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ملخص
الحمد هلل الذي بنعمته تتم الصالحات ،فله الحمد في األولى واآلخرة ،وله المنة ،والفضل الحسن،
فهو المنعم ،المتفضل علينا بنعمه المتتابعة المتتالية،فسبحان رب العزة عما يصفون ،والحمد هلل رب
العالمين والصالة والسالم على سيد األولين واآلخرين -نبينا محمد ،وعلى آله وصحبه أجمعين.
وبعد،
فهذا ملخص بحثي-وهو تحقيق ،ودراسة لتفسير سورة يوسف -من كتاب البرهان في علوم القرآن
لإلمام الحوفي ،أعرض فيه ،أبرز ما في هذا البحث:
الحوفي بالمذهب الشيعي ،بل كان من أهل السنة والجماعة.
 oلم يتأثر اإلمام َ
الحوفي أثر في المصريين ،فقها ،ونحوا ،وتفسيرا ،وكان سدا منيعا ،طيلة حياته،
 oأن اإلمام َ
وحائال دون تغلغل ،وتخلخل ،ودون بث المذهب الشيعي بين المصريين.
الحوفي وضع بكتابه هذا ،خالصة ما ألفه السابقون ،لكي يكون مرجعا كبيرا يرجع
 oأن اإلمام َ
إليه الناس.

الحوفي ،بل أجمع المترجمون
الحوفي للقرآن من تأليف اإلمام َ
 oلم ينازع أحد أن تفسير اإلمام َ
له على أن هذا الكتاب من تأليفه.

الحوفي تفسير شامل ،بمعنى أنه درس القرآن ،نحوا ،ولغة ،وفقها ،وقراءات،
 oأن تفسير اإلمام َ
ورتب ذلك ترتيبا جيدا.
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Abstract
Praise be to Allah that His grace is righteous he may praise in the first and in the
Hereafter has gratitude and thanks Hassan is Moneim Almtfdil we blessings row successive
we can not owe commendable it is better than praised himself Glory to the Lord of Glory
what they describe and praise be to Allah, and peace and blessings on the Prophet
Muhammad is the master of the first and the last creatures of humankind, and peace be upon
his family , friends and followers.
After
This is my summary of an investigation and study of the interpretation of Surah Yusuf
book proof of Science in the Quran to the Imam Hwvay introduce the most prominent results
of this studies:

o

Imam Hawvay was not affected of Shiatte thought, but he was the Sunnatte community

and their thought .

o

Imam Hawvay impacted on the Egyptians, fabricated, and shoved, and explanation, and

was a bulwark, throughout his life, and a barrier to penetration, and osteoporosis, and
transmit the Shiite sect among Egyptians.

o

Imam Hawvay put this his book, written summary of what the former, in order to be a

great point of reference due to people.

o

No one disputed that interpretation of the Quran Imam Hawvay authored by Imam

Hawvay himself, but the whole Translators who wrote about him said that, this book is on his
thoughts.

o That the interpretation of Imam Hawvay comprehensive explanation, in the sense that he
studied the Koran, shoved, and the language, and accordingly, readings, and arranged so
good arrangement.

ُ
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شكر وتقدير
احلمدُهللُالذيُبنعمتهُتتمُالصاحلاتُ،فلهُاحلمدُيفُاألوىلُواآلخرةُ،ولهُاملنةُوالفضلُاحلسنُ-فهوُ
ِ
ُوصاحبُالفضلُفالُنستطيعُأنُنوفيهُبالثناءُ
املنعمُاملتفضلُعليناُبنعمهُاملتتابعةُاملتتاليةُ-وهوُميسرُالنع ِم
عليهُ-فهوُخريُمنُأثىنُعلىُنفسهُفسبحانُربُالعزةُعماُيصفونُواحلمدُهللُربُالعاملنيُ،والصالةُ
والسالمُعلىُسيدُاألولنيُواآلخرينُ-نبيناُحممدُوعلىُآلهُوصحبهُوسلمُ ُ.
وبعدُ ،
فاقتداءُهبديُ-النيبُصلىُاهللُعليهُوسلمُ-القائل"منُالُيشكرُالناسُالُيشكرُاهلل"(ُ ُ)0
ومنُهذاُاملنطلقُأتوجهُبالشكرُوالتقديرُملعايلُمديرُجامعةُاملدينةُالعامليةُالتنفيذي-لسعادةُاألستاذُ
الدكتورُ/حممدُبنُخليفةُالتميميُ-حفظهُاهللُ-علىُإرساءُقواعدُهذهُاجلامعةُوتشجيعهُوفتحُبابهُ
للطالبُ،وتذليلُالعقباتُأمامهمُأطالُاهللُيفُعمرهُ .
كماُأتوجهُبالشكرُوالتقديرُلسعادةُاألستاذُالدكتورُ/عبدُالناصرُخضرُميالدُالذيُالُيدخرُ
جهداُ،والُسعةُ،يفُمساعدةُطالبُمركزُاملدينةُاملنورةُوتذليلُكلُالصعابُهلم-حفظهُاهللُتعاىلُ،وأطالُ
اهللُلناُيفُعمرهُُ .
وأتوجهُبالشكرُوالتقديرُأيضاُلسعادةُالدكتور ُ/السيدُسيدُأمحدُجنمُ-املشرفُعلىُالرسالةُ-وعلىُ
توجيههُ،وإرشاداتهُالقيمةُيفُأيُوقتُمنُليلُأوُهنارُ،زادهُاهللُعلماُ،وأطالُاهللُيفُعمرهُ،وحفظُاهللُعليهُ
دينهُوأهلهُوأوالدهُومالهُ ُ.
وأتوجهُبالشكرُوالتقديرُكذلكُلسعادةُاألستاذُالدكتورُ/نبيلُاجلوهريُ-األستاذُباجلامعةُاإلسالميةُ
باملدينةُاملنورةُ-قسمُالتفسريُوالقراءاتُ-علىُتوجيهاتهُالقيمةُواالستفادةُمنُعلمهُاجلمُ،وحرصهُالدائمُ
(ُ)0سنن الترمذي ُُُ-كتابُالربُوالصلةُ(ُ -)42بابُماُجاءُيفُالشكرُملنُأحسنُإليكُ(ُ -ُ )33حديثُ(ُُُ)0532وقالُأبوُ
عيسىُ:حديثُحسنُصحيح.
ك
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وتشجيعهُيلُ،ورفعُمعنويايتُملاُوقعُيفُطريقيُكثريُمنُاحملنُواالبتالءاتُ،نسألُاهللُأنُيثيبهُوجيزيهُعينُ
خريُاجلزاءُونفعُاهللُبهُاإلسالمُواملسلمنيُُ .
كماُأتوجهُبالشكرُوالتقديرُلشيخيُاجلليل-شيخُالقراءاتُباملسجدُالنبويُالشريفُ-الدكتورُ/
إيهابُفكريُحيدرُعلىُتوجيهاتهُاملباركةُواالستفادةُمنُعلمهُاملباركُباركُاهللُيفُعمرهُوعلمهُوعملهُُ ُ.
مثُأتوجهُبالشكرُوالدعاءُالدائمُملشاخييُ،وزمالئي ،وأخوايتُ،وإخواينُ-العاملنيُجبامعةُاملدينةُالعامليةُ
ملاُقدمواُيلُيدُالعونُمنُخدماتُ،وتوجيهاتُ،وأجوبةُصادقةُواضحةُعلىُبعضُاالستفساراتُ،
واإلشكاالتُاليتُكانتُتواجهينُعلىُطولُدريبُ-جزاهمُاهللُعينُخرياُ .
ُيدُالعونُ،واملساعدةُ،منُإخواينُوأحبايبُالفضالءُالذينُ
والشكرُو
َّ
التقديرُموصولُلكلُمنُقدمُإيل َ
قضواُأوقاهتمُلنفعيُ،وتقدميُاملساعدةُيلُ-رزقهمُاهللُالثوابُ،واألجرُاجلزيلُ،إنهُجوادُكرميُ ُ.
ُأسالهُأنُجيزيُاجلميعُعلىُماُقدموهُيلُخريُماُجزىُاهللُبهُعبادهُالصاحلنيُالعاملنيُهبديُ
واهللَ
َ
سيدُاملرسلنيٍ ُ-
حممدُصلىُاهللُعليهُوعلىُآلهُوصحبهُوسلمُ.
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مقدمة
احلمدُهللُربُالعاملنيُالقائل :ﭽﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭼ( )0والصالةُوالسالمُعلىُأشرفُاملرسلنيُسيدناُ
حممدُصلىُاهللُعليهُوسلمُوعلىُآلهُوصحبهُأمجعنيُُ...أماُبعدُُ ُ:
فقد ُظل ُالقرآن ُالكرمي ُعلى ُمر ُالعصور ُموضع ُعناية ُكبرية ُمن ُالعلماء ُواحلفاظ ُوعامةُ
املسلمنيُُ،ولقدُأرادُاهلل ُعزُوجلُلمأمةُاإلسالميةُأنُتكونُخريُأمةُأخرجتُللناسُمادامتُتقرُأُ
كتابُاهللُوحتفظهُوتتدبرُمعانيهُوتفهمُأسرارهُوتطبقُأوامرهُوجتتنبُنواهيهُ .
ِ
ين ُبه ُاملسلمون ُعناية ُمل ُحيظ ُهبا ُأي ُكتاب ُمن ُكتب ُاألممُ
وملكانة ُالقرآن ُالكرمي ُومنزلته ُع َ

السابقةُتفهماُملعانيهُواستنباطاُُألحكامهُواستخراجاُلعظاتهُوعربهُوبياناُألخالقههُوتوضيحاُأللفاظهُ
وبالغتهُوأصولُتالوتهُوجتويدهُُ .
بلُإنُالعلماءُاملسلمنيُقامواُبإحصاءُسورُالقرآنُالكرميُ ،وآياتهُ ،وكلماتهُوحروفهُُ،كماُعنواُ
بفهرسةُآياتهُوتصنيفهاُتبعا ُملوضوعاهتاُوبينواُأسبابُنزوهلاُومكانُهذاُالنزولُومساتُكلُنوعُمنُ
هذه ُاآليات ُومدلوالت ُعباراهتا ُومقتضاها ُودالالهتا ُوتفسرياهتا ُاملتعلقة ُبالعقائد ُأو ُالعبارات ُأوُ
املعامالتُأوُاألخالقُأوُاجلنائياتُواألمورُالرتبويةُواالجتماعيةُ ُ.

ومنُهؤالءُاألئمةُاألعالمُالذينُخدمواُالقرآنُوأبرزواُماُفيهُمنُعلومُوتفسرُوإعرابُاإلمامُ
احلويفُوهوُكماُذكرهُاحلافظُالذهيبُيفُترمجتهُيفُ"سير أعالم النبالء"ُُفقالُ:العالمةُ،حنويُمصرُ،
أبوُاحلسن؛ُعليُبنُإبراهيمُبنُسعيدُ،احلويفُ،صاحبُأيبُبكرُحممدُبنُعليُاألدفويُ .
(ُ)0سورةُاإلسراءُ،اآلية.5ُ:
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لهُ:إعرابُالقرآن؛ُيفُعشرُجملداتُخترجُبهُاملصريونُوتويفُسنةُثالثنيُوأربعُمائة(ُ .)0
وقدُألفُمؤلفاتُعديدةُمنُأجلهاُ ُ:
الربهانُيفُتفسريُعلومُالقرآنُ،لهُتفسريُجيدُموسومُبـُ"البرهان في تفسير القرآن"ُيفُعشرُ
جملداتُ.وقالُياقوتُُ:بلغينُأنهُيفُثالثنيُجملدا ُخبطُدقيقُُ،وذكرهُاحلافظُابنُكثريُُ،وياقوتُُ،
ُكالقرطيب ُواب ِن ُكثريُُ،
والسيوطيُُ،واألدنويُُ،والداوديُ.وقدُهنلُمنهُمنُأتىُبعدهُمنُاملفسرين
ِّ

وأكثرُعنهُالنقلُاحلافظُابنُحجرُيفُ"فتح الباري شرح صحيح البخاري".

 كتاب ُيف ُإعراب ُالقرآن ُموسوم ُبـ ُ"البرهان في إعراب القرآن"ُ .كتابُ

"اإلرشاد لطريق خير العباد والعباد"(ُ.)4
 كتابُ"موارد االنبياء"(.)3
كتابُيفُتربيةُاألوالدُ،وكتبُأخرى.
وقدُوقعُاختياريُعلىُموضوعُ ُ:

الربهان يف علوم القرآن
لإلمامُ:أيبُاحلسنُعليُبنُإبراهيمُبنُسعيدُاحلويف(ت231ُ:هـ) ُ

(ُ)0الذهيبُ،مشسُالدينُأبوُعبدُاهللُحممدُبنُأمحدُبنُعثمانُبنُقَ ماميازُ(ت722ُُ:هـ)ُ،سير أعالم النبالءُ،جمموعةُمنُ
احملققنيُبإشرافُالشيخُشعيبُاألرناؤوط،طُ(،3مؤسسةُالرسالةُ0213ُ،هـُُ0523ُ/م).337ُ/03ُ،
(ُ )4الباباين ُالبغداديُ ،إمساعيل ُبن ُحممد ُأمني ُبن ُمري ُسليم ُ(ت0355ُ :هـ) ُإيضاح المكنون في الذيل على كشف
الظنون ،عىن ُبتصحيحه ُوطبعه ُعلى ُنسخة ُاملؤلفُ :حممد ُشرف ُالدين ُبالتقايا ُرئيس ُأمور ُالدينُ ،واملعلم ُرفعت ُبيلكهُ
الكليسى(بريوتُ:دارُإحياءُالرتاثُالعريبُ،بريوت)ُ.64/0
(ُ)3الباباينُالبغداديُ،مرجعُسابق.352/ُ4ُ،
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منُبدايةُسورةُيوسفُإىلُهنايتهاُمنُاللوحةُمئةُإىلُاللوحةُرقمُمئتنيُوثنتنيُوثالثنيُ(ُُ)434
وذلكُحبسبُنسخةُدارُالكتبُاملصريةُبرقمُ 307ُ/تفسريُ،وهيُالنسخةُاليتُهباُهذاُاجلزءُمنُ
التفسريُ ُ.
راجياُاهللُالكرميُأنُيوفقينُخلدمةُكتابهُالعظيمُ،وأنُيشغلُبهُلساينُ،وجناينُ،وأركاينُ،فيكونُ
يلُخريُجليسُُ،ورفيقُ،وأنُيلهمينُالصوابُيفُالقولُوالعملُ،إنهُسبحانهُقريبُمسيعُجميبُُ .
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مشكلة البحث
منُعنوانُالكتابُيظهرُأنُهناكُُخالفاُبنيُالعلماءُحولُمضمونهُ،حيثُذهبُالشيخُعبدُ
العظيم ُالزرقاينُ(ت0367ُ:ه)ُإىل ُأنُاحلويفُأول ُمنُصنفُيف ُعلومُالقرآنُكتاباُأمساه[الربهانُيفُ
علوم ُالقرآن]ُ ،ال ُعلى ُطريقة ُضم ُالنظائر ُبعضها ُإىل ُبعضُ ،وإمنا ُعلى ُطريقة ُالنشر ُوالتوزيع؛ ُتبعاُ
النتشار ُاأللفاظ ُاملتشاكلة ُيف ُالقرآن ُوتوزيعهاُ ،وقد ُاطلع ُعليه ُيف ُدار ُالكتب ُاملصريةُ ،ووصفُ

طريقتهُ،ويوجدُمنهُمخسةُعشرُجملداُغريُمرتبةُ،والُمتعاقبة(.)0
وتبعه ُيف ُهذا ُالرأي ُكل ُمن ُالشيخ ُمناع ُالقطان(ُ ،)4والدكتور ُحممد ُالصباغ( .)3ونقض ُقولهُ
الدكتور ُحممد ُبن ُأيب ُشهبة ُ( ،)2والدكتور ُفهد ُالرومي( )3والدكتور ُحسن ُالعرت(ُ ،)6بقوهلم ُإنه ُكتابُ
تفسريُ ،وليس ُكتابا ُيف ُ"علوم ُالقرآن" ُوقد ُسبقهم ُإىل ُهذا ُالقول ُكل ُمن ُالزركشيُ ،والسيوطيُ،
وباالطالع ُعلى ُأجزاء ُاملخطوطُ ،وجدته ُيبدأ ُبذكر ُاملقطع ُمن ُاآليات ُالقرآنية ُاليت ُيريد ُاحلديثُ
عنهاُ،مثُيذكرُاإلعرابُ،وشيئاُمنُمعاينُاملفرداتُ،مثُيقول":وقدُتضمنتُاآلياتُ"...ويذكرُبعضُ
(ُ)0الزرقاينُ،حممدُعبدُالعظيم(ُ،ت0367ُ:هـ)ُمناهل العرفان في علوم القرآنُ،طُ(،3مطبعةُعيسىُالبايبُاحلليبُوشركاهُ
الطبعة)ُ،ص.42-47
(ُ )4القطانُ ،مناع ُبن ُخليل ُ(ت0241ُ :هـ)ُ ،مباحث في علوم القرآنُ ،ط(،3مكتبة ُاملعارف ُللنشر ُوالتوزيع0240،هـُ-
4111م)ُ،ص.02-03
(ُ)3الصباغُ،حممدُبنُلطفيُ،لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسيرُ،ط(،3بريوتُ:املكتبُاإلسالمي)ص.57
(ُ )2أبو ُشهبةُ ،حممد ُبن ُحممد ُبن ُسويلم ُ(ت0213ُ :هـ)ُ ،المدخل لدراسة القرآن الكريمُ ،ط(،4القاهرةُ :مكتبه ُالسنةُ،
ُ0243هـُُ4113ُ-م)ُ،ص.36-33
(ُ)3الروميُ،أُ.دُ.فهدُبنُعبدُالرمحنُبنُسليمانُ(معاصر)ُ،طُ،04دراسات في علوم القرآن الكريمُ(حقوقُالطبعُحمفوظةُ
للمؤلف0242ُ،هـُ4113ُ-م)ُ،ص.23
(ُ)6ابنُاجلوزيُ،أبوُالفرجُعبدُالرمحنُ(تُ،)357ُ:فنون األفنان في عيون علوم القرآنُ،حققهُوأكملُفوائدهُد/حسنُضياءُ
الدينُعرت(دارُالبشائرُاإلسالمية)ُ،ص.73-74
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االستنباطات ُوالفوائد ُالقرآنيةُ ،مث ُيقول"ُ :القول ُيف ُالقراءة"ُ ُ ،ويذكر ُقراءاتُ -القراء ُالسبعةُ -معُ
توجيه ُالقراءةُ ،مث ُيقول"ُ :القول ُيف ُاملعىن ُوالتفسري"ُ ،ويذكر ُاملعىن ُالعام ُلآلياتُ ،ويورد ُشيئا ُمنُ
الناسخ ُواملنسوخُ ،وأحكام ُالقرآنُ ،مث ُيقول"ُ :القول ُيف ُالوقف ُوالتمام" ُويذكر ُاملواضع ُاليت ُينبغيُ

الوقوفُعندهاُمنُاملقاطعُالقرآنيةُ،ضمنُأقسامُالوقفُاالصطالحيةُ،حنوُ:الوقفُالتامُ،والكايف(.)0
وواضحُمنُهذاُاملنهجُأنهُكتابُتفسريُ،فسرُبهُكالمُاهللُتعاىلُتفسريُسورةُتلوُاألخرىُعليُ
ترتيب ُاملصحف ُالشريفُ ،ولكنه-رمحه ُاهللُ -أضاف ُلونا ُجديدا ُمن ُعلوم ُالقرآن ُالكرمي ُمن ُالناسخُ
واملنسوخ ُواحملكم ُواملتشابه ُوعلم ُالبيان ُواملعاين ُوالقراءات ُواملعىن ُوالتفسري ُوحنوُذلكُمن ُأنواع ُ"علومُ
القرآن"ُ .وال ُيكفي ُيف ُاحلكم ُعلى ُأي ُكتاب-من ُالعنوان ُفقط-بأنه ُيف ُعلم ُمعنيُ ،حىت ُنتأكد ُمنُ
حمتواهُومضمونهُ .

(ُ)0الربهانُللحويفُ،جُُ،03صُ.4
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أهمية املوضوع وأسباب اختياره
وقعُاختياريُهلذاُاملوضوعُوتوجهتُإليهُلمأسبابُالتاليةُ ُ:
 -1أمهية ُااللتفات ُلكتب ُالعلماء ُاملتقدمني ُ– ُوال ُسيما ُاحملققني ُمنهم ُ– ُوضرورة ُالعكوف ُعلىُ
تصانيفهم ُالستخراج ُما ُأودعوها ُمن ُخزائن ُالعلوم ُُ ،فهي ُنتاج ُأزمان ُوأثر ُأعمار ُُ ،وخراجُ
رحالتُ ،ومعاناةُ ،ومكابدات ُأسفارُ ،ومثرة ُمدارساتُ ،ومناظراتُ ،ومطالعات ُأسفارُ ،وحصيلةُ
تأمالتُ ،واجتهادات ُوعصارات ُأفكار ُيف ُأزمنة ُنقيةُ،وقد ُوجدت ُأثر ُذلك ُوهلل ُاحلمد ُواملنة ُيفُ
حيايتُالعلميةُوالعمليةُفنسألُاهللُالسدادُوالثباتُإىلُاملمات.
 -2قيمة ُكتاب ُأيب ُاحلسن ُاحلويف[الربهان ُيف ُعلوم ُالقرآن]-فهو ُبني ُمن ُمصنفات ُكتب ُالتفسريُ،
حيث ُمجع ُفيه ُمناهج ُالتفسري ُاملتعددةُ ،كاملنهج ُاللغويُ ،واملنهج ُالنقليُ ،واملنهج ُالفقهيُ،
واملنهجُالكالميُ،ملتزماُفيهُأقوالُأهلُالسنةُواجلماعةُواملنهجُاألديبُ.وهذاُماُمييزُتفسريهُعنُ
أقرانهُيفُالتفسري.
ُمبعثرة ُأجزاُؤه ُيف ُربوعُ
 -3مجع ُوحتقيق ُهذا ُالرتاث ُالعلمي ُالذاخرُ ،حيث ُإن ُكتاب ُاإلمام ُاحلويف ُ
املعمورةُ-نسألُاهللُأنُيوفقُطالبُالعلمُعلىُمجعهُ،وحتقيقه-إنهُويلُذلكُوالقادرُعليهُ.
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الدراسات السابقة
ال ُشك ُأن ُكتاباُ ُمثل ُ[البرهان في علوم القرآن]ُالبد ُأن ُحيظى ُبدراسة ُالعلماءُ ،والباحثنيُ،
فهوُموسوعةُعلميةُمنُموسوعاتُالتفسريُاليتُاستنفدُصاحبهاُفيهُجهدهُ،واستفرغُوسعهُ،وأودعهُ
جواهر ُعلمهُ ،فكان ُحقيقاُ ُأن ُيتبوأ ُهذه ُاملكانةُ ،وحرياُ ُأن ُتنصرف ُإليه ُمهم ُاملشتغلني ُبالقرآنُ
وعلومهُ.وسأذكرُ-إنُشاءُاهللُتعاىلُ-بعضُاجلهودُالعلميةُاليتُاهتمتُهبذاُالكتابُ ُ:
ُ -0البرهان في علوم القرآن ُللشيخ ُأيب ُاحلسن ُعلي ُبن ُإبراهيم ُبن ُسعيد ُاحلويفُ
(ت231:هـ)ُُ:دراسةُوحتقيقاُللجزءُالثامنُمنُكتابُالربهانُمنُقولهُتعاىل :ﭽ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇﮈ ﮉ
ﮊ ﮋﭼ ُإىل ُقوله ُتعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
()0

ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ...ﭼ(ُ)4احملققُ:
أزمانُإمساعيلُأمحدُاألندونيسيُ.جامعةُاألزهرُ،كليةُاللغةُالعربيةُ.إشرافُأ.دُ/.صبحيُعبدُ
احلميد ُحممد ُعبد ُالكرمي-أستاذ ُاللغويات ُبالكليةُ ،رسالة ُدكتوراهُ ،العام ُاجلامعي0204ُ:ه-
0550مُ .
ُ -4البرهان في علوم القرآن ُأليب ُاحلسن ُعلي ُبن ُإبراهيم ُبن ُسعيد ُبن ُيوسف ُاحلويفُ
(ت231:هـ).حتقيقُودراسةُ.احملققُ:شعبانُحممودُإبراهيمُعالمُ.جامعةُاألزهرُ.اللغةُالعربيةُ.
الزقازيق ُماجستري ُحتقيق ُالقسم ُالثاين ُمن ُاجمللد ُاألول ُمن ُالنسخة ُُ 737تفسريُ ،من ُقولهُ

()0سورةُالنساءُ،اآلية.65ُ:
(ُ)4سورةُاملائدةُ،اآلية.6ُ:
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تعاىل :ﭽﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ...ﭼ( )0إىل ُقولهُ
تعاىلُ:ﭽﭵ ﭶ ﭷ ﭼ

()4

ُ -3البرهان في علوم القرآن ُأليب ُاحلسن ُعلي ُبن ُإبراهيم ُبن ُسعيد ُبن ُيوسف ُاحلويفُ
املصري ُ(تُ 231:هـ)ُ:دراسة ُوحتقيق ُاجلزء ُاخلامس ُوالعشرين ُمن ُالنسخة ُ(ُُ)35تفسري ُمنُ
قوله ُتعاىل :ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ...ﭼ

()3

إىل ُقوله ُتعاىل :ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ

ﯞ ﯟ ﯠﯡ

ﯢﯣ...ﭼ( )2احملققُ:عمرُأمحدُحممدُشحات-جامعةُاألزهرُ،اللغةُالعربية-دكتوراه.
ُ -2البرهان في علوم القرآن ُأليب ُاحلسن ُعلي ُبن ُإبراهيم ُبن ُسعيد ُبن ُيوسف ُاحلويفُ
املصري ُ(ت231:هـ)ُ :دراسة ُوحتقيقُ ،اجلزء ُاألول-احملققُ :حممد ُأمحد ُالطهراوي-جامعةُ
األزهرُ ،اللغة ُالعربيةُ.مستوى ُوتاريخ ُالرسالةُ:ماجستري0527ُ ،مُ.دراسة ُوحتقيق ُاجلزء ُاألولُ
من ُالنسخة ُُ 307تفسري ُمن ُقوله ُتعاىل :ﭽﭑ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭼ( )3إىلُ
قولهُتعاىل :ﭽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﭼ

()6

(ُ)0سورةُالنساءُ،اآلية.42ُ:
(ُ)4سورةُالنساءُ،اآلية.62ُُ:
(ُ)3سورةُاحلجراتُ،اآلية.04ُ:
(ُ)2سورةُاجملادلةُ،اآلية.3ُ:
(ُ)3سورةُالبقرةُ،اآلية.4ُ–ُ0ُ:
(ُ)6السورةُالسابقةُ،اآلية.37ُ:
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ُ -3البرهان في علوم القرآن ُأليب ُاحلسن ُعلي ُبن ُإبراهيم ُبن ُسعيد ُبن ُيوسف ُاحلويفُ
املصري ُ(ت231:هـ)ُ :دراسة ُوحتقيقُ ،احملققُ :حممد ُحممد ُعثمان.رسالة ُدكتوراة ُكلية ُاللغةُ
العربيةُبسوهاجُبعنوانُمنهجُاحلويفُيفُالتفسريُ.
ُ -6البرهان في علوم القرآن ُأليب ُاحلسن ُعلي ُبن ُإبراهيم ُبن ُسعيد ُبن ُيوسف ُاحلويفُ
(ت231:هـ)ُ:دراسةُوحتقيقُ ،القسمُاألولُمنُاجلزء ُاألول ُمنُالنسخةُُ737تفسريُمنُقولهُ
تعاىل :ﭽ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣﮤ ﮥ
ﮦﮧ ﭼ

()0

إىل ُقوله ُتعاىل:ﭽ ﮄ ﮅ

ﮆ ﮇ ﭼ(.)4

احملققُ :إبراهيم ُالسيد ُإبراهيم ُبدويُ -رسالة ُماجستريُ -جامعة ُاألزهر-كلية ُاللغة ُالعربية-
الزقازيقُ.
ُ -7البرهان في علوم القرآن ُأليب ُاحلسن ُعلي ُبن ُإبراهيم ُبن ُسعيد ُبن ُيوسف ُاحلويفُ
(ت231:هـ)ُ :دراسة ُوحتقيقاُ .احملققُ :حامد ُعبد ُالسالم ُاألسنويُ .جامعة ُاألزهرُ ،اللغةُ
العربية-املنصورةُ.ماجستريُ:حتقيقُالقسمُاألولُمنُاجلزءُالسادسُنسخةُُ307تفسريُمنُقولهُ
تعاىل :ﭽ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘﯙﭼ
ﯡﭼ

()3

إىل ُقوله ُتعاىل :ﭽﯗ ﯘ ﯙ ﯚﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ

()2

(ُ)0سورةُآلُعمرانُ،اآلية.072ُ:
(ُ)4سورةُالنساءُ،اآلية.43ُ:
(ُ)3سورةُاحلجُ،اآلية.64ُ:
(ُ)2سورةُاملؤمنونُ،اآلية.71:
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ُ -2البرهان في علوم القرآن ُأليب ُاحلسن ُعلي ُبن ُإبراهيم ُبن ُسعيد ُبن ُيوسف ُاحلويفُ
(ت231:ه) ُدراسة ُوحتقيقاُ .احملققُ :وجيه ُعبد ُالعزيز ُزيادة.جامعة ُاألزهرُ ،ُ .اللغة ُالعربيةُ
دمنهورُ.ماجستري.حتقيق ُاجلزء ُالتاسع ُمن ُالنسخة ُُ 35تفسري ُمن ُقوله ُتعاىل :ﭽ ﮒ
ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥ ﮦﭼ

()0

إىل ُقوله ُتعاىل :ﭽ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ

ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﭼ

()4

ُ -5البرهان في علوم القرآن ُأليب ُاحلسن ُعلي ُبن ُإبراهيم ُبن ُسعيد ُبن ُيوسف ُاحلويفُ
(ت231:هـ)ُ:دراسة ُوحتقيقاُ.احملققُ:إبراهيم ُحممد ُعطية ُحسن ُجامعة ُاألزهرُ ،اللغة ُالعربيةُ
املنصورةُ.ماجستريُ.حتقيق ُالقسم ُالثاين ُواألخري ُمن ُاجلزء ُالسادس ُنسخة ُُ 307تفسري ُمنُ
قوله ُتعاىل:ﭽﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ
ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﭼ

()3

إىل ُقوله ُتعاىل :ﭽ ﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ

ﰊ ﰋﰌ ﰍ ﰎ ﰏﰐ ﰑ ﰒﰓ ﰔ ﰕ ﰖ ﰗ ﰘﭼ

()2

ُ-01البرهان في علوم القرآنُأليبُاحلسنُعليُبنُإبراهيمُبنُسعيدُبنُيوسفُاحلويفُ
(ت231:هـ)ُ:دراسة ُوحتقيقاُ.احملققُ:يوسف ُآدم ُحسن ُعثمانُ.جامعة ُاألزهر ُُ ،ماجستريُ.
حتقيق ُالقسم ُاألول ُمن ُاجمللد ُاحلادي ُعشر ُنسخة ُُ 307تفسري ُوُ 35تفسري ُمن ُقوله ُتعاىلُ:

(ُ)0سورةُاملائدةُ،اآلية.7ُ:
(ُ)4السورةُالسابقةُ،اآلية.004ُ:
(ُ)3سورةُاملؤمنونُ،اآلية.70ُ:
(ُ)2سورةُالنورُ،اآلية.33ُ:
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ﭽ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ
ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﭼ

()0

إىل ُقوله ُتعاىل :ﭽ ﯟ ﯠ ﯡ

()4

ُ-00البرهان في علوم القرآنُأليبُاحلسنُعليُبنُإبراهيمُبنُسعيدُبنُيوسفُاحلويفُ
(ت231:هـ)ُ:دراسة ُوحتقيقُ.احملققُ:أبو ُاجملد ُفتوح ُفرج ُناجي-جامعة ُاألزهرُ ،اللغة العربية-
املنوفيةُ.ماجستريُ.حتقيق ُاجلزء ُالرابع ُنسخة ُُ 35تفسري ُمن ُقوله ُتعاىل :ﭽﮁ ﮂ ﮃ ﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﭼ( )3إىل ُقوله ُتعاىل :ﭽ ﭑ
ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ ﭷ
ﭸ ﭹ ﭺ ﭻﭼ

()2

(ُ)0سورةُاألعرافُ،اآلية.055ُ:
(ُ)4سورةُاألنفالُ،اآلية.30ُ:
(ُ)3سورةُالبقرةُ،اآلية.413ُ:
(ُ)2السورةُالسابقةُ،اآلية.461ُ:

11

الربهان يف علوم القرآن لإلمام احلَويف

التمهيد لتحقيق سورة

يوسف

منهج البحث
[دراسة النص]
سرت ُيف ُخطة ُالبحث ُوفق ُاملتعارف ُعليه ُيف ُحتقيق ُاملخطوطاتُ ُ ،فيتكون ُالبحث ُمنُ:
مقدمةُ،وقسمنيُ،وخامتةُ،وفهارسُكماُسبقُبيانهُيفُاخلطةُ،ومضيتُيفُحتقيقُالكتابُعلىُالنحوُ
التايلُ -ُ:
-0اخرتتُالنسخةُاألمُيفُحتقيقُالنصُ،ومقابلةُالنسخُعليهاُ،ماُأمكنُ .
-4نسخُاملخطوطُحسبُالقواعدُاإلمالئيةُاحلديثةُ،ماُأمكنُ .
-3كتابةُاآلياتُالقرآنيةُبالرسمُالعثماينُ،وفقُروايةُحفصُعنُعاصمُ،إالُماُاضطررتُإليهُُ،
وعزوُاآلياتُالقرآنيةُبذكرُاسمُالسورةُ،ورقمُاآليةُ،وذلكُيفُاألصلُ ،والُأكررُذلكُحيثماُيذكرُ
املؤلفُجزءاُمنُاآليةُأثناءُتفسريهاُ ُُ.
-2أقومُبعزوُأسبابُالنزولُإىلُكتبُأسبابُالنزولُ،ومصادرُاحلديثُاليتُتعرضتُلذلكُ .
-3أقومُبتوثيقُالنصوصُمنُمصادرهاُاألصيلةُ،إنُوجدتُ .
-6بيانُالقراءاتُاملتواترةُوالشاذةُ،وعزوهاُإىلُمصادرهاُاألصيلةُ .
ُ -7ختريجُاألحاديثُ ،واآلثارُبعزوهاُإىلُمصادرهاُاألصيلةُ،وذلكُبذكرُالكتابُ،والبابُُُ،
يجُمنهماُ،وإنُ
ُ
ورقمُاحلديثُ،إنُوجدُ،فإنُكانُاحلديثُيفُالصحيحنيُ،أوُأحدمهاُاكتفيتُبالتخر
كانُيفُغريمهاُ،فإينُأخرجهُمنُمصادرُالسنةُالنبويةُاألخرىُ،وأذكرُحكمُالعلماءُعليهُ،ماُأمكنُ .
-2عزوُالشواهدُالشعريةُمنُمصادرهاُ،ونسبتهاُإىلُقائليهاُ،ماُأمكنُ .
-5الرتمجةُلمأعالمُترمجةُموجزةُ،ونسبتهاُإىلُمصادرهاُ،ماُأمكنُ .
-01بيانُالغريبُمنُكتبُاللغةُ،والغريبُ .
-00االلتزامُبعالماتُالرتقيمُ،ملاُفيهاُمنُإبرازُللمعىنُ،وإيضاحُاملرادُ،ماُأمكنُ .
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-04ضبطُماُحيتاجُإىلُضبطُ،كالشواهدُالشعريةُ،وبعضُاأللفاظُالغريبةُ .
-03أعزوُاألحكامُالفقهيةُاليتُيذكرهاُاملؤلفُبالرجوعُإىلُاملصادرُالفقهيةُ .
-02التزم ُيف ُالتحقيق ُمبا ُكتبه ُاملصنفُ ،والناسخ ُمن ُاآليات ُالقرآنيةُ ،واألحاديث ُالنبويةُ،
واألبياتُالشعريةُ،وغريهاُ،وأثبتُالصوابُ،وأعلقُعلىُاملشكلُيفُهامشهُ .
هذاُهوُمنهجيُ ،إنُشاءُاهللُتعاىلُ ،وبعونهُيفُالبحثُ،معُمالحظةُاملنهجُالعلميُيفُكتابةُ
البحوثُ،والرسائلُالعلميةُاخلاصةُباجلامعةُاملباركةُ،ماُأمكينُ،إنُشاءُاهللُتعاىلُ .
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هيكل البحث
ويشتملُعلىُمقدمةُ،وقسمنيُ،وخامتةُ،ومصادرُ،ومراجعُالبحثُ،مثُالفهارسُالعلميةُ ،
أماُاملقدمةُفتشملُعلىُ :
-0مشكلةُالبحثُ .
-4أمهيةُاملوضوعُ،وأسبابُاختيارهُ .
-3الدراساتُالسابقةُ .
-2منهجُالبحثُ .
-3هيكلُالبحثُ .
وأماُالقسمُاألولُقسمُالدراسةُ:التعريفُباإلمامُ،وبكتابهُ[البرهان في علوم القرآن]ُوفيهُُُُُُُُُ ُ
فصالنُ ُ:
الفصلُاألول"ُ:اإلمامُاحلَويف"ُعصرهُ .
وفيهُمبحثانُ ُ:

املبحثُاألولُ:عصرُاإلمامُاحلَويفُ .
وفيهُمخسةُمطالبُ ُ:

املطلبُاألولُ:عصرهُمنُالناحيةُالسياسيةُ .
املطلبُالثاينُ:عصرهُمنُالناحيةُاالجتماعيةُ .
املطلبُالثالثُ:عصرهُمنُالناحيةُاالقتصاديةُ .
املطلبُالرابعُ:عصرهُمنُالناحيةُالثقافيةُ .
املطلبُاخلامسُ:تأثرُاإلمامُاحلَويفُببيئتهُ،وتأثريهُفيهاُ .
املبحثُالثاينُ:حياةُاإلمامُاحلَويفُ .
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وفيهُعشرةُمطالبُ :
املطلبُاألولُ:امسهُ،ونسبهُ،ولقبهُ،وكنيتهُ،ومولدهُ .
املطلبُالثاينُ:موطنهُ،ونشأتهُ،وطلبهُللعلمُ ُُ.
املطلبُالثالثُ:شيوخهُ .
املطلبُالرابعُ:تالميذهُ .
املطلبُاخلامسُ:بعضُمعاصريهُ،وأقرانهُ .
املطلبُالسادسُ:عقيدتهُ،ومذهبهُالفقهيُ .
املطلبُالسابعُ:مذهبهُالنحويُ ُ.
املطلبُالثامنُ:أخالقهُ،ومكانتهُالعلميةُ،وأقوالُالعلماءُفيهُ .
املطلبُالتاسعُ:ثقافتهُ،ومصنفاتهُ .
املطلبُالعاشرُ:وفاته.
الفصلُالثاينُ:التعريفُمبخطوطُاإلمامُاحلويفُ[البرهان في علوم القرآن]ُ :
وفيهُستةُمباحثُ ُ:
املبحثُاألولُ:اسمُالكتابُ،وتوثيقُنسبتهُللمؤلفُ .
املبحثُالثاينُ:موضوعُالكتابُ .
املبحثُالثالثُ:مصادرُاملؤلفُيفُالكتابُ .
املبحثُالرابعُ:منهجُاحلويفُيفُكتابهُالربهانُ .
املبحثُاخلامسُ:قيمةُالكتابُالعلميةُ،وثناءُالعلماءُعليهُ .
املبحثُالسادسُ:وصفُالنسخُاخلطيةُاملعتمدةُلتحقيقُالكتابُ،معُمناذجُمنُصورُ ُ
املخطوطُ .
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القسمُالثاينُ:التحقيقُ :
ويبدأُمنُأولُسورة ُيوسف-عليهُالسالمُ -منُقولهُتعاىل :ﭽ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ
ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﭼ

()0

وينتهيُبنهايةُالسورةُعندُقولهُتعاىل :ﭽ ﯫ ﯬ

ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﭼ( )4وعددُلوحاتهُمئةُواثنتانُوثالثونُ(ُ)034لوحةُ .
شاءُاهللُتعاىلُخبامتةُأذكرُفيهاُأهمُماُتوصلتُإليهُمنُنتائجُ،ومقرتحاتُ،
مثُأختمُالرسالةُإن-
َّ
مثُالفهارسُالعلميةُ،هلذهُالرسالةُاملباركة-إنُشاءُاهللُتعاىلُ .

(ُ)0سورةُيوسفُ،اآلية.4ُ–ُ0ُ:
(ُ)4السورةُالسابقةُ،اآلية.000ُ:
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قسم الدراسة
قسم الدراسة:
ويشتمل على فصلين:
الفصل األول"ُ:اإلمامُاحلَويف"ُعصرهُ .
وفيه مبحثان:
المبحث األولُ:عصرُاإلمامُاحلَويفُ .
وفيه خمسة مطالب:
المطلب األول :عصرهُمنُالناحيةُالسياسيةُ .
المطلب الثاني :عصرهُمنُالناحيةُاالجتماعيةُ .
المطلب الثالث :عصرهُمنُالناحيةُاالقتصاديةُ .
المطلب الرابع :عصرهُمنُالناحيةُالثقافيةُ .

المطلب الخامس :تأثرُاإلمامُاحلَويفُببيئتهُ،وتأثريهُفيهاُ .
المبحث الثاني :حياةُاإلمامُاحلَويفُ .
وفيهُعشرةُمطالبُ :
المطلب األول :امسهُ،ونسبهُ،ولقبهُ،وكنيتهُ،ومولدهُ .
المطلب الثاني :موطنهُ،ونشأتهُ،وطلبهُللعلمُ ُُ.
المطلب الثالثُ:شيوخهُ .
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المطلب الرابعُ:تالميذهُ .
المطلب الخامس :بعضُمعاصريهُ،وأقرانهُ .
المطلب السادس :عقيدتهُ،ومذهبهُالفقهيُ .
المطلب السابع :مذهبهُالنحويُ ُ.
المطلب الثامن :أخالقهُ،ومكانتهُالعلميةُ،وأقوالُالعلماءُفيه.
المطلب التاسع :ثقافتهُ،ومصنفاته.
المطلب العاشر :وفاتهُ .
الفصل الثاني :التعريفُمبخطوطُاإلمامُاحلويفُ[البرهان في علوم القرآن].
وفيهُستةُمباحثُ ُ:
المبحث األولُ:اسمُالكتابُ،وتوثيقُنسبتهُللمؤلفُ .
المبحث الثانيُ:موضوعُالكتابُ .
المبحث الثالثُ:مصادرُاملؤلفُيفُالكتابُ .
المبحث الرابعُ:منهجُاحلويفُيفُكتابهُالربهانُ ُ.
المبحث الخامسُ:قيمةُالكتابُالعلميةُ،وثناءُالعلماءُعليهُ .
المبحث السادسُ :وصف ُالنسخ ُاخلطية ُاملعتمدة ُلتحقيق ُالكتابُ ،مع ُمناذج ُمن ُصورُ
املخطوطُ .
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ُ

َ
الفصل األول" :اإلمام احلويف" عصره وحياته.

وفيه مبحثان:
المبحث األولُ:عصرُاإلمامُاحلَويفُ .
وفيه خمسة مطالب:
المطلب األول :عصرهُمنُالناحيةُالسياسيةُ .
المطلب الثاني :عصرهُمنُالناحيةُاالجتماعيةُ .
المطلب الثالث :عصرهُمنُالناحيةُاالقتصاديةُ .
المطلب الرابع :عصرهُمنُالناحيةُالثقافيةُ .
المطلب الخامس :تأثرُاإلمامُاحلَويفُببيئتهُ،وتأثريهُفيهاُ .

19

الربهان يف علوم القرآن لإلمام احلَويف

التمهيد لتحقيق سورة

يوسف

الحوفي
المبحث األول :عصر اإلمام َ
وفيه خمسة مطالب:
المطلب األول :عصره من الناحية السياسية
عاش ُشيخنا ُاإلمام ُاحلَويف ُحياته ُيف ُمصر ُإبان ُاحلكم ُالفاطمي ُملصرُ ،والشامُ ،وغريمها ُمنُ

البالد ُاإلسالميةُ ،وخاصة ُيف ُالثلث ُاألخري ُمن ُالقرن ُالرابع ُاهلجري ُوالثلث ُاألول ُمن ُالقرن ُاخلامسُ
اهلجريُ .
(ُ)0

وتعد ُهذه ُالفرتة ُمن ُأسوأ ُفرتات ُاحلكم ُاإلسالمي ُيف ُمصرُ ،وغريها ُمن ُالبلدان ُاإلسالمية

سياسياُ ،حيث ُكانت ُالدولة ُالعباسية ُاإلسالمية ُتعاين ُمن ُالتمزق ُالشديدُ ،الذي ُأدى ُإىل ُسقوطهاُ
يفُالنهايةُ،وانتهاءُاخلالفةُالقرشيةُاليتُكانتُحتظىُُبتأييدُسياسيُ،وديينُواسعيُالنطاقُعندُكافةُ
املسلمنيُ .
يف ُالثلث ُاألول ُمن ُالقرن ُالرابع ُاهلجريُ ،تالشى ُنفوذ ُالدولة ُالعباسية ُيف ُمصرُ ،واملغربُ
اإلسالميُ ،حيث ُاستوىل ُعلى ُاحلكم ُأول ُاحلكام ُالفاطميني ُبعد ُمعارك ُشرسة ُيف ُالسر ُوالعلنُ ،إىلُ
أنُوطدواُحكمهمُعلىُمصرُوماُحوهلاُ(ُ .)4

(ُ)0الصعيديُ،عبدُاملتعالُ،المجددون في اإلسالم من القرن األول إلى الرابع عشر(،دارُاحلماسُللطباعة)ُ.070ُ،022ُ،
حسنُ،دُ/إبراهيمُحسنُ،تاريخ اإلسالمُ،ط(،3القاهرةُ:مكتبةُالنهضةُاملصرية0524،م).077ُ/2ُ،
(ُ)4حسنُ،مرجعُسابقُ.447ُ،440/3ُ،شليبُ،دُ/أمحدُشليبُ،موسوعة التاريخ اإلسالمي،ط(،2القاهرةُ:مكتبةُالنهضةُ
املصرية0523،م).007ُ/3ُ،
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أما ُمعارك ُالسر ُفقد ُادعى ُالفاطميونُ ،أهنم ُمن ُنسل ُرسول ُاهلل-صلى ُاهلل ُعليه ُوسلمُ -وأهنمُ
منُآلُالبيتُ،وهبذاُكانواُأحقُالناسُباحلكمُمنُغريهمُ،وصارواُحيرضونُالناسُعلىُمقاومةُاحلكمُ
العباسيُ .

21

الربهان يف علوم القرآن لإلمام احلَويف

التمهيد لتحقيق سورة

يوسف

وكان ُأول ُمبتدأ ُأمرهم ُباملغربُ ،مث ُابتدأوا ُيزحفون ُحنو ُمصر( )0يساعدهم ُيف ُذلك ُالتمزقُ
الشديدُيفُالدولةُالعباسيةُاليتُخرجُعليهاُبنوُطاهرُيفُاملشرقُ،والسلجوقيونُ،واخلوارزميونُ،وكذلكُ
األمويون ُيف ُاملغرب ُاألقصى-أعين-األندلسينيُ ،جبانب ُذلك ُاستقلت ُالدويالتُ ،وأعلن ُاملرابطونُ
عصياهنمُضدُالدولةُالعباسيةُ .
إن ُهذه ُالفرتة ُهي ُأسوأ ُالفرتات ُاليت ُمرت ُعلى ُمصرُ ،وما ُحوهلا ُمن ُالبلدان ُاإلسالميةُ ،ألنُ
الفاطميني ُمل ُيكونوا ُمسلمني ُحقاُ ،فقد ُقال ُأبو ُبكر ُالنابلسي ُللمعزُ:إنكم ُغريمت ُدين ُاألمة ُوقتلتمُ
الصاحلنيُوأطفأمتُنورُاإلهليةُوادعيتمُماُليسُلكم(ُ .)4
ويف ُالفرتة ُاليت ُعاش ُفيها ُشيخنا ُاإلمام ُاحلَويف ُكان ُاجتاه ُالفاطميني ُأسوأ ُاجتاهات ُالشيعة ُيفُ
ذلك ُالوقتُ ،فقد ُخرجوا ُعلى ُالناس ُباعتقاد ُجديدُ ،واختذوا ُاإلمساعيلية ُمذهبا ُهلمُ ،واإلمساعيلية ُيفُ
حقيقة ُاألمرُ ،هم ُالباطنية ُالذين ُيعتقدون ُأن ُلكل ُظاهر ُباطناُ ،ولكل ُتنزيل ُتأويالُ ،وهلم ُألقابُ
كثريةُ ،سوى ُهذا ُجرت ُعلى ُلسان ُكل ُقومُ ،فبالعراقُ ،يسمون ُالباطنيةُ ،والقرامطةُ ،واملزدكيةُ،
وجنراسات ُالتعليميةُ ،وامللحدةُ ،مث ُإن ُالباطنية ُالقدميةُ ،قد ُخلطوا ُكالمهم ُببعض ُكالم ُالفالسفةُ،
وصنفواُكتبهمُعلىُذلكُاملنهاجُفقالواُ:يفُالباريُتعاىلُ:إمناُالُنقولُهوُموجودُوالُموجودُوالُعاملُ

(ُ)0الذهيبُ،دول اإلسالمُ،تُ:فهيمُحممدُشلتوتُوحممدُمصطفىُإبراهيم(ُ،القاهرةُ:اهليئةُاملصريةُالعامةُللكتاب0572،م)ُ ،
.ُ443ُ/0ابنُكثريُ،مرجعُسابقُ.422ُ/ُ00ُ،
(ُ)4ابنُكثريُ،مرجعُسابقُ.422ُ/00ُ،قلتُ:الُأحدُيستطيعُأنُيطفئُنورُاهللُلورودُالنصُبذلكُ،ولعلُأباُبكرُالنابلسيُ-
رمحهُاهللُ-حكمُعلىُالغالبُ،واهللُتعاىلُأعلمُ.
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والُجاهلُوالُقادرُوالُعاجزُوكذلكُيفُمجيعُالصفاتُفإنُاإلثباتُاحلقيقيُيقتضيُشركةُبينهُوبنيُ
سائرُاملوجودات(ُ .)0
وقد ُوصلت ُهذه ُالعقيدة ُالغريبة ُالبعيدة ُعن ُتعاليم ُاإلسالم ُالصحيحة ُذروهتا ُيف ُعهد ُاحلاكمُ
بأمر ُاهللُ ،فقد ُتعاظم ُهذا ُاحلاكم ُيف ُنفسهُ ،وطغى ُوبغى ُإىل ُأن ُادعى ُاأللوهية ُسرا ُيف ُبادئ ُاألمرُُ،
فلما ُتيقن ُمن ُقبول ُالناس ُوال ُسيما ُرجال ُالدولة ُهذا ُاألمر ُأعلن ُذلك ُعلى ُاملمأُُ ،وأصبح ُمذهبُ
اإلمساعيليةُاملذهبُالرمسيُللدولة(ُ .)4
والفاطميونُاإلمساعيليونُهؤالءُباطنيونُالُيلتزمونُبأركانُاإلسالمُفهمُيعتقدونُأنُصالهتمُيفُ
باطنهمُوزكاهتمُالُيدفعوهناُإالُإىلُقادهتم( )3والُيثقونُبأيُمسلمُوالُيتعاملونُمعُاملسلمنيُإالُبقدرُ
ماُخيدمونُمصاحلهمُويساعدونهُيفُنشرُعقيدهتمُ .
وعلى ُهذا ُاملنوالُ ،كانت ُالسياسة ُيف ُهذا ُالعصر ُيف ُالديار ُاملصريةُ ،وما ُحوهلاُ .وقد ُبذلُ
اإلمساعيليونُكلُجهودهمُلنشرُمذهبهمُيفُمصرُ،ووجدواُأنُجذورهمُيفُمصرُغريُعميقةُفبحثواُ ُ
(ُ )0الشهرستاينُ ،أبو ُالفتح ُحممد ُبن ُعبد ُالكرمي ُبن ُأىب ُبكر ُأمحد ُ(ت322ُ :هـ)ُ ،الملل والنحلُ ،تصحيح ُأمحد ُفهميُ
حممد،ط(،0القاهرةُ ُ :مطبعة ُحجازي0352،هـ).053ُ /0ُ ،ابن ُحزمُ ،أبو ُحممد ُعلي ُبن ُأمحد ُبن ُسعيد ُاألندلسي ُالقرطيبُ
الظاهريُ(ت236ُُ:هـ)ُالفصل في الملل واألهواء والنحلُ(،القاهرةُُ:مكتبةُاخلاجني)ُُ.33ُ/3قلتُ:ومنُأرادُأنُيستزدُيفُ
هذه ُالفرق ُالضالةُ ،فعليه ُبكتب ُالفرق ُوامللل ُوالنحل ُ(ابن ُحزم ُيف ُالفصل في الملل واألهواء والنحلُ ،الملل والنحلُ
للشهرستاينُُ،ابنُكثريُيفُالبداية والنهايةُ،وكتب العقيدة الصحيحية ُلإلمامُالطحاوي،وابنُتيمية،وابنُالقيمُوسلفناُالصاحلُ-
رمحهمُاهللُتعاىل).
(ُ) 4ابنُاألثريُأبوُاحلسنُعزُالدينُ،عليُبنُأيبُالكرمُحممدُبنُحممدُبنُعبدُالكرميُبنُعبدُالواحدُالشيباينُاجلزري(ُ،تُ:
631هـ) ُالكامل في التاريخ(ُ ،بريوتُ ُ:دارُصادر0214ُ ،هـ)ُ .302ُ /5ُ،ابن ُكثريُ ،مرجع ُسابقُ .5ُ /04ُ ،الذهيب،دول
اإلسالمُ،مرجعُسابق.435ُ/0ُ،
(ُ)3حسنُ،مرجعُسابق.427ُ/3ُ،
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عنُبديلُ،وراحواُإىلُالشامُفأوىُبعضهمُإىلُمنطقةُجبلية(ُ .)0
لقدُخرجُالفاطميونُعلىُالناسُمبذهبُجديدُيقومُعلىُتقديسُاألشخاص.
ويف ُسنة ُإحدى ُوأربعمائة

(،)4

هلك ُاحلاكم ُبأمر ُاهلل-منصور ُبن ُالعزيز ُبن ُاملعز ُالعبيديُ

اإلمساعيليُ ُ ،وأعدم ُيف ُشوال ُباجلبل ُاملقطمُ ،وله ُست ُوثالثون ُسنةُ ،فقد ُجهزت(ُ )3أخته-ستُُ
امللكُعلىُ َمنُقتلهُغيلةُ،فظفرُبهُ .
مث ُجاء ُابنه ُالظاهر ُلدين ُاهلل ُفكان ُأسوأ ُمن ُأبيه(ُ ،)2بل ُإنه ُهادن ُالنصارىُ ،فأذن ُللنصارىُ
بفعلُماُمنعهمُمنهُأسالفه(ُ .)3
ولكن ُهذه ُالدولة ُكانت ُتسري ُحنو ُهنايتهاُُ ،فقد ُكان ُالشعب ُاملصري ُاملسلم ُيكرههمُ ،إىلُ
جانب ُالتفرق ُالذي ُدب ُبينهمُ ،فما ُأن ُمات ُالظاهر ُبأمر ُاهلل ُحىت ُأصبح ُابنه ُاملستنصر ُباهلل ُخليفةُ
لهُ ،ال ُيستطيع ُأن ُيدير ُاألمور ُبل ُصار ُألعوبة ُبيد ُالوزراء ُيفعلون ُما ُيشاؤون ُحىت ُعمتُ
االضطراباتُ ،والفوضىُ ،سنة ُسبع ُوعشرين ُوأربعمائة-أي ُقبل ُوفاة ُشيخنا ُبثالثة ُأعوامُ .وحكمُ
املستنصر ُباهللُ ،ستني ُسنة ُمل ُجيد ُفيها ُيوما ُدون ُاضطراباتُ ،أو ُفوضىُ.وظلت ُالفوضى ُتعم ُالبالدُ

(ُ)0شليبُ،مرجعُسابق.022ُ/3ُ،
)ُابنُالعمادُ،أبوُالفالحُعبدُاحليُبنُأمحدُبنُحممدُالعكريُاحلنبلي(ُ،ت0125ُُ:هـ)ُ،شذرات الذهب في أخبار من
(4
َ

ذهبُ،تُُ:حممودُاألرناؤوطُوخرجُأحاديثهُُ:عبدُالقادرُاألرناؤوط،ط(،0دمشقُ:بريوتُ:دارُابنُكثريُ0216،هـُ0526ُ-م)ُ
.053ُ/3

(ُ )3الذهيبُ،العرب ُيف ُخرب ُمن ُغربُ،مرجعُسابق .405ُ/4ُ ،وجهزت ُالقوم ُجتهيزا ُإذا ُتكلفت ُهلم ُجبهازهم ُللسفرُ.ابنُمنظورُ،
لسانُالعرب.343ُ/3ُ،
(ُ)2ابنُالعمادُ،مرجعُسابق.031ُ/3ُ،
(ُ)3حسنُ،مرجعُسابق.221ُ/3ُ،
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اليت ُحيكموهنا ُحىت ُآخر ُواحد ُفيهمُ ،وهو ُالعاضد ُلدين ُاهللُ ،واالضطرابات ُمل ُهتدأ ُحىت ُخلعُ
املتظاهرونُهذاُالعاضدُ،سنةُسبعُوستنيُومخسمائةُ،مثُانقلبُاحلكمُبعدُذلكُإىلُالدولةُاأليوبيةُ .
وهكذا ُجند ُأن ُعصر ُاإلمام ُاحلَويف ُالسياسيُ ،كان ُسيئا ُتعمه ُالفوضى ُواالضطراباتُ ،وتلكُ

االضطراباتُ ،أو ُهذه ُالفوضى ُتؤدي-وال ُشك-إىل ُانفصام ُبني ُاحلكام ُواحملكومنيُ ،كما ُنشأتُ
عنهاُالتقاليدُ،والعاداتُاملبتدعةُالبعيدةُعنُالدين( ،)0وهكذاُهدمُاحلاكمُبأمرُاهللُالكنائسُسنةُمثانُ
وتسعنيُوثالمثائة(.)4

(ُ)0شليبُ،مرجعُسابق.032ُ/3ُ،
(ُ)4الذهيبُ،تاريخُاإلسالمُتُبشار.052ُ/5ُ،
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المطلب الثاني :عصره من الناحية االجتماعية
ُُُُكانُالشعبُاملصريُيفُعهدُالفاطمينيُيتكونُمنُ ُ:
-1

الطبقةُاألوىلُأهلُالسنةُوكانواُخيتلفونُمعُالشيعيني-أنصارُالفاطمينيُ،الذينُملُيدخرواُ
وسعا ُيفُنشرُمذهبهمُيفُاملساجدُ،والقصورُ،ويفُدورُالعلمُ،وغريهاُ،وقدُفعلتُهذهُ
السياسة ُفعلها ُيف ُالناسُ ،فتحول ُبعض ُمن ُالسنيني ُإىل ُاملذهب ُالفاطميُ -رغبة ُيفُ
اهلباتُواملناصبُ .

-2

أماُالطبقةُالثانيةُفهيُطبقةُاملغاربة-الذينُقامتُالدولةُالفاطميةُعلىُأكتافهمُيفُبالدُ
املغربُ،مثُيفُمصرُُ،وكانُالفاطميونُيعتمدونُعليهمُيفُجيوشهمُ .

-3

ُالطبقةُالثالثةُهيُطبقةُأهلُالذمة-وهمُالنصارىُ،واليهود( ،)0وقدُدفعتُرغبةُالكثريينُ
منهمُيفُاحلصولُعلىُالعطاياُ،واملناصبُ،إىلُاعتناقُاملذهبُاإلمساعيليُألغراضُماديةُ
أخرىُمنُجهلةُأهلُالسنةُ،فادعواُأنُيفُاليومُالثاينُعشرُمنُاحملرمُ،قتلُمصعبُبنُ
الزبريُفصنعواُلهُمأمتاُ،كماُتفعلُالشيعةُللحسنيُ،وزارواُقربهُكماُزارواُقربُاحلسنيُ،وهذاُ
منُبابُمقابلةُالبدعةُمبثلهاُ،ولكنُالُيرفعُالبدعةُإالُالسنةُالصحيحةُ .

وكانت ُأحواهلم ُسيئة ُأحيانا ُحيث ُهدم ُاحلاكم ُبأمر ُاهلل ُالكنائسُ ،وألزمهم ُبالصلبان ُيفُ
أعناقهمُوألبسُاليهودُالعمائمُالسودُ-نكايةُ،وإهانةُلزيُبينُالعباسُ .
-4

ُالطبقةُالرابعةُهيُطبقةُاألتراكُ،الذينُكثرُعددهمُمنذُأيامُالدولةُالطولونيةُ .

(ُ)0الذهيب،دول اإلسالمُ،مرجعُسابق.433ُ/0ُ،
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-5

ُالطبقة ُاخلامسة ُهي ُطبقة ُالسودانينيُ ،الذين ُكثر ُعددهم ُيف ُمصر ُمنذ ُعهد ُكافورُ
اإلخشيديُ ،وظهر ُأمرهم ُيف ُأيام ُاخلليفة ُاحلاكم ُبأمر ُاهلل ُالذي ُاستعان ُهبم ُعلىُ
األتراك(ُ .)0

فاجملتمع ُيف ُعصر ُاإلمام ُاحلَويف ُجمتمع ُغري ُمتوازنُ ،ألن ُاحلكام ُمن ُطبقة ُغريبة ُبعيدة ُعنُ

الشعبُ ،وهم ُخليط ُمن ُاملوايل ُواألعاجمُ ،وأما ُالكثرة ُالغالبة ُفهم ُأهل ُالسنةُ ،الذين ُغلبوا ُعلىُ
أمرهمُ ،يشاركهم ُقلة ُمن ُاجلراكسة ُواألتراكُ ،وهؤالء ُيف ُأغلب ُاألحيان ُيعدون ُمن ُالدرجة ُالثالثةُ ،الُ
حقُلواحدُمنهمُأنُيظهرُيفُاجملتمعُ،وإذاُظهرُفإهنمُيأخذونُمنهُكلُشئُ .
والشك ُيف ُأن ُاحلالة ُالسياسية ُإذا ُكانت ُمضطربةُ ،تبعها ُاضطراب ُيف ُاحلياة ُاالجتماعيةُ،
حيث ُيسود ُاجلاهلُ ،ويتسلط ُالظاملُ ،وبالتايل ُتضيع ُالقيمُ ،ومتحى ُاملبادئُ ،وينتشر ُاجلهلُ ،فيعمُ
الفسادُبعمومُاجلهلُ-والُحولُوالُقوةُإالُباهللُ.فيرتتبُعلىُذلكُاحناللُاجتماعيُ،وفسادُخلقيُ،
وتفكك ُأسريُ ،ألن ُاحلياة ُالقاسية ُجتعل ُاإلنسان ُال ُيفكر ُإال ُيف ُنفسه(،)4

وال ُيشغله ُإال ُحالهُ

خباصةُ ،ألن ُالدافع ُالديين ُقد ُضعف ُفقد ُأضعفته ُالدولةُ ،وقضت ُعليه(،)3

ومل ُترتك ُاألغنياءُ،

ليساعدواُالفقراءُ ُ.
ويف ُعهد ُالفاطمينيُ ،بىن ُاخلليفة ُالعزيز ُالفاطمي ُكثريا ُمن ُالقصورُ ،اليت ُتدل ُعلى ُوفرة ُثروةُ
مصرُ ،ومن ُذلكُ ،القصر ُالغريبُ -وكان ُيقع ُغريب ُالقصر ُالشرقي ُالذي ُبناه ُجوهر ُالصقلي ُللخليفةُ
املعزُ ،شرقي ُمدينة ُالقاهرةُ.وميتاز ُالفاطميون ُببناء ُاملناظرُ ،وهي ُأماكن ُاختذها ُاخللفاء ُيف ُالقاهرةُ،
وغريهاُ،للتنزهُ،واالحتفالُببعضُاألعيادُ ُ.
(ُ)0حسنُ،مرجعُسابق.ُ275ُ/3ُ،
(ُ)4حسنُ،مرجعُسابق.251ُ/3ُ،
(ُ)3الذهيب،دول اإلسالمُ،مرجعُسابق.423ُ،424ُ/0ُ،
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كان ُاحلاكم ُبأمر ُاهلل ُسفاكاُ ُللدماءُ ،معطاء ُللمالُ ،قتل ُعددا ُكثريا ُمن ُكرباء ُدولته ُصربا ُبالُ
ذنبُ ،وكتب ُسب ُالصحابة ُعلى ُاملساجدُ ،واختذ ُله ُفقيهني ُيعلمانهُ ،مث ُذحبهما ُصرباُ ،وقتل ُعدةُ
سباياُ،وغرقُعجائزُ،وأثقلتُالدولةُاحملتاجنيُباإلتاوات.
هذهُهيُصورةُسريعةُعنُاحلياةُاالجتماعيةُيفُعصرُاإلمامُاحلَويفُ،فهلُأثرُذلكُعلىُمسريتهُ

العلمية؟ ُأقولُ :كالُ ،فعلماؤنا ُاألجالء ُال ُهتمهم ُالدنياُ ،وال ُيهمهم ُأخذ ُجائزة ُمن ُالسلطاتُ
والسالطنيُ.والذي ُيهمهم ُرضى ُاهللُ ،وثوابهُ ،ولذلك ُنفع ُاهلل ُبعلمهم ُفانتفع ُهبم ُاألجيال ُعلى ُمرُ
العصورُ،واألزمانُ .
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المطلب الثالث :عصره من الناحية االقتصادية
االقتصاد ُتبع ُللسياسة ُدائماُ ،فمىت ُكان ُهناك ُاضطراب ُيف ُالسياسةُ ،تبعه ُاضطراب ُيفُ
االقتصادُ،ألنُاملالُالُيتحركُإالُيفُمنطقةُمستقرةُ،والُينموُإالُفيهاُ،وإذاُكانتُاالضطراباتُ،فالُ
وعدةُِاهلالكُوالدمارُ .
يستفيدُمنهاُإالُجتارُاحلروبُ،وباعةُالسالحُ ُ
ولذاُفقدُكانتُمصرُيف ُهذه ُالفرتةُتعاينُمنُاملشكالتُاالقتصادية-بالرغمُمنُكونُالقاهرةُ
واإلسكندرية ُمن ُأهم ُمراكز ُالتجارةُ ،وكانت ُاإلسكندريةُ ،وبغداد ُمقياسني ُألسعار ُالبضائع ُالعامليةُ،
يف ُذلك ُاحلني( ،)0اليت ُال ُحصر ُهلا ُمنذ ُأيام ُاملعز ُلدين ُاهللُ ،الذي ُكان ُيف ُبداية ُأمره ُيهادن ُالدولةُ
العباسيةُ،فأصهرُإىلُاخلليفةُالعباسيُفزوجُابنتهُالبنُاخلليفةُُ،فلماُسريهاُإىلُبغدادُ،محلهاُبثالمثائةُ
مجلُ،حتملُاألثاثُالذهيبُمماُجعلُخزائنُالدولةُختلوُمنُالذهبُُ،مثُقامتُاالضطراباتُ .
كانت ُالقاهرة ُيف ُعهد ُالفاطميني ُمن ُأهم ُمراكز ُالصناعةُ ،فقد ُبلغ ُالطراز ُمبلغا ُكبريا ُمنُ
الرقيُ ،كما ُازدهرت ُفيها ُصناعة ُاملنسوجات ُاحلريريةُ ،وتتبني ُلنا ُمهارة ُاملصرينيُ ،وحذقتهم ُيف ُتلكُ
تفصل ُالثياب ُملوظفي ُالدولة ُعلى ُاختالفُ
الصناعاتُ .وقد ُبىن ُاملعز ُدار ُالكسوةُ ،حيث ُكانت ُ ِّ
مراتبهمُ،وهناكُأنواعُخاصةُمنُالثيابُاشتهرتُيفُهذاُالعصرُ ُُ.
ووقع ُالغالء ُحىت ُعم ُالفقر ُمجيع ُالبالدُ.فقد ُقال ُابن ُكثريُ:قل ُالرطب ُجداُ ،بسبب ُهالكُ
النخل ُيف ُسنة ُتسع ُعشرةُوأربعمائةُ ،فلم ُحيج ُأحد ُمن ُأهل ُالديار ُاملصرية(ُ ،)4وهبذا ُأصبح ُالناس ُالُ
جيدون ُطعامهم ُإال ُبشق ُاألنفسُ ،أو ُعن ُطريق ُقيام ُقلة ُقليلة ُمن ُاألغنياء ُمبساعدة ُهؤالء ُالفقراءُ،
وباختصار ُكانت ُاحلياة ُاالقتصادية ُسيئةُ ،كما ُأن ُالزكاة ُمل ُتوزع ُحسب ُتعاليم ُاإلسالمُ.وخالصةُ
(ُ)0حسنُ،مرجعُسابقُ.365ُ،364ُ/3ُ،شليبُ،مرجعُسابق.061ُ/3ُ،
(ُ)4ابنُكثريُ،مرجعُسابق.30ُ،43ُ/04ُ،
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األمر ُأن ُاحلياة ُاالقتصادية ُ ِ
الرغدة ُكانت ُحكرا ُعلى ُالطبقة ُاحلاكمة ُومن ُتقرب ُإليهاُ ،وأما ُعامةُ
الشعبُفكانُالفقرُيطحنهمُ،ويقلقُمضاجعهم.
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المطلب الرابعُ:عصره من الناحية الثقافية
اهتم ُالفاطميون ُاهتماما ُكبريا ُباحلركة ُالعلمية ُيف ُاجتاهاهتا ُاملختلفةُ ،وأبرز ُهذه ُاالجتاهاتُ،
تنظيم ُالفكر ُالشيعيُ ،ونشره ُعلى ُأوسع ُنطاقُ ،فقد ُبىن ُجوهر ُالصقلي ُاجلامع ُاألزهر

(،)0

وأنشأُ

جامعُاحلاكم(ُ .)4
احلاكمُبأمرُاهللُدارُالعلمُاليتُكانتُتلقبُبدارُاحلكمةُ،كماُبىنُ َُ
وقدُنبغُيفُمصر ُكثريُمنُالشعراءُ،وكثرُرجالُاألدبُمن ُقولُالشعرُملدحُاخللفاءُ،لِ َما ُكانُ

دره ُهؤالء ُمن ُالعطايا ُاجلزيلةُ ،واجلوائزُ ،واألرزاق ُاملخصصة ُهلمُ ،وقد ُدفعت ُالرغبةُ ُيف ُاحلصول ُعلىُ
يَ ُّ

هذه ُاجلوائزُ ،واهلباتُ ،قلةُ ُقليلة ُمن ُالشعراء ُمن ُأهل ُالسنة ُإىل ُحماكاة ُالشعراء ُالشيعينيُ ،فاتصلُ
بعضهمُببالطُاخللفاءُالفاطمينيُ .
وقد ُاهتم ُالفاطميون ُبالطبُ ،وأغدقوا ُعلى ُاألطباء ُاألموالُ ،وأجزلوا ُهلم ُاملنحُ ،وقلدوهمُ
املناصب ُالعاليةُ ،وأصبحت ُهلم ُمنزلةُ ُرفيعة ُبني ُرجال ُالبالطُ ،ومن ُأطباء ُاملعز ُلدين ُاهللُ ،موسىُ
ق ُصناعة ُالطب،كما ُاشتهر ُابنه ُإسحاق ُبن ُموسى ُبالطبُ ،وكانُ
العازر ُاإلسرائيلي( ،)3الذي ُ َح ِذ َُ
مقربا ُمن ُاملعزُ.كما ُاهتم ُاخلليفة ُاحلاكم ُالفاطمي ُبعلم ُالنجومُ ،حىت ُأنه ُأنشأ ُمرصدا ُباملقطم ُأطلقُ
عليهُالرصدُاحلاكميُ .

(ُ)0ابنُكثريُ،مرجعُسابق.324ُ،301ُ/00ُ،
(ُ)4الذهيب،دول اإلسالمُ،مرجعُسابقُ.435ُ/0ُ،ابنُالعمادُ،مرجعُسابق.031ُ/3ُ،
(ُ)3حسنُ،مرجعُسابق.224ُ/ُ3ُ،
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ومن ُأشهر ُالرياضيني ُيف ُعهد ُالفاطمينيُ ،أبو ُعلي ُحممد ُبن ُاحلسن ُبن ُاهليثمُ ،الذي ُنشأ ُيفُ
العراقُ ،مث ُانتقل ُإىل ُمصرُ ،وأقام ُهباُ ،ومن ُاملؤرخني ُالذين ُعاصروا ُاخلليفةُ ،العزيز ُباهللُ ،أبو ُاحلسنُ
عليُالشابشيت(ُ .)0
ومنُهناُميكنُالقولُُبأنُاحلياةُالفكريةُ،والثقافيةُ،يفُهنايةُالقرنُالرابعُاهلجريُ،ومطلعُالقرنُ
ورثواُهلذهُاألجيالُعلماُ،الُ
اخلامسُملُتتأثرُباألحداثُالسياسيةُالسيئةُ،وذلكُألنُالعلماءُاألوائلُ َّ
ميحىُ ،وكتبا ُال ُتأكلها ُالنريان( ،)4وال ُتفنيها ُالسنونُُ ،فكان ُالعلماء ُاملسلمون ُاألفذاذ ُيتجولون ُيفُُ
البالدُاإلسالميةُ،يأخذونُ،ويـ معطَمو َنُ،حىتُالُتتوقفُحركةُالفكرُ،والثقافة.

(ُ)0عليُبنُحمم دُالشابشيتُ،أبوُاحلسنُ:أحدُالندماءُاألدباءُاتصلُالعزيزُالعبيديُ(صاحبُمصر)ُفوالهُخزانةُكتبهُواختذهُ
ندمياُومسرياُ.منُتآليفهُ"ُالدياراتُ"ُذكرُفيهُكلُديرُبالعراقُوالشامُواجلزيرةُومصرُ،و"ُاليسر بعد العسر"وُ"ُمراتب الفقهاءُ"ُ
ولهُ"ُديوان شعرُ"ُتويفُمبصرُ322ُ:هـُ.الزركليُ،خريُالدينُبنُحممودُبنُحممدُبنُعليُبنُفارسُالدمشقيُ(ت0356ُ:هـ)ُ،
األعالمُ،ط(،03بريوتُُ:دارُالعلمُللمالينيُ4114ُ،مُ).343/2ُ،
(ُ)4كنايةُعنُضخامةُ،وكثرةُاملؤلفات.
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المطلب الخامس
الحوفي ببيئته ،وتأثيره فيها
تأثر اإلمام َ
كان ُجل ُالعلماء ُاألفذاذ ُال ُهتمهم ُالدنيا ُالفانيةُ ،فكان ُيكفيهم ُالقليل ُمن ُمتاعهاُ ،ومل ُيكنُ
يهمهم ُإال ُإيصال ُالعلم ُإىل ُطالهبمُ ،أو ُإيقاظ ُمهة ُالعلم ُيف ُالناسُ.فلم ُيستطع ُاحلكام ُالفاطميونُ
القضاء ُعلى ُالفكر ُاإلسالمي ُاحلنيفُ ،ومل ُيستطيعوا ُالتأثري ُعلى ُالعلماء ُاملخلصني ُكما ُمل ُيستطيعواُ
أن ُيغريوا ُعقيدهتم ُالراسخة ُرسوخ ُاجلبالُ ،وهذا ُال ُيعين ُأن ُأحدا ُمنهم ُال ُيدنو ُمن ُاحلكام ُليتعاملُ
معهمُ،ولكنُمنُيتعاملُمعهمُقليلُ،فذهبتُهيبتهُيفُنظرُالشعبُ .
وإذاُكانتُاحلالةُالسياسيةُسيئةُ،واالجتماعيةُمنخفضةُ،واالقتصاديةُمنكمشةُ،فكلُذلكُملُ
يؤثرُعلىُحياةُشيخناُاإلمامُاحلَويف-وهوُملُيكنُمبنأىُعنُالبيئةُاليتُيعيشُفيهاُبلُكانُيفكرُيفُ

كل ُاألحداث ُاليت ُتقع ُباألمة ُاإلسالميةُ ،ولكن ُهذه ُالبيئة ُالسيئة ُدفعته ُإىل ُاملزيد ُمن ُطلب ُالعلمُ،
وإىلُاملزيدُمنُاجلهادُلتعليمُطلبةُالعلمُ،فلمُتسقهُاحلاجةُإىلُأبوابُاحلكامُوالسالطني(ُ .)0
وأما ُتأثريه ُيف ُغريه ُمن ُالعلماء ُاملخلصنيُ ،فقد ُكان ُعظيماُ -حبيث ُمل ُيستطع ُاحلكامُ
الفاطميونُأنُيغريواُمذهبُأهلُالسنةُعندُاملصرينيُ،ومنُهناُقالُاملرتمجونُلإلمامُاحلَويفُ:إنهُعاملُ

كبريُانتفعُبهُأهلُمصرُ،وخترجواُبهُيفُالنحو(ُ .)4

(ُ)0ولهذا لم يصلنا من مصنفاته إال [البرهان في علوم القرآن].
(ُ)4الذهيبُ،العرب في خبر من غبرُ،تُُ:أبوُهاجرُحممدُالسعيدُبنُبسيوينُزغلول،طُ(،0بريوتُُ:دارُالكتبُالعلمية)ُ/ُ4ُ،
.463
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المبحث الثاني
الحوفي
ترجمة حياة اإلمام َ
وفيه عشرة مطالب:
المطلب األول :امسهُ،ونسبهُ،ولقبهُ،وكنيتهُ،ومولدهُ .
المطلب الثاني :موطنهُ،ونشأتهُ،وطلبهُللعلمُ ُُ.
المطلب الثالثُ:شيوخهُ .
المطلب الرابعُ:تالميذهُ .
المطلب الخامس :بعضُمعاصريهُ،وأقرانهُ .
المطلب السادس :عقيدتهُ،ومذهبهُالفقهيُ .
المطلب السابع :مذهبهُالنحويُ ُ.
المطلب الثامن :أخالقهُ،ومكانتهُالعلميةُ،وأقوالُالعلماءُفيه.
المطلب التاسع :ثقافتهُ،ومصنفاته.
المطلب العاشر :وفاتهُ .
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المطلب األول
اسمه ،ونسبه ،ونسبته ،ولقبه ،وكنيته ،ومولده.
أوال :اسمه ،ونسبه:
هو ُعلي ُبن ُإبراهيم ُبن ُسعيد ُبن ُيوسف ُبن ُسعيدُ -أبو ُاحلسن ُاإلمام ُاحلَويف ُاملصريُ

النحوي( ،)0وهذا ُما ُاتفقت ُعليه ُاملصادر ُاليت ُتوفرت ُلدي ُومل ُيزيدوا ُعلى ُهذا ُالنسبُ ،ويبدو ُأنهُ

عريبُاألصلُ،ويؤيدُهذاُأنُاملنطقةُاليتُولدُهباُ،هيُمنطقةُتسكنهاُالقبائلُاألصيلةُاليتُنزحتُمنُ
شبهُاجلزيرةُالعربيةُبعدُالفتحُاإلسالميُملصر.
ثانيا :نسبته:
اتفقتُمجيعُاملصادرُاليتُترمجتُللمصنفُعلىُنسبتهُللحويفُاملصريُ،وذلكُنسبةُإىلُموطنهُ
الذي ُعاش ُفيهُ ،وهو ُاحلوف ُالغريب ُالذي ُيعد ُاآلن ُمن ُحمافظة ُالشرقيةُ ،ويف ُمنطقة ُ"بلبيس"ُ
(ُ)0احلمويُ،شهابُالدينُأبوُعبدُاهللُياقوتُبنُعبدُاهللُالروميُت646ُ:هـُ،معجم األدباء = إرشاد األريب إلى معرفة
األديبُ،راجعهُوزارةُاملعارفُالعم ُوميةُ(القاهرةُُ:دارُإحياءُالكتبُالعربيةُعيسىُالباىبُاحلليبُوشركائهُ.440ُ/ُ 04)،القفطيُ،
مجالُالدينُأبوُاحلسنُعليُبنُيوسفُ(ت626ُُ:هـ)ُ،إنباه الرواة على أنباه النحاةُ،تُ:حممدُأبوُالفضلُإبراهيم،طُ،0
(القاهرةُ:بريوتُ:دارُالفكرُالعريبُومؤسسةُالكتبُالثقافية0524،م)ُ.405ُ/4ُ،السيوطيُ،جاللُالدينُعبدُالرمحنُبنُأيبُ
بكرُ(ت500ُ:هـ)ُ،بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةُ،تُُ:حممدُأبوُالفضلُإبراهيم،ط(،0القاهرةُُ:دارُإحياءُالكتبُ
العربيةُعيسىُالباىبُاحلليبُوشركائه0322،هـ)ُُ.021ُ/4الداووديُ،مشسُالدينُحممدُبنُعليُبنُأمحد(ُ،ت523ُُ:هـ)ُطبقات
المفسرينُ،تُُ:عليُحممدُعمر،ط(،0القاهرةُُ:مكتبةُوهبة0354ُ،هـ)ُ.320ُ/ُ0ُ،الذهيبُ،العبر في خبر من غبرُ،مرجعُ
سابقُ. 463ُ/4ُ،ابنُخلكانُ،أبوُالعباسُمشسُالدينُأمحدُبنُحممدُبنُإبراهيمُبنُأيبُبكرُالربمكيُاإلربليُت620:هـُ،
وفيات األعيان وأنب ـ ــاء أبن ـ ـاء الزمانُ،تُُ:إحسانُعباس(ُ،بريوتُُ:دارُصادرُ 0511ُ،مُ)ُ.311ُ/3ُ،ابنُكثري ،البداية
والنهاية،ط(ُ،0،القاهرةُ:دارُهجر0202ُ،هـ0557ُ -م)ُ.27ُ/04ُ،السمعاينُأبوُسعدُ،عبدُالكرميُبنُحممدُبنُمنصورُ
التميمي ُاملروزي(ُ ،ت364ُ :هـ)ُ ،األنسابُ ،تُ :عبد ُالرمحن ُبن ُحيىي ُاملعلمي ُاليماين ُوغريه،طُ (،0حيدر ُآبادُ :جملس ُدائرةُ
املعارفُالعثمانيةُ0324ُ،هـُ0564ُ-م).315ُ/2ُ،
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بالتحديد ُويقول ُابن ُخلكان ُيف ُحتديد ُمنطقة ُ(حوف)ُ:واإلمام ُاحلَويف ُبفتح ُاحلاء ُاملهملة ُوسكونُ
ِِ
صَُر ُيقال ُهلاُ
الواو ُيف ُآخرها ُفاءُ ،هذه ُالنسبة ُإىل ُحوفُ.قال ُابن ُخلكانُ:واحلوىف ُنسبة ُلناحية ُمب م
ِ
سمون ُ"حوف"ُُ ،واحدهم ُحويف-وهو -رمحه ُاهلل-
سُُ ،فجميع ُريفها ُي ُّ
الشرقيةَ ُ ،وقَ َ
صبَتـ َها ُ َمدينَةُ ُبـلمبَـمي َ

منُقريةُيقالُهلا"ُ:شرباُالنخلة"ُمنُأعمالُالشرقيةُاملذكورةُ ُ.

يستبنطُمنُهذاُكلهُ،أنُشرباُالنخلةُقريةُمنُقرىُمركزُبلبيسُ،وهيُموجودةُإىلُاآلنُ ،وهيُ
القرية ُاليت ُأمجعت ُاملصادر ُأن ُاحلويف ُولد ُهباُ ،فال ُعربة ُملن ُالتبس ُعليه ُاسم ُالقرية ُفقد ُحدثُ
تصحيفُ ،وحتريف ُعند ُمن ُترجم ُلهُ ،وذكر ُأن ُاسم ُالقرية ُاليت ُولد ُهبا ُاحلويف ُ"شربا ُالنخلة" ُمنُ
أعمالُبلبيسُ .
وكانت ُبلبيس ُقاعدة ُاحلوف ُالشرقي ُأيام ُالعربُ ،مث ُقاعدة ُاألعمال ُالشرقيةُ ،من ُأيام ُالدولةُ
الفاطمية ُإىل ُآخر ُعهد ُاحلكم ُاجلركسيُ ،مث ُقاعدُةَُوالية ُالشرقيةُ ،إىل ُسنة ُ0234مُ ،ويف ُتلك ُالسنةُ
أصدر ُحممد ُعلي ُباشا-وايل ُمصر ُأمرا ُبنقل ُديوان ُاملديرية ُواملصاحل ُاألمريية ُاألخرى ُإىل ُمدينةُ
الزقازيقُ ،لتوسطها ُبني ُبالد ُاملديريةُ ،وبذلك ُأصبحت ُبلبيس ُقاعدة ُلقسم ُبلبيسُ ،الذي ُأنشئ ُفيهاُ
بدالُمنُديوانُاملديريةُمنُتلكُالسنةُسنة0270ُ:مُ-مسمىُمركزُبلبيس(ُ )0
ثالثا :لقبه:
بعضُاملراجعُذكرتُلناُلقباُمقروناُبامسهُوهوُ"اإلمام"ُومنهمُمنُقالُ:املقرئُومنهمُمنُلقبهُباإلمامُ

املقرئُ،ومنهمُمنُقالُ:اإلمامُاملقرئُالنحويُإذُأنُالقارئُلكتابهُ[البرهان في علوم القرآن]ُ.جيدُ
فيه ُكثرة ُاهتمامه ُبالقراءاتُ ،والنحو ُفال ُيشك ُأنه ُإمام ُيف ُالعلمُ ،ومشارك ُيف ُالقراءاتُ ،حنويُ
حاذقُ،فحقُلهُأنُيلقبُباإلمام"ُ .
(ُ)0يوسفُ،حممدُعثمان(معاصر)ُ،الحوفي ومنهجه في تفسير القرآنُ،ط(ُ،0كفرُالشيخُ:دارُالعلمُواإلميان4115،م)ُ،
ص.30-31
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رابعا :كنيته:
ذكر ُكثري ُمن ُاملؤرخني ُأنُاإلمام ُاحلَويف ُيكىن ُبأيب ُاحلسنُ ،وهذه ُالكنية ُإما ُلكون ُأكرب ُأوالدهُ

امسه ُاحلسنُ ،ولكين ُمل ُأجد ُدليال ُعلى ُهذاُ ،ومل ُأجد ُأحدا ُحيدث ُعن ُزواجهُ ،وأوالدهُ ،وأسرتهُ ،وملُ
أعثر ُعلى ُهذا ُكلهُُ ،وإما ُلكون ُامسه ُعلياُ ،وهذا ُهو ُما ُأرجحهُ ،ألن ُمناداة ُمن ُامسهُ -عليُ -بأيبُ
احلسنُعادةُُإسالميةُتيمناُباخلليفةُالرابعُعليُبنُأيبُطالبُ،أيبُاحلسنُ،رضيُاهللُعنه(ُ .)0
خامسا :مولده:
ملُأعرفُعنُميالدُاإلمامُاحلَويفُحتديداُدقيقاُ،إالُأنهُولدُبقريةُمنُقرىُحوفُيقالُهلاُ"شمبـَراُ

النخلة"ُقربُبلبيسُوملُيذكرُأحدُمنُاملؤرخنيُسنةُميالدهُ،كما ُملُيذكرُعمرهُ،حنيُوفاتهُ،ولكنُ
مبقارنة ُبسيطة ُأستطيع ُأن ُأحدد ُزمنا ُتقريبيا ُمليالد ُشيخنا-اإلمام ُاحلَويف-حيث ُإن ُاملراجع ُاتفقتُ

على ُأنه ُتتلمذ ُعلى ُيد ُابن ُرشيق(ُ ،)4وقد ُأمجعت ُاملصادر ُعلى ُأن ُابن ُرشيق ُتويف ُسنة ُسبعنيُ
وثالمثائةُ ،وكذلك ُأمجعت ُاملصادر ُعلى ُأن ُاحلويف ُهو ُتلميذ ُاألدفويُ ،الذي ُتويف ُسنة ُ322هُ،
ورحيل ُاحلويف ُإىل ُالقاهرة ُلتلقي ُالعلم ُال ُيكون ُإال ُبعد ُإكمال ُنضجهُ ،وهذه ُكعادة ُأهل ُالريف ُيفُ
مصرُ .
وعلىُهذاُفيكونُمنُاألرجحُأنُتاريخُمولدهُيفُبدايةُالنصفُالثاينُمنُالقرنُالرابعُاهلجريُ،
وعلىُالرغمُمماُحققتهُشخصيةُاحلويفُمنُجمدُعلميُ،ومنُعطاءُأديبُوافرُ،شهدتُبهُاملصادرُفإنُ
التاريخُملُحيفظُلناُمنُحياتهُالشخصيةُشيئاُيذكرُ،وملُنعثرُيفُترامجهُالعديدةُإالُعلىُالنذرُاليسريُ
(ُ)0ومنُالدليلُعلىُذلكُهوُالشائعُاملوجودُعندُاملسلمنيُفمنُشراح ُألفيةُابنُمالكُ:عليُبنُحممدُاألمشوينُيكىنُبأيبُ
احلسنُينظرُالصبانُ،أبوُالعرفانُحممدُبنُعليُالشافعيُ(ت0416ُ:هـ)ُحاشية الصبان على شرح األشمونى أللفية ابن
مالكُ،ط(،0بريوتُ:دارُالكتبُالعلميةُ0207ُ،هـُ0557-م).4/0ُ،
(ُ )4الذهيبُ،تذكرة الحفاظُ ،ط(،0بريوتُ :دار ُالكتب ُالعلمية0205،هـ0552ُ -م)ُ .535ُ /3ُ ،ابن ُاألثري ُأبو ُاحلسن ُعزُ
الدينُ،اللباب في تهذيب األنسابُ(ُ،بريوتُ:دارُصادر).214ُ/0ُ،
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منُالكلماتُتناقلتهاُاملصادرُدونُأنُتضيفُإليهاُجديداُ،ولعلُالسببُيرجعُإىلُالعصرُالفاطميُ،
الذيُوقفُعائقاُأمامُعلماءُالسنةُ-فاهللُاملستعانُ،وحسبناُاهللُ،ونعمُالوكيلُ .
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المطلب الثاني
موطنه ،ونشأته ،وطلبه للعلم
تقدمُالكالمُيفُنسبتهُ،إىلُأنُشيخناُ،منُمنطقةُبلبيسُ،وأنُاحلوفُهوُريفُاملنطقةُ،وأنهُمنُقريةُ
يقال"ُ:شمبـَراُالنخلة"ُ،ومنُهناُُأستطيعُأنُأقولُ:أنهُنشأُيفُطفولتهُيفُمنطقةُريفيةُ .
ولقدُتعلمُالقرآنُيفُقريتهُومبادئُالعلومُعلىُأيديُمشايخُبلبيسُ،مثُرحلُإىلُالقاهرةُواستوطنُهباُ
وطلبُالعلمُعلىُأيديُعلمائهاُاألجالءُ.مثُرحلُإىلُاملغربُ،وأخذُالعلمُعنُشيوخُاملغربُمثُعادُ
إىل ُمصر ُمسقط ُرأسه ُمرة ُأخرىُ ،وظل ُيطلب ُالعلم ُعلى ُأيدي ُمشاخيهاُ ،حىت ُصار ُعاملاُ ،حيثُ
كتبُوصنفُمصنفاتُعديدة(ُ ُ.)0
وهذا ُكله ُدليل ُواضح ُأن ُطالب ُالعلم ُيف ُتلك ُاألزمنة ُالسيئة ُمن ُالناحية ُالسياسيةُ ،واالجتماعيةُ،
ض مو َُن ُباملقام ُبنيُ
واالقتصادية،مل ُمينعهم ُذلك ُمن ُطلب ُالعلم ُوالرحلة ُيف ُسبيل ُحتصيلهُ ،وكانوا ُال ُيَـ مر َ

علماء ُبلد ُواحدُ ،بل ُال ُبد ُأن ُيعددوا ُمشارهبم ُدون ُاالقتصار ُعلى ُعامل ُمعنيُ ،ألهنم ُال ُيريدون ُإالُ
علما ُواسعا ُحرا ُغري ُحمتكر ُحىت ُال ُيتأثروا ُبرأي ُدون ُرأي ُإال ُإذا ُكان ُأرجح ُعن ُدليلُُ ،وهم ُغريُ
ملزمني ُبكتاب ُدون ُآخرُ ،وهذا ُيف ُنظري ُهو ُالسر ُيف ُتفوق ُعلمائنا ُالقدامى-واهلل ُتعاىل ُأعلىُ
وأعلمُ .

