر واملراجع:
 -8ابب العربيو أبو بكر ممد بب عبد اهلل "أحكام القرآ " راجعه :ممد عبد القاار عطاو دار الكفي
العلممة – باوت – الطبعة األوس 8421اا
 -2ابب عاشورو ممد الطاارو الفحرير والفنويرو دار سحنو و تونس د .ط
 -2ابب عطمه االندلسيو أبو ممد .عبد احلا بب الي "احملرر الوجمز" حتقما عبد السالم عبد ممدو
دار الكفي العلممة – باوتو الطبعة األوس 8422اا.
 -4أبوموسغوممد ممدو" مب أسرار الفعبا القرآني"ومكفبة وابة-القاارة -الطبعة الثانمة 8486اا
-2

أركو و ممد " السكر اإلسالمي " ترمجة :ااش صاا و دار السااايو بااوتو الطبعاة الثالثاة
8٣٣1م

 -6البااالنيو أبو بكر ممد بب الطميو إعجاز القرآ و حتقما :السامد صاقرو دار املعاارفو مصار
الطبعة الثالثة .د.ت
 -7ا رجانيو أبو بكر عبد القاار بب عبد الرمحبو دالئف اإلعجاز " حتقما مماود شاكرواا مطبعاة
املدنيو مصرو جدةو الطبعة الثالثة 8482اا
 -1ا صاصو ابو بكر أمحد الرازيو"آيات األحكام"و ضبطه:عبد السالم شااجودار الكفي العلممة
–باوت-د-ت
 -٣اخلطابيو محد بب سلمما "بما إعجاز القرآ "و حتقما :ممد خلف اهلل و مماد ز لاول ساالمو
دار املعارفو الطبعة الثالثةو 8٣٣8م.
 -82اخلساجيو ابب سنا وممد بب عبداهلل حتقما :عبد املفعال الصعمدي مكفبة – ممد علاي صابمح
وأوالده 8218اا د -ط.
 -88الرازيو فخر الديب ممد بب عمر "الفسسا الكبا" دار إحمام الرتاث العرباي -بااوت .الطبعاة
الرابعة 8422اا.
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لطائف اإلعجاز يف آيات األحكام
 -82احملصول يف علغ األصول علا علمه "ممد عطام دار الكفي العلمماة – بااوت الطبعاة األوس
8422اا.
 -82الرافعي مصطسغ صادق "إعجاز القرآ والبال ة القرآنمة" دار السكر العربي د -ت.
 -84الزجاجو أبو إسحاق إبراام بب السري" معاني القرآ " حتقما :د-عبد ا لمف شليوعاخت الكفاي
باوت -الطبعة األوس 8421اا. -82الزركشيو بدر الديب ممد بب عبد اهلل "الرباا يف علوم القرآ " ادم له :مصاطسغ عباد القاادر
عطاو دار الكفي العلممة – باوتو الطبعة األوس 8421اا
 -86الزخمشريو ممود جار اهلل "الكشاف عب حقائا وامض الفنزياف وعماو األااوياف يف وجاوه
الفأويفو صححه :مصطسغ حسج أمحد .دار الكفاب العربيو 8426اا.
ت ضابطه أباو عبمادة مشاهور آل
 -87الشاطيو ابو إسحاق إبراام باب موساغ اللحساي "املوافقاا "
سلمما  .دار ابب عسا – اخلرب.الطبعة األوس 8487اا.
 -81الشريف الرضي "تلخمل البما " .يف جمازات القرآ " عاخت الكفيو باوت الطبعة األوس 8426اا
 -8٣الغزاليو أبو حامد ممد بب ممد "املسفصسغ يف عل األصول"و دار الكفي العلممة – بااوت-
الطبعة األوس 8222
 -22القرطاجينو حازم "منهاج البلغام وسراج األدبام" حتقما :ممد احلبمي ابب اخلوجاه .دار الغارب
اإلسالمي – باوت .الطبعة الثالثة 8٣16م.
 -28القطا و مناع "مباحث يف علوم القرآ "ومكفبة وابة –القاارة -الطبعة اخلامسة 8428
 -22ابب كثاو" البداية والنهاية "و حتقما :ممد عبدالعزيز النجارو مطبعة السجالاة ا ديادةو القااارة.
د-ت
 -22املصريو ابب أبي اإلصبعو بديع القرآ " حتقما :حسين شرفو نهلة مصرو د – ت
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