(ُ)0القفطيُ،مرجعُسابقُ.441/4ُ،ابنُخلكانُ،مرجعُسابق.202/0،السيوطيُ،بغية الوعاةُ،مرجعُسابق.041/4،
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المطلب الثالث :شيوخه.
شيوخهُكثريونُ،أذكرُأشهرهمُعلىُالنحوُالتايلُ ُ:
أوالُ:ابنُرشيقُ ُ:
وهوُاحلسنُبنُرشيقُ،اإلمامُاحملدثُ،مسندُبلدهُ،أبوُحممدُالعسكريُاملصريُاملعدل( ،)0ولدُ
سنة ُثالث ُومثانني ُومائتنيُ ،حدث ُعن ُأيب ُعبد ُالرمحن ُالنسائيُ ،وأمحد ُبن ُرغبةُ ،وحممد ُبن ُعثمانُ
بن ُسعيد ُالسراجُ،وخلق ُكثريُ.روى ُعنه ُالدارقطينُ ،وابن ُالطحانُ،وحممد ُبن ُاحلسني ُالطفالُ ،وكانُ
إىلُجانبُعلمهُباحلديثُعاملاُبالعربيةُوالقراءاتُ،تويفُسنةُسبعنيُوثالمثائةُمنُاهلجرة(ُ .)4
ثانياُ:األدفويُ ُ:
هو ُحممد ُبن ُعلي ُبن ُأمحد ُاإلمام ُأبو ُبكر ُاأل مدفوي ُاملصري-املقرئ ُالنحوي ُاملفسرُ ،ولد ُسنةُ

أربعُوثالمثائة" ،بأ مدفو"ُ،اسمُقريةُبصعيدُمصرُاألعلىُ،بنيُأسوانُوقوصُمماُيليُ"أسوان"ُ،قرأُالقرآنُ

)ُاملعدلُهيُوظيفةُتابعةُللقضاءُحيثُكانُالقاضيُيسألهُعنُالشهودُفإماُأن ُيعدهلم ُأوُجيرحهمُحسبُعلمهُواستقصائهُ
(ُِّ 0
فيهمُ،يقال(ُ:عدلهُتعديالُفاعتدل)ُأيُقومهُفاستقامُوكلُمثقفُ(معدل)ُ .و(تعديل)ُالشهودُأنُتقولُإهنمُعدولُ.ومنهُقولهُ
ِ
اُع مدل} ُالبقرةُ:اآليةُ .043ُ،زينُالدينُالرازيُ،أبوُعبدُاهللُحممدُبنُأيبُبكرُبنُعبدُالقادرُاحلنفيُ
تعاىل{ُ:وَُال ُيـ مقبَل ُممنـ َه َ
َ
(ت666:هـ)ُ،مختار الصحاحُ،تُ:يوسفُالشيخُحممد،ط(ُ،3بريوتُ:صيداُ،املكتبةُالعربيةُ،الدارُالنموذجية0241،هـُُ/
0555م)ُ،باب"عُدُل"ُص.414ُ:
(ُ)4الذهيبُ،تذكرة الحفاظُُ،مرجعُسابقُ.535ُ/ُ3ُ،ابنُالعمادُ،مرجعُسابق.70ُ/ُ3ُ،
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على ُأيب ُغامن-املظفر ُبن ُأمحد ُبن ُمحدان(ُ ،)0ولزم ُأبا ُجعفر ُالنحاسُ ،وروى ُعنه ُكتبهُ ،وتتلمذ ُعليهُ
اإلمامُاحلَويفُ،وعبدُاجلبارُبنُأمحدُالطرسوسيُ،وعتبةُبنُعبدُامللكُ،وأبوُالفضلُاخلزاعيُ .
قالُعنهُالذهيبُ:ومسعُاحلروفُمنُأمحدُبنُإبراهيمُبنُجامعُ،ومنُسعيدُبنُالسكنُ .
ولزمُأباُجعفرُالنحاسُ،ومحلُعنهُكتبهُ،وبرعُيفُعلومُالقرآنُ،وكانُسيدُأهلُعصرهُمبصرُ .
قالُأبوُعمروُالداينُ:انفردُأبوُبكرُباإلمامةُيفُوقتهُ،يفُقراءةُنافعُمعُسعةُعلمهُ،وبراعةُ
فهمهُ،وصدقُهلجتهُ،ومتكنهُمنُعلمُالعربيةُ،وبصرهُباملعاينُ .
روى ُعنه ُالقراءة ُمجاعة ُمن ُاألكابرُ ،منهم ُحممد ُبن ُاحلسني ُبن ُالنعمانُ ،وشيخنا ُاحلسن ُبنُ
سليمانُ ،وعاش ُثالثا ُومثانني ُسنةُ -قلتُ:أي ُ"الذهيب"ُ:له ُكتاب ُالتفسريُ ،وامسهُ:االستغناء في
علوم القرآنُيفُمائةُوعشرينُجملداُ،موجودُبالقاهرةُ.تويفُسنةُمثانُومثاننيُوثالمثائة(ُ .)4
ثالثاُ :أبو ُعبد ُاهلل ُاحلاكم ُالنيسابوري ُاحلافظ ُحممد ُبن ُعبد ُاهلل ُ(ت213ُ :هـ)ُ -صاحبُ
التصانيف ُيف ُعلوم ُاحلديث-منها ُتاريخ ُنيسابورُ ،تفنن ُيف ُالعلوم ُمجيعهاُ ،وله ُاملستدرك ُعلىُ

(ُ)0ياقوتُاحلمويُ،مرجعُسابقُ.046ُ/ُ0ُ،املظفرُبنُأمحدُمحدانُ،مقرئُمضريُحنويُ،لهُكتابُيفُاختالفُالقراءُالسبعةُ.
(تُ .)333:ابن ُاجلزريُ ،مشس ُالدين ُأبو ُاخلريُ ،حممد ُبن ُحممدبن ُيوسف ُت233ُ ُ :هـُ ،غاية النهاية في طبقات القراءُ،
ط(0القاهرةُ:مكتبةُابنُتيميةُ،عينُبنشرهُألولُمرةُعامُ0330هـُج.برجسرتاسر).310ُ/4ُ،
(ُ )4الذهيبُ ،معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصارُ ،ط(،0دار ُالكتب ُالعلميةُ 0207-هـ0557ُ -م)ُ.055/0،
السيوطيُ،بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةُ،مرجعُسابق.ُ025ُ/0ُ،
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الصحيحنيُ ،وعلوم ُاحلديثُ ،وكتاب ُمزكي ُاألخبارُ ،وكتاب ُاإلكليلُ ،وكتاب ُفضائل ُالشافعيُ ،وغريُ
ذلكُ،كانُإماماُجليالُ،وحافظاُحفيالُ،اتفقُعلىُإمامتهُوجاللتهُوعظمُقدره(ُ .)0
فقدُذكرُالقفطيُيفُإنباهُالرواةُعلىُأنباهُالنحاةُ:أنُاحلويفُروىُعنهُحيثُيقولُ ُ:
أنبأنا ُأبو ُطاهر ُالسلفىُ ُاألصبهانُ ُنزيل ُاإلسكندريةُ ،أخربنا ُالشيخ ُأبو ُبكر ُعتيق ُبن ُعلى ُبنُ
مكى ُالسمسطاوىُ ُالنيدىُ ُباإلسكندريةُ ،أخربنا ُأبو ُالعباس ُأمحد ُبن ُإبراهيم ُالرازىُ ،أخربنا ُعلى ُبنُ
إبراهيم ُبن ُسعيد ُالنحوىُ ُحدثنا ُحممد ُبن ُعبد ُاهلل ُالنيسابورىُ ،حدثنا ُأمحد ُبن ُشعيب ُالشيبانُ،
أخربناُإسحاقُبنُمنصورُ،أخربناُعبدُالرمحنُعنُمالكُعنُابنُشهابُعنُأىبُإدريسُاخلوالنُعنُ
أىبُهريرةُأنُالنىبُصلىُاهللُعليهُوسلمُقالُ"ُ:م ُنُتَـو َّ ِ
استَ مج َمَُرُفَـ مليوتِمُرُ"ُ(ُ .)4
ضُأَُفَـ مليَـمنث مُرَُ ُ،وَم ُِنُ م
َم َ
من ُهذه ُالرؤية ُيتضح ُأن ُاحلويفُ ،حدث ُعن ُحممد ُبن ُعبد ُاهلل ُالنيسابوري ُاحلاكم ُوإن ُكانتُ
املصادر ُقد ُأحجمت ُعن ُذكر ُرحالت ُاحلويفُ ،أو ُكيف ُتلقى ُالرواية ُعن ُاحلاكمُ ،وهل ُكانت ُعنُ
طريقُالسماعُأوُاللقاء؟ُ،فلقدُأمجعت ُاملصادرُعلىُأنهُلقيُمجاعةُمنُعلماءُاملغربُالقادمني ُعلىُ
مصرُ ،وغريهمُ ،وإن ُكانت ُاملصادر ُمل ُتسعفناُ ،وإن ُكنا ُنرجح ُأن ُابن ُالعريفُ ،والسرقسطي ُمنُ

هؤالءُالعلماءُ،الذينُالتقىُهبمُاحلويف(.)3
(ُ)0الذهيبُ:تذكرة الحفاظ = طبقات الحفاظُ،مرجعُسابقُ.064ُ/3ُ،السبكيُ،تاجُالدينُعبدُالوهابُبنُتقيُالدينُ(تُ:
770هـ)ُ،طبقات الشافعية الكبرىُ،تُ:دُ.حممودُحممدُالطناحيُدُ.عبدُالفتاحُحممدُاحللوُ ،ط(،4القاهرةُ:هجرُللطباعةُ
والنشرُوالتوزيع0203،هـ).033ُ/2ُ،
(ُ)4القفطيُ،مرجعُسابقُ. 441/4ُ،اإلمامُأمحدُ،أبوُعبدُاهللُبنُحممدُبنُحنبلُبنُهاللُبنُأسدُالشيباينُ(ت420ُ:هـ)ُ
مسند اإلمام أحمد بن حنبلُ،تُ:شعيبُاألرنؤوط-عادلُمرشدُ-وآخرون-إشرافُ:د/عبدُاهللُبنُعبدُاحملسنُالرتكيُ،طُ(،0
القاهرة:مؤسسةُالرسالةُ0240-هـُ4110-م)ُمسند أبي هريرةُ،003ُ/03،رقمُاحلديث"ُ"5401إسنادهُصحيح.
(ُ)3يوسفُ،مرجعُسابقُ،ص.37-36
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المطلب الرابع :تالميذه ُ
تتلمذ ُعلى ُاإلمام ُاحلَويف-رمحه ُاهلل-كثري ُمن ُأهل ُالعلم ُيف ُعصرهُ ،وأخذوا ُعنه ُالنحوُ،

والقراءاتُ ،واللغةُ ،وغري ُذلك ُمن ُالعلومُ ،ولكن ُمل ُيذكر ُأحد ُمن ُالذين ُترمجوا ُلهُ ،أحدا ُمن ُهؤالءُ،
()4

وملُيزيدواُعلىُأنُقالواُ:انتفعُبهُأهلُمصرُوخترجواُبهُيفُالنحو( )0أوُاشتغلُخلقُكثريُوانتفعواُبه
أوُ:تصدرُإلفادةُالناسُمنهُأوُأنُاملصرينيُيشتغلونُمبصنفاته(ُ،)3ومنُتالميذهُ :

-0حسنيُبنُعيسىُبنُحسنيُالكليبُ:قاضيُمالقةُ،يكىنُ:أباُعليُ،ويعرفُ:حبسونُ.روىُ
باملشرق ُعن ُأيب ُاحلسن ُعلي ُبن ُإبراهيم ُالنحوي ُاحلويفُ ،وأيب ُذر ُاهلروي ُوغريمهاُ.وكان ُفقيه ُمالقةُ
وكبريهاُ ،وأصله ُمن ُجراوةُ .وكان ُأبو ُذر ُإذا ُسئل ُحبضرته ُأحال ُعليه ُيف ُاجلواب ُحدث ُعنه ُأبوُ
ثالثُومخسنيُوأربعُمائة .قالُ
املطرفُالشعيبُ،وأبوُعبدُاهللُبنُخليفةُوغريمهاُ.وتويفُيفُصدرُسنةُ ٍُ
الشعيبُ:وكانُفقيهاُيفُاملسائلُحافظاُهلاُ،عاملاُبأصوهلاُونظائرهاُماُرأيتُمثلهُيفُعلمهُهبا(ُ .)2
-4عبدُالرمحنُبنُحممدُبنُعيسىُبنُعبدُالرمحنُ:يعرفُ:بابنُاحلشاُ،قاضيُطليطلةُ،وأصلهُ
من ُقرطبةُ:يكىنُ:أبا ُزيدُ.روى ُباملشرق ُعن ُأيب ُذر ُاهلروي ُمبكةُ ،وأيب ُاحلسن ُحممد ُبن ُعلي ُبنُ
(ُ)0أبوُعليُحسونُحسنيُبنُعيسىُالكليبُ،قاضيُمالقة(ُ.تُ233ُ:هـ).الذهيبُ،العبر في خبر من غبرُ،مرجعُسابقُ/4ُ،
ُ.463ابنُالعمادُ،مرجعُسابق.033/3ُ،
(ُ)4ابنُخلكانُ،مرجعُسابق.311ُ/3ُ،
(ُ)3القفطيُ،مرجعُسابق...ُ 405ُ/4ُ،بتصرفُ.السمعاينُأبوُسعدُ،مرجعُسابقُ.315ُ/2،ابنُالعمادُ،مرجعُسابقُ/3ُ،
.427
(ُ)2اليحصيبُأبوُالفضلُالقاضيُعياضُبنُموسىُ(ت322ُ:هـ)ُترتيب المدارك وتقريب المسالكُ،تُ:سعيدُأمحدُأعرابُ
ط(،0املغربُ:مطبعةُفضالةُ،احملمدية0523-0520،م)ُ،030/2ُ،ابنُبشكوالُ،أبوُالقاسمُخلفُبنُعبدُامللكُ(تُ372ُ:
هـ)ُ،عينُبنشرهُوصححهُوراجعُأصلهُ:السيدُعزتُالعطارُاحلسيينُ،ط(،0مكتبةُاخلاجنيُ 0372ُ،هـ0533ُ -م)-021/0،
ُ.020الذهيبُ،تاريخ اإلسالم ووفيات األعيانُ،مرجعُسابق.320/31،
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صخرُ،وأمحدُبنُعليُالكسائيُ،وعبدُاحلقُبنُهارونُالصقليُ،وعبدُاهللُبنُيونسُالتونسيُ.وروىُ
مبصرُ،عنُأيبُالقاسمُعبدُامللكُبنُاحلسنُالقميُ،وأيبُاحلسنُعليُبنُإبراهيمُاحلويفُ،وأيبُالفضلُ
مسلم ُبن ُعليُ ،وبالقريوان ُعن ُأيب ُعمران ُالفاسيُ ُالفقيهُ ،وحممد ُبن ُعباس ُاخلواصُ ،وحممد ُبنُ
ثالثُوسبعنيُوأربعُمئةُ،ذكرُتاريخُوفاتهُابنُمدير(ُ .)0
منصورُجيكانُ،وغريهمُ.تويفُهباُسنةُ ٍُ
-3عبد ُالوهاب ُبن ُحممد ُبن ُعبد ُالوهاب ُبن ُعبد ُالقدوس ُاألنصاريُ ،كذا ُقرأت ُنسبه ُخبطهُ
اخلطيبُباملسجدُاجلامعُبقرطبةُ،يكىنُ:أباُالقاسمُ.وأصلهُمنُأشونةُ،ورحلُإىلُاملشرقُفحجُومسعُ
مبكةُ:منُأيبُبكرُحممدُبنُعليُاملطوعيُوغريهُ .
ومسع ُبدمشقُ:من ُأيب ُاحلسن ُالسمسارُ ،وقرأ ُهبا ُالقراءات ُعلى ُأيب ُعلي ُاحلسن ُبن ُإبراهيمُ
األهوازيُ،ومسعُحبرانُ:منُأيبُالقاسمُالزيديُالشريفُ .
ومبصرُ:من ُأيب ُاحلسن ُاحلويفُ ،ومن ُأيب ُالعباس ُبن ُنفيسُ ،ومبَيَّـافَارقِـنيُ :من ُأيب ُعبد ُاهلل ُحممدُ
بنُأمحدُالفاسيُوغريُهؤالءُ .
وكانُ:منُجلةُاملقرئنيُ،ومنُاخلطباءُاحلفاظُاجملودينُ،عارفاُبالقراءاتُوطرقهاُ،حسنُالضبطُ
هلاُ،وكانتُالرحلةُيفُوقتهُإليهُ،وتويفُ-رمحهُاهللُ-يفُذيُالقعدةُلليلتنيُخلتاُمنُالشهرُ،سنةُاثنتنيُ
وستنيُوأربعُمئةُ.ودفنُمبقربةُابنُعباسُ،ومولدهُسنةُثالثُوأربعُمئة(ُ .)4
-2أبوُعبدُاهللُاإللبرييُالكاتبُمبصرُيفُجامعُعمروُبنُالعاصُ،لقيهُأبوُعليُالصديفُ
هنالكُومسعُمنهُبعضُمعاينُالقرآنُالبنُالنحاسُ،حدثناُهباُعنُأيبُاحلسنُاحلويفُعنُأيبُبكرُ
األدفويُعنه(ُ .)0
(ُ)0مرجعُسابقُ.346،343/0،الذهيب:تاريخ اإلسالم ووفيات األعيانُ،مرجعُسابق.25/34،
(ُ)4ابنُبشكوال:مرجعُسابقُ.364/0
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سُُ-أبوُحممدُاألندلسيُاللغويُالنحويُ،نزيلُ
-3عبدُالعزيزُبنُأمحدُبنُالسيدُبنُمغَلِّ ٍُ
مصرُ .
الربعِيُ ،ودخل ُبغدادُ ،وكان ُبينه ُوبني ُإمساعيل ُبن ُ َخلَفُ ،مصنَّفُ
قرأ ُعلىُ:صاعد ُبن ُاحلسن ُ َّ

«العمنوان»ُمعارضاتُيفُقصائدُموجودةُيفُديوانيهماُُ .

تـويفُُيفُمجَ َادىُاألوىلُ،وصلىُعليهُابنُإبراهيمُاحلويفُ،صاحبُ«التفسري»(ُ .)4
-6أسدُبنُأيبُالطاهرُأبوُالوحشُالدمياطيُ،اللَّخميُُ.تويفُيفُربيعُاآلخرُ،ولهُبضعُوسبعونُ
سنةُ.روىُعنَ ُ:ج مل َدكُالتَّـ َقويُ(ُ.)3مسعُمنهُ:الدمياطيُ،والشريفُعزُالدينُ،وغريمهاُ .
أخربين ُحممود ُالعقيليُ ،عن ُالدمياطيُ ،عن ُأسد ُاللَّخميُ ،عن ُنعمة ُبن ُساملُ ،عن ُقاسم ُبنُ
كيُ ،عن ُعلي ُبن ُاحلسنُ ،عن ُعلي ُبن ُإبراهيم ُاحلويفُ ،عنُ
إبراهيمُ ،عن ُعبد ُالكرمي ُبن ُاحلسن ُالت َك ِّ

حممد ُبن ُعلي ُاأل مدفويُ ،عن ُأيب ُجعفر ُبن ُالنحاسُ ،عن ُالنسائيُ ،عن ُقتيبةُ ،عن ُمالكُ ،عن ُابنُ
صلَّىُاهللُُ َعلَمي ُِهُ َو َسلَّ َُمُ َد َخ َُلُ َم َّك ُةَُ َو َعلَمي ُِهُالم ِم مغ َفرُ"ُ()2رواهُمسلمُ،عنُقتيبةُ .
َنُالنِ َُّ
شهابُ،عنُأنس ":أ َُّ
َّيبُ َ

(ُ )0البلنسيُ ،ابن ُاألبار ُحممد ُبنُعبد ُاهللُبن ُأيبُبكر ُالقضاعيُ(ت632ُ :هـ)ُالتكملة لكتاب الصلةُ ،تُ :عبد ُالسالمُ
اهلراس(،لبنانُ:دارُالفكرُللطباعة0203-هـ0553-م).310/4ُ،
(ُ)4الذهيبُ،تاريخ اإلسالم ووفيات األعيانُ،مرجعُسابق.053/45ُ،
(َ ُ )3ج مل َدك ُالتَّـ َقويُُُ :ويل ُنيابة ُاإلسكندريةُ .وشد ُالديار ُاملصريةُ .وكان ُأديبا ُشاعراُ.روى ُعن ُالسلفي ُومواله ُهو ُصاحب ُمحاةُ
تقيُالدينُعمرُتويفُيفُشعبانُسنةُمثانُوعشرينُوستُمائةُُالذهيبُ،العربُيفُخربُمنُغربُ،مرجعُسابق.411ُ/3ُ،

(ُ )2الذهيبُ ،تاريخ اإلسالم ووفيات األعيانُ ،مرجع ُسابقُ .67/31ُ ،النسائيُ ،أبو ُعبد ُالرمحن ُأمحد ُبن ُشعيب ُبن ُعليُ
اخلراساين(ُ ،ت313ُ :هـ) ُالمجتبى من السنن=السنن الصغرى للنسائيُ ،تُ :عبد ُالفتاح ُأبو ُغدةُ ،ط(،3حلبُ :مكتبُ
املطبوعاتُاإلسالميةُ0216ُ،ه0526ُ-م)ُسننُالنسائيُ(ُ)411ُ/3رقمُاحلديثُُ.4267حكمُاأللباينُ:صحيح.
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المطلب الخامس :بعض معاصريه ،وأقرانه
سأذكرُإنُشاءُاهللُتعاىلُبعضُمعاصريهُ،وأقرانهُعلىُالنحوُالتايلُ ُ:
أوالُ :إمساعيل ُبن ُخلف ُبن ُسعيد ُبن ُعمرانُ ،أبو ُطاهر ُالصقلي ُاألندلسيُ ،النحوي ُاملقرئُ،
قال ُابن ُخلكانُ :كان ُإماما ُيف ُعلوم ُاآلدابُ ،متقنا ُلفن ُالقراءات،صنف ُالعنوان ُيف ُالقراءاتُ،
واختصر ُاحلجة ُللفارسيُ ،وانتفع ُبه ُالناسُ ،ومات ُيوم ُاألحد ُمستهل ُاحملرم ُسنة ُمخس ُومخسنيُ
وأربعمائة -وقالُياقوتُ:هوُصاحبُعليُبنُإبراهيمُاحلويفُ.صنفُإعرابُالقرآنُ،تسعُجملدات(ُ ُُ.)0
ثانياُ:أبوُحممدُمكيُبنُأيبُطالبُبنُ َمحوشُبنُحممدُبنُخمتارُ،القيسيُالقريواينُمثُ
األندلسيُالقرطيبُ،إمامُعالمةُحمققُ،عارفُأستاذُالقراءُواجملودينُ،منُتصانيفهُ:اهلدايةُإىلُبلوغُ
النهايةُ،والكشفُعنُوجوهُالقراءاتُالسبعُوعللهاُوحججهاُ،وإعرابُالقرآنُ،واملوجزُيفُالقراءاتُ
السبعُ،واإليضاحُبناسخُالقرآنُومنسوخهُ،ومنُشيوخهُيفُمصرُ:حممدُبنُعليُأبوبكرُاأل مدفويُ .
ولدُمبدينةُالقريوانُلسبعُبقني ُمنُشعبانُسنةُمخسُومخسنيُوثالمثائةُوتويفُسنةُسبعُوثالثنيُ
وأربعمائة(ُ .)4
ِ
يُومنُتصانيفهُ ُ:
اجلَ موَه ِر ُُّ
ص ِر ُُّ
يُ ُ،م
ثالثاُ:ابنُبَابم َشاذَُُأبوُاحلسنُطاهرُبنُأمحدُالمم م
شرحُاجلملُ،وتعليقهُيفُالنحوُحنوُمخسةُعشرُجملداُ،واملقدمةُيفُالنحوُوشرحهاُ.تويفُسنةُ
تسعُوستنيُوأربعمائة(ُ .)3
(ُ)0السيوطيُ،بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةُ،مرجعُسابقُ.222ُ/0ُ،ابنُخلكانُ،مرجعُسابقُ.006ُ/ُ5ُ،
(ُ)4ابنُاجلزريُ،غايةُالنهايةُيفُطبقاتُالقراءُ،مرجعُسابقُ.315ُ/4ُ،السيوطيُ،بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةُ،
ُمرجعُسابقُ.452/4ُ،القفطيُ،مرجعُسابقُ.303/3ُ،
(ُ)3القفطيُ،مرجعُسابقُ.53ُ/4ُ،السيوطيُ،حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرةُ،مرجعُسابق.334ُ/0ُ،
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رابعاُ :عبد ُالواحد ُبن ُعلي ُبن ُبرهانُ ،أبو ُالقاسم ُالع َِ
كربي ُالنحوي ُكان ُمن ُالعلماء ُالقائمنيُ

بعلوم ُكثريةُ ،منها ُالنحوُ ،واللغةُ ،ومعرفة ُالنسبُ ،وأخبار ُاملتقدمنيُ .تويف ُسنة ُست ُومخسنيُ
وأربعمائة(ُ .)0
خامساُ :الذاكر ُالنحوي ُاملصريُ ،هو ُحنوي ُمشهور ُكثري ُالتفنن ُفيهُ ،أخذ ُعن ُابن ُجينُ،
واستوطن ُمصرُ ،وأفاد ُهباُ ،وتصدر ُإلقراء ُهذا ُالشأنُ:عاش ُالذاكر ُإىل ُسنة ُأربعني ُوأربعمائةُ ،وماتُ
مبصرُزمنُاملستنصر(ُ .)4
سادساُ:حممدُبنُاحلسنُبنُعليُالطوسيُ،هوُمفسرُ،نعتهُالسبكيُبفقيهُالشيعةُومصنفهمُ.
انتقل ُمن ُخراسان ُإىل ُبغداد ُسنة ُمثان ُوأربعمائة ُوأقام ُأربعني ُسنة ُورحل ُإىل ُالغري ُبالنجف ُفاستقرُ
إىل ُأن ُتويفُ.ومن ُتصانيفهُ:اإلجياز ُيف ُالفرائضُ ،واجلمل ُوالعقود ُيف ُالعباداتُ ،والتبيان ُاجلامع ُلعلومُ
القرآنُ ،واالقتصاد ُيف ُالعقائد ُوالعباداتُ ،ولد ُسنة ُمخس ُومثانني ُوثالمثائةُ ،وتويف ُبالكوفة ُسنة ُستنيُ
وأربعمائةُ(ُ .)3

(ُ)0القفطيُ،مرجعُسابقُ403ُ/4ُ،السيوطيُ،بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةُ،مرجعُسابق.041ُ/4ُ،
(ُ)4القفطيُ،مرجعُسابق.2ُ/ُ4ُ،
(ُ)3السبكيُ،طبقات الشافعية الكبرىُ،مرجعُسابقُ.046ُ/2ُ،الزركليُ،مرجعُسابق22ُ/6ُ،
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المطلب السادس :عقيدتهُ،ومذهبهُالفقهي
صرحُمنُسبقينُيفُحتقيقُأجزاءُمنُتفسريُاإلمامُاحلَويفُ،بأنُاإلمامُاحلَويفُمنُأهلُالسنةُواجلماعةُُ،

إال ُأهنم ُمل ُيتوصلوا ُإىل ُمعرفة ُمذهب ُفقهي ُلهُ ،قال ُاألندونيسيُ:ولكين ُبعون ُاهلل ُتوصلت ُإىل ُأنهُ
مالكي ُاملذهب ُبل ُإنه ُمتعصب(ُ )0ملذهب ُمالك-رمحه ُاهللُ -فقد ُأكثر ُالنقل ُمن ُاملدونة ُالكربىُ،
والدليلُعلىُذلكُأنهُيقولُ :
قالُاإلمامُمالكُيفُاملسافرُيؤمُ:أرىُأنُيعيدواُمجيعاُوحكىُابنُالقاسمُعنهُأنهُقالُ:يعيدُماُكانُ
يف ُالوقت ُفإذا ُزال ُالوقت ُفال ُإعادة ُعليه()4إىل ُغري ُذلك ُمن ُاملسائل ُاملوجودة ُيف ُالتحقيق(ُ )3قلتُ:
ومما ُدفعين ُملعرفة ُمذهبه ُالفقهي ُمن ُمصادر ُأخرىُ ،ألن ُسورة ُيوسف-عليه ُالسىالمُ -مل ُيتناولُ

املصنف-رمحهُاهللُتعاىلُ -فيهاُحبثا ُواحدا ُيفُاملسائلُالفقهيةُمنُعباداتُ،ومعامالتُ،ليعرفُمنُ
خالهلاُمذهبهُالفقهيُ ُ.

(ُ)0ألزمُاحلاكمُبأمرُاهللُالفقهاءُببثُمذهبُمالكُ.الذهيبُ،دول اإلسالمُ،مرجعُسابقُ.423ُ/0ُ،وقولهُمتعصبُملُيتبنيُيلُ
مماُنقلهُعنهُ .
(القاهرةُ:جامعةُاألزهرُ،
ُ
(ُ)4األندونيسيُ،أزمانُإمساعيلُأمحدُ،دراسة وتحقيق الجزء الثامن من كتاب البرهان لإلمام الحوفيُ
كلية ُاللغة ُالعربية.إشراف ُأ.دُ /.صبحي ُعبد ُاحلميد ُحممد ُعبد ُالكرمي ُأستاذ ُاللغويات ُبالكليةُ ،رسالة ُدكتوراه ُ0204ه-
0550م)ُ ،ينظر" ُقسم التحقيق" ُص.056اإلمام ُمالكُ ،مرجع ُسابقُ .444ُ /0ُ ،اإلندونيسيُ ،مرجع ُسابقُ ،ينظر ُ" ُقسمُ
التحقيق"ُص.052ُ،057
(ُ)3اإلندونيسيُ،املرجعُالسابق.
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المطلب السابع :مذهبه النحوي
من ُخالل ُدراسيت ُآلراء ُاإلمام ُاحلَويف ُالنحوية ُوجدته ُحر ُالتفكريُ ،وحر ُاالختيارُ ،يأخذ ُمنُ

املذهبُ ،وال ُيلتزم ُبهُ ،ويقول ُبرأيه ُدون ُتعصبُ ،فقد ُكان ُيأخذ ُمن ُمذهب ُالبصريني ُكثرياُ ،ولكنهُ
مل ُيكن ُمتعصباُ ،ويأخذ ُمن ُمذهب ُالكوفيني ُأحياناُ ،ومل ُيتبعهمُ ،ومل ُيسر ُيف ُركاهبمُ ،وهذه ُيفُ
احلقيقة ُمسات ُاملذهب ُالبغدادي(ُ ،)0أي ُأن ُمذهب ُشيخنا ُاإلمام ُاحلَويفُ ،بغدادي ُمبفهوم ُعامُ ،وإنُ

كانُميلهُمعُالبصرينيُ .

ومنُاألمثلةُاليتُتدلُعلىُُأنهُُأيدُالبصرينيُكثرياُ،وردُعلىُالكوفينيُ،قولهُعندُتفسري ُقوله
ِ
ك ُِمنُفَ م ِ
ض ِلُاللَُِّه}ُاخلربُمتعلقُ
ُعلَميـنَاُ}َ {":ذلِ َُ
ك}ُرفعُباالبتداءِ {ُ،م منُفَ م
ض ِلُاللَّه َ
تعالىَ {ُ:ذل َ م
ُ
ض ِلُ
مبعىن ُاالستقرارُ ،و{ َذلِ َُ
ك} ُإشارة ُإىل ُما ُتقدم ُمما ُأخرب ُبه َ {ُ ،علَميـنَا ُ} ُمتعلق ُبـ ُ{فَ م

َّاس} ُعطفُعلىُالنونُواأللفُبإعادةُاخلافضُ،ألنُاملضمرُالُ
َّاس}{ُ،الن ُِ
اللَُِّه}َ {ُ،و َعلَىُالن ُِ
يعطفُعليهُإالُبإعادةُالعاملُ(وهذاُعلىُمذهب ُسيبويهُواجلمهورُو َّأماُالكوفيونُفاحتجواُجبوازُ
العطفُعلىُالضمريُاجملرورُدونُإعادةُالعاملُلورودهُيفُالقرآنُومنهُقولهُتعاىلَ {:واتـَّقواُاللَّهَ ُالَّذيُ
اءُالسبعةُ،وهوُمحزةُالزيَّات"ُ .
هُو ماأل مَر َح ُِام }(ُ)4باخلفضُ،وهيُقراءةُأحدُالقر
َّ
تَ َساءَلو َنُب َ

(ُ)0ينظرُالطنطاويُ،حممدُالطنطاويُ،نشأة النحو وتاريخ أشهر النحاةُ،تُ:أبوُحممدُعبدُالرمحنُبنُحممدُبنُإمساعيلُ،
ط(،0مكتبةُإحياءُالرتاثُاإلسالمي4113ُ،م0246-هـ)ُ،ص.033
(ُُ)4ينظرُقسمُالتحقيقُ،صُُ.ُ411سورةُالنساءُ،اآلية.0ُ:
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واألدلة ُعلى ُهذا ُمن ُكالمه ُأنه ُأعرب ُاآلية ُوفق ُقول ُالبصرينيُ ،وصدر ُكالمه ُبالنقل ُعنُ
سيبويهُوعنهمُ،وجعلهُمذهبُاجلمهورُضمناُُ.مثُأوردُرأيُالكوفينيُبعدُذلكُ .)0(ُ.
ك ُفَـيَ ِكيدواُ
اك ُ َعلَى ُإِ مخ َوتِ َُ
ص ُرمؤيَ َُ
ين َُُال ُتَـ مقص مُ
ال ُيَا ُبـ ََُّ
وكذلك ُقوله ُعند ُتفسري ُقوله تعالى{ :قَ َُ
كُ َكميدا}{"ُ:فَـيَ ِكيدوا}ُ،الفاءُجوابُالنهيُفلذاُنصبُهباُ{فَـيَ ِكيدوا}وحذفتُالنونُعالمةُ
لَ َُ
ك} ُمتعلق ُبـ ُ"يكيدوا"(ُ ،والنصب ُبأن ُمضمرة ُبعد ُفاء ُالسببية ُاملعتمدة ُعلى ُالنهيُ
النصب{ُ،لَ َُ
والنفيُوماُيفُمعنامهاُهوُمذهبُالبصريني(ُ .))4
واألمثلةُعلىُذلكُمنُكتابهُكثريةُجداُفالُداعيُلذكرهاُ .
ومنُاألمثلةُاليتُتدلُعلىُأنهُكانُيذهبُمذهبُالكوفينيُأحياناُقولهُعندُتفسريُقولهُتعاىلُ ُ:
ت ُِم منُقَـمبلِ ِهُلَ ِم َنُالمغَافِلِني} "{إِ مُن}ُمبعىنُماُ،علىُتقديرُ:وإنُكنتُمنُقبلهُإالُ
{ َوإِ منُكمن َ
غافالُ،وجيوزُأنُتكونُإنُشرطاُأيُ:إنُكنتُمنُالغافلنيُعنُقصةُيوسفُوإخوتهُ،حىتُأتيناكُهباُ
ودللناكُعليهاُ،وملُتكنُهتتديُهلا"ُ.وهذاُالذيُرجحهُهوُمذهبُالكوفيني(ُ .)3

(ُ) 0ينظرُاخلالفُبنيُالبصرينيُوالكوفينيُيفُهذهُاملسألةُعندُابنُاألنباريُأيبُالربكات،كمالُالدينُعبدُالرمحنُبنُحممدُبنُ
عبيدُاهللُاألنصاري(ُ،ت377ُ:هـ)ُ،اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين :البصريين والكوفيينُ،ط(،0بريوتُ:صيداُ:
املكتبةُالعصرية0242،هـ4113ُ-م)ُ.263ُ/4ُ،ينظرُقسمُالتحقيقُ،ص.040
(ُ)4ابنُاألنباريُأبوُالربكاتُ،مرجعُسابق.232ُ/4ُ،
(ُ)3ينظرُقسمُالتحقيقُ،صُ.001
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ونُموثِق ِ
ِ
ىت} ُغايةُناصبةُ
اُم َن ُاللَُِّه}"{ َح َُّ
وكذلك قوله عند تفسري ُقوله تعالىَ {ُ:ح َّىت ُتـ مؤت َ م
ون}ُ ،وعالمة ُالنصبُ :حذف ُالنونُ ،والنون ُاملوجودة ُمزيدة ُمع ُياء ُالنفس(ُ ،)0قلتُُ:
لـ{تـ مؤت ُِ
إن ُ"حىت"ُال ُتنصب ُبنفسها ُبل ُتنصب ُبـ"أن"ُمضمرةُ
واملشهور ُعند ُالنحاة ُأن ُالبصريني ُيقولونَُّ ُ:
بعدها"(ُ .)4
ِ
ك} ُرفعُ
ب}َ {"ُ :ذلِ َُ
َين ُ َملمُأَخمنه ُبِالمغَمي ُِ
ك ُلِيَـ معلَ َم ُأ ِّ
وكذلك ُقوله ُيف ُتفسري ُقوله تعالىَ { :ذل َ
باالبتداء{ُ،لِيَـ معلَ َُم}ُنصبُبالمُكيُ،وهيُمتعلقةُبفعلُحمذوفُتقديرهُرديُالرسولُليعلمُ،والالمُ
ك}ُ"(ُ .)3
وماُعملُفيهاُخربُ{ َذلِ َُ
اي ُإِ مُن ُكمنت مُم ُلِ ُّلرمؤيَاُ
يف ُرمؤيَ َُ
وين ُِ ُ
مأ ُأَفمـت ِ ُ
وقوله أيضا عند تفسير قوله تعالى{ :يَا ُأَيـُّ َها ُالم َم َُ
وين} وألفه ُألف ُقطع{ ،إِ مُن ُكمنت مُم}{ ،إِ مُن} حرف ُشرط{ ،لِ ُّلرمؤيَاُ
تَـ معبـرو َُن}{"ُ :أَفمـت ِ ُ

(ُ)0ينظرُقسمُالتحقيقُ،ص.433
(ُ)4سيبويهُ،أبوُبشرُعمروُبنُعثمانُبنُقنربُاحلارثيُبالوالء(ُ،املتوىف021ُ:هـ)ُ،الكتاب،تُ:عبدُالسالمُحممدُهارونُ،طُ(،3
القاهرةُ:مكتبةُاخلاجنيُ 0212ُ،هـُ0522ُ -م)ُ.203ُ/0ُ،وهذاُعلىُمذهبُالكوفينيُ.أماُالبصريونُفريونُ:أنُ"حىت"ُالُ
تنصب ُبنفسها ُبل ُتنصبُبـ"أن" ُمضمرةُ .ابن ُالسراجُ،مرجع ُسابقُ .246/0ُ ،درويشُ ،حميي ُالدين ُبن ُأمحد ُمطفىُ(تُُ:
0213هـ)ُإعرابُالقرآنُوبيانهُ،ط(،2بريوتُ:دمشقُ:دارُاليمامةُ0203،هـ)ُ.05،02/3ُ،اخلراطُ،أبوُباللُ،أمحدُبنُحممدُ،
المجتبى من مشكل إعراب القرآنُ،ط(ُ،0املدينةُاملنورةُ،جممعُامللكُفهدُلطباعةُاملصحفُالشريف0246ُ،هـ).423/0
(ُ)3ذهبُالكوفيونُإىلُأنُالمُ"كي"ُهيُالناصبةُللفعلُمنُغريُتقدير"أن"ُحنو"جئتكُلتكرمين"ُ.وذهبُالبصريونُإىلُأنُ
الناصبُللفعلُ"أن"ُمقدرةُبعدهاُ،والمُكيُالُتنصبُبنفسهاُعندُالبصرينيُ،والتقديرُ:جئتكُألنُتكرمينُ.ابن األنباري أبو
البركات ،مرجعُسابقُ.265ُ/4ُ،العكربيُ،التبيان في إعراب القرآنُ،مرجعُسابقُ.733/4ُ،
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تَـ معبـرو َُن} الالم ُمتعلقة ُبـ {تَـ معبـرو َُن} وجاز ُدخول ُالالم ُمع ُتعدي ُالفعل ُلتقدمهاُ ،وجواب ُالشرطُ
ماُتقدمُ(.)0

(ُ)0وهذاُرأيُكويفُ،ألنُالكوفينيُجييزونُتقدمُجوابُالشرطُعلىُأداةُالشرطُ،وأماُالبصريونُفالُجييزونُهذاُبلُيقولونُ:هذاُ
دليلُعلىُاجلوابُوليسُاجلوابُنفسهُ.ابنُاألنباريُأبوُالربكاتُ،مرجعُسابق.303/4ُ،
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المطلب الثامن :أخالقه ،ومكانته العلمية ،وأقوال العلماء فيه.
ُأخالقهُ:قبل ُأن ُيقرأ ُأيُإنسان ُعن ُأخالق ُهذا ُالعامل ُاجلليلُ ،أو ُيسمع ُالثناء ُعليه ُجيب ُأنُ
يفكر ُيف ُحال ُعامل ُمعتز ُبعلمهُ ،ال ُيتكفف ُأبواب ُاحلكامُ ،وهذا ُاملوقف ُوحده ُكاف ُللشهادة ُبأنُ
الرجل ُملتزم ُبدينهُ ،ومبادئهُ ،مل ُيغريها ُومل ُتستهوه ُاألهواء ُوالبدع ُيف ُعصرهُ،وقد ُوصفه ُاملرتمجون ُأنهُ
أوحد ُزمانهُ ،أو ُالنحوي ُاألوحدُ ،مث ُإننا ُجند ُبعد ُذلك ُمن ُخالل ُمؤلفه ُالذي ُبني ُأيدينا ُأنه ُيلتزمُ
حسنُاألدبُمعُالعلماءُالكبارُ،وتظهرُأخالقهُالعاليةُحينماُيتكلمُعنهمُ.قالُاإلندونيسيُ:إالُأنهُ
يف ُبعض ُاألحيان ُتأخذه ُالعصبية ُاملذهبية ُ()0فيهاجم ُاحلنفية ُويصفهم ُبأهل ُالرأيُ ،وهذا ُيف ُرأيي ُالُ
يؤثرُكثرياُعلىُشخصيتهُألنُهذاُمنُطبائعُالبشرُ .
ُمكانته العلميةُ :فإنه ُوصل ُإىل ُرتبة ُاإلمامة ُيف ُالنحوُ ،وتصدر ُلتدريس ُالعربية ُوأصبح ُأهلُ
مصرُيأخذونُعنهُيفُاللغةُالعربيةُ،والتفسريُ،حىتُصارتُمؤلفاتهُالشغلُالشاغلُللعلماءُيفُعصرهُ .
وقال ُصاحب ُإنباه ُالرواة(ُ:)4تصدر ُإلفادة ُهذا ُالشأن-أي ُالنحو-وصنف ُيف ُالنحو ُمصنفاُُ
كبرياُُعينُبهُالنحويونُ،استوىفُفيهُالعللُ،واألصولُ ،وصنفُفيهُ ،مصنفاتُرأيتُاملصرينيُيشتغلونُ
هباُ ،وصنف ُتصنيفا ُكبريا ُيف ُإعراب ُالقرآنُ ،أبدع ُفيهُ ،يتنافس ُالعلماء ُهناك ُيف ُحتصيلهُ ،ومسعت ُأنُ
أحد ُاملشتهرين ُهبذا ُالنوعُ ،ابتاع ُمنه ُنسخة ُمبصرُ ،يف ُعشر ُجملداتُ ،وأحضرها ُإىل ُمدينته ُبالشامُ،
وضنَّهُهباُ،وادخرهاُ
وهوُغريُعاملُبقدرهاُ،والُعارفُمبصنفهاُ،وملاُتنبهُإىلُجاللتهاُاشتدُحفظهُهلاَ ُ،

لولدهُ .

(ُ)0األندونيسيُ،مرجعُسابقُ،قسمُالدراسةُ.وقدُسبقُتعليقيُعلىُوصفهُلإلمامُاحلويفُبالتعصبُص.27
(ُ)4القفطيُ،مرجعُسابق.405ُ/4ُ،
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وقال ُابن ُالعماد(ُ:)0وتلميذ ُاألدفويُ ،انتفع ُبه ُأهل ُمصر ُوخترجوا ُبه ُيف ُالنحو ُوهذا ُما ُقالهُ
أيضاُالذهيب(ُ .)4
ويؤكد ُهذا ُالكالم ُابن ُخلكان ُ( )3حيث ُيقولُ :اشتغل ُعليه ُخلق ُكثري ُوانتفعوا ُبهُ ،ورأيتُ
خطهُعلىُكثريُمنُكتبُاألدبُقدُقرئتُعليهُ،وكتبُألرباهباُبالقراءةُكماُجرتُعادةُاملشايخُ .
ُأقوال العلماء عليهُ:فقدُأثىنُعليهُالذينُترمجواُله( )2فقد ُقالُالداوديُيفُطبقاتُاملفسرينُ:
إنه ُالنحوي ُاألوحد( )3مث ُأثىن ُعلى ُمصنفاتهُ ،وخباصة ُتفسري ُاإلمام ُاحلَويف ُيف ُتفسري ُالقرآنُ.وهذا ُماُ
قاله ُأيضا ُالسيوطيُ:يف ُطبقات ُاملفسرين(ُ ،)6كما ُأثىن ُعليه ُيف ُبغية ُالوعاةُ:ووصفه ُبالنحوي ُالقارئُ

املفسر( )7وقالُعنهُصاحبُإنباهُالرواة(ُ:)2هوُعاملُفاضلُعاملُبالنحوُ،والتفسريُقيمُبعللُالعربيةُأمتُ
قيامُ.وهكذاُأثىنُعليهُمجيعُالذينُترمجواُلهُكماُرأيناُ .

(ُ)0ابنُالعمادُ،مرجعُسابق.033ُ/3ُ،
(ُ)4الذهيبُ،العبر في خبر من غبرُ،مرجعُسابق.463ُ/4،
(ُ)3ابنُخلكانُ،مرجعُسابق.311ُ/3ُ،
(ُ)2ابنُكثريُ،مرجعُسابق.27ُ/04ُ،
(ُ)3الداوديُ،مرجعُسابق.320ُ/0ُ،
(ُ)6السيوطيُ،جاللُالدينُعبدُالرمحنُبنُأيبُبكر(ُ،ت500ُ:هـ)ُطبقات المفسرين العشرينُ،تُُ:عليُحممدُعمرُ،طُ ،0
(القاهرةُ:مكتبةُوهبة0356ُ،م).24/0ُ،
(ُ)7السيوطيُ،بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةُ،مرجعُسابق.021ُ/4ُ،
(ُ)2القفطيُ،مرجعُسابق.405ُ/4ُ،
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المطلب التاسعُ:ثقافتهُومصنفاته
ثقافتهُ:والناظر ُيف ُهذا ُالكتابُ ،يتأكد ُمتاما ُأن ُثقافة ُشيخنا ُاإلمام ُاحلَويف ُحتمل ُعبئا ُبالغاُ

وجهدا ُكبريا ُيف ُتأليفهاُ.ولديه ُكتب ُمن ُسبقه ُوكأهنا ُمفتوحة ُأمامه ُينقل ُمنها ُما ُشاءُ ،كلها ُمنُ
أعظم ُالتصانيف ُاملعتمدة ُحىت ُيومنا ُهذاُ ،كتفسري ُالطربيُ ،وكتاب ُسيبويهُ ،ومعاين ُالقرآن ُللفراءُ،
واملدونةُالكربىُ،وإعرابُالقرآنُللنحاسُ،كماُلهُاطالعُواسعُيفُاحلديثُالنبويُالشريفُ،واألدبُ،
والشعرُ،وغريُذلكُ .
مصنفاتهُ:ذكر ُأصحاب ُالرتاجم ُأن ُمصنفاته ُكثريةُ ،منها ُالصغريُ ،والكبريُ ،وأن ُعلماء ُمصرُ
انتفعوا ُبتلك ُاملصنفاتُ .واملصنفات ُاليت ُأكثر ُاملرتمجون ُله ُمن ُذكرها ُواليت ُاستطعت ُاحلصول ُعلىُ
أمسائهاُفهيُأربعةُفقطُ ُ:
أوال :إعرابُالقرآنُقالواُ:إنهُيفُعشرُجملداتُ .
ثانيا :تفسريُاإلمامُاحلَويفُيفُتفسريُالقرآنُقالواُ:إنهُيفُثالثنيُجملداُ .
ثالثا :علومُالقرآنُقالواُ:إنهُكثريُجداُ .
رابعا :املوضحُيفُالنحوُ .
ولكنُملُحتفظُلناُاملخطوطاتُسوىُ"تفسريُاإلمامُاحلَويف"ُالذيُبنيُأيدينا(ُ .)0

يُز َاد مهُ،أمحدُبنُمصطفىُبنُخليلُ(ت532:هـُ)ُ،مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلومُ،
(ُ)0طا مشك مرب َُ
(بريوتُ:دارُالكتبُالعلمية).017ُ/4ُ،
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المطلب العاشر :وفاته
ُُُُأمجع ُاملرتمجون ُله ُعلى ُأن ُاإلمام ُاحلَويف-رمحه ُاهلل-تويف ُيف ُمستهل ُذي ُاحلجة ُيف ُسنة ُثالثنيُ

وأربعمائةُ ،ودفن ُيف ُمصر ُبعد ُأن ُخترج ُعلى ُيده ُأجيال ُمن ُالعلماء ُيف ُالنحوُ ،والتفسريُ ،والقراءاتُ،

ومل ُيضع ُالقلم ُمن ُيده ُحىت ُآخر ُحلظة ُيفُحياتهُ ،شأنه ُشأن ُعلماء ُهذه ُاألمةُ ،اليت ُجعلها ُاهلل ُخريُ
أمةُأخرجتُللناس(ُ .)0

(ُ)0ابنُالعمادُ،مرجعُسابقُ.427ُ/4ُ،السيوطيُ،بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةُ،مرجعُسابقُ.021ُ/4ُ،كحالةُ،
عمرُبنُرضاُبنُحممدُراغبُبنُعبدُالغينُ(ت0212ُ:هـ)ُمعجم المؤلفين(ُ،بريوتُ:مكتبةُاملثىنُ،دارُإحياءُالرتاثُالعريب)ُ،
ُ
.3/7
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الفصل الثاني
التعريف مبخطوط اإلمام احلويف [الربهان يف علوم القرآن].

وفيهُستةُمباحثُ ُ:
المبحث األولُ:اسمُالكتابُوتوثيقُنسبتهُللمؤلفُ .
المبحث الثانيُ:موضوعُالكتابُ .
المبحث الثالثُ:مصادرُاملؤلفُيفُالكتابُ .
المبحث الرابعُ:منهجُاحلويفُيفُكتابهُالربهانُ ُ.
المبحث الخامسُ:قيمةُالكتابُالعلميةُوثناءُالعلماءُعليهُ .
المبحث السادسُ :وصف ُالنسخ ُاخلطية ُاملعتمدة ُلتحقيق ُالكتابُ ،مع ُمناذج ُمن ُصورُ
املخطوطُ .
ُ
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المبحث األول
اسم الكتاب ،وتوثيق نسبته إلى مؤلفه ُ
قبلُأن ُيطلعُأيُقارئُمتخصصُعلىُنسخُالكتابُ"املخطوطة"ُيستطيعُأنُيعلمُأنُلإلمامُاحلويفُ

كتاباُامسهُ[البرهان في علوم القرآن].منُخاللُقراءاتهُيفُكتبُالرتاثُاملتعددةُسواءُعندُاملعربنيُ
للقرآنُ،أوُالنحوينيُُ .
فمن ُالذين ُنقلوا ُعن ُاحلويف ُمن ُالنحاة ُالذين ُيهتمون ُبإعراب ُالقرآن ُأبو ُحيان(ُ ،)0والسمنيُ
احلليب( ،)4وابنُعادل( ،)3وابنُهشام(ُ،)2وأبوُاحلسنُالقريواين(ُ،)3واأللوسي(،)6

أماُالكتبُاملتخصصةُ

يفُمعجمُاملؤلفاتُ،وكتبُالعلماءُ،فإهنمُذكرواُلناُأنُكتابُاإلمامُاحلَويفُيفُعلومُالقرآنُأوُتفسريُ
القرآنُهوُمنُتأليفُاإلمامُاحلَويفُ،وهمُمتفقونُعلىُأنُاإلمامُاحلَويفُصنفُكتاباُيفُتفسريُالقرآنُ

(ُ)0أبوُحيانُ،مرجعُسابقُ.352/2ُ،،حيثُاستشهدُبهُيفُثلثمائةُوعشرُموضعاُيفُتفسريه.
(ُ)4السمني،أبوُالعباسُشهابُالدين،أمحدُبنُيوسفُبنُعبدُالدائمُ(ت736ُُ:هـ)ُالدر المصون في علوم الكتاب المكنونُ
تُُ:الدكتورُأمحدُحممدُاخلراط(دمشقُُ:دارُالقلم)ُ.255/3،
(ُ)3ابنُعادل،أبوُحفصُسراجُالدينُعمرُبنُعليُاحلنبليُالدمشقيُالنعماينُ(ت773ُُ:هـ) اللباب في علوم الكتاب،تُُ:
الشيخُعادلُأمحدُعبدُاملوجودُوالشيخُعليُحممدُمعوض،طُ(،0لبنانُُ:دارُالكتبُالعلمية0205،ه0552-م).71/6ُ،
(ُ ) 2ابن ُهشامُ ،أبو ُحممد ُمجال ُالدين ُعبد ُاهلل ُبن ُيوسف ُبن ُأمحد ُبن ُعبد ُاهلل(ُ ،ت760ُ ُ :هـ) ُمغني اللبيب عن كتب
األعاريب،تُ:د.مازنُاملبارك/حممدُعليُمحدُاهلل،طُ(،6دمشقُ:دارُالفكر0523،م).631/0ُ،
(ُ)3أبوُاحلسنُالقريواينُ،عليُبنُفَضَّالُبنُعليُبنُغالبُاملج ِ
اشعِي(ُ،ت275ُُ:هـ)ُ،النكت في القرآن الكريمُ(في معاني
َ
القرآن الكريم وإعرابه)ُدراسةُوحتقيقُ:د.عبدُاهللُعبدُالقادرُالطويل،طُ(،0بريوتُُ:دارُالكتبُالعلميةُ0242ُ،هـُُ4117ُ-
م).000/0،
(ُ )6األلوسي،شهاب ُالدين ُحممود ُبن ُعبد ُاهلل ُاحلسيين ُ(ت0471ُ :هـ) ُروح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع
المثاني،تُ:عليُعبدُالباريُعطية،طُ(،0بريوتُ:دارُالكتبُالعلميةُ0203،هـ).333/0ُ،

58

الربهان يف علوم القرآن لإلمام احلَويف

التمهيد لتحقيق سورة

يوسف

لكنهم ُاختلفوا ُيف ُامسه ُفمنهم ُمن ُقالُ:الربهان ُيف ُتفسري ُالقرآنُ ،ومنهم ُمن ُقالُ:الربهان ُيف ُعلومُ
القرآنُ( )0ومنهمُمنُقالُ ُ:

(ُ)0السيوطيُ،بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةُ،مرجعُسابق.021ُ/4ُ،
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تفسري ُاحلَويف ُمثل ُياقوت ُاحلموي(ُ ،)0والقفطي(ُ ،)4والداودي(ُ ،)3وطاشكربى ُزاده(ُ ،)2وحاجيُ

خليفة ُ(ُ ،)3ومنهم ُمن ُقالُ:إعراب ُالقرآن ُللحويفُ ،ومنهم ُمن ُمل ُيسم ُالكتاب ُبل ُنقل ُقول ُاحلويفُ
ناسباُإياهُلهُ،مثلُابنُكثري(ُ،)6ومنهمُمنُقالُ:تفسريُالقرآنُللحويفُمثلُابنُخلكانُ:ومساهُبعضُ
الباحثني"ُ :الربهان ُيف ُعلوم ُالقرآن ُمن ُالغريب ُواإلعراب ُواألحكام ُوالقراءات ُوالتفسري ُوالناسخُ
وعد ُاآلي ُوالتنزيل ُوالوقف ُوالتمام ُواالشتقاق(ُ .")7وعلى ُكل ُحال ُفقد ُأمجع ُالعلماءُ
واملنسوخ ُ ُِّ
األجالءُعلىُأنُالربهانُللحويفُوللباحثُيفُذلكُأدلةُثالثةُ .
أوالُ:نقلُالعلماءُعنهُوتسميتهمُبالربهانُللحويفُ .
قبلُالذينُترمجوهُمجيعاُ .
ُثانياُ:نسبةُالربهانُإىلُاحلويفُمنُ ُِ
ثالثاُ:نسبةُالربهانُللحويفُعلىُغالفُالنسخُاملخطوطةُاليتُاستطعتُاالطالعُعليها(.)2

(ُ)0احلمويُ،مرجعُسابقُ.440ُ/04ُ،
(ُ)4القفطيُ،مرجعُسابق.405ُ/4ُ،
(ُ)3الداوديُ،مرجعُسابق.320ُ/0ُ،
(ُ)2طاشكربىُزادهُ،مرجعُسابق.017ُ/4ُ،
(ُ)3حاجيُخليفةُ،مصطفىُبنُعبدُاهللُكاتبُجليبُالقسطنطيينُ(ت0167ُُ:هـ)ُُعن أسامي الكتب والفنونُ(،بغدادُُ:
مكتبةُاملثىن0520ُ،م).226/0ُ،
)ُابنُكثريُ،مرجعُسابق.27ُ/04ُ،
ُ
(6
(ُ)7رفيدةُ،د.إبراهيمُعبدُاهللُرفيدهُ ،النحو وكتب التفسير(الدارُاجلماهرييةُللنشرُالتوزيعُواإلعالن0551،م)ُ.623ُ/4قلتُ:
وهكذاُيفُالصفحةُاألوىلُمنُاجلزءُاحملققُ،ونسخُأخرىُ،وملاُكتبهُاملصنفُأوُالناسخُيفُكتابته.
(ُ)2ينظرُالنسخُاملخطوطةُ،شكلُ(،)0صُ-،51شكلُ(ُ،)2صُ-،57شكل(ُ،)5ص.52
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المبحثُالثاني
موضوع الكتاب
يظهر ُحمتوى ُالكتابُ ،ومضمونه ُمن ُخالل ُالعنوان ُالذي ُوضعه ُمؤلفه ُلهُ ،والذي ُأثبت ُعلىُ
غالف ُالنسخ ُاملخطوطة ُوهو"ُ :البرهان في علوم القرآن من الغريب واإلعراب والقراءات
والتفسير والناسخ والمنسوخ واألحكام وعدد اآلي والتنزيل والوقف والتمام واالشتقاق
والتصريف"(ُ)0وزيدُيفُبعضُالنسخُ"المحكم والمتشابه"(ُ .)4
وهبذاُالتصورُالعامُحملتوىُالكتابُيتبنيُلناُأنُاحلويف-رمحهُاهللُ-أرادُأنُيؤلفُتفسرياُ،منظماُ،
مرتباُ،يضمنهُجانباُتطبيقياُلعلومُالقرآنُاملختلفةُ ُُ.
ولعلنا ُنتساءل ُهل ُالتزم ُاحلويف ُمبا ُقرره ُيف ُعنوان ُكتابه ُالربهان؟ ُاجلواب ُأن ُاملطلع ُعلى ُكتابهُ
يراهُقدُالتزمُهبذاُاملنهجُيفُكتابهُ،فهوُملتزمُبتناولُاآليةُالقرآنيةُحسبُترتيبُاملصحفُ،بادئاُبقولهُ
يف ُاإلعراب ُمبينا ُالغريب ُواالشتقاق ُوالتصريف ُمث ُالقول ُيف ُالقراءة ُمث ُاملعىن ُوالتفسريُ ،مث ُما ُتضمنتهُ
اآليةُمنُاألحكامُالفقهيةُواملسائلُالكالميةُوأسبابُالنزولُوالناسخُواملنسوخُوالوقفُوالتمامُ .
هذا ُاملنهج ُالتزم ُبه ُعلى ُمدى ُآيات ُالقرآن ُحسب ُترتيب ُاملصحف ُوحسب ُترتيب ُتلكُ
اجلوانبُ،وهوُهبذاُالصنيعُاملتميزُهدفُإىلُإظهارُماُأنطوىُعليهُالنصُالقرآينُمنُغرائبُالرتكيبُ،
وتباينُالطرقُاليتُتنتزعُبواسطتهاُاملعاينُ،ومعرفةُألفاظُالقرآنُوفهمُمعانيهُ،وإدراكُأغراضهُوأبعادهُ .

(ُ)0ينظرُالنسخُاملخطوطةُ،شكلُ(ُ،)0ص.51
(ُ)4ينظرُالنسخُاملخطوطةُ،شكلُ(ُ،)2ص.57
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ويؤيد ُكالمنا ُهذا ُقول ُابن ُجماهدُ:فمن ُمحلة ُالقرآن ُالـمع ِرب ُالعامل ُبوجوه ُاإلعراب ُوالقراءاتُ
العارف ُباللغات ُومعاين ُالكالم ُالبصري ُبِ َعميب ُالقراءات ُاملنتقد ُلآلثار ُفذلك ُاإلمام ُالذي ُيفزع ُإليهُ
حفاظُالقرآنُيفُكلُمصرُمنُأمصارُاملسلمني(ُ .)0

وعلىُماُقررهُالعلماءُواتفقواُعليهُمنُالشروطُالواجبُتوافرهاُفيمنُيتصدىُلتفسريُكالمُاهللُ
عز ُوجلُ -وعلى ُما ُسوف ُتكشفه ُلنا ُالدراسة ُبإذن ُاهلل ُتعاىل ُأقولُ:بأن ُاإلمام ُاحلويف ُالتزم ُهذاُاملنهج ُيف ُكتابهُ ،فجاء ُكتابه ُمتكامال ُمن ُتلك ُاجلوانبُ ،مستوفيا ُتلك ُالشروطُ ،جامعا ُبني ُمناهجُ
التفسري ُاملتعددةُ ،فلقد ُمجع ُبني ُمنهج ُالتفسري ُاللغويُ ،مقتفيا ُآثار ُأئمته ُابن ُعباسُ ،وأيب ُعبيدُ،
والفراءُ ،والزجاجُ ،والنحاسُ.وبني ُمنهج ُالتفسري ُالنقلي ُمقتفيا ُآثار ُأئمتهُ -عبد ُالرمحن ُبن ُزيدُ ،وابنُ
جرير ُالطربيُ ،وبني ُمنهج ُاملتكلمنيُ ،وبني ُمنهج ُالتفسري ُالفقهيُ ،مقتفيا ُآثار ُأئمته-مالكُ،
والشافعيُ،وأيبُحنيفةُ،وسفيانُالثوريُ،واألوزاعيُ .
وليس ُمجعه ُبني ُاملناهج ُاملتعددة ُتكرارا ُلعمل ُالسلفُ ،بل ُمل ُيسبقه ُأحد ُمن ُالسلف ُهبذاُ
املستوعب ُلدقائق ُما ُجاء ُمن ُمناهجهمُ ،وهذا ُشأنُ
ُِ
السابق ُعليهُ ،
التأليف ُاجلامع ُاملست مله ُِم ُللرتاث ُ ُِ
العلماءُأنُيستلواُمنُالرتاثُبعدُأنُيستوعبوهُ،ويتخريواُمنهُماُشاءُاهللُ،مثُيضيفواُإليهُماُيوحيُبهُ
إخالصهمُ،وتأملهمُ،وإهلامهمُ .
وملا ُكانت ُطبيعة ُالبحث ُتقتضي ُبيان ُمنهجه ُيف ُكتابهُ ،رأيت ُأن ُأعرض ُمنهجه ُجممالُ ،ألنهُ
قدُسبقينُعددُمنُالباحثنيُففصلواُيفُمنهجهُتفصيالُ .

(ُ)0ابنُجماهدُ،أمحدُبنُموسىُبنُالعباسُالتميميُ،أبوُبكرُالبغداديُ(ت342ُ:هـ)ُ،كتاب السبعة في القراءاتُ،تُ:
شوقيُضيف،ط(،4مصرُ:دارُاملعارف0211،هـ).23،
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المبحث الثالث :مصادر المؤلف في الكتاب
يتبــنيُللقــارئُاملتخصــصُالــذيُيتــابعُأق ـوالُاحلــويفُ،ونقولــهُ،أنُمصــادرُكتابــهُواضــحةُ،جليــةُ،
وكأنهُوضعُهذهُاملصادرُبنيُيديهُالُيتعداهاُإىلُغريهاُُ.وأستطيعُأنُنقولُ:إنُاحلويفُقدُاعتمدُعلىُ
كتبُكثريةُ،ومصادرُمتنوعةُيفُفنونُخمتلفةُ،وبيانُذلكُعلىُالنحوُالتايلُ :
أوال :الكتب التي اعتمد عليها في المعاني واإلعراب:

ُ-0معاينُاإلعرابُللزجاجُ ُ:
اي }ُ:يقولُأحسنُمنزليتُ،
ُمثمـ َو َُ
ومنُأمثلةُذلكُقولُاحلويفُعندُإعرابُقوله تعالى{ُ:أ م
َح َس َن َ

وأكرمينُوائتمنينُفالُأخونهُ،قالُ:وقالُالزجاج(ُ:)0جيوزُأنُتكونُاهلاءُهللُعـزُوجـلُ،أيُ:أنُاهللُريبُ

أحس ــنُمث ـوايُيفُط ــولُمق ــاميُ.وك ــذاُأيض ــاُق ــالُعن ــدُإع ـرابُقول ــه تع ــالى{:قـ مرآَن ــا}نص ــبُعل ــىُ

احلال(ُُ)4أيُ:جمموعاُ .
ُ-4إعرابُالقرآنُللنحاسُ :

ـتُيوسـفُ}ُ:دخلـتُ
ومنُأمثلةُذلـكُقـولُاحلـويفُعنـدُإعـرابُقولـه تعـالى{ُ:قَـالواُأَئِنَّ َ
ـك َُألَنم َ

ألفُاالستفهامُعلىُ"إنك"ُيقرأُباالستفهامُ،وعلىُاخلرب(ُ .ُ)3
 -3معاين القرآنُللفراءُ :

ِ
ـف}ُ،
ُمــاُفَـ َّـرطمت مم ُِيفُيوسـ َُ
ُومــنُأمثلــةُذلــكُقــولُاحلــويفُعنــدُإعـرابُقولــه تعــالىَ {ُ:ومـ مـنُقَـمبــل َ

{ َمــا}ُيفُموضــعُرفــعُباالبتــداءَ {ُ،وِمـ مـنُقَـمبــلُ}ُاخلــربُ،ويكــونُ{ َمــاُفَـ َّـرطمت مُم}مبنزلــةُالتفـريطُأيُ:
{ َوِمـ مـنُقَـمبــلُ}ُتفـريطكمُيفُيوســفُ،ويكــونُ{ َوِمـ مُـن}ُمتعلقــةُباالســتقرارُ،و{قَـمبــلُ}ُمبــينُألنــهُ
(ُ)0ينظرُقسمُالتحقيقُ،ص.062
(ُ)4ينظرُقسمُالتحقيقُ،صُ.012
(ُ)3ينظرُقسمُالتحقيقُ،ص.312
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غايــةُوالتقــديرَ {ُ:وِمـ مـنُقَـمب ــلُ}ُهــذاُتف ـريطكمُ،وجيــوزُأنُتك ــونُ{ َمــا}ُزائــدةُ،ويكــونُالتق ــديرُ:

َن}ُوالتقــديرُ:
{ َوِمـ مـنُقَـمبــلُ}ُفــرطتمُ،وجيــوزُأنُتكــونُ{ َمــا}ُيفُموضــعُنصــبُعطــفُعلــىُ{أ َُّ
أوملُتعلمواُمنُقبلُهذاُتفريطكمُيفُيوسف(ُ .)0

ثانيا :كتب التفسير التي اعتمد عليها الحوفي:
ُ-0جامعُالبيانُللطربيُ ُ:
إنُكثرياُمنُُكتاب ُاحلويفُيفُبابُاملعىنُوالتفسريُمنقولُمنُتفسريُالطربيُ،الُسيماُاألقوالُ
املأثورةُومنُذلكُكالمُاحلويفُعندُقولهُيفُتفسريُاحلروفُاملقطعة ُيفُأولُسورةُالبقرةُ،إذُيقولُنقالُ
عنُابنُجريرُ:اختلفُأهلُالتفسريُوأهلُاللغةُفيهاُفرويُعنُعطاءُعنُأيبُالضحىُعنُابنُعباسُ
قال{ :امل}أناُاهللُأعلمُ،فـ{ الر}أناُاهللُأرىُ،و{املص} أناُاهللُأفصلُ،ورويُعنُسعيدُبنُ
جبري ُمثل ُذلك ُوروي ُعن ُعلي ُبن ُأيب ُطلحة ُعنه {امل} و {املص} و{كهيعص}وما ُأشبهُ
ذلكُأنهُقسمُ،أقسمُاهللُبهُ،وهوُمنُأمساءُاهللُجلُامسه(ُ .)4
ُ-4تفسريُابنُأيبُحامتُ،والطربيُ ُ:
فاحلويف-رمحه ُاهللُ -يقول ُنقال ُعن ُابن ُأيب ُحامت ُوالطربيُ:ىف ُتفسري ُقوله تعالى{ :إِ من ُيَ مس ِر مقُ
ُسَر َق ُأَخ ُلَه ُِم من ُقَـمبلُ}َُ ،وذكَِر ُأ َّ
ُامَرأَةِ ُالم َع ِزي ِز ُإِ َىلُ
ُحمب ِس ِه ُِيف ِّ
ُالس مج ِن َُ ُ ،كا َن َ
موى م
ب َ
َن َ
فَـ َق مد َ
ُسبَ َ
ُشك َ
ُ:
ِ
ِ
ض َح ِين ُِيف ُالن ِ
َّاسُ،
ُه َذاُالم َعمب َد ُالمعمبـَرِاينَّ ُقَ مد ُفَ َ
َزموج َهاُ ،أ مَمَره َُوأ مَمَرَهاُقالُالسدي قالتُاملرأةُلزوجهاُ:إِ َّن َ
ِ
ِ
ِِ
ِ ِ ِ
َخر َجُ
ُ،وخيمِربه ممُأ ِّ
ُ،ولَ مستُأطيقُأَ منُأ مَعتَذ َرُبِع مذ ِريُ،فَِإ َّماُأَ منُتَأم َُذ َن ُِيلُفَأ م
َين َُر َاومدته َ
ُع منُنَـ مفسه َ
يَـ معتَذرُإلَميه مم َ

(ُ)0ينظرُقسمُالتحقيقُ،ص.422
(ُ)4ينظرُقسمُالتحقيقُ،صُ.016
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ِ ِ
ِ
ِ
اُاآلي ِ
ِ
اتُ
ُ،وإِ َّماُأَ من َم
اُحبَ مستَِينُ،فَ َذل َ
اُرأَو م َ
ك ُقَـ مول ُاللَّه ُتَـ َع َاىل{ُ:مثَُّبَ َداُ َهل مم ُم من ُبَـ معد َ
ُحتبِ َسه ُ َك َم َ
ُم َ
فَأ مَعتَذ َر َ
لَيسجنـنَّهُح َّىت ِ
ني}ُاآليةُوقيلُ:احلنيُمعينُبهُ:سبعُسننيُ:قالهُعكرمة"(ُ .)0
ُح ٍُ
َ
َم
-3تفسريُعبدُالرزاقُالصنعاينُ ُ:
ف ُفَ َد َخلواُعليهُفَـ َعَرفَـه ممُ
فاحلويف ُمثال ُينقل ُعنه ُعند ُتفسريه ُلقوله ُتعاىلَ {ُ:و َجاءَ ُإِ مخ َوة ُيوس َ
َوه ممُلَهُممن ِكرو َُن}ُأيُ:دخلواُعلىُيوسفُفعرفهمُ،وهمُالُيعرفونه(ُ)4
عزو الحوفي إلى المصادرُ :
وأستطيعُأنُأقولُ:إنُاإلمامُاحلَويفُ-رمحهُاهللُ-أمنيُيفُنقلهُ،دقيقُفيهُ،عاملُمباُينقلُلكنه-

رمحه ُاهللُ -قلما ُيصرح ُبنقله ُمن ُالكتب ُاليت ُيعتمد ُعليهاُ ،جريا ُعلى ُاملتعارف ُعليه ُعند ُأهل ُالعلمُ
آنذاكُ ،إذ ُهم ُعلى ُعلم ُبذلكُ ،ويف ُالقليل ُالذي ُيصرح ُاحلويف-رمحه ُاهللُ -باملصدر ُالذي ُنقل ُعنهُ،
يكونُنقلهُحرفياُوقلماُيتصرفُيفُذلكُ .

(ُ)0ينظرُقسمُالتحقيقُ،ص.414
(ُ)4ينظرُقسمُالتحقيق،صُ.423
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المبحث الرابع :منهج الحوفي في كتابه البرهان:
أما ُعن ُمنهج ُاإلمام ُاحلَويف ُيف ُكتابهُ ،فيستطيع ُأن ُيعرفه ُأي ُقارئ ُببساطةُ ،ألنه ُقسم ُكتابهُ

تقسيما ُجيدا ُبالنسبة ُإىل ُعصرهُ ،حيث ُإن ُالتقسيماتُ ،والرتتيباتُ ،مل ُتكن ُقد ُنضجت ُيف ُعصرُ
اإلمام ُاحلَويفُ ،وإمنا ُكانت ُالنهضة ُقائمة ُعلى ُترتيب ُالعلوم ُاليت ُورثناها ُعن ُالعلماء ُاألجالءُ ،ألنُ
العلوم ُمن ُحيث ُهي ُمل ُتنضج ُإال ُيف ُالقرون ُاألربعة ُاألوىلُ ،وجاء ُبعد ُذلك ُعلماء ُليشرحواُ ،ويرتبواُ
ترتيباُعلمياُ .
أوال :منهجه في ترتيب كتابه
إن ُمنهج ُاإلمام ُاحلَويف-رمحه ُاهلل-كان ُواضحا ُيف ُكتابه ُحيث ُوضع ُله ُخطوطا ُواضحةُ

املالمحُ ،سار ُعليها ُمن ُأول ُالكتاب ُإىل ُآخرهُ ،كما ُهو ُواضح ُمن ُالعناوين ُاليت ُذكرها ُيف ُكتابهُ
وذلكُعلىُالنحوُالتايلُ :
ُ -0يقدم ُاحلويف ُبني ُيدي ُتفسري ُالسورة ُأمورا ُتتعلق ُهبا ُهي ُكاملدخل ُهلا ُكاسم ُالسورة ُوماُ

ـالم"ُمث ُيذكر ُالتنزيل ُفيقول"ُ:قالُ
وسف عليه َّ
ورةُ يُ َ
السـ ـ ُ
يتعلق ُبنزوهلا ُوحنو ُذلكُ ،فمثال ُيقولُ "ُ:س َ
ابن عباسُ:نزلتُمبكةُفهيُمكية"ُ.مثُيفسرُآياتُالسورةُ،وخيتمُالسورةُبذكرُعددُآياهتاُ .
ُ -4يرتب ُتفسري ُاآليةُ ،أو ُاآليات ُترتيبا ُدقيقاُ ،حسب ُعلوم ُالقرآنُ ،فيبدأ ُبذكر ُاآليةُ ،أوُ
اآلياتُاليتُيريدُتفسريهاُحسبُترتيبُاملصحفُبروايةُورشُعنُنافع(ُ.)0مثُيبدأُالتفسريُبالقولُيفُ
اإلعرابُ ،وهو ُال ُيقصد ُباإلعراب ُضبط ُأواخر ُالكلم ُفقطُ ،إمنا ُقصد ُاإلعراب ُمبعناه ُالواسع ُفهوُ
(ُ)0فائدةُ:وقالُالضباعُ:وكانتُقراءةُعامةُاملصرينيُعلىُماظهرُيلُمنُتتبعُسريُالقراءُوتآليفهمُمنذُالفتحُاإلسالميُإىلُأواخرُ
القرنُاخلامسُاهلجريُعلىُطريقةُأهلُاملدينةُاملنورةُسيماُاليتُرواهاُورشُاملصريُعنُنافعُالقارئُاملدينُ،مثُاشتهرُبعدهاُبينهمُ
قراءةُأيبُعمروُالبصريُواستمرُالعملُعليهاُقراءةُوكتابةُيفُمصاحفهمُإىلُمنتصفُالقرنُالثاينُعشرُاهلجريُ،مثُحلتُحملهاُ
قراءةُعاصمُبنُأيبُالنجودُالكويف).الضباعُ،نورُالدينُعليُبنُحممدُبنُحسنُبنُإبراهيمُبنُعبدُاهللُ(ت0321:ه)ُ،اإلضاءة
في بيان أصول القراءةُ،ط(،0القاهرةُ:املكتبةُاألزهريةُللرتاث0241،هـ0555-م)ُ،ص.37
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جيمع ُبني ُالبحث ُاللغويُ ،والنحويُ ،وحنو ُذلكُ ،ويبدو ُذلك ُواضحا ُمن ُمجعه ُبني ُاملباحث ُاللغويةُ
كاملعاينُ ،واالشتقاقُ ،والتصريفُ ،والظواهر ُالصوتية ُمن ُجهةُ ،واملباحث ُالنحوية ُكالرتكيب ُواإلفرادُ
ودور ُذلك ُيف ُالكشف ُعن ُاملعىن ُمن ُجهة ُأخرىُ.وبعد ُأن ُيستويف ُالقول ُيف ُاإلعراب ُينتقل ُإىلُ
القولُيفُالقراءاتُوصلتهاُباملعىنُ ُ.
مث ُينتقل ُإىل ُالقول ُيف ُاملعىن ُوالتفسريُ ،فيكشف ُاللفظة ُاملفردةُ ،وداللتها ُاللغوية ُعن ُطريقُ
كشف ُالنظائرُوالنقيضُ،مثُيبنيُسببُنزولُاآليةُ،ويكشفُعن ُالناسخُواملنسوخُ،ويبنيُأنُالنسخُ
الُيكونُإالُيفُآياتُاألحكامُوبعدُأنُينتهيُمنُذلكُيكشفُاملعىنُمنُجوانبُعدةُ،فإنُكانتُ
اآليةُجمملةُفصلتُيفُآياتُأخرىُوضحهاُوبينهاُ،وإنُكانتُالسنةُقدُبينتهاُنصُعلىُذلكُوهوُ
يفُكلُهذاُيستشهدُبالشعرُ،وغريهُ،فإنُتعرضُلقصةُقرآنيةُبينهاُوذكرُأنُهذاُالقولُأقربُماُقالهُ
املفسرونُ،فإنُتعرضُملسألةُكالمية ُبينهاُونبهُعليهاُوناقشهاُ،فإنُكانُيفُاآليةُحكمُفقهيُ،نصُ
عليه ُومجع ُبني ُأقوال ُاألئمة ُوختري ُأجود ُتلك ُاألقوالُ ،مث ُإذا ُانتهى ُمن ُذلكُ ،ذكر ُما ُتضمنته ُاآليةُ
بعبارة ُجمملة ُتلخص ُحمتوى ُاآلياتُ ،مث ُينتقل ُللقول ُيف ُالوقف ُوالتمام ُلينهي ُتفسريه ُلآليةُ ،أوُ
اآلياتُ،وهوُيفُكلُهذاُيغلبُعليهُالطابعُاللغويُ،واالهتمامُباجلانبُاألسلويبُ،وصوالُللمعىنُ .
ثانيا :منهجه في اإلحالة والتكرار
ليس ُللحويفُ -رمحه ُاهللُ -منهج ُثابت ُيف ُاإلحالةُ ،أو ُالتكرارُ ،فهو ُحييل ُعلى ُماسبق ُأحياناُ
فيقولُ :كما ُتقدم ُأو ُقد ُتقدم ُأو ُسبق ُأو ُمثل ُما ُتقدم ُأوتقدم ُالقول ُفيهاُ .فمثال ُعند ُتفسريهُ
للحروف ُاملقطعة ُيف ُأول ُسورة ُيوسف-عليه ُالسالمُ -فيقول ُعند ُقوله ُتعاىل{ُ:الر} :قد ُتقدمُ
القولُفيه(ُ .)0

(ُ)0ينظرُقسمُالتحقيقُ،ص.330-303-442-411-022-016
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وأحيانا ُيكرر ُاملعلومة ُاليت ُيذكرها ُمتوسعا ُيف ُذلك ُأو ُخمتصراُ ،وأحيانا ُيزيد ُعليها ُمع ُتكرارهاُ
كتكرارهُُاالستشهادُباألبياتُالشعريةُ،واآلياتُالقرآنيةُ،ويقصدُبذلكُتوضيحُالغريبُاللغويُ.فعندُ

استَـميأَسوا ُ ِممنهُ ُ َخلَصوا ُ َِجنيًّا}:قالَِ {:جنيًّا}ُ :نصب ُعلى ُاحلالُ ،وهوُ
تفسري ُقوله ُتعاىل { :فَـلَ َّما ُ م
واحدُيؤديُعنُمجيعُ،ومجعهُأجنيةُوينشدُ ُ:

القول اختالف األ َْرشيَ ْه
إني إذا َما ال َق ْو ُم َكانُوا أَنْجيَ ْه *** وا ْختلف ُ
اك أ َْوصيني َوَال تُوصي بيَ ْه
ُهنَ َ
الرج َُلُأ مَجنوه َِجنيًّاُ،جعلُصفةُ،ومنهُقولهُتعاىلَ {ُ:وقَـَّربمـنَاهُُ َِجنيًّا} ويقالُللجماعةُ
يقالَ ُ:جنَ موتُُ َّ

جنوىُ ،وهم ُيتناجون ُتناجياُُ،وقال ُتعاىلَ {ُ:ما ُيَكونُ ُ ِم مُن ُ َمجن َوى ُثََالثٍَُة} ويقال ُجنوت ُأجنو ُجنوىُ

وأصلُالنجوُاالرتفاعُمنُاألرضُ،فاملناجاةُمثلُاملسارة(َ { .)0خلَصواُ َِجنيًّا}ُأيُخالُبعضهمُلبعضُ
يتناجون ُوال ُخيتلط ُهبم ُغريهمُ،والن ِ
َّج ُُّيُ:يكون ُواحداُ ،ومجاعةُ ،ألنه ُمصدر ُوكونه ُللجماعةُ:قولهُ
ٍ
ِ
ان} ُفهي ُيفُ
َّج َوى ُ ِم َُن ُالشمَّيطَ ُِ
تعاىلَ {ُ:وإِ مُذ ُه مُم ُ َمجن َوى}{ ،م مُن ُ َمجن َوى ُثََالثَُة} ُوالواحد ُ{إَِّمنَا ُالن م
هذهُاملناجاةُنفسهاُومنهُقولُالشاعرُ ُ:
ـب النَّج ّـي
وأحب نجوى الرجـ ـ ـ ــال فَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـُ*** ُكـ ْـن ع ْن ـ َد س ّـر َك ح َّ
والنجوىُو"النجي"ُيفُهذاُمبعىنُواحدُ،وهيُاملناجاة(ُ .)4

(ُ)0األندونيسيُ،مرجعُسابقُ،ص.422
(ُ)4ينظرُقسمُالتحقيقُ،ص.427
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مث ُيقول ُاحلويف ُيف ُتفسري ُسورة ُاجملادلة"ُ:النجوى"ُما ُينفرد ُبه ُاجلماعة ُأو ُاالثنان ُسرا ُكان ُأوُ
ظاهراُ ،ومبعىن ُجنوت ُالشيء ُيف ُاللغةُ:خلصته ُوألقيتهُ ،يقالُ:جنوت ُاجللد ُإذا ُألقيته ُعن ُالبعريُ.قالُ
الشاعرُ ُ:
فقلت انجوا عنها نجا الجلد إنه*** سيرضيكما منها َسنام وغاربُ ْه(ُ )0
ُ
وأحيانا ُال ُيكررُ ،مكتفيا ُمبا ُذكره ُيف ُموضع ُآخرُ ،كما ُيف ُباب"التصريف ُواالشتقاق"ُفقدُ
استَـميأَسواُ ِممنهُ}ُ،وملُيفصلُيفُنفسُاللفظةُ،
استَـميأ َُ
َس}ُعندُقولهُتعاىل{ :فَـلَ َّماُ م
فصلُيفُلفظة {ُ:م
الرسلُ}ُ .
استَـميأ َُ
عندُقولهُتعاىلَ {ُ:ح َُّ
َسُ ُّ
ىتُإِذَاُ م
ثالثا :منهجه في عرضه للمادة العلمية
تقدم القول في ترتيب الحوفي لمحتويات كتابه .وأما عن معالجته لهذه المحتويات فهو
يعرضها على النحو التالي:
ُ-0منهجه في إعراب اآلياتُ :
تناول ُاإلمام ُاحلَويف ُإعراب ُاآليات ُبشئ ُمن ُالتفصيل ُمل ُيفعله ُمن ُسبقه ُفهو ُيعرب ُمفرداتُ

اآليات ُحىت ُالواضح ُاملعروف ُفإنه ُقد ُيعربه ُيف ُكثري ُمن ُاألحيان ُحىت ُليخيل ُللقارئ ُأن ُهذا ُكتابُ
س ُ َوالم َق َمَُر ُ َرأَيمـتـه مُمُ
َّم َُ
إعراب ُللقرآنُُ ،فمثالُيقول ُعند ُقوله ُتعاىل{ُ:إِ ُِّ
َح َُد ُ َع َشَُر ُ َك موَكبا ُ َوالش م
ينُ َرأَيمتُ ُأ َ
يل ُس ِ
ُع َشَُر} ُيفُموضعُنصبُبـ { َرأَيمتُ}ُ،إالُأنهُمبينُ،
ين} ُ{إِ ُِّ
اج ِد َُ
َح َد َ
ين}مستأنفُ،و{أ َ
ُِ َ
و{ َكوَكبا}ُنصبُعلىُالتمييز{ُ،والشَّمسُوالم َقمرُرأَيـتـهم ُِيلُس ِ
ين}ُنصبُالشمسُوالقمرُ
اج ِد َُ
َ م َ َ ََ َ م م َ
م
(ُ)0األندونيسيُ،مرجعُسابق.221-232ُ،
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بإضمارُفعلُدلُعليهَ {ُ،رأَيمـتـه مُم} ُليعطفُماُعملُفيهُالفعلُ،والتقديرُ:ورأيتُالشمسُوالقمرُ
رأيتهمُ،وكىنُعنُالشمسُوالقمرُباهلاءُوامليمُوكذاُبالياءُوالنونُيفُساجدينُ،فإمناُذلكُللخربُعنهمُ
بفعل ُمن ُيعقلُ ،إذ ُالسجود ُال ُيكون ُإال ُممن ُيعقلُ ،واهلاء ُوامليم ُمفعول ُأولُ ،و {س ِ
ين }
اج ِد َُ
َ
يل}ُمتعلقُبـ{رأَيـتـه ُم}ُ،وإنُشئتُجعلتهُمتعلقاُبـُ{س ِ
ين }ُوعليهُاملعىنُ .
اج ِد َُ
مفعولُثاينُ ِ{ ،
َ
َم م
وق ــدُالُيكتف ــيُاإلم ــامُاحلَــويفُب ــإعرابُاآلي ــةُب ــلُإن ــهُكث ـرياُم ــاُي ــذكرُاآلراءُيفُاملس ــألةُالنحوي ــةُ
الواحدةُمثُيرجحُماُيـراهُراجحـاُُوهـذاُيؤكـدُحريـةُفكـرهُ،وإنُكـانُيـرجحُرأيُسـيبويهُيفُهـذهُاملسـألةُ
فهوُمعُاحلقُأينماُدارُ،ومنُاألدلةُعلىُذلكُ:قولهُيفُفاعـلُ"بـدا"ُيفُقولـهُتعـاىلُ { :مثَُّبَ َـداُ َهل مُـمُ ِم مُـنُ

ـات}ُفيقــولُ:واختلــفُيفُفاعــلُ{بَـ َـدا}ُفــذهبُســيبويهُإىلُأنُالفاعــلُ:مــاُدلُ
بَـ معـ ُِـدُ َمــاُ َرأَواُ ماآليَـ ُِ

عليهُ{ليَسجننه}ُأيُ:ظهرُهلمُأنُيسجنوهُ،وقالُاملـربد"ُ:الفاعـلُمضـمرُدلُعليـهُبـداُبتقـديرهُبـداُ
هلــمُبــداءُ(ُ")0وقيــلُ:الفاعــلُرأيُ:أيُبــداُهلــمُرأيُملُيكون ـواُيعرفونــهُوحــذفُلداللــةُالكــالمُعليــهُُ،
والوج ـ ــهُم ـ ــاُق ـ ــالُس ـ ــيبويهُألنُإذاُوج ـ ــدناُالظ ـ ــاهرُملُيق ـ ــدرُحمـ ـ ــذوفُ،وكـ ـ ــانُه ـ ــذاُالظ ـ ــاهرُال ـ ــذيُ

هو{لَيَ مسجنـُنَّهُ}ُملاُقامُمقامُالفاعـلُودلُعليـهُكأنـهُهـوُالفاعـلُ،وأمـاُقـولُاملـربدُفـإنُالفعـلُالُيـدلُ
منُلفظهُعلىُالفاعلُإمناُيطلبهُ(ُ .)4

-4منهجه في شرح المفردات ،وبيان معاني الكلمات الغريبة ،ومسائل اإلعالل
واإلبدال ،واللهجات ،والبالغةُ :
مثال شرح المفردات ،وبيان معاني الكلمات الغريبةُ ُ:

(ُ)0ينظرُقسمُالتحقيقُ،صُ.052
(ُ)4ينظرُقسمُالتحقيقُ،ص.052
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إن ُاإلمام ُاحلَويف ُيكثر ُمن ُالتفصيل ُيف ُمفردات ُاملادة ُوإرجاعها ُإىل ُأصلها ُمث ُبيان ُأصلُ

اشتقاقهاُويذكرُاملناسبةُبنيُاملادةُوالكلمةُاليتُيفسرهاُ ُ.

النجوى(ُ )0يف ُقوله ُتعاىلَ {:خلَصوا ُ َِجنيًّا} :أيُخالُبعضهمُلبعضُيتناجونُ
َُ
فيقول ُيف ُتفسري ُ
والُخيتلطُهبمُغريهمُ،و"النجي"ُيكونُواحداُومجاعةُألنهُمصدرُوكونهُللجماعةُقولهُتعاىلَ {ُ:وإِ مذُ
ُجنوىُثََالثٍَُة} ُوالواحدُ{إَِّمنَاُالنَّجو ِ
ُجنوى} ُو{ ِ
ان} ُفهيُيفُهذهُاملناجاةُ
ىُم َن ُالشمَّيطَ ُِ
ن
م
َ
م
مَ
م َ
ه مم َم َ
نفسهاُ،ومنهُقولُالشاعرُ ُ:
ـب النَّج ّـي
وأحب نجوى الرجـ ـ ـ ــال فَ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ُ ...كـ ْـن ع ْن ـ َد س ّـر َك ح َّ
والنجوىُو "النجي"ُيفُهذاُمبعىنُواحدُ،وهيُاملناجاة .
وأماُمثال اإلعالل واإلبدالُفهوُقولهُ ُ:
يف ُكلمة ُ{ َدلم َوهُ}(ُ )4يقولُ:ومجعُدلوُ"أدل"ُيفُالقليلُوالكثريُديلُ،بضمُالدالُوكسرهاُ،
واألصلُدلوُ،وعلىُوزنُفعولُ،قلبتُالمُالفعلُياءُ،وقلبتُالياء ُالزائدةُ،مثُأدغمتُالياءُيفُالياءُ،
وفعلتُذلكُ:ألنُاجلمعُبابُالستثقالُاجلمعُوحرفُالعلةُ،ولنفرقُبنيُالواحدُواجلمعُ،فمنُضمُ:
ِ
هُالكسرُبعدُالضمُاستثقاالُلهُ،ويقالُيفُمجعهُأيضاُ:دالءُ.ويقالُ:
فعلىُاألصلُ،ومنُكسرُُ:ك ِر
أدىلُالرجلُدلوهُإذاُأرسلهاُليستقيُهباُيدهلاُإدالُ،ودالهاُيدلوهاُدلواُ،إذاُمدهاُليخرجهاُ .
ُوأماُمثال اللهجاتُ ُ:
(ُ)0ينظرُقسمُالتحقيقُ،ص.426
(ُ)4ينظرُقسمُالتحقيقُ،ص.022
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ت} ُيقولُ:يعينُ:تعالُواقرب(ُ،)0وقالُابنُعباسُ:هلمُلكُ،
قوله ُعند ُقوله تعالىَ { :همي َُ
وقال ُالسدي ُواحلسنُ :هيت ُبالقبطية ُهلمُ ،وقال ُالكسائي ُوأبو ُعبيدةُ :هي ُلغة ُح َورانُ ،معناهاُ
ِ
ِ ِ
ُهميئَةُ،وهئتُلالثننيُ
تعالُ،ومنُضمُالتاءُفاملعىنُ:تَـ َهيَّأمتُلكُمنُقولُالقائلُ:همئتُل ممأ مَم ِر ُأَهيئ َ
واجلمعُوالذكرُواألنثىُفيهُسواءُ .
وأماُمثال البالغةُ ُ:
قولهُعندُتعرضهُملعاينُاالستفهامُ:إهناُللتوبيخُأوُالنفيُأوُالتقريرُ.فمثالُيقولُعندُقولهُتعاىلُ:
{أَفَأ َِمنوا ُ}(ُ )4ألف ُاالستفهام ُدخلت ُللتقرير{ .أَأ مَربَاب ُمتَـ َفِّرقو َُن} ُألف ُاالستفهام ُللتقريرُ
الُتَـ مع ِقلو َُن}(ُ)3األلفُللتقريرُوالتوبيخَ {ُ.ه مُلُ}(ُ)2حرفُاستفهامُفيهُمعىنُالنفيُ
والتوبيخُ{ .أَفَ َُ
بتقريرُوتوبيخ.
 --3نهجه في عرض القراءاتُ :
يالحظُعلىُمنهجُاإلمامُاحلويفُيفُعرضُالقراءاتُيفُسورةُيوسف-عليهُالسالمُ-ماُيليُ ُ:
ُأنُاحلويفُيقتصرُعلىُذكرُالقراءاتُالسبعُاليتُاتفقتُاألمةُعلىُتواترهاُوهيُقراءةُاألئمةُ:نافعُ ،وابن ُكثريُ ،وأيب ُعمروُ،وابن ُعامرُ،وعاصمُ،ومحزةُ ،والكسائيُ،وال ُيتعرض ُللقراءات ُالثالثُ

(ُ)0ينظرُقسمُالتحقيقُ،ص.067
(ُ)4ينظرُقسمُالتحقيقُ،ص.330
(ُ)3ينظرُقسمُالتحقيقُ،ص.334ُ،415
(ُ)2ينظرُقسمُالتحقيقُ،ص.422
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املتممة ُللعشرُ ،وهي ُقراءات ُاألئمة ُأيب ُجعفرُ ،ويعقوبُ ،وخلف ُالعاشرُ ،وهي ُقراءات ُاتفق ُغالبُ
القراءُعلىُتواترها(ُ،)0فلعلُاإلمامُاحلويفُيعتربُماُدونُالسبعُمنُالشواذُ .
ين}بفتحُ
فمثالُاالقتصارُعلىُالقراءاتُالسبعُ،الذيُهوُغالبُعليهُقولهُ:قرأُحفصُ{يَاُبـ ََُّ
الياءُ،وقرأُالباقون(ُ:)4بكسرها ،فمنُفتحُ:جعلهاُياءُالنفسُ،ومنُكسرُ:حذفهاُ،وجعلُالكسرُدالةُ
()3
ني} ُعلىُاإلفرادُ،والباقونُعلىُاجلمعُ،فاجلمعُ:ملعىنُعربُ،
لسائِلِ َُ
عليهاُ،وقرأُابنُكثري {ُ:آيَة ُلِ َّ

ألنُأمرُيوسفُ،وحديثهُكانُفيهُعربُ .
ُأنُاحلويفُتركُذكرُبعضُالقراءاتُالواردةُيفُالسبعُأحياناُُ.فمنُالقراءاتُاليتُتركُذكرهاُماُات}(ُ)2وقرأهاُ
ب}ُحيثُملُيذكرُأنُاإلمامُنافعاُقرأهاُباجلمع{ َغيَابَ ُِ
اجل ُِّ
وردُيفُكلمةَ {ُ:غيَابَ ُِ
تُ م
استَـميأَسوا ُ ِممنهُ ُ َخلَصواُ
الباقون ُباإلفرادُ ،كما ُمل ُيذكر ُاملصنف ُرواية ُالبزيُ ،يف ُقوله ُتعاىل{:فَـلَ َّما ُ م
ِ
استَايسوا}(ُ،)3وكذلكُيفُقوله تعالىَ {ُ:وَُالُتَـميأَسوا}ُ،قرأهاُ{ َوَُالُ
َجنيًّا}ُ،حيثُقرأهاُالبزيُ{ م
ىت ُإِذَاُ
تَايسوا}(ُ،)6وقوله تعالى{ :إِنَّهُ َُُال ُيَـميأَسُ} ُقرأها ُ{َُال ُيَايسُ}وكذلك ُيف ُقوله ُتعاىلَ {:ح َُّ
(ُ )0ابنُاجلزريُ،النشر في القراءات العشرُ،تُ:عليُحممدُالضباعُ(تُ 0321ُ:هـ)ُ(املطبعةُالتجاريةُالكربىُ،تصويرُدارُ
الكتابُالعلمية)ُ .27-33/0ُ ،الشنقيطىُ،أبوُحممدُعبدُاهللُبنُابراهيمُالعلوى(ُ ،تُ 0236ُ:م)ُ ،نشر البنود على مراقى
السعودُ،ط(ُ،0بريوتُ:دارُالكتبُالعلميةُ0215ُ،هـُُ0522ُ-م)ُُُ.75-77ُ/0ُ،
(ُ)4ينظرُقسمُالتحقيقُ،ص.043
(ُ)3ينظرُقسمُالتحقيقُ،ص.043
(ُ)2ينظرُقسمُالتحقيقُ،ُ،صُ.026ابنُاجلزريُ،النشر في القراءات العشر.453/4ُ،
(ُ)3قسمُالتحقيقُ،صُ.321ابنُاجلزريُ،النشر في القراءات العشر.213/0ُ،
(ُ)6ينظرُقسمُالتحقيقُ،صُ.453ابنُاجلزريُ،النشر في القراءات العشرُ،املرجعُالسابقُ.

73

الربهان يف علوم القرآن لإلمام احلَويف

التمهيد لتحقيق سورة

يوسف

ايس}ُوكذلكُتركُاملؤلف-رمحهُاهللُ-ذكرُوجهُلقنبلُ،يفُ
استَ َُ
الرسلُ}ُقرأهاَ {ُ:ح َُّ
استَـميأ َُ
َسُ ُّ
ىتُإِ َذاُ م
م
ب}ُحيثُقرأهاُبالياءُبعدُالعني(ُ .ُ)0
قولهُتعاىل{:أ مَرِس ملهُُ َم َعنَاُ َغداُنَـ مرتَـ مع ُِيُ َونَـ مل َع مُ
 ُأن ُاحلويف ُوقعت ُله ُأخطاء ُقليلة ُيف ُنسبة ُهذه ُالقراءات ُللقراءُ،فلم ُيضبط ُنسبة ُالقراءاتُِ
ني} {اقمـتـلوا}ُ،حيثُ
ض َال ٍُلُمبِ ٍُ
ملنُقرأُهباُضبطاُُتاماُ،فمنُذلكُعندُقولهُتعاىل{ُ:إِ َُّنُأَبَانَاُلَفيُ َ
()4
ال ُلِِفمتـيانِِ
اج َعلواُ
ُ
ُ
ه
ُ
ق
و
{
ُ
:
تعاىل
ُ
له
و
ق
ُ
يف
ُ
كذلك
و
ُ
،
مل ُيذكر ُأن ُابن ُعامرُ ،قرأها ُبضم ُالتنوين
َ
َ
َ م
َ

اعتَـه مُم}ُ ،حيث ُمل ُيذكر ُأن ُحفصاُ ،يقرأها ُكما ُيقرأهاُ ،محزة ُوالكسائي(ُ،)3وكذلك ُيف ُكلمةُ
بِ َ
ضَ
وءُإَُِّال}(ُ،)2ملُيستوفُذكرُاألوجهُعنُقالونُوالبزيُحيثُهلماُتسهيلُاهلمزةُاألوىل(ُ)3بنيُ
الس ُِ
{بِ ُّ
ت}ُأنُابنُعامرُيقرأهاُوقفاُ{يَاُأَبَه}ُونسبهاُ
بنيُكذلكُ،وكذلكُذكرُيفُقولهُتعاىل{ُ:يَاُأَبَ ُِ
إىل ُابن ُكثري ُبلفظ ُ(روي ُعن ُابن ُكثري) ُ(ُ )6مع ُأن ُابن ُكثري ُيقرأها ُكابن ُعامر ُوجها ُواحدا ُيفُ
الوقف(ُ .)7

(ُ)0ينظرُقسمُالتحقيقُ،ُ،صُ.030ابنُاجلزريُ،النشر في القراءات العشر.453/4ُ،
(ُ)4ينظرُقسمُالتحقيقُ،ُ،صُ.034ابنُاجلزريُ،النشر في القراءات العشر.443/4ُ،
(ُ)3ينظرُقسمُالتحقيقُ،صُ.422ابنُاجلزريُ،النشر في القراءات العشر.453/4ُ،
(ُ)2ينظرُقسمُالتحقيقُ،ُ،صُ.421
(ُ)3ابنُاجلزريُ،النشر في القراءات العشر.323/0،
(ُ)6ينظرُقسمُالتحقيقُ،صُ.004
(ُ)7ينظرُقسمُالتحقيقُ،صُ.004ابنُاجلزري ،النشر في القراءات العشر.030/4ُ،

74

الربهان يف علوم القرآن لإلمام احلَويف

التمهيد لتحقيق سورة

يوسف

ُأن ُاحلويف ُإذا ُأورد ُقراءات ُليست ُمن ُالقراءات ُالسبع ُيسميها ُبالقراءات ُالشاذة ُوإن ُكانتُقراءة ُأحد ُالقراء ُالثالثة ُاملتممة ُللعشرةُ،فالظاهر ُمن ُمنهجه ُأنه ُخيتار ُتواتر ُالقراءات ُالسبع ُفقطُ،
وهذاُماُيفهمُباالستقراءُيفُمصنفهُ ،ومثال ُذلك ُما ُذكره ُيف ُكلمة{ُ:متَّكا} ُحيث ُذكر ُأهنا ُمنُ
الشاذةُ،رغمُأهناُقراءةُأيبُجعفرُاملتواترةُعندُالقراء(ُ،)0حيثُيقولُ:قالُجماهدُ:منُقرأُ{متَّ َكأُ}ُ
فهوُالطعامُ،ومنُقرأُ{متَّ َكاُ}ُوهيُقراءةُشاذةُ:فهوُاألترج(ُ.)4
ُ -أن ُاحلويف ُيورد ُبعض ُالقراءات ُالشاذة ُأحياناُ ،ومن ُأمثلة ُذلك ُيف ُغري ُسورة ُيوسف-عليهُ

السالمُ -قوله ُعند ُتفسري ُقوله تعالى{ُ :إِ مُن ُيَ مدعو َُن ُ ِم مُن ُدونُِِه ُإَُِّال ُإِنَاثا}(ُ :)3وروي ُأنه ُكان ُيفُ
مصحف ُعائشة ُرضي ُاهلل ُعنها{ُ:إِ مُن ُيَ مدعو َُن ُ ِم مُن ُدونُِِه ُإَُِّال}"أوثانا"ُُ ،وكان ُابن ُعباس ُيقرأهاُ:
{إَُِّال}"ُأثناُ"ُمجع ُوثنُ ،وكان ُغريه ُيقولُ:أنثا ُالنون ُقبل ُالثاء ُمجع ُاإلناث ُعلى ُأنثُ ،كما ُجيمعُ

الثمار ُعلى ُمثرُ ،ومل ُيقرأ ُبشيء ُمن ُهذا ُيف ُاملشهورُ ،وا ِإلناثُ ُمجع ُأنثىُ ،وهي ُقراءة ُالعامة ُاليت ُالُ
ينبغيُأنُتتجاوز(ُ .)2

ُ-2منهجه في األحكام الفقهية:
مل ُيتناول ُاملصنف-رمحه ُاهللُ -يفُسورةُيوسفُ-عليهُالسالمُ-حبث ُشيئُمنُاملسائل ُالفقهيةُ
من ُعباداتُ ،ومعامالتُ ،ليعرف ُمن ُخالهلا ُمذهبه ُالفقهيُ ،ولكن ُمن ُخالل ُاطالعي ُعلى ُمنُ
(ُ)0ابنُاجلزريُ،النشر في القراءات العشر.355/0ُ،
(ُ)4ينظرُقسمُالتحقيقُ،ص.051
(ُ)3سورةُالنساءُ،اآلية.007ُ:
(ُ)2ينظرُاإلندونيسيُ،مرجعُسابقُ.467ُ -ُ466ُ،فائدةُ:ويتضحُمماُسبقُحسبُظينُ،أنُاإلمامُاحلويفُملُيكنُملما ُبعلمُ
القراءاتُالشريفُ،ولكنُلهُفيهُمشاركةُ،واهللُتعاىلُأعلم.
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سبقين ُيف ُحتقيق ُهذا ُالكتاب ُاملباركُ ،تبني ُيل ُأن ُاإلمام ُاحلَويف ُيسوق ُاألحكام ُاملستنبطة ُمن ُاآليةُ

أوالُ ،مث ُيفصل ُهذا ُاحلكم ُأحياناُ ،ويسوق ُفيه ُأقوالُالعلماء ُوخباصة ُاألئمة ُاألربعةُ ،إال ُأنه ُيذكر ُأباُ
حنيفةُأحيانا-بالنعمان والكويف(ُ)0كماُيذكرُأصحابهُ،بأصحابُالرأيُ .

(ُ)0األندونيسيُ،مرجعُسابقُ،ص.035
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وقلماُيذكرُاملذهبُاحلنبلي(ُ .)0
فمثال ُيقول ُيف ُحكم ُتارك ُالصالةُ:واختلف ُيف ُتارك ُالصالة ُعامدا ُحىت ُيفوت ُوقتها ُبغريُ
عذرُ ،فقال ُإبراهيم ُالنخعيُ ،وأيوب ُالسجستاينُ ،وابن ُاملباركُ ،وأمحدُ ،وإسحاقُ:هو ُكافرُ.وقالُ
مالكُ،ومحادُبنُزيدُ،ووكيعُ،والشافعيُ،ومكحولُ:يستتابُثالثاُ،فإنُصلىُيفُالثالثُ،وإالُقتلُُ،
وقالُالزهريُ،والنعمانُ:إنُكانُإمناُتركهاُألنهُابتدعُديناُغريُاإلسالمُ،قتلُوإنُكانُإمناُهوُفاسقُ،
ضربُضرباُمربحاُ،وسجنُ.وروىُعنُجابرُبنُعبدُاهللُقالُ:قالُرسولُاهللُصلىُاهللُعليهُوسلمُ:
الصالَُةِ"(ُ ،)4وصلى ُعمر ُرضي ُاهلل ُعنه ُوجرحه ُيثعب ُدماُ
س ُبَـ م َُ
"لَمي َُ
ني ُالم َعمب ُِد ُوالمك مف ُِر ُأ مَُو ُالش مِّرُِك ُإِ ُالَُّتَـ مركُ ُ َّ
الحظُيفُاإلسالمُألحدُتركُالصالة(ُ.)3وقالُعليُرضوانُاهللُعليهُ،وابنُعباسُ:
حنيُطعنُ،وقالَُّ ُ:
ص ُِّلُفَـه َُوُ َكافِرُ(ُ .)0()2
َم مُنُ َُملمُي َ

(ُ)0األندونيسيُ،مرجعُسابقُ،صُ.326ُ،032ُ،030
(ُ)4صحيح مسلمُ،كتاب اإليمانُ،بابُبيانُإطالقُاسمُالكفرُعلىُمنُتركُالصالةُ،22ُ/0ُ،رقمُاحلديثُُ.24وملُأقفُ
ِ
ِ
ُالصالَةُِ.سنن الدارمي كتاب
نيُالمك مف ُِرُ-إِالَُّتَـ مرك َّ
نيُالش مِّركُ-أ مَوُبـَ م َ
نيُالم َعمبد َُوبـَ م َ
سُبـَ م َ
عليهُبلفظُاملصنفُوذكرُالدارميُحنوهُ،فقالُ:لَمي َ
الصالةُ،بابُ:يفُتاركُالصالةُ،صُ،303ُ:رقمُاحلديثُُ.0361واحلديثُرواهُمجعُ،وألفاظهُمتقاربة.
(ُ)3موطأ مالكُ،كتابُالطهارةُ،بابُالعملُفيمنُغلبهُالدمُمنُجرحُأوُرعافُ،02ُ/0ُ،رقمُاحلديثُُ.30ولفظهُأنُاملسورُ
بنُخمرمةُ"دخلُعلىُعمرُبنُاخلطابُمنُالليلةُاليتُطعنُفيهاُ،فأيقظُعمرُلصالةُالصبحُ،فقالُعمر«ُ:نعمُ.والُحظُيفُ
اإلسالمُملنُتركُالصالة»ُ،فصلىُعمرُ،وجرحهُيثعبُدما"ُ.واألثرُرواهُمجعُبألفاظُمتقاربة.

الر محبَُِةُ
(ُ)2مصنف ابن أبي شيبةُ،كتابُاإلميانُُ،070ُ/6رقمُاألثرُُ،31236منُكالمُعليُولفظهُ:أَتَىُ َعلِيًّاُ َرجلُُ َوه َُوُِ ُ
يف ُ َّ
نيُ،ما ُتَـرى ُِ ُ ٍ
ِِ
فَـ َق َُ ِ
ص ُِّل ُفَـه َُو ُ َكافِرُ»ُ.وأخرجه ُيف ُتعظيم ُقدر ُالصالة ُحممد ُبنُ
صلِّي؟ ُقَ َُ
الَ «ُ:م مُن ُ َُملمُي َ
يف ُ مامَرأَُة َُُال ُت َ
الُ:يَا ُأَم َُري ُالمم مؤمن َُ َ َ
الص َالَُةُفَـ َق مُدُ
نصرُاملروزيُيفُ"بابُذكرُإكفارُتاركُالصالة"ُُ،511ُ/4رقمُاألثرُُ،535منُكالمُابنُعباسُولفظهَ «ُ:م مُنُتَـَرَُكُ َّ
َك َُفَُر»ُ ،وحكاه ُابن ُعبد ُالرب ُعنهما ُبصيغة ُالتمريضُ ،فقالُ:فروى ُعن ُعليُ،وابن ُعباسُوجابرُ ،وأيب ُالدرداء[ُ ،بابُتكفري ُتاركُ
الصالة]ُقالوا"ُ:من ُمل ُيصل ُفهو ُكافر"ُ.االستذكار ُالبن ُعبد ُالربُ.025/4ُ ،وقال ُاأللباينُ:ضعيف ُموقوف ُعن ُعليُ ،وابنُ

عباسُ.ضعيفُالرتغيبُوالرتهيب.21/0ُ،
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ُ-3منهجه في بيان المعاني العامة ،وما تضمنته اآلياتُ :
يأيتُاإلمامُاحلويفُيفُهذاُالبابُبشرحُجمملُملاُتضمنتهُاآلياتُ،وأسلوبه يفُهذاُاجلانبُحيتاجُ
أحيانا ُلصعوبة ُيف ُالفهم ُملا ُيأيت ُبه ُمن ُعبارات ُتلبس ُأحيانا ُمما ُجيهد ُاحملقق ُكثرياُ ،فمثال ُيقول ُفيماُ
استَـميأَسواُ ِممنهُُ َخلَصواُ َِجنيًّا}ُ،إىلُقولهُتعاىل{ُ:إِنَّهُُه َُوُالم َعلِيمُُ
تضمنهُاملعىنُبعدُقولهُتعاىل{ :فَـلَ َّماُ م
احلَ ِكيمُ} ُاآليةُ .23-24-20 -21ُ:قالُ:وقدُتضمنت اآليات البيان ُعماُتوجبهُشدةُاحملبةُيفُ
م
سببُنقضُاملعاهدةُمنُإظهارُالبدر(ُ،)4لئالُيتوهمُاختيارُالنقضُعلىُركوبُالقبيحُمنُاألمرُ،
والبيانُعماُيوجبهُنقضُالعهدُمنُاالعتداءُمباُوقعُألجلهُمماُالُميلكهُاملعهودُبهُ،مماُملُحيتبسهُوالُ
قدرُأنُيكونُمثلهُ،والبيانُعماُيوجبهُطلبُالتصديقُمنُاالستشهادُبأهلُاخلربةُحىتُيتواترُمنُ
اخلربُماُيزولُمعهُالشكُويرفعُالريبُ،والبيانُعماُيوجبهُالتعهدُيفُشدةُاحملنُمنُالصربُاجلميلُ
ُوجل ُمنُجتديدُالنعمةُ،وكشفُالبليةُعلىُماُوعدُالصابرينُمنُ
والطمعُفيماُي
َّ
أيتُمنُقبلُاهللُعز َّ

اخلريُيفُالعاقبة(ُ .)3

ُ-6منهجه في القول في الوقف والتمامُ :
إن ُاإلمام ُاحلويف ُخيتم ُتفسري ُاآليةُ ،أو ُاآليات ُحبديثه ُعن ُالقول ُيف ُالوقف ُوالتمام ُدائماُ،
ويتعرض ُلكل ُوقف ُويسميه ُتاماُ ،أو ُكافياُ ،أو ُغريمهاُ ،كما ُهو ُمعروف ُعند ُالعلماء ُاألجالءُ ،وإنُ

(ُ)0األندونيسيُ،مرجعُسابقُصُ.ُ402ُ-407وذكرُاملصنفُالقتلُاخلطأُصُ.021-046والقتلُالعمدُُ031ُ-ُ22وقصرُ
الصالةُُ410ُ-050وصالةُاخلوفُصُ400ُ-ُ416واحملرماتُمنُاملأكلُصُ322ُ-ُ321وأحكامُالصيدُصُ362-332
وذبائحُأهلُالكتابُونكاحُاحملصناتُُ.373ُ-ُ365وحكمُالوضوءُ،صُُ324والقولُيفُالشهادةُ،صُ.331ُ-ُ332
)ُيفُ"د"ُُ:الندرُ.وهذانُاللفظانُمماُأشكالُعليُيفُتضمنيُاملعىنُ،واهللُتعاىلُأعلم.
(4
َّ
(ُ)3ينظرُقسمُالتحقيقُ،ص.451
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كانُفيهُخالفُيذكرهُ،لكنهُيلتزمُاالختصارُإالُأنهُيفردُلهُعنواناُدائماُيفُآخرُحديثهُعنُاآلية ،أوُ
اآلياتُاليتُيفسرها.
انُ َعدوُُمبِنيُ}"ُ:القولُ
كُ َكميداُإِ َُّنُالشمَّيطَا َُنُلِ مِإلنم َس ُِ
فمثالُيقولُعندُقولهُتعاىل{ُ:فَـيَ ِكيدواُلَ َُ
ِ ِ
ِ
اق}متام ُ ُعندُ
يم َُوإِ مس َح َُ
يف ُالوقف ُوالتمامَ { :كميدا}كافُ ،وكذلك ُ{ َعدو ُمبنيُ}{ُ ،إبمـَراه َ
ُ
ِ
نافع ُ ُوعند ُغريه{ُ ،علِيم ُح ِ
ني}كافُ
ُض َال ٍل ُمبِ ٍُ
ُع
ن
حن
و
{
ُ
،
}
يم
ُ
ك
َ
م
صبَةُ}كاف ُ ،و{لَفي َ
م
َ َ
َ

أيضا"(ُ .)0

(ُ)0ينظرُقسمُالتحقيقُ،ص.042
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المبحث الخامس :قيمة الكتاب العلمية ،وثناء العلماء عليه
الُخيفىُعلىُكلُمنُلهُباعُيفُهذاُالفنُ،بأنُمنُاستشهدُبالنقلُمنُكتابُ،ونسبهُلصاحبهُ
فقد ُاعتمدهُ ،وأثىن ُعليه ُضمناُ ،ومن ُهؤالء ُاألئمة ُاألعالمُ:أبو ُحيانُ ،والسمني ُاحلليبُ،وابن ُعادلُ،
عظمُمكانتهُعندهم(ُ .)0
وابنُهشامُ،وأبوُاحلسنُالقريواينُ،واأللوسيُ،وغريهمُكثريُمماُيؤكدُ َُ
وممنُوثقُالكتاب وأثىنُعليهُاإلمامُابنُدحيةُالكليبُ(تُُ633هـ)ُفقدُأكثرُيفُكتابهُ"هنايةُالسولُ
يفُخصائصُالرسول-صلىُاهللُعليهُوآلهُوسلم"ُمنُاإلحالةُإىلُكتابُ[البرهان في علوم القرآن]ُ
أليبُاحلسنُعليُبنُإبراهيمُاحلويفُ،وقالُيفُإحدىُإحاالته"ُ:فحكىُأبوُاحلسنُعليُبنُإبراهيمُ
احلويفُيفُكتابهُالربهانُيفُعلومُالقرآنُ،وهوُعنديُيفُثالثنيُجملداُ،وحدثينُبهُمجاعةُمنُأشياخُ
إجازة(ُ ُ.)4
وقالُالزركشيُيفُالربهانُيفُعلومُالقرآنُ:يفُالنوعُالعشرينُ:معرفةُاألحكامُمنُجهةُإفرادهاُ
وتركيبهاُ،ويؤخذُذلكُمنُعلمُالنحوُ،وقدُانتدبُالناسُلتأليفُإعرابُالقرآنُ،ومنُأوضحهاُكتابُ
احلويف(ُ ُ.)3
وقالُالسيوطيُيفُاإلتقانُ:يفُالنوعُاحلاديُواألربعنيُ:يفُمعرفةُإعرابهُأفردهُ.بالتصنيفُخالئقُ
منهمُمكيُ،وكتابهُيفُاملشكلُخاصةُ،واحلويفُوهوُأوضحها(ُ ُ.)2
(ُ)0ينظرُقسمُالدراسةُ،ص.37
(ُ)4نصارُ،عمارُعبودىُحممدُحسنيُ(معاصر)ُتطور كتابة السيرة النبوية...،بتصرفُ ،طُ(،0بغدادُ:الثقافيةُالعامةُ0202ُ،
هـ)ُ،ص.323ُ:
(ُ)3الزركشيُ،أبوُعبدُاهللُبدرُالدينُحممدُبنُعبدُاهللُبنُهبادرُ(ت752ُ:هـ)،البرهان في علوم القرآنُ،تُ:حممدُأبوُالفضلُ
إبراهيمُ،طُ(ُ،0دارُإحياءُالكتبُالعربيةُعيسىُالباىبُاحلليبُوشركائهُ0376،هـُُ0537ُ-م).310ُ/0ُ،
(ُ )2السيوطيُ ،اإلتقان في علوم القرآن ُتُ :حممد ُأبو ُالفضل ُإبراهيمُ ،ط(ُ ،0اهليئة ُاملصرية ُالعامة ُللكتاب0352ُ ،هـُ/
0572م)ُ.315ُ/4
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وقدُقالُحاجيُخليفةُيفُكشفُالظنونُ:الربهانُيفُتفسريُالقرآنُللشيخُأيبُاحلسنُعليُبنُ
إبراهيمُبنُسعيدُاحلويفُ،املتوىفُ:سنةُثالثنيُوأربعمائةُ،وهوُكتابُكبريُ،يفُعشرُجملداتُ،ذكرُفيهُ:
اإلعرابُ،والغريبُ،والتفسري(ُ ُ.)0
وقدُقالُالزمرقاينُيفُمناهلُالعرفان"ُ:ظفرتُيفُدارُالكتبُاملصريةُبكتابُلعليُبنُإبراهيمُبنُسعيدُ
ُّ

الزمرقاينُ
الشهري ُباحلويفُ ،املتوىف ُسنة ُُ 231هـُ ،امسه ُ[البرهان في علوم القرآن]ُ "...مث ُاستعرض ُّ
بعضُاألجزاءُاليتُوقعُعليهاُفقال"ُ:يعرضُاآليةُالكرميةُبرتتيبُاملصحفُمثُيتكلمُعليهاُمنُعلومُ
القرآنُخمصصاُكلُنوعُمنهاُبعنوانُ،فيسوقُالنظمُالكرميُحتتُعنوانُ:القولُيفُقولهُعزُوجلُ.وبعدُ
أنُيفرغُمنهُيضعُهذاُالعنوانُ:القولُيفُاإلعرابُويتحدثُعنهاُمنُالناحيةُالنحويةُواللغويةُ،مثُيتبعُ
ذلكُهبذاُالعنوانُالقولُيفُاملعىنُوالتفسريُ،ويشرحُاآليةُباملأثورُواملعقولُ،مثُينتقلُمنُالشرحُإىلُ
العنوانُاآليتُ:القولُيفُالوقفُوالتمامُمبيناُحتتهُماُجيوزُمنُالوقفُ،وماُالُجيوزُ.وقدُيفردُالقراءاتُ
بعنوان ُمستقلُفيقول ُالقولُيف ُالقراءةُ .وقد ُيتكلمُيف ُاألحكام ُالشرعية ُاليت ُتؤخذ ُمنُاآلية ُعندُ

ُجتدوه ِ
اُألَنمـف ِسكم ُِمن ُخ ٍري َِ
اُالزَكا َة ُوماُتـ َقدِّمو ِ
ُعمن َدُ
عرضهاُففيُآيةُقوله تعالىَ {:وأَقِيمو َّ
م م َم
اُالصال َة َُوآتُو َّ َ َ

اللَُِّه} ُمنُسورةُالبقرةُيذكرُأوقاتُالصالةُ،وأدلتهاُ،وأنصبةُالزكاةُ،ومقاديرهاُ.ويتكلمُعن ُأسبابُ

النزولُ،وعلىُالنَّسخُ،وماُإىلُذلكُعندُاملناسبةُ.فأنتُترىُأنُهذاُالكتابُأتىُعلىُعلومُالقرآنُ
ولكنُالُعلىُطريقةُضمُالنظائرُواألشباهُبعضهاُإىلُبعضُحتتُعنوانُواحدُلنوعُواحدُ،بلُعلىُ
طريقةُالنشرُوالتوزيعُتبعاُالنتشارُاأللفاظُاملتشاكلةُيفُالقرآنُوتوزعهاُ.حىتُكأنُهذاُالتأليفُتفسريُ
منُالتفاسريُ،عرضُفيهُصاحبهُألنواعُمنُعلومُالقرآنُعندُاملناسباتُ.وأياُماُيكنُهذاُالكتابُفإنهُ
جمهودُعظيمُ،وحماولةُجديرةُبالتقديرُيفُهذاُالبابُ.جزىُاهللُمؤلفهُخريُاجلزاء"(.)4

(ُ)0حاجيُخليفةُ،مصطفىُبنُعبدُاهللُكاتبُجليبُالقسطنطيينُ(ت0167ُ:هـ)ُُعنُأساميُالكتبُوالفنونُ(،بغدادُُ:مكتبةُ
املثىن0520ُ،م).420ُ/0ُ،
)ُالزمرقاينُ،مرجعُسابق.32ُ/0ُ،
(ُّ 4
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المبحث السادس
وصف النسخ الخطية
النسخة األولىُ :
وهي ُاألصل ُالذي ُاعتمدت ُعليها ُبعد ُاحلصول ُعليها ُمن ُمركز ُامللك ُفيصل ُللبحوثُ
والدراساتُاإلسالميةُ.ووصفُهذاُاملخطوطُُكالتايلُ :
ُ-0صفتهُ:مصورُعلىُاسطوانةُ .
ُ-4مكانُحفظهُ:مكتبةُجامعةُاليدنُهبولنداُ .
ُ-3ورقمهُيفُمكتبةُاألصلُ .or 345ُ:
ُ-2رقمهُباملركزُ ُ-3051:
ُ-3رقمُاجلزءُ:الثالثُعشرُ ُ.
ُ-6نوعُاخلطُ:نسخيُواضحُ .
ُ-7اسمُالناسخُ:ملُيذكرُُ .
ُ-2تاريخُالنسخُ:وهوُيفُالقرنُالسابعُاهلجريُتقديراُُوذلكُبسؤايلُألهلُالفنُيفُمركزُامللكُ
فيصلُللبحوثُوالدراساتُاإلسالميةُ .
ُ-5عددُاألوراقُ 433ُ:
ُ-01عددُاألسطرُ:ستةُعشرُسطراُ .
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وح قَ ْد
يبدأ ُهذا ُاملخطوط ُبسورة ُهودُ -عليه ُالسالمُ -من ُتفسري ُقوله تعالى{ُ:قَالُوا يَا نُ ُ
ض َالل} ُسورة ُالرعدُ ،اآليةُ:
ين إ َّال في َ
َج َ
ادلْتَـنَا} ُإىل ُتفسري ُقوله تعالىَ {ُ :وَما ُد َعاءُ الْ َكافر َ
ُ.02ويتكون ُمن ُتسع ُوتسعني ُلوحةُ ،وقد ُأخذ ُتفسري ُسورة ُهودُ ،أخي ُوزميليُ/عبد ُاملنعم ُحممدُ
خطابُدراسةُ،وحتقيقاُ،معتمداُعلىُهذاُاملخطوطُاملباركُ .
وأخذت ُمن ُأول ُتفسري ُسورة ُيوسفُ -عليه ُالسالم-من ُاللوحة ُرقم ُالواحد ُبعد ُاملائة ُإىلُ
هنايتهاُ،لرقمُاللوحةُاإلحدىُوالثالثنيُبعدُاملئتنيُ .
ات الْكتَاب} ُإىلُ
ْك آيَ ُ
واجلزء ُاملتبقي ُمن ُأول ُتفسري ُسورة ُالرعد ُمن ُقوله تعالى{ :المر تل َ
ض َالل}اآليةُ .02ُ :وهذه ُالبقية ُمن ُسورة ُالرعدُ
ين إ َّال في َ
قوله تعالىَ {ُ :وَما ُد َعاءُ الْ َكافر َ
آخر ُعلى ُنفس ُاملنهجُ،بعد ُالتوجيهُ
سأختص ُهبا ُلنفسي ُإن ُشاء ُاهلل ُتعاىلُ ،ما ُدمت ُحياُ ،يف ُحبث ُ َُ

السديدُاملباركُ .

وهذهُالنسخةُمكتوبةُخبطُالنسخُغالباُ،وهيُغريُمنقوطةُإالُيفُكلماتُقليلةُ،وأحياناُجندهاُ
مضبوطةُالشكلُ،وملُتكتبُفيهاُاهلمزاتُ"القطع"ُُ:فيكتَبُلفظُ"قرأ"ُمثالُ"قرا"ُ(ُ .)0
وقدُالتزمُالناسخُبالعناوينُوفقُترتيبُاملؤلفُفيبتدئُباآلية ُالقرآنيةُاملشروحةُمنُأولُالسطرُ،
ويسبقها ُبلفظ ُقوله ُتعاىلُ ،أو ُقوله ُعز ُوجلُ ،مث ُاإلعراب ُمث ُ"القول ُيف ُالقراءة"ُمث ُ"القول ُيف ُاملعىنُ
والتفسري"ُُ...مثُخيتمُذلكُبـ"القول في الوقف والتمام"ُ .

(ُ)0ينظرُالنسخُاملخطوطةُ،شكل(ُ،)3ص.54
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والغريب ُأن ُالناسخ ُيفُكثريُمنُاملواضع ُمل ُيكمل ُالصالة ُعلى ُالنيب ُ-صلى ُاهلل ُعليه ُوسلمُ-
بلُكتبهاُهكذاُ"صلىُاهللُعليه"(ُ)0حبذفُالتسليمُ،والُأعرفُداعياُوالُدافعاُوالُتفسرياُهلذاُالفعلُ
وجل(ُ )4وأما ُإذا ُجاء ُذكر ُالصحابةُ
عز ُ َُّ
منهُ .ولكنه ُال ُيهمل ُالتعظيم ُغالبا ُعند ُذكر ُاهلل ُفيقولَُّ ُ :
فيقولُ :عمرُ -رضي ُاهلل ُعنهُ ،وعلي-رضوان ُاهلل ُعليه -وكذلك يوجد ُ"عليه ُالسالم" ُو"صلى ُاهللُ
عليه"(ُ)3بعدُذكرُيوسف-عليهُالسالم-واسمُعليُبنُأيبُطالبُ،وأغلبُالظنُأنُهذاُيشريُإىلُأنُ
اإلمامُاحلَويفُمالكيُاملذهبُ،فاملالكيةُعندهمُاالحرتامُظاهرُجداُأكثرُمنُغريهمُلرسولُاهلل-صلىُ

اهللُعليهُوسلمُ-وآللُرسولُاهللُ-صلىُاهللُعليهُوسلمُ-وآلثارهُوملدينتهُحىتُإنُاإلمامُمالكاُجعلُ

منُمذهبهُ،تقدميُعملُأهلُاملدينةُعلىُالرأي(ُ)2لقولهُ:هوُحجةُ،ألهناُمعدنُالعلمُ،ومنزلُالوحيُ،
وهباُأوالدُالصحابةُ،فيستحيلُاتفاقهمُعلىُغريُاحلقُ،وخروجهُعنهمُ .
وهذهُالنسخةُهباُكثريُمنُاألخطاءُوالتصحيفاتُفمثالُكتبُالبيتُ،هكذاُ :
ص ْبـر َجمي ـ ـ ـ ـ ــل ،وكالنَا ُم ْبتَـلَـى
إلي َج َملي طُ َ
ول ُّ
تشكوا َّ
الس َرى َ ...
والصوابُ :

(ُ)0ينظرُقسمُالتحقيقُ،ص.323ُ،340ُ،310ُ،452ُ،423ُ،433ُ،053ُ،072ُ،066ُ،003
(ُ)4ينظرُقسمُالتحقيقُ،ص.025ُ،021ُ،071ُ،033ُ،036ُ،016
(ُ)3ينظرُقسمُالتحقيقُ،ص.477ُ،072ُ،012
(ُ) 2ابنُقدامةُاملقدسيُ،أبوُحممدُموفقُالدينُعبدُاهللُبنُأمحدُبنُحممدُبنُقدامةُاحلنبليُ،الشهريُبابنُقدامةُاملقدسيُ(تُ:
641هـ)ُروضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب اإلمام أحمد بن حنبلُ،ط(،4مؤسسةُالريانُللطباعةُوالنشرُ
والتوزيع0243،هـ4114-م).200ُ/0ُ،
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الس َرى...صبر جميل فكالنا ُم ْبتَـلَى(.)0
إلي َج َملي طُ َ
ول ُّ
يشكو َّ

ُالسرىُُ...صبـر َِ
اُمجيالُفَكِالناُممبتَلىُوتكونُلفظة"ويشكو"ُبدالُمنُ
ُمجَلِيُط َ
وُإيل َ
()0كذاُيفُاألصلُولعلُالصوابُ:يَ مشك َّ
َم
ول ُّ َ
تشكوُوُفَكِالناُبدالمنُ"وكِالَنا"ُواهللُأعلمُ.وردُيفُ،سيبويهُ،مرجعُسابقُ.064/0ُ،الفراءُ،مرجعُسابقُ.32/4ُ،ابنُجريرُ،
مرجعُسابقُُ.75/02ُ،وملُأقفُعلىُقائله.
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ُالزنَا ُإِنَّه ُ َكا َنُ
ونادرا ُما ُخيطئ ُالناسخ ُيف ُلفظة ُقرآنيةُ ،فمثال ُعند ُقوله تعالىَ {ُ :وَال ُتَـ مقَربوا ِّ
(ُ)0
ِ
ُسبِيالُ}ُوالصوابُبدونُ(مقتا)ُ ُ.
اء
س
و
فَاح َشةُ َوَم مقتا َ َ َ َ

وها ُأَنمـت مُمُ
ومن ُاألخطاء ُعند ُتفسري ُالكلمات ُالقرآنية ُما ُجاء ُعند ُقوله ُتعاىلَ { :مسَّميتم َ
َمسَاءُ}{ ،أَنمـت مُم} ُتوكيد ُللتاء ُوامليمُ،
وها} ُيف ُموضع ُالنعت ُلـ ـ{أ م
َوآبَاؤك مُم}َ {" :مسَّميتم َ
هم}ُ"...والصوابَ {ُ:وآبَاؤك مُم}(ُ ُ.)4
{ َوآَبَاؤ مُ
ويف ُالنسخة ُبياضُ ،وسقط ُيف ُبعض ُاملواضعُ ،وذلك ُيف ُمثل ُقولهُ :وهو ُشيئ ُحيتاج ُإىلُ
( ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ)ُعلىُيوسف(.)3
النسخة الثانيةُ :
وأما ُالنسخة ُالثانيةُ :فموجودة ُيف ُدار ُالكتب ُاملصرية ُبرقم ُُ 35تفسري ُوهلا ُصورة ُيف ُمعهدُ
املخطوطات ُالعربية ُبالقاهرة ُبرقم ُُ 21علوم ُالقرآنُ ،وهي ُمكتوبة ُخبط ُعادي ُمقروءُ ،ومقاسهاُ
41.31ُ×02.31سمُ.وهيُثالثونُجملداُ،ولكنُاملوجودُمنهاُ،مخسةُعشرُجملداُفقطُ .
أما الجزء األولُ:فهوُمفقودُ .
ِ
اُماُنَ َك َحُ
ادتُ{وَم مقتا}ُوالصوابُبدوهناُكماُلقو
(ُ)0كذاُيفُاملخطوط ،ينظرُقسمُالتحقيقُ،صُُ.073ز
لهُتعاىل{ُ:وَالُتـَمنكحو َ
َ
َ
ِ
آباؤكم ُِمنُالنِّس ِاءُإَِّالُماُقَ مدُسلَ َ ِ
ُسبِيالُ}ُ،سورةُُالنساءُ،اآلية.44ُ:
اُو َساءَ َ
َ
َ
فُإنَّهُ َكا َنُفَاح َشة َُوَم مقت َ
َ م َ َ
ابُ{ُوآبَاؤك ممُ}ُللنصُالقرآين.
(ُ)4كذاُيفُاملخطوط،ينظرُقسمُالتحقيقُ،صُ.415والصو
َ
(ُ)3ينظرُقسمُالتحقيقُ،ص ُ.031بياضُباألصلُمبقدارُكلمة"ُ،رياضة".كماُقالُأبوُشامةُ"وهوُشيءُحيتاجُإىلُرياضةُ"ُنقالُ
عنُاحلويفُ.أبوُشامةُ،أبوُالقاسمُشهابُالدينُعبدُالرمحنُبنُإمساعيلُبنُإبراهيمُاملقدسيُالدمشقي(ُ،ت663ُُ:هـ)ُ،إبراز
المعاني من حرز األماني(ُ،بريوتُ:دارُالكتبُالعلمية).334/0ُ،
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وأما الجزء الثانيُ:فيبدأ ُمن ُقوله ُتعاىلُ {ُ:مثَّ ُبَـ َعثمـنَك مُم ُ ِم مُن ُبَـ مع ُِد ُ َم موتِك مُم ُلَ َعلَّك مُم ُتَ مشكرو َُن}ُ
اآليةُ 36ُ:من ُسورة ُالبقرة ُوينتهي ُعند ُقوله تعالىَ {ُ:وَم مُن ُيَـ مر َغبُ ُ َع مُن ُ ِملَُِّة ُإِبمـَر ِاهمي َُم ُإِال ُ َم مُن ُ َس ِف ُهَُ
نَـ مف َسهُ}ُمنُاآليةُ031ُ:منُسورةُالبقرةُ،وعددُأوراقهاُمائةُوعشرونُورقةُ .
وأما الجزء الثالث :فيبدأ ُمن ُقوله ُتعاىلَ {ُ:ولَك ٍُل ُ ِو مج َهةُ ُه َُو ُمولِّميـ َها} ُمن ُاآليةُ 022ُ:منُ
سورةُالبقرةُينتهيُعندُقوله تعالى{ُ:وه ُوُأَلَ ُُّدُ مِ
ص ُِام}ُمنُاآليةُ412ُ:منُسورةُالبقرةُ،وهيُيفُ
اخل َ
َ َ
ت ُكتابته ُيف ُالثامن ُوالعشرين ُمن ُمجادى ُاألوىل ُسنة ُتسع ُوستني ُبعدُ
مخس ُوستني ُورقة ُوأ ِّر َخ مُ
مخسمائةُ .

ض}ُمنُاآليةُ413ُ:منُ
يفُاأل مَر ُِ
ىلُ َس َعىُِ ُ
وأما الجزء الرابعُ:فيبدأُمنُقولهُتعاىلَ {ُ:وإِذَاُتَـ َوَُّ
سورة ُالبقرة ُوينتهي ُعند ُقوله ُتعاىلَ {ُ:مثَلُ ُالَّ ِذيم َُن ُيـنم ِفقو َُن ُأ مَم َوا َهل مُم} ُمن ُاآليةُ ،460ُ:سورة ُالبقرةُ
وعددُأوراقهُثالثُوأربعونُبعدُاملائةُورقةُ .
وأما الجزء الخامس :فمفقود.
وأما الجزء السادس :فيبدأ ُمن ُقوله ُتعاىل{ُ :إِ َُّن ُمثَ ُل ُ ِعيسى ُ ِعمن َُد ُ ُِ
آد َُم} ُمنُ
اهلل ُ َك َمثَ ُِل ُ َ
َ َ مَ
ب ُالَّ ِذيم َُن ُيَـمب َخلو َُن ُِمبَا ُءاتَاهمُُ
اآليةُ 35ُ :من ُسورة ُآل ُعمران ُوينتهي ُعند ُقوله ُتعاىلَ {ُ :وال ُ َمحي َس َ َُّ
تُكتابتهُسنةُتسعُ
اهلل}ُمنُاآليةُ021ُ:منُسورةُآلُعمرانُوعددُأوراقهُسبعُوتسعونُورقةُوأ ِّر َخ مُ
وتسعنيُبعدُاخلمسمائةُ .
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وأما السابع :فمفقودُ .
ول} ُمن ُاآليةُ 65ُ :من ُسورةُ
الرس َُ
وأما الثامن :فيبدأ ُمن ُقوله تعالىَ {ُ :وَم مُن ُي ِط ُِع ُ ُ
اهللَ ُ َو َّ
النساءُوينتهيُعندُقولهُ{ َولِيتِ َُّمُنِ مع َمتَهُُ َعلَميك مُمُلَ َعلَّك مُمُت مشكرو َُن}ُمنُاآليةُ6ُ:منُسورةُاملائدةُوهوُ
اجلزءُالذيُأقومُبتحقيقهُوعددُأوراقهُثالثُوثالثونُبعدُاملائةُورقةُ .
اهللِ ُ َعلَميك مُم} ُمن ُاآليةُ 7ُ:منُ
وأما الجزء التاسع :فيبدأ ُمن ُقوله تعالىَ {ُ :واذمكروا ُنِ مع َم ُةَ ُ ُ
سورة ُاملائدة ُوينتهي ُعند ُقوله تعالى{ُ :قَالوا ُن ِريمدُ ُأَ مُن ُنَأمك َُل ُ ِممنـ َها} ُمن ُاآليةُ 003ُ :من ُسورةُ
املائدةُوعددُأوراقهُثالثونُبعدُاملائةُورقةُ .
وأما الجزء العاشر :فيبدأ ُمن ُقوله تعالى{ُ:قَالوا ُن ِريمدُ ُأَ مُن ُنَأمك َُل ُ ِممنـ َها ُ َوتَطم َمئِ َُّن ُقـلوبـنَا} ُمنُ
اآليةُ 003ُ:من ُسورة ُاملائدة ُوينتهي ُعند ُقوله{ُ:ويـوُم ُ َمحنشره ُم ُ َِ
مجميـعا} ُمن ُاآليةُ 44ُ:من ُسورةُ
ََم َ
م
األنعامُوعددُأوراقهُاثنتانُوثالثونُبعدُاملائةُ،ومتتُكتابتهُسنةُستنيُبعدُاخلمسمائةُ .
والجزء الحادي عشر :مفقودُ .
ال ُالم َممأُ ُ ِم مُن ُقَـ موُِم ُفِمر َع مو َُن} ُمن ُاآليةُ015ُ:
وأما الجزء الثاني عشر :فأوله ُقوله تعالى{ُ :قَ َُ
آل ُفِمر َع مو َُن} ُمن ُاآليةُ 32ُ:من ُسورة ُاألنفالُ،
ب ُ ُِ
من ُسورة ُاألعراف ُوآخره ُقوله تعالىَ {ُ :ك َدأم ُِ
ومتتُكتابتهُسنةُسبعُوستنيُبعدُاخلمسمائةُ .
والثالث عشر والرابع عشر :مفقودانُ .
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تُ
وأما الخامس عشر :فأوله ُسورة ُهود-عليه ُالسالمُ -قوله تعالى{ُ :آلر ُكِتبُ ُأ مح ِك َم مُ
آيتهُ} ُوآخره ُقوله ُتعاىلَ {ُ:جنتُ ُ َع مد ٍُن ُيَ مدخلونَـ َها} ُمن ُاآليةُ 43ُ:من ُسورة ُالرعد ُوعدد ُأوراقهُ
تُكتابتهُسنةُسبعُوسبعنيُبعدُاخلمسمائةُ .
أربعُوتسعونُورقةُوأ ِّر َخ مُ
واألجزاء السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر والتاسع عشر :مفقودةُ .
الر ممحَ ُِن ُالَّ ِذيم َُن ُميَمشو َُن} ُمن ُاآليةُ63ُ:
وأما الجزء العشرون :فيبدأ ُمن ُقوله تعالىِ {ُ :عبَاد ُ َّ
ب ُالطُّوُِر ُ}ُ .من ُاآليةُ 26ُ :من ُسورةُ
ت ُِجبَانِ ُِ
من ُسورة ُالفرقان ُوينتهي ُعند قولهَ {ُ :وَما ُكمن َُ
القصصُوعددُأوراقهُستُومخسونُومائةُورقةُ .
األجزاء الحادي والعشرون والثاني والعشرون والثالث والعشرون :مفقودةُ .
وأما الجزء الرابع والعشرون :فيبدأ ُمن ُقوله تعالىَ {ُ :وَما ُتَأمتِمي ِه مُم ُ ِم مُن ُآيٍَُة ُمن ُآيات ُ َرِّهبِ مُم}ُ
الم} ُمن ُاآليةُ:
ص مد َرهُ ُلِ ِإل مس ُِ
من ُاآليةُ 26ُ:من ُسورة ُيس ُوينتهي ُعند ُقوله تعالى{ُ :أَفَ َم مُن ُ َشَر َُ
حُ َ
ُ44منُسورةُالزمرُوعددُأوراقهُمخسُوأربعونُورقةُ .
ِ
اجتَنِبوا ُ َكثِميـرا ُ ِم َُنُ
والجزء الخامس والعشرون :يبدأ ُمن ُقوله تعالى{ُ :يَأَيـُّ َها ُالَّذيم َُن ُ َآمنوا ُ م
الظَّ ُِّن} ُمن ُاآليةُ 04ُ :من ُسورة ُاحلجرات ُوينتهي ُعند ُقوله تعالى{ُ :يـوُم ُيـبـعثـهمُ ُاهللُ ُ َِ
مجميـعاُ
َ م َ َم َ
فَـيـنَبِّئـه مُمُِمبَاُ َع ِملوا}ُاآليةُ6ُ:منُسورةُاجملادلةُوعددُأوراقهُستُومخسونُومائةُورقةُ .
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ابُ
َلُ َسائِلُُبِ َع َذ ٍُ
والجزء السادس والعشرونُ:يبدأُمنُأولُسورةُاملعارجُمنُقوله تعالىَ {:سأ َُ
اخلنس} ُاآليةُ 03ُ:من ُسورة ُالتكوير ُوعدد ُأوراقهُ
َواقِ ٍُع} ُوينتهي ُعند ُقوله تعالى{ُ:فَ َُ
ال ُأقم ِسمُ ُبِ م
ثالثُوثالثونُومائةُورقةُ .
والجزء السابع والعشرون :مفقودُ .
وأما الجزء الثامن والعشرونُ:فيبدأ ُمن ُسورة ُاالنفطار ُوينتهي ُعند ُآخر ُسورة ُاملسد ُوعددُ
أوراقهُثالثُومخسونُورقةُ .
والجزءان التاسع والعشرون والثالثون :مفقودانُ .
وأغلبُأجزاءُهذهُالنسخةُهباُثقوبُتفوتُاالنتفاعُهباُعلىُالوجهُاملطلوبُ .
لكين ُملا ُذهبت ُلتصوير ُاجلزء ُاملراد ُحتقيقه ُ"اخلامس ُعشر" ُوالذي ُفيه ُتفسري ُسورة ُيوسفُ
س}إىلُهنايةُالسورة.
وجدتُأنُبعضهُقدُفقدُ،واملوجودُمنُتفسريُقوله تعالىَ {ُ:و َشَرموهُُبِثَ َم ٍُنُ َخبم ٍُ
ورمزتُهلذهُالنسخةُبـ"د"ُ،وهيُالنسخةُاليتُاعتمدتُعليهاُيفُمقابلةُاألصلُ .
والذيُاخرتتهُيفُوصفُالنسخةُاألوىلُيكادُينطبقُعلىُهذهُالنسخةُ .
النسخة الثالثةُ :
وأماُالنسخةُالثالثةُ:فهيُموجودةُيفُدارُالكتبُاملصريةُبرقمُُ307تفسريُمقاسهاُُ41ُ×31
سمُوقدُكتبتُخبطُواضحُقدميُيفُسبعةُجملداتُ،لكنهاُغريُمرتبةُمثلُالنسخةُاألوىلُ .
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فالجزء األول :يبدأ ُمن ُقوله ُتعالىُ :بسم ُاهلل ُالرمحن ُالرحيم ُوينتهي ُعند ُقوله تعالى:
َص َحبُ ُالنَّا ُِر ُه مُم ُفِميـ َها ُ َخلِدو َُن} ُمن ُاآليةُ 20ُ:من ُسورة ُالبقرة ُوعدد ُاألوراق ُاثنتانُ
{فَأولَئِ َُ
ك ُأ م
وأربعون ُبعد ُاملئتنيُ ،واحملفوظة ُبدار ُالكتب ُالقومية ُحسب ُما ُكتب ُعليهاُ ،وهذا ُاجلزء ُالذي ُأحالينُ
عليهُاملصنف-رمحهُاهللُ-يفُاحلروفُاملقطعةُعندماُقالُ:وقدُتقدمُالقولُفيه(ُ ُُ.)0
ولُ
الرس َُ
والجزء الثانيُ:برتقيم ُالتجليد ُيف ُالداخل ُ"السابع"ُيبدأ ُمن ُقوله تعالىَ {ُ:م مُن ُي ِط ُِع ُ َّ
وسىُإِ َُّنُفِميـ َهاُ
اعُ ُ
فَـ َق مُدُأَطَ َُ
اهللَ}ُمنُاآليةُ21ُ:منُسورةُالنساءُوينتهيُعندُقوله تعالى{ُ:قَالواُيَاُم َ
قَـ موما}ُمنُاآليةُ44ُ:منُسورةُاملائدةُُ،وعددُأوراقهُمخسُوأربعونُبعدُاملائتنيُ .
والجزء الثالث :يبدأ ُمن ُأول ُسورة ُاإلسراء ُإىل ُآخر ُسورة ُالكهف ُمع ُنقصان ُبعض ُاآلياتُ
يفُاألولُواآلخرُ،وعددُأوراقهُواحدةُوثالثونُبعدُاملائتنيُ .
والجزء الرابع :يبدأ ُمن ُأول ُسورة ُمرمي ُوينتهي ُعند ُقوله تعالىَ {ُ :وَداوَُد ُ َوسلَمي َما َُن ُإِ مُذُ
ث}ُمنُاآليةُ72ُ:منُسورةُاألنبياءُوعددُأوراقهُمخسُوعشرونُبعدُاملائتنيُ .
يفُاحلَمر ُِ
انُِ ُ
َمحيك َم ُِ
اب ُ َوءَ َام َُن} ُمن ُاآليةُ 67ُ:من ُسورةُ
والجزء الخامس :يبدأ ُمن ُقوله تعالى{ُ :فَأ ََّما ُ َم مُن ُتَ َُ
القصص ُوينتهي ُعند ُقوله تعالىَ {ُ :ولَئِ مُن ُأ مَر َس ملنَا ُ ِرمحيا} ُمن ُاآليةُ 30ُ:من ُسورة ُالروم ُوعدد ُأوراقهُ
ثالثُعشرةُومائةُورقةُ .

(ُ)0ينظرُقسمُالتحقيقُ،ص.016
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ض}ُمنُاآليةُ:
اتُ َواأل مَر ُِ
مو ُِ
الُبَ مُلُ َربُّك مُمُ َر ُُّ
والجزء السادس :يبدأُمنُقوله تعالى{ُ:قَ َُ
بُ َّ
الس َ
احلل َُم} ُمن ُاآليةُ35ُ:
ُ 36من ُسورة ُاألنبياء ُوينتهي ُعند ُقوله تعالىَ {ُ :وإِ َذا ُبَـلَ َُغ ُاألَطفالُ ُ ِممنك مُم ُ م
منُسورةُالنورُوعددُاألوراقُمخسُومثانونُبعدُاملائتنيُ .
واألجزاء السابع والثامن والتاسع والعاشر :مفقودةُ .
ف} ُمن ُاآليةُ:
وأما الجزء الحادي عشر :فيبدأ ُمن ُقوله تعالى{ُ :خ ُِذ ُالم َع مف َُو ُ َوأمم مُر ُبِالمع مر ُِ
ُ 055من ُسورة ُاألعراف ُوينتهي ُعند ُقوله تعالىَ {ُ :محيلِفو َُن ُبِاللَُِّه ُ َما ُقَالوا ُ} ُمن ُاآليةُ 72ُ:منُ
سورةُالتوبةُوعددُاألوراقُتسعُوعشرونُبعدُاملائتنيُ .
النسخة الرابعة:
وأماُالنسخةُالرابعةُ:فهيُموجودةُيفُدارُالكتبُاملصريةُبرقمُُ737تفسريُومقاسهاُُ41×31
سمُمكتوبةُخبطُواضحُقدميُ،وهيُغريُمكتملةُأيضاُواملوجودُمنهاُ،جملدانُفقطُ .
ين ُ َك َفروا} ُمن ُاآليةُ 072ُ:منُ
ب ُالَّ ِذ َُ
أما المجلد األولُ:فيبدأُمن ُقوله تعالىَ {ُ :وَُال ُ َمحي َس َ َُّ
ك ُ ِم مُن ُ َح َسنٍَُة ُفَ ِم َُن ُاللَُِّه} ُمن ُاآليةُ 75ُ:منُ
َصابَ َُ
سورة ُآل ُعمرانُ ،وينتهيُعند ُقوله تعالىَ {ُ :ما ُأ َ
سورةُالنساءُوعددُاألوراقُسبعُوأربعونُبعدُاملائتنيُ .
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اُعلَىُقـلوهبِِ ممُأَكِنَّةُ }ُمنُاآليةُ:
والمجلد الثاني :غريُمنتظمُيبدأُمنُقوله تعالىَ { :و َج َع ملنَ َ
ين ُ َع َذابُ ُم ِهنيُ ُ} ُمن ُاآليةُ 3ُ:منُ
ُ 26من ُسورة ُاإلسراء ُوينتهي ُعند ُقوله تعالىَ {ُ :ولِمل َكافِ ِر َُ
سورةُاجملادلةُوعددُاألوراقُإحدىُومثانونُبعدُاملائتنيُ .
وهذه ُالنسخ ُاألربع ُيكمل ُبعضها ُبعضاُ ُنظرا ُلوجود ُالنقص ُيف ُبعض ُكل ُالنسخُ.لكنين ُملُ
أمتكنُمنُالوقوفُعلىُالنسختنيُالثالثةُوالرابعة(ُ .)0

(ُ )0وقد ُسبقينُلوصف ُبعض ُالنسخة ُالثانيةُ،والنسخة ُالثالثةُ ،والرابعةُ،أخي ُالدكتورُ /أزمان ُاألندونيسيُ .وكذلكُ ،يوسفُ،
مرجعُسابقُ،ص.ُ34
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القسم الثاني

التحقيق

ويبد أ من أول سورة يوسف-عليه السالم -من قوهل

تعاىل :ﭽ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ

ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮﭼ( )0وينهتي بهناية السورة عند قوهل تعاىل: :

ﭽﯫ ﯬ ﯭ

ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ

ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂﭼ( )4وعدد لوحاته مئة واثنتان وثالثون ( )231لوحة.

(ُ)0سورةُيوسفُ،اآلية.4ُ–ُ0ُ:
(ُ)4سورةُيوسفُ،اآلية.000ُ:
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()0
ـالم
وسف عليه َّ
ورةُ يُ َ
السـ ـ ُ
ُس َ

(ُ)0فائدة في فضل السورةُ:قالُابنُكثريُ:وهيُمكيةُ.وقالُ:روىُالثعليبُوغريه ،قالُ:قالُرسولُاهللُصلىُاهللُعليهُوسلمُ"ُ:
ف ،فَإِنَّه ُأَُّميَاُمسلِ ٍم ُتَ َالها ،أَو ُعلَّمهاُأَهلَهُ ،أَو ُماُملَ َكت َُميِينهُ ،ه َّونُاللَّه ُعلَي ِه ُس َكر ِ
تَ ،وأ مَعطَاهُ
ات ُالم َم مو ُِ
َعلِّمواُأَ ِرقَّاءَك مم ُس َورةَ ُيوس َُ
َ م َ ََ م م َ َ م
َ
م
َم َ َ
ِ
ِ
ُحي ِس َدُم مسلِماُ"ُتفسريُالثعليبُ.056/3 ،وأوردهُالزيلعيُيفُتخريج الكشافُ.075/4 ،ورواهُالواحديُيفُالوسيط،
م َنُالمق َّوةُأََّال َم

ُ.355/4وقالوا ال يصح لضعف إسناده بالكليةُ.وقدُساقهُاحلافظُابنُعساكرُمتابعاُعنُالنيبُصلىُاهللُعليهُوسلمُ-فذكرُ
حنوهُ ُوهوُمنكرُمنُسائرُطرقهُ.وروىُالبيهقيُيفُ"ُالدالئلُ"ُأنُطائفةُمنُاليهودُحنيُمسعواُرسولُاهللُصلىُاهللُعليهُوسلمُ
يتلوُهذهُالسورةُأسلمواُملوافقتهاُماُعندهمُ.عنُابنُعباسُ.ابنُكثريُ:أبوُالفداءُإمساعيلُبنُعمرُالقرشيُالبصريُمثُالدمشقيُ
(ت772ُ :هـ) ُتفسير القرآن العظيمُ ،تُ :سامي ُبن ُحممد ُسالمة ،ط( ،4دار ُطيبة ُللنشر ُوالتوزيع0241،ه0555-م)،
....203/2بتصرفُ .
وقالُالعالمةُجمدُالدينُالفريوزابادىُجمدُالدينُأبوُطاهرُحممدُبنُيعقوبُ(ت207ُ:هـ)ُرمحهُاهللُتعاىلُ ُ:
ملُيردُيفُفضلهاُسوىُأحاديثُواهيةُ.الفريوزآبادي ،بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ،تُ:حممدُعليُالنجار،
(القاهرةُ:اجمللسُاألعلىُللشئونُاإلسالمية ،جلنةُإحياءُالرتاثُاإلسالمي( ،بصائرُذوىُالتمييزُ)ُ .461/0 ،
وقالُ-رمحهُاهللُتعاىلُ:املقصودُاإلمجايلُمنُسورةُيوسفُماُيأتىُ ُ:
عرض ُالعجائب ُاليت ُتتضمنها ُمن ُحديث ُيوسفُ ،ويعقوب ،والوقائع ُاليت ُىف ُهذه ُالقصةُ :من ُتعبري ُالرؤيا ،وحسد ُاإلخوة،
وحيلهم ُىف ُالتفريقُبني ُيوسفُوأبيهُ .وتفصيل ُالصرب ُاجلميلُمنُجهةُيعقوب ،وبشارة ُمالكُبنُدعر ُبوجدانُيوسفُ.وبيعُ
اإلخوةُأخاهمُبثمنُخبس ،وعرضهُعلىُالبيعُوالشراء ،بسوقُمصر ،ورغبةُزليخاُوعزيزُمصرُىفُشرائه ،ونظرُزليخاُإىلُيوسف،
واحرتازُيوسفُمنها ،وحديثُرؤيةُالربهان ،وشهادةُالشاهد ،وتعيريُالنسوةُزليخا ،وحتريهنُىفُحسنُيوسف ،ومجاله ،وحبسهُىفُ
السجن ،ودخول ُالساقي ُوالطباخ ُإليه ،وسؤاهلما ُإياه ُودعوتهُإيامها ُإىل ُالتوحيد ُوجناة ُالساقي ،وهالك ُالطباخ ،ووصيةُيوسفُ
للساقيُبأنُيذكرهُعندُربهُ.وحديثُرؤياُمالكُبنُالريان ،وعجزُاملعربين ُعنُتعبريُرؤياهُ.وتذكرُالساقيُيوسف ،وتعبريهُلرؤياهُ
ىفُالسجن ،وطلبُمالكُيوسف ،وإخراجهُمنُالسجن ،وتسليمُمقاليدُاخلزائنُإليه ،ومقدمُإخوتهُلطلبُاملرية ،وعهدُيعقوبُ
معُأوالده ،ووصيتهمُىفُكيفيةُالدخولُإىلُمصرُوقاعدةُتعريفُيوسفُنفسهُلبنيامني ،وقضائهُحاجةُاإلخوة ،وتغييبهُالصاعُىفُ
أمحاهلم ،وتوقيفُبنيامنيُبعلةُالسرقة ،واستدعائهمُمنهُتوقيفُغريهُمنُاإلخوةُمكانه ،وردهُاإلخوةُإىلُأبيهم ،وشكوىُيعقوبُ
منُجورُاهلجران ،وأملُالفراقُوإرسالُيعقوبُإياهمُىفُطلبُيوسفُوأخيه ،وتضرعُاإلخوةُبنيُيديُيوسف ،وإظهارُيوسفُهلمُ
ماُفعلوهُمعهُمنُاإلساءةُوعفوهُعنهم ،وإرسالهُبقميصهُ ُوصحبتهمُإىلُيعقوب ،وتوجهُيعقوبُمنُكنعانُإىلُمصر ،وحوالةُ
يوسف ُذنب ُإخوته ُعلى ُمكايد ُالشيطان ،وشكره ُهلل-تعاىل-على ُما ُخوله ُمن ُامللك ،ودعائه ُوسؤاله ُحسن ُاخلامتة ،ومجيلُ
العاقبة ،وطلبُالسعادة ،والشهادة ،وتعيريُالكفارُعلىُاإلعراضُعنُاحلجة ،واإلشارةُإىلُأنُىفُقصةُيوسفُعربةُللعاملنيُىفُ
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قالُابن عباس(ُ:)0نزلتُمبكةُفهيُمكية(ُ .)4

ص ِهم ِ
قوله{ُ :لَ َق مد ُكا َن ُِيف ُقَ ِ
ُاألَلم ِ
باب} ُسورة ُيوسف ،اآليةُ .000ُ :وهذه ُالسورة ُليس ُفيها ُناسخ ُوال ُمنسوخُ.
ُعمبـَرة ُِأل ِويل م
َ
ص م
انتهى.الفريوزآبادي ،بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز ،مرجعُسابقُ.437-433/0 ،

(ُ)0هوُعبدُاهللُبنُعباسُبنُعبدُاملطلبُ،ابنُعمُرسولُاهللُ-صلىُاهللُعليهُوسلمُ،صحايبُ،حربُهذهُاألمةُ،ولدُقبلُاهلجرةُ
بثالثُسنني(ُ،ت62ُ:هـ)ُبالطائفُ.األصبهاين ،أبوُنعيمُأمحدُبنُعبدُاهللُبنُأمحدُبنُإسحاقُبن ُموسىُبنُمهرانُتُ:
231هـُ،معرفة الصحابةُ،حتقيقُ:عادلُبنُيوسفُالعزازيُ،ط(،0الرياضُ:دارُالوطنُللنشر0205،ه0552ُ-م)ُ.0657/3ُ،
ابنُعبدُالربُ،يوسفُبنُعبدُاهللُبنُحممدُبنُعاصمُالنمريُُالقرطيبُت263ُ:هـُ،االستيعاب في معرفة األصحابُ،تُ:عليُ
حممدُالبجاويُ،ط(ُ،0بريوتُ:دارُاجليل0204،هـ0554-مُ).532/3ُ،
(ُ)4النحاسُ،معاني القرآن الكريم ُتُ:حممدُعليُالصابوينُ،ط(،ُ0مكةُاملكرمةُ:جامعةُأمُالقرى0215ُ،هـ).353/3ُ ،قالُ
القرطيب ،أبوُعبدُاهللُمشسُالدينُحممدُبنُأمحدُبنُأيبُبكرُبنُفرحُاألناريُاخلزرجيُ(ت670ُ:هـ)ُالجامع ألحكام القرآن،
تُ:أمحدُالربدوينُوإبراهيمُأطفيش ،ط( ،4القاهرةُ:دارُالكتبُاملصرية0322 ،هـ0562-م)002/5 ،ـُ:وهيُمكيةُكلهاُ.وقالُ
ابنُعباسُوقتادةُ:إالُأربعُآياتُمنهاُ.ورويُأنُاليهودُسألواُرسولُاهلل-صلىُاهللُعليهُوسلمُ-عنُقصةُيوسفُفنزلتُالسورة،
وقالُسعدُبنُأيبُوقاصُ:أنزلُالقرآنُعلىُرسولُاهلل-صلىُاهللُعليهُوسلمُ-فتالهُعليهمُزماناُفقالواُ:لوُقصصتُعلينا ،فنزلُ:
ُاحل ِد ِ
يث}ُسورةُ
{حنن ُنـَق ُّ
َم
ُعلَمي َ
ص َ
ك}ُسورةُيوسف ،اآليةُ.3ُ:فتالهُعليهمُزماناُفقالواُ:لوُحدثتنا ،فأنزل{ُ:اللَّه ُنـََّزَل ُأ م
َح َس َن مَ
الزمر ،اآليةُ.43ُ:قالُالعلماءُ:وذكرُاهللُأقاصيصُاألنبياءُيفُالقرآنُ ،وكررهاُمبعىنُواحدُيفُوجوهُخمتلفة ،بألفاظُمتباينةُعلىُ
درجات ُالبالغة ،وقدُذكر ُقصةُيوسف ُوملُيكررها ،فلمُيقدر ُخمالف ُعلى ُمعارضةُما ُتكرر ،والُعلىُمعارضة ُغري ُاملتكرر،
ِّ
ورةُمكيةُباالتِّفاقُ .الفريوزآبادى ،بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب
واإلعجاز ُملن ُتأملُ .وقال ُالفريوزآبادىُ :هذه ُالس
العزيز ،مرجعُسابقُ.433ُ/0 ،فائدةُ:وقولُابنُعباس-رضيُاهللُعنهماُ-بأهناُمكيةُباعتبارُالنزولُاملكاينُوهذاُيؤيدُمنُقالُ:
كل ُماُنزل ُمبكة ُفهوُمكيُ ،وليس ُباعتبارُمن ُقال ُكل ُماُنزل ُقبل ُاهلجرة ُفهوُمكي ُوكلُماُنزلُبعد ُاهلجرة ُفهوُمدين[ُ ،وهذاُ
األخريُالذيُأميلُإليهُ،وهوُماُرجحهُكثريُمنُاألئمة]ُفقدُقالُابنُجزيُ:اعلمُأنُُالسورُاملكيةُهيُاليتُنزلتُمبكةُويعدُمنهاُ
كل ُماُنزل ُقبل ُاهلجرةُ ،وإنُنزلُبغريُمكةُ ،كما ُأنُ ُاملدنية ُهي ُالسورة ُاليتُنزلتُباملدينةُويعدُ ُمنهاُكل ُماُنزل ُبعد ُاهلجرة ُوإنُ
نزلُبغريُاملدينةُ.وقدُقالُ:إنُسورةُيوسف-عليهُالسالمُ-منُالسورُاملكيةُبالُخالفُ.ابنُجزيُ،مرجعُسابقُ ُ.ُ03/0ُ،وقالُ
الزركشيُ:اعلمُأنُللناسُيفُذلكُثالثةُاصطالحاتُ:أحدهاُ:أنُاملكيُماُنزلُمبكةُواملدينُماُنزلُباملدينةُ.والثاينُ:وهوُاملشهورُ
أنُاملكي ُماُنزلُقبلُاهلجرةُوإنُكانُباملدينةُواملدينُماُنزلُبعدُاهلجرةُوإنُكانُمبكةُ.والثالثُ:أنُاملكيُماُوقعُخطاباُألهلُ
مكة ُواملدين ُما ُوقع ُخطابا ُألهل ُاملدينةُ .الزركشيُ ،مرجع ُسابقُ ُ .027/0،وقال ُالسيوطيُ :اعلم ُأن ُللناس ُيف ُاملكي ُواملدينُ
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وجل:
قولُهُ َّ
عز َّ
{الر}قدُتقدمُالقولُفيه( ،)0رويُعنُابنُعباسُأنهُ ُ
اصطالحاتُثالثةُ:أشهرهاُ:أنُاملكيُماُنزلُقبلُاهلجرةُواملدينُماُنزلُبعدهاُسواءُنزلُمبكةُأمُباملدينةُعامُالفتحُأوُعامُحجةُ
الوداعُأمُبسفرُمنُاألسفار.اإلتقانُيفُعلومُالقرآنُ،مرجعُسابق.37/0ُ،
(ُ)0قالُاإلمامُاحلويفُيفُبدايةُتفسريهُلسورةُالبقرةُمنُخمطوطهُ:القولُيفُمعىن{امل}ُسورةُالبقرة ،اآليةُ.0ُ:اختلفُأهلُالتفسريُ
وأهلُاللغةُفيهاُفرويُعنُعطاءُعنُأيبُالضحىُعنُابنُعباسُقال{ُ:امل}ُأناُاهللُأعلم ،فـ{ُالرُ}ُأناُاهللُأرى ،و{املص}ُأناُ
اهللُأفصل ،ورويُعنُسعيدُبنُجبريُمثلُذلكُورويُعنُعليُبنُأيبُطلحةُعنهُ{امل}ُو{املص}ُو{كهيعص}وماُأشبهُذلكُ
أنهُقسمُأقسمُاهللُبهُ ،وهوُمنُأمساءُاهللُجلُامسهُورويُعنُقتادةُأنهُاسمُمنُأمساءُالقرآنُ ،ورويُعنُجماهدُقالُ:هيُفواتحُ
السورُوقالُأبوُعبيدةُواألخفشُ:هيُافتتاحُكالمُوقالُقطربُ:إمناُجيئُهباُألهنمُكانواُينفرونُعندُاستماعُالقرآنُفلماُمسعواُ
{املص}ُو{امل}ُاستكربواُهذهُاللفظةُفلماُأنصتواُلهُصلىُاهللُعليهُوسلمُ ،أقبلُعليهمُبالقرآنُاملؤلفُليثبتهُيفُآذاهنمُ ،ويقيمُ
احلجةُعليهمُ.وقيلُهذهُاحلروفُاشتبهتُعلىُاليهودُفقالواُاأللفُواحدُ،والالمُثالثونُ،وامليمُ،أربعونُيفُأشباهُهلذاُكثريُ،فأنزلُ
ِ
ك ُالم ِكت ِ
ُحم َكمات ُه َّن ُأمُّ ُالم ِكتَ ِ
اب َُوأ َخر ُمتَ َش ِاهبَات}سورةُآلُعمران ،اآليةُ.7ُ:
اهللُعزُوجل{:ه َو ُالَّذيُأَنمـَزَل َ
ُعلَمي َ َ َ
اب ُممُنه ُآيَات م َ
ُعلَميك مُم}ُ
أيُأصلُُالكتابُوهوُاحلاللُواحلرامُ،والفرائضُ،واحلدودُ،وماُأشبهُذلكُحنوُقولهُتعاىل{ُ:ق ملُتَـ َعالَمواُأَتمل َُ
اُحَّرَم َُربُّك مم َ
ُم َ
سورةُاألنعام ،اآليةُ.030ُ:إىلُأخرُاآلياتُالثالثُفهذهُ،وماُكانُمثلهاُاحملكماتُفأماُاملتشاهباتُعليهمُ،أعينُاليهودُفـُ{امل}ُ
وطلبُتأويلُمنتهىُمدةُهذهُاألمةُفأنزلُاهللُ{وَماُيـَ معلَمُتَأم ِويلَهُإَِّالُ
و{املص}ُو{امل}ُو{املر}ُوماُأشبهُذلكُاتبعوهُطلباُللفتنةُ،
َ

اللَّه}ُسورةُآلُعمران ،اآليةُ.7ُ:أيُالُيعلمُمنتهىُهذهُاألمةُوماُيؤولُإليهاُأمرهاُمنُالسعادةُوالشقاءُإالُاهلل-جلُوعزُ-
ورويُعنُجابرُبنُعبداهللُ،قالُ:مرُأبوُياسرُبنُأخطبُبرسولُاهللُوهوُيتلوُفاحتةُسورةُالبقرةُ{املُ(ُ)0ذَلِ َ ِ
بُ
كُالمكتَاب َُال َُريم َ
ِ ِ
ِِ
ني}ُسورةُالبقرة ،اآليةُ.4-0ُ:فأتىُأخاهُحييُبنُأخطبُيفُرحالُمنُيهودُفقالُ:تعلمونُواهللُلقدُمسعتُ
فيه ُهدىُل ملمتَّق َ
حممداُيتلوُفيماُأنزلُعليهُ{املُ(ُ)0ذَلِ َ ِ
ب ُ}سورةُالبقرة ،اآليةُ.4-0ُ:قالُ:أنتُمسعتهُقالُ:نعمُفمشىُحييُ
ك ُالمكتَاب َُال َُريم َ
بنُأخطبُيفُأولئكُالنفرُمنُاليهودُإىلُرسولُاهللُصلىُاهللُعليهُفقالُ:ياُحممدُأملُتذكرُلناُأنكُتتلوُفيماُأنزلُعليكُ{امل}ُ
ثُاللَّهُقَـبـلَكُأَنمبِياءُماُنـَعلَمهُبـ َّنيُلِنَِ ِ
ُماُ
فقالُرسولُاهللُ:بلىُقالواُ:جاءكُهباُجربيلُمنُعندُاهللُفقالُ:نعمُفقالواُ:لََق مدُبـَ َع َ
َ َ م َ َ ٍّ
م
يبُممنـه مم َ
الُ َهل ممُاأللفُواحدُوالالمُثالثونُوامليمُأربعونُ
ُم َعهُفَـ َق َ
َجلُأ َُّمتهُغَ مريكُفَـ َق َامُحيَيُبمنُأ م
بُوأَقمـبَ َل َ
ىُم منُ َكا َن َ
ُعلَ َ
كهُوَماُأ َ
َخطَ َ
مدَّةُم مل َ
ِ ِ
ِ
َِّ
ُسنَةُمثُأقبلُعلىُرسولُاهللُصلىُاهللُ
ىُو َسمبـعو َن َ
كهُوأ َ
َجلُأ َّمتهُإ مح َد َ
فهذهُإحدىُوسبعونُسنةُأَفَـتَ مدخلو َنُيفُدينُنَِيبُإمنَاُمدَّةُم مل َ
عليهُفقالُ:ياُحممدُهلُمعُهذاُغريه؟ فقالُ:نعم ،قالُ:ماذا؟ُقال{ُ:املص}ُُُفقالُ:هذاُأثقلُوأطولُاأللفُواحدُوالالمُ
ال ُ:نـَ َع ممُ{الر}ُفقالُ:هذاُ
ُه َذاُ َغميـرهُيَاُحمَ َّمد؟ُقَ َ
ثالثونُوامليمُأربعونُوالصادُستونُفهذهُإحدىُوثالثونُومائةُ .فَـ َق َ
ُم َع َ
الُ:فَـ َه مل َ
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قال(ُ:أناُأرى)(ُ .)0
وقوله تعالى :ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ
ﮱﯓﯔﯕ ﯖﯗﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞ ﯟﯠﯡﯢ
ﯣﯤ ﯥﯦﯧ ﯨ ﯩﯪﯫ ﯬﯭ ﯮﯯﯰﯱ ﮊ

ك}ُرفعُعلىُإضمارُمبتدأُأيُ:هذهُاآليات(ُ،)4تلكُاآلياتُاليتُوعدمتُهبا(ُ،)3والفرقُ
{تِمل َُ
ك} ُإىلُماُتقدمُمنُذكرُ
بنيُهذهُوتلكُ:أنُهذهُملاُتدان ُوتلكُملاُتراخى(ُ ،)2واإلشارةُبـ {تِمل َُ
أثقلُوأطولُاأللفُواحدةُوالالمُثالثونُوالراءُمائتانُفهذهُإحدىُوثالثونُومائتانُهلُمعُهذاُياُحممدُغريهُقالُ:نعمُُ{املر}ُ
قالواُ:وهذاُأطولُاأللفُواحدةُوالالمُثالثونُوامليمُأربعونُوالراءُمائتانُفهذهُإحدىُوسبعونُومائتاُسنةُمثُقالُ:لقدُلبسُعليناُ
أمركُ ياُحممدُحىتُماُندريُأقليالُأعطيتُأمُكثرياُمثُقامواُعنهُفقالُ:أبوُياسرُألخيهُحييُبنُأخطبُوملنُمعهُمنُاألحبارُ َماُ
ِ
ُه َذاُكلُّه ُلِم َح َّم ٍُدُ ،إحدىُوسبعونُ ،وإحدىُوثالثونُومائةُ ،وإحدىُوثالثونُومائتانُ ،وإحدىُوسبعونُ
ي مد ِريك ممُ،لَ َعلَّه ُقَ مد ُمج َع َ
ومائتانُ ،فذلكُسبعُمائةُسنةُوأربعُسننيُفقالواُ:لقدُتشابهُعليناُأمرهُ.ويروىُأنُهذهُاآلياتُنزلتُفيهمِ :
ُحم َك َماتُ
{ممنهُآيَات م
ه َّن ُأ ُّم ُالم ِكتَ ِ
اب َُوأ َخر ُمتَ َش ِاهبَات}سورةُآلُعمران ،اآلية.7ُ:انتهىُمنُتفسريُاإلمامُاحلويفُللحروفُاملقطعةُ.قالُالشيخُأمحدُ

شاكرُ-رمحهُاهللُ-يفُتعليقهُعلىُتفسير ابن جريرُ"ُ:هذاُحديثُضعيفُاإلسنادُ.ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.440/0 ،وقالُأبوُ
حامتُ:ملُجندُاحلروفُاملتقطعةُإالُيفُأوائلُالسورُ ،والُندريُماُأرادُاهللُهباُورأيتُبعضُأهلُالعلمُخيتارُقولُجماهدُقالُ:ألنُ
األمساء ُاألعالمُُكلهاُمنقولة ُللتفرقةُبني ُاملسمياتُ ،فمىت ُمل ُيردُباالسم ُأو ُالكلمة ُمعىن ُاألصلُوهي ُعلى ُجهة ُالنقلُلكونُ
حروفُاملعجمُنقلتُإىلُالتسميةُوكلُماُكانُيفُالقرآنُمنُنظريهُفهوُمثلهُيفُكلُقول.
(ُ)0أخرجُابنُمردويهُعنُابنُعباسُرضيُاهللُعنهماُيفُقولهُ{الر}ُقالُ:فواتحُالسورُأمساءُمنُأمساءُاهللُوأخرجُابنُجريرُوابنُ
املنذرُوابنُأيبُحامتُوأبوُالشيخُوالبيهقيُفي األسماء والصفاتُوابنُالنجارُيفُتاريخهُعنُابنُعباسُرضيُاهللُعنهماُيفُقولهُ
{الر}ُقالُ:أناُاهللُأرى .السيوطي ،الدر المنثور( ،بريوتُ:دارُالفكر).335/2 ،
ك ُآيات ُالم ِك ِ
َّحاسُ،إعراب القرآنُ،ط( ،0بريوتُ:دارُالكتبُالعلميةُ،
تاب}ُعلى ُاالبتداءُواخلربُ.الن َّ
(ُ)4التقديرُ:هذا{ ،تِمل َ
ُ0240هـ).025/4 ،
(ُ)3الزجاج ،مرجعُسابق.27/3 ،
(ُ )2الزجاجي ،أبو ُالقاسم ُعبد ُالرمحن ُبن ُإسحاق ُالبغدادي ُالنهاوندي ُ(ت337ُ :هـ) ،الالماتُ ،تُ :مازن ُاملبارك ،ط،4
(دمشقُ:دارُالفكر0213،هـ0523-م)ُ .046/0 ،املرادي ،أبوُحممدُبدرُالدينُحسنُبنُقاسمُبنُعبدُاهللُبنُعلي ُاملصريُ
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السورةُيفُ{الر}(ُُ)0كأنهُقيلُ:سورةُيوسفُتلكُآياتُالكتابُاملبنيُ،وعلىُهذاُ:تكونُتلكُ
آياتُالكتابُاملبنيُ،مجلةُمفسرةُأللفُالمُراءُهذهُاآلياتُ،تلكُاآلياتُ،وقيلُ:إىلُماُيأيتُمنُ

اب} خفضُبإضافةُ{آَيَاتُ}ُ
ك}ُ،و{الم ِكتَ ُِ
ذكرهاُعلىُالتوقعُهلاُ،آياتُالكتابُخربُ{تِمل َُ

ني} ُمبعىن ُاملبني{ُ ،قـ مرآَنا} ُنصب ُبـُ
اب}(ُ ،)4و{الممبِ ُِ
ني} ُنعت ُلـ{الم ِكتَ ُِ
إليهُ ،و{املبِ ُِ

اب}ُ،وجيوزُأنُتكونُعائدةُعلىُخربُيوسفُ،وهوُاألشبهُ
{أَنمـَزلمنَاهُ}ُ،واهلاءُعائدةُعلىُ{الم ِكتَ ُِ
باملعىنُ ،ألن ُاليهود ُسألوا ُعن ُخرب ُيوسف ُو{قـ مرآَنا}نصب ُعلى ُاحلال(ُ ُ )3أيُ :جمموعا(ُ ،)2و

{ َعَربِيًّا} ُنعتُلـ{قـ مرآَنا}َ {ُ،محننُ} ُمبتدأ(ُ ،)3وهيُعالمةُاملضمرُاملرفوعُ،خيربُهباُاجلبارُعنُ

نفسهُ ،واجلماعة ُوهي ُمبنيةُ ،وضمتها ُاللتقاء ُالساكننيُ ،واختريت ُالضمة ُألن ُمن ُعالمة ُاجملموعُ

املالكي ُ(ت725ُ :هـ) ُتوضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك ،شرح ُوتُ :عبد ُالرمحن ُعلي ُسليمان ،أستاذُ
اللغوياتُيفُجامعةُاألزهر ،ط( ،0دارُالفكرُالعريب0242 ،ه4112-م).215/0 ،
( )0فائدةُ:تقريرُإعجازُالقرانُالكرميُُإذُهوُمؤلفُمنُمثل{ُ:الر}{ ،امل}{ ،طس}{ ،ق} ،ومعُهذاُملُيستطعُالعربُأنُ
يأتواُبسورةُمنُمثلهُ.أبوُبكرُاجلزائريُ ،جابرُبنُموسىُبنُعبدُالقادرُبنُجابرُ ،أيسر التفاسير لكالم العلي الكبيرُ ،طُ،3
(املدينةُاملنورةُ:مكتبةُالعلومُواحلكم0242ُ،هـ4113/م).354/4ُ،
َّحاس،إعراب القرآنُ ،مرجع ُسابقُ .402/4 ،صايف ،حممود ُبن ُعبد ُالرحيم ُ(تُ:
(ُ )4الزجاج ،مرجع ُسابقُ .017/2 ،الن َّ
0376هـ) ،اجلدولُيفُإعراب القرآنُالكرمي ،ط( ،2دمشقُ:دارُالرشيد ،بريوتُ:مؤسسةُاإلميانُ0202 ،هـ).376/04 ،
أبوُحممدُمكيُبنُأيبُطالبُمحوشُبنُحممدُبنُخمتارُالقريواينُمثُاألندلسيُ
(ُ)3الزجاج ،مرجعُسابقُ.375/2 ،القيسي،
َ
القرطيب ُاملالكي ُ(ت237ُ :هـ) ،مشكل إعراب القرآن ،تُ :د.حامت ُصاحل ُالضامن ،ط( ،4بريوتُ :مؤسسة ُالرسالة،
0213ه).377/0
(ُ)2الزجاجُ،مرجعُسابق.27/3ُ،
(ُ)3الدعاس ،أمحدُعبيدُوأمحدُحممدُمحيدانُوإمساعيلُحممودُالقاسم ،إعراب القرآن ُالكرمي ،ط( ،0دمشقُ:دارُاملنريُودارُ
الفارايب0243 ،هـ).72/4 ،
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ص} ُخربُ
الواوُ ،والضمة ُمن ُالواو(ُ ،)0وقيل ُاألصلُ :حننُ ،نقلت ُضمة ُاحلاء ُإىل ُالنون({ُ ،)4نَُـق ُُّ
صص}ُمصدرُ،تقديرهُ:قصصاُأحسنُ
{ َمحننُ}{ُ،عليك}ُمتعلقُبـ {نَـق ُُّ
ص}{ُ،أ م
َح َس َنُالم َق َ

ص}ُ ،وما ُمبعىن ُالذيُ ،وإن ُشئتُ
ك}ِ{ُ ،مبَا}متعلق ُبـ {نَـق ُُّ
القصص(ِ{ُ ،)3مبَا ُأ مَو َحميـنَا ُإِلَمي َُ
ك} ُمتعلق ُبـ {أ مَو َحميـنَا}َ {ُ ،ه َذا ُالمق مرآَ َُن}ُ،
جعلتها ُوأوحينا ُمبعىن ُاملصدر ُأيُ :بوحينا{ُ ،إِلَمي َُ

()2
ِ
ت ُِم من ُقَـمبلِ ِه ُلَ ِم َنُ
ن
ُك
ن
إ
و
{
ُ
،
{ َه َذا} ُنصبُبـُ{ مأو َحميـنَا}ُ،و{المق مرآَ َُن} ُنعتُلـ{ َه َذا}
م
م
َ
َ

المغَافِلِني}{ ،إِ مُن} ُمبعىنُماُ،علىُتقديرُ:وإن ُكنتُمن ُقبلهُإالُغافال(ُ،)3وجيوزُأنُتكونُإنُ

(ُ)0سيبويه ،أبوُبشرُعمروُبنُعثمانُبنُقنربُاحلارثيُبالوالءُ(ت021ُ:هـ)ُالكتاب ،تُ:عبدُالسالمُحممدُهارون ،ط،3
(القاهرةُ :مكتبة ُاخلاجنيُ 0212 ،ه0522-م)ُ .424/2 ،ابن ُالسراج ،أبو ُبكر ُحممد ُبن ُالسري ُبن ُسهل ُالنحوي ُ(تُ:
306هـ) ،األصولُيفُالنحو ،تُ:عبدُاحلسنيُالفتلي( ،بريوتُ:مؤسسةُالرسالة).355/4 ،
(ُ)4القيسي ،مشكل إعراب القرآن ،مرجعُسابق.75/0 ،
َّحاسُ،إعراب القرآنُ،مرجعُسابقُ.025/4 ،العكربي ،أبوُالبقاءُعبدُاهللُبنُاحلسنيُبنُعبدُاهللُ(ت606ُ:هـ)،
(ُ)3الن َّ
التبيان في إعراب القرآنُتُ:عليُحممدُالبجاوي( ،القاهرةُ:عيسىُالبايبُاحلليبُوشركاه)ُ.741/4 ،األنصاري ،زكرياُبنُحممدُ
بنُأمحدُبنُزكرياُاألنصاري ،زينُالدينُأبوُحيىيُالسنيكيُ(ت546ُ:هـ) ،إعراب القرآن العظيم ،حققهُوعلقُعليهُ:دُ.موسىُ
علىُموسىُمسعود ،ط( ،0دارُالنشرُ:التوجد ،رسالةُماجستري0240 ،هـ4110-م)ُ.335/0 ،
َّحاس،ُ،إعراب القرآنُ،مرجعُسابق.051/4 ،العكربي ،التبيان في إعراب القرآن ،مرجعُسابق.741/4 ،
(ُ)2الن َّ
(ُ)3والكوفيونُيقولونُ«إن»ُمبعىنُ«ما»ُوالالمُمبعىنُإالُ.النحاس ،إعراب القرآن ،مرجعُسابقُ.310/3 ،والالمُللفرقُبنيُإنُ
املخففةُمنُالثقيلة ،وبنيُالنافية ،فهيُتدخلُيفُخربُاملخففةُالُالنافية ،وامسهاُضمريُالشأن ،أيُ:وإنُالشأنُواحلديثُوقيلُ:إهناُ
ِ
ُض َال ٍل ُمبِ ٍ
ني}( ،آلُعمران ،اآليةُ)063ُ:وبهُقالُالكوفيون ،واجلملةُ
النافية ،والالمُمبعىنُ:إال ،أيُ:وماُ{ َكانواُم من ُقَـمبل ُإَِّال ُِيف َ
علىُالتقديرينُ:يفُحملُنصبُعلىُاحلالُ.الشوكاين ،حممدُبنُعليُبنُحممدُبنُعبدُاهللُاليمينُ(ت0431ُ:هـ) ،فتح القدير
الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ،ط( ،0دمشقُ:بريوتُ:دارُابنُكثري ،دارُالكلمُالطيبُ 0202 ،ه)،
.042/2-233/0
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شرطا(ُ )0أيُ:إنُكنتُمنُالغافلنيُعنُقصةُيوسفُوإخوته(ُ ،)4حىتُأتيناكُهباُودللناكُعليهاُ،وملُ
تكنُهتتديُهلا{ُ،إِ مذُقَ َالُيوسف ُِألَبِ ُِيه}{ُ،إِ مُذ}ُظرفُالعاملُفيهُاذكرُ،وجيوزُأنُيكونُالعاملُ
ت}ُ(ُ)3بكسرُ
ال}{ ،يَاُأَبَ ُِ
ال}{ِألَبِ ُِيه}متعلقُبـ {قَ َُ
ص}ُأيُ:نقصُعليك{ُ،إِ مذُقَ َُ
{نـَق ُُّ
ِ
وحذفهاُ:لال مجتَِز ِاء ُبالكسرةُمنها(ُ ،)3وإدخالُتاءُالتأنيث ُعلىُاألبُ
التاءُعلىُتقديرُ:ياءُالنفس(ُ ،)2
فإمناُتدخلُيفُالنداءُالُغريُألنهُموضعُتعبريُ،كماُمسيُاملذكرُباملؤنثُ،كعنيُونفسُ،يرادُهباُالرجلُ
()6
ُ،ومنُقالُياُأبتُبالفتحُ:قلبُالياءُألفاُوحذفهاُوبقيُالفتحةُ
وكماُقالواُ:غالمُيَـ َفعةُُورجلُيَـ َفعةُ
َ
ِ
ُع َشَر ُ َك موَكبا}ُ،
َح َد َ
دالةُعليهاُ،والوقفُيفُالكالمُباهلاءُ،وهيُيفُاملصحفُبالتاء{ ،إ ِّين َُرأَيمت ُأ َ

ُع َشَُر}ُيفُموضعُنصبُبـ { َرأَيمتُ}ُ،إالُأنهُمبين(ُ،)7و{ َك موَكبا}ُ
{إِ ُِّ
َح َد َ
ين}مستأنفُ،و{أ َ
ِ
الضمريُيفُ{م منُقَـمبلِ ِه}عائدُعلىُاإلحياءُاملفهومُمنُأوحينا،
(ُ)0إنُهيُاملخففةُمنُالثقيلةُبدليلُالالمُالفارقةُبينهاُوبنيُالنافية ،و

واملعىنُ:إنكُقبلُإحيائناُإليكُكنتُمنُالغافلنيُعنُهذهُالقصةُ.الشوكاين ،مرجعُسابقُ.6/3 ،قلتُ:وهذاُهوُاملختارُوأماُقولُ

اإلمامُإهناُشرطُفتخرجيهُبعيدُالحتياجهُللتقديرُالذيُذكرهُاملؤلفُ.درويش ،مرجعُسابق.225/2 ،
(ُ)4الزجاج ،مرجعُسابق.22/3 ،

ُ

َّحاسُ،إعراب القرآن،مرجعُسابقُ.051 ،050/4 ،القيسي ،مشكل إعراب
(ُ)3الزجاج ،مرجعُسابقُ.51 ،25 ،22/3 ،الن َّ
القرآن ،مرجعُسابق.377 ،372/0 ،
َّحاسُ،إعراب القرآن ،مرجعُسابق.032/3 ،430/4 ،األنصاري ،إعراب القرآنُالعظيم ،مرجعُسابق331/0 ،
(ُ)2الن َّ
(ُ)3الزجاج ،مرجعُسابقُ.212/3 ،ابنُالوراق ،أبوُاحلسنُحممدُبنُعبدُاهللُبنُالعباس(ت320ُ:هـ) ،عللُالنحو ،تُ:حممودُ
جاسم ُحممد ُالدرويش ،ط( ،0الرياضُ :مكتبة ُالرشدُ 0241،هـ0555-م)ُ .231-333/0 ،العكربي ،التبيان في إعراب
ِ
أبوُعبدُاهللُمشسُالدينُحممدُبنُحسنُبنُسباعُبنُأيبُبكرُاجلذامي( ،تُ:
القرآن ،مرجعُسابقُ.0130/4 ،ابنُالصائغ،
741هـ) ،اللمحة في شرح الملحة ،تُ:إبراهيمُبنُساملُالصاعدي ،ط( ،0املدينةُاملنورةُ:عمادةُالبحث ُالعلميُباجلامعةُ
اإلسالمية0242 ،هـ4112/م).607/4
(ُ)6ابنُمنظور ،أبوُالفضلُمجالُالدينُحممدُبنُمكرمُبنُعلى ،األنصاريُالرويفعىُاإلفريقىُ(ت700ُ:هـ) ،لسان العرب،
ط( ،3بريوتُ:دارُصادر0202 ،هـ).203/2 ،
(ُ )7الزجاج ،مرجع ُسابقُ .51/3 ،النحاس ،إعراب القرآن ،مرجع ُسابقُ .054-050-051/4 ،العكربي ،التبيان في
إعراب القرآن ،مرجعُسابقُُ.740/4 ،
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نصبُعلىُالتمييز({ُ،)0والشَّمس ُوالم َقمر ُرأَيـتـهم ُِيل ُس ِ
ين} ُنصبُالشمسُوالقمرُبإضمارُ
اج ِد َُ
َ م َ َ ََ َ م م َ

فعل ُدل ُعليهَ {ُ ،رأَيمـتـه مُم} ُليعطف ُما ُعمل ُفيه ُالفعل ُما ُعمل ُفيه ُالفعل(ُ ،)4والتقديرُ :ورأيتُ

الشمسُوالقمرُرأيتهمُ،وكىنُعنُالشمسُوالقمرُباهلاءُوامليمُوكذاُبالياءُوالنونُيفُساجدينُفإمناُ

ذلكُللخربُعنهمُبفعلُمنُيعقلُ،إذُالسجودُالُيكونُإالُممنُيعقل(ُ،)3واهلاءُوامليمُمفعولُأولُ،و
ِِ
{س ِ
ينُ
ين }ُمفعولُثا ٍُنُ ِ{ ،
اج ِد َُ
َ
يل}ُمتعلقُبـ{ َرأَيمـتـه مُم}ُ،وإنُشئتُجعلتهُمتعلقاُبـُ{ َساجد َ
} ُوعليهُاملعىن(ُ .)2

القول في القراءة:
ُ

()3
"ُ:ياأبت"ُبفتحُالتاءُيفُمجيعُالقرآنُ،الباقونُ:بكسرهاُيفُمجيعُالقرآن({ُ)6يَاُ
قرأُابنُعامر
َ

ت} ُفمنُفتحُ:فعلىُقلبُياءُالنفسُألفاُوحذفهاُلداللةُالفتحةُعليهاُ،ومنُكسرُ:فعلىُإرادةُ
أَبَ ُِ
(ُ)0الزجاج ،مرجعُسابقُ.51/3 ،ابنُالصائغ ،مرجعُسابق.237/0 ،
( ُ)4والظاهرُأنُهذهُالعبارةُتكررتُمنُالناسخُوقدُجيربُالتكرارُأوُالسقطُهكذاُ[ليعطفُماُعملُفيهُالفعلُاملذكورُعلىُماُ
عملُفيهُالفعلُ احملذوف]ُوالراجحُلديُمنُتوجيهُاإلمامُاحلويفُأنُمذهبهُمنعُعطفُاجلملةُاإلمسيةُعلىُاجلملةُالفعليةُوهذاُ
مذهبُابنُجينُولذلكُقدرُالفعلُرأيتُقبلُالشمسُوالقمرُعلىُماُيفهمُمن"رأيتهم"ُالتالية.ابنُهشامُ،مغينُاللبيبُعنُكتبُ
األعاريبُ،مرجعُسابقُ،ص.631
َّحاسُ،إعراب القرآن ،مرجعُسابق.053-054-050/4 ،
(ُ)3الزجاج ،مرجعُسابقُ.50/3 ،الن َّ
(ُ)2سيبويه ،مرجعُسابقُ.27/4 ،أبوُمنصورُالثعاليب ،عبدُامللكُبنُحممدُبنُإمساعيلُ(ت245ُ:هـ) ،فقه اللغة وسر العربية،
تُ:عبدُالرزاقُاملهدي ،ط( ،0إحياءُالرتاثُالعريب0244 ،هـ4114-م).463/0
(ُ )3ابنُعامرُأبوُعمرانُعبدُاهللُبنُعامرُاليحصيبُعلىُاألصحُ،إمامُأهلُالشامُيفُالقراءةُ،والذيُانتهتُإليهُمشيخةُاإلقراءُ
هباُ(،ت002:هـ) ،ابنُاجلزري ،غاية النهاية في طبقات القراءُ،مرجعُسابق.243ُ/0ُ،
(ُ)6ابنُجماهدُ،مرجعُسابق ،صُ.322النحاس ،إعراب القرآن ،مرجعُسابقُ.051/4 ،ابنُخالويهُ،أبوُعبدُاهللُاحلسنيُبنُ
أمحد( ،ت371ُ:هـ)ُ،الحجة في القراءات السبعُ،تُ:عبدُالعالُساملُمكرم ،ط( ،2بريوتُ:دارُالشروقُ 0210 ،هـ)،
صُ.054-050األزهريُاهلرويُ،أبوُمنصورُحممدُبنُأمحد( ،ت371ُ:هـ)ُ،معاني القراءاتُ،ط(،0السعوديةُ:مركزُالبحوثُ
يفُكليةُاآلداب ،جامعةُامللكُسعودُ0204 ،هـ0550-م).26/4 ،
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ابنُعامرُيقفُباهلاءُورويُعنُابنُ
ُ
الياءُوحذفهاُو ِاال مجتَِز ِاء ُبالكسرةُمنها(ُ،)0واختلفُيفُالوقفُ،و

كثري(ُ ،)4والباقونُ:بالتاءُ،وقياسُمنُكسرُأنُيقفُبالتاءُ،ألنُالياءُمقدرةُ،وكذاُمنُقدرُُحذفُ
األلفُ،وإنُالفتحةُيفُالتاءُليسُعلىُتقديرُحذفُاأللفُ،وإمناُهيُعلىُتقديرُاإلفخام(ُ )3كماُ

ت}كأنهُالعوضُمنُحذفُالياءُإذُ
هيُيفُياُطلحةُ،وقفُباهلاء ووجهُدخولُاهلاءُيفُ{يَاُأَبَ ُِ
حذفهاُيكثرُيفُالنداءُ ُ.

القول في المعنى والتفسير:
ُ
ِ
كُآَياتُالم ِكتَ ِ
ني}(ُ )2حاللهُوحرامهُ،ورشدهُوهداه(ُ ُ.)0
ابُالممبِ ُِ
املعىنُواهللُأعلم{ُ:ت مل َ َ

(ُ) 0والتاءُيفُياُأبتُ:تاءُتأنيثُعوضتُعنُياءُاإلضافةُيفُقراءةُمنُكسرها؛ُألنهُحركهاُحبركةُماُقبلُياءُاإلضافة؛ُلتدلُعلىُ
ذلك ،وهيُيفُقراءةُمنُفتحُعوضُمنُاأللفُاملبدلةُمنُياءُاإلضافةُيفُقولك"ُ:ياُأبا" ،وفتحتُحتريكاُهلاُحبركةُماُقبلُاأللفُ
أبوُشامة ،أبوُالقاسمُشهابُالدينُعبدُالرمحنُبنُإمساعيلُبنُإبراهيمُاملقدسيُالدمشقي( ،ت663ُ:هـ) ،إبراز المعاني من
حرز األماني( ،بريوتُ:دارُالكتبُالعلمية).330/0 ،
(ُ)4وهوُاملتواترُعنُابنُكثريُ.ابنُاجلزري ،النشر في القراءات العشرُ،تُ:علي ُحممدُالضباع( ،تُ 0321ُ:هـ)ُ(املطبعةُ
التجاريةُالكربى ،تصويرُدارُالكتابُالعلمية)ُ.030/4 ،عبدُاهللُبنُكثريُالداري ُاملكيُ ،أبوُمعبدُ(ُ 041-23هـ)ُأحدُالقراءُ
السبعةُ،مولدهُووفاتهُمبكةُ.ابنُخلكان ،أبوُالعباسُمشسُالدينُأمحدُبنُحممدُبنُإبراهيمُبنُأيبُبكرُالربمكيُاإلربليُتُ:
620هـ ،وفيات األعيان وأنب ـ ــاء أبنـ ــاء الزمان ،تُ:إحسانُعباس(ُ ،بريوتُ:دارُصادرُ 0511،مُ)ُ.20/3 ،الذهيبُ،تاريخ
اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالمُ،ت:الدكتورُبشارُعوادُمعروفُط(ُ0بريوت:دارُالغربُاإلسالمي4113 ،م)ُ.226/3ُ،

ابنُاجلزريُ،غاية النهاية في طبقات القراء ،مرجعُسابق.222 -233/0ُ،

(ُ)3يقصدُاملؤلفُبذلكُالتفخيمُوهوُماُعربُبهُاإلمامُالسخاوي ،أبوُاحلسنُعلمُالدينُعليُبنُحممدُ(ت ،)ُ 623ُ:فتح
الوصيد في شرح القصيد ،تُ:دُ.مواليُحممدُاإلدريسيُالطاهريُدكتوراه ،ط( ،0الرياضُ:مكتبةُالرشد ،السلسلةُ:سلسلةُ
رسائلُجامعية0243 ،54،هـ4114-م)ُ.0112/3 ،حيثُقالُ:إنُالتاءُيفُأبتُعلىُالتفخيمُكماُيفُكلمةُعالمةُوهوُاملعربُ
عنهُيفُزمانناُبتاءُاملبالغة.
( )2فائدةُ:وصفُالقرآنُبالبيانُيفُفاحتةُهذهُالسورة ،يناسبُموضوعُالقصةُ.قالُحممدُرشيدُرضا"ُ:فاحتةُهذهُالسورةُهيُ
فاحتة ُسورة ُيونس ُإال ُوصف ُالقران ُباملبني ُهنا ،وباحلكيم ُهناك ،ومها ُيف ُأعلى ُذروة ُمن ُالبيان ،وأقصى ُمدى ُمن ُاحلكمةُ
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قالهُجماهد(ُُ)4وقتادة(ُ،)3وقالُمعاذ(ُ:)2بنيُاحلروفُاليتُسقطتُعنُالسرُلمأعاجمُ،وهيُستةُ

أحرف(ُ )0واألوىلُواهللُأعلمُ،املبنيُملنُتالهُوتدبرُماُفيهُمنُحاللهُ،وحرامهُ،وسائرُماُحواهُمنُ
صنوفُ ُ

واإلحكام ،اختريُيفُكلُمنُالسورتنيُماُيناسبهاُ:فسورةُيونسُموضوعهاُأصلُالدين ،وهوُ:توحيدُاأللوهيةُوالربوبية ،وإثباتُ
الوحي ،والرسالةُبإعجازُالقرآن ،والبعثُواجلزاء ،وهيُمنُاحلكمة.وهذهُموضوعهاُقصةُنيبُكرميُ ،تقلبُيفُأطوارُكثريةُ،كانُ
قدوةُخريُ،وأسوةُحسنة ُفيهاُكلهاُفالبيانُهباُأخص"ُرشيدُرضاُ ،مشسُالدينُحممدُرشيدُبنُعليُرضاُبنُحممدُبنُحممدُهباءُ
الدين ُبن ُمنال ُعلي ُخليفة ُالقلموين ُاحلسيين ُ(ت0332ُ :هـ)،تفسير القرآن الحكيم (تفسير المنار)(،اهليئة ُاملصرية ُالعامةُ
للكتابُ0551،م).412/04ُ،
(ُ)0عبدالرزاق ،أبوُبكرُبنُمهامُبنُنافعُاحلمرييُاليماينُالصنعاينُ(ت400ُ:هـ)( ،تفسير القرآن العزيز-تفسير عبد الرزاق)،
تُ:د/مصطفىُمسلمُحممد،ط( ،0الرياضُ:مكتبةُالرشد0201 ،هـ0525-مُ)ُ.307/0ابنُجرير ،أبوُجعفرُُالطربيُحممدُ
بنُجريرُبنُيزيدُبنُكثريُبنُغالبُاآلملي( ،ت301ُ:هـ) ،جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،تُ:عبدُاهللُبنُعبدُاحملسنُ
الرتكي ،ط(0دارُهجرُللطباعةُوالنشرُوالتوزيعُواإلعالن0244،هـُ4110-م).3/03 ،
(ُ)4جماهد أبوُاحلجاجُبنُجربُاإلمامُاحلربُاملكيُأحدُاألعالم ،موىلُالسائبُبنُأيبُالسائبُاملخزوميُولدُيفُخالفةُعمرُ.
يرويُعنُمجاعةُمنُأصحابُرسولُاهللُصلىُاهللُعليهُوسلمُُتُ013ه ــُ.ابنُسعدُ،أبوُعبدُاهللُحممدُبنُسعدُبنُمنيعُ
اهلامشي ُبالوالء ،البصري ،البغدادي ُت431ُ :هـ ُالطبقات الكبرى ،تُ :حممد ُعبد ُالقادر ُعطاُ :ط(ُ 0بريوتُ :دار ُالكتبُ
َسامي والكنى ْلإل َمام
العلميةُ 0201،هـ0551-م)05/6ُ ،
ُ.ابنُحنمبَلُ،أبوُعبدُاهللُأمحدُبنُحممدُبنُحنبلُتُ420هـُْ (،األ َ
َ
صالح)ُ،تُ:عبدُاهللُبنُيوسفُاجلديع ،ط( ،0الكويتُ:مكتبةُدارُاألقصى.040/0 ،)0523ُ–ُ0216 ،
أْ
َحمد رَوايَة ابْنه َ

(ُ)3قتادةُأبوُاخلطابُبنُدعامةُالدوسيُاملزيُالضريرُاألكمه ،مفسرُكتابُاهلل ،عاملُأهلُالبصرة ،ماتُبواسطُيفُ"الطاعون"،
(ت007ُ:ه)ُ.املزيُ،مجالُالدينُأبوُاحلجاجُيوسفُبنُعبدُالرمحنُبنُيوسفُالكليبُاملزيُ(تُ724ُ:هـ) ،تهذيب الكمال
ُ،تُ:بشارُعوادُمعروفُ،ط(ُ،0بريوتُ:مؤسسةُالرسالة0211،ه–0521م)ُ.033/3 ،الذهيب ،تذكرة الحفاظ ُُ،مرجعُ
سابقُ.044/0ُ،
(ُ)2معاذُبنُجبلُبنُعمروُبنُأوسُبنُعائذُاخلزرجيُاألنصاريُُ،كانُأعلمُاألمةُباحلاللُواحلرامُ.وهوُأحدُالستةُالذينُمجعواُ
القرآنُعلىُعهدُالنيب-صلىُاهللُعليهُوسلمُ.أسلمُوهوُفىتُ ،وآخىُالنيب-صلىُاهللُعليهُوسلمُبينهُوبنيُجعفرُبنُأيبُطالبُ.
ماتُيفُطاعون ُعمواس(ُ.تُ 02ُ:هـ)ُ .ابن ُعبد ُالربُ،مرجع ُسابقُ .0213/3ُ ،ابن ُحجر ُالعسقالينُ ،اإلصابة في تمييز
الصحابةُ،مرجعُسابقُ.017/6ُ،الزركليُ،مرجعُسابق.432/7ُ،
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معانيه(ُ،ُ)4ألنُاهللُأخربُأنهُمبنيُ،وملُخيربُبِإبَانَتهُعنُبعضُماُفيهُدونُمجيعه(ُ .)3
وقوله تعالى{ :إِنَّاُأَنمـَزلمنَاهُ} ُأيُ:أنزلناُهذاُالكتابُاملبنيُ{قرآنا ُعربياُ}علىُالعربُ،ألنُ

لساهنم ُوكالمهم ُعريبُ ،فأنزل ُالكتاب ُبلساهنم ُليعقلوه ُويفهموا ُما ُفيه(ُُ،)2كما ُقال ُتعاىلَ {ُ :وَماُ

ِ
ولُإَِّالُبِلِس ِ
اُمنُرس ٍ
انُقَـ موِم ُِه}(ُُ،)3وذلكُقولهَ { :لعلَّك ممُتَـ مع ِقلو َُن}(ُ .)6
أ مَر َس ملنَ م َ
َ

ص}(ُ ،)0يقول ُلنبيهُحممد-صلى ُاهلل ُعليهُ
ص ُِ
وقوله تعالىَ { :محنن ُنَـق ُّ
ص ُعليك ُأ م
َح َس َن ُالم َق َ

وسلمُ:حننُنقصُعليكُياُحممدُأحسنُالقصصُبوحيناُإليكُهذاُالقرآنُفنخربكُفيهُعنُاألخبارُ

(ُ)0ابنُجرير ،تُ:أمحدُحممدُشاكر،ط( ،0مؤسسةُالرسالةُ0241،هـُُ4111ُ-م)ُ.331/03 ،ومنُاحلروفُماُالُخيلوُمنهُ
أكثرُالكلمات ،حىتُقالواُ:إنُكلُكلمةُثالثيةُفصاعداُالُيكونُفيهاُحرفُأوُحرفانُمنها ،فليستُبعربية ،وهيُستةُأحرفُ:دُ
بُمُنُلُف ،ومنهاُماُالُيرتكبُبعضهُمعُبعض ،إذاُاجتمعُيفُكلمة ،إالُانُيقدم ،والُجيتمع ،إذاُتأخر ،وهوُ:عُهـ ،فإنُ
العني ُإذاُتقدمتُتركبت ،وإذاُتأخرتُالُترتكب ،ومنهاُماُالُيرتكب إذاُتقدم ،ويرتكب إذاُتأخر ،وهوُ:ضُج ،فانُالضادُإذاُ
تقدمتُتركبت ،وإذاُتأخرتُالُترتكبُيفُأصلُالعربية ،ومنهاُماالُيرتكبُبعضهُمعُبعضُ ،الُإنُتقدمُوالُإنُتأخر ،وهوُ:سُ
ثُضُزُظُص ،فاعلمُذلك.ابنُمنظور ،مرجعُسابق.02/0 ،
( ُ )4قالُالشيخُأمحدُشاكرُتعليقاُعلىُالطربيُ:علىُإسنادُهذاُاألثرُوهذاُخربُآفتهُالوليدُبنُسلمةُوهوُكذابُ ....بتصرفُ
.ابنُجرير ،مرجعُسابق.6/03 ،
(ُ)3ابنُجرير ،املرجعُالسابق.
(ُ)2ابنُجرير ،مرجعُسابق.330/03 ،
(ُ)3سورةُإبراهيم ،اآليةُ.2ُ:فائدةُ:كل كتاب مساوي أنزله اهلل بلسان قومه حىت يعقلوه Kويفهموهُ ،لتقوم احلجة عليهم .نصرُ
واهلاليل ،مرجعُسابق.31/0 ،
(ُ)6ابنُعطية ،أبوُحممدُعبدُاحلقُبنُغالبُبنُعبدُالرمحنُبنُمتامُاألندلسيُاحملاريبُ(ت324ُ:هـ)،المحرر الوجيز في تفسير
الكتاب العزيز ،تُ:عبدُالسالمُعبدُالشايفُحممد ،ط( ،0بريوتُ:دارُالكتبُالعلميةُ0244 ،هـ)ُ.402/3 ،ابنُاجلوزي ،أبوُ
الفرجُمجالُالدينُعبدُالرمحنُبنُعليُبنُحممدُ(ت357ُ:هـ)ُزاد المسير في علم التفسير ،تُ:عبدُالرزاقُاملهدي ،ط،0
(بريوتُ:دارُالكتابُالعريبُُ0244هـ).204/4 ،
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املاضيةُ،وأنباءُاألممُالسالفةُ،والكتبُاليتُأنزلناهاُيفُالعصورُاخلاليةُ.وإنُكنتُمنُقبلُأنُنوحيهُ

إليكُملنُالغافلنيُعنُذلكُالُتعلمه( ،)4وذكرُأنُهذهُاآليةُنزلتُعلىُرسولُاهلل-صلىُاهللُعليهُ-
ملسألةُأصحابهُ،أنُيقصُعليهم

(.)3

ُ

ِ ِِ
ِ ِ
ِ
وإنُ
ُع َشَرُ َك موَكبا}ُ،يقول تعالىُ ُ:
َح َد َ
وقوله تعالى{ :إ مذُقَ َالُيوسفُألَبيهُيَاُأَبَتُإ ِّين َُرأَيمتُأ َ

كنتُياُحممدُملنُالغافلنيُعنُنبأُيوسفُبنُيعقوبُبنُإسحاقُإذُقالُألبيهُيعقوب:إينُرأيتُأحدُ

( )0فائدةُ :قال ُالعلماءُ :وإِمنا ُمسيت ُقصة ُيوسف-عليه ُالسالمُ -أحسن ُالقصص ،ألهنا ُمجعت ُذكر ُاألنبياء ،والصاحلني،
واملالئكة ،والشياطني ،واألنعام ،وسريُامللوك ،واملماليك ،والتجار ،والعلماء ،والرجال ،والنساء ،وحيلهن ،وذكرُالتوحيد ،والفقه،
والسرُ ،وتعبريُالرؤيا ،والسياسة ،واملعاشرة ،وتدبريُاملعاش ،والصربُعلىُاألذى ،واحللمُوالعزُ ،واحلكم ،إِىلُغريُذلكُمنُالعجائبُ.
ابنُاجلوزي ،مرجعُسابق.203/4 ،
(ُ)4مقاتل ،أبوُاحلسنُبنُسليمانُبنُبشريُاألزديُالبلخىُ(ت031ُ:هـ) ،تفسير مقاتل بن سليمان ،تُ:مقاتلُعبدُاهللُ
حممودُشحاته ،ط( ،0بريوتُ:دارُإحياءُالرتاث0243 ،هـ).302/4،ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.7/03 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُ
سابق.4011/7 ،
(ُ )3المستدرك على الصحيحين للحاكم ،باب ُتفسري ُسورة ُيوسف ُعليه ُالسالمُ .376/4 ،رقم ُاحلديث ُُ .3305ووافقهُ
الذهيبُوقالُ:صحيحُ.ويفُتفسير الطبريُقالُ:حدثينُنصرُبنُعبدُالرمحنُاألودي ،قالُ:حدثناُحكامُالرازي ،عنُأيوب ،عنُ
ص ِ
ص}ُ
عمروُاملالئي ،عنُابنُعباس ،قالُ:قالواُ:ياُرسولُاهلل ،لوُقصصتُعلينا؟ُقالُ:فنز
لت{ُ:حنن ُنـَق ُّ
َم
ُعلَمي َ
ص َ
ك ُأ م
َح َس َن ُالم َق َ
سورةُُيوسف ،اآليةُ.3ُ:قالُالشيخُأمحدُشاكرُتعليقاُ"ُ:أيوبُبنُسيار ،أبوُعبدُالرمحن" ،ملُأجدهُهبذهُالكنيةُوإمناُذكروا"ُ
أيوب ُبن ُسيار ُالزهري ُاملدين"وكناه ُالبخاري" ُأبا ُسيار" ،قال ُالبخاريُ "ُ :منكر ُاحلديث" ،وقال ُابن ُحبانُ "ُ :كان ُيقلبُ
األسانيد ،ويرفعُاملراسيل"ُُقلتُهكذاُمقطوعا ،ويفُإسنادهُليثُبنُأيبُسليمُوهوُضعيفُ.ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.334/03 ،
وبنحوهُابنُأيبُحامت ،مرجعُسابقُ.4155/7 ،ابنُعطية ،مرجعُسابقُ.402/3 ،ورواهُابنُأيبُحامتُبإسنادُحسنُمرفوعاُعنُ
مصعبُبنُسعدُعنُسعدُقالُ:نزلُعلىُرسولُاهللُصلىُاهللُعليهُوسلمُالقرآنُفتالهُعليهمُزماناُ.فقالواُ:ياُرسولُاهللُلوُ
ِ
ك ُآيات ُالمكِتَ ِ
اب ُالممبِ ِ
ص ِ
ص}ُابنُتيميةُ ،أبوُ
}ُ{حنن ُنـَق ُّ
ني َم
ُعلَمي َ
ص َ
ك ُأ م
َح َس َن ُالم َق َ
قصصتُعليناُ.فأنزلُاهللُتعاىل{ُ:الر}ُ{ت مل َ َ
العباسُتقيُالدينُأمحدُبنُعبدُاحلليمُاحلراينُ(ت742ُ:هـ)ُ،جمموعُالفتاوى،تُ:عبدُالرمحنُبنُحممدُبنُقاسم(،املدينةُالنبويةُ:
جممعُامللكُفهدُلطباعةُاملصحفُالشريف0206ُ،هـ0553/م).21/07 ،
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عشرُكوكباُ،وقيلُ:إنُرؤياُاألنبياءُكانتُوحيا(ُ،)0وروىُجابرُبنُعبدُاهلل(ُ)4قالُ:إنُالنيبُصلىُاهللُ
عليهُوسلمُجاءهُرجلُمنُيهودُيقالُلهُبستانُاليهوديُفقالُلهُ:ياُحممدُأخربينُعنُالكواكبُاليتُ
رأهاُيوسفُأهناُساجدةُلهُ،ماُأمساؤها؟ُقالُ:فسكتُرسولُاهللُ -صلىُاهللُعليهُوسلمُفلمُجيبهُ
بشيءُ ،ونزل ُعليه ُجربيل ُفأخربه ُبأمسائهاُ ،قالُ :فبعث ُرسول ُاهلل ُإليه ُفقالُ :هل ُأنت ُمؤمن ُإنُ
أخربتك ُبأمسائها؟ ُقالُ :نعمُ ،فقالُ :خزنانَ ،والطَّا ِرقَُ ،و َّ
الذيَّالَ ُ ،وذو ُالكتفاتَُ ،وقَابِسَُ ،وَوثَّابُ
ِ
اءُ،والنُّورُ،فقالُاليهوديُ:أيُواهللُإهناُ
َو َعم َُ
عُ،و ِّ
يقُ،والمم م
الضيَ َ
وحُ،وذوُالم َف مر َ
حُ،والضَّر َ
صبَ َ
انُ،والم َفل َ
ودي َ

(ُ)0ابن ُجرير ،مرجعُسابقُ.015/03 ،المستدرك على الصحيحين للحاكم ،بابُتَـ مف ِسري ُس َورةِ ُالصافات ،262/4 ،رقمُ
ُاألَنمبِيَ ِاء َُو محيُ» ُعن ُابن ُعباس ُرضي ُاهلل ُعنهماُ.وقالُ :هذا ُحديث ُصحيح ُعلى ُشرطُ
احلديث ،.3603لكن ُبلفظ«ُ :رمؤيَا م
الشيخنيُوملُخيرجاهُ"ُووافقهُالذهيب.علىُشرطُالشيخنيُ.قلتُ:إسنادهُحسن ،رجالهُثقاتُخالُمساك ،قالُاحلافظُ:التقريبُ
(ُ:)4642صدوقُوروايتهُعنُعكرمةُخاصةُمضطربةُوقدُتغري.
(ُ)4ابنُعمروُبنُحرامُبنُكعبُبنُغنمُبنُكعبُبنُسلمةُاألنصاريُالسلميُُ -يكىنُأباُعبدُاللَّهُ ،وأباُعبدُالرمحنُ ،وأباُ
حممد-علىُأقوالُ .
أحدُاملكثرينُعنُالنيب ُصلىُاللَّهُعليهُوسلمُ ،وروىُعنهُمجاعةُمنُالصحابةُ ،ولهُوألبيهُصحبةُ.وتويفُسنةُأربعُوسبعنيُ.وقيلُ
سنةُمثانُوسبعنيُ.ابنُعبدُالربُ،مرجعُسابقُ.405/0ُ،ابنُحجرُالعسقالينُ،اإلصابة في تمييز الصحابةُ،حتقيقُ:عادلُأمحدُ
عبدُاملوجودُوعلىُحممدُمعوض،ط(0بريوتُ:دارُالكتبُالعلميةُ0203،هـ).326/0ُ،
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(.)0
ُخرب ُعنها ُبفعل ُمن ُيعقلُ
س َُوالم َق َمَر َُرأَيمـتـه ممُ }يف ُمناميُيل ُسجودا(ُ ،)0وملـا َُّ
َّم
الش
و
{
ألمساؤها
َ م َ
أجرىُضمريهاُضمريُمنُيعقلُ،فقال{ُ:س ِ
ين}ُوملُيقلُساجدات(ُ.)4ومثلُذلكُقوله{ُ:يَاُ
اج ِد َُ
َ

(ُ )0تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في تفسير الكشاف للزخمشري ُللزيلعي ،سورة ُيوسف ُعليه ُالسالم ،احلديث ُالثاين،
ُ.061/4قالُ:قلتُرواهُاحلاكمُيفُمستدركه يفُكتابُالرؤياُعنُجابرُبنُعبدُاهللُقالُ:جاءُبستانُاليهوديُإىلُالنيب-صلىُاهللُ
عليهُوسلمُ -فقالُ :ياُحممدُهلُتعرفُالنجومُاليتُرآهاُيوسفُيسجدنُلهُفسكت-عليهُالسالم-حىتُجاءهُجربيلُفأخربهُ
ِ
ِ
ِ
َّ
ود ِانُ
َخ َربتكُأَنُتسلمُقَ َُ
سُوالم َعم َ
ُهللُعلَميكُإِنُأ م
فقال(ُ:يَاُيـَهودي َ
الُوقَاب َ
الُ :نعم)ُفقالُعليهُالسالم(ُ:ه َي ُخربَانُوالطارق َُوالذيَّ َ
ُالسماءُس ِ
ِ ِ ِ
َّ
ال ُلَه ُأَبوه ُإِنُ
وحُوذ
اُعلَىُُأَبِيهُفَـ َق َ
اج َدةُفَـ َق َّ
ص َه َ
ابُر َ
قُوالم م
آهاُيوسفُحميطَةُبأَ مكنَاف َّ َ َ
وُالكتفاتُوَوث َ
َ
بحُوالضَّر َ
مص َ
َوالم َُفميـلَ َ
ُوسيجمعهُاهلل ُبعد) ُوقالُ :حديثُصحيحُعلىُشرطُمسلمُوملُخيرجاهُوأقرهُالذهيبُعليهُ.وقالُابنُكثريُ:
َّت
َه َذاُأَمر
َ
ُقدُتشت َ
م
ورواهُالبيهقيُيفُالدالئل.وقدُروىُهذاُاحلديثُاحلافظانُ ،أبوُيعلىُاملوصليُ ،وأبوُبكرُالبزارُيفُمسنديهما ،وابنُأيبُحامتُيفُ
ِِ
ُ:ه َذاُ
وب ُفَُـ َق َ
آهاُيوسف ُقَ َّ
ص َه َ
ال ُلَه ُأَبوه َ
اُر َ
اُعلَىُأَبيه ُيـَ معق َ
تفسيره ،أماُأبوُيعلى ،وزادُ:قالُرسولُاهللُصلىُاهللُعليهُوسلم«ُ:لَ َّم َ
َّمس ُأَبوه َُوالم َق َمر ُأ ُّمهُ»ُتفردُبهُاحلكمُبنُظهريُالفزاريُ ،وقدُضعفهُاألئمةُوتركهُ
ُجي َمعه ُاللَّه ُِم من ُبـَ معدُ-،قَ َُ
أ مَمر ُمتَ َشتَّت َم
الَ ُ:والش م

األكثرون ،وقالُاجلوزجاينُ:ساقط...بتصرفُ.ابنُكثريُيفُتفسيره ،طُالعلمية ،آيةُ.307/2ُ .3:قالُالشيخُأمحدُشاكرُتعليقاُ
علىُتفسير ابن جريرُ:أخرجهُاحلاكمُيفُالمستدرك ُوقالُ:حديثُصحيحُعلىُشرطُمسلمُوملُخيرجه ،ولكنُالعجبُأنهُ
صححه ،فإنُهذاُاخلربُقدُتفردُبهُاحلكمُبنُظهري ،وهوُواهيُاحلديثُمرتوكُ...بتصرف.ابنُجرير ،مرجعُسابقُ .333/3 ،
فائدة لعرض الرواية اإلسرائيليةُ ُ:
نقدُالروايةُ ُ:
ُُُهذهُالروايةُغريُصحيحةُمنُجوانبُجنملهاُيفُالتايلُ ُ:
 -0إنُاحلاكمُصححهاُيفُمستدركهُ،تصحيحُاحلاكمُغريُمعتدُبهُعندُالعلماءُإالُإذاُوافقهُغريهُ،وملُيصححُهذهُالروايةُأحدُ
منُالعلماءُغريُاحلاكمُيفُاملستدركُ .
-4يظهرُأهناُمنُاإلسرائيلياتُوألصقتُبالنيبُزوراُوهبتاناُ،ألنُيوسفُ-عليهُالسالمُرأىُكواكباُبصورهاُالُبأمسائهاُ،والُيوجدُ
عالقةُفيماُترمزُإليهُالرؤياُواألمساءُاليتُجاءتُيفُاحلديثُ .
-3جاءتُاألمساءُاإلحدىُعشرُخمتلفةُمنُتفسريُإىلُآخرُ ،حيثُجاءتُيفُالدر المنثور ُحرثانُبدالُمنُجربانُ ،وأيضا ُاسمُ
دنانُ ،بدالُمنُوثابُ،وأيضاُيفُروايةُالسيوطيُهودانُبدال ُمنُعمودانُوالفيلقُبدالُمنُالفليقُ،وهذاُاالختالفُيفُاألمساءُيفُ
تفسير الدر المنثور للسيوطيُعماُجاءُيفُتفسير الطبري والحوفيُدليلُإىلُالزعمُاملكذوبُيفُالروايةُ .
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أَيـُّها ُالنَّمل ُادخلوا ُمساكِنك ُم}(ُ )3ومل ُيقل ُادخلن ُمساكنكن .وقوله{:رأَيـتـهم ُِيل ُس ِ
ين}ُ،
اج ِد َُ
َ م م
َ
َم م
ََ َ م

ِ
ُع َشَرُُ َك موَكبا}ُ،فكررُالفعلُ،فإمناُذلكُعلىُالتوكيدُ،كماُيقولُ:كلمتُ
َح َد َ
وقال{ُ:إ ِّين َُرأَيمت ُأ َ
زيداُكلمتهُوقيلُ:إنُالكواكبُاألحدُعشر(ُ:)2كانتُإخوتهُ،والشمسُوالقمرُأبويه(ُ،)0وقيلُ:أبوهُ

-2يوجدُيفُسندُالروايـةُاحلكمُبنُظهريُ ،وقدُضعفهُأئمةُاحلديثُ،وتركهُاألكثرونُمنهمُوملُيـُرُوواُلهُلشدةُالضعفُفيهُ،وقالُ
اجلوزجاين"ُ:إنهُساقـطُ،وصاحبُحسـنُيوسف"ُ .
-3نقلُأبوُشهبهُعنُاإلمامُالذهيبُيفُ"ميزان االعتدال"ُقالُابنُمعنيُ:ليسُبثقةُأيُاحلكمُابنُظهريُوقالُ :ليسُبشيءُ
وضعفهُالبخاريُفقالُ:منكرُاحلديثُ،وقالُمرةُ:تركوهُوهوُراويُحديث"ُ:إذاُرأيتمُمعاويةُعلىُمنربيُفاقتلوه"!ُفهلُمثلُهذاُ
يعتدُبروايتهُوحبسبهُسقوطاُعندماُقالُعنهُالبخاري"ُ:منكرُاحلديث"ُوتركوهُ .
زهد ،أد.عامُالعبدُزهد ،اإلسرائيليات في تفسير ابن جرير الطبري لسورة يوسف عرض ونقد ،مؤتمر خطر الروايات الواهية
على اإلسالم المنعقد الثالثاء-األربعاء ُُ 2-7ذوُالقعدةُُ 0234املوافقُ4100/01/3-2مُ(غزة-كليةُأصولُالدين-اجلامعةُ
اإلسالميةُ) ،صُ...02بتصرف.
(ُ)0ابنُجرير ،مرجعُسابق.5/03 ،
(ُ)4الثعليب ،أبوُإسحاقُأمحدُبنُحممدُبنُإبراهيم( ،ت247ُ:هـ) ،الكشف والبيان عن تفسير القرآن ،تُ:اإلمامُأيبُحممدُ
بنُعاشور ،ط( ،0بريوتُ:دارُإحياءُالرتاثُالعريبُ 0244 ،هـ4114-م)ُ.31/4 ،اخلازن ،أبوُاحلسنُعالءُالدينُعليُبنُ
حممدُبنُإبراهيمُبنُعمرُالشيحي( ،ت720ُ:هـ) ،لباب التأويل في معاني التنزيل ،تُ:تصحيحُحممدُعليُشاهني ،ط،0
(ب ُريوتُ:دارُالكتبُالعلميةُ0203 ،هـ)ُ.300/4 ،القرطيب ،مرجعُسابق.027/4 ،
(ُ)3النمل ،اآلية.02ُ:
( )2فائدةُ:ثبوتُالرؤياُشرعاُومشروعيةُتعبريهاُ،ماُجاءُعنُأيبُقتادةُأنهُقالُ:كنتُألرىُالرؤياُمترضينُحىتُمسعتُالنيب-صلىُ
ِّثُبِِه ُإَِّالُمن ِ
يقول(ُ:الرمؤياُاحلسنَة ُِم ُن ُاللَُِّه ،فَإِذَاُرأَىُأَحدكمُم ِ
ُحي ُُّ ِ
َىُماُيَكَمره ُفَـ مليَتَـ َع َّو مذُ
اهللُعليهُوسلمُ-
اُحي ُّ
ب ُفَالَُحيَد م
اُرأ َ
َم
َ َ مَ
بَ ،وإذَ َ
ُّ َ َ َ َ
ان ،ولميمت ِفل ُثَالَثا ،والَُحيد م ِ
ِ
َحدا ،فَِإنـ ََّهاُلَ من ُتَضَّره)ُ(أخرجهُالبخاريُ،جملدُ،5صُ،23باب
ُشِّرَهاَ ،وِم من َ
بِاللَّ ِه ُِم من َ
َ َ
ِّثُهبَاُأ َ
ُشِّر ُالشمَّيطَ ُ َ َ م
إذا رأى ما يكره فال يخبر بها وال يذكرهاُ،رقمُ ،)7122قدُتتأخرُالرؤياُفالُيظهرُمصداقهاُإالُبعدُسننيُعديدة ،مشروعيةُ
احلذرُواألخذُباحليطةُيفُمجيعُاألمورُوخاصةُاهلامةُمنهاُ.اجتباءُالرسلُواصطفاُؤهمُأمرُإهلي ،الُيتدخلُفيهُأحدُ ،فاهللُتعاىلُ
أعلمُحيثُجيعلُرسالتهُ.كماُأنُالشمسُوالقمرُوالكواكبُزينةُالسماءُالدنياُُ،كذلكُاألنبياءُوالعلماءُزينةُاألرضُوهبمُيهتديُ
يفُالظلماتُكماُيهتديُباألنوارُ.اآلياتُداللةُعلىُصدقُنبوةُحممد-صلىُاهللُعليهُوسلم-حيثُقصُهذهُالقصةُوهوُملُيقرُأُ
ِ
أهناُ{منُلَّد منُ
كتبُاألولنيُوهوُأميُالُخيطُ ،والُيكتبُوهيُموافقةُملاُيفُالكتبُالسماويةُ ،داللةُعلىُوحدةُالرساالتُ ،و
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وخالته(ُُ،)4رويُعنُابنُعباسُ.وقدُتضمنتُاآلياتُالبيانُعماُتوجبهُاحلكمةُمنُاإلنابةُمماُيؤديُ
إىل ُاملعرفة ُمبا ُفيه ُمن ُالفائدةُ ،والبيان ُعما ُيوجبهُجعل ُالقرآن ُعربيا ُعن ُالتمكني ُلفهم ُمعانيه ُمباُ
يقتضيهُالعقلُفيهُ،والبيانُعماُيوجبهُاحلكمُيفُأخبارُاألولنيُ،منُطلبُالقصصُبأنبائهمُملاُيفُ
ذلكُمنُالعربةُبأحواهلمُ،والتأدبُمباُجرىُمنُشأهنمُ،والبيانُبتقدميُالبشارةُمباُفيهُالنعمةُ،والعربةُ
مباُيأيتُمنُموافقةُاملخربُيفُالرؤياُ:منُسجودُاإلخوةُلهُعلىُماُبيناُيفُاحلالُاألوىلُ ُ.
القول في الوقف والتمام:
ُ
{الم ِكتَ ِ
ني}ُليسُبتمام(ُ)0يفُإنُدخلتُ
ابُالممبِني}ُمتام(ُ،)3وكذاُ{تَـ مع ِقلو َُن}ُ،و{المغَافِلِ َُ

ني}ُذلكُالوقتُ،والتمامُ{س ِ
ين}ُ .
اج ِد َُ
"إذ"ُيفُالصلةُأي{ُ:لَ ِم َنُالمغَافِلِ َُ
َ

ِ
ُعلِي ٍم}ُسورةُ:النملُ،اآليةُ.6ُ،ينظرُ:أيسر التفاسيرُأليبُبكرُاجلزائريُُ،ُ055/4وأيضاُالتفسير الحديثُلدروزةُحممدُ
َحكي ٍم َ
عزتُُ،ُ00/2ُ،وأيضاُتفسير المنار حممدُرشيدُبنُعليُرضا.403/04ُ،

(ُ)0مقاتل ،مرجعُسابقُ.302/4 ،ابنُجرير ،مرجعُسابق.00/03 ،أبوُالسعود ،العماديُحممدُبنُحممدُبنُمصطفىُ(تُ:
524هـ) ،تفسير أبي السعود= إرشاد العقل السليمُإلى مزايا الكتاب الكريمُ(بريوتُ:دارُإحياءُالرتاثُالعريب).433/2 ،
(ُ)4عبدالرزاق ،مرجعُسابق.307/0 ،
(ُ)3النحاس ،القطع واالئتنافُ،مرجعُسابقُ،صُ.345وقالُ:تامُالداين ،عثمانُبنُسعيدُبنُعثمانُبنُعمرُأبوُعمرو( ،تُ:
222هـ)ُالمكتفى في الوقف واالبتدا ،تُ:حمييُالدينُعبدُالرمحنُرمضانُ ،ط( ،0األردنُ :دارُعمار0244،هـ4110-م)ُ
صُ.050قال(ُ:املبني)ُحسنُ.األنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،تُ:شريفُأبوُالعالُالعدوي ،ط(ُ،0بريوتُ:دارُ
الكتبُالعلمية0244،هـ4114-م)ُ،صُ.050فائدةُ:قالُابنُاجلزريُ:الوقفُالذيُاصطلحُعليهُاألئمةُ(بالتام)ُلتمامهُاملطلقُ،
يوقفُعليهُويبتدأُمباُبعدهُ،وإنُكانُلهُتعلقُفالُخيلوُهذاُالتعلقُإماُأنُيكونُمن ُجهةُاملعىنُفقطُ،وهوُالوقفُاملصطلحُعليهُ
(بالكايف)ُلالكتفاءُبهُعماُبعدهُ،واستغناءُماُبعدهُعنهُ،وهوُكالتامُيفُجوازُالوقفُعليهُواالبتداءُمباُبعدهُ.وإنُكانُالتعلقُمنُ
جهة ُاللفظ ُفهو ُالوقف ُاملصطلح ُعليه ُ(باحلسن)ُ؛ُألنه ُيف ُنفسه ُحسن ُمفيد ُجيوز ُالوقف ُعليه ُدون ُاالبتداء ُمبا ُبعده ُللتعلقُ
اللفظيُ ،إال ُأن ُيكون ُرأس ُآيةُ ،فإنه ُجيوز ُيف ُاختيار ُأكثر ُأهل ُاألداء ُجمليئه ُعن ُالنيب ُُ -صلى ُاهلل ُعليه ُوسلم ُُ -يف ُحديث ُأمُ
الرِحي ُِمُ ُمثَُّ
الر ممحَ ُِنُ َّ
سلمةُ-رضيُاهللُتعاىلُعنهاُُ-أنُالنيبُ-صلىُاهللُعليهُوسلمُ[ َكا َُنُإِ َذاُقَـَرُأَُقَطَّ َُعُقَِراءَتَهُُآيَةُُآيَةُُيـَقولُُبِ مس ُِمُاللَُِّهُ َّ
ك ُيـَ موُِم ُالدِّي ُِن]ُ.رواه ُأبو ُداود ُساكتا ُعليهُ،والرتمذيُ
الرِحي ُِم ُ َمالِ ُِ
ب ُالم َعالَ ِم َُ
احلَ ممدُُلِلَُِّه ُ َر ُِّ
يَِقفُ ُ ،مثَُّيـَقولُ ُ م
الر ممحَ ُِن ُ َّ
ني ُ ُمثَُّيَِقفُ ُ ،مثَُّيـَقولُ ُ َّ
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جل ثناؤهُ :
وقولُهُ َّ
ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢﭣ ﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫ ﭬﭭﭮﭯ ﭰﭱﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈﮉﮊ ﮋ ﮌﮍﮎﮏﮐ ﮑﮒﮓﮔﮕ ﮊ ُ

ِ
نداءُمضافُ،وهوُتصغريُابنُ،وحذفتُالياءُمنهاُلال مجتَِز ِاء ُبالكسرةُعنهاُ،
ين}(ُ ،)4
{يَاُبـ ََُّ

ومنُفتحُالياءُفتحهاُعلىُأصلهاُ،ألنُأصلهاُالفتحُ،أعينُياءُالنفسُ،ألنهُملاُاحتيجُإىلُحركتهاُإذُ

وأمحدُوأبوُعبيدةُوغريهمُ،وهوُحديثُحسن ُوسندهُصحيحُ.وكذلكُعدُبعضهمُالوقفُعلىُرءوسُاآليُيفُذلكُسنةُ.وقالُ
الرِحي ُِم ُ} ُ[الفاحتةُ]0ُ :
الر ممحَ ُِن ُ َّ
(فالوقف ُالتام) ُأكثر ُما ُيكون ُيف ُرءوس ُاآلي ُوانقضاء ُالقصص ُحنو ُالوقف ُعلى ُ{بِ مس ُِم ُاللَُِّه ُ َّ
ك ُيـَ موُِم ُالدِّي ُِن}ُ[السورة ُالسابقةُ ]2ُ:واالبتداءُ
ني}ُ[السورةُالسابقةُ ]4ُ:وحنو ُالوقف ُعلى ُ{ َمالِ ُِ
ب ُالم َعالَ ِم َُ
احلَ ممدُ ُلِلَُِّه ُ َر ُِّ
واالبتداء ُ{ م
ين ُ َك َفروا}ُ
ك ُهمُ ُالمم مفلِحو َُن} ُ[البقرةُ ]3ُ :واالبتداء ُ{إِ َُّن ُالَّ ِذ َُ
اك ُنَ مستَعِنيُ} ُ[السورة ُالسابقةُ ]3ُ :وحنو ُ{ َوأولَئِ َُ
اك ُنـَ معبدُ ُ َوإِيَّ َُ
{إِيَّ َُ
[السورةُالسابقة]6ُ:وحنوُ{إِ َُّنُاللَُّهَُ َعلَىُك ُِّلُ َش مي ٍُءُقَ ِديرُُ}ُ[السورةُالسابقةُ]41:واالبتداءُ{يَاُأَيـُّ َهاُالنَّاسُُ ماعبدواُ َربَّكمُ}ُ[السورةُ
السابقةُ،]40ُ:النشرُيفُالقراءاتُالعشر.446ُ/0ُ،

(ُ)0فائدة"ُ:قولهُليسُبتمامُعلىُاعتبارُ"إذ"ُمتعلقُبلفظةُالغافلنيُ،أماُيفُحالُتقديرُعاملُحنوُلفظةُ"واذكر"ُففيُهذهُاحلالةُ
يكونُالوقفُعلىُغافلنيُتاماُ.ووافقُاملصنفُالنحاس ،القطع واالئتناف ،مرجعُسابق ،صُ.345وخالفُاملصنفُالداين،
المكتفى في الوقف واالبتدا ،مرجعُسابق ،صُُ 342حيثُقالُ"متام".ووافقُاملصنفُاألمشوين ،أمحدُبنُعبدُالكرميُبنُحممدُ
بنُعبدُالكرميُاملصريُالشافعيُ(ت0011:هـ) ،منار الهدى في بيان الوقف واالبتدا ،تُ:عبدُالرحيمُالطرهوين( ،القاهرةُ:دارُ
احلديث4112 ،م)ُ،ص.050
(ُ)4املربدُ،أبوُالعباسُ،حممدُبنُيزيدُبنُعبدُاألكربُالثماىلُاألزدي( ،ت423ُ:هـ)ُالمقتضب ،تُ:حممدُعبدُاخلالقُعظيمةُ،
(بريوتُ:عاملُالكتب).425/2 ،ابنُالسراج ،مرجعُسابقُ.363/0 ،الزجاج ،مرجعُسابق.32/3 ،النحاس ،إعراب القرآن،
مرجعُسابقُ.054/4 ،
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الُيكونُاسمُعلىُحرفُواحدُساكنُ،فاختريتُالفتحةُخلفتهاُمعُنقلُالياء(ُ ،)0ويرادُبالتصغريُمعُ
ك}ُُ،
ص}{ َعلَىُإِ مخ َوتِ َُ
اك} ُنصبُبـ {تَـ مقص مُ
عظمُشأنهُ،أنهُصغريُالُإرادةُالتحقري({ُ ،)4رمؤيَ َُ

ص}({ُ،)3فَـيَ ِكيدوا}ُ،الفاءُجوابُالنهيُ،فلذاُنصبُهباُ{فَـيَ ِكيدوا}وحذفتُ
متعلقُبـ{تَـ مقص مُ
ك} ُمتعلقُبـُيكيدواَ {ُ،كميدا} ُمصدر(َّ {،)2
إن ُالشمَّيطَا َُن} ُمستأنفُ
النونُعالمةُالنصب{ُ،لَ َُ

ِ
ك}ُ،الكافُ
يك َُربُّ َُ
فلذاُكسرتُ{إِ َُّن}{ ،لِ مِإلنم َس ُِ
ُجيتَبِ َ
ان}ُمتعلقُبـ{ َعدوُمبِنيُ}َ {ُ،وَك َذل َ
ك َم
متعلقةُمباُدلُعليهُاملعىنُ،فهيُمنصوبة(ُ،)3واملعىنُ:كماُأعطاكُالرؤياُ،كذلكُيعطيكُاالجتباءُ،وهوُ

ك}معطوفُ
مشتقُمنُجبيتُالشيءُإذُحصلتهُلنفسكُ،ومنهُجبيتُاملاءُيفُاحلوض({ ،)6ويـ َعلِّم َُ

ك}{ُ ،ويتِ ُّم ُنِ مع َمتَهُ
يث}ِ {ُ ،م مُن} ُمتعلقة ُبـ {يـ َعلِّم َُ
َح ِاد ُِ
على{ مجيتَبِ َُ
يك}ِ {ُ ،م من ُتَأم ِو ِيل م
ُاأل َ

وب} ُمعطوف ُعلى ُ{عليك}ُ،
عليك}متعلق ُبـ ُ{يتِ ُُّم}َ {ُ ،و َعلَى ُآَ ِل ُيَـ معق َُ
عليك}َُ {ُ ،

(ُ)0ابنُمالك ،أبوُعبدُاهللُمجالُالدينُحممدُبنُعبدُاهللُالطائيُاجلياين( ،ت674ُ:هـ) ،شرح الكافية الشافيةتُ:عبدُاملنعمُ
أمحد ُهريدي ،ط( ،0مكة ُاملكرمةُ :جامعة ُأم ُالقرى ُمركز ُالبحث ُالعلمي ُوإحياء ُالرتاث ُاإلسالمي ُكلية ُالشريعة ُوالدراساتُ
اإلسالميةُ.0342-0343/3 ،) ،املرادي ،مرجعُسابق.0127/4 ،
(ُ)4ابنُالصائغ ،مرجعُسابقُ.632/4 ،درويش ،مرجعُسابق.336/2،
(ُ)3درويش ،مرجعُسابقُ.231/2 ،الدعاس ،مرجعُسابقُ.75/4 ،
(ُ)2النحاس ،إعراب القرآن ،مرجعُسابقُ.054/4 ،الزخمشري ،أبوُالقاسمُجارُاهللُحممودُبنُعمروُبنُأمحد( ،ت332ُ:هـ)،
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،ط( ،3بريوتُ:دارُالكتابُالعريبُ 0217 ،هـ)ُ.222/4 ،النيسابوري ،أبوُالقاسمُجنمُ
الدين ُحممود ُبن ُأىب ُاحلسن ُبن ُاحلسني( ،تُ :حنو ُ331هـ) ،إيجاز البيان عن معاني القرآن ،تُ :حنيف ُبن ُحسنُ
القامسي،ط( ،0بريوتُ:دارُالغربُاإلسالميُ0203،هـ).66/2 ،
َّحاسُ،إعراب القرآن ،مرجعُسابقُ.054/4 ،العكربي ،التبيان في إعراب القرآن ،مرجعُسابق.744/4 ،
(ُ)3الن َّ
(ُُ)6الفراهيدي ،أبوُعبدُالرمحنُاخلليلُبنُأمحدُبنُعمروُبنُمتيمُالبصريُ(ت071ُ:هـ) ،العين ،تُ:دُمهديُاملخزومي ،ودُ/
إبراهيمُالسامرائي( ،دارُومكتبةُاهلالل)ُ.054/6 ،األزهريُاهلروي ،تهذيب اللغة ،مرجعُسابق.026/00 ،

125

الربهان يف علوم القرآن لإلمام احلَويف

حتقيق سورة يوسف

{ َك َماُأََمتََّها}ُ،الكافُللتشبيهُيفُموضعُنصبُنعتُملصدرُحمذوفُ،أيُ:إمتاما(َ {ُ،)0ك َماُأََمتََّهاُ

(ِ ِ ،)4
ِ
اق}ُ ُ
يم َُوُإِ مس َح َُ
َعلَىُأَبَـ َويم َُ
ك}ُمتعلقُبـ {أََمتََّها}ُ،وكذاُ{م منُقَـمبلُ}ُ،و{قَـمبلُ}غاية ُ{إبمـَراه َ
ك}(ُ،)3وملُينصرفاُللعجمةُوالتعريف{ ،لََق مُد}ُالمُتوكيد{ُ،آَيَاتُ}ُاسمُ
بدالُمنُ{أَبَـ َويم َُ

ف َُوإِ مخ َوتُِِه} ُاخلرب ُمتعلق ُمبعىن ُاالستقرار
{ َكا َُن}ُ ،و{ِيف ُيوس َ

(،)2

ني" متعلق ُبـُ
لسائِلِ َُ
"ا َّ

{آَيَاتُ}ُألنُمعناهنُالعربة(ُ،)3وتقرأُآيةُ،ويكونُمعناهاُاجلنس{ ،إِ مذُقَالواُلَيوسفُ}{ُ،إِ مُذ}ُ
ظرف ُالعامل ُفيه ُما ُتعلقت ُبه ُالالم ُمن ُاملعىن{ ،لَيوسفُ} ُالالم ُالم ُتوكيدُ ،ويوسف ُرفعُ

(،)6
باالبتداءُ،و{أَح ُّ ِ ِ
صبَةُ}ابتداءُ
َح ُُّ
ب}َ {ُ،وَمحننُع م
بُإ َىلُأَبينَا}ُاخلرب ُوحرفاُاجلرُيتعلقانُبـ { أ َ
َ

ِ
ني}نعتُ
ني}ُالالمُتوكيدُُ،و"يف"ُمتعلقةُمبعىنُاالستقرارُ،و{مبِ ٍُ
ض َال ٍلُمبِ ٍُ
وخرب{ُ،إِ َّنُأَبَانَاُلَفيُ َ

ض َال ٍُل}ُ ُ.
لـ { َ

القول في القراءة
(ُ )0الزجاج ،مرجع ُسابق.54-50/3 ،النحاس ،إعراب القرآن ،مرجع ُسابق.054/4 ،القيسي ،مشكل إعراب القرآن،
مرجعُسابق.321/0 ،
َّحاسُ،إعراب القرآن ،مرجعُسابق.411/4 ،
(ُ)4الن َّ
(ُ)3الزجاج ،مرجعُسابق.333/2 ،النحاس ،إعراب القرآن ،مرجعُسابق.303/3 ،القيسى ،مشكل إعراب القرآن ،مرجعُ
سابق.646/4 ،
(ُ)2درويشُ،مرجعُسابقُ.237-236/2ُ،اخلراطُ،مرجعُسابق.253/4ُ،
ُ.ابنُأيبُزَمنِنيُ ،أبوُعبدُاهللُحممدُبنُعبدُاهللُبنُعيسىُبنُحممدُاملريُ،
(ُ)3النحاسُ ،إعرابُالقرآنُ ،مرجعُسابق054/4ُ ،
َ
اإللبرييُاملالكيُ(ت355ُ:هـ)ُ ،تفسير القرآن العزيزُ ،تُ:أبوُعبدُاهللُحسنيُبنُعكاشة-حممدُبنُمصطفىُالكنزُ ،طُ،0
(القاهرةُ:الفاروقُاحلديثة0243ُ،ه4114-م)ُ.307/4ُ،القيسيُ،مشكل إعراب القرآنُ،مرجعُسابق.320/0ُ،
(ُ)6النحاسُ،إعراب القرآنُ،مرجعُسابق.053/4،
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ين}بفتحُالياءُ،وقرأُالباقونُ:بكسرهاُ( ،)4فمنُفتحُ:جعلهاُياءُالنفسُ،
قرأُحفص({ُ ُ)0يَاُبـ ََُّ

ني} ُعلى ُاإلفرادُ،
لسائِلِ َُ
ومن ُكسرُ :حذفهاُ ،وجعل ُالكسر ُدالة ُعليهاُ ،وقرأ ُابن ُكثري{ُ :آيَةُ ُلِ َّ

فاجلمعُ:ملعىنُعربُ،ألنُأمرُيوسفُوحديثهُكانُفيهُعربُ،ويشهدُلذلكُ،
ُ
والباقونُعلىُاجلمع (ُ ،)3
كتبهاُيفُالشواذُبالتاءُُ ،واإلفرادُعلىُعربةُتنوبُعنُعربُ،ويشهدُللتوحيدُقوله{ُ:لََق مد ُ َكا َن ُِيفُ
ص ِهم ِ
قَ ِ
ُعمبـَرةُ}ُ .
َ
ص م
القول في المعنى والتفسير:
ُ
املعىن ُواهللُأعلمُ:قالُيعقوبُليوسفُالُتقصصُرؤياكُهذهُعلىُإخوتكُفيحسدوكُفَـيَمبـغوكُ
المغَوائِلُ،ويـنَ ِ
اصبوكُالم َع َد َاوةَ ُ،وي ِطيعواُفِيكُالشمَّيطَانُ،إنُالشيطانُآلدمُوبنيهُعدوُقدُبانُهلمُعداوتهُ،
َ َ
فاحذر ُالشيطان ُأن ُيغوي ُإخوتك ُباحلسد ُمنهم ُلك ُإن ُأنت ُقصصت ُعليهم ُرؤياكُ ،وإمنا ُقالُ

(ُ)0األسديُبالوالءُ،أبوُعمرُ،حفصُبنُسليمانُبنُاملغرية021-51ُ،هــُ،قارئُأهلُالكوفةُ.الذهيبُ،ميزان االعتدالُ،طُ،0
(بريوتُ:دارُاملعرفةُللطباعةُوالنشر0324ُ،هـ0563-مُ)ُ.460/0ُ،ابنُاجلزريُ،غاية النهاية في طبقات القراء،مرجعُسابقُ،
. 432/0ابنُحجر،أبوُالفضلُأمحدُبنُعليُبنُحممدُبنُأمحدُبنُحجرُالعسقالينُ(ت234ُ:ه)،تهذيب التهذيبُ ،طُ،0
(اهلندُ:مطبعةُدائرةُاملعارفُالنظامية0346ُ،هـُ).211/4،
(ُ)4ابنُجماهدُ،مرجعُسابق،صُ.322األزهريُاهلرويُ،معاني القراءاتُ،مرجعُسابقُ.26/4ُ ،النيسابورىُ،أبوُبكرُأمحدُبنُ
احلسني ُبن ُِم مهران(ُ ،ت320ُ :هـ)ُ ،المبسوط في القراءات العشرُ ،تُ :سبيع ُمحزة ُحاكيمي(ُ ،دمشقُ :جممع ُاللغةُ
العربية0520،م)ُ .422/0ُ ،ابن ُزجنلة ُ،عبد ُالرمحن ُبن ُحممدُ ،أبو ُزرعة ُ(تُ :حوايل ُ213هـ)ُ ،حجة القراءاتُ ،تُ :سعيدُ
األفغاين(ُ،دارُالرسالة).333/0
(ُ)3ابنُخلف،أبوُطاهرُإمساعيلُبنُسعيدُاملقرئُاألنصاريُالسرقسطيُ(ت233ُ:هـ)ُ،العنوان في القراءات السبعُ،تُ:زهريُ
زاهدُوخليلُالعطيةُ(بريوتُ:عاملُالكتب0213ُ ،هـُ)ُ.001/0ُ ،ابنُاملباركُتاجُالدينُأبوُحممدُ ،عبدُاهللُبنُعبدُاملؤمنُبنُ
الوجيهُبنُعبدُاهللُبنُعلىُالتاجرُالواسطي ُاملقرئُ(ت720ُ:هـ)ُ ،الكنز في القراءات العشرُ ،تُد.خالدُاملشهداينُ ،طُ،0
(القاهرةُ:مكتبةُالثقافةُالدينيةُ0243ُ،هـ4112-م)ُ.304/4
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()0
ِ
يكُ
ُجيتَبِ َ
يعقوبُذلكُألنهُقدُكانُتبنيُمنُإخوتهُلهُقبلُذلكُحسدا ُ.وقولُهُ تعاليَ {:وَك َذل َ
ك َم

ك}ُ،يقولُتعايلُخمرباُعنُقولُيعقوبُالبنهُيوسفُ،هكذاُكماُأراكُربكُالكواكبُ،والشمسُ
َربُّ َُ
(،)4
كِ
ِ
ِّ
ِ
م
يث} ُقالُ:عبارةُالرؤياُ،
َح ِاد ُِ
ُاأل
يل
و
أ
ُت
ن
ُم
م
ل
ع
ـ
ي
و
{
ُ
والقمرُسجوداُ،فكذلكُيصطفيكُربك
م
َ
َ
ََ
َ
م

(،)3
ِ ِ
اك ُتَأم ِويلُ
اختِيَاره َُوتَعليمه ُإِيَّ َ
اجتِبَائِِه ُإِيَّ َ
اك ُ َو م
وهو ُمعىن ُقول ُابن ُزيد ُ{ َويت ُّم ُن مع َمتَه ُعليك} بِ م

وب}ُ
َح ِاديث(ُ،)2وهوُماُيؤولُإليهُاملعىن ُمنُفقهُاحلديثُالذيُهوُحكمهَ {ُ،و َعلَىُآَ ِل ُيَـ معق َُ
ماأل َ
(،)3
اُعلَىُ
أيُ:علىُأهلُدينُيعقوبُوملتهُوذريتهُوغريهم ُواآللُجيمعُالقرابةُوالعشريةَ { ،ك َماُأََمتََّه َ

ِ ِ
اق} ُباختاذهُإبراهيمُخليالُ،وتَـمن ِجي ِ
أَبـوي َ ِ
تهُم َن ُالنَّارَ ُ ،وفَ مديِِه ُإسحاقُبِ ِذبم ٍحُ
يم َُوإِ مس َح َُ
ََم
َ َ
ك ُم من ُقَـمبلُ ُإبمـَراه َ

(،)0
(ُ)6
ُعلِيمُ}ُمبواضعُالفضلُ،ومنُهوُأهلُلالجتباءُ
َع ِظيمُ هذاُحنوُماُرويُعنُعكرمة {إِ َّن َُربَّ َ
ك َ

والنعمةَ {ُ،ح ِكيمُ}يفُتدبريهُخلقه(ُ .)4

(ُ)0ابنُجريرُ،مرجعُسابق.03/03ُ،
(ُ)4ابنُجريرُ،مرجعُسابقُ.335/03ُ،الثعليبُ،مرجعُسابق.276/4ُ،
(ُ)3ابنُجريرُ،مرجعُسابقُ.03/03ُ،الثعليبُ،مرجعُسابق.62/5ُ،البغويُ،أبوُحممدُحمييُالسنةُاحلسنيُبنُمسعودُبنُحممدُ
بنُالفراءُالشافعيُ(ت301ُ:هـ)ُ ،معالم التنزيل في تفسير القرآن=تفسير البغويُ ،تُ:عبدُالرزاقُاملهديُ ،ط(ُ ،0بريوتُ:
دارُإحياءُالرتاثُالعريبُ0241ُ،هـ).276/4ُ،
( )2فائدةُ:إذا أراد اهلل-تعاىل-أمراُُ،قيض له أسبابا.نصرُواهلاليلُ،مرجعُسابق.312/0ُ،
(ُ)3ابنُجريرُ ،مرجعُسابق.06/03ُ ،فائدةُ:تعبري الرؤى متوارث يف آل إبراهيم اخلليل-عليه السالمُفقد كانوا ُآل بيت نبوءةُ،
وصفاء سريرة ،وقدُرأى إبراهيم-عليه السالم-يف املنام أنه يذبح ولدهُ.فائدةُ:بيان أفضال اهلل على آل إبراهيم مبا أنعم عليهم
فجعلهم أنبياءَُآباءُ وأحفاداَُ.نصرُواهلاليلُ،مرجعُسابق.73ُ،22/0ُ،

(ُ)6فائدة في مسألة من هو الذبيحُ:قدُاختلفُأهلُالعلمُسلفاُوخلفاُاختالفاُكبرياُيفُتعينيُمنُالذبيحُعلىُقولنيُ .
وقبلُالتعرضُهلذهُاملسألةُأشريُإىلُفوائد منهاُ :
أوالُ:ملُيثبتُحديثُصحيحُمرفوعُنصاُيفُحتديدُمنُهوُالذبيحُفكلهاُرواياتُمنقولةُعنُأهلُالكتابُ،أوُكالمُموقوفُعلىُ
قائلهُالُيصحُرفعهُللنيبُ–ُصلىُاهللُعليهُوسلمُ .
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ثانياُ :بالنسبة ُملن ُقال ُأن ُالذبيح ُهو ُ(إسحاق)ُ ،فحقيقة ُقد ُاستدلوا ُبأدلة ُواهية ُجدا ُال ُتقارنُ ،وال ُتقارع ُأدلة ُمن ُقال ُأنهُ
(إمساعيل)ُ ُ.
ثالثاُ:نسبةُالقولُبأنُالذبيحُهوُ(إسحاق)ُأنهُقولُاجلمهورُغريُصحيحةُ،بلُالعكسُصحيحُيفُذلكُ،وسيأيتُإنُشاءُاهللُبيانُ
ذلكُ .
أقوالُأهلُالعلمُيفُتعينيُمنُهوُالذبيحُ ُ:
قالُاإلمامُابنُاجلوزيُ،مرجعُسابقُُ:327/3واختلفواُيفُالذبيحُعلىُقولنيُ ُ:
أحدمهاُ:أنهُ(إسحاق)ُقالهُعمرُبنُاخلطابُ،وعليُبنُأيبُطالبُيفُروايةُ،والعباسُبنُعبدُاملطلبُ،وابنُمسعودُ،وأبوُموسىُ
األشعريُُيفُروايةُ،وأبوُهريرةُُيفُروايةُ،وأنسُ،وكعبُاألحبارُ،ووهبُبنُمنبهُ،ومسروقُ،وعبيدُبنُعمريُ،والقاسمُبنُأيبُبزةُ،
ومقاتلُبنُسليمانُ،واختارهُابنُجريرُوالقرطيبُ.ويقولونُ:كانتُهذهُالقصةُبالشامُ،طويتُلهُاألرضُحىتُمحلهُإىلُاملنحرُمبىنُ
يفُساعةُ .
والثاينُ:أنهُ(إمساعيل)ُقالهُابنُعمرُ ،وعبدُاهللُبنُسالمُ ،واحلسنُالبصريُ ،وسعيدُبنُاملسيبُ ،والشعيبُ ،وجماهدُ ،ويوسفُبنُ
مهرانُ،وأبوُصاحلُ،وحممدُبنُكعبُالقرظيُ،والربيعُبنُأنسُ،وعبدُالرمحنُبنُسابطُ .
واختلفتُالروايةُعنُابنُعباسُ ،فروىُعنهُعكرمةُأنهُ(إسحاق)ُ ،وروىُعنهُعطاءُ ،وجماهدُ ،والشعيبُ ،وأبوُاجلوزاءُ،ويوسفُبنُ
مهرانُ،أنهُ(إمساعيل)ُ،وروىُعنهُسعيدُبنُجبريُكالقولنيُ .
وعنُسعيدُبنُجبريُ،وعكرمةُ،والزهريُ،وقتادةُ،والسديُ،روايتانُ،وكذلكُعنُأمحدُروايتانُ ُ.
وقالُابنُأيبُحامتُيفُ(تفسريه(ُ:)3443/01،ومسعتُأيبُيقولُ:الصحيحُأنُالذبيحُإمساعيلُعليهُالسالمُ.قالُ:ورويُعنُ
عليُ ،وابنُعمرُ ،وأيبُهريرةُ ،وأيبُالطفيلُ ،وسعيدُبنُاملسيبُ ،وسعيدُبنُجبريُ ،واحلسنُ ،وجماهدُ ،والشعيبُ ،وحممدُبنُكعبُ
القرظيُ،وأيبُجعفرُحممدُبنُعليُ،وأيبُصاحلُ،أهنمُقالواُ:الذبيحُإمساعيل)ُ .
قالُالعالمةُابنُالقيمُيفُ(زاد المعاد(ُ:)70/0ُ ،وإمساعيلُهوُالذبيحُعلىُالقولُالصوابُعندُعلماءُالصحابةُوالتابعنيُومنُ
بعدهمُ،وأماُالقولُبأنهُإسحاقُفباطلُبأكثرُمنُعشرينُوجهاُُ،ومسعتُشيخُاإلسالمُابنُتيميةُ-قدسُاهللُروحهُ-يقولُ:هذاُ
القولُإمناُهوُمتلقىُعنُأهلُالكتابُ ،معُأنهُباطلُبنصُكتاهبمُفإنُفيهُ:إنُاهللُأمرُإبراهيمُأنُيذبحُابنهُبكرهُ ،ويفُلفظُ:
وحيدهُ ،وال ُيشك ُأهل ُالكتابُمع ُاملسلمني ُأن ُإمساعيل ُهوُبكر ُأوالدهُ ،والذي ُغر ُأصحاب ُهذا ُالقولُأن ُيف ُالتوراة ُاليتُ
بأيديهم ُاذبح ُابنك ُإسحاقُ .قالُ :وهذه ُالزيادة ُمن ُحتريفهم ُوكذهبمُ ،ألهنا ُتناقضُقولهُ :اذبح ُبكرك ُووحيدكُ ،ولكن ُاليهودُ
حسدتُبينُإمساعيلُعلىُهذاُالشرفُ،وأحبواُأنُيكونُهلمُ،وأنُيسوقوهُإليهمُوحيتازوهُألنفسهمُدونُالعربُ،ويأىبُاهللُإالُأنُ
جيعلُفضلهُألهلهُ .
وقالُالسبكيُاالبنُيفُ(اإلبهاج ُ(ُ:)437/4الصحيحُعنُمجهورُالعلماءُأنُالذبيحُهوُ(إمساعيل)ُعليهُالسالمُ ،واحتجواُلهُ
بأمورُُكلهاُظاهرةُغريُقطعيةُ،واستنبطُوالديُ-رضيُاهللُعنهُ-منُالقرآنُدليالُعلىُذلكُيقاربُالقطعُأوُيقتضيُالقطعُبذلكُ
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الُإِ ِّينُ
ملُيسبقهُإليهُأحدُ،وهوُ:أنُالبشارةُاليتُوقعتُإلبراهيم-عليهُالسالم-بالولدُمنُاهللُتعاىلُكانتُمر
تنيُ:مرةُيفُقوله{ُ:وقَ َ
َ
ُالصاحلِِنيُ(ُ)011فَـبشَّرنَاهُبِغ َالٍم ِ
َذ ِاهبُإِ َىلُرُِّ ِ
ِ
ينُ
ُالس مع َيُقَ َ
)ُر ِّ
ُم َعه َّ
الُيَاُبـ ََّ
ب ُِيلُم َن َّ َ
بَ
ُحلي ٍمُ(ُ)010فَـلَ َّماُبـَلَ َغ َ
َ
ُه م
َ م
يبُ َسيَـ مهدي ِنُ(َ 55
َ
ِ
ال ُياُأَب ِ
ُشاء ُاللَّه ُِمن َّ ِ
ت ُافمـ َعل ُماُتـ مؤمر ُ ِ ِ
إِ ِّين ُأَر ِ
ين}ُسورةُالصافاتُ،
ىُيف ُالم َمنَ ِام ُأ ِّ
َين ُأَ مذ َحب َ
مَ َ َ
ُما َذاُتَـَرىُقَ َ َ َ
ك ُفَانمظ مر َ
َ
ُالصاب ِر َ
َ
ُستَجدين ُإ من َ َ
اآليةُ .014–55:فهاتان ُاآليتان ُقاطعتان ُيف ُأن ُهذا ُاملبشر ُبه ُهو ُالذبيحُ .وقوله ُتعاىل{ُ :وامرأَته ُقَائِمة ُفَ ِ
اهاُ
َ َ
ضح َك م
ت ُفَـبَش مَّرنَ َ
َ مَ
ِ
ِ
ُع ِجيبُ(ُ})74سورةُ
وبُ(ُ)70قَالَ مُ
اق َُوِم من َُوَر ِاءُإِ مس َح َ
بِِإ مس َح َ
اُعجوز َُوَه َذاُبـَ معل َ
ُه َذاُلَ َش ميء َ
اُويمـلَ َىتُأَأَلد َُوأَنَ َ
يُشميخاُإِ َّن َ
اقُيـَ معق َ
تُيَ َ

هودُ ،اآليةُ.74–ُ 70:فقدُصرحُيفُهذهُاآليةُأنُاملبشرُبهُفيهاُإسحاقُ ،وملُيكنُسؤاالُمنُإبراهيمُ -عليهُالسالم-بلُقالتُ
امرأتهُإهناُعجوزُ ُوإنهُشيخُ،وكانُذلكُيفُالشامُملاُجاءتُاملالئكةُإليهُبسببُقومُلوطُوهوُيفُأواخرُأمرهُ،وأماُالبشارةُاألوىلُ
ملاُانتقلُمنُالعراقُإىلُالشامُحنيُكانُسنهُالُيستغربُفيهُالولدُ،ولذلكُسألهُ،فعلمناُبذلكُأهنماُبشارتانُيفُوقتنيُبغالمنيُ:
أحدمهاُ:بغريُسؤالُوهوُإسحاقُصرحياُُ،والثانيةُ:قبلُذلكُبسؤالُ،وهوُغريهُ،فقطعناُبأنهُإمساعيلُوهوُالذبيحُ .
وابنُحجرُالعسقالينُيفُ(فتح الباريُُ)372/04أشارُإىلُحججُقويةُبأنُالذبيحُهوُإمساعيلُعليهُالسالمُ .
قالُالقرايفُيفُ(الذخيرةُ(ُ:)061/2قالُمالكُ:الذبيحُ(إسحاق)ُ،وقالُابنُحبيبُوأهلُالعراقُوأكثرُالعلماء(إمساعيل)ُ .
وقال ُالطحاوي ُيف ُ(حاشيته على مراقي الفالحُ ،ص(ُ :)332واملختار ُأن ُالذبيح ُإمساعيل-عليه ُالسالم-ويف ُالقاموس ُإنهُ
األصح)ُ .
وقالُابنُكثريُيفُ(تفسيره ُُ:) 233/4بعدُأنُساقُأدلتهُبأنُالذبيحُإمساعيلُعليهُالسالمُقالُ:فتعنيُأنُيكونُهوُإمساعيلُ،
وهذاُمنُأحسنُاالستداللُوأصحهُوأبينهُوهللُاحلمدُواملنةُ .
هذاُماُأردتُمجعهُيفُعجالةُواقتضابُلكيُيتضحُشيئُمنُالصوابُيفُتعينيُمنُهوُالذبيحُ .
والذيُأميلُإليهُأنُالذبيحُهوُإمساعيل-عليهُالسالمُ-لقوةُاألدلةُواهللُتعاىلُأعلىُوأعلم.
(ُ)0عكرمةُموىلُابنُعباس ،أحدُأعالمُالتابعنيُ ،واملفسرينُاملكثرينُ ،وقدُروىُعنُخلقُكثريُمنُالصحابةُ،تويفُسنةُ013هـُ.
الربعيُ ،حممدُبن ُعبد ُاهلل ُبنُأمحد ُبن ُسليمان ُبن ُزبرُت357ُ :هُ ،تاريخ مولد العلماء ووفياتهمُ ،تُ :دُ .عبد ُاهلل ُأمحدُ
سليمانُاحلمد(الرياضُ:دارُالعاصمة0201ُ،ه)ُ.433/0ُ،ابنُكثريُ،البداية والنهاية،مرجعُسابق.426-422/ُ5ُ،
(ُ)4ابنُجريرُ ،مرجعُسابق .06/03ُ ،فائدةُ:الصفات اليت ختتم هبا اآليات هلا مدلوالت ترتبط بالسياقُوالسباقُ .قال ابنُ
عاشورُ،حممدُالطاهرُبنُحممدُبنُحممدُالطاهرُالتونسي(ُ،ت0353ُ:هـ)ُ: " ،ومجلة{ُ إِ َّنُربَّك ِ
ُح ِكيم}ُ(تذييل بتمجيد
َ َ َ
ُعليم َ
هذه النعمُ،وإهنا كائنةُعلى وفق علمه وحكمتهُ،فعلمه هو علمه بالنفوس الصاحلة هلذه الفصائلُألنه خلقها لقبول ذلكُ،فعلمه
هبا سابقُ ،وحكمته وضع النعم يف مواضعها ُاملناسبةُ .التحرير والتنوير ،ط(ُ ،0تونسُ :الدار ُالتونسية ُللنشر0522ُ ،هـ)ُ،
.407/04
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ني}ُأيُ:لقدُكانُيفُيوسفُوإخوتهُعربُ
لسائِلِ َُ
ف َُوإِ مخ َوتِِهُآَيَاتُلِ َّ
وقولُهُ{ :لََق مدُُ َكا َن ُِيفُيوس َ

للسائلني(ُ )0عنُأخبارهمُوقصصهمُ،وإمناُأرادُتعاىلُبذلكُنبيهُحممداُ-صلىُاهللُعليهُوسلمُ،وذلكُ
أنهُيقالُ:أنُاهللُإمناُأنزلُهذهُالسورةُعلىُنبيهُيعلمهُماُلقي ُيوسفُمنُإخوتهُمنُاحلسدُ،معُ
َ
(.)4
ِ
مكرمةُاهللُإياهُتسليةُلهُبذلكُ،مماُلقىُمنُإِ َذايتهُوأَقَا ِر ِ
ِ
بهُم منُم مش ِركيُقـَريمش ُ
م َ َ
ِ
ب ُإِ َىل ُأَبِينَا ُِمنَّا} ُأيُ :لقد ُكان ُيف ُيوسفُ
َح ُّ
وقوله تعالى{ :إ مذ ُقَالوا ُلَيوسف َُوأَخوه ُأ َ

بُإِ َىلُأَبِينَاُ
ُ
وإخوتهُآياتُملنُسألُعنُنبأهمُ،حنيُقالُإخوةُيوسفُ:
َح ُّ
ليوسفُوأخوهُمنُأمهُ{أ َ

ِ
صبَةُ}ُأيُ:مجاعة(ُ،)3وهيُمجع(ُ)2الُواحدُلهُمنُلفظهُ،والعصبةُ:منُعشرةُإىلُ
منَّا}َ {ُ،وَمحننُع م
مخسةُعشرُرجالُ{ ،إِ َّنُأَبَانَاُلَِفي}ُخطأُمنُفعلهُوإيثارهُيوسفُوأخاهُمنُأمهُعليناُباحملبةُ،ويعينُ

باملبنيُ:أنهُخطأُبنيُ(ُ )3عنُنفسهُإنهُخطأُملنُتأملهُونظرُإليهُ.وقدُتضمنتُاآلياتُ:البيانُعماُ
يوجبهُاحلسدُمنُكتمانُصاحبهُحالُالنعمةُماُأنكرُلئالُحيملهُعلىُماُالُجيوزُ،ويزينُلهُماُالُ
حيسنُ ،والبيان ُعما ُيوجبه ُإخالص ُالطاعة ُهلل ُجل ُوعزُ ،من ُاجتباء ُاملطيع ُوتعليم ُالتأويلُ ،وإمتامُ
النعمةُعليه ُ ُوعلى ُآله ُممنُميسه ُأمرهُ ،والبيان ُعماُتوجبه ُالعربة ُمن ُطلب ُإخبار ُمن ُتقدم ُمما ُفيهُ
(ُ)0فائدةُ:سورةُيوسف-عليهُالسالم-مشحونةُبالدروسُوالعربُاليتُجيبُعلىُاملتدبرُللقرآنُأنُيسألُعنهاُ ،ويهتمُمبعرفتهاُ.
وهذاُماُدعاُكثرياُمنُأهلُالعلمُعلىُإحصائهاُيفُمصنفاهتمُأوُالتنويهُعلىُذلكُ.بيانُقدرةُاهلل-تعاىل-وحكمتهُوتوفيقُأقدارهُ،
مُللسائلنيُعنهاُوعلىُاملسلمُالقارئُللقرآنُأنُيلتمسُوجهُالعربةُيفُ
ُ
ولطفهُمبنُاصطفىُمنُعبادهُ ،وتربيتهُهلمُوحسنُعنايتهُهب
القصصُالقرآينُكلهُوخاصةُقصةُيوسف-عليهُالسالمُ.العالماتُاليتُأقامهاُاهللُيفُاألنفسُواآلفاقُللداللةُعلىُوحدانيتهُوكمالهُ
وتنزيههُ.نصرُواهلاليلُ،مرجعُسابق.010-52-53/0ُ،
(ُ)4ابنُقتيبةُالدينوريُ ،أبوُحممدُعبدُاهللُبنُمسلم(ُ ،ت476ُ:هـ)ُ ،غريب القرآنُ ،تُ:أمحدُصقر(ُ ،دارُالكتبُالعلميةُ،
(لعلهاُمصورةُعنُالطبعةُاملصرية)ُ0352ُ،هـ0572-م).404/0ُ،ابنُجريرُ،مرجعُسابق.07/03ُ،
(ُ)3ابنُجريرُ،مرجعُسابق.02/03ُ،
(ُ)2كذاُيفُاألصلُولعلُالصوابُ"اسمُمجع"ُالستقامةُاملعىنُواهللُأعلم.
(ُ)3السمرقنديُ ،أبوُالليثُنصرُبنُحممدُبنُأمحدُبنُإبراهيمُ(ت373ُ:هـ) ،بحر العلوم.020/4 ،الثعليب ،مرجعُسابق،
.055/3
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االعتبارُملنُاعتربُ،والبصريةُملنُفكرُكماُكانُيفُيوسفُوإخوتهُمنُاملعتربُ،والبيانُعماُيوجبهُظهورُ
التفضيلُباحملبةُمنُاحلسدُعلىُتلكُاملنزلةُكماُكانُيفُأمرُيوسفُمعُإخوتهُ .
القول في الوقف والتمام:
ُ
{ َكيدا}كاف(ُ ،)0وكذلك ُ{عدو ُمبِنيُ}{ُ ،إِبـر ِ
اق}متام(ُ )4عند ُنافع(ُُ)3
يم َُوإِ مس َح َُ
اه
َ
م
مَ َ

(،)2
وعندُغريه{ُ،علِيم ِ
ني}كافُأيضاُ .
ض َال ٍلُمبِ ٍُ
صبَةُ}كاف ُويف{ُ َ
ُحكيمُ}َ {ُ،وَمحننُع م
َ َ

وقوله تعالىُ :

ﮋ ﮖ ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠ ﮡﮢﮣﮤﮥﮦ
ﮧ ﮨﮩﮪ ﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔ ﯕﯖﯗﯘﯙﯚﯛ
ﯜﯝﯞﯟﯠ ﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ ﯪﯫﯬﯭ
ﯮﯯﯰﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵﯶ ﯷﯸﯹﯺﯻ ﯼﯽ
ﯾﯿﰀ ﰁﰂﰃ ﮊ ُ

ف}نصبُبـ{اقمـتـلوا}ُ،و{اطمَرحوهُ} عطفُعليهُ ،واهلاءُمفعولُ،
{اقمـتـلوا} ،أمر{يوس َُ
{أ مَرضا} ُمفعولُثانُعلىُحذفُحرفُاجلر(َ {ُ ،)3خيمل ُلَك مم َُو مجه ُأَبِيك مُم}َ {ُ ،و مجه ُأَبِيك مُم}ُ
(ُ)0النحاس ،القطع واالئتناف ،مرجعُسابق ،صُ.345
(ُ)4النحاس ،القطع واالئتناف ،املرجعُالسابقُ.وهوُكافُعندُاألمشوين ،مرجعُسابق ،صُ.050
(ُ)3نافِعُالقا ِرئُهوُنافعُبنُعبدُالرمحنُبنُأيبُنعيمُالليثيُبالوالءُاملدين(065هـُ=ُ723م)ُ.ابنُاجلزريُ،غاية النهاية في
طبقات القراءُ.061ُ/3،الزركلي ،مرجعُسابق.3/2 ،
(ُ)2األمشوين ،املرجعُالسابق.
(ُ)3العكربي ،التبيان في إعراب القرآن ،مرجعُسابق.25/4 ،ابنُعطية ،مرجعُسابقُ.221/3 ،أبوُزيدُالثعاليب ،عبدُالرمحنُ
بنُحممدُبنُخملوفُ(ت273ُ:هـ)ُ ،الجواهر الحسان في تفسير القرآن ،تُ:حممدُعليُمعوض-عادلُأمحدُعبدُاملوجود،
ط( ،0بريوتُ:دارُإحياءُالرتاثُالعريبُ0202 ،هـ).431/4 ،
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رفعُبـ { َخيملُ}َ {ُ،وتَكونوا} ُعطفُعلى{ َخيملُ} ُفلذلكُحذفتُمنهُالنون(ِ {،)0م من ُبَـ مع ِدُهِ}ُ
ني}خرب{ َوتَكونوا}ِ {،ممنـه مُم}متعلق ُبـ{ قَائِلُ}ُ،
ُصاحلِِ َُ
متعلق ُمبعىن ُاالستقرار،و{قَـ موما َ
{ َغياب ِ
ب}متعلق ُبـ{أَلمقوهُ}{،يَـ ملتَ ِقطمهُ}جوابُاألمر(ُ )4الذي ُهو ُو"أَلمقوهُ"{،إِ من ُكمنت ممُ
ُاجل ُِّ
ت م
ََ
ك}{ َما} استفهامُ،
اعلني}{إِ مُن}حرفُشرط({)3كمنت مُم}مشروطُبهُوجوابهُماُتقدم{ َما لَ َُ
فَ َُ
ك}اخلربُمتعلقُباالستقراروالتقديرُ:أيُشئُلك{َالُتَأم َمنَّا}يفُ
اسمُتامُيفُموضعُرفعُباالبتداء{لَ َُ
موضعُاحلال(ُ ،)2والنونُواأللفُيفُموضعُنصبُمفعولُتأمنُ،واألصلُتأمنا(ُ)3النونُمنُتأمنُونونُ
الضمريُ،فالتقىُحرفانُمنُجنسُواحدُفوجبُاإلدغامُفرفعتُلسانكُهبماُرفعةُواحدةُ،فصارُحرفاُ
واحداُمشدداُأولهُساكن(ُ،)6وثانيهُمفتوحُ،ومجهورُالقراءُعلىُاإلمشامُ،لإلعالمُبأنُالنونُمنُتأمنُ:
كانت ُمرفوعة،ووجه ُذلك:أنك ُتشري ُإىل ُالضمة ُمن ُغري ُصريت()7بفعل ُذلك،مع ُلفظك ُبالنونُ
(ُ)0النحاس ،إعراب القرآن ،مرجعُسابقُ.053/4 ،القرطيب ،مرجعُسابقُ.030/5 ،
(ُ)4النحاس ،إعراب القرآن ،مرجعُسابقِ 052/4 ،
ُ.القنَّوجي ،أبوُالطيبُحممدُصديقُخانُبنُحسنُبنُعليُابنُلطفُاهللُ
ِ
ُعبد ُاهلل ُبن ُإبراهيمُ
فتح البيان في مقاصد القرآن،عين ُبطبعه ُوقدم ُله ُوراجعهَ :
احلسيين ُالبخاري(ُ ،ت0317ُ :هـ)ُ ُ ،
األنصاري،ط( ،0بَريوتُ:املكتبةُالعصريَّةُللطبَاعةُوالن مشرُ0204 ،هـ0554-م).453/6 ،
َ

(ُ)3صايف ،مرجعُسابق.327/04 ،

(ُ)2العكربيُ،التبيان في إعراب القرآنُ،مرجعُسابق.742/4ُ،
(ُ)3الداين ،جامع البيان في القراءات السبع ،ط( ،0اإلماراتُ:الشارقةُ0242 ،هـ4117-م) ،مرجعُسابق.0406/3 ،
(ُ)6املرصفي ،عبدُالفتاحُبنُالسيدُعجميُبنُالسيدُالعسسُاملصريُالشافعيُ(ت0215ُ:هـ) ،هداية القاري إلى تجويد كالم
الباري ،ط( ،4املدينةُاملنورةُ:مكتبةُطيبة).433/0 ،
() 7كذاُيفُاألصل"ُ:صريت"ُوالصوابُ"صويت"ُوقدُذكرهاُأبوُشامةُفقدُنقلُكالمُاحلويفُونسبهُإليهُفقالُ:وقالُأبوُاحلسنُ
احلويفُ:مجهورُالقراءُعلىُاإلمشامُلإلعالمُبأنُالنونُمنُ"تأمن"ُكانتُمرفوعة ،وصفةُذلكُأنكُتشريُإىلُالضمةُمنُغريُصوتُ
معُلفظكُبالنونُاملدغمة ،أبوُشامة ،مرجعُسابق.334/0 ،
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()0
ف}متعلق ُبـ{تَأممنَّا}{وإِنَّا ُلَه ُلَنَ ِ
اصحو َُن}
ُ
وس
ُي
ى
ل
ع
{
املدغمة ُوهو ُشئ ُحيتاج ُإىل-
َ
َ
َ
َ
َ

{لَهُ}متعلق ُبـ ُناصحون{ َم َعنَا}متعلق ُبـ{ أ مَرِس ملهُ}وكذا{ َغدا} ُويقال:مل ُبين ُأمس ُوأعربُ
{ َغدا} ُاجلوابُ،ألنُأمسُمضمرُباأللفُوالالم،و"غد"ُليسُكذلكُ،وكانُأمسُأحقُبالضمريُ،
ألنهُعلىُمعهودُ،ألنهُقدُمضىُوعلمُ،وهلذاُمتُأمسُوتقصرُغدا ُلنقصانُ"غد"ُيفُمعناهُ،بأنهُملُ
ب} ُعطفُعليهُ،
يكنُبعدُومت ُأمسُألنهُقدُوجدُوعلم{ ،يَـ مرتَ مُع} ُجوابُلمأمرُجمزومَ { ،ويَـ مل َع مُ
واألصلُنرتعيُ،حذفتُالياءُللجزم(ُ ،)4ألنُاجلازمُإذاُملُيضاف ُحركةُ،وأضاف(ُ )3حرفاُمقامُاحلركةُ
حذفُ،كماُحتذفُاحلركةُ،وأصلُالرتعُ:التوسعُباملالذُيفُاجلهاتُيقالُ:رتعُفالنُيفُمالهُإذاُأنفقهُ
يفُشهواتهُ،قالُالقطامي(ُ :)2
()5

اعا
الم ْوت َعنِّي*** َوبَـ ْع َد عطائك المائة ِّ
الرتَ َ
أ ُك ْف ًرا بَـ ْع َد َر ِّد َ

(ُ)0بياضُباألصلُمبقدارُكلمة" ،رياضة".كماُقالُأبوُشامةُ"وهوُشيءُحيتاجُإىلُرياضةُ"ُنقالُعنُاحلويفُاملرجعُالسابقُ.
(ُ)4النحاس ،إعراب القرآن ،مرجعُسابقُ.053/4 ،ابنُعطية ،مرجعُسابقُ.442//3 ،القرطيب ،مرجعُسابقُ.021/5 ،
(ُ)3كذاُيفُاألصلُولعلُالصوابُ"ملُيصادفُحركةُ ُوصادفُ"ُالستقامةُاملعىنُواهللُأعلم.
(ُ)2هوُعمريُبنُشييمُبنُعمروُبنُعبادُ،منُبينُجشمُبنُبكرُ ،أبوُسعيدُ ،التغليبُامللقبُبالقطاميُ:شاعرُغزلُفحلُ.كانُ
منُنصارىُتغلبُيفُالعراقُ ،وأسلم(ُ.تُ 031ُ:ه)ُُ.اجلاحظُ ،أبوُعثمانُعمروُبنُحبرُبنُحمبوبُالكناينُبالوالءُ ،الليثيُ،
(ت433ُ:هـ)ُ،الحيوانُ ،ط(،4بريوتُ:دارُالكتبُالعلمية0242ُ ،هـ)ُ.272/7ُ ،البيتُمنُقصيدتهُوهيُقصيدةُطويلةُمدحُ
وحضُقيساُوتغلبُعلىُالصلحُ.قالُابنُقتيبةُالدينوريُ:كانُالقطاميُأسرهُزفرُيفُاحلربُاليتُ
ُ
هباُزفرُبنُاحلارثُالكاليبُ ،
ومن ُعليهُ ،وأعطاهُمائةُمنُاإلبلُُكعطيةُ ،وأطلقهُ ،فقالُ:
كانتُبنيُقيسُوتغلبُ ،فأرادتُقيسُقتلهُ ،فحالُزفرُبينهمُوبينهَُّ ُ ،
ِ
عُالغيث ُأَيُ
أك مفراُبـَ مع َد َُرِّد ُاملَموت َ
ُع ِّين...إىلُآخرُاألبياتُ.الشعر والشعراء( ،القاهرةُ:دارُاحلديثُ 0243 ،هـ)ُ.703/4 ،وأ مَرتَ م
ِِ
أَنمبتُماُتَـرتَعُفِ ِيهُا ِإلبل ،و َغيثُمرتِعُ:ذ ِ
وُخصبُ.ورتَعُف َالن ُِيف ِ ٍ
ِ ِ
ُ:وقَـعواُ
َ
َ
م
َ م
ُمالُف َالنُ:تَقلَّبُفيهُأَكال َُوشُ مربا ،وإبلُرتاعُ.وأ مَرتَ َعُالقوم َ
ِ
ِ
ُعلَىُالنَّس ِ
ك ُ َكمأ َُرتِع ،ابنُمنظور ،مرجعُسابقُ ...003/2 ،بتصرف.ابنُجرير ،مرجعُسابق،
ب ُ َكطَعِمَ ،وَك َذل َ
ِيف ُخصبَ ،وه َو َ
َ

ُ.474/02الثعليب ،مرجعُسابقُ.410/3 ،القرطيب ،مرجعُسابق.035/5 ،

(ُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.43/03 ،الزجاج ،مرجعُسابقُ.53/3 ،النحاس ،إعراب القرآن ،مرجعُسابق.20/0 ،
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{لَيَ محزن ِين ُأَ من ُتَ مذ َهبوا ُبُِِه}{ُ ،أَ مُن} ُوما ُعملت ُفيه ُيف ُموضع ُرفع(ُ ُ )0بـ ُحيزنين{،بُِِه}ُ

َخافُ} ُمستأنف{ ،أَ من ُيَأمكلَه ُ ِّ
الذئمبُ}{،أَ مُن} ُيفُموضعُنصبُبـُ
متعلقُبـ{تَ مذ َهبوا}َ {،وأ َ
(،)4
ُعمنهُ َغافِلو َُن}َ {ُ،عمنهُ}ُمتعلقُبـ { َغافِلو َُن}{ُ،قَالواُلَئِ منُأَ َكلَه ِّ
ُالذئمبُ
َخافُ} ُ{ َوأَنمـت مم َ
{أ َ
(،)3
صبَةُ}ابتداء ُوخرب ُيفُ
صبَةُ}"ُ ،إن" ُاليت ُللشرطُ ،دخلت ُعليها ُالم ُالقسم { َوَمحنن ُع م
َوَمحنن ُع م

موضعُحالُ،أيُ:وهذهُحالناُيفُاالجتماع({ُ ،)2إِنَّاُإِذاُ َخل ِ
اسرو َُن}" ،إذن"جوابُالُعملُهلاُ
ُ
َ

يفُهذاُاملوضعُلتوسطهاُ.

(ُ)3

ُ

ب}بالنون ُفيهماُ،
القول في القراءةُ :قرأ ُابن ُكثريُ ،وأبو ُعمروُ ،وابن ُعامر{ُ :يَـ مرتَ مع َُويَـ مل َع مُ
ُ

الباقونُ:بالياءُفيهماُ،وكلهمُجزمُالعنيُ،إالُأهلُاحلرمنيُ:فإهنمُكسرامها(ُ،)6فمنُقرأُبالنونُ:فعلىُ

اإلخبارُعنُمجاعتهمُ،وشاهده{ُ:إِنَّاُ َذ َهمبـنَاُنَ مستَبِقُ}ُ،ومنُقرأُبالياءُ:فعلىُاإلخبارُعنُيوسفُ،

ألهنمُأرادواُمالهُيفُاخلروجُمنُالفائدةُ،وملُيريدواُماُهلمُيفُظاهرُاألمرُ،ومنُجزمُالعنيُ:أرادُالرتعةُ
وهي ُالسعةُيف ُاخلصبُ ،يقالُ :فالن ُراتعُ ،أيُ :خمم ِ
صبُ ،ومن ُكسر ُالعنيُ :أراد ُترتعي ُمن ُالرعيُ

(ُ)0النحاس ،إعراب القرآن ،مرجعُسابق.053/4 ،القيسي ،مشكل إعراب القرآن ،مرجعُسابق.320/0 ،
(ُ )4القيسي ،مشكل إعراب القرآن ،مرجع ُسابقُ .320/0 ،األبياري ،إبراهيم ُبن ُإمساعيل ُ(ت0202ُ :هـ) ،الموسوعة
القرآنية ،ط( ،0مؤسسةُسجلُالعرب0213 ،هـ).442/2 ،
(ُ)3الزخمشري ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،مرجعُسابقُ.243/4 ،فخرُالدينُالرازي ،أبوُعبدُاهللُحممدُبنُعمرُ
بنُاحلسنُبنُاحلسنيُالتيمي( ،ت616ُ:هـ)ُمفاتيح الغيب ،ط( ،2بريوتُ:دارُإحياءُالرتاثُالعريبُ0241 ،هـ).247/02 ،
(ُ)2الزخمشري ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،مرجعُسابقُ.226/4 ،فخرُالدينُالرازي ،مرجعُسابق.243/02 ،
(ُ)3صايف ،مرجعُسابق.354/04 ،
((ُ)6واختلفوا)ُيفُ"يرتع ويلعب"ُفقرأُابنُكثريُوأبوُعمروُوابنُعامرُبالنونُفيهما ،وقرأُالباقونُفيهماُبالياء ،وكسرُالعنيُمنُيرتعُ
املدنيان ،وابنُكثريُ،وأثبتُقنبلُالياءُفيهاُيفُاحلالنيُخبالفُكماُتقدم ،وأسكنُالباقونُالعنيُ.ابنُاجلزريُ،النشر في القراءات
العشر ،مرجعُسابق.453/4 ،
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يقالُ :رعى ُوارتعى ُمبعىنُ ،مث ُحذف ُالياء ُوبقي ُالكسرةُ ،و{ ِّ
تركُمهزه ُالكسائي ُوورشُ
ُ
الذيبُ} ُ
واليزيديُعنُأيبُعمروُ،وإذاُخففُاهلمزةُآثرُاإلدغامُ،والباقونُ:باهلمزةُ،وكذلكُأبوُعمروُإذاُحققُ
اهلمزةُ ،فاهلمزُعلىُأنهُمشتقُمنُتذائبُالريحُإذاُجاءتُ،منُكلُُجانبُ،مشبهُبالريحُبسرعتهُ
وخفتهُ،وتركُاهلمزُعلىُ ُ
التخفيف،واختلفُيفُكسرُالتنوينُوضمهُمنُ{مبِ ٍ
نيُُاقمـتـلوا}ُيفُالوصلُ،فقرأُأهلُاحلرمنيُ
والكسائي(ُ:)0بالضمُ،والباقونُبالكسر(ُ،)4فمنُكسرُ:أتبعُالكسرُالكسرُ ُ،ومنُضمُ:أتبعُالضمُ
الضمُ،ألنُاهلمزةُإذاُابتدأتُ:كانتُمضمومةُبضمُثالثُالفعلُ،ألنهُمنُقتلُيقتلُفكرهُالكسرُمثُ
الضمُبعدهاُ .

(ُ )0الكسائيُ ،أبوُاحلسنُعليُبنُمحزةُبنُعبدُاهللُاألسديُبالوالءُ ،الكويف(ُ ،ت025ُ :ه) ُإمامُيفُاللغةُوالنحوُوالقراءةُمنُ
أهلُالكوفةُ.ولدُيفُإحدىُقراهاُ.وتويفُبالريُُ،عنُسبعنيُعاماُ،ولهُتصانيفُ،منهاُ"معاينُالقرآن"ُو"ُاملصادر"ُو"احلروف"ُو"ُ
القراءات"ُوغريهمُ.ابنُخلكانُ،مرجعُسابقُ.331/0،ابنُاجلزريُ،غاية النهاية في طبقات القراءُ،مرجعُسابق.333/0،
( )4فائدة ُ:يفهمُمنُذلكُأنُابنُعامرُيقرأُبالكسرُوالصوابُعنهُأنُهشاماُيقرأُبالضمُوأنُابنُذكوانُيقرأُبالكسرُخبالفُ
عنهُ ،حيثُذكرُالقاعدةُالعامةُيفُهذاُالبابُ(التقاءُاحلرفُالساكنُمعُاألفعالُاملبدوءةُهبمزةُالوصلُحنوُ"مبني ُاقتلوا"ُ.وقالُ
ِ
ِ
ِ
ئ}ُوالتاءُ
ُاستـ مه ِز َُ
رمحهُاهلل(ُ:واختلفو ُ
ا)ُيفُ:كسرُالنونُوضمهاُمنُ{فَ َم ِن م
ُاحك مُمَ ،وأَنُا مشك مُر}ُوحنوهُالدالُمنُ{ َولََقد م
ُاضطَُّرَ ،وأَن م
ِ
ج} ُوالتنوينُمنُ{فَتِيال ُانمظ ُر ،ومتَ َشابٍِه ُانمظروا ،وعي ٍ
ُادعوا ،ق ِل ُانمظروا}ُ
ُاخر مُ
وها} ُوشبههُوالالمُمنُحنوُ{ق ِل م
ون م
من{ َوقَالَت م
ُادخل َ
َ
م َ
ص}مماُاجتمعُفيهُساكنانُيبتدأُثانيهماُهبمزةُمضمومةُفقرأُعاصمُومحزةُبكسرُالساكنُ
ُاخرجوا ،أَ ِو م
والواوُمنُ{أَ ِو م
ُادعوا ،أَ ِوُانمـق م

األولُوافقهماُيعقوبُيفُغريُالواو ،ووافقهُأبوُعمروُيفُغريُالالم ،وقرأُالباقونُبالضمُيفُذلكُكله ،واختلفُعنُابنُذكوان،

وقنبلُيفُالتنوين ،فروىُالنقاشُعنُاألخفشُكسرهُمطلقاُحيثُأتى ،وكذلكُنصُاحلافظُأبوُالعالءُعنُالرمليُعنُالصوري،
ُادخلوا ُا مجلَنَّةَ}يفُ
وكذلك ُروى ُالعراقيون ُعن ُابن ُاألخرم ُعن ُاألخفش ُواستثىن ُكثري ُمن ُاألئمة ُعن ُابن ُاألخرم ُ{بَِر ممحٍَة م
ٍ
َّت} ُيفُإبراهيمُفضمُالتنوينُفيهما ،وبذلكُقرأُاحلافظُأبوُعمروُمنُطريقه ،وهوُالذيُملُيذكرُاملهدويُ
ُاجتث مُ
{و َخبِيثَة م
األعراف َ
وابنُشريحُغريه ،وروىُالصوريُمنُطريقيهُالضمُمطلقا ،وملُيستثنُشيئاُ"ُقلتُ" ،والوجهانُصحيحانُعنُابنُذكوانُمنُ
طريقيهُروامهاُعنهُغريُواحدُ-واهللُأعلمُ.ابنُاجلزريُ،النشر في القراءات العشر ،مرجعُسابق.443/4 ،
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القول في المعنى والتفسير:املعىن ُ ـ ــُواهللُأعلم ُـ ــُ:قالُإخوةُيوسفُبعضهمُلبعض{ُ:اقمـتـلواُ
ُ
فُأَ ِوُاطمَرحوهُ}ُمكاناُمنُاألرضَ {ُ،خيملُلَك مم َُو مجهُأَبِيك مُم}ِ {ُ،م مُن}ُمتعلقهُبيوسفُ،فإنهُ
يوس َ
اُمن ُبـع ِدهِ
قدُشغلهُعناُوصرفُوجههُعناُإليه({،)0وتَكونو ِ
ني}يعنونُأهنمُيتوبونُمنُ
اُصاحلِِ َُ
م
و
ـ
ق
ُ
َ
م َم م َ
َ

قتلهمُيوسفُ،فيكونونُبتوبتهمُمنُقتلهُبعدُهالكُيوسفُقوماُصاحلني(ُ ،)4واختلفُيفُمنُقالُ

ف} ُفقالُمعمر(ُ )3وابنُإسحاق(ُ :)2هوُرويبلُكانُأكربُالقوم(ُ ،)3ورويُعنُ
منهم{َال ُتَُـ مقتـلواُيوس َُ
جماهدُ:أنهُمشعونُ،وقيلُ:هوُيهوداُوكانُمنُأشدهمُ،وقالُالضحاك(ُ:)6هوُالذيُقال{ُ:فَـلَ منُ

(ُ)0ابنُجرير ،مرجعُسابق.05/03 ،فائدة ُ:ارتكابُأخفُالضررينُقاعدةُشرعيةُعملُهباُاألولونُقالُالسعدي"ُ:إنُبعضُ
الشرُأهونُمنُبعضُفارتكابُأخفُالضررينُأوىلُمنُُارتكابُأعظمهاُوالعزمُعلىُالتوبةُقبلُوقوعُالذنبُ.وقالُابنُاجلوزيُ:
ويف ُقصتهمُنكتةُعجيبةُوهوُأهنمُعزمواُعلىُالتوبةُقبلُالذنب.قالُالسمرقنديُ:وقالُبعضُالعلماءُ:هكذاُيكونُاملؤمنُيهيءُ
التوبةُقبلُاملعصية.نصرُواهلاليل ،مرجعُسابق.006/0،
(ُ)4ابنُجرير ،مرجعُسابق.05/03 ،
(ُ)3معمرُبنُاملثىن ،أَبوُعبيدةُالتيميُالبصري ،النحويُالعالمةُ ،يقالُ:إنهُولدُيفُسنةُعشرُومائةُيفُالليلةُاليتُماتُفيهاُ
احلسن ُالبصري(.تُ .)415:السريايف ،احلسن ُبن ُعبد ُاهلل ُبن ُاملرزبان ُالسريايف ،أبو ُسعيد ُ(ت362:هـ) ،أخبار النحويين
البصريين ،تُ:طهُحممدُالزيين ،وحممدُعبدُاملنعمُخفاجي-املدرسنيُباألزهرُالشريف( ،مصرُ:مصطفىُالبايب ُاحلليبُ0373 ،
هـ0566-م) ،صُ.33-34ابنُخلكان ،مرجعُسابقُ.433/3 ،الذهيبُُ،تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالمُ،مرجعُ
سابقُ.223/5 ،

(ُ)2حممدُبنُإسحاقُبنُيسارُاملطليبُبالوالءُ ،املدينُ:منُأقدمُمؤرخيُالعربُمنُأهلُاملدينةُولهُالسريةُالنبويةُ ،ومنُحفاظُ
احلديثُوسكنُبغدادُفماتُفيهاُ030(ُ.هـُ=ُُ762م)ُ.الزركلي،مرجعُسابق.42/6،
((ُ)3كانُأكربُإخوته)ُ.عبدالرزاق ،مرجعُسابقُ.307/0 ،ابنُجرير ،مرجعُسابق.41/03 ،
(ُ)6الضحاكُأبوُالقاسمُبنُمزاحمُاهلاليلُ ،ويقالُ:أبوُحممدُاخلراساينُ ،أخوُحممدُبنُمزاحمُ ،ومسلمُبنُمزاحمُ ،صاحب
التفسير ُ(ت013ُ:هـ)ُ.ابنُسعدُ،مرجعُسابقُ.314/6 ،الشيباينُ،أبوُعمروُخليفةُبنُخياطُبنُخليفةُالعصفريُالبصريُ
ت421ُ :هـُ ،طبقات خليفةُ ،تُ :سهيل ُزكار ُ(لبنانُ :دار ُالفكر ُللطباعة ُوالنشر ُوالتوزيع0202 ،هـ0553-م)ُ.362/0 ،
البخاريُ،حممدُبنُإمساعيلُبنُإبراهيمُبنُاملغريةُ(ت436ُ:هـ)ُ،التاريخ الكبيرُ:،طبعُحتتُمراقبةُ:حممدُعبدُاملعيدُخانُدائرةُ
املعارفُالعثمانية( ،اهلندُ:حيدرُآباد ،الدكن)ُ.703،/0 ،املزيُ،مرجعُسابق.450/03ُ،
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َيب} ُوقيلُاجلبُ:بئرُببيتُاملقدس(ُ ،)0وقالُ:ابنُعباسُ:بئرُبالشام
ُح َّىت ُيَأم َذ َن ُِيل ُأِ ُ
أَبمـَر َح م
ُاأل مَر َ
ض َ
(،)4
اجلبُ:البئرُاليتُملُتطوُمسيت()3بذلك :ألهناُقطعتُقطعاُ،ومنهاُاجملبوبُقالُاألعشى(ُ ُ:)2
و
َ

أسباب السماء بسلّم
ـت
ورقّي ـ ـ ـ ـ ـ َ
لئن َ
َ
كنت في ُج ّ
ين قامةًُ*** ُ
ب ثَمان َ

()5

()6
ُالسيَّ َارةُِ} ُأيُ:
وغيابة ُاجلب ُقعرهُ ،وغيابةُكل ُشئُ :ما ُغاب ُعنك ُ ،و{يَـ ملتَ ِقطمه ُبَـ معض َّ

ني}ُأي{ُ:فَ ِ
يأخذهُبعضُمارةُالطريقُمنُاملسافرين{ ،إِ منُكمنتمُفَ ِ
ني}ُماُأقولُلكمُ،قالُ
اعلِ َُ
اعلِ َُ
م

ابنُعباسُ:التقطهُبعضُاألعراب

(.)7

اُبينهمُوأمجعواُعلىُ
ُ
ك َُالُتَأم َمنَّا}ُأيُ:قالُإخوةُيوسفُإذُتآمرو
اُماُلَ َ
وقوله تعالى{ :يَاُأَبَانَ َ

ف}ُفترتكهُمعناُ
َّاُعلَىُيوس َُ
اُماُلَ َ
ك َُالُتَأم َمن َ
الفرقةُبينهُوبنيُوالدهُيعقوبُلوالدهمُيعقوب{ :يَاُأَبَانَ َ

وحننُلهُناصحونُحنوطه َُونَ مكلَؤهُ
َ

(.)0

((ُ)0بئرُبيتُاملقدس)ُ.عبدالرزاق ،مرجعُسابقُ.302/0 ،
(ُ)4ابنُجرير ،مرجعُسابق.44/03 ،
(ُ)3ابنُعطية ،مرجعُسابقُ.444/ 3 ،ابنُاجلوزي ،مرجعُسابق.206/4 ،
(ُ)2أعشىُقيس ،أبوُبصريُميمونُبنُقيسُبنُجندل ،منُبينُقيسُبنُثعلبةُالوائلي( ،تُ7ُ:هــ)ُ،منُشعراءُالطبقةُاألوىلُيفُ
اجلاهلية ،وأحدُأصحابُاملعلقاتُ.فسميُ(صناجةُالعرب)ُ.35-34/0.ابنُحزمُاألندلسي ،أبوُحممدُعليُبنُأمحدُبنُسعيدُ
(ت236ُ:هـُ) ،جمهرة أنساب العرب ،ط( ،3بريوتُ:دارُالكتبُالعلميةُ0242 ،هـ4113-م)ُ.305/4 ،ابنُعساكرُ،أبوُ
القاسمُعليُبنُاحلسنُبنُهبةُاهللُ(ت370ُ:ه)ُ،تُ:عمروُبنُغرامةُالعمروي(،لبنانُ:دارُالفكرُللطباعةُوالنشرُوالتوزيعُ،
ُ0203هـُ0553-مُ).347/60 ،
(ُ)3سيبويه ،مرجعُسابقُ.42/4 ،الزجاج ،مرجعُسابق.062/3 ،
(ُ)6ابنُاجلوزي ،مرجعُسابق.206/4 ،
(ُ)7ابنُجرير ،مرجعُسابق.43/03 ،
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ِ
ب}(ُ)4أي"ُ:يفتعل"( )3منُالرعيُأيُيرعىُاإلبلُ،
ُم َعنَاُ َغداُيَـ مرتَ مع َُويَـ مل َع مُ
وقوله تعالى{:أ مَرس مله َ

أيُ:أرسلهُمعناُيلهوُوينعمُوينشطُيفُالصحراء(ُ ،)2وحننُحافظوهُمنُأنُينالهُسوءُأوُشيءُتكرههُ

أوُيؤذيه(ُ، )3منُقرأُبالياءُ:كانُاإلخبارُعنُيوسفُ،ومنُقرأُبالنونُ:كانُاإلخبارُعنهمُُوعنهُ،ومنُ
جزمُالعنيُمنُيرتعُ:كانُمنُاخلصبُ،ومنُكسرُالعنيُ:كانُمنُالرعي(ُ ُ.)6
وقوله تعالى{ :إِ ِّينُلَيَ محزن ِينُأَ منُتَ مذ َهبواُبُِِه} ُقالُيعقوبُهلمُإينُليحزنينُأنُتذهبواُبهُمعكمُ

إىلُالصحراءُخمافةُعليهُمنُالذئبُأنُيأكلهُ،وأنتمُعنهُغافلونُالُتشعرون(ُ)7به{ُ.قَالواُلَئِ من ُأَ َكلَهُ

(ُ)0ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.42/03 ،القيسي ،الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره وأحكامه وجمل من
فنون علومه ،تُ:أ.دُالشاهدُالبوشيخي ،ط( ،0جامعةُالشارقةُ:كليةُالشريعةُوالدراساتُاإلسالمية0245 ،هـ4112-م)،
.3301/3
(ُ)4فائدة ُ:جوازُاللعبُللكبارُكماُللصغارُبالُنكريُودونُاستهجانُوالرياضةُهامةُبعدُاألكل.قالُالعلميُ :هذاُوقدُأخرواُ
لفظُاللعبُعنُالرتعُيفُقوهلمُألبيهمُ؟ُألنُاحسنُوقتُللرياضة ُالبدنيةُيفُوقتُالصباحُبعدُتناولُلقيماتُيسرية ،ويفُاملساءُ
وقتُالربدُبعدُانُيكونُقدُتناولُطعامُالغداء ،ويفُكالمُالناسُ:تعش ُومتش ُولوُخطوتنيُ.نفسُاملرجعُالسابق ،نصرُواهلاليل،
مرجعُسابق.035-032/0 ،
(ُ)3هذاُعلىُقراءةُمنُيقرأُيرت ِع ُبكسرُالعينُُكماُهوُيفُقراءةُأهلُاحلرمنيُابنُاجلزريُ،النشر في القراءات العشر ،مرجعُ
سابق.454/4،
(ُ)2ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.46 ،47/03 ،ابنُكثري ،تفسير القرآن العظيم ،تُ:حممدُحسنيُمشسُالدين ،ط( ،0بريوتُ:
دارُالكتبُالعلمية ،منشوراتُحممدُعليُبيضونُ0205 ،هـ).341/2 ،
(ُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابق.374/03 ،
(ُ)6الزجاج ،مرجعُسابقُ.53/3 ،أبوحيان ،مرجعُسابقُ.426/6 ،السمني ،مرجعُسابقُ.225/6ُ ،ابنُعادل ،أبوُحفصُ
سراجُالدينُعمرُبنُعليُاحلنبليُالدمشقيُالنعماينُ(ت773ُ:هـ) ،اللباب في علوم الكتاب ،تُ:الشيخُعادلُأمحدُعبدُ
املوجودُوالشيخُعليُحممدُمعوض ،ط( ،0لبنانُ:دارُالكتبُالعلمية0205 ،ه0552-م).34/00 ،
(ُ)7ابنُجرير ،مرجعُسابق.45/03 ،
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ِّ
صبَةُ} ُأيُ :قال ُإخوة ُيوسف ُلوالدهم ُيعقوبُ :لئن ُأكل ُيوسف ُالذئب(ُ )0يفُ
الذئمب َُوَمحنن ُع م
الصحراء ُوحنن ُأحد ُعشر ُرجال ُمعه ُحنفظهُ ،وهم ُالعصبةُ ،أيُ :اجلماعةُ ،إنا ُإذا ُلعجزة ُمباُ

نكون(،)4واخلسرانُ:إتالفُالنفسُ،كماُأنُأعظمُالربحُسالمتهاُ.وقدُتضمنتُاآلياتُ:البيانُعماُ
يوجبه ُاحلسد ُمن ُمحالن ُالنفس ُعلى ُعظيم ُاألمور ُمن ُقبل ُاحملسودُ ،أو ُتعريضه ُللقتل"اإللقاء ُيفُ
املهالك"(ُ )3كما ُكانت ُحال ُيوسف ُمع ُإخوتهُ ،والبيان ُعما ُيوجبه ُالوقوف ُبني ُشرين ُال ُبد ُمنُ
أحدمهاُمنُاختيارُأنقصهماُشراُ،كماُأشارُهذاُالقائلُإذاُرأىُأنهُالُبدُمنُأحدمهاُ،والبيانُعماُ
يوجبُاحليلةُمنُالتلطفُيف ُاملسألةُليتمُاألمرُالذيُقصدُلهُعماُفعلُإخوةُيوسفُحنيُسألواُ
أباهمُإرسالهُمعهمُ،والبيانُعماُيوجبهُحالُمنُطلبُاللهوُواللعبُمنُغريُمراعاةُواجبُ،والُ
جائزُ ،والبيان ُعما ُيوجبه ُشدة ُاإلشفاق ُمن ُاحلزن ُعند ُالفراق ُمع ُسوء ُالظن ُحبوادث ُالزمانُ،
وعوارضُاآلفاتُ،والبيانُعماُُيوجبهُاغتصابُنفيسُماُيفُيديُاإلنسانُمنُكونهُيفُحكمُاخلاسرُ
بالعجزُ،والتحسرُعلىُاخلسرانُ،وماُحلقُمنُالنقصانُ .
القول في الوقف والتمام:
ُ
اعلىن}(ُ ،)3وكذا ُ{ َحلَافِظو َُن}
ني}متام(ُ ،)2وكذا ُ{إِ من ُكمنت مم ُفَ َُ
صاحلِِ َُ
{َ
{ َغافِلو َُن}(ُُ،)0وكذاُ{ َخل ِ
اسرو َُن}(ُ ُُُُُُ.)4
َ

(،)6

ُوكذاُ

( )0فائدةُ:فيهُداللةُبأنُأرضهمُكانتُكثريةُالذئابُ.نصرُواهلاليل ،مرجعُسابق.064/0 ،
()4كذا ُيف ُاألصل"ُ :مبا ُنكون" ُولعل ُالصواب"هالكون" ُللسياق ُوبنحو ُما ُذكره ُابن ُجرير ،مرجع ُسابقُ .45/03 ،وكذاُ
القيسي ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،مرجعُسابق.3303/ ،
(ُ)3كذاُيفُاألصلُولعلُالصوابُ"أوُتعريضهُللقتلُواإللقاءُيفُاملهالك"ُالستقامةُاملعىن.
(ُ)2النحاس ،القطع واالئتناف ،مرجعُسابق ،صُ.331ورؤوسُاآليُبعدُ"كافية"ُالداين ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،مرجعُ
سابق ،صُ343ويرى"يرتعُويلعب"ُُُكافُُ.وهوُ"كاف"ُعندُاألمشوين ،مرجعُسابق ،ص.050
(ُ)3وهوُكافُعندُاألمشوين ،مرجعُسابق ،صُ.054وكذاُ"حلافظون"ُوكذاُ"غافلون".
()6وهوُكافُعندُاألمشوين ،املرجعُالسابقُ.وكذاُعندُاألنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،مرجعُسابق ،ص.054
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وجل:
وقولُهُ َّ
عز َّ
ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣﭤ ﭥﭦﭧ ﭨﭩﭪ ﭫﭬﭭ ﭮﭯﭰﭱ
ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁﮂ ﮃ ﮄ ﮅ
ﮆ ﮇ ﮈﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮊ ُ

{فَـلَ َّما} ُالفاء ُجواب ُما ُأخرب ُبه ُعنهمُ ،وملا ُظرف ُمضاف ُإىل ُ{ َذ َهبوا}(ُ،)3

ُجي َعلوهُ}{ُ،أَ مُن} ُيفُ
{بُِِه}متعلقُبـُ{ َذ َهبوا}َ { ،وأ م
َمجَعوا}عطفُعلىُ{ َذ َهبوا}{ ،أَ من َم
موضع ُنصب ُعلى ُحذف ُاخلافضِ{ُ ،يف ُ َغياب ِ
يف} ُمتعلقه ُبـ { َمجي َعلوهُ}ُ،
ب}ُ ِ{ُ ،
ُاجل ُِّ
ت م
ََ

{ َوأ مَو َحميـنَا ُإِلَمي ُِه}{ُ ،إِلَمي ُِه} ُمتعلق ُبـ {أ مَو َحميـنَا}{ ،لَتـنَبِّئَـنـَّه مُم} ُالم ُقسم ُمؤكد ُبالنونُ
الشديدة({ُ ،)2بِأ مَم ِرِه مُم} ُمتعلق ُبـ{لَتـنَبِّئَـنـَّه مُم}َ {ُ ،وه مم َُال ُيَ مشعرو َُن} ُابتداء ُوخرب ُيف ُموضعُ

احلال(ُ،)3أي{ُ:لَتـنَبِّئَـنـَّه مُم}ُُوهمُغريُعاملني(ُ،)6وجوابُملاُحمذوف(ُ ُ،)0

(ُ)0األنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،املرجعُالسابقُ.وهوُكافُعندُاألمشوين ،املرجعُالسابق.
(ُ)4وهوُحسنُعندُاألنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،املرجعُالسابق.
(ُ)3الزخمشريُ،الكشف عن حقائق غوامض التنزيلُ،مرجعُسابق.73/0ُ،
(ُ)2الزخمشري ،مرجعُسابق.231/4 ،
(ُ)3املرجعُالسابق.
(ُ)6القشريي ،عبدُالكرميُبنُهوازنُبنُعبدُامللكُ(ت263ُ:هـ)ُلطائف اإلشارات ،تُ:إبراهيمُالبسيوين ،ط( ،3مصرُ:اهليئةُ
املصريةُالعامةُللكتاب)ُ.073/4 ،الكرماين ،أبوُالقاسمُبرهانُالدينُتاجُالقرآءُحممودُبنُمحزةُبنُنصرُ(تُ:حنوُ313هـ)ُ
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تقديرهُ:عظمتُفتنتهمُأوُكربُماُقصدواُله(ُ،)4وقيلُاجلوابُ:أمجعوا(ُ،)3والواوُزائدةُمؤكدة
كماُ ُ

(ُُ،)2

غرائب التفسير وعجائب التأويل( ،جدةُ:دارُالقبلةُللثقافةُاإلسالمية ،بريوتُ:مؤسسةُعلومُالقرآن)ُ.345/0 ،ابنُعطية،
مرجعُسابقُ.443/3 ،
َمجَعوا} ،ألنُقولهُ:
احةَ م
ُاحلَ ُِّي ،انمـتَ َحىُبِنَا ،وكذلك{ُ:فَـلَ َّماُ َذ َهبواَ ،وأ م
اُس َ
َج مزنَ َ
(ُ)0فأدخلُالواوُيفُجواب"ملا" ،وإمناُالكالمُ:فَـلَ َّماُأ َ
"أمجعوا"ُهوُاجلواب.ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.373/03 ،واختلفُالعلماءُيفُجوابُ«ملا»ُمنُقولهُفَـلَ َّماُ َذ َهبواُبِِه ُأمثبتُهوُأمُ
حمذوف؟ ُفقيلُ:هوُمثبت ،وهوُقوله{ُ:قَالواُيَاُأَبَانَاُإِنَّاُ َذ َهمبـنَاُنَ مستَبِق}ُاآليةُ[ ،]07/04أيُ:ملاُكانُكذاُوكذا{قَالواُيَاُأَبَانَا}ُ
واستحسنُهذاُالوجهُأبوُحيانُ.وقيلُ:جوابُ«ملا»ُهوُقولهُ:أوحيناُوالواوُصلة ،وهذاُمذهبُالكوفيني ،تزادُعندهمُالواوُيفُ
َسلَماُوتَـلَّهُلِمل َجبِ ِ
ني َُونَ َاديمـنَاه} ،الصافات ،اآليةُ.012 ،013ُ:
جوابُ«ملا ،وحىت ،وإذا» ،وعلىُذلكُخرجواُقولهُتعاىل{ُ:فَـلَ َّماُأ م َ َ
وقولهُتعاىل{ُ:ح َّىتُإِ َذاُجاءوه ِ
وقولُامر ِئُالقيسُ ُ:
تُأَبمـ َوابـ َها} ،الزمر ،اآليةَ ،73ُ:
اُوفت َح م
َ
َ َ َ
ُاحليُوانمـتحىُُ...بِناُبطمنُح مق ٍ ِ
ُع َقمنـ َق ُِل ُ
فُذيُرَك ٍام َ
َ َ
احةَ مَ ِّ َ َ َ
اُس َ
َج مزنَ َ
فَـلَ َّماُأ َ
ُاحلَ ِّي َُوانمـتَ َحىُ.وقيلُ:جوابُ«ملا»ُحمذوف ،وهوُقول ،واختلفُيفُتقديره ،فقيلُ:إنُتقديرهُفعلواُبهُماُ
احةَ م
اُس َ
َج مزنَ َ
أيُ:لَ َّماُأ َ
ب}ُعظمتُفتنتهمُ.وقدرهُبعضهم{ُ:فَـلَ َّماُ َذ َهبواُ
ُجي َعلوه ُِيفُ َغيَابَِة م
فعلواُمنُاألذى.وقدرهُبعضهم{ُ:فَـلَ َّماُ َذ َهبواُبِِه َُوأ م
ُاجل ِّ
َمجَعواُأَ من َم
ُجي َعلوهُ} ،يوسف،
ب}ُجعلوهُفيهاُ.واستظهرُهذاُاألخريُأبوُحيانُ؛ُألنُقو
لهُ{ُ:وأ م
بِِه َُوأ م
ُجي َعلوه ُِيفُ َغيَابَِةُا مجل ِّ
َمجَعواُأَ من َم
َمجَعواُأَ من َم
َ
اآليةُ.03ُ:يدلُعلىُهذاُاملقدرُ.والعلمُعندُاهللُتعاىلُ.الشنقيطي ،حممدُاألمنيُبنُحممدُاملختارُبنُعبدُالقادرُاجلكينُ(تُ:

0353هـ) ،أضواءُالبيانُيفُإيضاحُالقرآنُبالقرآن( ،لبنانُ:دارُالفكرُللطباعةُوالنشرُوالتوزيعُ0203 ،هـ0553-م)ُ.413/4 ،
...بتصرف.
(ُ)4كذاُيفُاألصلُ"قصدواُإليهُله"ُوضربُالناسخُعلىُكلمةُ"إليه" .البيضاوي ،مرجعُسابقُ.032/3 ،ابنُجزي ،أبوُالقاسمُ
حممدُبنُأمحدُبنُحممدُبنُعبدُاهلل ،الكليبُالغرناطيُ(ت720ُ:هـ) ،التسهيل لعلوم التنزيل ،تُ:الدكتورُعبدُاهللُاخلالدي،
ط( ،0بريوتُ:شركةُدارُاألرقمُبنُأيبُاألرقمُ 0206 ،هـ)ُ.324/0 ،أبوُحيانُ،مرجعُسابق.422/6 ،،احلليب ،مرجعُسابق،
.232/6
(ُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.31/03 ،ابنُعاشور ،مرجعُسابق.433/04 ،
(ُ)2مسألة فيما يعني بالحرف الزائد؟ ُ
إنُكانُمعناهُالزيادةُاليتُدخوهلاُكخروجها ،فالُمعىنُلذكرُالوظيفةُالبالغيةُحينئذ ،وإنُكانُاملقصودُأنُاحلرفُإمناُزيدُيفُالنظمُ
ملعىن ،فحينئذُينبغيُأنُالُيسمىُزائداُ.فاملسألةُمتعلقةُباالختالفُاالصطالحي ،فالقدماءُيعربونُبـ(الزيادة)ُو(احلشو)ُو(الصلة)ُ
وحنوُذلك ،ولكنهمُالُيقصدونُأنُهذاُاللفظُدخولهُكخروجه ،أوُأنهُزيدُلغريُمعىن ،وإمناُيقصدونُأنهُلوُحذفُمنُالسياقُملُ
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يكنُالكالمُملحوناُوالُخارجاُعنُقواننيُالعربيةُ.والظاهرُواهللُأعلمُأنُالعلماءُاملتقدمنيُملُيفردواُهذاُاملبحثُبالتصنيف ،معُ
أهنمُتكلمواُيفُهذهُاملسألةُكالماُمنثوراُيفُمواطنُورودهُوخاصةُيفُالقرآنُالكرمي.وُكانُللنحوينيُالنصيبُاألكربُمنُالكالمُيفُ
هذاُالباب ،ولكنهمُقصرواُكالمهمُيفُاألعمُاألغلبُعلىُالوظيفةُالنحويةُوصحةُالرتكيب ،وملُيتعرضواُللوظيفةُالبالغية ُإالُ
نادراُ .
ومعُأنُأكثرُالنحوينيُيوجدُيفُكالمهمُالتعبري ُبالزيادةُيفُالقرآنُوكالمُالعرب ،إالُأنُمرادهمُبذلكُأهناُزيدتُلضربُمنُ
التأكيد ُكما ُقال ُبعضهم ُكابن ُيعيش ،ويعربون ُبالصلة ُألهناُيتوصلُهبا ُإىلُزنةُأو ُإعرابُمل ُيكن ُعند ُحذفها ُكما ُقال ُابنُ
احلاجب :أوُلتزينيُاللفظُ،واستقامتهُكماُقالُالسيوطيُ .
وأماُالبالغيونُفقدُتعرضواُهلذهُاملسألةُإمجاالُوتفصيالُ ُ:
أماُالتفصيلُفقلُأنُترىُآيةُيفُكتابُاهللُ-عزُوجلُ-حتتملُالزيادةُإالُوجدتُكالماُفيهاُللمفسرين ،وخاصةُأصحابُاالجتاهُ
النحويُوالبالغي ،كالزخمشريُ،وأيبُحيانُ،والسمنيُاحلليبُ،واأللوسيُ،وابنُعاشورُ .
هلاُ
وأماُاإلمجالُفقدُاتفقتُكلمتهمُ ،أوُكادتُعلىُأنُالكالمُالبليغُميتنعُأوُيندرُأنُيوجدُفيهُالزيادةُاحملضةُاليتُيكونُدخو ُ
كخروجها ،فإذاُكانُهذاُمنُشروطُالكالمُالبليغُفهوُيفُالقرآنُأوىل ،ولذلكُنبهواُعلىُأنُالقرآنُالُحيتويُعلىُشيءُزائد،
ونبهواُعلىُأنُالنحوينيُإذاُذكرواُالزيادةُواحلشوُوحنوُذلكُفإنُمقصودهمُبذلكُضبطُقواننيُاإلعراب ،وأنُحذفُهذهُاحلروفُ
الُخيلُباإلعرابُوالُخيرجُالكالمُعنُقواننيُالعربية ،ويبقىُبعدُذلكُبيانُالفروقُالدقيقةُبنيُمعىنُالكالمُبالزيادةُومعناهُبغريها،
وتلكُوظيفةُالبالغيُ.وممنُأشارُإىلُذلكُمنُالقدماءُ:ابنُقتيبةُالدينوريُ(ت476ُ:هـ)ُتعرضُهلذهُاملسألةُباختصارُيفُ(تأويل
مشكل القرآن)ُوجعلهاُمنُبابُالتوكيدُ.الرماينُ(ت322ُ:هـ)ُ:أشارُإىلُذلكُيفُكتابهُاجلامعُكماُنقلهُابنُسنانُاخلفاجيُيفُ
)ُوجعلهاُمنُبابُالفصاحة ،ألنُذكرهاُأفصحُمنُ
سرُالفصاحةُ.اخلطايبُ(ت322ُ:هـ)ُ:تعرضُهلذهُاملسألةُيفُ(إعجاز القرآن ُ
تركهاُ .
ابنُسنانُاخلفاجيُ(ت266ُ:هـ)ُ:تعرضُهلذهُاملسألةُيفُ(سر الفصاحة)ُفقالُ(صُ"ُ:)037-036فأماُزيادةُ(ما)ُيفُقولُ
اهللُتعاىل{ُ:فَبِماُر ممح ٍة ُِمن ُاللَّ ِه ُلِمنت ُ َهلم}ُسورةُآلُعمران ،اآلية .05١ُ:وقولهُتعاىل{ُ:فَبِ ُماُنـَ مق ِ
ض ِه مم ُِميثَاقَـه مم ُلَ َعنَّاه مم َُو َج َعلمنَاُ
َ م
َ
َ ََ َ
قـلوبـهم ُقَ ِ
اسيَة}ُسورةُاملائدة ،اآليةُ.03ُ:فإنُهلاُهناُتأثرياُيفُحسنُالنظمُومتكيناُللكالمُيفُالنفس ،وبعداُبهُعنُاأللفاظُ
َ م

املبتذلة ،فعلىُهذاُالُيكونُحشواُالُيفيدُ.اجلرجاين ،أبوُبكرُعبدُالقاهرُبنُعبدُالرمحنُبنُحممدُالفارسيُ(ت270ُ:هـ)،

أسرار البالغة ،قرأهُوعلقُعليهُ:حممودُحممدُشاكر( ،القاهرةُ:مطبعةُاملدين ،جدةُ:دارُاملدين)-241-202-207-206/0 ،
.243وخالصةُرأيهُأنُالزيادةُاملفيدةُتعينُانتقالُاحلرفُمنُداللتهُأوُإحيائهُاألصليُإىلُداللةُأوُإحياءُآخرُ .
الزخمشريُ(ت332ُ:هـ)ُ:تعرضُيفُ(الكشاف)ُهلذهُاملسألةُيفُمواضعها ،وجاءُبفوائدُولطائفُالُنكادُجندهاُعندُمنُسبقه،
فهوُالُيتوقفُعندُجمردُالتوكيدُكماُيذكرُالسابقون ،بلُيبنيُالداللةُاملتعلقةُبكلُموضع ،ويربطهاُبالسياق ،ويوضحُفائدهتاُ
البالغية .ويقولُضياءُالدينُابنُاألثري ،نصرُاهللُبنُحممدُ(ت637ُ:هـ)ُ"ُ:،أينُلوُسلمتُأنُذلكُمنُاجملازُألنكرتُأنُلفظةُ
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"ما"ُزائدةُالُمعىنُهلا ،ولكنهاُوردتُتفخيماُألمرُالنعمةُاليتُالنُهباُرسولُاهللُصلىُاهللُعليهُوسلمُهلمُ:وهيُحمضُالفصاحةُ:
ولوُعريُالكالمُمنهاُملاُكانتُلهُتلكُالفخامةُ.وأماُالغزايلُ-رمحهُاهللُ ،فإنهُمعذورُعنديُيفُأالُيعرفُذلك؛ُألنهُليسُفنهُ.
ومنُذهبُإىلُأنُيفُالقرآنُلفظاُزائداُالُمعىنُلهُ،فإماُأنُيكونُجاهالُهبذاُالقولُ،وإماُأنُيكونُمتسمحاُيفُدينهُواعتقادهُ ُ.
وقدُوردُمثلهاُيفُكالمُالعرب ،كالذيُحيكىُعنُالزباء ،وذاكُأنُالوضاحُالذيُهوُجذميةُاألبرش"كانُملكا ُماُعلىُشاطئُ
الفراتُ ،وكانتُالزباءُملكةُاجلزيرةُ ،وكانُيقالُ:جذميةُاألبرشُوجذميةُالوضاحُ ،وذلكُأنهُكانُأبرصُ ،فهابتُالعربُأنُتقولهُ،
فقالت"ُ:األبرش"ُوكانتُتقولُللذيُبهُالربصُ:بهُوضحُ ،تفادياُمنُالربصُ ،فقالواُ:جذميةُالوضاحُ ،وهوُجاهلي"ُتزوجها،
واحلكايةُيفُذلكُمشهورة ،فلماُدخلُعليهاُكشفتُلهُعنُفرجها ،وقدُضفرتُالشعرُمنُفوقهُضفريتني ،وقالت"ُ:أذاتُعرسُ
ترى ،إماُإنهُليسُذلكُمنُعوزُاملواس ،والُمنُقلةُاألواس ،ولكنهُشيمةُماُأناس"ُ .
فمعىن ُالكالمُ :ولكنه ُشيمة ُأناس ،وإمنا ُجاءت ُلفظة ُ"ما" ُههنا ُتفخيما ُلشأن ُصاحب ُتلك ُالشيمة ،وتعظيما ُألمره ،ولوُ
أسقطتُملاُكانُللكالمُههناُهذهُالفخامةُواجلزالة ،والُيعرفُذلكُإالُأهلهُمنُعلماءُالفصاحةُوالبالغةُ .
وقولُالنحاةُ:إنُ"ما"ُيفُهذهُاآليةُزائدة ،فإمناُيعنونُبهُأهناُالُمتنعُماُقبلهاُعنُالعمل ،كماُيسموهناُيفُموضعُآخرُكافةُ:أيُ
أهناُتكفُاحلرفُالعاملُعنُعمله ،كقولكُ:إمناُزيدُقائم ،فماُقدُكفتُ"إن"ُعنُالعملُيفُزيد ،ويفُاآليةُملُمتنعُعنُالعملُأالُ
ترىُأهناُملُمتنعُ"الباء"ُعنُالعملُيفُخفضُ"الرمحة"ُ.ابنُاألثريُضياءُالدينُنصرُاهللُبنُحممدُ(ت637ُ:هـ)ُُالمثل السائر في
أدب الكاتب والشاعرُ ،تُ:أمحدُاحلويفُ ،بدويُطبانةُ ،ط(ُ ،0القاهرةُ:الفجالةُ ،دارُهنضةُمصرُللطباعةُوالنشرُوالتوزيعُ)ُ،
ُ.73/4انتهىُ....بتصرفُ ُ.
وتعرضُهلذهُاملسألةُالزركشي ،أبوُعبدُاهللُبدرُالدينُحممدُبنُعبدُاهللُبنُهبادرُ(ت752ُ:هـ) ،البرهان في علوم القرآن ،تُ:
حممد ُأبو ُالفضل ُإبراهيم ،ط(0القاهرةُ :دار ُإحياء ُالكتب ُالعربية ُعيسى ُالباىب ُاحلليب ُوشركائه0376،هـ0537-م)ُ.74/3 ،
تفصيالُيفُبابُاحلروفُواألدواتُ.وتعرضُهلاُإمجاالُيفُنوعُأساليبُالقرآنُفقال"ُ:واعلمُأنُالزيادةُواللغوُمنُعبارةُالبصريني،
األوىلُاجتنابُمثلُهذهُالعبارةُيفُكتابُاهللُتعاىل ،فإنُمرادُالنحوينيُبالزائدُمنُجهةُ
والصلةُواحلشوُمنُعبارةُالكوفينيُ.و م
اإلعرابُالُمنُجهةُاملعىنُ.وقدُاختلفُيفُوقوعُالزائدُيفُالقرآن ،فمنهمُمنُأنكره ،قالُالطرطوسيُيفُالعمدةُ:زعمُاملربدُوثعلبُ

أالُصلةُيفُالقرآن ،والدمهاءُمنُالعلماءُوالفقهاءُواملفسرينُعلىُإثباتُالصالتُيفُالقرآن ،وقدُوجدُذلكُعلىُوجهُالُيسعناُ
إنكاره ،فذكرُكثرياُ.وقالُابنُاخلبازُيفُالتوجيهُ:وعندُابنُالسراجُأنهُليسُيفُكالمُالعربُزائد ،ألنهُتكلمُبغريُفائدة ُوماُجاءُ
منهُمحله ُعلى ُالتوكيدُ .ومنهمُمن ُجوزه ُوجعل ُوجوده ُكالعدم ُوهو ُأفسد ُالطرق"ُ .وبعد ُأن ُبينت ُبعض ُما ُُورد ُعند ُعلمائناُ
السابقني ُيف ُهذا ُالباب ُنأيت ُإىل ُمصطفى ُصادق ُالرافعي(ت ،)0537ُ :يف ُكتابه ،إعجاز القرآن والبالغة النبوية ،ط،2
(بريوتُ:دارُالكتابُالعريب0243 ،هـ4112-م) ،صُ.034فنجدهُيقولُوملاُكانُاألصلُيفُنظمُالقرآنُأنُتعتربُاحلروفُ
بأصواهتاُوحركاهتاُومواقعهاُمنُالداللةُاملعنوية ،استحالُأنُيقعُيفُتركيبهُماُيسوغُاحلكمُيفُكلمةُزائدةُأوُحرفُمضطربُأوُماُ
جيريُجمرىُاحلشوُواالعرتاض ،كماُجتدُمنُكلُذلكُيفُأساليبُالبلغاء ،بلُنزلتُكلماتهُمنازهلاُعلىُماُاستقرتُعليهُطبيعةُ
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قالُامرؤُالقيس(ُ ُ:)0
()2

الح ِّـي وانْـتَ َحـى*** بنـا بَطْ ُـن َخ ْـبت ذي قفـ ـ ــاف
ـاحةَ َ
أج ْزنَـا َس َ
فَـلَ َّمـا َ

َع َق ْنـ َقل

البالغة ،وماُقدُيشبهُأنُيكونُمنُهذاُالنحوُالذيُمتكنتُبهُمفرداتُالنظامُالكوينُ،وارتبطتُبهُسائرُأجزاءُاملخلوقاتُصفةُ
متقابلةُحبيثُلوُنزعتُكلمةُمنهُأوُأزيلتُعنُوجهها ،مثُأديرُلسانُالعربُُكلهُعلىُأحسنُمنهاُيفُتأليفهاُ،وموقعهاُ،وسدادهاُ
ملُيتهيأُذلكُوالُاتسعتُلهُاللغةُبكلمةُواحدةُ....بتصرفُمنُكتابُالرافعيُوغريهُ .
قلتُ:والذيُأميلُإليهُواهللُأعلمُأنهُليسُيفُالقرآنُحرفُزائدُالُيفيدُفائدةًُبالغيةُألنُالكتابُمنزلُمنُعزي ٍزُحكي ٍمُفهوُعزيزُ
يفُكالمهُحمكمُيفُسياقهُوضبطهُ.واهللُتعاىلُأعلمُ.وللتوسعُيفُهذهُاملسألةُينظرُ ُ:
 -1زيادةُاحلروفُبنيُالتأييدُواملنعُوأسرارهاُالبالغيةُيفُالقرآنُالكرميُ،دكتوراهُ،د.هيفاءُعثمانُعباسُفداُ .
 -2الزيادة في القرآن الكريم ،ماجستري ،الباحثةُ:سهريُإبراهيمُأمحدُسيف.
(ُ)0امرؤُالقيسُبنُحجرُبنُعمروُالكندىُ،وهوُمنُأهلُجندُ،منُالطبقةُاألوىلُ.وهذهُالديارُالىتُوصفهاُىفُشعرهُكلهاُديارُ
بىن ُأسدُ.وفاته ُكانت ُحوايل ُعام ُ331مُ .ابن ُقتيبة ُالدينوريُ ،الشعر ُوالشعراءُ ،مرجع ُسابقُ.017/0ُ ،وفاته ُكانت ُحوايلُ
عام.الزركلي،مرجعُسابق.00/4،

ُذيُح َق ٍ
ِ
(ُ)4البيتُمنُمعلقةُامرئُالقيسُبنُحجرُالكنديُفلماُأجزناُساحةَُاحليُوانمـتَحىُ...بناُبطنُخب ٍ
افُع َقن َق ِلُ(ذيُ
ت
م
َم
َ
َ
ِ
ِح َق ٍ
ـافُ.امرؤُال َقميسُ،بنُحجرُبنُاحلارثُالكنديُ،منُبينُآكلُاملرارُ(ت323ُ:م)ُ،ديوان امرئ
ليستُذيُقِفـ ـ ـ
اف)ُو
م
القيسُ،اعتىنُبهُ:عبدُالرمحنُاملطاوي ،ط( ،4بريوتُ:دارُاملعرفةُ243 ،هـ4112-م)ُ.35/0 ،واخلبتُ:ماُاطمأنُمنُاألرضُ
واتسعُُ.والقفافُُمجعُُقفُُوالقفُُ:ماُارتفعُمنُاألرضُوغلظُوملُيبلغُأنُيكونُجبالُُ.والعقنقل ،كسفرجلُُ:الواديُ
العظيمُاملتسعُ.التاج (خُبُت ،قُفُف ،عُقُل)ُ.قالُ:أجزناُ:قطعناُ.والساحةُ:الفناءُ.واخلبتُ:أرضُمطمئنةُ.واحلقفُ
منُالرملُ:املعوج ،واجلمعُحقاف ،ويروىُ"ُركامُ"ُأيُبعضهُفوقُبعضُ.وعقنقلُ:متعقدُمتداخلُبعضهُيفُبعضُ.والبيتُ
لهُتعاىل{ُ:ح َّىتُ
شاهدُعلىُأنُالواوُيفُقولهُ"ُ:وانتحىُ"ُ:مقحمة ،يريدُ:فلماُأجزناُساحةُاحليُانتحىُ.وهيُنظريُالواوُيفُقو
َ
إِذَاُفتِحتُيأمجوجُومأمجوجُوهم ُِمنُك ِّل ٍ ِ
ُاحلَ ُُّق}ُسورةُُاألنبياء ،اآليةُ.57ُ–ُ56ُ:الواوُيفُ
بُالم َو معد م
)ُواقمـتَـَر َ
َ
َ م م
ََ
َ م َ
ُح َدبُيـَمنسلو َنُ(َ 56
ِ
ت}ُ"ُ.قالُالفراءُ،أبوُزكرياُحيىيُبنُزيادُ(ت417ُ:هـ)ُ،معاني
ب}ُ:مقحمةُ.والفعلُجو
ابُللشرطُ"{ُح َّىتُإِذَاُفت َح م
{واقمـتَـَر َ
َ
َ
القرآنُ،تُ:أمحدُيوسفُجناتى/حممدعلىُجنار/عبدالفتاحُإمساعيلُشلىب(،مصرُ:دارُاملصريةُللتأليفُوالرتمجةُ)ُ(الورقة 613

ُاحلَ ُّق}ُمعناهُواهللُأعلم ،حىتُإذاُفتحتُاقرتب ،ودخولُالواوُيفُ
بُالم َو معد م
ُ{ُ:واقمـتَـَر َ
من مصورة الجامعةُرقمُُ:)42135وقولُهُ َ
ِ ِ
اجلوابُيفُ{ح َّىتُإِ َذا}ُمبنزلةُقوله{ُ"ُ:ح َّىتُإِ َذاُجاءوه ِ
ُالس َقايَةَ}ُ.
ت}ُ"ُ.ويفُقراءةُعبدُاهللُ{فَـلَ َّم َُ
ُج َع َل ِّ
اُوفت َح م
اُج َّهَزه ممُجبَ َها ِزه مم َ
َ
َ
َ َ َ
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املعىنُ:فلماُأجزتكُأحدُاحليُتنحىُبناُ،والوجهُأنُيكونُاجلوابُحمذوفاُ،لكنُالُيزيدُحرفُ
(،)0
ِِ
ني{ ،أَبَاه مُم} ُنصبُبـُجاءواُوعالمةُ
يفُكتابُاهللُالُمعىن ُله { َو َجاءوا} ُفعلُوضمريُفَاعل َ

النصبُ :ثبات ُاأللفِ {ُ ،ع َشاءُ}ظرف ُالعامل ُفيه ُجاءوا ُ{يَـمبكو َُن} ُفعل ُمستقبل ُيف ُموضعُ

احلال(ُ،)4أوُجاءواُباكني{ُ،إِنَّاُ َذ َهمبـنَاُنَ مستَبِقُ}{ُ،نَ مستَبِقُ} ُفعلُمستقبلُيفُموضعُاحلالُ،أيُ:
ذهبناُمستبقنيِ {ُ،عمن َُد} ُظرفُالعاملُفيهُتركنا{ُ،فَأَ َكلَه ِّ
ُالذئمبُ} ُالفاءُجوابُماُأخربواُبهُ،

ت} ُاسمُماُ،و {ِمب مؤِم ٍُن} ُاخلربُمتعلقُمباُيضمنهُ
ت ُِمب مؤِم ٍن ُلَنَا} ُماُحرفُنفيُ،و{أَنم َُ
{ َوَماُأَنم َ

ِ ِ
ني}اسم ُكان ُاأللف ُوالنونُ ،وخربهاُ
ُص ِادقِ َُ
املعىنُ ،و{لَنَا}متعلق ُ{مب مؤم ٍُن}َ {،ولَ مو ُكنَّا َ
ني}{ُ،وجاءواُعلَىُقَ ِم ِ
يص ُِه}َ {ُ،علَى}متعلقهُبـُ{ َجاءوا}{ُ،بِ َدٍُم}ُمتعلقُأيضاُ
ص ِادقِ َُ
ََ َ
{َ
ت}{ُ ،أ مَمرا}نصب ُبـ
ب} ُنعت ُلدم{ُ ،لَك مُم} ُمتعلق ُبـ ُ { َس َّولَ مُ
بـ ُ{ َجاءوا}َ {،ك ِذ ٍُ

ت}{ُ،فَصبـر َِ
ُمجيلُ}الفاءُجوابُفعلهمُ،وصربُرفعُعلىُإضمارُمبتدأُأيُ:فأمريُصربُ
{ َس َّولَ مُ
َم

ِ ِِ
)ُونَ َاديمـنَاه}ُمعناها"ُ:ناديناه"ُ.وقالُامرؤُالقيسُ"ُ:
ويفُقراءتناُبغريُواوُ.ومثلهُيفُالصفاتُ{ُفَـلَ َّماُأ م
اُوتَـلَّهُل مل َجبنيُ(َ 013
َسلَ َم َ
ـاُأج مزنَـاُ...البيتُ"ُيريدُ"انمـتَ َحـى".ابنُجرير ،مرجعُسابق.024/5 ،
فَـلَ َّم َ

(ُ)0الزركشي ،أبوُعبدُاهللُبدرُالدينُحممدُبنُعبدُاهللُبنُهبادرُ(ت752ُ:هـ) ،البرهان في علوم القرآن ،تُ:حممدُأبوُ
الفضلُإبراهيم ،ط( ،0دارُإحياءُالكتبُالعربيةُعيسىُالباىبُاحلليبُوشركائه0376 ،ه0537-م)ُ.74/ُ3 ،ابنُعرفة ،أبوُعبدُ
اهللُحممدُبنُحممدُالورغميُالتونسيُاملالكي( ،ت213ُ:هـ) ،تفسير اإلمام ابن عرفة ،تُ:دُ.حسنُاملناعي ،ط(0تونسُ:مركزُ
البحوثُبالكليةُالزيتونية0526 ،م)ُ.330/3 ،ابنُمالُ ،عبدُالقادرُحويشُالسيدُحممودُآلُغازيُالعاينُ(ت0352ُ:هـ) ،بيان
المعاني ،ط( ،0دمشقُ:مطبعةُالرتقيُ0324 ،هـ0563-م.354/3،
(ُُ)4الزجاج ،مرجعُسابقُ.53/3 ،النحاس ،إعراب القرآن ،مرجعُسابقُ.035/4 ،
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مجيلُ،و{ َِ
مجيلُ} ُنعتُلصربُ،وجيوزُأنُيكونُرفعُباالبتداء(ُ ،)0أوُاخلربُحمذوفُتقديرهُ:فصربُ

مجيلُأوىلُيل(ُ ُ،)4

(ُ)0النسفي ،أبوُالربكاتُعبدُاهللُبنُأمحدُبنُحممودُحافظُالدينُ(ت701ُ:هـ) ،مدارك التنزيل وحقائق التأويلُتُ:يوسفُ
عليُبديوي ،ط( ،0بريوتُ:دارُالكلمُالطيب0205 ،هـ5520-م)ُ .011/4 ،ابنُجزي ،مرجعُسابقُ.323/0 ،البيضاوي،
مرجعُسابق.032/3 ،
َّحاس،ُ،إعراب القرآنُ،مرجعُسابقُ.302/4 ،الزجاج ،مترجعُسابقُ.20/0 ،العكربي ،التبيان في إعراب القرآن،
(ُُ)4الن َّ
مرجعُسابق.746/4 ،
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وينشدُ(ُ ُ:)0
()2

ص ْبـر َجمي ـ ـ ـ ـ ــل ،وكالنَا ُم ْبتَـلَـى
إلي َج َملي طُ َ
ول ُّ
تشكوا َّ
الس َرىُ*** َ

{واللَّهُالممستَـعانُعلَىُماُتَ ِ
صفو َُن}ُابتداءُوخربُ،و{ َعلَى}ُمتعلقةُبـُم مستَـ َعانُ،و{ َما}ُ
م َ َ َ
َ

مبعىن ُالذيُ ،وإن ُشئت ُكانت ُو{ ِ
تصفو َُن} ُمصدرا(ُ ،)3أيُ :على ُوصفكمَ {ُ،سيَّ َارةُ} ُرفع ُبــُ

ىل}ُ{ َدلم َوهُ}ُنصبُبـُأدىلُ،
جاءتُ،والفاءُجوابُجميئهمَ { ،وا ِرَده مُم}ُنصبُبـُأرسلوا{ُ،فَأ مَد َُ

(ُ)0ونسبهُالسريايفُيفُشرح أبيات سيبويهُ 307/0ُ ،مللبدُبنُحرملةُ.وهوُملبدُبنُحرملةُالشيباينُُ:شجاعُمنُكبارُالثوارُيفُ
صدرُأيامُالعباسينيُ.خرجُيفُأيامُاملنصورُومعهُحنوُألفُفارسُفاستوىلُعلىُناحيةُاجلزيرةُ.واستفحلُأمرهُ،فسريُاملنصورُلقتالهُ
جيوشاُمتتابعةُاهنزمتُكلهاُ.مثُوجهُإليهُخازمُبنُخزميةُيفُمثانيةُآالفُمقاتلُ ،فثبتُهلمُملبدُثباتاُعجيباُحىتُكادُيهزمهمُ،
فرشقوهُبالنشابُفقتلوهُمعُمجعُكبريُمنُأصحابه(ُ 032هـُ=ُُ 733م) ،الكامل البنُاألثري ُأيبُاحلسنُعزُالدين ،081 :5
 080والطبري  071 :١وملُينسباُأباهُ،ولعله (حرملةُبنُإياس)ُت بنيُسنيتُُ011وُُ001وكانُمنُرجالُاحلديثُ،لهُترمجةُ
موجزةُيف تهذيب التهذيبُُ.442ُ:4الزركليُ،مرجعُسابقُ.427/7ُ،لكنُتعقبهُالغندجاينُيفُ"ُفرحة األديبُ"ُصُ-075
 ،021فقالُ:ليسُبيتُالكتابُللملبدُبنُحرملةُالشيباين ،إمناُسئلُأبوُعبيدةُعنُقائلهُفقالُ:هوُلبعضُالسواقنيُابنُالوزير،
أبوُعبدُاهلل ،عزُالدينُحممدُبنُإبراهيمُبنُعليُبنُاملرتضىُبنُاملفضلُاحلسينُالقامسي( ،ت221ُ:هـ) ،العواصم والقواصم في
الذب عن سنة أبي القاسمُ ،حققهُوضبطُنصه ،وخرجُأحاديثه ،وعلقُعليهُ:شعيبُاألرنؤوط،ط( ،3بريوتُ:مؤسسةُالرسالةُ
للطباعةُوالنشرُوالتوزيع0203 ،هـ0552-م)....012/3 ،بتصرفُ.واهللُأعلمُبالصواب.
(ُ )4كذا ُيف ُاألصل"تشكوا" ُبالتاء ُوألف ُاجلمع ُولعل ُالصواب"يشكو" ُوكذلك ُ"فكالنا" ُولعل ُالصواب ُ"وكالنا" ُلثبوهتما ُيفُ
املراجعُمنُحبرُالرجزُ.سيبويه ،مرجعُسابقُ.62/0 ،أبوُعبيدة ،معمرُبنُاملثىنُالتيمىُالبصريُ(ت415ُ:هـ) ،مجاز القرآن،
تُ:حممدُفوادُسزَكني( ،القاهرةُ:مكتبةُاخلاجنىُ0320 ،هـ)ُ.313/0 ،ابنُقتيبةُالدينوري ،تأويل مشكل القرآن ،تُ:إبراهيمُ
.قالُالسمنيُ:جيوز ُأنُيكونُمبتدأُ
مشسُالدين( ،بريوتُ:دارُالكتبُالعلمية4117 ،م).70/0 ،الفراء ،مرجعُسابق32/4 ،
َّ

ُقولُالشَّاع ِرُ:يشكوُ
وخربهُحمذوف ،أيُ:صربُمجيلُأمثلُيبُ.وجيوزُأنُيكو َنُخرب
ُذكر َ
َ
اُحمذوفُاملبتدإ ،أيُ:أمريُصربُمجيلُُ.مثَّ َ
ى.وقالُ:حيتملُأنُيكونُمبتدأُأوُخرباُكماُتقدَّم مثَُّأشارُإىلُقراءةٍُشاذَّةٍ
ِ
ُالسرى صربُمجيل ِ
ُيفُاآليةُ
َ
ُمجَليُط َ
ُفكالناُممبتَـلَ
إيل َ
َّ
َ
ول ُّ َ
ُأن ُ(صربا) ُمنصوب ُعلى ُاملصد ُِر ،أي ُأنَّه ُمفعول ُمطلق ٍ
الكرمية ،وهي(ُ :فصربا ُمجيال) ،وختَّرج ُعلَى َّ
ُحمذوف ،والتقديرُ:
ٍُ
ُلفعل
ُقال(ُ:ورويُالبيتُأيضاُبالرفعُوالنَّصبُعلَىُماُتقدَّم ،واألمرُفيهُظاهر)ُمرجعُسابق.232/6 ،انتهى.
اصربيُياُنفسُصربا.مثَّ َ
(ُ)3النحاس ،إعراب القرآن ،مرجعُسابق.054/4 ،
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والفاء ُجواب ُإرساهلم ُبتقديرُ :فأتىُ ،فأدىلُ ،ومجع ُدلو ُأ مَد ٍل ُيف ُالقليل ُوالكثري ُديل ُبضم ُالدالُ

وكسرها(ُ،)0واألصلُدلوُ،وعلىُوزنُفعولُ،قلبتُالمُالفعلُياءُ،وقلبتُاهلاءُالزائدةُ،مثُأدغمتُالياءُ
يفُالياءُ،وفعلتُذلكُ:ألنُاجلمعُبابُالستثقالُاجلمعُوحرفُالعلةُ،ولنفرقُبنيُالواحدُواجلمعُ،
(ُ)4
ِ
هُالكسرُبعدُالضمُاستثقاالُلهُويقالُيفُمجعهُأيضاُدالءُ
فمنُضمُ:فعلىُاألصلُ،ومنُكسرُ:ك ِر
ويقالُ:أدىلُالرجلُدلوهُإذاُأرسلهاُليستقيُهباُيدهلاُإدالُ،ودالهاُيدلوهاُدلواُإذاُمدهاُليخرجهاُ،
ُ

{يَاُب مشَرى}ُنداءُمضافُ،ومنهمُمنُالُيضيف(ُ،)3فيقولُ:ياُبشرىُ،ومثلهُهذاُوقدُتقدمُالقولُ

(،)2
ِ
َسُّروهُ} ُراجعةُعلىُيوسفُ،
أ
و
{
اهلاءُيفُ
ُ
}
ة
ُ
اع
ض
ب
ُ
وه
ر
َس
أ
و
{
ابتداءُوخرب،
}
م
ُ
ال
اُغ
ذ
ه
{
ُ
فيه
َ
َ
ُّ
َ َ
َ
َ َ
َ َ

اعةُ} ُنصبُعلىُاحلالُ،أيُ:مبضوعةُ،وجيوزُأنُيكونُمفعوالُثانياُ،ويكونُأسروهُمبعىنُ
و{بِ َ
ضَ

جعلوهُبضاعة(َ {،)3واللَّه ُعليم ُِمبَاُيَـ مع َملو َُن} ُابتداءُوخربُ،و{ِمبَا} ُمتعلقُبـ {عليمُ}ُ،وماُمبعىنُ

الذيُ ُُ.

َّالُو َّ
الالم) ُُ.040/ 02زينُالدينُالرازيُ ،مرجعُسابق ،بابُ(دُلُ
(ُ)0األزهريُاهلروي ،تهذيب اللغة ،مرجعُسابق( ،بَابُالد َ
ا)ُ .017/0،احلموي ُالفيومي ،أبو ُالعباس ُأمحد ُبن ُحممد ُبن ُعلي( ،تُ :حنو771هـ) ،المصباح المنير في غريب الشرح
الكبير( ،بريوتُ:املكتبةُالعلمية) ،بابُ(دُلُوُ).055/0 ،
(ُ)4الفراهيدي ،العين ،مرجعُسابقُ.45/4 ،ابنُدريد ،أبوُبكرُحممدُبنُاحلسنُاألزديُ(ت340ُ:هـ)ُجمهرة اللغة تُ:
رمزيُمنريُبعلبكي ،ط( ،0بريوتُ:دارُالعلمُللماليني0527 ،م)ُ.624/4 ،ينظرُاملراجع ،تهذيب اللغة ،مختار الصحاح،
المصباح المنير .واأللوسيُ،مرجعُسابق.031/5ُ،
َّحاس،ُ،إعراب القرآنُ،مرجعُسابقُُ.305/4الزجاج ،مرجعُسابقُ.052/0 ،ابنُجماهدُ،مرجعُسابقُ،ص.327
(ُ)3الن َّ
(ُ)2املاتريدي ،أبوُمنصورُحممدُبنُحممدُبنُحممود( ،تُ333ُ:ه) ،تفسير الماتريديُ(تأويالت أهل السنة) ،تُ:د.جمديُ
باسلوم ،ط( ،0بريوتُ:دارُالكتبُالعلمية0246 ،هـ4113-م)ُ .441/6 ،النسفي ،مرجعُسابق.010/4 ،ابنُجزي ،مرجعُ
سابقُ.323/0 ،ابنُاجلوزي ،مرجعُسابق240/4 ،
َّحاسُ،إعراب القرآنُ،مرجعُسابقُ.305/4 ،العكربي ،مرجعُسابق.747/4 ،
(ُ)3الن َّ
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القول في القراءةُ :
ُ

قرأُأهلُالكوفة{ُ:يَاُبُ مشَرى} ُبوقفُالياءُمنُغريُألفُ،الباقونُ:بفتحُالياءُوإثباتُاأللفُ

من ُغري ُإمالة(ُ ،)0واإلمالة ُحلمزة(ُ )4والكسائي ُعلى ُأصوهلما ُألن ُاأللف ُرابعةُ ،واأللف ُوالياء ُعلىُ
إضافةُبشرىُإىلُياءُالنصبُ،كمثوايُوهدايُ،واحلذفُ:علىُنداءُالبشرىُأيُأنُهذاُمنُآنائكُ
وأوقاتكُ،وجيوزُأنُجيعلُالبشرىُامساُ،واألولُأجودُ،ألنهُغريُمصروفُاملعىنُ ُ.
القول في المعنى والتفسيرُ :
ُ
املعىن ُواهلل ُأعلمُ :أن ُيف ُالكالم ُحذفاُ ،ترك ُاكتفاء ُمبا ُظهر ُمنهُ ،واملعىنُ :فأرسله ُمعهم(ُ،)3
َمجَعوا}ُأيُ:وأمجعُرأيهمُوحتزبواُعلىُأنُجيعلوهُيفُغيابةُاجلب(ُ ُ،)2
{فَـلَ َّماُ َذ َهبواُبِِه َُوأ م
(ُ) 0قولُاملؤلفُمنُغريُإمالةُ:صوابهُأنُورشاُعنُنافعُيقللُالراءُوأنُأباُعمروُالبصريُلهُثالثةُأوجهُالفتحُ،والتقليلُ،واإلمالةُ،
يفُالراءُمنُطريقُالشاطبيةُ.ابنُاجلزري ،النشر في القراءات العشر ،مرجعُسابقُ.21/4 ،ابنُجماهدُ،مرجعُسابقُ.327/0،
األزهريُاهلرويُ،معاني القراءات،مرجعُسابق.26/4،
(ُ)4محزةُبنُحبيبُبنُعمارةُبنُإمساعيلُالزياتُاإلمامُاحلربُأبوُعمارةُالكويفُالتيميُموالهمُوقيلُمنُصميمهمُالزياتُ،أحدُ
القراءُالسبعةُ ،ولدُسنةُمثاننيُوأدركُالصحابةُبالسنُفيحتملُأنُيكونُرأىُبعضهم(.ت061-030ُ:ه)ُ،أحدُالقراءُالسبعةُ.
ابن ُسعدُ ،مرجع ُسابقُ .335/6 ،العينُ ،حممود ُبن ُأمحد ُبن ُموسى ُبن ُأمحد ُبن ُحسني ُالغيتاىب ُاحلنفى ُبدر ُالدين ُ(تُ:
233هـ) ،مغاني األخيار في شرح أسامي رجال معاني اآلثارُ،تُ:حممدُحسنُحممدُحسنُإمساعيل،ط( ،0 ،بريوتُ:دارُ
الكتبُالعلميةُ0247 ،هـ4116-مُ.422/0،الذهيبُ،تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالمُ،مرجعُسابقُ.20/2ُ،ابنُ

اجلزريُ،غاية النهاية في طبقات القراءُ،مرجعُسابق.460/0ُ،

(ُ)3ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابقُ.4012/7 ،فائدةُ:وجوبُرعايةُاألبُألبنائه.قالُأبوُحيان"ُ:ويفُلفظةُ:أرسله!ُدليلُعلىُأنهُ
كانُميسكه ،ويصحبهُدائماُ.أبوُحيانُ،مرجعُسابق.423/6ُ،
(ُ)2ابنُجرير ،مرجعُسابق.45/03 ،الواحدي ،أبوُاحلسنُعليُبنُأمحدُبنُحممدُبنُعليُ(ت262ُ:هـ)ُالوسيط في تفسير
القرآن المجيد ،تُ:وتعليقُ:الشيخُعادلُأمحدُعبدُاملوجود ،الشيخُعليُحممدُمعوض ،د/أمحدُحممدُصرية ،د/أمحدُعبدُالغينُ
اجلمل ،د/عبد ُالرمحن ُعويس ،قدمه ُوقرظهُ :أ.د/عبد ُاحلي ُالفرماوي ،ط(0بريوتُ :دار ُالكتب ُالعلمية0203،هـ0552-م)،
ُ.613/4
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قالُالسدي(ُ:)0فأرسلهُمعهمُفأخرجوهُوبهُعليهمُكرامةُ،فلماُبرزواُإىلُالربيةُأظهرواُلهُالعداوةُ،
وجعلُأخوهُيضربهُفيستغيثُباآلخرُفيضربهُفجعلُالُيرىُمنهمُرحيماُفضربوهُحىتُكادواُيقتلونهُ،
فجعلُيصيحُويقولُ:ياُأبتاهُياُيعقوبُلوُتعلمُماُصنعُبابنكُبَـن مِ
وُاإل َماءُ،فلماُكادواُيقتلونهُقالُ

يهوذاُ:أليسُقدُأعطيتموينُموثقاُأالُتقتلوه؟(ُُ)4فانطلقواُبهُإىلُاجلبُليطرحوهُفيهُ،فجعلواُيدلونهُيفُ
البئرُ،فيتعلقُبشفريُالبئرُفربطواُيديهُ،ونزعواُقميصهُ،فقالُ:ياُإخوتاهُردواُعليُقميصيُألتوارىُبهُ
يفُاجلب!ُفقالواُادعُالشمسُوالقمرُواألحدُعشرُكوكباُتؤنسك!ُقالُ:إينُملُأرُشيئاُ،فدلوهُيفُ
البئرُ،حىتُإذاُبلغُنصفهاُألقوهُإرادةُأنُميوتُ.وكانُيفُالبئرُماءُفسقطُفيهُ،مثُأوىُإىلُصخرةُفيهاُ

فقامُعليهاُ.قالُ:فلماُألقوهُيفُالبئرُ،جعلُيبكيُ،فنادوهُ،فظنُأهناُرمحةُأدركتهمُ،فلباهمُ،فأرادواُ
أنُيرضخوهُبصخرةُفيقتلوهُ،فقامُيهوذاُفمنعهمُ،وقالُ:قدُأعطيتموينُموثقاُأنُالُتقتلوه!ُوكانُ
يهوذاُيأتيهُبالطعامُ(ُ .)3
ُجيعلوه ُِيف ُ َغياب ِ
ب} ُاآليةُقيلُ:جوابُملـاُحمذوفُ،
ُاجل ُِّ
ت م
وقولُهُ{ُ:فَـلَ َّماُذَ َهبواُبِِه َُوأ م
َمجَعواُأَ من َم َ
ََ

والتقديرُ:عظمتُفتنتهمُأوُكربُماُقصدواُلهُ،وحذفُذلكُللعلمُبهُوداللةُهيئةُاخلطابُعليهُ.

وقيلُ :ليسُيف ُالكالم ُحذفُ ،ولكن ُالواو ُزائدة(ُ ،)2والتقديرُ :فلماُذهبوا ُبه ُأمجعوا ُأنُجيعلوه ُيفُ
(ُ)0إمساعيلُبنُعبدُالرمحنُالسديُ(ت042ُ:ه)ـُ،تابعي ،حجازيُاألصل ،سكنُالكوفةُ،وقيل"ُ:صاحبُالتفسير والمغازي
والسير"ُ.ابنُسعدُ،مرجعُسابقُ.302/6 ،ابنُأيبُحامت ،أبوُحممدُعبدُالرمحنُبنُحممدُبنُإدريسُبنُاملنذرُالتميمي( ،تُ:
347ه)ُ ،الجرح والتعديلُ ،ط( ،0اهلندُ :حبيدر ُآباد ُالدكن ،طبعة ُجملس ُدائرة ُاملعارف ُالعثمانيةُ 0470 ،ه-ـ ُ0534مُ،
.022/4
(ُ)4ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.45/03 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابقُ.4012/7 ،
(ُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابق.372/03 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4015/7 ،القيسي ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،مرجعُسابق،
.3303/3
َسلَ َما ُ َوتَـلَّهُُ
()2هذا ُعلى ُرأي ُالكوفيني ُمن ُالنحاةُ ،يزاد ُعندهم ُبعد ُ"ملا"ُو"حىت"ُ"إذا"ُوعلى ُذلك ُ َّ
خرجوا ُقوله ُتعاىل{ُ:فَـلَ َّما ُأ م
ني}ُسورة ُالصافاتُ ،اآلية.013ُ:أيُ:ناديناهُ.وهذا ُمذهب ُاخلليل ُوسيبويه ُوهو ُنص ُهلماُيف ُقول ُامرئ ُالقيس[ُ:الطويل]ُ
لِمل َجبِ ُِ
فلماُأجزنا ُساحة ُاحليُوانتحىُ.قالُأبو ُحيانُ:وهو ُقول ُمردودُألنه ُليس ُيف ُالقرآن ُشيء ُزائدُلغريُمعىنُ.وقال ُالبصريونُ:ليسُ
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أيُ:أوحيناُإىلُيوسفُلتخربنُأخوتكُ(ُُ)0بفعلهمُهذاُالذيُ
غيابةُاجلبُ.وقولُهَُ {ُ:وأ مَو َحميـنَاُإِلَمي ُِه} ُ

فعلوهُبكُ،وهمُالُيعلمونُالُيدرونُ.واختلفُأهلُالتأويلُيفُاملعىنُالذيُعناهُاهللُبقولهَ {ُ:وه مم َُالُ

فقالُبعضهمُ:عينُبذلكُأنُاهللُأوحىُإىلُيوسفُسيـنَبِّئ ُإخوتهُبفعلهمُبهُماُفعلوهُمنُ
يَ مشعرو َُن}
َ

إلقائهُيفُاجلبُ ُوبيعهمُإياهُوسائرُماُصنعواُبهُمنُصنيعهم(ُ ،ُ ُ)4وإخوتهُالُيشعرونُبوحيُاهللُإليهُ

بذلك(ُ ،)3قال ُجماهدُ :وهو ُمعىن ُقول ُابن ُزيدُ ،وقال ُآخرونُ :معىن ُذلك ُوأوحينا ُإىل ُيوسف ُمباُ
إخوتهُصانعونُبهُ،وإخوتهُالُيشعرونُبإعالمُاهللُإياهُبذلكُ(ُ،)2وهوُمعىنُقولُقتادةُ،وقالُآخرونُ:

بل ُمعىن ُذلك ُأن ُيوسف ُسينبئهم ُبصنيعهم ُبهُ ،وهم ُال ُيشعرون ُإنه ُيوسف(ُ ،)3وهو ُقول ُابنُ
جريج(ُ ،)6ومعىنُقولُابنُعباسُ،وقدُقالُهلمُملاُجاؤواُ،فقالوا{ُ:م َّسناُوأَهلَناُالضُُّّر ُوِ
ِ
ِ
اع ٍةُ
ض
ب
ب
اُ
ن
ـ
ئ
ج
م
َ
َ َ َمَ
َ
َ
َ

ٍ ِ
ُعلِ ممت ممُ
صدِّقِ َُ
صد م
ُعلَميـنَاُإِ َّنُاللَّهَ َم
ني}ُ،فأجاهبمُبأنُقالَ {ُ:ه مل َ
َّق َ
ُجي ِزيُالممتَ َ
م مز َجاةُفَأ مَوفُلَنَاُالم َكمي َل َُوتَ َ
َخ ِيه ُإِ مذ ُأَنمـتم ُج ِ
ماُفَـع ملتم ُبِيوسف ُوأ ِ
اهلو َُن}(ُ ،)7فأعلمهمُمباُوعدهُاهللُوهمُالُيعلمونُأنهُيوسفُ،
م َ
َ َ م
َ َ
ب}ُعظمت ُفتنتهم"ُوقدرهُ
اجل ُِّ
يف ُ َغيَابَ ُِ
َمجَعوا ُأَ مُن ُ َمجي َعلوهُ ُِ ُ
تُ م
يف ُاآلية ُزيادةُ ،ألن ُجواب ُ"ملا"ُحمذوف ُتقديره{ُ:فَـلَ َّما ُ َذ َهبوا ُبُِِه ُ َوأ م
َمجَعوا ُأَ مُن ُ َمجي َعلوهُ}ُ.ينظرُ:احملرر ُالوجيزُ،234/2ُ:
بعضهم"ُ:جعلوه ُفيها"ُقال ُأبو ُحيانُ:وهذا ُأوىلُ ،إذ ُيدل ُعليه ُقولهَ ُ{ُ:وأ م

البحرُاحمليطُ.427/3ُ:البغويُ،مرجعُسابق.440/2ُ،

(ُ)0ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.30/03 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4015/7 ،
(ُ)4عبدالرزاق ،مرجعُسابق.302/0 ،

ُ

(ُ)3الزجاج ،مرجعُسابق.53/3 ،الثعليب ،مرجعُسابقُ.410/3 ،القيسي ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،مرجعُسابق.3306/3 ،
(ُ)2ابنُجرير ،مرجعُسابق.376/03 ،البغوي ،مرجعُسابقُ.275/4 ،
(ُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.33/03 ،املاوردي ،أبوُاحلسنُعليُبنُحممدُبنُحممدُبنُحبيبُالربيُالبغدادي( ،ت231ُ:هـ)،
تفسير الماوردي=النكت والعيون ،تُ:السيدُبنُعبدُاملقصودُبنُعبدُالرحيم( ،بريوتُ:دارُالكتبُالعلميةُ).02/3 ،
(ُ)6أبوُالوليدُعبدُامللكُبنُعبدُالعزيزُبنُجريج ،وأبوُخالد(ُ031-21ه)ـُُ،فقيهُاحلرمُاملكيُ،وهوُأولُمنُصنفُالتصانيفُ
بد ،التميمي( ،ت332ُ :هـ)ُ،
ُم مع َُ
يف ُالعلم ُمبكةُ ،مكي ُاملولدُ .ابن ُسعدُ ،مرجع ُسابق .37،32/6ُ ،ابن ُحبان ُبن ُمعاذ ُبن َ

الثقات(،اهلندُ:دائرةُاملعارفُالعثمانيةُحبيدرُآباد ،الدكن0353،ه0573مُ).53/7 ،

(ُ)7السمرقندي ،مرجعُسابقُ.412/4 ،الثعليب ،مرجعُسابقُ.432/3 ،البغوي ،مرجعُسابق.304/4 ،
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ت ُيوسُفُ} ُوملُيستفهمواُعنُ
ودليلُأهنمُملُيعلمواُأنهُيوسفُ،استفهامهمُلهُبقوله{ُ:أَئِن َ
َّك َُألَنم َ

أخيهُ،ألهنمُعاملونُبهُ .

وقوله تعالى{ :وجاءواُأَباهم ِ
ُع َشاء ُيَـمبكو َُن} ُيقولُتعاىلُ:وجاءُإخوةُيوسفُأباهمُبعدُماُ
ََ َ م

ألقواُيوسفُيفُغيابةُاجلبُعشاءُيبكونُ،ورويُعنُالسديُقال(ُ:)0أقبلواُإىلُأبيهمُعشاءُيبكونُ،
فلماُمسعُأصواهتمُفزعُ،وقالُ:مالكمُياُبينُ:هلُأصابكمُيفُغنمكمُشيء؟ُقالواُ:الُ،قالُ:فماُفعلُ
ُعمن َد ُمتَ ِ
يوسف؟ ُ(ُ ُ )4قالوا{ُ :يا ُأَبانَا ُإِنَّا ُ َذهبـنَا ُنَستَبِق ُوتَـرمكنَا ُيوسف ِ
اعنَا ُفَأَ َكلَه ِّ
ُالذئمبُ} ُفبكىُ
َ
َ
َ َ
َم م َ َ

الشيخُ،وصاحُبأعلىُصوتهُ،وقالُ:أينُالقميص؟ُفجاءوهُبالقميصُ،عليهُدمُكذبُ،فأخذُالقميصُ
وطرحهُعلىُوجههُوبكىُ،حىتُختضبُوجههُمنُدمُالقميص ُ(ُُ .)3ومعىنُقوهلمُنستبقُ:نفتعلُمنُ

السباق(ُ .)2وقوله تعالى{ :وما ُأَنمت ُِمبؤِم ٍن ُلَنا}يقولونُِ :مب ِ
ُعلَى ُقولنا ُأن ُيوسف ُأكلهُ
ََ َ م َ
صدِّقنَا َ
َ
ني} ُأخربُعنهمُ
َّاُص ِادقِ َُ
َّاُص ِادقِ َُ
ني}ُ،فإنُقالُقائلُ:وماُمعىن ُقولهَ {ُ:ولَ مو ُكن َ
الذئبَ {ُ،ولَ مو ُكن َ

أهنمُغريُصادقنيُ،فذلكُتكذيبُمنهمُأنفسهمُ،أمُخربُمنهمُعنُأبيهمُأنهُالُيصدقهمُلوُصدقوهُ،
فقدُعلمتُأهنمُلوُصدقواُأباهمُاخلربُلصدقهم؟ُقيلُمعىنُذلكُ:وماُأنتُمبصدقُلناُولوُكناُمنُ
أهلُالصدقُالذينُالُيـتـَّهمو َنُلِس ِ
ظنكُبناُوتـ مه َمتِكُلَنَا(ُ .)3
وءُ
َ
َ
وقوله تعالى{ :وجاءوا ُعلَى ُقَ ِم ِ
ُبدمُ
ب} ُأيُ :وجاءوا ُعلى ُقميص ُيوسف ُ
يص ِه ُبِ َدٍم ُ َك ِذ ٍُ
ََ َ

كذبُأيُ:ذيُكذبُ،وقيلُاملصدرُوقعُموقعُاملفعولُ،كماُيقعُاملفعولُموقعُاملصدرُ،فمعىنُكذبُ
(ُ)0ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4001/7 ،الثعليب ،مرجعُسابق.414/3 ،
(ُ)4القيسيُ،الهداية إلى بلوغ النهايةُ،مرجعُسابق.444/2ُ،
(ُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.32/03 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4001/7 ،القيسي ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،مرجعُسابق،
.3302/3
(ُ)2املاوردي ،مرجعُسابق.02/3 ،
(ُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابق.32/03 ،الثعليب ،مرجعُسابق.413/3 ،
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اُبالقميصُوهوُفيهُ
ُ
مكذوبُ(ُ)0كماُقالواُمالهُمعقولُأيُ:عقلُ،ومساهُاهللُكذباُ ،ألنُالذينُجاءو
كذبواُفيهُ،وقالواُليعقوبُ:هوُدمُيوسفُ،وملُيكنُبدمهُ،وإمناُكانُدمُسخلة(ُ )4فيماُقيلُ،قالهُ
جماهدُوابنُعباسُ،قالُ:ذحبواُجدياُمنُالغنمُ،مثُلطخواُالقميصُبدمهُ،مثُأقبلواُإىلُأبيهمُ،فقالُ
يعقوبُ:إنُكانُهذاُالذئبُلرحيماُكيفُأكلُحلمهُ،وملُخيرقُقميصه()3؟ُياُبينُ،ياُيوسفُماُفعلُ
بكُبنوُاإلماء(ُ .)2فإنُقيلُكيفُقيلُبدمُكذبُ،وهوُدمُاليشكُفيهُوإنُملُيكنُدمُيوسف؟ُقيلُ
يفُذلكُوجهان( ،)3أحدهماُ:أنُيكونُقيلُبدمُكذبُألنهُكذبُفيهُ،كماُيقالُالليلةُاهلالكُ،وكماُ

قالُ:فماُرحبتُجتارهتم ،واآلخرُ:أنُيكونُمصدراُمبعىنُمفعول(ُ،)6وتأويلهُ:وجاءواُعلىُقميصهُبدمُ
مكذوبُ،كماُيقالُ:مالهُعقلُوالُمعقولُ،والُلهُجلدُوالُجملودُ،والعربُتفعلُذلك(ُ ُ،)7

(ُ)0املاوردي ،مرجعُسابق.03/3 ،السمعاينُأبوُاملظفر ،منصورُبنُحممدُبنُعبدُاجلبارُابنُأمحدُاملروزىُالتميميُاحلنفيُمثُ
الشافعيُ(ت225ُ:هـ) ،تفسير القرآن ،تُ:ياسرُبنُإبراهيمُوغنيمُبنُعباسُبنُغنيم ،ط( ،0الرياضُ:دارُالوطن0202 ،هـ-
0557م)ُ.03/3 ،
(ُ )4عبدالرزاق ،مرجع ُسابقُ 302/0 ،عن ُابن ُعباسُ .ابن ُجرير ،مرجع ُسابق.33/03 ،ابن ُأيب ُحامت ،مرجع ُسابق،
ُ.4000/7
(ُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابق ،بلفظُ(خلرقُقميصهُ)ُ.32/03 ،ابنُأيبُحامت ،املرجعُالسابق.فائدةُ:يف القميص ثالث آياتُ:
حني جاؤوا عليه بدم كذب ،حني قد من دبر ،وحني ألقي على وجه أبيه فارتد بصرياُُ.وهذا يؤكد أن القميص له شأن يف هذه
القصةُ"مل يذكر لفظ القميص يف كتاب اهلل ُ-تعاىل-إال يف هذه السورةُ ،والغريب أنه ذكر فيها يف ستة مواضع ،من مواضع
القصة املهمة ،األمر الذيُخييل إلينا أن القميص ركن من أركان هذه القصةُ.نصرُواهلاليل ،مرجعُسابق.433/0 ،
(ُُ)2ابنُجرير ،مرجعُسابق.36/03 ،
(ُُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابق.32/03 ،املاوردي ،مرجعُسابقُ.03/3 ،ابنُجزي ،مرجعُسابق.323/0 ،
والس َور ،دراسةُ
ج الدُّرر في تَفسير اآلي ُّ
(ُ)6الزجاج ،مرجعُسابقُ.56/3 ،ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.00/03 ،اجلرجاينَ ،د ْر ُ
وحتقيق(ُ:الفاحتةُوالبقرة)ُوليدُبِ
ني( ،وشاركهُيفُبقيةُاألجزاء)ُ:إيادُعبدُاللطيفُالقيسي ،ط( ،0بريطانياُ:
نُأمحدُبنُصالِحُاحل َس م ُ
َ
َ
جملةُاحلكمةُ0245 ،هـ4112-م ،مرجعُسابق.552/3 ،
(ُُ)7املاتريدي ،مرجعُسابق.405/6 ،ابنُجرير ،مرجعُسابق.32/03 ،
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قالُالراعي(ُ ُ:)0
()2

َحتَّى إذَا لم يَـ ْتـ ُرُكوا

لعظَامه ***ُلَ ْح ًما َوال لفؤاده َم ْعقول

تُلَك ممُأَنمـفسك ممُأ مَمرا }أيُ:قالُيعقوبُلبنيهُالذينُ
ُس َّولَ م
أيُ:عقالُ.وقوله تعالى{ :قَ َالُبَ مل َ

تُ
ُس َّولَ م
أخربوهُأنُالذئبُأكلُيوسفُ،مكذبا ُهلمُيفُخربهمُ:ذلكُماُاألمرُكماُتقولون{ُُ ،بَ مل َ

لَك مم ُأَنمـفسك مم ُأ مَمرا }ُ،يقولُبلُزينت{لَك مم ُأَنمـفسك مم ُأ مَمرا} ُيفُيوسفُوحسنتهُففعلتمُوهُ،كماُ
رويُعنُقتادة({ُ .)3فَصبـر َِ
ُمجيلُ} ُعلىُماُفعلتمُيبُيفُأمرُيوسفُفأمريُصربُمجيلُ،أوُفصربُ
َم
مجيلُأوىلُيبُ،واهللُاستعنيُعلىُكفاييتُشرُماُتصفونُمنُالكذبُ،وقيلُالصربُاجلميلُ:هوُالذيُ

الُجزعُفيه(ُ،)2وقيلُأنُالنيب-صلىُاهللُعليهُوسلمُ-سئلُعنُصربُمجيل؟ُقالُ:صربُالُشكوىُفيهُ،

وقالُمنُبثهُفلمُيصرب"(ُ ،)3وروىُالثوريُعنُحبيبُبنُأيبُثابتُأنُيعقوبُالنيبُ-صلىُاهللُعليهُ

(ُ)0هوُعبيدُبنُحصنيُبنُمعاويةُالنمرييُ،وكانُسيداُ،وإمناُقيلُلهُالراعىُألنهُكانُيصفُراعىُاإلبلُىفُشعره.وكانُبنوُمنريُ
أهلُبيتُوسؤددُ ،ويكىنُأباُجندلُ.وكانُأعورُ ،عاصرُجريراُوالفرزدق(ُ.تُ 51ُ:هـُ)ُ.اجلاحظُ ،مرجعُسابقُ.233/7ُ ،ابنُ
قتيبةُالدينوريُ،الشعر والشعراءُ،مرجعُسابقُ.212/0ُ،الزركلي ،مرجعُسابق.025/2 ،
(ُ)4منُملحمتهُاملشهورةُ،قاهلاُلعبدُامللكُبنُمروانُ،وكانُبعضُعمالهُعلىُالصدقاتُ،قدُأوقعُببينُمنريُقومُالراعيُ،ألنُقيس ُاُ
كانتُزبرييةُاهلوىُ،فقالُ:أ ِ
ُالر ممح ِنُإنَّاُمع َشرُُ...حنَـ َفاءُنَسجدُبكمرةُو ِ
ُإىلُأنُقالُ:ح َّىتُإذَاُملُيـَمتـركواُ......ديوانهُ،
أصيالَ
َخلي َفةَ َّ َ
َم
َ
َ
م
َ
البيتُ:رقمُ.72ُ ،صُ .401اخلطابُ ،أبوُزيدُحممدُبنُأيبُالقرشيُ(ت071ُ:هـ) ،جمهرة أشعار العرب ،حققهُوضبطهُوزادُ
يفُشرحهُ:عليُحممدُالبجادي( ،هنضةُمصرُللطباعةُوالنشرُوالتوزيع)ُ...733/0،حلماُوالُلفؤادهُمعقوالُ.ولعلُحدثُخطأُمنُ
الناسخُفالصوابُ"معقوال"ُلثبوتهُيفُاملصادرُالسابقةُواهللُتعاىلُأعلمُ.فإنهُمنُقصيدةُللراعيُالنمرييُمذكورةُيفُمجهرةُأشعارُ
العربُ"ُ...بتصرف.
(ُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.323/03 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4022/7 ،
(ُ)2عبدالرزاق ،مرجعُسابق.302/0 ،
(ُ )3الصرب ُوالثواب ُعليه ُالبن أبي الدنيا ،باب ُصرب ُال ُشكوى ُفيه.23/0 ،رقم ُاحلديثُ .001تخريج أحاديث الكشاف
ربُالُشكوىُفِ ِيهُمنُبَثُملُيصرب".رقمُاحلديثُُ.643تفسير ابن
للزيلعي ،بابُسورةُيوسفُعليهُالسالم،060/4 ،
بلفظُ"ص َ
َ
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وسلم ُكان ُقد ُسقط ُحاجباهُ ،فكان ُيرفعهما ُخبرقهُ ،فقيل ُلهُ :ما ُهذا؟ ُقالُ :طول ُالزمان ُوكثرةُ

األحزانُ،فأوحىُاهللُإليهُ:ياُيعقوبُأتشكوين؟ُقالُ:ياربُخطيةُأخطأهتاُ،فاغفرهاُيل(ُ ،)0وقولُهُُ:
{واللَّهُالممستَـعانُعلَىُماُتَ ِ
صفو َُن}ُقالُقتادةُ:علىُماُتكذبون(ُ .)4
م َ َ َ
َ
ُدلم َوهُ} ُأيُ:وجاءتُمارةُالطريقُمنُ
وقوله تعالىَ { :و َجاءَ م
اُوا ِرَده مم ُفَأ مَد َىل َ
ت َ
ُسيَّ َارة ُفَأ مَر َسلو َ
املسافرينُفأرسلواُواردهمُ،وهوُالذيُيردُاملنهلُأوُاملنزلُوورودهُإِيَّاه ِ
ُ:مصريهُإِلَيهُودخولهُ،فأرسلُ

دلوهُيفُالبئرُ،يقالُ:أدليتُالدلوُيفُالبئرُإذاُأرسلتهاُفيهاُ،فإذاُاستقيتُقلتُدلوتُأدلوُدلواُ(ُ،)3

ويفُالكالمُحمذوف(ُ،)2وهوُ:فأدىلُدلوهُفتعلقُبهُيوسفُ،فخرجُفقالُاملديلُ:ياُبشرىُهذاُغالمُ،
واختلفُيفُمعىنُ:قال ُياُبشرىُهذاُغالمُ،فقالُبعضهمُ:ذلكُتبشريُمنُاملديلُدلوهُيفُإصابتهُ
يوسفُبأنهُأصابُعبدا(ُ،)3وهوُمعىنُقولُقتادةُ،وقالُآخرونُ:بلُذلكُاسمُرجلُمنُالسيارةُبعينهُ
ناداه ُاملديل ُملا ُخرج ُيوسف ُمن ُالبئر ُمتعلقا ُباحلبل(ُ ،)6وهو ُقول ُالسدي ُقالُ :كان ُاسم ُصاحبهُ

(،)7
اعةُ} ُاختلف ُأيضا ُيف ُتأويلهُ ،وقال ُبعضهمُ :أسره ُالواردُ
أ
و
{
الى:
تع
وقوله
بشرى
َسُّروه ُبِ َ
ضَ
ََ

كثير طُالعلمية ،سورةُيوسفُ:اآلياتُُ344/2 ،05وقالُ:حديثُمرسلُ.وهوُيفُتفسير عبدالرزاق ،مرجعُسابقُ342/0 ،
وابنُأيبُحامتُ315/2 ،وابنُجريرُ.323/03 ،بلفظُ"صربُالُشكوىُفيهُ.قالُ:منُبثُفلمُيصرب".

ُاحلار ِ
ثُ
(ُ)0الصربُوالثوابُعليهُالبن أبي الدنيا ،بابُزوجواُاحلورُالعني ،وأخدموا.75/0 ،رقمُاحلديثُُ.007عنُجع َف ُِر ُبم ِن ُ
النَ مخعِ ِّيُ.وهوُيفُتفسير عبد الرزاق ،مرجعُسابقُُ.305/4 ،وابنُأيبُشيبةُوأمحدُيفُالزهد ُوابنُجريرُوابنُاملنذرُوابنُأيبُ
حامتُوأبوُالشيخُعنُحبيبُبنُأيبُثابت ،الدر المنثورُللسيوطي ،باب.373 ،374/2 ،23
(ُ)4ابنُجرير ،مرجعُسابق.24/03 ،ابنُأيبُحامتُ.4004/7
(ُ)3ابنُدريد ،جمهرة اللغة ،مرجعُسابق ،بابُماُاتفقُعليهُأبوُزيدُوأبوُعبيدُ.0466/3 ،األزهريُاهلروي ،تهذيب اللغة،
ُ.ابنُأيبُزَمنِني ،مرجعُسابق.305/4 ،
مرجعُسابق ،بابُ(الدالُوالالم)ُ.044/02 ،الزجاج ،مرجعُسابق57/3 ،
َ
(ُ)2القيسيُ،اهلدايةُإىلُبلوغُالنهايةُ،مرجعُسابق.3342/3ُ،
(ُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابق.23/03 ،
(ُ)6ابنُجرير ،مرجعُسابق.4/03 ،الزجاج ،مرجعُسابق.57/3 ،ابنُاجلوزي ،مرجعُسابق.240/4 ،
(ُ)7ابنُجرير ،مرجعُسابق.23/03 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4003/ُ7 ،الزجاج ،مرجعُسابقُ.57/3 ،
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املستقيُوأصحابهُمنُالتجارُالذينُكانواُمعهمُ،وقالواُهلمُ:هوُبضاعةُاستبضعناهاُبعضُأهلُاملالُ
إىلُمصرُ،ألهنمُخافواُإنُعلمواُأهنمُاشرتوهُمباُاشرتوهُبهُأنُيطلبواُمنهمُفيهُالشركة(ُ،)0وهوُمعىنُ

قولُجماهدُوالسديُ،وقالُآخرونُ:بلُمعىنُذلكُ :وأسرهُالتجارُبعضهمُمنُبعض(ُ ،)4وهوُأيضاُ
(،)3
اعةُ} ُإخوةُ
َسُّروه ُبِ َ
ضَ
يروى ُعن ُجماهدُ ،وقال ُقتادةُ :وأسروا ُبيعه ُوقيلُ :إمنا ُعين ُبقولهَ {ُ :وأ َ

يوسفُ،أهنمُأسرواُشأنُيوسفُأنُيكونُأخاهمُ،قالواُ:هوُعبدُلنا(ُ ،)2وهوُمعىنُقولُابنُعباسُ:

والبضاعةُ:القطعةُمنُاملالُ،منُبضعتُالشيءُإذاُقطعته(ُ ،)3ومنهُاملبضعُمنُاملالُ،ألنهُيقطعُبهُ
ُعلِيم ُِمبَاُيَـ مع َملو َُن}(ُ)6واهللُذوُعلمُمباُيعملهُباعةُيوسفُومشرتوهُيفُ
العرقُ ،وقوله تعالىَ { :واللَّه َ
أمرهُ،الُخيفىُعليهُمنُذلكُشئُلوُيشاءُلغريهُ،ولكنهُنزلُتعبريُذلكُليمضيُفيهُُ،وفيهمُحكمهُ

السابقُ،ولريىُإخوةُيوسفُويوسفُوأباهُ،قدرتهُفيه(ُ ،)7وهذاُوإنُكانُخربا ُمنُاهللُعنُيوسفُ،
َّ

فإنهُتذكريُمنُاهللُلنبيهُحممد-صلىُاهللُعليهُوسلمُ،وتسليةُمنهُلهُعماُكانُيلقىُمنُأقربائهُوأنسابهُ
املشركنيُمنُاألذىُ،يقولُتعاىلُذكرهُلهُ:فاصربُياُحممدُعلىُماُنالكُيفُاهللُ،فإينُقادرُعلىُتغيريُ
ماُينالكُبهُهؤالءُاملشركونُ،كماُكنتُقادراُعلىُتغيريُماُلقيُيوسفُمنُإخوتهُ،وملُيكنُتركيُ
كيُتغيري ُماُينالكُبهُ
ذلكُهلوانُيوسفُعليُ،ولكنُملاُمضيُعلميُفيهُويفُإخوتهُ،فكذلكُتر
َ
انُبكُعليُ،ولكنُلسابقُعلميُبتكذيبهمُ،مثُمصريُأمركُوأمرهمُإىلُعلوكُ
هؤالءُاملشركونُلغريُهو
َّ
عليهم ُوإذعاهنم ُلكُ ،كما ُصار ُأمر ُإخوة ُيوسف ُإىل مِ
الس مؤد ِد ُعليهم ُوعلوهُ
ُاإل مذ َعان ُلِيوسف ُبِ ُّ
(ُ)0ابنُجرير ،مرجعُسابق.26/03 ،
(ُ)4ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.27/03 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابقُ.4002/7 ،
(ُ)3عبدالرزاق ،مرجعُسابق.341/0 ،ابنُجرير ،مرجعُسابق.22/03 ،
(ُ)2ابنُجرير ،املرجعُالسابق.22/03 ،البغوي ،مرجعُسابقُ.220/4 ،اخلازن ،مرجعُسابق.302/4 ،
(ُ)3اخلطيبُالشربيين ،مشسُالدين ،حممدُبنُأمحدُالشافعيُ(ت577ُ:هـ)ُالسراج المنير في اإلعانة على معرفة بعض معاني
كالم ربنا الحكيم الخبير( ،القاهرةُ:مطبعةُبوالقُ(األمريية)ُ0423 ،هـ).52/4 ،
( )6فائدةُ:إنُاهللُحميطُعلمهُوقدرتهُوبالغُالعلمُبكلُعملُ.أن الفرج قد حيصل من حيث ال حيتسب ،وأنه ينتظرُللشدة.نصرُ
واهلاليل ،مرجعُسابق.463/0 ،
(ُ)7ابنُجرير ،مرجعُسابق.7/03 ،
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عليهم(ُ .)0وقدُتضمنتُاآلياتُ:البيانُعماُيوجبهُاإلقدامُعلىُظلمُالعظيمُالشأنُمنُرجوعُالوبالُ
علىُالظاملُحنيُتنكبُمباُأقدمُعليهُجبهلهُ،والبيانُعماُيوجبهُاملكرُمنُالبكاءُألهناُمنُاملصيبةُ
علىُماُأتواُبهُمنُالتسليةُ،والبيانُعماُيوجبهُحالُالتهمةُيفُاخلربُمنُتأكيدهُمباُيقتضيُأنُصاحبهُ
حمقُفيهُ،وهوُمتخرصُفيماُأتىُبهُ،والبيانُعماُيوجبهُحالُالتقيُمنُالصربُاجلميلُعندُاملصيبةُ،
عرضُمنُاألمورُاهلائلةُ،وردُالصفةُاملزينةُمباُيقتضيهُمنُالتهمةُ .
واالستعانةُباهللُعندماُي َّ
القول في الوقف والتمامُ ُ:
ُ
{َال ُيَ مشعرو َُن} ُمتام(ُ ،)4قال ُيعقوب{ُ :أَنمـفسك مم ُأ مَمرا}كافِ {ُ ،ع َشاء ُيَـمبكو َُن}ُ

صفو َُن} ُ(ُ ،)2وكذا{ص ِادقِ
ني} (ُ ،)3وكذا ُ{فَصبـر َِ
حسن(ُ ،)3وكذا ُ{ما ُتَ ِ
ُمجيلُ} ُ(َ {ُ ،)6واللَّهُ
ُ
َ
َم
َ
َ

َعلِيم ُِمبَاُيَـ مع َملو َُن}ُحسن(ُ ُ.)7
وجلُ :
وقولُهُ َّ
عز َّ
(ُ)0ابنُجريرُ،مرجعُسابق.7/03ُ،

(ُ)4الداين ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،مرجعُسابق ،صُ.343وهوُكافُعندُاألمشوين ،مرجعُسابق ،صُ.054وهوُحسنُ
عندُاألنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،مرجعُسابق ،ص.054
(ُ)3تامُعندُالداين ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،مرجعُسابق ،صُُ.343وهوُجائزُعندُاألمشوين ،مرجعُسابق ،صُُ.054
وهوُصاحلُعندُاألنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،مرجعُسابق ،ص.054
(ُ)2تامُعندُالداين ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،مرجعُسابق ،صُ.343وهوُكافُعندُاألمشوين ،مرجعُسابق ،صُ.054
(ُ)3تامُعندُالداين ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجعُالسابق ،صُ.343حسنُعندُاألنصاري ،المقصد لتلخيص ما في
المرشد ،مرجعُسابق ،ص.054
صبـر َِ
ُمجيل}ُقالُفيجوزُُ{فصرباُ
(ُ)6املرجعُالسابق ،ص.331قالُيعقوبُ:فهذاُالوقفُالكايفُمثُقالُاهللُ -جلُوعز{ُ -فَ َُم
مجيال}ُيفُحرفُأيبُابنُكعبُهذاُاألولُ{فَصبـر َِ
ُمجيل}ُويقرأُالثاينُ{فصربا ُمجيال}ُوالتمامُعندُغريُيعقوبُ .وهوُوقفُتامُ
َم
عندُاألمشوين ،مرجعُسابق ،صُ.054وهوُتامُعندُاألنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،مرجعُسابق ،ص.054
(ُ)7وافقهُاألنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،مرجعُسابق ،صُ.054وهوُتامُعندُاألمشوين ،املرجعُالسابق.
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ﮋ ﮧﮨﮩ ﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱ ﯓﯔﯕ
ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﯸ ﯹ ﯺﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ
ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﮊ ُ

يقالُ:شريتُأشريُإذاُبعت(ُ،)0ومنهُقوله{ُ:ولَبِ
اُشَرمواُبِِهُأَنمـف َسه مُم}( )4وقالُابنُمفزعُ
ئ
م
ُم َ
سَ
َ َ

احلمريي(ُ :)3

ت َه َام ْه
ت بُـ ْر ًدا لَْيتَني *** م ْن قَـ ْبل بُـ ْرد ك ْن ُ
َو َش َريْ ُ

(.)4

(ُ)0ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.2/03 ،املاوردي ،مرجعُسابقُ.02/3 ،الواحدي ،مرجعُسابق.612/4 ،
(ُ)4سورةُالبقرة ،اآلية.014ُ:
(ُ)3هوُيزيدُبنُربيعةُبنُمفرغُاحلمرييُمنُفحولُالشعراءُوكانُأبوهُزيادُبنُربيعةُحداداُ.وقيلُ:شعاباُبتبالةُ.وتبالةُبالفتحُ:قريةُ
باحلجازُمماُيليُاليمنُ .والبنُمفرغُهجوُمقذع ،ومديح ،ونظمهُسائر (ت65ُ:هـ)ُ.اجلمحيُ،أبوُعبدُاهللُحممدُبنُسالمُبنُ
عبيد ُاهلل ُت434هـ ،طبقات فحول الشعراءُ ،تُ :حممود ُحممد ُشاكر(ُ ،جدةُ :دار ُاملدين)ُ .625/4ُ ،الذهيب ،سير أعالم
النبالءُ،مرجعُسابقُ.343/3 ،ويفُأبياتُيقوهلاُيفُغالمُلهُباعهُوندمُعلىُبيعهُوامسهُبرد ،قالُ:وشريتُبرداُليتين...منُبعدُ
بردُكنتُهامهُ.العبدُي ِ
العصاُ...واحلرُُتكفُيِهُاملالَ َم مُهُ.
قرعُب َ
َ َ
َ
(ُ)2منُقصيدةُلهُ،يفُهجاءُعبادُبنُزيادُ،حنيُباعُماُلهُيفُدينُكانُعليهُ،وقضىُالغرماءُ،وكانُفيماُباعُغالماُالبنُمفرغُ،
يقالُله"برد"ُ ،وجاريةُيقالُهلا"أراكة"ُ.وقوله"ُ:كنتُهامة"ُأيُهالكاُ.يقالُ:فالنُهامةُاليومُأو ُغدُ ،أيُقريبُهالكهُ ،فإذاُ
هو"هامة"ُ،وذلكُزعمُأبطلهُاهللُباإلسالمُكانُيفُاجلاهليةُ:أنُعظمُامليتُأوُروحهُتصريُهامةُ(وهوُطريُكالبومة)ُفتطريُ.وروايةُ
غريه"ُ:منُبعدُبرد"ُ.ابنُجريرُ ،مرجعُسابقُ.320/4ُ ،اجلوهري ،أبوُنصرُإمساعيلُبنُمحادُالفارايبُ(ت353ُ:هـ)ُالصحاح
تاج اللغة وصحاح العربيةُتُ:أمحدُعبدُالغفورُعطار ،ط( ،2بريوتُ:دارُالعلمُللماليني0217 ،هـ0527-م).227/4،
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س} ُنعتُ
يعينُ :بعت ُبردا(ُ ،)0وهو ُعبد ُكان ُله({ُ ،)4بِثَ َم ٍُن} ُمتعلق ُبـ{ َشَرموهُ}َ {ُ ،خبم ٍُ

ِ
ين}ُ،
ُالز ِاه ِد َُ
ودُةٍ}ُنعتُلـُ{ َد َر ِاه َُم}َ {ُ،وَكانواُفِ ِيه ُِم َن َّ
لثمنَ {ُ،د َراه َُم}ُبدلُمنُمثنَ {ُ،م معد َ

ين}ُخربُكانُ،وُ{فِ ُِيه}ُمتعلقُمباُدلُعليهُمنُالزاهدينُ،والتقدمي(ُ)3وكانواُزاهدينُ
ُالز ِاه ِد َُ
{ ِم َن َّ

والُجيوزُمثلُهذاُيفُاملفعولُ،الُجيوزُ
ُ
ين}ُ،وجازُهذاُيفُالظروفُللتوسعُفيها(ُ،)2
ُالز ِاه ِد َُ
فيهُ{ ِم َن َّ

كانواُزيداُ ُمنُالظاملنيُ،بتقديرُ:كانواُظاملنيُزيداُمنُالظاملني(ُ ،)3والواوُيفُكانوا ُيعودُعلىُإخوةُ
ِ
ِ ِ
ِِ
صَر ُِال ممَرأَتُِِه}ُ
يوسفُ،واهلاءُيفُشروهُو{ف ُيه}يعودانُعلىُيوسفَ {ُ،وقَ َال ُالَّذيُا مشتَـَراه ُم من ُم م

ِ
ِ ِ
صَُر} ُمتعلقُبـُ{ا مشتَـَراهُ}ُ،وملُتنصرف ُمصرُ:ألهناُاسمُاملدينةُ
{الَّذي} ُرفعُبـُقال{ُ ،م من ُم م

معرفة ُو{ِال ممَرأَتُِِه}متعلق ُبـ{ا مشتَـَراهُ} ُأيضا({ ،)6أَ مك ِرِمي}أمرُ ،وألفه ُألف ُقطع(،)7

(ُُ)0الزجاج ،مرجعُسابقُ.472/0 ،الثعليب ،مرجعُسابقُ.412/3 ،املاوردي ،مرجعُسابقُ.02/3 ،
(ُُ)4ابنُجرير ،مرجعُسابق.320/4 ،الثعليب ،مرجعُسابقُ.412/3 ،السمعاينُأبوُاملظفر ،مرجعُسابق.415/0 ،
(ُ)3يفُ(د)ُ"والتقدير".
(ُ)2ابنُالسراج ،مرجعُسابقُ.443/4 ،الزجاجي ،الالمات ،مرجعُسابق.32/0 ،
َصفهاينُ(تُ:حنوُ
(ُ)3الزجاج ،مرجعُسابقُ.52/3 ،الباقويل ،أبوُاحلسنُنورُالدينُعليُبنُاحلسنيُبنُعلي ،جامعُالعلومُاأل م
323هـ) ،إعراب القرآن المنسوب للزجاج ،تُ :ودراسةُ :إبراهيم ُاإلبياري ،ط( ،2القاهرةُ :دار ُالكتاب ُاملصري ،بريوتُ:
دارالكتبُاللبنانيةُ0241 ،هـ).706/634/0 ،
(ُ)6وجيوزُأنُيكونُمتعلقاُبـُ(قال).
(ُ)7ويقصدُواهللُأعلمُباهلمزةُ(القطع).
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{ َمثمـ َواهُ}يف ُموضع ُنصب ُبـ{أَ مك ِرِمي} ُال ُيتبني ُفيه ُاإلعرابُ ،ألن ُأخره ُألف(ُ ،)0واملثوىُ

اإلقامة(ُ)4يفُ{ َع َسى}ُ ُ

(ُ )0الزجاج ،مرجع ُسابق.52/3 ،املاوردي ،مرجع ُسابق.062/4 ،اخلراط ،مرجع ُسابقُ .256/4 ،الدعاس ،مرجع ُسابق،
ُ.24/4
(ُ)4يفُ(د)ُ"اإلقامة".
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()0
ُ،كماُقيلُ:ع َسىُالمغ َويمـرُأَبمـؤسا( ،ُ)4و{أَ مُن}ُيفُموضعُرفعُبـ { َع َسى}ُ،و
فعلُترجُمشبهُبكان
َ

أَ من ُيلزمهاُلتدلُعلىُاالستقبال{ُ،أَو ُنَـت ِ
َّخ َذهُ} ُعطفُعلى{يَـمنـ َف َعنَا}َ { ،ولَدا}مفعولُثانُ،
م
ِ
ِ
ض}ُووجهُالتشبيهُبالتمكنيُلهُيفُاألرضُشبيهاُ
ُاأل مَر ُِ
ف ُِيف م
واهلاءُمفعولُأولَ { ،وَك َذل َ
ُم َّكنَّاُليوس َ
كَ

ِ
ٍ
ض}ُيتعلقُ
ُاأل مَر ُِ
بالتوفيقُالذيُأصارهُإليهُبالنجاةُمنُاهلالكُواإلخر
ف ُِيف م
اجُإىلُأجلُحال{ُ،ليوس َ

حرفاُاجلرُمبكناه(َ {،)3ولِنـ َعلِّ َمهُ} ُالمُكيُمتعلقةُمباُدلُعليهُمعىنُالكالم(ُ،)2بتقديرُ:دبرناُذلكُ

ِ
ِ
يث}ُ،و{ ِم مُن} ُمتعلقةُبـُنعلمهَ { ،واللَّه ُ َغالِبُ
َح ِاد ُِ
لنمكنهُيفُاألرضَ {،ولنـ َعلِّ َمه ُم من ُتَأم ِو ِيل ُ ماأل َ

(ُ)0صايف ،مرجعُسابقُ.210 ،214/04 ،درويش ،مرجعُسابقُ.265/2 ،اخلراط ،مرجعُسابق.256/4 ،
(ُ)4ابنُسالم ،أبوُعبيدُالقاسمُبنُعبدُاهللُاهلرويُالبغداديُ(ت442ُ:هـ) ،األمثال ،تُ:الدكتورُعبدُاجمليدُقطامش ،ط،0
(دارُاملأمونُللرتاثُ0211 ،هـ0521-م)ُ.311/0 ،ابنُمهرانُالعسكري ،أبوُهاللُاحلسنُبنُعبدُاهللُبنُسهلُبنُسعيدُبنُ
حيىي ُ(تُ :حنو ُ353هـ) ُجمهرة األمثال( ،بريوتُ :دار ُالفكر ُ)ُ .30/4ُ ،ابن ُرفاعةُ ،أبو ُاخلري ُاهلامشي ُزيد ُبن ُعبد ُاهلل ُبنُ
ُ.ومعىنُالممثلُ:لََُع َّل ُالشَّر ُيَأمِيت ُمنُ
مسعود(ُ ،تُ:بعدُ211هـ)ُ:األمثالُ ،ط(ُ ،0دمشقُ:دارُسعدُالدينُ 0243ُ ،هـ)َ 70/0ُ ،
قبلُالغويرُ.البغداديُ ،خزانة األدب ولب لباب لسان العربُ ،مرجعُسابقُ.341/5ُ ،الغ َويمرُ:تصغريُ َغا ٍُرُ ،واألبؤسُ:مجعُ

اق ُومعهُالرجالُوباتُ
بـ مؤسُ،وهوُالشدةُ.وأصلُهذاُاملثلُفيماُيـ َقالُمنُقولُالزبَّاءُحنيُقَالتُلقومهاُعندُرجوعُقَصريُمنُالعر َ
ا"ُأيُلعلُالشرُيأتيكمُمنُقبلُالغارُ.وجاءُرجلُإىلُعمرُرضيُاهللُعنهُحيملُلَ ِقيطاُفَـ َقالُ
يقهُ"ع َسىُالمغ َويمـرُأَبمـؤس
َّ
بالغ َويرُعلىُطر َ
ايبُ:إمناُعَّرضُبالرجلُ،أيُلعلكُصاحبُهذاُاللقيطُ،قَالُ:ونصبُ"أبؤسا"ُعلىُمعىنُ
عمرُ"ع َسىُالمغ َويمـرُأَبمـؤسا"ُقَالُابنُاألعر
َ
َ

ه)ُجعلُعسىُمبعىنُ
ُ
َّرُع َسىُالمغ َويمـر ُأنُيكونُأبؤساُ،وقَالُأبوُعليُالفارسي(ت377ُ:
َع َسىُالمغ َويمـر ُيصريُأبؤساُ ،وجيوزُأنُيقد َ

ُالشر ُجاءُمنُقبلكُ.امليداين ،أبوُالفضلُأمحدُبنُحممدُبنُإبراهيمُالنيسابوريُ
كانُ ،ونزله ُمنزلتهُ.يضربُللرجلُيـ َق
الُلهُ:لعل َّ
َّ
(ت302ُ:هـ) ،مجمع األمثال ،تُ:حممدُحمىيُالدينُعبدُاحلميد( ،بريوتُ:دارُاملعرفة).07/4 ،

(ُ)3كذاُيفُاألصلُوالصوابُ"بمكنا"ُللنصُالقرآينُواهللُتعاىلُأعلم.
(ُ)2الفراهيدي ،الجمل في النحو ،تُ:دُ.فخرُالدينُقباوة ،ط( ،3القاهرةُ:مؤسسةُالرسالة0206 ،ه0553-م)-465/0 ،
ُ.471العكربي ،اللباب في علوم الكتاب ،تُ:الشيخُعادلُأمحدُعبدُاملوجودُوالشيخُعليُحممدُمعوض ،ط( ،0لبنانُ:دارُ
الكتبُالعلميةُ0205،هـ0552-م)ُ.26/4 ،الزخمشري ،المفصل في صنعة اإلعراب ،تُ:دُ.عليُبوُملحم ،ط( ،0بريوتُ:
مكتبةُاهلالل0553 ،م).343/0 ،
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َعلَىُأ مَم ِرهُِ}ابتداءُوخربُ،و{ َعلَى} ُمتعلقةُبـُ{ َغالِبُ}َ {ُ،ولَ ِك َّن ُأَ مكثَـَر ُالن ِ
َّاس َُال ُيَـ معلَمو َُن}ُ،
لكن ُحرف ُتوكيد ُمبنزلة ُأنَ { ،ولَ َّما ُبَـلَ َغ ُأَشدَّه ُآَتَـميـنَاه ُحكمما َُو ِع ملما} ُملاُ :ظرف(ُ ،)0العامل ُفيه

{آَتَـميـنَاهُ}ُ،و{حكمما} ُمفعولُثانُلـ{آَتَـميـنَاهُ} ُاهلاءُمفعولُأولَ {ُ،و ِع ملما} ُعطفُعلىُ
ِ
ني} ُأيُ:ومثلُماُوصفناُ
ُجن ِزيُالمم مح ِسنِ َُ
ك َم
{حكمما}ُ،و{أَشدَّهُ} ُنصبُبـ{بَـلَ َُغ}َ { ،وَك َذل َ

ني(ُ })4أيُ :كل ُمن ُأطاعَ {ُ .وَر َاوَدتمه ُالَِّيت ُه َو ُِيف ُبَـميتِ َها}ُ
من ُتعليم ُيوسفَ { ،مجن ِزي ُالمم مح ِسنِ َُ
يت}يف ُموضع ُرفع ُب ـ َر َاوَدتمه{ُ ،ه َُو} ُرفعُ
يقالُ :راوده ُمراودة ُورواداُ ،واملراودةُ :املطالبة({ُ ،)3الَِّ ُ

ِِ
ِ
ت} ُ
ـُر َاوَدتمهَ {ُ،و َُغلَّ َق ُِ
باالبتداءِ{ُ،يف ُبَـميت َها} ُاخلربُمتعلقُباالستقرارَ {ُ،ع من ُنَـ مفس ُه} ُمتعلقُبـ َ

()2
تُ
معطوف ُعلى َُر َاوَدتمه {ُ ،ماألَبمـ َو َُ
اب} ُنصب ُبـ ُغلقتُ ،واملضاعفة ُيف ُغلقتُ :للتكثري َ { ،همي َ

ك}ُ
ك} ُمبعىنُ:هلمُ،ويقالُ:هيتُلالثننيُواجلماعةُ،واملذكرُواملؤنثُعلىُلفظُواحد(ُ،)3و{لَ َُ
لَ َُ

ت}أيُ:تعالُإىلُماُهوُلكُ،وأنشدُأبوُعمروُبنُالعالء(ُ ُ:)6
متعلقُبـ { َهمي َُ

(ُ )0العكربي ،التبيان في إعراب القرآن ،مرجع ُسابق.221/0 ،درويش ،مرجع ُسابقُ .220/2 ،الدعاس ،مرجع ُسابق،
.57/4

ِِ
ني}ُ.فائدةُ:اجلزاء عام يف كل مؤمن
(ُ)4يفُ(د)ُحاشيةُ:كذلكُنعتُملصدرُحمذوفُتقديرهُجزاء
َم
ُكذلكُ{جن ِزيُالمم محسن َ
أحسن ،فبقدر إحسان العبد يكونُجزاء الرب له .نصرُواهلاليل ،مرجعُسابق.457/0 ،

ُالزبيدي ،تاج العروس ،مرجع ُسابق،
(ُ )3ابن ُمنظور ،مرجع ُسابقُ .072/3 ،زين ُالدين ُالرازي ،مرجع ُسابقَّ .467/0 ،
.040-044/2
َّحاس،ُ،إعراب القرآنُ،مرجعُسابق.052/4 ،ابنُاجلوزي ،مرجعُسابق.226/4 ،
(ُ)2الن َّ
(ُ)3الفراهيدي ،العين ،مرجعُسابقُ.21/2 ،ابنُمنظور ،مرجعُسابقُ.013/4 ،اجلوهري ،مرجعُسابق.460/4 ،
(ُ) 6أبوُعمروُبنُالعالءُبنُعمارُبنُالعريانُبنُعبدُاهللُبنُاحلصنيُاملازينُالتميميُالبصريُ(ت037ُ:هـ)ُُ،كانُأعلمُالناسُ
بالقرآنُالكرميُوالعربيةُوالشعرُ ،أحدُاألئمةُالقراءُالسبعةُ ،مسعُمنُأنسُبنُمالكُ.خمتلفُيف ُامسهُوكنيتهُونسبهُ.املزيُ ،مرجعُ
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أمير المؤمنين أخا العراق
أبل ْغ َ
أ ّن العرا َق وأهلَه عُنُق

()2

()0

إذا أتَـ ْيتا

ت َه ْيتَا(ُ )6
فه ْي َ
إليك َ

وفيها ُلغات ُنذكرها ُيف ُالقراءةَ { ،م َعا َذ ُاللَُِّه} ُمصدرُ ،يقالُ :أعوذ ُباهلل ُعياذا ُومعاذاُ

()2
ِ
يب}ُ
اي}ُ،إنُمستأنفةُ ،ألهناُبعدُالقولُ،واهلاءُاسمُإنُ،و{ َرُِّ
ُمثمـ َو َُ
ن
س
َح
أ
ُ
يب
ُر
َّه
ن
إ
{
ُ،
ومعاذةُ
ِّ
َ م ََ َ

اي} ُخربُبعدُخربُ،واهلاءُعائدةُعلىُاسمُاهللُ -عزُوجلُ،وجيوزُأنُيعودُ
ُمثمـ َو َُ
اخلربُ،و{أ م
َح َس َن َ
علىُالعزيزُملكُمصرُ،أيُ:أحسنُمقاميُعنده({ُ،)3إِنَّه َُالُيـ مفلِحُالظَّالِمو َُن}ُمستأنفُأيضاُ .

سابقُ.041/32ُ ،الذهيبُ ،سير أعالم النبالءُ ،مرجعُسابقُ.217/6ُ ،ابنُاجلزري ،غاية النهاية في طبقات القراء ،مرجع
سابقُ.422/0 ،ابنُخلكانُ،مرجعُسابق.266/3،
ت}ُلالثننيُواجلميعُمنُالذكرُواألنثىُسواءُإالُأنُالعددُ
(ُ)0يريدُعلىُبنُأىبُطالب ،أيُتعالُوتقربُوادنه ،و
كذلكُلفظُ{همي َ
َ
فيماُبعدهاُتقولُ:هيتُلكماُوهيتُلكن ،وشهدتُأباُعمروُوسألهُأبوُأمحدُأوُأمحدُوكانُعاملاُبالقرآنُوكانُألألُ"بائعُاللؤلؤ"ُ
فسألهُعنُقولُمنُقالُ:هئتُفكسرُاهلاءُومهزُالياء ،فقالُأبوُ
ُ
مثُكربُفقعدُىفُبيتهُفكانُيؤخذُعنهُالقرآنُويكونُمعُالقضاة،
عمروُ:نبسىُ[أيُباطل]...بتصرف.أبوعبيدة ،مجاز القرآن ،مرجعُسابقُ.313 ،316/0 ،
(ُ)4مجاز القرآن ُأليبُعبيدةُ ،313ُ:0ولسان العرب ُ(هيت)( ،عنق)ُ.وقولهُ "ُ:عنقُإليك"ُأيُمائلونُإليك ،كأهنمُلوواُ
العنقُاجلماعةُالكثرية ،وجاءُالقومُعنقاُأيُطوائف ،أيُجاءواُفرقاُ،مجاعةُمنهمُعنق.
ُ
أعناقهمُإليكُشوقاُأوُترقباُ،و
(ُ)3ابنُقتيبةُالدينوري ،الشعر والشعراءُ ،مرجعُسابقُ.746/4 ،أبوُعبيدة ،معمرُبنُاملثىنُالتيمىُالبصريُ(ت415ُ:هـ)،
مجاز القرآن ،تُ:حممدُفوادُسزَكني( ،القاهرةُ:مكتبةُاخلاجنى0320 ،هـ).313/0 ،الزجاج ،مرجعُسابق.011/3 ،ابنُجرير،
مرجعُسابق.55/40 ،
َّحاس،ُ ،إعراب القرآنُ ،مرجع ُسابقُ .052/4 ،األخفش ،أبو ُاحلسن ُاجملاشعي ُبالوالء ُالبلخي ُمث ُالبصري( ،تُ:
(ُ )2الن َّ
403هـ)ُ ،معانى القرآنُ ،تُ:الدكتورةُهدىُحممودُقراعة ،ط( ،0القاهرةُ:مكتبةُاخلاجنيُ 0200 ،هـ0551-م)ُ.357/0 ،
القيسي ،مشكل إعراب القرآن ،مرجعُسابق.323/0 ،
(ُ)3اخلازن ،مرجعُسابقُ.341/4 ،ابنُاجلوزي ،مرجعُسابق.226/4 ،
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القول في القراءةُ :
ُ
ك}بفتحُاهلاءُوضمُالتاءُ،نافعُوابنُعامرُ:بكسرُاهلاءُوفتحُالتاءُ،
قرأُابنُكثريَ {ُ:هميت ُلَ َُ

فمنُ
والباقونُبفتحها(ُ،)0ويقرأُباهلمزُوتركهُُ ،بفتحُاهلاءُوكسرهاُعلىُأنُيكونُمبنزلةُاألصوات(ُ ُ ،)4
كسرُ:فاللتقاءُالساكننيُ،ومنُفتحُ:اختارُالفتحُخبفتهُ،وفتحُالتاءُمثلُ:أينُوكيفُ،وهوُمبينُ،
ألنهُ:صوتُ،واختارُالفتحُخلفتهُمعُثقلُالياءُ،والضمُعلىُالتسبب(ُ)3بقبلُوبعدُ،وكانُالضمُعلىُ
مضمرُلإلضافة(ُ،)2فلماُحذفُماُأضيفتُإليهُضمُ،ورويُبكسرُالياءُعلىُأصلُالتقاءُالساكننيُ،
ورويُعنُهشامُعنُابنُعامرُهيتُبكسرُاهلاءُورفعُالتاءُ،واهلمزُأخذهُمنُهاءُيهيئُمثلُجاءُ
املعىنُ:حسنتُهيئتكُ،ويكونُلكُمنُ
ُ
جيئُفكأنهُاشتق(ُ)3منُالصوتُفعال(ُ)6وتكونُالتاءُفاعلهُ،و
كالمُآخرُكماُيقولُلكُأعينُوعلىُماُتقدمُمنُالقراءةُيكونُلكُتنبيهاُمثلُسعياُلكُ،وعلىُذاُ
جيوزُأنُتكونُقراءةُمنُقرأُهيتُُُكأنهُخففُاهلمزةُ،وأرادُهذاُاملعىنُ،وفتحُاهلاءُوالتاءُأكثرُوأسريُ

يفُكالمُالعربُ،قرأُأهلُالكوفةُ{الممخلَ ِ
ني} ُوخمملصاُ ُبفتحُالالمُحيثُوقعُ،نافعُبالكسرُيفُ
ص َُ
م

خمملصاُُوالفتحُيفُ{الممخلَ ِ
ني}(ُ)7الباقونُ:بالكسرُيفُمجيعهُ ُ،
ص َُ
م
(ُ)0يفُ(د)ُ"بفتحهما".

َّحاسُ،إعراب القرآن ،مرجعُسابقُ.052/4 ،األزهريُاهلروي ،معاني القراءاتُ،
(ُ)4ابنُجماهدُ،مرجعُسابقُ،ص.327الن َّ
مرجعُسابقُ.26/4ُ،ابنُجينُ،أبوُالفتحُعثمانُاملويل( ،ت354ُ:هـ) ،المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح
عنها(ُ ،وزارة ُاألوقافُ :اجمللس ُاألعلى ُللشئون ُاإلسالمية0241،هـ0555-م)ُ .377/0 ،ابن ُزجنلةُ ،مرجع ُسابق-337/0،
.332
(ُ)3يفُ(د)ُ"السببية".
(ُ)2يفُ(د)ُ"تضمنُاإلضافة"ُ.وهوُاألوىل.
(ُ)3يفُ(د)ُ"استقى".
(ُ)6يفُ(د)ُ"فعال".
(ُ)7الفارسيُ،أبوُعليُاحلسنُبنُأمحدُبنُعبدُالغفارُ(ت377ُ:هـ)ُ،الحجة للقراء السبعةُ،تُ:بدرُالدينُقهوجي-بشريُ
جوجيايبُ،ط( ،4دمشق/بريوتُ:دارُاملأمونُللرتاث0203،هـ0553-م)ُ .421-205 -202/2 ،النيسابورىُ،مرجعُسابقُ،
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واتفقواُعلىُكسرُماُفيه(ُ)0ديينُوالدينُ،فالكسرُعلىُإسنادُالفعلُإليهمُ،وشاهدهُ:إمجاعهمُ
على{وأَخلَصوا ِ
ُدينَـه مم ُلِلَُِّه}(ُ )4وعلى ُما ُفيه ُالدين ُوديينُ ،والتقديرُ :املخلصني ُدينهم ُهللُ ،أوُ
َ م
املخلصني ُلطاعة ُاهللُ ،والفتحُ :على ُتركُتسمية ُالفاعلُ ،وهو ُاسم ُاهلل ُتعاىلُ ،والتقديرُ :من ُالذينُ

ِ ِ
ص ٍةُ
أخلصهمُاهللُمنُكلُحالُمذمومةُللقيامُبأمرهُ،مثلُاملصطفنيُوشاهده{ُ:إِنَّاُأ م
َخلَ م
صنَاه مم ُخبَال َ

ِذ مكَرىُالدَّا ُِر}(ُ،)3واملخالفةُللجمعُبنيُلغتنيُ .
القول في المعنى والتفسيرُ :
ُ

املعىن ُواهلل ُأعلمُ :وشروه ُمبعىنُ :باع ُإخوة ُيوسفُيوسف(ُ ،)2وإن ُأردت ُالشراء ُوملُترد ُالبيعُ
قلتُ:اشرتيه(ُ،)3وهذاُقولُجماهدُوابنُعباسُ،أيُ:باعوه(ُ)6منهم(ُ،)7وقالُقتادةُ:بلُالسيارةُباعواُ
س} ُأيُ:باخسُمبعىنُ:ناقصُ،وقيلُ:إمناُمسيُخبساُ:ألنهُكانُحراماُ
ُخبم ٍُ
يوسفُ،وقولُهُ{ُ:بِثَ َم ٍن َ

عليهم(ُ ،)2قالهُالضحاكُوابنُعباسُ،ملُحيلُهلمُأنُيأكلواُمثنهُ )5(،وقولُه{ُ :در ِ
ودُةٍ}أيُ:
م
اه
ُم معد َ
ُ ََ َ َ
ُ.423/0الداينُ،جامع البيان في القراءات السبع ،مرجعُسابق.0442/3،ابنُاجلزريُ،النشر في القراءات العشر ،مرجعُ
سابقُُ.453-452-453/4ُ،
(ُ)0يفُ(د)ُ"ماُفيه".
)ُسورةُالنساء ،اآلية.026ُ:
(ُ 4
(ُ)3سورةُص ،اآلية.26ُ:
(ُ)2ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.31/03 ،املظهري ،حممدُثناءُاهلل ،التفسير المظهري ،تُ:غالمُنيبُالتونسي( ،الباكستانُ:مكتبةُ
الرشديةُ0204 ،هـ).031/3 ،
(ُ)3يفُ(د)ُ"اشرتيته".
والس َور ،مرجعُسابقُ.553/3 ،السمعاينُأبوُاملظفر ،مرجعُسابق.07/3 ،
ج الدُّرر في تَفسير اآلي ُّ
(ُُ)6اجلرجاينَ ،د ْر ُ
(ُ)7يفُ(د)ُ"بينهم".

(ُُ)2ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.34/03 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4003/7 ،
(ُُ)5ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.32/03 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4007/7 ،
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باعوهُبدراهمُغريُموزونةُ،ناقصةُغريُوافيةُلزهدهمُ"كان"ُفيهُ،وقيلُ:إمناُقيلُمعدودةُ:ليعلمُبذلكُ
أهناُكانتُأقلُمنُأربعنيُدرمهاُ،ألهنمُكانواُيفُذلكُالزمانُالُي ِزنو من ُماُكانُوزنهُأقلُمنُأربعنيُ
درمهاُ،ألهنمُكانواُيفُزمانُأقلُأوزاهنمُوأصغرهاُ:كانُاألوقيةُ،وكانتُاألوقيةُأربعنيُدرمها(ُ ،)0فدلُ

مبعدودهُعلىُقلةُالدراهمُ،واختلفُيفُمعرفةُعددهاُ،فقالُعبدُاهللُونوفُالنكايل(ُ،)4وابنُعباسُ
والسديُوقتادةُ:كانتُعشرينُدرمها(ُ ،)3وقالُجماهدُ:كانتُاثننيُوعشرينُدرمهاُ،أخذُكلُواحدُ

منهمُدرمهنيُدرمهني(ُ ،)2وقالُعكرمةُوابنُإسحاقُ:كانتُأربعني(ُ ،)3وليسُعلىُذلكُتعينيُالُيفُ
()6
ين} ُأيُ:وكانُإخوةُيوسفُيفُيوسفُمنُ
ُالز ِاه ِد َُ
خربُوالُيفُنص ُ،وقولُهَُ {ُ:وَكانواُفِ ِيه ُِم َن َّ

الزاهدينُالُيعلمونُكرامتهُعلىُاهللُعزُوجلُ،والُيعرفونُمنزلتهُعنده(ُ ،)7وهمُمعُذلكُحيبونُأنُ
حيولواُبينهُوبنيُوالدهُ،ليخلواُهلمُوجههُمنهُ،لتكونُاملنافعُاليتُكانتُمصروفةُإىلُيوسفُدوهنمُ

حنوُماُرويُعنُالضحاكُوابنُعباسُوجريج(ُ .)5
مصروفةُإليهم(ُ،)2
َ

(ُ ُ )0ابن ُجرير ،مرجع ُسابق.33/03 ،الثعليب ،مرجع ُسابقُ .413/3 ،القيسي ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،مرجع ُسابق،
.3342/3
(ُ)4يفُ(د)ُ"البكايل"ُ.نوفُبنُفضالةُالبكايلُاحلمرييُكنيتهُأبوُيزيدُويقالُأبوُعمروُوقدُقيلُأبوُرشيدُأمهُكانتُامرأةُكعبُ
األحبار ُيروي ُالقصص ُروى ُعنُ :علي ،وأيب ُأيوب ُاألنصاري ،وكعب ُوهو ُنفسه ُنوف ُالشاميُ .ابن ُحبانُ ،مرجع ُسابق،
بد ،التميمي( ،ت332ُ:هـ) ،مشاهير علماء
أبوُحامتُحممدُبنُحبانُبنُأمحدُبنُحبانُبنُمعاذُبنُم مع َُ
ُ.223/3البسيت،
َ
األمصار وأعالم فقهاء األقطار ،حققهُووثقهُوعلقُعليهُ:مرزوقُعلىُابراهيم ،ط(0املنصورةُ:دارُالوفاءُللطباعةُوالنشروالتوزيع،
0200هـ0550-م).056/0 ،
(ُ )3سفيان ُالثوري ،أبو ُعبد ُاهلل ُبن ُسعيد ُبن ُمسروق ُالكويف ُ(ت060ُ :هـ) ،تفسير الثوري ،ط( ،0بريوتُ :دار ُالكتبُ
العلمية0213هـ0523-م)ُ.032/0 ،ابنُجرير ،مرجعُسابق.37/03 ،
(ُ)2ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.02/03 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.3006/7 ،الثعليب ،مرجعُسابق.413/3 ،
(ُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.32/03 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4006/7 ،
(ُ)6كذاُيفُاألصلُ.ويفُ(د)ُ"واليقني".
(ُ)7ابنُجرير ،مرجعُسابق.35/03 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4007/7 ،
(ُ)2ابنُجرير ،مرجعُسابق.35/03 ،
(ُ)5يفُ(د)ُ"ابنُجريج"ُ.وهوُالصوابُإنُشاءُاهللُتعاىل.
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وقوله تعالى{ :وقَ َال ُالَّ ِذيُا مشتَـراه ُِمن ُِم ِ ِِ ِ
يُمثمـ َواهُ} ُأيُ:قالُالذيُاشرتىُ
َ م م
صَر ُال ممَرأَته ُأَ مك ِرم َ
َ
ِ ِ ()0
ُ،رويُذلكُعنُابنُعباسُ،وقيلُ:أنُامسهُإِطم ِفريُبمنُ
يوسفُمنُبائعهُمبصرُ،وذكرُأنُامسهُقطميفر
َ
روحيبُوهوُالعزيزُ،وكانُعلىُخزائنُمصرُ،وقالُابنُإسحاقُ:كانُامللكُيومئذُ:الريانُبنُالوليدُ،
ُ
()4
ِ
نُعمنـ َقاء(ُ )3بمنُ
رجلُمنُالعماليق ُ،وقيلُ:إنُالذيُباعهُمبصرُكانُ َمالكُبمنُذ معر ُبمنُثـ َويمبُبم َ

(ُ)3( ِ ِ ُ)2
ِ
ِ ِ
صَر ُِال ممَرأَتُِِه}ُ،وامسهاُمماُ
ِم مديَان بمنُإبمـَراهيم
كذاُرويُعنُابنُعباسَ { ،وقَ َالُالَّذيُا مشتَـَراهُم منُم م
َ
(،)7
ِ ِ (ُ)6
ِ
كُحميثُيَـثم ِويُ
يُمثمـ َواهُ}ُأيُ:موضعُإقامتهُ،وذل َ
ذكرُابنُإسحاقُ:راعيلُبنمت َر َعابيل {أَ مك ِرم َ
َ

وي ِقيمُفِ ُِيه(ُ ،)2وكينُباملوضعُعنهُاتساعاُ،ألنهُمعلوم{ُ،عسىُأَ من ُيـمنـ َفعنَاُأَو ُنَـت ِ
َّخ َذه َُولَدا} ُذكرُأنُ
َ َ م
َ
ََ

مشرتيُيوسفُقالُهذاُالقولُالمرأتهُ،حنيُدفعهُإليهاُ،ألنهُملُيكنُلهُولدُ،وملُيكنُيأيتُالنساءُ،
()5
فهاُ
فقال ُهلاُ :أكرميهُ ،عسى ُأن ُيكفينا ُبعض ُما ُنعاين ُمن ُأمور ُ ،إذا ُفهم ُاألمور ُاليت ُن َكلِّ َ
َو َعَرفَـ َها(ُ)01ونَـتَبَـنَّاهُ(ُ ُ،)00
(ُ)0ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4007/7 ،
(ُ)4ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.60/03 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4007/7 ،
((ُ)3بويبُ)ُبدالُمنُ(ثويب)"ُ:إنُالذيُباعهُمبصرُكانُمالكُبنُذعرُبنُبويبُبنُعفقانُبنُمديانُبنُإبراهيم"ُهكذاُعندُ
ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.02/03 ،
(ُ)2يفُ(د)ُ"مدان".
(ُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابق.60/03 ،
(ُ)6يفُ(د)ُ"ابنة".
(ُ)7ابنُجرير ،مرجعُسابق" ،بنتُرعائيل".64/03 ،
(ُ)2ابنُجرير ،مرجعُسابق.64/03 ،
(ُ)5يفُ(د)ُ"أمورنا".
(ُ)01ابنُجرير ،مرجعُسابق.63/03 ،
(ُ )00يف ُ(د) ُ"وتبيناه".والصواب ُواهلل ُأعلم ُاملثبت ُيف ُاألصل ُلكمال ُاملعىنُ .فائدةُ :ظاهرة يف أن التبين كان مشروعأ عندُ
املصريني ،كما كان عند العرب قبل اإلسالم ،ويف صدر منه ،مث هنى عنهُاإلسالم وحرمهُ.نصرُواهلاليل ،مرجعُسابق.424/0 ،
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قالُعبدُاهللُبنُمسعودُ:أفرسُالناسُثالثة(ُ:)0العزيزُحنيُتفرسُيفُيوسفُ،وقال(ُ )4المرأتهُ{ :
أَ مك ِرِمي ُمثمـواه ُعسى ُأَ من ُيـمنـ َفعنَا ُأَو ُنَـت ِ
َّخ َذه َُولَدا}ُ ،وأبو ُبكر ُالصديق ُحني ُتفرس ُيف ُعمرُ ،واليتُ
َ َ م
ََ ََ
ُاأل َِمنيُ}(ُ ،)3وقولُه{ُ :وَك َذلِ
ِ
ِ
ُم َّكنَّاُ
ك
ي م
ت ُالم َق ِو ُّ
َ
ُاستَأم َج مر َ
ُاستَأمج مره ُإِ َّن َ
ُم ِن م
قالت{ُ :يَا ُأَبَت م
َ
ُخميـَر َ
ُ َ

ِ
ض}ُيقولُتعاىلُ:وكذلكُأنقذناُيوسفُمنُأيديُإخوتهُ،وقدُمهواُبقتلهُ،وأخرجناهُ
ُاأل مَر ُِ
ف ُِيف م
ليوس َ

منُاجلبُبعدُأنُألقيُفيهُفصريناهُإىلُالكرامةُواملنزلةُالرفيعةُعندُعزيزُمصرُ،كذلكُمكناُلهُيفُ

يث} ُأيُ :نـعلِّم ُيوسف ُِمن ِ
األرضُ ،فجعلناه ُعلى ُخزائنها({،)2ولِنـعلِّمه ِ
ُاألَح ِاد ِ
ِ
ِ
م
ُعبَ َارةُ
ُ
يل
و
أ
ُت
ن
ُم
م
َ
َ
م
َ
َ ََ م
()7
()2
الرمؤيَا(ُ،)3ومكناُلهُيفُاألرض(َ {ُ،)6واللَّهُ َغالِبُ} ُعلىُأمرُيوسفُ يَسوسه َُوي َدبِّره َُوَحيوطهُ ُ ُ،
ُّ
(ُ )0احلديث ُموقوف ،رواه ُسعيد ُبن ُمنصور ُيف ُسننه ُوابن ُاجلعد ُيف ُمسنده ُص ،370وأبو ُبكر ُاخلالل ُيف ُكتاب السنةُ
 ،477/0واخلرائطيُيفُمكارمُاألخالقُصُ ،310والبيهقيُيفُكتاب االعتقاد ُص ،335والاللكائيُيفُكتاب شرح أصول
اعتقاد أهل السنة والجماعة ،0212/7 ،والطرباينُيفُالمعجم الكبير ،062 ،067/5 ،وقالُاهليثميُ:رواهُالطرباينُبإسنادين،
ورجالُأحدمهاُرجالُالصحيحُإنُكانُحممدُبنُكثريُهوُالعبدي ،وإنُكانُهوُالثقفي ،فقدُوثقُعلىُضعفُكثريُفيهُ" ،واحلاكمُ
يف ُالمستدرك ،كتاب ُالتفسري ،376/4ُ ،وصححه ُعلى ُشرط ُالبخاري ُومسلم ،ووافقه ُالذهيب ُيف ُالتلخيص ،ويف ُكتاب
المناقب ،56/3 ،وقالُصحيح ،وابنُأيبُشيبةُيفُالمصنفُ.232/7 ،ابنُجرير ،مرجعُسابق.63/03 ،الزجاج ،مرجعُسابق،
.52/3ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4002/7 ،
(ُ)4يفُ(د)ُ"فقال".
(ُ)3القصص ،اآلية.46ُ:
(ُ)2ابنُجرير ،مرجعُسابق.62/03 ،البغوي ،مرجعُسابقُ.446/2 ،
(ُ)3جماهد ،أبوُاحلجاجُبنُجربُالتابعيُاملكيُالقرشيُاملخزوميُ(ت012ُ:هــ) ،تفسير مجاهد ،تُ:الدكتورُحممدُعبدُالسالمُ
أبوُالنيل ،ط( ،0مصرُ:ارُالفكرُاإلسالميُاحلديثةُ 0201- ،هـ0525-م)ُ.352/0 ،ابن ُجرير ،مرجعُسابق.63/03 ،ابنُ
أيبُحامت ،مرجعُسابق.3002/7 ،
(ُ)6جماهد ،املرجعُالسابق.ابنُجرير ،املرجعُالسابق.ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابقُ.4002/7 ،
ٍ
)ُيفُ(د)ُ"مستول".
(7
(ُ)2ابنُجرير ،مرجعُسابق.63/03 ،
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()0
ِ
ُعلَىُأ مَم ِرهُِ}أيُ:فعال({،)4ولَ ِك َّنُأَ مكثَـَرُالن ِ
َّاس َُالُيَـ معلَمو َُن}(ُ)3
قالُسعيدُبنُجبري َ {:واللَّهُ َغالب َ

أيُ:ولكنُالذينُزهدواُيفُيوسفُفباعوهُبثمنُخسيسُ،والذينُصارُبنيُأظهرهمُمنُأهلُمصرُ،
حىتُبيعُفيهمُ،الُيعلمونُماُاهللُبيوسفُصانع(ُ .)2
اُو ِع ملما} ُأيُ:ملاُبلغُيوسفُشدتهُوقوتهُيفُ
وقوله تعالىَ { :ولَ َّماُبَـلَ َغ ُأَشدَّه ُآَتَـميـنَاه ُحكمم َ

شبابهُوحدُذلكُفماُبنيُ:مثاينُعشرةُإيلُستنيُسنةُ،وقيلُ:أربعنيُسنةُ،مجعُملُيسمعُلهُواحدُمثلُ
()3
احدهُشد ُكماُو ِ
ُضرُ،وواحدُاألشرُشرُ،
و
ُ،وجيبُيفُالقياسُأنُيكونُ
األضرُواألسر
اح م
َ
َضر َ
دُاأل َ
َ
(ُ ُ:)6
كماُقال

(ُ)0هوُسعيدُبنُجبريُبنُهشامُالواليبُموالهمُاإلمامُ ،احلافظُ ،املقرئُ ،املفسرُ ،الشهيدُ ،أبوُحممدُ -ويقالُ:أبوُعبدُاهللُ-
األسديُ ،الواليبُموالهمُ ،الكويفُ ،أحدُاألعالم ،ورأىُخلقا ُمنُأصحابُالنيبُ -صلىُاهللُعليهُوسلم -قتلهُاحلجاجُيفُسنةُ
53ه.ابنُخلكان ،مرجعُسابقُ.370/4 ،ابنُكثريُ،البداية والنهاية ،مرجعُسابقُ.266/04 ،الذهيب ،سير أعالم النبالء،
مرجعُسابق.ُ340/2 ،
(ُ)4ابنُجرير ،مرجعُسابق.63/03 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابقُ.4002/7 ،فائدةُ:من غالب اهلل غلب ،وال يقدر أحد أن
يرد أمر اهللُوالُيعلمُالغيبُإالُاهللُ–تعاىلُ.نصرُواهلاليل ،مرجعُسابق.422/0 ،
)ُ)3فائدةُ:جهل أكثر الناس بأن أمر اهلل كله بيد اهلل-تعاىل-وحدهُ.قال العلمي"ُ:جهل أكثر الناس أن األمر كله بيد اهللُ:
أوالُ:أكثر الناس يف كل عصر ومصر ال يعلمون أن األمر كله بيد اهلل-تعاىل-وحدهُ.ثانياُ:أكثر الناس ال يعلمون أيُ:ال يدركون
{ولَكِ َّنُأَ مكثَـَرُالن ِ
َّاس َُالُيـَ معلَمو َن}ُ يف القرآن
حكمته يف خلقه ،وتلطفهُوفعله ملا يريد ،أو ال يعلمون ما اهلل به صانعُ.ثالثاُ:وردتُ َ
إحدى عشرة مرة ،أنزهلا اهللُمن السماء تنفي العلم عن أكثرية الناس من وثنيني ويهود ونصارىُومسلمنيُوغريهمُ.إن قدر اهلل
واقع ال حمالة ،فإن أراد اهلل شيئا ،فلن حيولُدون وقوعه حائل ،واهلل هو الذي يهيء الظروف لكي يتحقق ما يريد ...بتصرف،
نصرُواهلاليل ،مرجعُسابق.450/0 ،
(ُ)2ابنُجرير ،مرجعُسابق.66/03 ،
(ُ)3يفُ(د)ُ"األشر".
(ُ)6العكربي ،التبيان في إعراب القرآن ،مرجعُسابقُ.007/6 ،وملُأقفُعلىُقائله.
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الملُوك أَ َكاث َر األ َْم َوال
َه ْل غَْيـ ُر أَ ْن َكثُـ َر األ ُش ُّر َوأ َْهلَ َك ْ
...ح ْر ُ
ت َ
ب ُ

()0

واختلفُيفُاملمبـلَ ِغُ:األشدُ،فقالُجماهدُ:ثالثُوثالثونُسنة(ُ،)4وقالُابنُعباسُ:بضعُوثالثونُ
َ
(،)3
سنةُ،وقالُالضحاكُ:عشرونُسنة ُوأنهُملاُبلغُأشدهُوهوُيفُقوتهُمنُاألقوالُاملذكورةُ:أعطاهُاهللُ
يتُيوسفُفأثبتُهُبطاعتهُإيايُاحلكمُوالعلمُ،ومكنتهُيفُ
مُ
حكماُوعلماُ،يقولُتعاىلُ:وكماُجز
األرضُ،واستنقذتهُمنُأيديُإخوتهُالذينُأرادواُقتلهُ،كذلكُأجزيُمنُأحسنُيفُعملهُ،فأطاعينُيفُ
أمريُ،وانتهىُعماُهنيتهُيفُمعاصيُ،وهذاُوإنُكانُخمرجهُيفُظاهرهُعلىُكلُحمسنُفإنُاملرادُبهُ
حممد-صلىُاهللُعليهُ-يقولُلهُ:كماُفعلتُهذاُُبيوسفُ،فكذلكُأفعلُبكُفأجنيكُمنُمشركيُ
ألنُذلكُجَزائِيُأهلُاإلحسانُيفُأمريُوهنييُ،قالُابنُ
قومكُ،الذينُيقصدونكمُبالعداوة(ُ)2
َ
عباسُ:جيزيُاحملسننيُأيُ:املهتدين(ُ ُُ.)3
ِ
اُع منُنَـ مف ِس ُِه}ُأيُ:راودتُامرأةُالعزيزُ،وهيُاليتُكانُ
وقوله تعالىَ { :ور َاوَدتمهُالَِّيتُه َو ُِيفُبَـميت َه َ

يوسفُيفُبيتهاُعنُنفسهُأنُيواقعها(ُُ،)6كماُرويُعنُابنُإسحاقُوالسديُوابنُجبري(،)7

(ُ)0ابنُجريرُ،مرجعُسابقُ.44/03،األنباريُ،أبوُبكرُحممدُبنُالقاسمُبنُحممدُبنُبشار(ُ،ت342ُ:هـ)ُ،الزاهر في معاني
كلمات الناس ُتُ:د.حامتُصاحلُالضامنُ ،ط(ُ ،0بريوتُ:مؤسسةُالرسالةُ 0204،هـُ.33/0ُ ،)0554-البقاعيُ ،إبراهيمُبنُ
عمرُبنُحسنُالرباطُبنُعليُبنُأيبُبكرُ(ت223ُ:هـ)ُنظم الدرر في تناسب اآليات والسورُ ،ط(ُ ،0القاهرةُ:دارُالكتابُ
اإلسالمي).33/01ُ،
(ُ)4جماهد ،مرجعُسابقُ.343/0 ،ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.67/03 ،

ُ

(ُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.67/03 ،القيسي ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،مرجعُسابقُ.3334/3 ،املاوردي ،مرجعُسابق،
.421/2
)ُ(2يفُ(د)ُزيادة"وأمكنُلكُيفُاألرضُوأوتيكُاحلكمُوالعلم".
(ُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابق.65/03 ،
(ُ)6ابنُجرير ،املرجعُالسابقُُ.ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4041/7 ،
(ُ)7سعيدُبنُجبريُبنُهشامُاألسديُالكويفُ:املقرئُاملفسرُالفقيهُ ،ورأىُخلقا ُمنُأصحابُالنيبُ– ُصلىُاهللُعليهُوسلمُُ،
قتلهُاحلجاجُيفُسنةُ53هُ.ابنُخلكانُ،مرجعُسابقُ.370/4ُ ،الذهيب ،تذكرة الحفاظ ُُ،مرجعُسابقُ.76/0ُ ،الذهيبُ ،سير
أعالم النبالءُ،مرجعُسابق.344/2ُ،
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{و َغلَّ َق ِ
اب}ُأيُ:غلقتُأبوابُالبيوتُعليهاُوعلىُيوسفُملاُراودتهُ،باباُبعدُ
ُاألَبمـ َو َُ
ت م
َ

(،)0
ك}يعينُ:تعالُواقرب(ُ،)4وقالُابنُعباسُ:هلمُلك(ُ،)3وقالُالسديُ
تُلَ َُ
باب { َوقَالَ م
ُهمي َ
تَ

واحلسن(ُ:)2هيتُبالقبطيةُهلم(ُ،)3وقالُالكسائيُوأبوُعبيدة(ُ:)6هيُلغةُح َوران(ُ،)7معناهاُتعالُ،
ِ
ِ ِ
ُهميئَة(ُ،)2وهئتُلالثننيُواجلمعُ
ومنُضمُالتاءُفاملعىنُ:تَـ َهيَّأمتُلكُمنُقولُالقائلُ:همئتُل ممأ مَم ِرُأَهيئ َ
والذكرُواألنثىُفيهُسواء(ُُ.)5
وقوله تعالىَ { :م َعا َذُاللَُِّه}يقول-جلُثناؤهُ:قالُيوسفُإذُدعتهُاملرأةُإىلُنفسهاُوقالتُلهُ:

هلمُإيلُ،قالُ:أعتصمُباهللُمنُالذيُتؤمئنيُإليهُ،وأستجريُبهُمنه( .)01وقوله تعالى{ :إِنَّهُ

(ُُ)0ابنُجرير ،مرجعُسابق.43/06 ،
(ُُ)4ابنُجرير ،مرجعُسابق.71/03 ،
(ُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابقُ70/03 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4040/7 ،
(ُ)2احلسنُبنُيسارُالبصري ،أبوُسعيدُ،تابعي ،كانُإمامُأهلُالبصرة ،وحربُاألمةُيفُزمنهُ،ولدُباملدينةُُوهوُأحدُالعلماءُ
الفقهاءُالفصحاءُالشجعانُالنساكُ.ولدُباملدينة001-40(ُ.هـ)ُ.الصفديُ،صالحُالدينُخليلُبنُأيبكُبنُعبدُاهللُ(تُ:
762هـ)ُ.الوافي بالوفياتُ ،تُ:أمحدُاألرناؤوطُوتركيُمصطفى(،بريوتُ:دارُإحياءُالرتاث0241،هـ4111-م)ُ.051/04ُ،
ابنُحجرُ،لسان الميزان،ط( ،4بريوتُ:مؤسسةُاألعلميُللمطبوعات0570،مُ).057/ُ7ُ،
(ُ)3ابنُجريرُ،مرجعُسابق.47/06ُ،
(ُ)6معمرُبنُاملثىنُ ،أَبوُعبيدةُالتيميُالبصريُ ،النحويُالعالمةُ،يقالُ:إنهُولدُيفُسنةُعشرُومائةُيفُالليلةُاليتُماتُفيهاُ
احلسنُالبصريُ.السريايف،احلسنُبنُعبدُاهللُبنُاملرزبانُالسريايفُ ،أبوُسعيدُت362ُ:هـُ ،أخبار النحويين البصريين(ُ ،مصرُ:
مصطفىُالبايبُاحلليب0566ُ،م)ُ.33-34،ابنُخلكانُ،مرجعُسابق.433/3ُ،
(ُُ)7ابنُجرير ،مرجعُسابق.70/03 ،
(ُ)2هذهُالقراءةُروايةُهشامُبنُعامرُ.ابنُجماهد ،مرجعُسابق ،ص.327
(ُ)5أبوعبيدة ،مرجعُسابقُ.313/0 ،ابنُجرير ،مرجعُسابق.74/03 ،
(ُ)01ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.72/03 ،الواحدي ،مرجعُسابقُ.617/4 ،السمعاينُأبوُاملظفر ،مرجعُسابق.32/3 ،
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ِ (،)0
َح َس َنُ
أ
{
ُ:
ه
ل
وقو
ابنُإسحاق.
و
قالُالسديُوجماهدُ
ُ
يقولُ:إنُصاحبكُزوجكُسيِّدي
يب}
َرُِّ
ُ
ُ
م
َ

اي }يقولُأحسنُمنزليت(ُ،)4وأكرمينُوائتمنينُفالُأخونه(ُ،)3وقالُالزجاج(ُ:)2جيوزُأنُتكونُاهلاءُ
َمثمـ َو َُ

هلل-عزُوجل-أيُ:أنُاهللُريبُأحسنُمثوايُيفُطولُمقامي(ُ،)3وقولُهُ{ُ:إِنَّه َُالُيـ مفلِحُالظَّالِمو َُن}ُ
يقولُ:إنهُالُينجحُمنُظلمُ،ففعلُماُليسُلهُفعلهُ،وهذاُالذيُتدعونينُإليهُمنُالفجورُظلمُ
وخيانةُلسيديُالذيُائتمنينُعلىُمنزله(ُ،)6حنوُماُرويُعنُابنُعباسُوابنُإسحاقُ.وقدُتضمنتُ
اآلياتُ:البيانُعماُيوجبهُاجلهلُمبقدارُاملبيعُالنفيسُمنُالزهدُفيهُ،معُبيعهُبالثمنُاخلسيسُاحلقريُ
اليسريُالنزرُ،والبيانُعماُيوجبهُحسنُتدبريُاهلل-جلُوعز-لوُكانُحقيقاُللرفعة(ُ،)7منُالتمكنيُيفُ
األرضُوتعليم(ُ)2العلمُالذيُحيلُبهُالقدرُ،ويعظمُبهُالشأنُ،كماُكانُأمرُيوسفُفماُأعطيُمنُ
تلكُاحلالُ،ومكنُبامللكُ،وكثرةُاملالُ،والبيانُعماُيوجبهُحالُاحملسنُمنُاجلزاءُعلىُاإلحسانُ،
العلمُ،وناهيكُهبماُسناُوعطاءُوكرامةُوكرميُجزاءُ،والبيانُعماُيوجبهُاالمتناعُمنُ
بإتيانهُاحلكمُو
َ
احلرامُيفُحالُشدةُاملنازعةُ،وقوةُالشهوةُمنُاملدحُهبذهُاحلالُاجلميلةُ،والفضيلةُاجلليلةُ .
القول في الوقف والتمامُ :
ُ
(ُ)0جماهد ،مرجعُسابق ،ص.352ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.72/03 ،
(ُ)4يفُ(د)ُ"مقوليت".
(ُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابق.75/03 ،
(ُ)2إبراهيمُبنُالسرى ُبنُسهلُأبوُإسحاقُالزجاجُالنحوى ُصاحبُكتابُمعانُالقرآنُُ،كانُمنُأهلُالفضلُوالدينُ ،حسنُ
الزجاجُ،فاشتهيتُ
االعتقادُ،ولهُمؤلفاتُحسان فى األدب.قالُأبوُحممدُبنُدرستويهُالنحوىُ:حدثىنُالزجاجُقالُ:كنتُأخرطُ ّ
المبرد ُلتعلمهُ -وكانُالُيعلمُجماناُ ،والُيعلمُُبأجرةُإالُعلىُقدرهاُ(تُ 300ُ:ه)ُ.القفطيُ،مرجعُسابقُ،
النحوُ ،فلزمتُ ّ

ُ.052/0الزركليُ،مرجعُسابق.21/0ُ،
(ُ)3الزجاجُ،مرجعُسابق.010/3ُ،

(ُ)6ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.21/03 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4044/7 ،
(ُ)7يفُ(د)ُ"بالرفعة".
(ُ)2يفُ(د)ُ"وتعلم"ُ.وكالمهاُصحيحُللمصدرية.
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(،)4
()0
اعةُ}(ُ ،)3والتمامُ:
أ
و
{
ُ
كذا
و
ُ
ُحامت
ُأيب
عند
ُ
ُه َذا ُغ َالمُ}كاف
َسُّروه ُبِ َ
ضَ
{يَا ُب مشَرى َ
َ َ

(،)2
ِ
{واللَّه ِ ِ
ودُةٍ} ُمتام(ُ ،)3والتمامُعندُغريهُ{ َوَكانواُ
ُم معد َ
َ َ
ُعليم ُمبَاُيَـ مع َملو َُن} ُوقالُنافعَ {ُ:د َراه َم َ

َّخ َذه ُولَدا}ُُكاف(ُ ،)7وكذاُعندهُ{ ِ
ين}({ُ،)6أَو ُنَـت ِ
ِ
ِ
م
يث} ُ(ُ،)2
َح ِاد ُِ
ُاأل
يل
و
أ
ُت
ن
م
ُالز ِاه ِد َُ
م
فِ ِيه ُِم َن َّ
َ
م
َ
م
َ
والتمام ُ{ َولَ ِك َّن ُأَ مكثَـَر ُالن ِ
ني} ُمتام
َّاس َُال ُيَـ معلَمو َُن}(،)5و{ َمجن ِزي ُالمم مح ِسنِ َُ

(،)0

ُ{و َغلَّ َق ِ
تُ
َ

(ُ)0النحاس ،القطع واالئتناف ،مرجعُسابق ،صُ.331الداين ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،مرجعُسابق ،صُ.343وهوُ
حسنُعندُاألنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،مرجعُسابق ،ص.054وكذا ،األمشوين ،مرجعُسابق ،ص.054
(ُ)4هو سهلُبنُحممدُبنُعثمانُاجلشميُالسجستاينُ(تُ 422ُ:هـ)ُمنُكبارُالعلماءُباللغةُوالشعرُ.منُأهلُالبصرةُكانُ
المعمرين)ُوُ(النخلة)ُو(ما تلحن فيه العامة)ُ.املزيُ،مرجعُسابقُ،
املربدُيالزمُالقراءةُعليهُ.لهُنيفُوثالثونُكتابا ،منهاُكتابُ( ّ

ُ.410/04الذهيبُ،سير أعالم النبالءُ،مرجعُسابقُ.462/04ُ،الزركلي ،مرجعُسابق.023/3 ،

(ُ )3وافقه ُالداين ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،مرجع ُسابق ،صُ .343وكذا ُاألنصاري ُ،مرجع ُسابق ُصُ .054وكذا،
األمشوين ،مرجعُسابق ،صُ.054
(ُ )2النحاس ،القطع واالئتناف ،مرجع ُسابق ،صُ .331تام ُعند ُالداين ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،مرجع ُسابق ،صُ
ُ.343وهوُحسنُاألنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،مرجعُسابق ،صُ.054وكذاُاألمشوين ،املرجعُالسابق.
(ُ)3النحاس ،القطع واالئتناف ،املرجعُالسابقُ.وهوُحسنُعندُاألمشوين ،املرجعُالسابق.
(ُ)6النحاس ،القطع واالئتناف ،املرجعُالسابق.الداين ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،مرجعُسابق ،صُ.343وهوُوقفُحسنُ
عندُاألنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،مرجعُسابق ،صُ.054األمشوين ،املرجعُالسابق.
(ُ)7النحاس ،القطع واالئتناف ،مرجعُسابق ،صُ،330كافُعندُأيبُحامتُ،وكذاُالداين ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،مرجعُ
سابق ،صُ.343وكذاُاألنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،املرجعُالسابق.وُكذاُاألمشوين ،املرجعُالسابق.
(ُ)2النحاس ،القطع واالئتناف ،مرجعُسابق ،ص ،330كافُعندُأيبُحامتُ،وكذاُالداين ،المكتفى في الوقف واالبتدا،
مرجع ُسابق ،صُ .343وكذا ُاألنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،مرجع ُسابق ،صُ .054وهو ُوقف ُحسن ُعندُ
األمشوين ،مرجعُسابق ،ص.054
(ُ)5النحاس ،القطع واالئتناف ،املرجعُالسابقُ.وكذاُاألنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،املرجعُالسابقُ.وهوُوقفُ
حسنُعندُاألمشوين ،املرجعُالسابق.
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(ُ )4
ك}(ُ ،)3وكذاُ{َالُ
ت ُلَ َُ
ماألَبمـ َو َُ
اب} ُمتام عندُنافعُ،وقالُأمحدُبنُجعفرُالتمامَ {ُ:وقَالَ م
ُهمي َ
ت َ

يـ مفلِحُالظَّالِمو َُن}ُ

(.)2

وجلُ :
وقولُهُ َّ
عز َّ
ﮋ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼﭽ ﭾ
ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠﮡ ﮢ ﮣ ﮤ
ﮥﮦ ﮧ ﮨﮩﮪﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱﯓ ﯔﯕﯖ ﯗ ﯘ

ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﮊ ُ
ت}َ {ُ،وَه َّم ُِهبَا} ُمتعلقُ
َه َّم ُبالشيءُإذاُقاربُفعلهُوملاُيفعله({،)3بُِِه} ُمتعلقُبـُ{ َمهَّ مُ

بـُ{ َوَه َُّم}{ ،لَ موَال ُأَ من ُ َرأَىُبـ مرَها َن َُربُِِّه}{ُ،أَ مُن} ُيفُموضعُرفعُباالبتداءُ،وجوابُ{لَ موَُال}ُ

(ُ)0النحاس ،القطع واالئتناف ،املرجعُالسابق.وكذاُاألنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،املرجعُالسابقُ.وهوُكافُ
عندُاألمشوين ،املرجعُالسابق.
(ُ)4النحاس ،القطع واالئتناف ،مرجعُسابقُ،ص.330
(ُ)3النحاس ،القطع واالئتناف ،املرجعُالسابقُ.وهوُكافُعندُاألنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،مرجعُسابق،
صُ.054وهوُحسنُعندُاألمشوين ،مرجعُسابق ،ص054
(ُ)2النحاس ،القطع واالئتناف ،املرجعُالسابقُ.وكذاُالداين ،المكتفى في الوقف واالبتداُ،مرجعُسابقُ ،صُ.343وهوحسنُُ
عندُاألنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،املرجعُالسابقُ.وهوُكافُعندُاألمشوين ،املرجعُالسابق.
(ُ)3تفسير غريب ما في الصحيحين البخاري ومسلمُأليبُعبدُاهللُبنُأيبُنصرُاحلميديُ.233/0 ،األصبهاين ،مرجعُسابق،
ُ .062/0البغوي ،مرجع ُسابق.432/2 ،احلمريي ،نشوان ُبن ُسعيد ُ(ت373ُ :هـ) ُشمس العلوم ودواء كالم العرب من
الكلوم ُتُ:دُحسنيُبنُعبدُاهللُالعمري-مطهرُبنُعليُاإلرياينُ -د/يوسفُحممدُعبدُاهلل ،ط( ،0بريوتُ:دارُالفكرُاملعار،
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حمذوفُلعلمُالسامعُ،والُجيوزُأنُيتقدمُجواهباُعليهاُ،كماُتقدمُجوابُالشرطُلقوةُالشرطُوقلبهُ
ك}ُالكافُللتشبيهُيفُموضعُنصب(ُ،)4
للماضيُإىلُمعىنُاملستقبلُوقوةُالشرطُبالعمل(َ {ُ،)0ك َذلِ َُ
أيُ:أريناهُالرباهنيُكذلكُ،وقيلُ:يفُموضعُرفعُ،أيُ:أمرُالرباهنيُكذلكُ،والنصبُأجودُ،ملطالبةُ
(ِ ،)3
ُعمنهُ} ُالمُكيُمتعلقةُبالفعلُاحملذوفُالذيُدلتُ
ص ِر َ
ف َ
حروفُاجلرُباألفعالُأوُمعانيها ُ{لنَ م

ِ ِ ِ
ُعب ِادنَاُالممخلَ ِ
ني}ُمستأنفُو{ ِم مُن}ُ
ص َُ
م
عليهُكافُالتشبيهَ {،عمنهُ}ُمتعلقُبـُنصرف{ُ،إنَّهُم من َ

َّت}ُ،
اب} ُنصب ُبـ ُاستبقاِ {ُ ،م من ُدب ٍُر} ُمتعلق ُبـ{ َوقَد مُ
متعلقة ُمبعىن ُاالستقرارُ ،و{المبَ َُ

(ُ )2
ُم منُ
و{ َسيِّ َد َها} ُنصبُبـُألفيا{ُ،لَ َدىُالمبَ ُِ
اُجَزاء َ
اب} ُظرف العاملُفيهُ{ َوأَلم َفيَا}َ {ُ،م َ

ِ
ك ُسوءا}َ {ُ،ما} ُحرفُنفيَ {ُ،جَزاءُ} ُرفعُباالبتداءَ {ُ،م مُن}يفُموضعُخفضُ
أ ََر َاد ُبِأ مَهل َ
إال}ُ
ك} ُمتعلقُبـ{أ ََر َُاد}{ُ،سوءا} ُنصبُبـ {أ ََر َُاد}َُّ {،
بإضافةُ{ َجَزاءُ}إليها{ُ،بِأ مَهلِ َُ

إجياب{ُ ،أَ من ُي مس َج َُن}{ ،أ مُن} ُيف ُموضع ُرفع ُعلى ُخرب ُاالبتداءُ ،و{ي مس َج َُن} ُنصب ُبـ

ين}ُ
ُع َذابُأَلِيمُ}عطفُعلى"أن"التقديرُ:إالُالسجنُأوُعذابُأليم { ِه َي َُر َاوَدتمِ ُ
{أَ مُن}{ُ،أ مَو َ
ِ
وش ِه َُد}ِ {ُ ،م منُ
ابتداء ُوخرب(َ {،)3ع من ُنَـ مف ِسي}متعلق ُبـ { َر َاوَدتمِ ُ
ين}ُ ،و{ َشاهدُ} ُرفع ُبـ ُ{ َ

0241هـ0555-م)ُ.6220/0،ابنُعطية ،مرجعُسابق.342/0 ،أبوحيان ،مرجعُسابقُ.354/3 ،البيضاوي ،مرجعُسابق،
.061/3
(ُ)0العكربي ،التبيان في إعراب القرآن ،مرجعُسابق.745/4 ،الباقويل ،مرجعُسابقُ.36/0 ،أبوحيان ،مرجعُسابق.01/6 ،
(ُ)4اخلراط ،مرجعُسابقُ.247/0 ،األبياري ،مرجعُسابق.2203/0 ،
(ُ)3العكربي ،التبيان في إعراب القرآن ،مرجعُسابقُ.745/4 ،األلوسي ،مرجعُسابقُ.212/6 ،أبوحيان ،مرجعُسابق،
.435/6
(ُ)2الزجاجي ،حروف المعاني والصفات ،تُ:عليُتوفيقُاحلمد ،ط( ،0بريوتُ:مؤسسةُالرسالة0522 ،م)ُ.43/0 ،اخلراط،
مرجعُسابق.432/0 ،
(ُ)3صايف ،مرجعُسابق.213/04درويش ،مرجعُسابق.273/2دعاس ،مرجعُسابق.22/4 ،
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أَهلِها}متعلقُبـُ{و َش ِه َُد}{ُ،إِ منُ َكا َنُقَ ِميصهُقد ِ
َُّم منُقـب ٍُل}{ُ،إِ مُن}ُحرفُشرطُو{ق َُّد}ُ
مَ

ِ
ت} ُجواب ُالشرط(َ {ُ ،)0وه َو ُِم َنُ
ص َدقَ مُ
خرب ُ{ َكا َُن}{ُ ،م من ُقـب ٍُل} ُمتعلق ُبـ{ق َُّد}{ ،فَ َ
ني} ُمتعلق ُباالستقرارُ ،و{ ِم َُن} ُللتبعيضُ ،وكذاُ
الم َك ِاذبِني} ُابتداء ُوخرب(ُ ،)4و{ ِم َن ُالم َك ِاذبِ َُ

ِ ِ
ِ
ني} ُمثل ُما ُتقدمُ،
ُالص ِادقِ َُ
ت َُوه َو ُِم َن َّ
{م من ُأ مَهل َها}َ {ُ ،وإِ من ُ َكا َن ُقَ ِميصه ُق َّد ُم من ُدب ٍر ُفَ َك َذبَ م

ِ
يصهُ} ُنصبُبـ{ َرأَى}{ُ،ق َّد ُِم من ُدب ٍُر}ُ
{فَـلَ َّما} ُالفاءُجوابُماُأخربُبهُوملاُظرف{ُ،قَم َ

يفُموضعُاحلالُ،أيُ:فلماُرأىُقميصهُمقدوداُمنُدبر{ُ،قَ َالُإِنَّه ُِم منُ َكمي ِدك َُّن}ِ {ُ،م مُن}ُمتعلقةُ
ُع ِظيمُ} ُاسمُإنُوخربهاُ،واهلاءُمنُ{إِنَّهُ} ُتعودُعلىُالكذبُ،
مبعىنُاالستقرار{ُ،إِ َّن ُ َكمي َدك َّن َ
وجيوزُأنُتعودُعلىُالسوء(ُ .)3
القول في القراءةُ :
ُ
قرأُأهلُالكوفة{ُ:الممخلَ ِ
ني}ُوخملَصاُبفتحُالالمُحيثُوقعُنافعُبالكسرُيفُخملَصاُوالفتحُ
ص َُ
م

يف ُخملصنيُ ،الباقونُ :بالفتح ُيف ُمجيعه(ُ ،)2واتفقوا ُعلى ُما ُفيه ُديين ُوالدينُ ،فالكسر ُعلى ُإسكانُ
الفعلُإليهمُ،وشاهدهُ{وأَخلَصو ِ
اُدينَـه مم ُلِلَُِّه}(ُ ،)3والفتحُعلىُتركُتسميتهُالفاعلُ،وهوُاسمُاهللُ
َ م

(ُ)0الصبان ،مرجعُسابق.42/2 ،اخلراط ،مرجعُسابق.432/0 ،
(ُ)4صايف ،مرجعُسابقُ.215/4 ،درويش ،مرجعُسابق.273/2 ،الدعاس ،مرجعُسابق.22/4 ،
(ُ)3ابنُعادل ،مرجعُسابق.73/00 ،
(ُ )2ابن ُجماهدُ،مرجع ُسابقُ ،صُ .322ابن ُخالويه ،كتاب السبعة في القراءات ،مرجع ُسابق،صُ .052األزهري ُاهلروي،
معاني القراءات ،مرجعُسابقُ.26/4ُ،الفارسيُ،مرجعُسابقُ.240،241/2ُ،الداينُ،القراءات السبع،تُ:اوتوُتريزلُ،ط،4
(بريوتُ:دارُالكتابُالعريب0212 ،هـ0522-م).042/0،
)ُسورةُالنساء ،اآلية.026ُ:
(ُ 3
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عزُوجلُ،والتقديرُ:ومنُالذينُأخلصهمُاهلل ُمنُكلُحالُمذمومةُللقيامُبأمرهُ،وشاهده{ُ:إِنَّاُ
صنَاه مُم} (ُ)0واخلالفُواجلمعُبنيُلغتنيُ ُ.
أم
َخلَ م
القول في المعنى والتفسيرُ :
ُ
املعىنُواهللُأعلمُ:أنُامرأةُالعزيزُملاُمهتُبيوسفُ،وأرادتُمراودتهُعنُنفسهُ،جعلتُتذكرُلهُ
حماسنُنفسهُ،وتشوقهُإىلُنفسهاُ،رويُعنُالسديُقالُ:قالتُلهُ:ياُيوسفُماُأحسنُشعرك!ُ
قالُ:هوُأولُماُينتثرُمنُجسديُ،قالتُلهُ:ياُيوسفُماُأحسنُعينيك!ُقالُ:هيُأولُماُتسيلُ
إىلُاألرضُمنُجسديُ،قالتُ:ياُيوسفُماُأحسنُوجهك!ُقالُ:هوُللرتابُيأكلهُ،فلمُيزلُحىتُ
أطعمتهُ،فهمتُبهُوهمُهباُ،فدخالُالبيتُ،وغلقتُاألبوابُ،وذهبُليحلُسراويلهُ،فإذاُهوُبصورةُ
ُيواقِ مع َهاُ
يعقوبُقائماُيفُالبيتُ،قدُعض ُعلىُإصبعهُ،يقولُ:ياُيوسفُتـ َواقِعُ َها!
َ
وإمناُمثلكُماُ َملم َ
اقعتهاُمثَلهُإذاُماتُوقعُيفُاألرضُالُيستطيعُأنُ
ُيفُجوُالسماءُُالُيطاقُ،وَمثَلكُإنُو
َمثَلُالطَّمري
َ
َ
يدفعُعنُنفسهُ،فربطُسراويلهُ،وذهبُليخرجُيَ مشتَدُ(ُ ،)4فأدركتهُ،فأخذتُمبؤخرُقميصهُمنُخلفهُ
فخرقتهُحىتُأخرجتهُمنهُ،وطرحهُيوسفُواشتدُحنوُالباب(ُ،)3ومعىنُاهلمُبالشيءُ:حديثُاملرءُنفسهُ

مبواقعتهُماُملُيواقعُ،فأماُماُكانُمنُهم ُيوسفُباملرأةُ،ومههاُبهُفإنهُرويُعنُابنُعباسُمنُطرقُ
قالُ:ح َّلُا مهلِ مميَانُوجلسُمنهاُجملسُاخلاتن(ُ،)2وقالُابنُأيبُملَمي َكةُ:استلقتُلهُ:وحلُثيابه(ُ.)3وعنُ
َ
(ُ)0سورةُص ،اآلية.26ُ:
(ُُ)4و َشد ِ
ُوع َداُ.فصلُالشنيُاملعجمة ،ابنُمنظور ،مرجعُسابقُ.432/3 ،
ُالع مد ِو َ
ع َ
َسَر َ
ُشدًّاُوا مشتَدَُّ:أ م
َُّيف َ
َ

(ُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.21/03 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابقُ.4043/7 ،الثعليب ،مرجعُسابق.404/3 ،
(ُ)2عبدُالرزاق ،مرجعُسابقُ.340/0 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4044/7 ،
(ُ )3الثوري ،مرجع ُسابقُ 021/0 ،عن ُابن ُجريج ُبهُ .ابن ُجرير ،مرجع ُسابقُ .23/03 ،فائدةُ :وردت ُهذه ُاإلسرائيلياتُ
افقُالعقلُوالُالنقلُيفُمعىنُهم ُيوسفُماُينايفُعصمةُاألنبياءُعليهمُالسالمُوماُخيجلُلسانُالعرب ُعنُ
املكذوبةُاليتُالُتو
ِّ
النطقُبهُويأىبُالقلمُأنُيسطرهُ،ويتناىفُمعُشرفُالرسالةُ،وعليناُأنُنبنيُونذبُالشبهُاليتُوقعتُمنافيةُلعصمةُاألنبياءُعليهمُ
السالمُونقدُوبيانُالكذبُعلىُاهللُورسلهُ،وهوُمنُالواجباتُعلىُأهلُالعلمُ،حىتُالُخندعُوتدخلُتلكُاإلسرائيلياتُاملكذوبةُ
إىلُعقولُعوامُالناسُ،فقدُجاءتُعشراتُالرواياتُيفُتفسير الطبريُمنهاُماذكرهُاإلمامُاحلويفُعفاُاهللُعنُاجلميعُونقدُهذهُ
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جماهدُمنُطرقُقالُ:حلُسراويلهُحىتُوقعُعلىُالسريرُ،ويقالُ:كيفُجيوزُأنُيوصفُيوسفُصلىُ
اهللُعليهُوسلمُهبذاُالفعلُوهوُهللُنيبُ؟ُقيلُ:إنُهذاُابتالءُخلطيئةُابتالهُهباُ،ليكونُمنُاهللُعلىُ
َو َجل إِ َذاُذَ َكَرَهاُ،فيجدُيفُطاعتهُاشفاقاُمنهاُ،والُيتكلُعلىُسعةُعفوُاهللُورمحتهُ،وقيلُ:ابتالهُاهللُ
بذلكُ:ليعرفهُموقعُنعمتهُبصفحهُعنهُ،وتركُعقوبتهُيفُاآلخرةُ،وقيلُ:بلُابتالهُليجعلهُقدوةُألهلُ
الذنوبُ،يفُرجاءُرمحتهُ،وتركُاإلياسُمنُعفوه(ُ ،)0وكذلكُمجيعُذنوبُاألنبياءُاليتُهيُالصغائرُ،
ألهنمُالُيرتكبونُكبريةُجتريُأمورهمُيفُذلكُجمرىُيوسفُ،وقدُاختلفُيفُالربهانُ،فقالُ:بعضهمُ
نوديُبالنهيُعنُمواقعةُاخلطيئة(ُ ،)4قالُابنُعباسُ:نوديُياُابنُيعقوبُأتزين؟ُفتكونُكالطريُوقعُ

ريشهُ،فذهبُليطريُفالُريشُله(ُ ،)3وهوُقولُابنُأيبُملَمي َكةُوقتادةُ،وقالُابنُعباسُأيضاُ:ملاُهمُ

(،)2
فضربُيفُصدرهُ،فخرجتُشهوتهُمنُ
مبواقعةُاخلطيئةُ،صورُلهُيعقوبُيتوعدهُ،وقيلُ:مثلُله ُ َ

أنامله(ُ ،)3وهوُمعىنُقولُسعيدُبنُجبريُ،وقالُاحلسنُ:زعمواُأنُسقفُالبيتُانفرجُ،فرأىُيعقوبُ

عاضاُعلىُأصابعه(ُ،)6وقالُحممدُبنُكعبُالقرظي(ُ:)0بلُالربهانُماُأوعدُاهللُعلىُالزناُأهلهُ،قالُ:
اإلسرائيلياتُمنُاجلوانب ُالتالية.ُ:نقولُإنُهذهُاآلياتُهبذاُاللفظُالعريبُاملبنيُملُتنزلُعلىُأحدُقبلُنبيناُحممدُ– ُصلى ُاهللُ
عليه ُوسلم ُ .يوجد ُيف ُسند ُهذه ُالروايات ُاضطراب ُفاحش ُال ُميكن ُالتوفيق ُبينه ُلوجود ُعلل ُمنع ُاحملدثون ُبسببها ُالكثري ُمنُ
املرويات ،ألنهُأمارةُمنُإماراتُالكذبُواالختالقُ.إنُماُجاءُيفُالرواياتُاإلسرائيليةُيتناقضُكلياُمعُماُجاءُيفُالقرآنُالكرميُ،
وكيفُيوفقُبنيُقولهُتعاىلُ:يفُحقُيوسفُ.اعرتافُامرأةُالعزيزُبأهناُراودتهُعنُنفسهُوأنهُمنُالصادقنيُ.شهادةُالشاهدُمنُ
أهلهاُبرباءةُيوسفُ.إيثارُيوسفُعليهُالسالمُالصديقُالعفيفُالكرميُابنُالكرميُالسجنُعلىُمعصيةُاهللُتعاىلُوهذهُمظاهرُ
النبوة ُالقائمة ُعلى ُاألخالق ُوالقيم ُالعليا ُالنبيلةُ .زهد ،أد.عام ُالعبد ُزهد ،اإلسرائيليات ُيف ُتفسير ابن جرير الطبري لسورة
يوسف عرض ونقد ،مؤتمر خطر الروايات الواهية على اإلسالم ُاملنعقدُالثالثاء-األربعاءُُ2-7ذوُالقعدةُُ0234املوافقُ-2
4100/01/3مُ(غزةُ:كليةُأصولُالدين ،اجلامعةُاإلسالميةُ) ،ص.02
(ُ)0ابنُجرير ،مرجعُسابق.32/06 ،
(ُ)4ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.23/03 ،املاوردي ،مرجعُسابق.43/3 ،
(ُ)3عبدُالرزاق ،مرجعُسابقُ.340/0 ،ابنُجرير ،مرجعُسابق.20/06 ،
(ُ)2مقاتل ،مرجعُسابق.345/4 ،عبدالرزاق ،مرجعُسابقُ.340/0 ،ابنُجرير ،مرجعُسابق.51/03 ،
(ُ)3عبدُالرزاق ،مرجعُسابق.340/0 ،ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.51/03 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4043/7 ،
(ُ)6ابنُجرير ،مرجعُسابق.53/03 ،
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اُالزنَاُإِنَّهُ َكا َنُفَ ِ
اح َش ُة َوَم مقتا
ورفعُرأسهُإىلُسقفُالبيتُ،فإذاُكتابُيفُحائطُالبيتَ {ُ،وَالُتَـ مقَربو ِّ

(ُ)4

ُسبِيالُ}(ُ )3وظاهرُاآليةُ:برهانُزجرهُ،فجائزُأنُيكونُماُذكرواُوأنُيكونُغريه(ُ،)2وقوله
َو َساءَ َ

تعالىَ { :ك َذلِ ِ
اءَ} ُ(ُ )3يقولُ:كماُأريناُيوسفُبرهانناُعلىُالزجرُ
ُالسوءَ ُ َوالم َف مح َش ُ
ُعمنه ُّ
ص ِر َ
َ
ف َ
ك ُلنَ م
(ُ)0حممدُبنُكعبُالقرظيُأبوُمحزة ،ويقالُ:أبوُعبدُاهلل ،وهوُحممدُبنُكعبُبنُحيانُبنُسليم(ُ.تُ001ُ:ه) ،كانُأبوهُ
منُسيبُبينُقريظةُفنزلُالكوفة ،وولدُلهُهباُحممدُفيماُقيلُ.ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق ،الجرح والتعديل ،ط( ،0اهلندُ:طبعةُ
جملسُدائرةُاملعارفُالعثمانية ،حبيدرُآباد ،الدكن ،بريوتُ:دارُإحياءُالرتاثُالعريبُ 470 ،هـ0534-م)ُ.67/2 ،ابنُعساكرُ،
مرجعُسابق.037/33ُ،

ِ
اُماُنَ َك َح ُآبَاؤك مم ُِم َنُ
ادتُ{وَم مقتا}ُوالصوابُبدوهناُكماُنصتُاآليةُالكر
(ُ)4كذاُيفُاألصل ،ز
ميةُبقولهُتعاىل{ُ:وَال ُتَـمنكحو َ
َ
َ
ِ
النِّس ِاءُإَِّالُماُقَ مدُسلَ َ ِ
سورةُُالنساء ،اآلية.44ُ:
ُسبِيال}ُ ،
اُو َساءَ َ
َ
َ
فُإنَّهُ َكا َنُفَاح َشة َُوَم مقت َ
َ
(ُ)3اإلسراء ،اآلية.34ُ:
(ُ)2ابنُجرير ،مرجعُسابق.52/03 ،
اياتُكثريةُيفُتفسريُهمُسيدناُيوسف-عليهُالسالمُ-وقدُأفادتُمبجموعهاُ
(ُ)3مسألة في هم يوسف عليه السالمُ:وردتُرو
َ
أنهُعزم ،بلُجلسُمنُامرأةُالعزيزُجملسُالرجلُمنُزوجته ،وحلُالسراويل ،وكادُأنُيرتكبُمعهاُالفاحشة ،وملُمينعهُمنُذلكُإالُ
اياتُدونُردُهلاُأوُبيانُ
برهانُربهُ،علىُماُفسروهُأيضاُمنُرواياتُتتناىفُمعُالعصمةُوالسياق.فقدُذكرُبعضُاملفسرينُهذهُالرو
ٍّ
لزيفها ،ومنُهؤالءُاألئمةُ:مقاتلُبنُسليمان ،والصنعاين ،والطربى ،وابنُأيبُحامت ،والواحدي ،والبغوى ،والثعليب ،والسمعاينُأبوُ
املظفر ،وغريهمُ .
وقدُتنبهُكثريُمنُاملفسرينُإىلُهذهُاخلرافاتُواألباطيل ،فردوها ،وبينواُوجهُالصوابُيفُاملسألةُ .
ومنُهؤالءُاألئمةُ:الرازى ،وأبوُحيان ،والزخمشرى ،وابنُعطية ،وابنُتيمية ،وابنُكثري ،وأبوُالسعود ،واأللوسى ،والشنقيطى،
والقامسىُ ،وغريهم ُينظر :مفاتيح الغيب ُُ .235/02والبحر المحيط ُ ،453،452/3الكشاف ُُ .233 ،234/4المحرر
الوجيز ،432/3 ،دقائق التفسير ،276 ،272/2 ،وقصص األنبياءُص ،313،312وتفسير أبي السعود ،466/2ُ،وروح
المعاني ،406-403/04ُ،أضواء البيان  ،415 ،412/4ومحاسن التأويلُُ .062 ،067/6
ني ،ونسبُ
لُاملفسرونُيفُتفسريُهذينُاهلم م ُ
قالُاإلمامُأبوُحيان ،فقدُأجادُوأفاد ،وجاءُبالقولُالفصلُيفُاملسألة ،فقال"ُ:طََّو
َّ
الذيُأختارهُ:أنُيوسفُملُيقعُمنهُهم ُهباُالبتة ،بلُهوُمنفيُلوجودُرؤيةُ
بعضهمُليوسفُماُالُجيوزُنسبتهُآلحادُالفساق ،و
َ

الربهان ،كماُنقولُ:قارفتُلوالُأنُعصمكُاهلل ،والُتقلُ:إنُجوابُ(لوال)ُمتقدمُعليها ،وإنُكانُالُيقومُدليلُعلىُامتناعُ
ذلك ،بلُصريحُأدواتُالشرطُالعاملةُخممتَلفُيفُجوازُتقدميُأجوبتهاُعليها ،وقدُذهبُإىلُذلكُالكوفيون ،ومنُأعالمُالبصرينيُ
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أبوُزيدُاألنصارىُوأبوُالعباسُاملربد ،بلُنقولُ:إنُجوابُ(لوال)ُحمذوفُلداللةُماُقبلهُعليه ،كماُيقولُمجهورُالبصرينيُيفُقولُ
العربُ:أنتُظاملُإنُفعلت ،فيقدِّرونهُ:إنُفعلتُفأنتُظامل ،والُيدلُقولهُ:أنتُظاملُعلىُثبوتُالظلم ،بلُهوُمثمبَت ُعلىُ
تقديرُوجودُالفعل ،وكذلكُهناُالتقديرُ:لوالُأنُرأىُبرهانُربهُ َهلَ َّمُهبا ،فكانُموجدُاهلمُعلىُتقديرُانتفاءُرؤيةُالربهان ،ولكنهُ

وجدُرؤيةُالربهان ،فانتفيُاهلَ ُّم" .مرجعُسابقُ .432-437/6 ،

وقدُانتصرُالشنقيطيُلرأىُأىبُحيانُُوقالُوهذاُالوجهُالذيُاختارهُأبوُحيانُوغريهُهوُأجرىُاألقوالُعلىُقواعدُاللغةُالعربية،

ابُاحملذوفُيذكرُقبلهُماُيدلُعليهُكماُعلَّ َقُالدكتورُأبوُشهبةُعلىُقولُ
ألنُالغالبُيفُالقرآنُالكرميُويفُكالمُالعربُ:أنُاجلو
َ

اإلمامُأىبُحيان-فقال"ُ:وهذاُهوُالقولُاجلزلُالذيُيوافقُماُدلُعليهُالعقلُمنُعصمةُاألنبياء ،ويدعوُإليهُالسابقُوالالحق،

وأماُكونُجوابُلوالُالُجيوزُأنُيتقدمُعليهاُفهذاُأمرُليسُذاُخطر ،حىتُنعدلُعنُهذاُالرأيُالصواب ،إىلُالتفسرياتُاألخرىُ
الباطلةِ ،هلَ ِّم ُيوسفُ ،والقرآنُهوُأصلُاللغة ،فورودُأيُأسلوبُيفُالقرآنُيكفيُيفُكونهُأسلوباُعربياُفصيحا ،ويفُتأصيلُأيُ
قاعدةُمنُالقواعدُالنحويةُفالُجيوزُألجلُاألخذُبقاعدةُحنويةُأنُنقعُيفُحمظورُالُيليقُباألنبياءُكهذاُ.الشنقيطي ،مرجعُسابق،
ُ .415 ،412/4
وقدُرَّدُاإلمامُالزخمشرى ،الكشاف ،مرجعُسابقُ233 ،234/4 ،أيضاُهذهُالروايات.
َ

وقال ُابن ُتيميةُ :وهكذا ُتصدى ُكثري ُمن ُاملفسرين ُهلذه ُاإلسرائيليات ،فردوها ،ونزهوا ُساحة ُالنبوة ،وأولوا ُاآلية ُالكرمية ُتأويالُ

صحيحا ،يليقُمبقامُالنبوةُوعصمةُاألنبياءُويناسبُالسياقُالقرآينُالذيُوردتُفيهُاآلياتُ.دقائقُالتفسريُ .473 ،474/4 ،
ومنُاملفسرينُمنُيرىُ:أنُاملرادُهبمهاُبهُ:اهلمُبضربهُنتيجةُعصيانهُألمرهاُ.وأنُاملرادُهبمهُهباُ:الدفاعُعنُنفسهُبردُاالعتداء،
ولكنه ُآثرُاهلربُ.وأشريُهناُإىلُأنُمنُاملفسرينُتبىنُهذاُالرأيُمجاعةُمنُاملعاصرين(ُ.تفسير المنار ُُ 477/04وماُبعدها،
تاريخ األنبياء في ضوء القرآن الكريم والسنة النبويةُ-دُ.حممدُالطيبُالنجارُصُ ،32 ،37موسوعة تفسير سورة يوسف-
لعليشُمتويلُُ603/4وماُبعدهاُ.يوسفُبنُيعقوب-ألمحدُعزُالدينُعبداهللُصُُ060وماُبعدها)ُ.وذهبُالبعضُإىلُأنُاهلمُ
الذيُحصلُإمناُهوُمبقتضىُالطبيعةُوالفطرةُاإلنسانيةُالبشرية .الحجازي ،محمد محمود ،التفسير الواضحُ .070/4ُ،
والقوالُالراجحُُوالذيُأميلُإليهُهوُماُذهبُإليهُاإلمامُأبوُحيانُُومنُناصره ُمنُاألئمة ُ،كاإلمامُالشنقيطيُ ،وغريهُوهوُ
الصوابُ-إنُشاءُاهللُتعاىلُ-واألدلةُعلىُتقويةُهذاُالقولُهيُكالتايلُ :
 -1قوةُاألدلةُواحلججُالدامغةُملناقضهُ ُُ.
 -2بأنُ"جوابُ(لوال)ُحمذوفُلداللةُماُقبلهُعليه"ُوهوُماُارتضيهُيفُتفسريُاآليةُولعصمةُاألنبياءُ-عليهمُالسالمُمنُ
ذلكُ(قولُأيبُحيان)ُ...بتصرفُ ُ.
 -3إنُأكثرُأقوالُاملفسرينُهاُهناُمتنافيةُوهيُمنُكتبُأهلُالكتاب ،فاإلعراضُعنهاُأوىلُبناُ.والذيُجيبُأنُيعتقدُ:
تُبِِه َُوَه َّم ُِهبَاُلَ موَالُأَ منُ
أنُاهللُتعاىلُعصمهُوبرأه ،ونزههُعنُالفاحشةُومحاهُعنهاُوصانهُمنها ،و
هلذاُقالُتعاىلُ{ُ:ولَ َق مد َ
ُمهَّ م
َ
ِ ِ ِ
رُأَىُبـرها َنُربِِّهُ َك َذلِ ِ
ِ
ني}.
ُعمنه ُّ
ص ِر َ
َ
ف َ
ُالسوءَ َُوالم َف مح َشاءَُإِنَّهُم منُعبَادنَاُالمم مخلَص َ
كُلنَ م
َ مَ َ
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عماُهمُبهُمنُالفاحشةُ،كذلكُنسببُلهُيفُكلُماُعرضُلهُمنُهمُيهمُبهُفيماُالُيرضاهُماُ
يزجرهُويدفعهُعنهُ،ليطهرهُمنُدنسُذلك(ُ .)0
اب}ُأيُ:واستبقُيوسفُامرأةُالعزيزُبابُالبيت(ُ،)4أماُيوسفُ:
استَبَـ َقاُالمبَ َُ
وقوله تعالىَ { :و م

ففراراُمنُركوبُالفاحشةُملاُرأىُمنُبرهانُربه(ُ،)3وأماُاملرأةُ:فطلباُليوسفُلتقضيُحاجتهاُمنهُاليتُ
أرادته ُعليهاُ ،فأدركتهُ ،فتعلقت ُبقميصه ُمن ُخلفهُ ،فجذبته ُإليها ُمانعة ُله ُمن ُاخلروج ُمن ُالبابُ،
اب} ُأيُ:وصادفُ
وقدتهُمنُدبرُأيُ:شقتهُمنُخلفُ،الُمنُقدام(َ {ُ ،)2وأَلم َفيَا ُ َسيِّ َد َهاُلَ َدىُالمبَ ُِ

(،)3
ِ
كُسوءاُإَِّالُأَ منُي مس َج َنُ
ُم منُأ ََر َادُبِأ مَهل َ
سيدهاُ:وهوُزوجُاملرأةُ،عندُالباب ُوقولُهُ{ُ:قَالَ م
اُجَزاء َ
ُم َ
تَ

ُع َذاب ُأَلِيمُ} ُأيُ:قالتُامرأةُالعزيزُلزوجهاُملاُخافتُأنُيتهمهاُبالفجورُ:ماُثوابُمنُأرادُ
أ مَو َ

(.)6
ِ
ُع منُ
ُ
بامرأتكُالزنا؟ُإالُأنُيسجنُأوُعذابُمؤملُأيُ:موجع ُوقوله تعالى{ :قَ َال ُه َي َُر َاوَدتمِين َ

اُر َاومدهتهاُعنُنفسهاُ،بلُهيُ
نَـ مف ِسي} ُ
َ
يقالُ:ملاُقذفتهُمباُقذفتهُمكذباُهلاُفيماُقذفتهُبهُ،ماُأَنَ َ
راودتينُعنُنفسيُ،وقدُقيلُأنُيوسفُملُيردُذكرُذلكُ،لوُملُتقذفهُعندُسيدهاُمباُقذفتهُبه(ُ،)7

(ُ)0ابنُجرير ،مرجعُسابق.011/03 ،
(ُ)4عبدالرزاق ،مرجعُسابقُ.344/0 ،ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.010/03 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4046/7 ،
)ُ(3فائدةُ:الربهان من اهلل يقي العبد السوء يف مجيع األمور ،واهلروب من الفاحشة والفتنة أمر ممدوح ،وفيهُدليل على العصمة
لمأنبياء وبراءة يوسفُعليهُالسالم.نصرُواهلاليل ،مرجعُسابق .342 ،345/0 ،فائدةُ:املرأة فتنة كربى يف حياة الرجال فعلى
املؤمن أن حيذر من ُالوقوعُيف حبائل النساء ،ويتقي اهلل حق تقاته فال ميدن عينيه اىل حمرم ،وال خيلون بأجنبية ،وال يرسلن فكره
حنو امراة حترم عليه.نصرُواهلاليل ،مرجعُسابق.333/0 ،
(ُُ)2ابنُجرير ،مرجعُسابق.010/03 ،الثعليب ،مرجعُسابق.402/3 ،
(ُُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابق ،014/03 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4047/7 ،
(ُُ)6ابنُجرير ،مرجعُسابق.013/03 ،
(ُُ)7ابنُجرير ،مرجعُسابق.33/06 ،فائدةُ:ليسُللفاسقُحرمةُ.قالُالقشرييُ:أفصحُيوسف-عليهُالسالم–جبرمها ،إذُليسُ
للفاسقُحرمةُجيبُحفظهاُ.نصرُواهلاليل ،مرجعُسابق،333/0 ،
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وقوله تعالى{ :وش ِه َد ُش ِ
اهد ُِمن ُأَهلِها} ُاختلفُيفُصفةُالشاهدُ،قالُابنُعباسُوأبوُهريرة(ُ)0
ََ َ
م مَ
وسعيدُبنُجبريُ:كانُصبيا ُيفُاملهد(ُ ،)4ورويُأيضاُعنُابنُعباسُوعكرمةُوجماهدُوقتادة ُواحلسنُ
ٍ
ورويُعنُجماهد ُأيضاُقالُ:الشاهدُالقميصُاملقدود(ُ ،)2ورويُعنُرسولُاهللُ-
قالُ:كانُرجال(ُ ،)3
صلىُاهللُعليهُ -قالُ:تكلمُأربعةُوهمُصغارُ،فذكرُفيهمُ:شاهدُيوسف(ُ ،)3فدلُذلكُعلىُأنهُ

ِ
ِ
ألنُاملطلوبُإذاُ
ُ
ني}ُ
ت َُوه َو ُِم َنُالم َك ِاذبِ َُ
ص َدقَ م
صيبُيفُاملهدُ،وقوله{ُ:إِ منُ َكا َنُقَميصهُقدَُّم منُقـب ٍلُفَ َ

لكنُ
كانُهارباُ،فإمناُيؤتىُمنُقبلُدبرهُ،فكانُمعلوما ُأنُالشقُلوُكانُمنُقبلُملُيكنُهارباُ،و ُ

(.)6
اُرأَىُ
كأنُيكونُطالباُممنوعاُمدفوعاُ،فكانُذلكُيكونُشاهداُعلىُكذبه ُوقوله تعالى{ :فَـلَ َّم َ
ِ
يصه ُق َّد ُِم من ُدب ٍُر} ُخرب ُعن ُزوج ُاملرأةُ ،وهو ُالقائل ُهلاُ :إن ُهذا ُالفعل ُمن ُكيدكنُ ،أيُ :منُ
قَم َ
(،)7
ُع ِظيمُ}ُ،وقيلُ:إنهُخربُعنُالشاهدُإنهُالقائلُ
صنيعكنُ،أيُ:منُصنيعُالنساء ُ{إِ َّن ُ َكمي َدك َّن َ

ُحنوُمنُمخسةُآالفُحديثُوثالثُمائةُوسبعنيُ
(ُ)0هوُعبدالرمحنُبنُصخرُالدوسيُ،منُأكثرُالصحابةُروايةُ،رويُلَه َم
حديثا(ت35-37ُ:ه)ُ.ابنُعبدُالربُ،مرجعُسابقُ.0762/2،الزركليُ،مرجعُسابق.312/3،

(ُ )4ابن ُجرير ،مرجع ُسابقُ .33/06 ،ابن ُأيب ُحامت ،مرجع ُسابقُ .4042/7 ،الفراء ،مرجع ُسابق.20/4 ،مرجع ُسابق،
ُ.402/3السمعاينُأبوُاملظفر ،مرجعُسابق.42/3 ،
(ُ)3سفيانُالثوري ،مرجعُسابق.020/0 ،ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.013/03 ،الفراءُُ،مرجعُسابق.20/4،
(ُ)2جماهد ،مرجعُسابق ،صُُ.353ابنُجرير ،مرجعُسابق.32/06 ،
ُالرِحي ُِم ،332/4 ،رقمُاحلديثُ.3233
ُالر مُ
مح ِن َّ
(ُ)3المستدرك على الصحيحين للحاكم ،بابُتَـ مف ِسريُسورةِ ُالتَّح ِرُِمي ُبِس ِم ُاللَّ ِه َّ
وقالُ:ه َذ ِ
ُص ِحيح مِ
ُاإل مسنَ ِاد َُوَملم ُخيَِّر َجاهُ»ُووافقهُالذهيب.وقالُالشيخُشاكرُتعليقاُ:ولكنُحديثُأيبُهريرةُمطوالُرواهُ
اُحديث َ
َ َ
البخاريُيفُصحيحهُ(الفتحُ ،)322-322ُ:6ومسلمُيفُصحيحهُ ،016ُ:06ورواهُأمحدُفي المسند -صُ.21-32بإسنادُ
صحيحُ.ابنُجرير ،مرجعُسابق.32/06 ،
(ُ)6وبنحوهُابنُجرير ،مرجعُسابق .35/06 ،فائدةُ:إذ البينة ما يبني احلق من قول ،وفعل ،ووصف ،وجعل الصحابة-،رضي
اهلل عنهم-احلبل عالمة وآية على الزنا ،فحدوا به املرأة ،وإن مل تقر ،ومل يشهد عليها أربعةُ،بل جعلوا احلبل أصدق من الشهادة،
وجعلوا رائحةُاخلمر وقيئه هلا آية ،وعالمة على شرهبا ،مبنزلة اإلقرارُوالشاهدينُ.نصرُواهلاليل ،مرجعُسابق.363/0 ،
(ُ)7ابنُجرير ،مرجعُسابق.003/03 ،
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ذلك(ُ.)0وقدُتضمنتُاآلياتُالبيانُعماُتوجبهُإخالصُالعبادةُمنُاأللطافُاليتُيعتصمُهباُمنُ
املعصيةُ،وإنُوقعُصاحبهاُيفُشدةُمناز ٍ
عةُ،وحالُخدعةُ،والبيانُعن ُماُيوجبهُمكرُالنساءُمنُ
ُ
البهتُبطرحُاجلرمُعلىُغريُصاحبهُ،لتربئةُالنفسُمنُذلكُ،معُإدعاءُأنُجزاءهُالسجنُ،والعذابُ
األليمُ ،وهو ُمبدعيهُأحقُولهُألزمُ ،والبيان ُعماُيوجبه ُنفع ُاالستدالل ُمن ُمتييز ُالتقي ُمن ُالفاجرُ،
واحلقُمنُالباطلُفيماُقذفُبهُيوسف-عليهُالسالمُ،حىتُظهرتُبراءتهُفيماُقيلُفيهُ،ونسبُإليهُ،
والبيانُعماُيوجبهُداللةُالعادةُ،منُأنُالذيُشقُقميصهُمنُدبرهُ،هوُاهلاربُمنُاألمرُ،كماُأنُ
الذيُتوحدُالضربةُيفُظهرهُهوُ:املنهزمُمنُاحلربُ،والبيانُعماُأخرجهُالربهانُمنُإضافةُالفاحشةُ
ئُمنهاُاملنزهُعنهاُ.
إىلُغريُصاحبهاُبالبهتانُفردتُعلىُمقرتفهاُ،وبُِر َ
القول في الوقف والتمام:
ُ
{ َوَه َّم ُِهبَا}ُُكاف(ُ،)4وقالُأبوُحامت{:لَموَالُأَ من َُرأَىُبـ مرَها َن َُربُِِّه}ُجيد(ُ،)3وأجودُمنهُ{إِنَّهُ

(،)2
ِ ِ
ُعب ِادنَا ُالممخلَ ِ
ُع َذاب ُأَلِيمُ}(ُ ،)0وكذا ُ{ ِم من ُ َكمي ِدك َُّن}(ُ،)4
َو
أ
{
ُ
كذا
و
ُ
ني} ُأيُ :حسن
ص َُ
م
م َ
م من َ

والتمام(َ {ُ)3ع ِظيمُ}ُ ُ.

(ُ)0ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.61/06 ،الزجاج ،مرجعُسابقُ.010/3 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق .4031/7 ،فائدةُ:أنُالبينةُ
ماُيبني ُاحلقُمن ُقولُوفعل ُووصف ُكما ُجعل ُالصحابة-رضي ُاهلل ُعنهم-احلبَل ُعالمةُوآية ُعلىُالزناُ .نصر ُواهلاليل ،مرجعُ

سابق.363/0 ،

(ُ )4النحاس ،القطع واالئتناف ،مرجع ُسابق ،صُ .330األنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،مرجع ُسابق ،صُ
ُ.053األمشوين ،مرجعُسابق ،ص.054
(ُ)3النحاس ،القطع واالئتناف ،مرجعُسابق ،صُ .334قالُ:كافُالداين ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،مرجعُسابق ،صُ
ُ.343وكذاُعندُاألنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،املرجعُالسابقُ.وكذاُاألمشوين ،املرجعُالسابق.
(ُ )2النحاس ،القطع واالئتناف ،املرجع ُالسابق.قالُ :كاف ُالداين ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجع ُالسابقُ .قالُ
األنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،املرجعُالسابقُ.وكذاُاألمشوين ،املرجعُالسابق.
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وجلُ :
وقولُهُ َّ
عز َّ
ﮋ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ ﰅ ﰆ ﰇﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮊ

ض}ُ
ض}ُ،وألفُ{أ مَع ِر مُ
ُه َذا}َ {ُ،ع مُن}ُمتعلقةُبـ{أ مَع ِر مُ
{يوسفُ}نداءُمفردَ {ُ،ع من َ

َّك}ُ
ك}ُمتعلقُبـُاستغفريُواأللفُألفُوصل{ُ،إِن ُِ
قطعُو{ َه َذا}إشارةُإىلُماُجرى{ُ،لِ َذنمبِ ُِ
ُاخل ِ
ِ
اخل ِ
مستأنف{ُ،كمن ِ ِ
ت}ُ،والتاءُامسهاُ،
ني} ُخربُ{كمن ُِ
اطئِ َُ
اطئِ َُ
ني} ُخربُإنُ،و{م َن مَ
ت ُم َن ُ مَ

ِ
ِ
ُوخطأُ(ُ،)2وقالُالشاعر(ُ ُ:)3
و{ ِم َُن}ُمتعلقةُمبعىنُاالستقر
ارُ،يقالُ:خط َئُالرجلُخيطئُخطاء َ
َ

(ُ)0النحاس ،القطع واالئتناف ،املرجعُالسابق.قالُ:كافُالداين ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجعُالسابقُ.قالُ:حسنُ.
األنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،املرجعُالسابقُ.قالُ:كافُاألمشوين ،املرجعُالسابق.
(ُ)4قالُمتامُالكالمُعندُنافعُالنحاس ،القطع واالئتناف ،املرجعُالسابقُ.وكذاُالداين ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،مرجعُ
سابق ،صُ.343وكذاُاألنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،املرجعُالسابق.جائزُعندُاألمشوين ،املرجعُالسابق.
(ُ )3الداين ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجع ُالسابقُ .األنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،املرجع ُالسابقُ.
األمشوين ،املرجعُالسابق.
(ُ)2ابنُدريد ،مرجعُسابق.53/4 ،اجلوهري ،مرجعُسابقُ.27/0 ،احلمويُالفيومي ،مرجعُسابق.51/3 ،
(ُ)3أوسُبنُغلفاءُاهلجيميُالتميميُ:منُشعراءُاملفضلياتُ.لهُفيهاُقصيدةُميميةُُ40بيتاُ.وعدهُاجلمحيُيفُالطبقةُالثامنةُمنُ
فحول ُاجلاهلية ُ.والبيت ُله ،كما ُيف ُالنوادر ُص ،26اجلمحي ،مرجع ُسابقُ .067/0 ،شرح المفضليات للتبريزيُ ،خبطهُ:
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()2

ص ْـوبي(َ *** )0ع ـلَ َّي َوإنَّ َمــا
لَ َع ْمـ ُـر َك إنَّ َمــا َخـطَئي َو َ

ـال
ـت َمـ ُ
أ َْهلَ ْكـ ُ

وقالُأمية(ُ:)3

الورقةُُ 432ومطبوعتهُُ.0372ُ -ُ 0363والشعر والشعراء ص .ُ 602البغداديُ ،خزانة األدب ولب لباب لسان العربُ،
مرجعُسابقُ.303ُ،035ُ/3ُ،الزركليُ،مرجعُسابق.30/4ُ،
(ُ)0صويبُ،أيُ:صوايبُ.ابنُمنظور ،مرجعُسابق(ُ.332/0 ،صُوُب)ُ.
(ُ)4كذاُيفُاألصلُولعلُالصو َ ِ
ُمــال"ُواهللُأعلمُ.نوادر أبي زيد ،27ُ:طبقات فحول الشعراءُ:
ُمــاُأ مَهلَ مكــت َ
ابُ"ع ـلَ َّي َُوإ َّن َ
 ،021مجاز القرآن ُأليبُعبيدةُُُ.420ُ:0قالُابنُمنظور" ،وإنُما"ُكذاُمنفصلةُ.قوله"ُ:مال" ،بالرفع ،أيُ:وإنُالذيُ
أهلكتُإمناُه َوُمالُُ ،مرجعُسابقُ.333/0 ،لسان العرب ُ(صُوُبُ)ُ.نوادرُأيبُزيدُ ،27ُ:طبقاتُفحولُالشعراءُ،021ُ:
ت ُأ َم َامة ُيـَ موَم ُغ موٍلُ...ُ:تَـ َقطَّ َع ُبِاب ِن ُ َغ ملفاءُاحلِبالُ.ابنُجريرُ،
جمازُالقرآنُأليبُعبيدةُُ ،420ُ:0منُأبياتُيقوهلاُالمرأتهُ:أَالُقالَ م
مرجعُسابق.60/06،
(ُ )3أميةُبن ُحرثانُبن ُاألسكر ُاجلندعي ُالليثي ُالكناين ُاملصري(ُ ،ت41ُ :هـ) ُويقال ُاألشكر ُباملعجمة ُشاعر ُخمضرمُ ،أدركُ
اإلسالم ُفأسلمُ ،ينظرُ ،املعمرينُ ،أدرك ُاجلاهليةُواإلسالمُ .وكانُمن ُسادات ُقومه ُوفرساهنمُ .وهوُمنُأهل ُالطائف ُانتقل ُإىلُ
املدينةُ.وعاشُطويالُحىتُخرفُ.وماتُيفُخالفةُعمر-رضيُاهللُعنهُ.اجلمحي،مرجعُسابقُ.025/0ُ،ابنُحجرُالعسقالينُ،
اإلصابة في تمييز الصحابةُ،مرجعُسابقُ.462/0ُ،الزركليُ،مرجعُسابق.44/4،
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عبادك يُخطئون وأنـت َربُ***ُ َّ
وم
والحت ـ ـ ـ ـ ـُ ُ
بكفيـ ـ ـ ــك المنـ ـ ـ ـ ــايا ُ
قالُاألصمعي(ُ :)4يقالُ:خطئُالرجلُخيطأُإذاُتعمدُالذنبُفهوُخاطئُ،وأخطأُخيطئُإذاُ
()0

(.)3
ُاخل ِ
ِ
ني} ُومل ُيقلُ :من ُاخلاطئاتُ،
اطئِ َُ
غلط ُومل ُيتعمدُ ،واالسم ُمنه ُاخلطأ ُوقال ُتعاىل{ُ :م َن مَ

ليغلبُاملذكرُعلىُاملؤنثُإذاُاجتمعا(ُ ،)2ويقالُصوابُوصوبُمبعىنَ {ُ،وقَ َال ُنِ مس َوة ُِيف ُالم َم ِدينَُِة}ُ،

()3
ِ
ُع من ُنَـ مف ِس ُِه}،
{ِ ُ
اها َ
يف} ُمتعلقة ُبـ ُقال ُ ،و{ن مس َوةُ} ُرفع ُبـ ُقال {ُ ،مامَرأَت ُالم َع ِزي ِز ُتـَرا ِود ُفَـتَ َ

اها}نصب ُبـ {تـَرا ِودُ} ُإال ُأنه ُال ُيسن ُفيهُ
{ مامَرأَتُ} ُرفع ُباالبتداء{ُ ،تـَرا ِودُ}اخلرب{،فَـتَ َ

كُ
ىُربِّ َ
(ُ)0ديوانه ُص.33واحلتومُ:مجعُحتم،واحلتمُالقضاء،وقالُابنُسيدهُ:احلتمُإجيابُالقضاء.ويفُالتنزيلُالعزيزَ {ُ:كا َن َ
ُعلَ َ
ِ
حمتماُم مُق ِ
ك ُربَّ ِ
كُ
ضيًّا}مرميُ ،اآلية.ُ.05ُ:لسان العرب ُ(حتم)(،خطأ)ُ ،
ناُيف ُك ِّل ُفَ مج ٍر ُُ...بَِريئاُماُتَليق ُبِ َ
وقبلُالبيتُ:س َ
َ
َ َ
الم َ َ
ًّ
ُع ِقيمُ.ابنُجريرُ،مرجعُسابق...60/06،بتصرف.
تُأ َّمكم َ
الي َ
الذمومُوبعدهَ ُ:غ َدا َةُيـَقولُبـَ معضه ممُُ...أالَُيَ م
(ُ )4عبد ُامللك ُبن ُقريب ُبن ُعلي ُبن ُأصمع ُالباهلي ،أبو ُسعيد ُاألصمعي(406-044ه)ُ ،حد ُأئمة ُالعلم ُباللغة ُوالشعرُ
والبلدانُ،ومولدهُووفاتهُيفُالبصرةُ،وتصانيفهُكثرية ،منهاُ"ُاإلبلُ"ُو"ُاخلليلُ"ُو"ُالشاءُ.اخلطيبُالبغداديُ ،أبوُبكرُأمحدُبنُ
علي ُبن ُثابتُبن ُأمحد ُبنُمهدي ُالبغدادي ُت ُُ 263هـُ ،تاريخ بغدادُ ،تُ :بشار ُعوادُمعروف ُط(ُ 4بريوتُ:دار ُالغربُ
اإلسالمي0244ُ،هـُُ4114ُ-م)ُ.037/04ُ،ابنُخلكان ،مرجعُسابق.071/3 ،
َّحاسُ،عمدة الكتاب ،تُ:بسامُعبدُالوهابُاجلايب ،ط( ،0دارُابنُحزمُ:اجلفانُواجلايبُللطباعةُوالنشرُ 0243،هـ-
(ُ)3الن َّ
4112م)ُ.054/0 ،القيسي ،مشكل إعراب القرآن ،مرجعُسابق.2051/6 ،
(ُ)2ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.60 ،64/ ،06 ،الثعليب ،مرجعُسابقُ.403 ،406/3 ،البغوي ،مرجعُسابق.222/4 ،
ِ
قالُاأللوسيُ:يفُقولهُتعاىل{:يف ُالم َم ِدينَ ِة}أريدُهباُمصر ،واجلارُواجملرورُيفُ
(ُ)3يفُهذاُنظر ،ألنُتعلقهاُبـُ{نِ مس َوة}ُأقوى،
موضع ُالصفة-لنسوة-على ُما ُاستظهره ُبعضهم ُ" ُاأللوسي ،مرجع ُسابق ،.206/6 ،وقال ُالطاهر ُبن ُعاشور ُوغريهُ :وقوله
تعالىِ :
{يف ُالم َم ِدينَ ِة}صفة لـ ُ{نِ مس َوةٍ} ،مرجع ُسابق ،035/04 ،ودرويش،مرجع سابق ،221/2 ،والصايف ،مرجع ُسابق،
 ،203/04وقالُالشيخُطنطاوي ،حممدُسيدُ:واجلارُواجملرورُمتعلقُمبحذوفُصفةُلنسوةُ"ُالتفسير الوسيط للقرآن الكريم،
ط( ،0القاهرةُ:الفجالة ،دارُهنضةُمصرُللطباعةُوالنشرُوالتوزيع0552 -0557،مُ).330/7 ،
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إعرابُ،ألنُآخرهُألفُ،واهلاءُواأللفُيفُموضعُخفضُبإضافةُفىتُإليها(َ {ُ،)0ع منُنَـ مف ِس ُِه}ُمتعلقُ

ُشغَ َف َها}ُاهلاءُواأللفُيفُموضعُنصبُبـ{ َشغَ َف َها}{ُ،حبًّا}ُنصبُعلىُ
بـ {تـَرا ِود{ ُ}،قَ مد َ
البيان ُ({ُ،)4إِنَّاُلَنَـر َاه ِ
يف}ُ
ني} ُالالمُالمُتوكيدُ،واهلاءُواأللفُنصبُبـُنرىُ ِ{ُ،
ُض َال ٍل ُمبِ ٍُ
اُيف َ
َ

ني} ُنعتُلـ {ض َال ٍُل}{ُ،فَـلَ َّم َِ
ت ُِمبَ مك ِرِه َُّن}الفاءُجوابُماُأخربُبهُ
متعلقةُبـُنرىُ،و {مبِ ٍُ
اُمس َع م
َ

جواب ُ{فَـلَ َّما} ُوهو ُالعامل{ُ ،إِلَمي ِه َُّن}ُ
ت} ُ ُ
من ُقول ُالنسوة{ُ ،فَـلَ َّما} ُظرف{ُ ،أ مَر َسلَ مُ

ت} ُيقالُ :اعتد ُيعتد ُإذاُ
ت ُ َهل َّن ُمتَّ َكأُ} ُمعطوف ُعلى{أ مَر َسلَ مُ
متعلق ُبـ{أ مَر َسلَ مُ
ت}َ {ُ ،وأ مَعتَ َد م
ت}وهوُمفتعلُمنُوكأتُاألصلُ:
أعدُوهيأُ،وألفهُألفُقطعُ،و{متَّ َكأُ} ُنصبُبوقوعُ{أ مَعتَ َد مُ

مؤتكاُ،مثلُ:مؤتذنُ،أبدلتُمنُالواوُتاءُ،مثُأدغمتُالتاءُيفُالتاءُ،وقدُأبدلواُالتاءُيفُاالفتعالُ،
يقالُ :تكئ ُيتكأ ُتكأُ(ُ ،)3وقد ُتكون ُمتكئا ُمجعا ُولفظه ُواحدُ ،مثلُ :اجلليسُ ،وإن ُمجعته ُقلتُ:

(ُ)0و(حبا)ُمتييز ،واألصلُقدُشغفهاُحبه ،واجلملةُمستأنفةُ.وجيوزُأنُيكونُحاالُمنُالضمريُيفُ«تراود»ُأوُمنُ«الفىت»ُ
العكربي ،التبيان في إعراب القرآن ،مرجع ُسابق.731/4 ،صايف ،مرجع ُسابق.203/04 ،الدعاس ،مرجع ُسابق،
23/4العكربي ،التبيان في إعراب القرآن ،مرجعُسابقُ.731/4 ،صايف ،مرجعُسابقُ.203/04 ،الدعاس ،مرجعُسابق،
23/4
(ُ)4فائدةُ:واملرادُبالبيانُ"التمييز"ُ"وهذاُماُيعربُبه"ُيفُزمانُاملصنفُ-رمحهُاهللُ.وحنوُقولُابنُمالكُيفُبابُالتمييزُ ُ:
ِ
ُ(من)ُمبِنيُنَ ِكره...يـمنصبُمتَميِيز ِ
ِ
اُمبَاُقَ مدُفَ َّس َـرمُه ُ
َم
م
َ
اسمُمبَمع َىن م
ِ
ِ
ُع َسال َُومتَمَراُُ .
ا...وَمنَـ َويم ِن َ
َكش مٍرب م
اُوقَفي ٍزُبـَّر َ
ُارض َ
ُوالتمييزُنوعانُُ-0ُ:متييزُذاتُ،ويقالُعنهُمتييزُاملفردُوينعتُبتمييزُامللفوظُُ .

مثال/عنديُمرتُقماشاُـُُاملميزُمرتُوهوُامللفوظُ-4ُ.متييزُنسبةُ،ويقالُعنهُمتييزُاجلملةُ،وينعتُبتمييزُامللحوظ ُ
مثال/اشتعلُالرأس ُشيبا ُـُمتييزُمجلةُوينعتُبتمييزُامللحوظُأيُنالحظهُ ،فنالحظُشيئاُيفُهذهُالنسبةُأوُاجلملةُوبنحوهُقولهُ
تعاىل{ُ:شغَ َف َهاُحبًّا}ُمتييزُملحوظُوهوُمباُعربُبهُاملصنفُبالبيانُواهللُتعاىلُأعلم.
َ

(ُ)3النحاس ،إعراب القرآن ،مرجعُسابقُ.364/4 ،العكربي ،التبيان في إعراب القرآن ،مرجعُسابق.731/4 ،
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ت}ُ،
وآتتُمبعىنُأعطت{ُ،ك َُّل}نصبُبـ { َوآَتَ مُ

{ ِممنـه َُّن}ُمتعلقُمبعىنُاالستقرار،ألنُمنهنُيفُموضعُالنعتُلـ {و ِ
اح َدُةٍ}ِ {ُ،س ِّكينا}ُنصبُبـ
َ

ِ
ج}{ُ ،فَـلَ َّماُ
اخر مُ
َُّ
ُاخر مج
{ َوآَتَ مُ
ُعليهن}متعلق ُبـ{ م
ت}ُ .والسكني ُتذكر ُوتؤنثَ {ُ ،وقَالَت م
َرأَيمـنَهُ} ُالفاء ُجواب ُقوهلاُ ،وملا ُظرف({،)4أَ مكبَـ مرنَهُ} ُجواب ُملا ُوهو ُالعامل ُيف ُملاَُ {،وقَطَّ مع َنُ

أَيم ِديَـه َُّن}معطوف ُعلى ُ{أَ مكبَـ مرنَهُ}ُ ،و{أَيم ِديـَه َُّن}نصب ُبـ{ َوقَطَّ مع َُن}َ {،وقـ مل َُن} ُمعطوفُ
أيضاُ،وشددتُالنونُمن{أَيم ِديَـه َُّن} ُوخففتُمنُ{ َوقَطَّ مع َُن}ُ:ألنُاملشددةُحبذاءُحرفنيُمنُ
(،)3
اشُ
ح
{
ُ:
وقوله
املذكرُإذاُقلتُ:أيديهمُ،واملخففةُبإزاءُحرفُواحدُمنُاملذكرُإذاُقلتُقطعوا
َ َ

لِلَُِّه}ُمنُقرأُباحلذفُدلُعلىُأنهُفعلُ،ألنُاحلروفُالُحيذفُمنهاُ،ومعناهُاجملاوزةُ،وإذاُكانُفعالُ
ففاعلهُ :يوسفُ ،والتقديرُ :بعد ُيوسف ُعن ُهذاُ ،وهي ُحرفُ ،أو ُفعل ُعلى ُالقولنيُ ،وأهل ُاللغةُ
(،)2
اشُ
ح
{
فاملعىنُيفُ
ُ
يقولونُ:هوُمشتقُمنُقولكُ:كنتُيفُحشىُفالنُ،أيُ:يفُناحيةُفالن
َ َ

لِلَُِّه}ُ:براءةُاهللُمنُهذا(ُ،)3منُالتنحيُأيُ:قدُحنىُاهللُيوسفُمنُهذاُ،فإذاُقلتُحاشىُلزيدُمنُ
ُه َذاُ
هذا ُفمعناهُ :قد ُحنى ُزيد ُمن ُهذا ُأو ُتباعد ُمنه،والالم ُمتعلقة ُحباشىُ ،وقوله تعالىَ { :ما َ

بَ َشرا}َ {ُ،ما} ُنفيُ،و{ َه َذا} ُاسمُ{ َما}ُ،و{بَ َشرا} ُخربهاُ،و{ َما} ُمشبهةُبليسُ،
َّحاسُ،إعراب القرآنُ،مرجعُسابق.410/4 ،القيسي ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،مرجعُسابق.3330 ،3333/3 ،
(ُ)0الن َّ
(ُ)4صايف ،مرجعُسابق.260/04 ،درويش ،مرجعُسابقُ.220/2 ،الدعاس ،مرجعُسابق.26/4 ،
(ُ)3العكربيُ ،اللبابُيفُعللُالبناءُواإلعرابُ ،مرجعُسابقُ.30/0ُ ،ابنُهشامُ ،مغني اللبيب عن كتب األعاريبُ ،مرجعُ
سابق.063ُ،253/0ُ،
(ُ)2ابنُجزي ،مرجعُسابقُ.733/0 ،أبوحيان ،مرجعُسابقُ.425/3 ،ابنُعاشور ،مرجعُسابق.463/04 ،
(ُ)3الزجاج ،مرجعُسابقُ.017/3 ،ابنُعادل ،مرجعُسابقُ.23/00 ،الشوكاين ،مرجعُسابق.47/3 ،
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ِ
ِ
{إِ من َ ِ
ُملَكُ} ُخربُ،
ُملَك ُ َك ِرميُ}{ ،إ مُن} ُمبعىنُماُ،و { َه َذا} ُرفعُباالبتداء{ ،إَّال َ
ُه َذاُإَّال َ

ت ُفَ َذلِك َّن ُالَّ ِذيُل ممتـن َِّين ُفِ ُِيه} ُالفاءُجوابُقوهلن{ ،فَ َذلِك َُّن} ُرفعُ
و{ َك ِرميُ} ُنعتُله{ُ،قَالَ م
َّين} ُُ ُ ،وذلك ُإشارة ُإىلُ
باالبتداءُ ،و{الَّ ُِذي ُل ممتـن َِّين ُفِ ُِيه} ُاخلرب(ُ ،)0و {فِ ُِيه} ُمتعلق ُبـ{ل ممتـن ِ ُ

يوسفُ،والالمُلرتاخيُاإلشارةُإليهُ،وشددتُالنونُيفُاملوضعنيُ:ألهناُبإزاءُامليمُوالواوُيفُاملذكرُ،

ِ
ِِ
ُماُآَمرهُلَي مس َجنَ َُّن}ُالالمُيفُ{ َولَئِ مُن}ُالمُ
و{ َع منُنَـ مفس ُه}ُمتعلقُبـ{ َر َاومدتهُ}َ { ،ولَئ منُ َملمُيَـ مف َع مل َ
قسم ُدخلت ُعلى ُحرف ُالشرط(َ {ُ ،)4ما ُآَمرهُ}َ {،ما} ُيف ُموضع ُنصب ُبـ {يَـ مف َع مُل} ُوهيُ

ُالص ِ
ين}ُ
اغ ِر َُ
مبعىن ُالذي،لَي مس َجن ُجواب ُالقسمُ ،وهو ُكاف ُمن ُجواب ُالشرطَ {ُ ،ولَيَكونَ من ُِم َن َّ

ُالص ِ
ين} ُمتعلق ُمبعىن ُاالستقرار ُيف ُموضعُ
اغ ِر َُ
معطوف ُعلى{لَي مس َجنَ َُّن}،و { ِم َن َّ
خرب{ َولَيَكونَ مُن}،والوقف ُعلى{لَي مس َجنَ َُّن}ُ :بالنونُ ،لتشديد ُالنونُ ،وعلى ُليكوناُ :باأللفُ،
تشبيهاُبالتنوينُوكذاُ{لَنَ مس َف َع مُن}(ُ)3يقفُباأللف(ُ ُ،)2
ومنهُقولُاألعشى(ُُ)3مؤكدُبالنونُاخلفيفةُ ُ:

(ُ)0صايف ،مرجعُسابق.241/04 ،درويش ،مرجعُسابق224/2 ،اخلراط ،مرجعُسابق.245/0 ،
(ُ)4يفُقولهُهذاُلعلهُفيهُنظرُ ،ألنُالالمُاليتُتدخلُعلىُحروفُالشرطُالسيماُ(إن)ُهيُالالمُاملوطئةُللقسمُأوُاملمهدةُلهُ
وليستُهيُالمُالقسمُاليتُتدخلُعلىُجوابُالقسم ،وقدُفرقُبينهماُالنحاة،ينظرمثالُ ،ابنُهشام ،مغني اللبيب عن كتب
األوىلُالالمُاملوطئةُللقسمُيفُقولهُتعاىل{ُ:ولَئِ منُ َملمُيـَ مف َع ملُ
األعاريب ،مرجع سابق ،صُ415ـُ ،400وقدُاجتمعاُيفُهذهُاآلية،
َ
َماُآَمره} ،والثانية{ُ:لَي مس َجنَ َّنُ} ،المُجوابُالقسم.ينظرُ،درويش ،مرجعُسابقُ.224/2 ،وصايف ،مرجعُسابق.241/04 ،

(ُ)3سورةُالعلق ،اآلية.03ُ:

(ُ)2سيبويه ،مرجعُسابقُ.301/3 ،الثعليب ،مرجعُسابقُ.405 ،441/3 ،

دوسيُو َُغميـرهُ
ُالس
(3
ُخالِ ِد ُّ
ُخ َّالدُبمنُقـَّرةُبم ِن َ
)ُقالُابنُهشامُ:قصةُأعشىُبينُقيسُبنُثعلبةُ:قدومهُعلىُالرسولُومدحهُ:ح َّدثَِين َ
َ
َ
ِ
ين ُقَـمي ِ
ُم َشايِ ِخُبَ مك ِرُبم ِن َُوائِ ٍل ُِم منُأ مَه ِلُالمعِمل ِمُ:أ َّ
ُإىلُ
َنُأ مَع َشىُبَِ ُ
سُبم ِنُثـَ معلَبَةَُبم ِنُعكابةُبم ِنُصعبُبنُعليُبنُبكرُبنُوائلَ ُ،خَر َج َ
م من َ
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حمدا
حمد ال َ
العشيّات َو ُ
ص ِّل َعلى حين َ
َو َ
شيطا َن َواللَهَ فَا َ
الضحى ***ُ َوال تَ َ

الس مجنُ
يقفُعليهُباأللفُمثل"ُ:لنسفعا" ُ(ُ ،)4وقوله تعالى{ :قَ َال َُر ُِّ
ب} ُنداءُمضافِّ {ُ،

ِ
ِِ
ب}ُوماُمبعىنُالذي{ُ،إِلَمي ُِه}ُ
َح ُُّ
بُإِ ََُّ
َح ُّ
يل}ُابتداءُوخرب{ُ،ممَّاُيَ مدعونَِينُإلَمي ُه}ُمنُمتعلقةُبـ{أ َ
أَ

ف} ُجزم ُبإنُُ
ص ِر مُ
ص ِر مُ
متعلق ُبـ {يَ مدعونَِ ُ
ف} ُإن ُحرف ُشرطُ ،وال ُنافية{ُ ،تَ م
ين}َ {ُ ،وإَِّال ُتَ م
َصبُ} ُجوابُالشرط،
ص ِر مُ
ص ِر مُ
{ َع ُِّ
ف}{ ،أ م
ف}َ {ُ،كمي َده َُّن} ُنصبُبـ{تَ م
ين} ُمتعلقُبـ{تَ م
ُاجل ِ
ِ
ني} ُخرب
اهلِ َُ
َصبُ}َ {ُ ،وأَك مُن} ُعطف ُعلى{أ م
{إِلَمي ِه َُّن}متعلق ُبـ{أ م
َصبُ}{ُ ،م َن مَ

()3

{ َوأَك مُن}ُمتعلقُمبعىنُاالستقرارُ .
القول في القراءةُ :
ُ

اش ُلِلَُِّه} ُيف ُاملوضعني ُبألفُ ،الباقونُ :بغري ُألف(ُ ،)2فاحلذف ُواإلثباتُ
قرأ ُأبو ُعمروَ {:ح َ

لغتانُفصيحتانُ،ومنُالعربُمنُحيذفُالمُالفعلُكماُتقولُ:ملُيكُ،والُأدرُ،ومنُقوهلماُ:أصابُ
ال ُميَم َدح ُرس َ ِ
ِ ِ
ُعلَمي ِه َُو َسلَّ ُمُ -ي ِريد مِ
ُعلَمي ِه َُو َسلَّ َُمُ ،ابنُهشامُ ،أبوُحممدُمجالُ
ُاإل مس َال َُمُ ،فَـ َق َ
صلَّىُاللَّه َ
صلَّىُاللَّه َ
ول ُاللَّه َُ -
َرسول ُاللَّه َُ -
َ
َ

الدينُعبدُامللكُبنُأيوبُاحلمرييُاملعافري(ُ ،ت403ُ:هـ)ُ ،السريةُالنبويةُالبنُهشامُ ،تُ:مصطفىُالسقاُوإبراهيمُاألبياريُ
وعبدُاحلفيظُالشليب،ط(،4مصرُ:شركةُمكتبةُومطبعةُمصطفىُالبايبُاحلليبُوأوالده0373ُ ،هـُُ 0533ُ -م)ُ.322/0ُ ،لكنُ
بلفظُ"ُوسبِّحُ"ُبدالُمن"هذهُالقصيدةُمنُعصرُاملخضرمني ،منُحبرُالطويل ،وعددُأبياهتا(ُ.42 ،الطويل)ديوانهُصُُ ُ.031
وذاُالنص ِ
...والُتَعب ِدُاألَوثا َن َُواللَهَُفَاِعبدا ُ
بُاملَ َ
نصوبُالُتَنس َكنَّه َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُعـلَىُح ِ
ـامحَدا
ُحتـ َـمد َّ
ُالش مـيطَا َن َُواللـهَُف م
ى...وال َم
ص ِّـل َ
ني َ
َو َ
ُالعشيَّاتُوالض َ
ُّح َ
(ُ)0ابنُجرير ،مرجعُسابق.27/06 ،ابنُمنظور ،مرجعُسابق.273/4 ،
(ُ)4سورةُالعلق ،اآليةُ.03ُ:فيهُتكرارُللمثالُالسابق.
(ُ)3صايف ،مرجعُسابق.243/04 ،درويش ،مرجعُسابقُ.223/2 ،الدعاس ،مرجعُسابق.27/4 ،
َّحاسُ ،إعراب القرآن ،مرجع ُسابقُ .410/4 ،ابن ُخالويه،كتاب السبعة في
(ُ )2ابن ُجماهدُ ،مرجع ُسابق،صُ .322الن َّ
القراءات ،مرجعُسابق،ص.053
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الناسُجهدُ،ولوُترُماُأهلُمكةُ،وإمناُهوُ:ولوُترىُ،ودليلُاحلذفُ:أهناُيفُاخلطُحمذوفةُ،وهلذاُ
وقفُاجلميعُعليهاُبغريُألفُ .
القول في المعنى والتفسيرُ :
ُ
ذكرُعنُابنُعباسُ:أنُهذاُخربُمنُاهللُعنُقيلُالشاهدُأنهُقالُللمرأةُوليوسفُ،يقولُ:ياُ
ِ
كُعليهُوال ُتَذمكُره ُِألَح ٍدُ،واستَـ مغ ِف ِري ُ أَنم ِ
تُ
اُر َاوَدتم
َ م َ َم
يم َ
يوسفُأعرضُعنُذكرُماُكانُمنهاُإلَميكُف َ

ِ
ِ
ِِ
حُعمنه ُفَـيسرته ُعليك({ُ ،)0إِن ِ
َّكُُ
َزمو
جكُ،سليه ُأَ من َُال ُيـ َعاق َ
بكُعلَىُ َذنمبكُالَّذيُأَ مذنَـمبتَ ُ ،وأَ من ُيَ م
َ
ص َف َ َ م

ِ
ِ
ُاخل ِ
كمن ِ ِ
فُع منُنـَ مفسه(ُ .)4
اطئِ َُ
تُم َن مَ
ني ُِيفُمَر َاوَدتكُيوس َ
ني}ُيَـقولُ:م َنُالمم مذنبِ َ

ِِ
ِ ِ
ِ
َّثُ
ُ:وَحتَد َ
اه َ
ُامَرأَت ُالم َع ِزي ِز ُتـَرا ِود ُفَـتَ َ
وقوله تعالىَ { :وقَ َال ُن مس َوة ُِيف ُالم َمدينَة م
اُع من ُنـَ مفس ُه} ُيَـقولُتَـ َع َاىل َ
ِ
النِّساء ُبِأَم ِر ُيوسف ُوأَمر ُامرأَة ُالمع ِزيز ُِيف ُم ِدينَة ُِمصرُ ،و َش ِ
ُما ُ َكا َُنُ ،فَـلَ مم ُيَـمن َكتِمُ،
م َ َ
َ م
َ م مَ َ
اع ُم من ُأ مَمرمهَا ُف َيها َ
َ
)ُ
3
(
دها ُ َع من ُنَـ مفسهُ،حنوُماُرويُعنُابنُاسحاقُ.والم َع ِزيزُالمملِ ِ
كُيف ُ َك َالمُ
ُ:امَرأَةُالم َع ِزيزُتـَرا ِو َ
دُعمب َ
َوقـ مل َن م
َ
ب؛ُوِممنهُقَـ مولُأَِيبُد َؤاد(ُ ُُ)2
الم َعَر َ
()5
ـل
ـاص َعلَْيـ َه ــا تَــاجرُ***ُ ُجــليَ ْ
ت ع ْن ـ َد َعزيـز يَ ْـوَم طَ ِّ
ُد َّرة غَ ـ َ

(ُ)0ابنُجرير ،مرجعُسابق،003/03 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق ،مرجعُسابق.4031/7 ،
(ُ)4مقاتل ،مرجعُسابق.330/4 ،ابنُجرير ،مرجعُسابق.60/06 ،الزجاج ،مرجعُسابق.012/3 ،
(ُ)3مقاتل ،مرجعُسابقُ.330/4 ،ابنُجرير ،مرجعُسابق.002/03 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4030/7 ،
(ُ)2أبوُدؤادُاإلياديُُ75-026قُ.هـُجاريةُبنُاحلجاجُبنُحذاقُاإلياديُشاعرُجاهلي ،وهوُأحدُنعاتُاخليلُاجمليدينُابنُ
عساكرُ،مرجعُسابقُ.32/37 ،الذهيبُ،تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالمُ،مرجعُسابق.52/07 ،

(ُ)3ملُأجدُهذاُالبيتُيفُمكانُآخرُسوىُيفُابنُجرير ،مرجعُسابقُ.64/06 ،والعكربي ،التبيان في إعراب القرآن ،مرجعُ
يُعنهُ:
ُ
(.غُوُص)ُ،وجالُاألمرُوجالهُوجل
سابق.042/6 ،والغوصُ:النزولُحتتُاملاء،وقيلُ:الدخولُيفُاملاء.لسان العرب
َ
كشفهُوأظهرهُ،وجالُالصيقلُالسيفُواملرأةُوحنومهاُجلواُوجالءُصقلهما.لسان العرب(جُلُو)ُ،والطلُ:املطرُالصغارُالقطرُ
الدائم.لسان العرب(طُلُل)ُ.ابنُمنظور ،مرجعُسابق.64/7 ،
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ُشغَافُقَـ مل َبهاُ،
ص َل ُحب ُيوسفُإِ َىل َ
وهوُمأخوذُمنُالعزةُ،وقولُهَُ {ُ:شغَ َف َهاُحبًّا} ُيَـقولُ:قَ مد َُو َ
ِ ِ()4
ِ
بُ:حج ِ
ُحتتهُح َّىت ُ َغلَب ُعلَىُقَـ ملبها(ُ.)0و َشغَافُالم َق مل ِ
ليهُع َىنُ
ابهُوغ َالفهُالَّذيُه َو ُف ُيه ُ َوإِ َ
َ َ
َ
فَ َد َخ َل َم َ
َ َ
َ
النَّاُبِغَة ُّ
اينُّ(ُُ)3قَـ مولَهُ ُ:
ُالذبمـيَ ُ
()4
ك َداخل ***
َوقَ ْد َخ َ
ال َهم ُدو َن ذَل َ
()3
()5
األصاب ُع(.)7
يه
غ
ت
ب
ـ
ت
اف
غ
ش
ال
—
شغَاف
ُد ُخ َ
َ
ول ال َ
َ
َ
َْ
َ

(ُُ)0ابنُجرير ،مرجعُسابق.63/06. ،
ال)ُالستقامةُاملعىنُولثبوهتاُيفُديوانُالنابغةُواملراجعُاألخرى.
(.ح َ
(ُ)4ابنُجرير ،مرجعُسابقَ 003/03 ،

(ُ)3زيادُبنُمعاويةُبنُضبابُالذبياين ُالغطفاين ُاملضريُ ،أبوُأمامة(ُ:حنو02قُهُ=حنوُ 612م)ُ ،شاعرُجاهليُمنُالطبقةُ
األوىلُومنُأهلُاحلجازُوكانتُتضربُلهُقبةُمنُجلدُأمحرُبسوقُعكاظُفتقصدهُالشعراءُفتعرضُعليهُأشعارهاُ.وكانُاألعشىُ
وحسان ُواخلنساء ُممن ُيعرض ُشعره ُعلى ُالنابغةُ ،ومسى ُبالنابغة ُالذبياينُ .ابن ُقتيبة ُالدينوريُ ،الشعر والشعراءُ ،مرجع ُسابقُ،
ُ.064/0اجلمحيُ،مرجعُسابقُ.30/0ُ،الزركلي،مرجعُسابق.32/3ُ،

ول َ ٍ ِ ِ
ُاألصابِعُ.
"ُهمُ...دخ َ
ُ"ح َ
ال َ
ُشغَاف ُتَـمبتَغيه َ
(ُ)2كذاُبباألصل"خال"ُولعلهُتصحيفُمنُالناسخُوالصوابُواهللُأعلمَ ُ ،وقَ مد َ
النابغةُ ،يعتذرُإىلُالنعمانُملكُالعربُعماُقذفهُبهُالواشونُ ،أىُوقدُحالُهمُدونُالتغزلُيفُاحملبوبةُوغريهُمنُاللذاتُداخلُ
مكانُالشغافُ.ويروىُ«دخولُالشغاف»ُأىُكولوجهُ ،والشغافُ:داءُيفُالقلبُجهةُاليمني ُخترجهُاألطباءُبأصابعهمُ ،فتبتغيهُ
األصابعُ:منُصفتهُعلىُأنهُحالُمنهُ.الزخمشريُ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلُ،مرجعُسابق...264/4،بتصرف.
مثُأعادُنسخُكلمة(الشغاف)ُالثانية.
الالمُمنُلفظُ(الشغَاف)ُاألوىلُمثُتركُبياضاُُ
(ُ)3ضربُالناسخُعلىُاأللفُو
َ
َ
(ُ)6كذاُيفُاألصلُولعلهُتصحيفُمنُالناسخُ.والصوابُ(شغَ ٍ
اف)ُلثبوتهُيفُديوانُالنابغةُوالستقامةُاملعىنُواهللُأعلم.
َ
ِ
ول َ ٍ ِ ِ
ك ُد ِ
ُاألصابِع"ُديوانه ،32ُ:مجاز القرآن ُأليبُعبيدةُ
(ُ)7و
اخل ُُ...دخ َ
ُح َ
ُهم ُدو َن ُذَل َ َ
ال َ
ُشغَاف ُتَـمبتَغيه َ
البيتُبتمامهُ"وقَ مد َ
َ
ِ
ِ
صح ُوالشمَّيب َُوا ِزع ُ؟ُ
 ،312ُ:0وغريمها ،معُاختالفُيفُروايته،
ُعلَ ِّ
يب َ
ني َ
َ
وقبلهُ:علَىُح َ
اُُ...وقـ ملتُ:أَلَ َّماُتَ م
ىُالصبَ
َ
ُعاتَـمبت ُاملَش َ
و"األصابع"ُيعينُأصابعُاألطباءُ.وجعلهُالطربيُمن"ُالشغاف"ُبالفتح ،واللغويونُجيعلونهُمن"ُالشغاف"ُ(بضمُالشني" ،وهوُداءُ
يأخذُحتتُالشراسيفُمنُالشقُاألمينُ.وإذاُاتصلُبالطحالُقتلُصاحبهُ.وهذاُأجودُالكالمينيُ.تعليقُالشيخُشاكرُابنُجرير،
مرجعُسابق...63/06 ،بتصرف.
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(ُ:)0
ِ
ُ،والم َم مشغوف(ُُ ُ)4الم َم مجنون(ُ ،)3وقالُاحلسنُ:قَ مد ُبَطَنَـ َهاُحبًّا(ُ،)2
وقالُالشعيب الم َم مشغوفُ:الممحب َ
ُاحلب َّ
ب(ُ،)3وقدُقيلُبالعنيُ:شعفُ ُ.
ُالال ِزقُبِالم َق مل ُِ
وقالُالضحاك ُ:ه َو م

وأنشدُامرؤُالقيسُ ُ:
()3
جل الطَّالي
الر
ة
وء
ن
ه
الم
ف
ع
ش
ما
ك
***ُ
ُ
ا
ؤاده
ف
ت
ف
ع
ش
د
وق
لتَـ ْقتُلني
ْ
ُ
َ
َ
َّ
ْ
َ
َ
َ
ُ
ْ
ُ
َ
َ
َ
َ
ُ

فشعفُاملرأةُمنُاحلبُواملهنوءةُوهيُالناقةُاملطليةُبالقطران( )7منُالدبرُ،فشبهُلوعةُاحلبُوجواهُ
بذلكُ،وقوله تعالى{ :إِنَّاُلَنَـر َاه ِ
اهاُ
ُض َال ٍل ُمبِ ٍُ
اُيف َ
ىُامَرأَةُالم َع ِزيزُومَر َاوَدهتَاُفَـتَ َ
ني} ُأيُ:قـ مل َنُ:إِنَّاُلَنَـَر م
َ
ِ ِ
ِ
دُالسبِيلُمبِنيُلِ َم من ُتَأ ََّملَه َُو َعلِ َمهُ ُأَنَّهُ
ص َّ
لُو َج مو َ
رُع من ُقَ م
سهُو َغلَبَةُحبهُعليهاُلَف َ
يُخطَأُم َن ُالمف مع َ
َع من ُنَـ مف َ
ِ
ُصوابُوَال ُس َد ِ
اُحتَ َّدثم َن ُبِِه ُِم منُ
ُماُقـ مل َن ُِم من ُ َذلِ َُ
كَ ُُ ،وَحتَ ُّدثـه َّن ُِمبَ َ
َ
ادُ،وإَُّمنَاُ َكا َن ُقيله َّن َ
لُو َخطَأُ َغ مري َ َ َ َ
َ
ض َال َ
اُممنـه َُّنُُ ،فِيماُذكِر ُلِ ِرتي ِه َّن ُيوسفُ،فَـلَ َّم َِ
َشأم ِهنَاُو َشأم ِن ُيوسف ُمكمر ِ
ِ
ِّس َوةُ
اُمس َع م
َ
ت م
َ َ
ُامَرأَةُالم َع ِزيزُمبَ مك ِر ُالن م
َ
َ َ
ِ
َّ
ُعمنـه َّنُ،قالُابنُإسحاقُ:مكرنُلرتيهنُيوسفُ،وكانُ
هُعَّز َُو َج َّل َ
ةُماُذَ َكَره ُاللَّ َ
الالِيت ُقـ مل َن ُِيف ُالم َم ُدينَ َ
(ُ)0هوُعامرُبنُشراحيلُبنُعبدُأبوُعمرُاهلمدانُمثُالشعيبُوهوُمنُمحريُوعدادهُيفُمهدانُ ،ولدُلستُسننيُخلتُمنُ
خالفةُعمرُبنُاخلطابُعلىُاملشهورُ ،وعدُمنُالتابعنيُ ،وقيلُتويفُبالكوفةُسنةُمخسُومائةُوهوُابنُسبعُوسبعنيُسنةُ.ابنُ
سعدُ،مرجعُسابقُ.435/6ُ،اخلطيبُالبغدادي ،مرجعُسابقُ.023/02،املزيُ،مرجعُسابق.42/02ُ،
(ُ)4املشعوفُ:اجملنونُ،ومنُأصيبُشعفُقلبهُحببُأوُذعرُأوجنونُ.الفريوزآبادى ،القاموس المحيط ،تُ:مكتبةُالرتاثُيفُ
مؤسسةُالرسالةُبإشرافُ:حممدُنعيمُالعرقسوسي ،ط( ،2بريوتُ:مؤسسةُالرسالةُللطباعةُوالنشرُوالتوزيعُ0246 ،هـ4113-م)ُ
(شُعُف)ُوجاءُيفُلسان العربُ:قرئتُبـالعني والغني،فمنُقرأهاُبـالعنيُاملهملةُفمعناهاُتيمهاُ،ومنُقرأهاُبالغنيُاملعجمةُأيُ
أصابُشغافهاُ.ابنُمنظور ،مرجعُسابق077/5 ،
(ُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.006/03 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابقُ.4030/7 ،الثعليب ،مرجعُسابق.23/3 ،
(ُ)2ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.62/06 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4030/7 ،
(ُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابق.002/03 ،
ةُالرجلُالطَّ ِايل).
اُشع
فُامل مهنوءَ َّ
ُش َع مفتُفـ َؤ َاد َهاَُ ....كم َ
(ُ)6يفُديوانهُ:صُ(ُ33أَتَـ مقتـل ِينُ َوقَ مد َ
َ َ َ َ
( )7ديوانهُ:صُ .024ابن جرير ،مرجع سابقُ" .37/03 ،شعف" ،وغريها ،منُقصيدةُالبارعة ،يقولُوقدُذكرُصاحبتهُ
هاُُعلَيهُال َقتامُسي ُءُالظَّ ِّنُو ِ
البال"ُ.ابنُمنظور ،مرجعُسابق.072/5 ،
اُوأ م
وبعلها"ُ:فَأ م
َصبَ َحُبـَ معل َ م
َص م
بحت َ
َ
ُم معشوق َ
َ ِّ َ
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ِ
يوصفُهلنُباحلسنُواجلمال{.فَـلَ َّم َِ
ت ُِم َنُ
ت ُإِلَمي ِه َّن َُوأ مَعتَ َد م
فعلَ م
ت ُِمبَ مك ِره َّن ُأ مَر َسلَ م
اُمس َع م
ت ُ َهل َّن ُمتَّ َكأُ} ُ َ
ِ (ُ)0
ِ
ُ:أيُجملِساُلِلطَّع ُِامُ،وماُيـت ِ
ُعليهُمنُالنَّما ِ
قُوالم َو َسائِدُ،متكئاُمفتعلُ
ر
ن
ئ
َّك
اه
ُ
ن
ع
م
و
َ
م
م
َ
م
ادُ،وه َوُالمعدَّةُ َ َ
َ َ َ
الم َعتَ َ
َ ََ َ َ
منُاتكأت(ُ ،)4قالُسعيدُ:اختذتُطعاما ُوشرابا ُومتكئا(ُ ،)3وقالُالسديُ:ماُيتكئنُعليه(ُ ،)2وقالُ
اح َدةٍ ُِممنـه َّن ِ
تُُك َّلُو ِ
ُس ِّكينا}ُ
ابنُعباسُواحلسنُ:جملساُ،وقيلُ:اختذتُطعاماُوشراباُوأترجاَ { ،وآَتَ مُ َ
()5

لتقطعُبهُاألترجُ،وقيلُ:كماُوردُقالهُالضحاكُ،وقالُأبوُعبيدة  :املتكأُاألترجُ،مثُقالُ:والفقهاءُ
أعلمُبذلكُ،قالُجماهدُ:منُقرأُمتكأُفهوُالطعامُ،ومنُقرأُمتَّكأُوهيُقراءةُشاذةُ:فهوُاألترجُ،
ِ
اخر مجُ
ُاخر مج ُ َّ
اُرأَيمـنَه ُأَ مكبَـ مرنَهُ} ُأيُ:قالتُامرأةُالعزيزُليوسف {ُ:م
وقوله تعالىَ { :وقَالَت م
عليهن ُفَـلَ َّم َ

(ُ)0ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.65/06 ،الثعليب ،مرجعُسابق.407/3 ،
(ُ)4ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.043/03 ،أبوُالسعود ،مرجعُسابق.470/2 ،األلوسي ،مرجعُسابق.202/6 ،
(ُ)3عبدالرزاق ،مرجعُسابقُ.344/0 ،ابنُجرير ،مرجعُسابق.043/03 ،
(ُ)2ابنُجرير ،مرجعُسابق.043/03 ،
(ُ)3ولعلهُأبوعبيدُالقاسمُبنُسالمُاهلروي(تُ)442ُ:وليسُأباُعبيدةُمعمرُبنُاملثىنُ(تُ)415ُ:الستقامةُكالمُاملؤلفُ-
رمحهُاهلل«-متكأُ..يأكلونه»ُ:روىُالطربيُ ،042/03ُ ،قولُأىبُعبيدةُهذاُقائالُ:وقالُأبوُعبيدةُمعمرُبنُاملثىنُ:املتكأُهوُ
النمرقُيتكأُعليهُوقالُ:زعمُقومُأنهُاألترجُقالُوهذاُأبطلُباطلُىفُاألرض ،ولكنُعسىُأنُيكونُمعُاملتكأُأترجُيأكلونه،
وحكىُأبوُعبيدُالقاسمُبنُسالمُقولُأىبُعبيدةُمثُقالُ:والفقهاءُأعلمُبالتأويلُمنه ،مثُقالُ:ولعلهُبعضُماُذهبُمنُكالمُ
العربُفإنُالكسائيُكانُيقولُ:قدُذهبُمنُكالمُالعربُشىءُكثري ،انقرضُأهله ،والقولُىفُأنُالفقهاءُأعلمُبالتأويلُمنُأىبُ
عبيدةُكماُقالُأبوُعبيدُالُشكُفيه ،غريُأنُأباُعبيدةُملُيبعدُمنُالصوابُىفُهذاُالقولُبلُالقولُكماُقالُمنُأنُمنُقالُ
املتكأُهوُاألترجُإمناُبنيُاملعدُىفُاجمللسُالذيُفيهُاملتكأُوالذيُمنُأجلهُأعطنيُالسكاكنيُألنُالسكاكنيُمعلومُأهناُالُتعدُ
للمتكأُإالُلتخريقه ،وملُيعطنيُالسكاكنيُلذلكُومماُيبنيُصحةُذلك ،القولُالذيُذكرناهُعنُابنُعباسُ:منُأنُاملتكأُهوُ
اجمللس.وأخذهُالبخاريُ 403/3،وعزاهُابنُحجرُالعسقالينُإىلُأىبُعبيدةُىفُفتحُالباريُُ.471/2أبوُعبيدة ،معمرُبنُاملثىنُ
التيمىُالبصريُ(ت415ُ:هـ) ،مجاز القرآن ،تُ:حممدُفوادُسزَكني( ،القاهرةُ:مكتبةُاخلاجنى0320،هـ).315/0 ،
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ِ
ْتُ،ورويُعنُعبدُالصمدُبنُعلىُ
عليهن}ُ،فخرجُعليهنُ،فلماُر
َُّ
َجلَملنَه َُوهب م َ
هُوأ م
م
أينُيوسفُ،أعظمنَ َ
()0
ِ
ض َنُ،وينشدُيفُهذاُاملعىنُبيتُليسُمبعروفُ ُ:
ُ،عنُأبيهُ،عنُجدهُ:أكربنهُ،قالُ:ح
اهلامشي
م
()2

ارا
اء إذَا أَ ْكبَـ ْر َن إ ْكبَ َ
ِّس َ
ِّس َ
اء َعلَى أَط َْهاره َّن َوالُ*** تأْتي الن َ
تأتي الن َ
ِ
ِ
الس ِّكاك ِ
بُ
ني ُِيفُأَيم ِد َّ
ُحَزمز َن ُبِ ِّ
أيُ:إذاُح م
يهن َُوه َّن َم
ُحي َس م َ
ض َنَ { ،وقَطَّ مع َن ُأَيمديَـه َُّن} ُقالُبعضهمُ:أَنـَّه َّن َ
ُاألتمـرجُ(ُ،)3قالهُجماهدُوالسديُوابنُزيدُوابنُعباسُ ُ
أَنـَّه َّنُي َقط مع َن م

أبوُحممدُ،روىُعنُأبيهُوحدثُعنهُ:املهديُ،
(ُ)0هوُعبدُالصمدُبنُعليُبنُعبدُاهللُبنُالعباسُاهلامشيُاألمريُعنُأبيهُ ،
َ
ٍ
رةُسنةُمخس ُومثاننيُومائة ،عنُمثاننيُسنةُ.الربعي ،مرجعُسابقُ.205/0،اخلطيبُالبغدادي،
وماتُقبلهُبدهرُ،ماتُبالبص
مرجعُسابقُ.023/6 ،ابنُحجرُالعسقالينُ،لسان الميزانُ،مرجعُسابق.40/2ُ،
(ُ)4كذاُيفُاألصلُولعلهُتصحيفُمنُالناسخُلثبوهتاُُيفُاملراجعُالتاليةُبـ"نأيت"ُوليسُ"تأيت"ُ ُ
هنُ....وَال ِ
ِ
ِ
ُإكباراُ .
ُنأيتُالنِّساءَُإِذاُأكبَـ مر َن م
ِّساءُعلىُأَطم َهار َّ َ
نأيتُالن َ

ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.77/06 ،األزهريُاهلرويُ،مرجعُسابقُ ُ.041/01ُ،
فائدةُ:قالُأبوُمنصورُ:وإنُصحتُهذهُاللفظةُيفُاللغةُمبعىنُاحليضُفلهاُخمرجُحسنُ ،وذلكُأنُاملرأةُأولُماُحتيضُفقدُ
خرجتُمنُحدُالصغرُإىلُحدُالكربُ ،فقيلُهلاُ:أكربتُأيُحاضتُفدخلتُيفُحدُالكربُاملوجبُعليهاُاألمرُوالنهيُ.ورويُ
عنُأيبُاهليثمُأنهُقالُ:سألتُرجالُمنُطيءُفقلتُ:ياُأخاُطيءُ،ألكُزوجة؟ُقالُ:الُواهللُماُتزوجتُوقدُوعدتُيفُابنةُعمُ
يلُ ،قلتُ:وماُسنها؟ُقالُ:قدُأكربتُأوُكربتُ ،قلتُ:ماُأكربت؟ُقالُ:حاضتُ.قالُأبوُمنصورُ:فلغةُالطائيُتصححُأنُ
إكبارُاملرأةُأولُحيضهاُإالُأنُهاءُالكنايةُيفُقولهُتعاىلُ:أكربنهُتنفيُهذاُاملعىنُ ،فالصحيحُأهننُملاُرأينُيوسفُراعهنُمجالهُ
فأعظمنهُ.وروىُاألزهريُبسندهُعنُابنُعباسُيفُقولهُتعاىلُ:فلماُرأينهُأكربنهُ،قالُ:حضنُ،قالُأبوُمنصورُ:فإنُصحتُالروايةُ
ٍ
ُهاءَُكِنَايٍَُةُ،واهللُأعلمُمباُأرادُ.ابنُمنظور ،مرجعُسابق.046/3 ،
عنُابنُعباسُسلمناُلهُوجعلناُاهلاءُيفُقو
لهُأكربنهُوقمـ َفة َُال َ
َ
(ُ)3جماهد ،مرجعُسابق.356/0 ،ابنُجرير ،مرجعُسابق.77/06 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابقُ.372/04 ،فائدةُ:هذهُمنُ
اإلسرائيلياتُيفُقصةُامرأةُالعزيزُمعُالنسوةُوهذهُالروياتُملُتثبتُملاُيليُ:يوجدُيفُسندهاُبعضُالرواةُاجملهولنيُأمثالُإمساعيلُ
بنُسيفُالعجليُحيثُقالُاحملققونُيفُ(تفسريُجامعُالبيانُللطربيُالذيُاعتمدُعليهُاإلمامُكثرياُيفُخمطوطته)ُ:ملُجندُلهُترمجةُ
فيماُبنيُأيديناُمنُمراجعُالطربيُ.الروايةُاليتُتذكرُأهننُحضنُعندماُرأينهُوأكربنهُفقالُالطربيُ:يفُتفسيرهُهذاُالقولُالُمعىنُ
لهُُ،وردُعلىُمنُزعمُمنُالرواةُأنُبعضُالناسُأنشدهُبيتاُمنُالشعرُيفُأكربنُمبعىنُحضنُ.وقالُهذاُالبيتُالُأحسبُأنُلهُ

196

الربهان يف علوم القرآن لإلمام احلَويف

حتقيق سورة يوسف

وقتادة(ُ)0وابنُإسحاقُ،وقيلُ:تقطيعهنُ:ختديشُ،وقيلُ:أيديهن(ُ،)4والتخديشُأوىلُ،ألنهُرمباُخفيُ
ثُاحل مسن(ُ،)3ورويُ
علىُاإلنسانُساعهُ،و
ليسُالقطعُكذلكُ،قالُابنُعباسُ:أعطيُيوسفُوأمهُثـل م
َ

أصالُُ،ألنهُليسُباملع روفُعندُالرواةُُوقالُالقرطيبُ:أنكرُأبوُعبيدةُوغريهُمنُأقطابُاللغةُُ،قالواُ:ليسُذلكُمنُكالمُالعربُ
وأنُهذاُالبيتُمصنوعُوخمتلق.القرطيب ،مرجعُسابق...021/5 ،بتصرفُمن"ُزهد ،مرجعُسابق ،ص.03
(ُ )0قتادة ُبن ُدعامة ُالدوسيُ:وهو ُأبو ُاخلطاب ُاملزي ُالضرير ُاألكمهُ ،مفسر ُكتاب ُاهللُ ،عامل ُأهل ُالبصرةُ ،مات ُبواسط ُيفُ
"الطاعون"ُ،يفُسنةُسبعُعشرةُومائةُ.املزيُ،مرجعُسابقُ.033/3،الذهيب ،تذكرة الحفاظُُ،مرجعُسابق.044/0ُ،
(ُ)4أيُ:إبانة.
بابُماُقَالو ِ
ُماُه َو؟ ،24/2 ،رقمُاحلديثُ.07354إتحاف الخيرة المهرة بزوائد
( )3مصنف ابن أبي شيبة،
اُيف م
ُاحل مس ِن َ
َ
ِ
الس َالمُ ،021/7 ،رقمُاحلديث.6343وقالُ-رمحهُاهللُ:هذاُإسنادُ
ُعلَمي ِه َّ
ُالص َالة َُو َّ
المسانيد العشرة للبوصيري ،بابُذ مكرُيوس َ
ف َ
ِ
ُعلَمي ِه َُو َسلَّ َُم ،413/2 ،رقمُ
موقوف ُرجاله ُثقاتُ .مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي ،بَاب ُذ مك ِر ُيوس َ
ُصلَّى ُاللَّه َ
ف َ
ُاحلس ِنُ.والظَّ ِ
اهر ُأَُنَّه َُوِه َُمَ ،واللَّه ُأ مَعلَمُ.
احلديث03772
ُ.وقالُرمحهُاهللُ:وَرَواه ُالطَّبَـَرِاينُُّأَيمضاُفَـ َق َ
الُ"ُ:أ مع ِط َي ُيوسف َُوأ ُّمه ُثـل َ
ث مم َ
َ
املطالب ُالعالية ُبزوائد ُاملسانيد ُالثمانية ُالبن ُحجر ،بَاب ُيعقوب ُويوسف ُعليهما ُالصالة ُوالسالم ،423/02 ،رقمُ
احلديثُ.3230وقالُ-رمحهُاهللُ:ه َذاُإِسنَاد ِ
ُم موقوفُ.المقاصد الحسنة في بيان كثير من األحاديث المشتهرة على
َ م َ
ُصحيح َ
األلسنةُللسخاوي ،بابُحرفُاهلمزةُ.042/0 ،وقالُرمحهُاهللُُ:وسندهُأيضاُصحيح.
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(ُ)0
ُاحل مس ُِن(ُُ)4وقولُهُُ:
ُشطمَر م
ثابت ُعنُأنسُعنُالنيبُصلىُاهللُعليهُوسلمُقالُ:أ مع ِط َي ُيوسف َُوأ ُّمه َ
ُ،كأنهُقالُ:معا َذُاهلل( )3قالهُجماهدُواحلسنُُ،حاشاُهللُُ ُ،
اشُلِلَُِّه}ُأيُ:تنزيهاُهلل
َ
{ َح َ

(ُ)0ثابتُالبناينُ"امسهُثابتُبنُأسلمُالبنان"ُ،أبوُحممدُالبصرىُ،تابعيُثقةُ،منُالطبقةُالرابعةُمنُطبقاتُرواةُاحلديثُالنبويُ
ورتبتهُعندُأهلُاحلديثُوعلماءُاجلرحُوالتعديلُويفُكتبُعلمُالرتاجمُيعتربُثقةُعابدُ،وعندُاإلمامُمشسُالدينُالذهيبُكانُرأساُ
يفُالعلمُوُالعملُ.املزيُ،مرجعُسابقُ.327/42ُ،الذهيبُ،سير أعالم النبالءُ،مرجعُسابقُ.441/3ُ،
ِ
ِ
ُعلَمي ِه َما ،644/ُ4 ،رقمُاحلديثُُ.2124
(ُ)4المستدرك على الصحيحينُُللحاكم ،بابُذ مكرُيوس َ
ُصلَ َواتُاللَّه َ
وب َ
فُبم ِنُيـَ معق َ
وقالُ:هذاُحديثُصحيحُعلىُشرطُمسلمُوملُخيرجاهُوقالُالذهيبُ:علىُشرطُمسلمُ.المستدرك على الصحيحينُُللحاكم،
ِ
ِ
ُعلَمي ِه َما ،644/ُ 4 ،رقمُاحلديثُُ.2124وقالُُ:هذاُحديثُصحيحُعلىُشرطُ
بابُذ مكر ُيوس َ
ُصلَ َوات ُاللَّه َ
وب َ
ف ُبم ِن ُيـَ معق َ
مسلمُوملُخيرجاهُوقالُالذهيبُ:علىُشرطُمسلمُ.إالُأنُمْتُاحلديثُاضطربُعلىُأحدُرواته ،ويبدوُأنهُمنُأيبُإسحاق ،فقالُ:
أعطي ُيوسف ُوأمه ُثلثي ُاحلسن.مث ُهو ُخمالف ُللحديث ُالصحيحُ :أعطي ُيوسف ُشطر ُاحلسنُ .ففيه ُاضطراب ُفيحمل ُعلىُ
ضعفه.
(ُ)3مقاتل ،مرجعُسابق.334/4 ،
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()0
؛ُألَنـَّه َّنُ َملُيـرين ُِيفُحسنُصور ِ
بش ٍر ِ
تهُم َنُ
اُب
ذ
اُه
ُ:م
ن
ل
ـ
ق
أيُ:
ُ
}
ا
ر
ش
اُب
ذ
اُه
م
{
ُ:
ه
ل
وقو
ُ،
معاذُاهلل
ُ
م
َ
َ
َ
َ
ُ
َ
َ
َ
َ َ
َ
َ
َ
م
م ََم َ
ِ
َحداُ،فَـق مل َنُ:لَ موُ َكا َن ُِم َنُالمبَ َشرُلَ َكا َنُ َكبَـ مع ِ
ةُالُ
رُ،ولَ ِكنَّه ُِم َنُاُلم َم َالئِ َك َ
المبَ َشرُأ َ
ض َ
ُمنُرأَيمـنَاُم منُص َورةُالمبَ َش َ
ِم َنُالمبَ َشرُ .

ِ ِ
ِ
ِ
ِِ
ِّسوةِ َّ
ُالالِيت ُقَطَّ مع َنُ
ت ُفَ َذلك َّن ُالَّذي ُل ممتـن َِّين ُف ُيه} ُأيُ :قَالَ م
وقوله تعالى{ :قَاُلَ م
ت م
ُامَرأَة ُالم َعزيز ُللن م َ
ِ
ِ
ِِ
ِ
ِ ِ
َص ُابَك َّن ُِم منُ َذ َهابُالم َُع مقلُ
ُماُأ َ
أَيمديَـه َّنُ،فَـ َه َذاُالَّذيُأ َ
َصابَك َّن ُِيفُرمؤيَتك َّنُإيَّاه ُِيفُنَظمَرةٍُممنك َّنُنَظَمرت َّنُإلَميه َ
()2
ِِ
ُح َّىت ُقطعن أَيم ِديَك َُّنُ ،ه َو ُالَّ ِذيُل ممتـن َِّين ُِيف ُح ِّيب ُإِيَّاه َُو َشغَفُفـ َؤ ِاديُبُِِهُ،
مُوَهلاُإلَميه َ
َوغروبُالم َف مه َ

اهاُحبًّاُ{إِنَّاُلَنَـر َاه ِ
تُ َهل َّنُبِأَنـ ََّهاُقَ مد َُر َاوَدتمهُ
فَـق مل َّ
ْتُ:قَ مد َ
ُض َاللُمبِني}ُ.مثَُّأَقَـَّر م
اُيف َ
ُشغَ َ
ُامَرأََةُالم َع ِزيزُفَـتَ َ
ف م
َ

ِِ
ِ
ُعمنـ َه ِ
َع من ُنَـ مفسهَ ُ ،وأ َّ
ص َُم}ُ
رهُحقُُ ،فَـ َقالَ مُ
َن ُالَّ ِذ َ
ت { َولََق مد َُر َاومدته َ
يُحتَ َّدثم َن ُبِه َ
ُع من ُنَـ مفسه ُفَ م
استَـ مع َ
اُيف ُأ مَم َ
ِ
َّاُر َاومدته ُعليهُ،قالُالسديُ:استعصمُبعدُماُأحلُالسراويلُ،الُأدريُماُبدا ُلهُ،وقالُ
أيُ:امتنعُمم َ
ِِِ
اج ِيتُإِلَمي ِهُلَي مس َجنَ َّنُ
ُح َ
ُإىلُماُأ مَدعوهُإلَميهُم من َ
قتادةُ:فاستعصمُ،وقالُابنُعباسُ:فامتنعُوإنُملُيطَا ِو مع ِين َ
يفُالسجنُ،ولَيكونَ ِ
ارُو ِّ
احلَمب ِ
الس مجنَ ُ،وَأل ِهينَـنَّهُ(ُ .)3
الذلَّةُبِ م
اُم منُأ مَه َّ
س َُو َّ
ََ
لُالصغَ َ
يل ُِممَّاُي مدعونَِينُإِلَي ُِه}ُه َذ م ِ
ُالس مجنُأَح ُّ ِ
ُعلَىُأ َّ
َنُ
وقوله تعالى{ :قَ َالُ َر ِّ
ب ِّ
اُاخلََربُم َنُاللَّهُتعاىلُيَدل َ
م َ
بُإ ََّ َ
َ

ِ
الس مج ِنُو م ِ
تُيوس ِ
اُد َعمتهُ
ُع َاوَد م
لُم َ
فُيفُالممَر َاوَد َ
مامَرأَةُالم َع ِزيزُقَ مد َ
احلَمبسُإ منُ َملمُيَـ مف َع َ
ةُع منُنَـ مفسهَ ُ،وتَـ َو َّع َدتمهُب َّ َ
السجن ُعلَى ُما ُدعمته ُإِلَي ِه ُِمن ُ َذلِ َ ِ
ِ
ُع َاوَدتمهُ
إِلَمي ُهُ ،فَ م
كُ ،ألَنـ ََّها ُلَ مو ُ َملم ُتَك من َ
اختَ َار ُ-صلى ُاهلل ُعليه َّ ُ -م َ َ َ َ م م
يل ُِممَّاُيَ مدعونَِين ُإِلَمي ُِه}َ ،وه َو َُال ُيُ مد َعىُ
َوتَـ َوعَّ َدتمه ُبِ َذلِ َُ
كَ ُُ،كا َن ُحمَاال ُأَ من ُيَـقولَ {ُ:ر ِّ
َح ُّ
ب ِّ
ب ُإِ ََّ
ُالس مجنُأ َ
ُشيءُوَالُخيََّو ِ
ِ
فُحبَمب ٍ
تُاحلَمبسُ،وتأويلُالكالمُ:قالُيوسفُ:
نُ:احملمبسُنـَ مفسهَ ُ،وه َوُبَـمي م
ُ.و ِّ
الس مج َ
س َ
إ َىل َ م َ
(ُ)0ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.23/06 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4036/7 ،
اهللُأعلمُ"قطعْت"ُكماُهوُظاهرُالسياق.
(ُ)4كذاُيفُاألصل"قطعن"ُوالظاهرُو
م

(ُ )3ابن ُجرير ،مرجع ُسابقُ .26،27/06 ،فخر ُالدين ُالرازي ،مرجع ُسابقُ .012/02 ،الشوكاين ،مرجع ُسابقُ.31/3 ،
فائدةُ:ال جيد املؤمن معتصماُ يعتصم به عند تعرضه للفْت علىُاختالف أنواعها خريا له من حصن رب العاملني فهو وحده
معتصمهُالوحيدُ.نصرُواهلاليل ،مرجعُسابق.212/0ُ،
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ِ
يل ُِممَّاُي مدعونَِين ُإِلَي ِه ُِمن ِ
ُالس مجنُأ ِ
ُاحلَمب ِ
اح َشةُ،قالُ
ُعليهُم َن ُالم َف ُِ
تكُويـَرا ِومدنَِين
اُرب م
سُيف ِّ
م م َ
َحب ُإ ََّ َ
َ
يَ َ
ُم معصيَ َ

()0
ُاستَـ َعا َن ُربه ُممَا ُنَـَزَل ُبِِهُ ،وقالُ:
السديِ{ُ :ممَّا ُيَ مدعونَِين ُإِلَمي ُِه} ُ ِم من ِّ
ُالزنَا ُ ،قال ُابن ُإسحاق :م

()4
ِ
يل ُِم منُأَ من ِ
عُع ِّينُيَاُ
ف
د
ُت
مل
ُ
ن
إ
ُ،و
يل ُِممَّاُيَ مدعونَِينُإِلَمي ُِه}ُ
َ
م
َح ُّ
َ
م
َ
{ ِّ
أيُ:أحبُإِ ََّ
بُإِ ََّ
َ
ُماُتَكَمره َ م
ُآيتَ َ
َ
الس مجنُأ َ
َّ ِ
ِ
ِ
ِِ ِ
ِ
َصب ُإِلَمي ِه َُّن} ُأيُ :أ َِميل ُإِلَمي ِه َُّنُ،
اي َ
ُعلَى ُأَنمـفس ِه َُّن{أ م
َرب ُُف معلَه َّن ُالذي ُيَـ مف َع مل َن ُِيب ُيف ُمَر َاوَدهت َّن ُإيَّ َ
ِ
وأتَابِعه َّن ُعلَى ُما ُي ِرمد َن ُِم ُِّ ِ
ُصبَا ُف َالن ُإِ َىل ُ َك َذا(ُُُ )3كما ُقالُ :يزيد ُبن ُضبةُ
ينُ ،م من ُقَـ مول ُالم َقائلَ :
َ َ
َ
()2
الثقفي ُ ُُُُُُُُُ:
()5

صبي
صبَا قَـلْبي *** َوه ْند مثْـلُ َها يُ ْ
إلَى ه ْند َ

ُعمن ِديُ،وقولُهُ:وأَكن ُِمن م ِ ِ
قالُ:إَِّال ُيكن ُِممنكُأَنمت ُالمعونُوالممنَـعةَُ ،ال ُيكن ُِم ِّين ُوَال ِ
ني ُأيُ:
ُاجلَاهل َ
َ َم َ َ َ
َ م
َ م
َ
ُ َ م َ
أَكنُبِ ِ ِ ِ ِ َّ ِ
ابُلَه َُربُّهُ
ركُونَـ مهيكُ.وقوله تعالى{ :فَ م
م َ
استَ َج َ
ُج ِهلو َ
ين َ
كُو َخالَفواُأ مَم َ
اُحق َ
صمبـ َويتُإلَميه َّنُم َنُالذ َ

ُعمنه ُ َكمي َده َُّن}فاستجاب ُاهلل ُليوسف ُدعاءه ُفصرف ُعنه ُما ُأرادت ُمنه ُامرأة ُالعزيزُ
صَر َ
ف َ
فَ َ
وصواحباهتاُمنُمعصيةُاهللُ،قالُابنُاسحاقُ"ُ:أيُ:جناهُمنُأنُيركبُاملعصية"(ُ،)6ويقالُ:ماُوجهُ

(ُ)0مقاتل ،مرجعُسابق.334/4 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4032/7 ،
(ُ)4ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4032/7 ،ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.022/03 ،
(ُ)3ابنُدريد ،االشتقاق ،حتقيقُوشرحُ:عبدُالسالمُحممدُهارون ،ط( ،0لبنانُ:دارُاجليل0200 ،ه0550-مُ.243/0 ،
األزهريُاهلروي ،تهذيب اللغة ،مرجعُسابق.075/04 ،
(ُ )2هو ُيزيد ُبن ُِم مقس ٍم ُالثقفي.من ُمواليهم ،وضبة ُأمهُ :شاعر ُكبريُ ،ذكره ُابن ِ
ُحبان ُيف ُكتاب "الثقات" من ُأهل ُالطائفُ
َ
(باحلجاز)ُماتُأبوهُوخلفهُصغرياُ ،فحضنتهُأمه ،فنسبُإليهاُ.انقطعُإىلُالوليدُبنُيزيدُبالشام ،فكانُالُيفارقهُ.وملاُأفضتُ
اخلالفةُإىلُهشام ،أبعدُابنُضبة ،التصالهُبالوليد ،فخرجُإىلُالطائف ،فأقامُإىلُأنُويلُالوليد ،فوفدُعليه ،فأدناهُوضمهُإليهُ
وأكرمهُ.وأنُالبنُضبةُألفُقصيدةُاقتسمتهاُشعراءُالعربُوانتحلتهاُفدخلتُىفُأشعارهاُ.ماتُبالطائف(ُ.تُ 031ُ:هـ)ُ.
املزيُ،مرجعُسابقُ.431/34،ابنُحجر ،تهذيب التهذيب ،مرجعُسابق.364/00 ،الزركلي ،مرجعُسابق.025/2 ،
(ُ)3أبوُعبيدة ،مجاز القرآن ،مرجعُسابق.300/0 ،
(ُ)6ابنُجرير ،مرجعُسابق.026/03 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4035/7 ،
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قوله{ُ:فَاستَجابُلَهُربُّهُ}وَالُمسأَلَةُمنهُتَـ َقدَّم ِ ِ
َخبَـَر َُربهُأ َّ
َحبُ
َن ِّ
َ م
اُ،وإَِّمنَاُأ م
تُ لَربُِّهَ ُ،وَال َ
ُالس مجنُأ َ
م َ َ َ َ َم
ُد َع َ

()0
ِ
صيتهُقِيلُِ :يف ُإِخبارهُبِ َذلِ َ ِ
إِلَي ِه ُِمن ِ
ُع ِّين ُ َكمي َده َّنُ
ص ِر م
ف َ
ك ُش َكايَة ُممنه ُإِ َىل َُربه ُ،ويفُقولهَ {ُ:وإَِّال ُتَ م
مَ
م م َ
ُم مع َ َ

ِ
ِ
أم ِ ِ
كُُ
ابُلَه َُربُّهُ} ُ َو َذل َ
اءُوَم مسأَلَةُممنه َُربهُ،فلذلكُقالُاهللُتعاىل{ُ:فَ م
استَ َج َ
َصبُإلَميه َُّن} موضعُد َع َ
ِ
وركُ؛ُأل َّ
َن ُِيف ُقَـ مولهُ:إِ من َُال ُتَـزمرِين ُأ ِهمنكُ،
ُاآل َخرُ:إِذَ من ُأَز
َك َق موِل ُالم َقائِلُ:إِ من َُال ُتَـزمرِين ُأ ِهمنكُ ،فَـي ِجيبه م
ُالس ِميع ُالم َعلِيمُ }(ُ )4أيُ :إن ُربه ُهو ُالسميع ُدعاءُ
َم مع َىن م
ُاأل مَمر ُبِ ِّ
الزيَ َارةُِ ،وقوله تعالى{ :إِنَّه ُه َو َّ
يوسفُ،ودعاءُكلُداعُمنُخلقه{ُ،الم َعلِيمُ}ُمبطلبهُوحاجتهُوماُيصلحهُ،وحباجةُمجيعُخلقهُوماُ
يصلحهمُ.وقدُتضمنتُاآليات:البيانُعماُيوجبهُعملُالفاحشةُمنُاالجتهادُيفُسرتهاُ،كاالجتهادُ
البيانُعماُيوجبهُظهورُحبُ
ُ
يفُإبطاهلاُ،واالستغفارُبالتوبةُمنهاُمباُميحوُأثرهاُويسقطُالتبعةُهباُ،و
الفاحشةُمنُالفضيحةُلصاحبهاُوالعنَتُهباُ،والضاللُعنُطريقُالرشدُبلزومهاُ،والبيانُعماُيوجبهُ
اللطيف ُيف ُالنبوة ُمن ُالبهاء ُواهليبة ُواحلسنُ ،وجاللة ُالداعي ُإىل ُصاحبها ُبطلب ُالرشد ُمن ُجهتهُ
واحلقُمنُقبلهُ،والبيانُعماُتدعواُإليهُاجلهالةُمعُشدةُالشهوةُمنُمحلُالنفسُعلىُالظلمُبإيقاعُ
املكروهُمبنُالُيستحقهُالمتناعهُمنُفعلُماُالُجيوزُلهُ،والبيانُعماُيوجبهُإخالصُاإلميانُباهللُمنُ
الفزعُإىلُدعائهُبكشفُماُقدُأظلُمنُالبليةُ،واعرتىُمنُاآلفةُ،معُاالعرتافُبأنهُإنُملُيعصمُمنُ
املعصيةُصاحبهاُوقعُفيهاُوهلكُمبوجبهاُ.
القول في الوقف والتمامُ :
ُ

(ُ)0ابنُجريرُ،مرجعُسابق.026/03ُ،
(ُ )4فائدةُ :إن اهلل هو الذي يسمع ويعلم ،يسمع الكيد والدعاء ُوغريمها ،ويعلم ما وراء الكيد وما وراء الدعاء ،والتعبري
باالستجابة تقتضىب تقدم الدعاء عليها.وفيهُإثباتُصفةُاهللُتعاىلُبالعلمُوالسمعُوال يعتد املؤمن بإميانه إىل درجة الغرور وإمنا يكل
أمره إىل اهللُويستمد منه العون يف مواجهة اخلطوب والصمود أمام الفْت ويسأله الصربُ.وبيان أنه يلزم مع الدعاء من الرب ما يلزم
الطعام من امللح املؤمن يتقلب يف أحوال بني لطف يف عنف ،ونعمة يف نقمة ،وشر يف عسر ،ورجاء يف يأسُ.نصرُواهلاليل،
مرجعُسابق.207-202-201/0 ،
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(،)0
ُاخل ِ
ِ
ني} ُ(ُ،)4
ُض َال ٍل ُمبِ ٍُ
اطئِ َُ
ُه َذا} ُمتام ُوكذا ُ{م َن مَ
ني}ُ ،وكذا ُ{ِيف َ
{يوسف ُأ مَع ِر م
ض َ
ُع من َ

ُه َذا ُبَ َشرا} ُمتام(ُ ،)3وقال ُغريهُ :التمام(َ {ُ ُ )2ملَك ُ َك ِرميُ}ُ ،وقال ُأبو ُحامتُ:
وقال ُنافعَ {ُ :ما َ

(،)3
ُاجل ِ
الص ِ
ني}(ُ .)7
اهلِ َُ
اغ ِر َُ
ين}حسن(ُ،)6وكذاُ{ ِم َن َم
ص َُم}ُُكاف { َولَيَكونَ من ُِم َنُ َّ
{فَ م
استَـ مع َ

وجل:
وقولُهُ َّ
عز َّ
ﮋ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ
ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ
ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ
ﰍ ﰎ ﰏ ﰐ ﰑ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ

ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﮊ ُ
(ُ )0النحاس ،القطع واالئتناف ،مرجع ُسابق ،ص ُُ .334الداين ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،مرجع ُسابق ،صُُ.346
األنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،مرجعُسابق ،صُ.053قالُ:حسنُاألمشوين ،مرجعُسابق ،ص.053
(ُ)4النحاس ،القطع واالئتناف ،املرجعُالسابقُ.الداين ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجعُالسابقُ.قالُ:كافُاألنصاري،
المقصد لتلخيص ما في المرشد ،املرجعُالسابقُ.وكذاُاألمشوين ،املرجعُالسابق..
(ُ)3النحاس ،القطع واالئتناف ،املرجعُالسابق.قالُ:كافُالداين ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجعُالسابقُ.وهوُجائزُعندُ
األمشوين ،املرجعُالسابق.
(ُ)2النحاس ،القطع واالئتناف ،املرجعُالسابقُ.قالُ:كافُالداين ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجعُالسابقُ.قالُ:حسنُ.
األنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،املرجعُالسابقُ..وهوُجائزُعندُاألمشوين ،املرجعُالسابقُ.
(ُ)3النحاس ،القطع واالئتناف ،املرجعُالسابق.قالُ:كافُوقيلُتامُالداين ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجعُالسابقُ.قالُ:
حسنُ.األنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،املرجعُالسابقُ..األمشوين ،املرجعُالسابق.
(ُ)6قالُ:تامُاألنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،املرجعُالسابقُ.وهوُكافُعندُاألمشوين ،املرجعُالسابق.
(ُ)7وقالُ:كافُاألنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،املرجعُالسابق.قالُ:األمشوينُحسنُوكاف ،املرجعُالسابق.
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()0
ف} ُمعطوف ُعلىُماُقبلهُ،
صَر َُ
ف
{
ـُاستجاب،
ب
متعلقُ
ُ
}
ه
ُ
ل
{
ماُأخربُبهُ،و
ُ
ُُُالفاءُجواب
َ
َ
َ

ُالس ِميعُ
صَر َُ
ف}َ {ُ،كمي َده َُّن }ُنصبُبـُصرف{ُ،إِنَّهُ}ُمستأنف{ُ،ه َو َّ
{ َعمنهُ}متعلقُبـُ{فَ َ

الم َعلِيمُ}ُابتداءُوخربُيفُموضعُخربُإنُ،واإلضمارُعائدُعلىُالربُ،واهلاءُيفُ{لَهُ}علىُيوسفُ،

ِ
ِ
ُما َُرأَواُ
{ ُمثَّ} ُحرف ُعطف{ُ ،بَ َدا ُ َهل مُم} ُ{ َهل مُم} ُمتعلق ُبـ {بَ َدا} ُوكذا ُ{م من ُبَـ معد َ

ات} ُنصبُبـ { َرأَوا} ُوُ{ َما} ُمعُماُبعدهاُبتقديرُاملصدرُ،والتقديرُمنُ
ات} {ُ ،ماآلَيَ ُِ
ماآلَيَ ُِ
بعدُرؤيةُاآلياتُ،ولكُأنُتقدرهاُمبعىنُالـذي({ ،)4لَيَ مسجنـنَّهُ}ُالمُقسمُمؤكدُبالنونُالشديدةُ،ويفُ

هذاُمعىنُالقسمُوليسجننهُجوابُالقسم(ُ ،)3واختلفُيفُفاعلُ{بَ َدا} ُفذهبُسيبويه(ُ )2إىلُأنُ

الفاعلُ:ماُدلُعليهُ{ليَسجننه} ُأيُ:ظهرُهلمُأنُيسجنوهُ،وقالُاملربد("ُ:)3الفاعلُمضمرُدلُ

(ُ)0فخرُالدينُالرازي ،مرجعُسابقُ.267/5 ،النسفي ،مرجعُسابقُ.22/2 ،أبوُحيان ،مرجعُسابق.323/5 ،
(ُ)4الثعليب ،مرجعُسابقُ.441/3 ،الشوكاين ،مرجعُسابق.43/3 ،
(ُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.472/00 ،ابنُعطية ،مرجعُسابقُ.341/4 ،أبوُحيان ،مرجعُسابق.472/6 ،الشوكاين ،مرجعُ
سابق.43/3 ،
(ُ)2عمروُبنُعثمانُبنُقنربُاحلارثيُبالوالءُ ،أبوُبشرُ ،إمامُالنحاةُ ،ولدُيفُإحدىُقرىُشريازُ ،وصنفُكتابهُاملسمى"ُكتابُ
سيبويهُ"ُيفُالنحوُ،وقيلُ:وفاتهُوقربهُبشريازُ،ويفُمكانُوفاتهُوالسنةُاليتُماتُهباُخالفُت023-021ُ:ه.القفطيُ،مرجعُ
سابقُ.065/3ُ،ابنُكثريُ،البداية والنهايةُ،مرجعُسابق.076/01،
(ُ)3حممدُبنُيزيدُبنُعبدُاألكربُأبوُالعباس ،املعروفُباملربدُ.تُ 426-401:هـُ،إمامُالعربيةُببغدادُيفُزمنه ،وأحدُأئمةُ
األدبُواألخبارُ،مولدهُبالبصرةُووفاتهُببغدادُ،منُكتبه"ُ:الكامل"ُوُ"المذكر والمؤنث"ُوُ"المقتضب"ُ.التنوخي ،أبوُاحملاسنُ
املفضلُبنُحممدُبنُمسعرُاملعريُت224ُ:هـ ،تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم ،تُ:الدكتورُعبدُ
الفتاح ُحممد ُاحللو ،ط( ،4القاهرةُ :هجر ُللطباعة ُوالنشر ُوالتوزيع ُواإلعالن0204،هـ0554-م)ُ .63-33/0،ابن ُخلكان،
مرجعُسابق.235/0 ،
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عليهُبداُبتقديرهُبداُهلمُبداء"(ُ ُ )0وقيلُ:الفاعلُرأيُ:أيُبداُهلمُرأي ُملُيكونواُيعرفونهُوحذفُ

لداللة ُالكالمُعليه(ُ ،)4والوجه ُما ُقال ُسيبويه ُألن ُإذا ُوجدنا ُالظاهرُمل ُيقدر ُحمذوفُ ،وكان ُهذاُ
الظاهرُالذيُهو{لَُيَ مسجنـنَّهُ}ُملاُقامُمقامُالفاعلُودلُعليهُكأنهُهوُالفاعل(ُ،)3وأماُقولُاملربدُفإنُ
الفعل ُال ُيدل ُمن ُلفظه ُعلى ُالفاعل ُإمنا ُيطلبه"و{ح َّىت ِ
ني}حىت ُغاية(ُ ُ )2متعلقة ُبـُ
ُح ٍُ
َ

الس مج َُن}ُنصبُ
ُالس مج َنُفَـتَـيَ ُِ
ان}َ { ،م َعهُ}ُمتعلقُبـُدخل ُو{ ِّ
ُم َعه ِّ
{لَيَ مسجنـنَّهُ}َ {ُ ،وَد َخ َل َ
ان} ُرفع ُبفعلهما ُومها ُتثنية ُفىت ُوفىت ُمن ُذوات ُالياءُ ،وال ُيعتد ُبقوهلم ُللفتوةُ
بـ ُدخل{ُ ،فَـتَـيَ ُِ

اين}كسرت ُألهنا ُبعد ُالقول({ُ ،)6مخَمرا} ُنصب ُبـ{أ مَع ِ
صرُ}{ُ ،فَـ مو َقُ
لشذوذه({ُ ُ )3إِ ِّين ُأ ََرِ ُ
َمحلُ}ُ ،و{خبزاُ} ُنصب ُبـ ُ{أ مِ
ق} ُظرف ُالعامل ُفيه ُ{أ مِ
َمحلُ}،
َرأم ِسي ُخمبـزا}{ُ ،فَـ مو َُ

{تَأمكل ُالطَّميـر ُِممنهُ} ُيفُموضعُالنعتُخلبز(ُ،)7و{ ِممنهُ} ُمتعلقُبـ{تَأمكلُ}{،نَـبِّمئـنَاُبِتَأم ِويلُِِه}ُ

ني} ُمن ُمتعلقةُ
أمرُ ،أيُ :خربناُ ،بـ {تأم ِويلُِِه} ُمتعلق ُبـ{نـَبِّمئـنَا}{ُ ،إِنَّا ُنـََر َاك ُِم َن ُالمم مح ِسنِ َُ
(ُ)0النحاسُ ،إعرابُالقرآنُ.413/4ُ ،ابنُعطية ،مرجعُسابقُ 434/3 ،النسفى ،مرجعُسابق.023/4 ،أبوُحيان ،مرجعُ
سابق.316/3 ،
َّحاسُ،إعراب القرآن ،مرجعُسابق.004/3 ،القنوجي ،مرجعُسابقُ.330/6 ،
(ُ)4الن َّ
(ُ)3القرطيبُ،مرجعُسابقُ.026/5ُ،ابنُعادلُ،مرجعُسابقُ.4571/0ُ،اخلفاجيُ،شهابُالدينُأمحدُبنُحممدُبنُعمرُاملريُ
اب ُعلَىُت مفس ِري ُالبيضا ِويُ ،الممس َّم ِ
ِ
اةُ:عنَاية ُال َق ِ
يضاويُ،
ُالر ُِ
اضىُوكِ َفاية َّ
ىُعلَىُت مفس ِري ُالبَ َ
َ َ
اض َ
ِّه ِ َ
احلنفيُ(ت0165ُ:هـ)َ ُ ،حاشية ُالش َ
َ
(بريوتُ:دارُصادر).073/3ُ،
(ُ)2فخرُالدينُالرازي ،مرجعُسابقُ.443/42 ،األلوسي ،مرجعُسابقُ.324/0 ،ابنُعاشور ،مرجعُسابق.021/04 ،
َّحاسُ،إعراب
(ُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.302/41 ،الزجاج ،مرجعُسابقُ.030/0 ،القرطيب ،مرجعُسابقُ.022/5 ،الن َّ
القرآن ،مرجعُسابق.413/4 ،
(ُ)6القيسي ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،مرجعُسابقُ.2640/7 ،ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.024/03 ،ابنُعطية ،مرجعُسابق،
.53/3
(ُ)7درويش ،مرجعُسابق.253/2 ،الدعاس ،مرجعُسابق.27/4 ،
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اك}َ{،ال ُيَأمتِيك َما ُطَ َعامُ} ُ{تـ مرَزقَانُِِه} ُنعت ُلطعام{ُ ،إَُِّال} ُإجياب ُبعد ُنفيُ،
بـ{نَـَر َُ
{نَـبَّأمتك َما ُبِتَأم ِويلُِِه} ُمتعلق ُبـ {نَـبَّأمتك َما}{ُ ،قَـمب َل ُأَ من ُيَأمتِيَك َما} ُقبل ُظرف ُ(ُ )0العامل ُفيهُ
ِ ِ
يب} ُابتداءُ
ُعلَّ َم ِين َُرُِّ
{نَـبَّأمتك َما}{ُ ،أَ مُن} ُيف ُموضع ُخفض ُبإضافة ُقبل ُإليهاَ {ُ ،ذلك َما ُممَّا َ
وخربُ،وماُمبعىنُالذي(ُ،)4ومنُمتعلقةُباالستقرارُ،وذلكُإشارةُإىلُاإلنباء{ُ،إِ ِّينُتَـَرمكت ُِملَّةَُقَـ موٍُم}ُ
مستأنفِ {ُ ،ملَُّةَ} ُنصب ُبـ ُ{تَـَرمكتُ}{ُ ،قَـ موٍُم} ُخفض ُبإضافة ُ{ ِملَُّةَ} ُ ُإليهمَ{ُ ،الُ
يـ مؤِمنو َُن} ُيفُموضعُالنعتُلقوم{ُ،بِاللَُِّه} ُمتعلقُبـُ{يـ مؤِمنو َُن}َ {،وه مم ُبِ ماآلَ ِخَرةِ ُه مم ُ َكافِرو َُن}ُ
ابتداء ُوخرب ُو ُ{بِ ماآلَ ِخَرُةِ} ُمتعلق ُبـ ُ{ َكافِرو َُن} ُجيوز ُأن ُيكون ُهم ُالثانيةُتوكيدا ُعلى ُطريقةُ
التكرير(ُ )3و ُ{ ِملَُّةَ} ُنصب ُبـ ُاتبعت{ُ،آَبائِي} ُخ ِفض ُبإضافة ُ{ ِملَُّةَ} ُ ُإليهم{ ،إِبـر ِ
يمُ
اه
َ
مَ َ
وب}ُبدلُ(ُ)2منُ{آَبَائِي}َ {ُ،ما}حرفُنفي(َ {ُُ)3كا َنُلَنَاُأَ منُن مش ِرَكُبِاللَُِّه}ُ
اق َُويَـ مُعق َُ
َوإِ مس َح َ
{أَ مُن} ُو ُما ُعملت ُفيه ُمبوضع ُرفع ُاسم ُ ُ{ َكا َُن}(ُ ُ )6و{لَنَا} ُخرب ُكان ُمتعلق ُمبعىنُ
ُش مي ٍُء} ُمتعلقُأيضا ُبـُ{ن مش ِرَُك} ُوهيُيفُ
االستقرارُ،و{بِاللَُِّه} ُمتعلقُبـ{ن مش ِرَُك}ِ {ُ،م من َ

ِ
ك} ُرفعُ
ض ِل ُاللَّ ِه ُعلينا}َ {ُ ،ذلِ َُ
ك ُِم من ُفَ م
موضع ُنصبُ ،والتقدير ُأن ُنشرك ُباهلل ُشيئا ُ{ َذل َ
(ُ)0أبوُحيان ،مرجعُسابق.030/0 ،السمني ،مرجعُسابق.55/0 ،ابنُعادل ،مرجعُسابقُ.455/0 ،

.ابنُأيبُزَمنِني ،مرجعُ
(ُ)4ابنُجرير ،مرجعُسابق.247/0 ،الزجاج ،مرجعُسابق.301/2 ،السمرقندي ،مرجعُسابق33/3 ،
َ
سابق.465/4 ،

(ُ)3الزركشي ،مرجعُسابقُ.327/0 ،اخلراط ،مرجعُسابق.261/4 ،ابنُاألنباري ،أبوُالربكاتُكمالُالدينُعبدُالرمحنُبنُ
حممدُبنُعبيدُاهللُاألنصاري( ،ت377ُ:هـ) ،انظرُاالنصافُ.400/0
(ُ)2درويش ،مرجعُسابقُ.252/2 ،الدعاس ،مرجعُسابق.22/4 ،
(ُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.324/02 ،أبوُحيان ،مرجعُسابقُ.347/0 ،السمني ،مرجعُسابق.30/4 ،
(ُ)6القيسي ،مشكل إعراب القرآن ،مرجعُسابقُ.327/0 ،اخلراط ،مرجعُسابقُ.314/4 ،الدعاس ،مرجعُسابق.22/4 ،
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ك}ُإشارةُإىلُماُتقدمُمماُأخربُ
ض ِلُاللَُِّه}ُاخلربُمتعلقُمبعىنُاالستقرارُ،و{ َذلِ َُ
باالبتداءِ {ُ،م منُفَ م

(،)0
َّاس} ُعطف ُعلى ُالنونُ
َّاس}{ُ ،الن ُِ
ض ِل ُاللَُِّه}َ {ُ ،و َعلَى ُالن ُِ
به ُ{علينا} ُمتعلق ُبـ ُ{فَ م

واأللفُبإعادةُاخلافضُ،ألنُاملضمرُالُيعطفُعليهُإالُبإعادةُالعامل(َ {ُ ،)4ولَ ِك َّن ُأَ مكثَـَر ُالن ِ
َّاس َُالُ

َّاس}ُ ،و{َال ُيَ مشكرو َُن} ُخرب ُلكن ُوقدُ
يَ مشكرو َُن}َ {ُ ،ولَ ِك َُّن} ُتوكيد ُناصب ُلـ ُ{أَ مكثَـَر ُالن ُِ
()3

تقدمُالقولُيفُياءُالنفس يفُحتريكهاُوإسكاهناُفمنُأسكنهاُفالستثقالُاحلركةُفيهاُومنُحركهاُ
فعلىُاألصلُألنُالُيكونُاسمُعلىُحرفُواحدُساكناُواختارُالفتحةُخلفتهاُمعُثقلُالياءُ(ُ .)2
القول في المعنى والتفسيرُ :
ُ
أةُالعزيزُوصواحباهتاُ
ُُُاملعىن-واهللُأعلمُ:فاستجابُاهللُليوسفُدعاءهُفصرفُعنهُماُأرادتُمنهُامر ُ
منُمعصيةُاهللُ،قالُابنُاسحاقُ:أيُ"جناهُمنُأنُيركبُاملعصيةُمنهن ُوقدُنزلُبهُبعضُماُحذرُ

(ُ)0ابنُمال ،مرجعُسابق.216/3 ،درويش ،مرجعُسابق.412/4 ،
(ُ)4وهذاُعلىُمذهبُسيبويهُواجلمهورُو َّأماُالكوفيونُفاحتجواُجبوازُالعطفُعلىُالضمريُاجملرورُدونُإعادةُالعاملُلورودهُيفُ
َّ
﴾ُسورةُالنساءُ ،اآليةُ.0ُ:باخلفض ،وهيُقراءةُأحدُالقراءُ
ُ
ُبهُو ماأل مَر َح ُِام
القرآنُومنهُقولهُتعاىلَ ﴿ُ:واتـَّقواُاللَّهَ ُاُلذيُتَ َساءَلو َن َ

وهوُمحزةُالزيَّات ،وقراءةُإبراهيمُالنخعي ،وقتادة ،وحيىيُبنُوثاب ،وطلحةُبنُمصرف ،واألعمش ،وروايةُاألصفهاينُ
السبعة،
َّ
واحلليبُعنُعبدُالوارث .ابنُجماهد،مرجعُسابق،صُُ.446وإىلُاملسألةُأشارُحممدُبنُمالكُ-رمحهُاهللُ-يفُاأللفيةُبقولهُ:
ِ
ىُعطم ٍ
ُخ مف ٍ
ُخافِ ٍ
الَ ُ
ضُالَ ِزَماُقَ مدُجعِ ُ
ُعلَ
َ
ف َ
ضُلَ َد َ
ىُ...ضم ِري َ
َو َع مود َ
ولَيس ِ
ِ
يحُمثمبَتَا ُ
ُالص ِح ِ
ىُُ...يفُالنَّظم ِم َُوالنَّثم ِر َّ
ُعمن ِد ميُالَ ِزَماُإِ مذُقَ مدُأَتَ
م
َم َ

النحاس ،إعراب القرآن ،مرجع ُسابقُ .477/2 ،األنصاري ،إعراب القرآن ُالعظيم ،مرجع ُسابق.454/0 ،الزخمشري،
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،مرجعُسابق.223/0 ،درويش ،مرجعُسابق.360/0 ،
(ُ)3يعينُ"ياءُاإلضافة"ُيفُمصطلحُالقراءُوكماُقالُابنُمالكُرمحهُاهللُ ُُ:
ُمعُالفعلُالتزمُُ...نو َن ٍ
ُوقايةُوليسيُقَ مدُن ِظ مم.
وقبلُياُالنفس
ِ م
َ
(ُ)2النحاس ،إعراب القرآن ،مرجعُسابقُ.477/2 ،األنصاري ،إعراب القرآنُالعظيم ،مرجعُسابق.454/0 ،
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(ُ)0
الس ِميعُ}ُدعاءُيوسفُ،ودعاءُكلُداعُمنُ
ُالس ِميعُالم َعلِيمُ} ُأيُ:إنُربهُهو{ َّ
منهن {إِنَّهُه َو َّ

خلقه{ُ،الم َعلِيمُ} ُمبطلبهُوحاجتهُوماُيصلحهُ،وحباجةُخلقهُوماُيصلحهم(ُ ،)4وقوله تعالى{ :مثَُّ

ب َداُ َهلم ُِمن ُبـع ِد ُماُرأَو م ِ
ات ُلَيسجنـنَّه ُح َّىت ِ
ني} ُأي{ُ:بَ َداُ َهل مُم} ُللعزيزُ،وقدُقيل{ُ:بَ َداُ
ُح ٍُ
َ
اُاآلَيَ َ م
َ م م َم َ َ

َّ ِ
ين ُقَ َال ُ َهلم ُالنَّاس ُإِ َّنُ
َهل مُم} ُوهوُواحدُ،ألنهُملُيذكرُبامسهُويقصدُبعينهُ،وذلكُنظريُق ُوله{ُ:الذ َ

ُمجَعواُلَك مُم}(ُ،)3وقيلُ:إنُقائلُذلكُكانُواحداُ،ومعىنُمثُبداُهلمُيفُالرأيُالذيُكانواُ
َّاس ُقَ مد َ
الن َ
رأوهُمنُتركُيوسفُمطلقاُ،ورأواُأنُيسجنوهُمنُبعدُماُرأواُاآلياتُبرباءتهُمماُقذفتهُبهُامرأةُالعزيزُ،

وتلكُاآلياتُكانتُ ،قدُالقميصُمنُدبرُ،ومخشاُيفُالوجهُوقطعُأيديهن(ُ ،)2وقولُهُ{ُ:لَيَ مسجنـنَّهُ

ح َّىت ِ
ني} أيُ:إىلُالوقتُالذيُيرونُفيهُرأيهمُوجعلُاهللُذلكُاحلبسُليوسفُعقوبةُلهُمنُمههُ
ُح ٍُ
َ
باملرأةُوكفارةُخلطيئتهُ،رويُعنُابنُعباسُأنهُقالُ:عثرُيوسفُثالثُعثراتُ،حنيُهمُهباُ،وحنيُ

قالُاذكرينُعندُربكُفلبثُيفُالسجنُبضعُسننيُ،وأنساهُالشيطانُذكرُربهُ،وقالُهلم{ُ:إِنَّك ممُ

ِ
ُسَر َقُأَخُلَه ُِم منُقَـمبلُ}ُ،وذكرُأنُسببُحبسهُيفُالسجنُكانُ
لَ َسا ِرقو َُن}ُفقالوا{ُ:إ منُيَ مس ِر مقُفَـ َق مد َ
شكوىُامرأةُالعزيزُإىلُزوجهاُ،أ مَمَره َُوأ مَمَرَهاُ(ُُ)3قالُالسديُ:قالتُاملرأةُلزوجهاُإنُهذاُالعبدُالعرباينُ
قدُفضحينُيفُالناسُيعتذرُإليهمُوخيربهمُأينُراودتهُعنُنفسهُ،ولستُأطيقُأنُأعتذرُبعذريُ،فإماُ

(ُ)0ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.51/06 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4035/7 ،
(ُ)4ابنُجرير ،مرجعُسابق.027/03 ،
(ُ)3سورةُآلُعمران ،اآلية.073ُ:
(ُ)2ابنُجرير ،مرجعُسابق.50/06 ،
(ُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابق.025/03 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4021/7 ،
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أنُتأذنُيلُفأخرجُوأعتذرُ،وإماُأنُحتبسهُكماُحبستينُ،فذلكُقولُاهللُعزُوجل{ُ:مثَُّبَ َداُ َهل مُم}ُ

اآليةُوقيلُ:احلنيُمعينُبهُ:سبعُسننيُ:قالهُعكرمة(ُ .)0

ان} ُأيُ :دخل ُمع ُيوسف ُالسجن ُفتيانُ ،ويف ُالكالمُ
ُالس مج َن ُفَـتَـيَ ُِ
ُم َعه ِّ
ُوقوله تعالىَ {:وَد َخ َل َ

حذفُ،والتقدير{ُ:مثَُّب َداُ َهلم ُِمن ُبـع ِد ُماُرأَو م ِ
ات ُلَيسجنـنَّه ُح َّىت ِ
ني}ُ،فسجنوهُفأدخلوهُ
ُح ٍُ
َ
اُاآليَ َ م
َ م م َم َ َ
ِ
كرُغالمنيُمنُغلمانُملكُمصرُاألَ مكربُ،أحدمهاُ
السجنُودخلُمعهُفتيانُ،وكانُالفتيانُفيماُذ
()4
ُ:كانُاسمُأحدمهاُجملِثُ،واآلخرُنَـبوُ
ابهُ،واآلخرُصاحبُطعامهُ،قالُابنُاسحاق
صاحبُشر ُ
َم
الذي ُكان ُعلى ُالشراب(ُ ،)3قال ُقتادةُ :كان ُأحدمهاُخباز ُامللك ُعلى ُطعامهُ،واآلخر ُساقيهُعلىُ

يدُأنُيسمهُفحبسهُوحبسُصاحبُشرابهُ،
شرابه(ُ ،)2قالُالسديُ:غضبُعلىُخبازهُ،بلغهُأنهُير
َّ
ظنُأنهُم َاألَهُ(ُ)3علىُذلكُ،فحبسهماُمجيعاُ .
َ

وقوله تعالى{ :قَ َالُأَحدمهاُإِ ِّينُأَرِاينُأ مَع ِ
صرُمخَمرا}ُذكرُأنُيوسفُعليهُالسالمُملاُدخلُالسجنُُ،
َ َ
َ
قالُملن ِ
نيُ،ملاُسألوهُعنُعلمهُقالُ:إينُأعربُالرؤيا(ُ ،)6فقالُأحدُالفتينيُالذين(ُ)7
ُفيهُم َن ُالمم محبَ ِس َُ
َم
()2
أدخالُمعهُالسجنُلآلخرُ:تعالُلنختربهُأيُ:هلمُفلنحدث ُهذاُالعبدُالعرباينُنرتائىُلهُ،فسأالهُ
(ُ)0ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.52/06 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابقُ.4045/7 ،البغوي ،مرجعُسابقُ.435/2 ،
(ُ)4ابنُجرير ،مرجعُسابق.53/06 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4024/7 ،
(ُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابق ،030/03 ،ابنُأيبُحامت ،املرجعُالسابق.
(ُ)2ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابقُ.4020/7 ،ابنُأيبُزمنني ،مرجعُسابق.346/4 ،

َهُإذاُص ِحبَهُأَ مشباههُ.ويفُحديثُعليُ،واهللُماُ
َهُإذاُعاونهُ،وم َاأل
ايبُ:م َاأل
َ
َ
(ُ)3تتابعواُبرأيهمُعلىُأمرُقدَُُمتالَؤواُعليهُ.ابنُاألعر َ
قتلتُعثمانُ،والُم َاألمتُعلىُقتلهُ.ابنُمنظورُ،مرجعُسابقُ.061ُ/0ُ،ابنُجرير ،املرجعُالسابقُ.ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق،
َ

ُ.4023 ،4024/7الواحدي ،مرجعُسابق.603/4 ،
(ُ)6عربُالرؤياُيعربهاُعربا ِ
ُوعربهاُ:فسرهاُوأخربُمباُيؤولُإليهُأمرهاُ.ابنُمنظور ،مرجعُسابق.345/2 ،
ُوعبارة َّ
َم
(ُ)7يفُ(د)ُ"اللذين"ُومعنامهاُواحد.
(ُ)2يفُ(د)ُ"فلنخترب"ُوهذاُهوُالصوابُ-واهللُأعلم.
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منُغريُأنُيكوناُرأَياُشيئا(ُ ،)0فقالُاخلباز{:إِ ِّين ُأَرِاين ُأ مِ
َمحل ُفَـ مو َق َُرأم ِسيُخمبـزا ُتَأمكل ُالطَّميـر ُِممنهُ}ُ،
َ
َ

ِ
ِ
ِ
اُ،وإَِّمنَُاُ
ف َ
َىُصاحبَاُيوس َ
اُرأ َ
وقالُاآلخر{ُ:إ ِّينُأ ََرِاينُأ مَعصرُمخَمرا}ُقالُعبدُاهللُبنُمسعودَ "ُ:م َ
ُشميئ َ
()3( ِ )4
َكانَ َ ِ
ِ ِ
ِ
اُعلَىُ
اه َ
اُسأَلَهُالمفمتـيَان َ
اُرأَيَ َ
اُحتَالَ َماُلي َجِّربَا ُ َعل َمهُ "ُوقالُابنُاسحاقُوجماهد"ُ:إَّمنَ َ
ُع من ُُرمؤيَاُ َكانَ َ
ِ
ِص َّح ٍةُوح ِقي َق ٍةُ،وعلَىُتَ ِ ِ
ا"ُقالُ:أنُيوسفُملاُقاالُلهُواللَّ ِهُيَاُفَـ َىتُ
فُلَ َعلِ ِم ِهُبِتَـ معبِ ِريَه
صد ٍيقُممنـه َماُليوس َ
ََ
م
ََ
َ
()2
لََق مد ُأَحببـنَ َ ِ
اكُ،فقالُهلماُحنيُقاالُلهُذلكُ:أناشدكماُاهللُأنُ"ال" ُحتُباينُ،فواهللُماُ
ني َُرأَيمـنَ َ
اك ُح َ
م َم
ُ،لقدُأحبتينُعميتُفدخلُعلَ َّي ُيفُحبهاُبالءُ،مثُلقدُ
ُدخلُعلَ َّي ُِم من ُحبِّ ِه ُبََالء
أحبينُأحد ُقطُإال
َ
َ
ُحببهُبالءُ،مثُلقدُأحبتينُزوجةُصاحيبُهذاُفدخلُعلَ َّيُحببهاُإيايُبالءُ،
أحبينُأيبُفلقدُدخلُعلَ َّي
َ
َ
)،
3
(
فالُحتباينُباركُاهللُفيكماُ،قالُفأبياُإال ُحبَّهُ،وإِلم َفه ُحيثُكانُ،وجعالُيـع ِجبـهماُما ُيـري ِ
ان ُمنُ
َ ََ
م َ
َ
أىُجملِث ُأنهُحيملُفوقُرأسهُخبزا ُتأكلُ
فهمهُوعقلهُ،وقدُكاناُرأَياُحنيُأدخالُالسجنُرمؤيَاُ،فر َم
ني}ُ
استَـ مفتِيَاهُفيهاُوقاالُله{:نَـبِّمئـنَاُبُِتَأم ِويلِ ِهُإِنَّاُنَـَر َاك ُِم َنُالمم مح ِسنِ َُ
الطريُمنهُ،ورأىُنَـبوُأنهُيعصرُمخراُفَ م
إنُفعلت(ُ ،)6وعىنُبقولهُ { :إِ ِّين ُأَرِاين ُأ مَع ِ
صر ُمخَمرا} ُأيُإينُأرىُيفُنوميُأينُأعصرُعنبا(ُ ،)7ومساهُ
َ
َ
مخراُمباُيصريُإليهُأمره(ُ .)2

ار الثَّري ُد في ُرءُوس الْعي َدان
ْح ْم ُد للَّه الْعلى ال َْمنَّانُ***ُ َ
ال َ
صَ

()١

(ُ)0ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.53/06 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابقُ.4023/7 ،الثعليب ،مرجعُسابق.444/3 ،
(ُ)4يفُ(د)ُ"ليختربا".
(ُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابق.56/06 ،الثعليب ،مرجعُسابقُ.444/3 ،
("ُ )2ال" ُليست ُيف ُاألصل ُألن ُاملعىن ُال ُيستقيم ُبدوهنا ُوذكرها ُابن ُجرير ،مرجع ُسابق.56/06 ،الثعليب ،مرجع ُسابق،
.444/3
(ُ)3يفُ(د)ُ"يعجبانُمما"ُ.وكالمهاُصوابُحمتمل.
(ُ)6ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.414/06 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4023 ،4024/7 ،
(ُ)7أخرجهُالبخاريُيفُتاريخهُ473ُ،472/0ُ،تعليقاُ.ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4024/7 ،
(ُ)2كذاُيفُاألصلُبياضُويفُ(د)ُزيادةُ"كماُقالُالشاعر"ُ.وهذاُهوُالصوابُالستقامةُاملعىنُواهللُأعلم.
(ُ)5ملُأقفُعلىُقائلهُ.ذكرهُالنحاس ،معاني القرآنُ،مرجعُسابقُُ.243ُ/3ُ،والقرطيب ،مرجعُسابق.026/03 ،

209

الربهان يف علوم القرآن لإلمام احلَويف

حتقيق سورة يوسف

ُفسمى ُالسنبل ُثريدا ُملا ُيؤول ُإليه ُأمرهُ ،وقال ُالضحاك":هو ُبلغة ُعمان ُيسمون ُالعنب ُمخرا(ُ"ُ )0
أخربنا(ُ)4مباُيؤولُإليهُماُأخربناكُبهُإناُرأيناهُيفُمنامناُورجعُإليهُ،أي{ُ:نـَبِّمئـنَاُبِتَأم ِويلُِِه}ُ،قالُأبوُ

عبيد("ُ :)3إنُتأويل ُالشيءُومنه ُتأويل ُالرؤيا ُإمناُهو ُالذي ُيؤول ُإليه" ُواختلفُيفُمعىنُاإلحسانُ
الذيُوصفُالفتيانُبهُيوسفُفقالُبعضهمُ:كانُيعودُمريضهمُويعزيُحزينهمُ،وإذاُاحتاجُمنهمُ
إنسانُمجَعُله(ُ ُ )2قالهُ:الضحاكُبنُمزاحمُ،وقالُقتادةُ:يفُشيءُذكرهُ:فقالواُ:منُأنتُياُفىت؟ُ
َ
قالُ:أناُيوسفُبنُصفيُاهللُيعقوبُبنُذبيحُاهللُإسحاقُبنُإبراهيمُخليلُاهللُ،وكانتُعليهُحمبةُ،
وقالُ:لهُعاملُالسجنُياُفىتُ:واهللُلوُاستطعتُخلليتُسبيلكُ،ولكنُسأحسنُجواركُ،وأحسنُ
إساركُفكنُيف ُأيُبيوتُالسجنُشئت(ُ ،)3وقالُاآلخرون(ُ:)6إناُنراكُمنُاحملسنني(ُ )7نبأتناُبتأويلُ
رؤياناُهذهُ،قالهُابنُاسحاقُ.وقيلُ:أهنماُقاالُ:لهُنبأناُبتأويلُرؤياناُفإناُنراكُحمسناُإليناُيفُإخباركُ

ني}ُ.وقوله تعالى{ :قَ َال َُالُ
إياناُبذلكُ،كماُنراكُحمسناُيفُسائرُأفعالك{ ،إِنَّاُنَـَر َاك ُِم َنُالمم مح ِسُنِ َُ
يَأمتِيك َماُطَ َعام ُتـ مرَزقَانِِه ُإَِّال ُنـَبَّأمتك َماُبِتَأم ِويلِ ِه ُقَـمب َل ُأَ من ُيَأمتِيَك َما} ُأيُ:قالُيوسفُللذينُاستعرباهُالرؤياُ:

{َال ُيَأمتِيك َماُطَ َعام ُتـ مرَزقَانِِه ُإَِّال ُنَـبَّأمتك َماُبِتَأم ِويلِ ِه ُقَـمب َل ُأَ من ُيَُأمتِيَك َما}يفُيقظتكماُقبلُأنُيأتيكماُ،حنوُ
(ُ)0ابنُجرير ،مرجعُسابق.033/03 ،السمرقندي ،مرجعُسابقُ.054/4 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابقُ.4024/7 ،املاوردي،
مرجعُسابقُ.36/3 ،الواحدي ،مرجعُسابقُُ.603/4 ،
(ُ)4يفُ(د)ُ"خربنا".

َنُتأم ِويلُالش ِ
الُ:وِممنهُتَأم ِويل ُّ َِّ
ٍ ِ ِ َّ
َّيءُالَّ ِذيُتَـئولُ
ال م
ُاحلَا ِرثُ ،قَ َ
("ُ)3قَ َ
َّيءُ.قَ َ َ
ُالرمؤيَا ،إمنَاُه َوُالش م
َّيءُ:ه َوُالش م
الُأَبوُعبَـميدُ:يـَ معينُجمَاه َدُ:أ َ َ م
إِلَمي ِه"ُابنُجرير ،مرجعُسابق.52/06 ،
(ُ)2سعيدُبنُمنصور ،أبوُعثمانُبنُشعبةُاخلراساينُاجلوزجاينُ(ت447ُ:هـ)ُ ،التفسير من سنن سعيد بن منصور ،دراسةُ
وتُ:دُسعدُبنُعبدُاهللُبنُعبدُالعزيزُآلُمحيد ،ط( ،0الرياضُ:دارُالصميعيُللنشرُوالتوزيع0207 ،هـ0557-م)ُ.353/3 ،
ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.52/06 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4023/7 ،
(ُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.55/06 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابقُ4023/7 ،منُطريقُآخرُعنُقتادةُ .
ُالبغوي ،مرجعُسابقُ.254/4 ،الزخمشري ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،مرجعُسابقُ.265/4 ،
(ُ)6يفُ(د)ُ"آخرون".
(ُ)7يفُ(د)ُزيادةُ"إن"ُ.ولعلُيفُاألصلُالصوابُالستقامةُاملعىن.
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ماُروىُالسديُوابنُإسحاق(ُ.)0ويعىنُبتأويلهُ:ماُيؤولُإليهُويصريُماُرأياُيفُمنامهماُمنُالطعامُ
ِ
ِ
يب}ُ
َّاُعلَّ َم ِين َُرُِّ
الذيُرأيانهُأتامهاُفيهَ {ُ.ذلك َما} ُهذاُالذيُأذكرُأينُأعلمهُمنُتعبريُالرؤيا{ُ:مم َ

فعلمتهُ ،علمين ُذلك ُُريب(ُ ،)4ألين{تَـَرمكت ُِملَّةَ ُقَـ موٍم َُال ُيـ مؤِمنو َن ُبِاللَُِّه}ُ ،وجاء ُاخلرب ُمبتدأ{ :إِ ِّينُ

تَـرمكت ُِملَّةَ ُقَـوٍُم}ُ ،واملعىنُ:م ِ
اُم ملتُُ ،وإمناُابتدأُبذلكُ،ألنُيفُاالبتداءُالدليلُعلىُمعناه( )3وقوله:
َ
م
َ

{إِ ِّين ُتَـَرمكت ُِملَّةَ ُقَـ موٍم َُال ُيـ مؤِمنو َن ُبِاللَُِّه}أيُ :ب ِرئمت ُمن ُملة ُمن ُال ُيصدق ُباهلل ُويقر ُبوحدانيتهُ،

{ َوه ممُبِ ماآلَ ِخَرُةِ}ُمعُتركهمُاإلميانُبوحدانيةُاهللُالُيقرونُباملعادُوالبعثُ،والُبثوابُوالُعقاب(ُُ،)2
" ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــ"(ُ )3همُمرتني(ُ )6حجرُبينهماُ{بِ ماآلَ ِخَرُةِ} ُفحسنُالتوكيدُكماُقالَ {ُ:وه مُم ُبِ ماآلَ ِخَرةِ ُه ممُ

يوقِنو َُن}(ُ )7وكماُقال{ُ:أَيعِدكم ُأَنَّكم ُإِ َذ ِ
اُو ِعظَاماُأَنَّك مم ُخممَرجو َُن}(ُ )2فإنُقالُ
اب
ر
ـ
ت
ُ
م
ت
ن
ك
ُو
ُّم
ت
اُم
م
َ م م
م َ م َ َ
قائلُ:أينُجوابُيوسفُللفتينيُعماُسأالهُمنُتعبريُرؤيامهاُمنُهذاُالكالم؟ُقيلُ:أنُيوسفُعليهُ
السالمُكرهُأنُجييبهماُعنُتأويلُرؤيامهاُملاُعلمُمنُمكروهُذلكُعلىُأحدمهاُ،فأعرضُعنُذكرهُ،
وأخذ ُيف ُغريه ُليعرضا ُعن ُمسألته ُاجلواب ُمبا ُسأاله ُعن ُذلكُ ،قال ُابن ُجريجُ :كره ُالعبارة ُهلماُ
وأخربمهاُبشيءُملُيسأالهُعنهُل ُرييهماُأنُعندهُعلماُ،وكانُامللكُإذاُأرادُقتلُإنسانُصنعُلهُطعاماُ

(ُ)0ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4022/7 ،القيسي ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،مرجعُسابق.3362/3 ،
(ُ)4فائدةُ:أن األنبياء قد يطلعهم اهلل على شيء من الغيب.ودليلهُقولهُتعاىل{ُ:ع ِ
ِِ
املُالمغَمي ِ
َحداُ(ُ)46إَِّالُ
بُفَ َالُيظم ِهر َ
َ
ُعلَىُ َغميبهُأ َ
نيُي َدي ِهُوِمن ِ ِ
ِ
م ِنُارتَ ِ
ٍ
صداُ}ُسورةُاجلن ،اآليةُ.47-46ُ:والفضل كله هلل وحده ال شريك
َ م َ
ضىُم من َُرسولُفَِإنَّهُيَ مسلكُم منُبـَ م ِ َ م َ م َ
ُخلمفه َُر َ
له ،فضل علم وعملُ.نصرُواهلاليل ،مرجعُسابق...234 ،233/0 ،بتصرف.

(ُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابق.010/ ،06 ،
(ُ)2ابنُجرير ،مرجعُسابق.06/03 ،
(ُ)3كذاُ"فراغُأبيضُيفُاألصل"ُولعلُاحملذوفُكلمةُ"وكررت"ُالستقامةُاملعىنُولثبوهتاُيفُابنُجرير ،مرجعُسابق.010/06 ،
(ُ)6كذاُيفُاألصلُ.ويفُ(د)ُزيادة"ملا"ُ.ولعلهاُالصوابُالستقامةُاملعىنُولثبوهتاُيفُابنُجريرُ،املرجعُالسابق.
(ُ)7سورةُالنمل ،اآلية.3ُ:
(ُ)2سورةُاملؤمنون ،اآلية.33ُ:
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َرسلُبهُإليه(ُ،)0فقالُيوسفَ{ُ:ال ُيَأمتِيك َماُطَ َعام ُتـ مرَزقَانِِه ُإَِّال ُنَـبَّأمتك َماُبِتَأم ِويلُِِه} ُإىلُقولهُ:
معلوماُفأ َ
ُهلماُفعدلُهبماُ،وقالُ:
{يَ مشكرو َُن}ُ،فلمُيدعاهُيعدلُهبماُ،وكرهُالعبارةُهلماُفلمُيدعاهُحىتُيعرب
َ

ُالسج ِن ُأَأَرباب ُمتَـ َفِّرقو َن ُخيـر ُأَِم ُاللَّه ُاُلمو ِ
{ يا ِ
احد ُالم َق َّهارُ}إىل ُقوله{ُ :يَـ معلَمو َُن} ُفلمُ
َم
َ َ
ُصاح َِيب ِّ م م َ
َ
ِ
يدعاهُحىتُعرب ُهلماُفقال{ُ:ياُص ِ
صلَبُ
اُوأ ََّم م
اح َِيب ِّ
اُاآلَ َخر ُفَـي م
َ َ
ُالس مج ِن ُأ ََّماُأ َ
َحدك َماُفَـيَ مسق َ
يُربَّه ُمخَمر َ

فَـتَأمكل ُالطَّيـر ُِمن ُرأم ِس ُِه}قاال(ُ :)4ما ُرأينا ُشيئاُ ،إمنا ُكنا ُنلعبُ ،قال{ُ :ق ِ
ُاأل مَمر ُالَّ ِذي ُفِ ِيهُ
ض َي م
م م َ
ان}(ُ .)3
تَ مستَـ مفتِيَ ُِ

ُوقولُهَُ{ُ:ال ُيَأمتِيك َماُطَ َعام ُتـ مرَزقَانِِه ُإَِّال ُنَـبَّأمتك َماُبِتَأم ِويلِ ِه ُقَـمب َل ُأَ من ُيَأمتِيَك َما} ُمعناهُ:الُيأتيكماُطعامُ

ترزقانهُيفُاليقظةُالُيفُالنومُ،وإمناُأعلَ َمهماُ،علىُهذاُالقولُأنُعندهُماُيؤولُإليهُأمرُالطعامُالذيُ
يأتيهماُمنُعندُامللكُومنُعندُغريهُ،ألنهُقدُعلمُالنوعُالذيُإذاُأتامهاُ،كانُعالمةُلقتلُمنُأتاهُ
ِ
ةُلغريُذلكُ،فأخربمهاُأنهُعندهُع ملمُذلك(ُ ُ.)2
ذلكُمنهماُ،والنوعُالذيُإذاُأتاهُكانُعالم

ِ َّ ِ ِ ِ
وب} ُأيُ:اتبعتُدينهمُالُدينُأهلُ
اق َُويَـ معق َُ
يم َُوإِ مس َح َ
وقوله تعالىَ { :واتَّـبَـ معت ُملةَ ُآَبَائيُإبمـَراه َ
الشركُ،ماُكانُلناُأنُجنعلُهللُشريكا ُيفُعبادتهُوطاعتهُ،بلُالذيُعليناُإقرارناُباأللوهيةُوالعبادةُلهُ

ِ
ض ِل ُاللَّ ِه ُعلينا}أيُ:إتباعيُملةُآبائيُعلىُاإلسالمُ،وتركيُ{ ِملَّةَ ُقَـ موٍم َُال ُيـ مؤِمنو َنُ
ك ُِم من ُفَ م
{ َُذل َ
بِاللَّ ِه َُوه ممُبِ ماآلَ ِخَرةُِه ممُ َكافِرو َُن}ُ{ َواتـَّبَـ معتُ}ُُمنُفضلُاهللُالذيُتفضلُبهُعليناُ،فأنعمُإذُأكرمناُ

(ُ)0القيسي ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،مرجعُسابقُ.3363/3 ،املاوردي ،مرجعُسابق.37/3 ،
(ُ)4يفُ(د)ُ"فقاال"ُ.
(ُ)3ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4027/7 ،
(ُ)2ابنُجرير ،مرجعُسابق.014/06 ،
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بهُ،وذلكُأيضا ُمنُفضلُاهللُعلىُالناسُ،إذُأرسلناُإليهمُدعاةُإىلُتوحيدهُوطاعته(ُ،)0ولكنُمنُ
يكمفرُباهللُالُيشكرُذلكُمنُفضلهُعليهُألنهُالُيعلمُماُأنعمُاهللُبهُعليهُ،وذكرُأنُأباُالدرداء(ُُُ)4
ُشاكِ ِرُنِعم ٍةُ َغيـرُممنـع ٍم ِ
ِ
ُح ِام ِلُفِ مق ٍهُ َغ مِريُفَِق ٍُيهُ(ُ.)3وقدُتضمنتُ
يُ،ور َّ
كانُيقولُ:يَاُر َّ
ب َ مَ م َ َ
ب َ
ُعلَميه َُالُيَ مدر َ
اآلياتُالبيانُعماُتوجبهُإخالصُالدعاءُهللُجلُوعزُمنُاإلجابةُعلىُماُفيهُمنُاملصلحةُواخلريُ
والربكةُ،مباُيؤديُإىلُالطاعةُبدالُمنُاملعصيةُ،والبيانُعماُيوجبهُاهلوىُمنُاإلقدام ُعلىُالشيءُ
الذيُيزجرُعنهُالعقلُمعُالرؤيةُلآلياتُووضوحُالدالالتُ،والبيانُعماُيوجبهُلطفُاهللُعزُوجلُ
فماُسببهُلنجاةُيوسفُبالعملُمنُإجيابُاحلقُعلىُمنُعربُلهُالرؤياُوأحسنُيفُجوابهُعنُالفتياُ،
والبيانُعماُيوجبهُلزومُالطاعةُهللُجلُوعزُمنُالتفضيلُبالعلمُالذيُجيلُبهُالقدرُوحيياُبهُالقلبُ
وتعلوُاملنزلةُويستحقُبهُالرئاسةُ،والبيانُعماُيوجبهُالدعاءُإىلُاحلقُبالدليلُالواضحُمنُاإلتباعُلهُ
واالعتقادُبصحتهُيفُأمورُالدينُاليتُهيُأكربُاألمورُوأجلُاملطلوبُ .
القول في الوقف والتمامُ :
ُ
ُالس ِميع ُالمعلِيمُ} ُحسن(ُ،)2وكذاُ{ح َّىت ِ
ني}{ُ،قَـمب َل ُأَ من ُيَأمتِيَك َما}ُُكاف(ُ )0عندُ
ُح ٍُ
{إِنَّه ُه َو َّ
َ
َ
أيبُحامتُ ُ،

(ُ)0ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.013/06 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4023/7 ،
(ُ)4عوميرُبنُمالكُبنُقيسُاألنصاري ،تُُ34هــُ.صحايب ،وهوُأحدُالذينُمجعواُالقرآن ،حفظاُ ،علىُعهدُالنيبُ–ُصلىُاهللُ
عليهُوسلمُ -بالُخالفُ.ماتُبالشامُ.املوصلي ،احلافظُأبوُالفتحعبدُاألزديُ(تُ 372ُ:هـ) ،أسماء من يعرف بكنيته من
أصحاب الرسول صلى اهلل عليه وسلمُ،تُ:ودراسةُوتعليقُ:أنورُحممودُزنايت،جامعةُعنيُمشسُُ.42/0ابنُعبدُالرب ،مرجع
سابق.532/3،
(ُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابق.012/06 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4023/7 ،وابن أبي الدنيا ُيفُالشكر،تُ:بدرُالبدرُ،
املكتبُاإلسالمي(ُ،رقمُ)60وابنُعساكرُيفُتاريخ دمشقُ،تُ:عمروُبنُغرامةُالعمرويُ،دارُالفكرُ.042/27،واملزيُ،مرجعُ
ُفقهُغ ِري ٍ
وربُحامل ٍ
ِ
ُفقيه"ُُ.
ُنعمةُغريهُ،ومنع ٍمُعليهُالُيدريُ،
سابق"ُ.273/44ُ،ربُشاك ِر ُِ
(ُ)2قالُ:كافُالداين ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،مرجعُسابق ،صُ.346األنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد،
مرجعُسابق ،صُُ.053قالُ:كافُاألمشوين ،مرجعُسابق ،ص.053
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()4
ِ ِ
يب}ُ:متام(ُ،)3وهوُقولُنافعَ {ُُ،ماُ َكا َنُلَنَاُأَ منُن مش ِرَكُبِاللَّ ِهُ
َّاُعلَّ َم ِين َُرُِّ
ُوقالُاألخفش َ {ُ:ذلك َماُمم َ

َّاس}ُُكاف(ُ )3عند ُغريمهاَ{ُ ،الُ
ُش مي ٍُء}ُُكاف(ُ ،)2وهو ُمتام ُعند ُنافع{ُ ،علينا َُو َعلَى ُالن ُِ
ِم من َ
يَ مشكرو َُن}ُمتام(ُ .)6
وجل:
وقولُهُ َّ
عز َّ
ﮋ ﭮ ﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ ﭷﭸﭹﭺﭻﭼ ﭽ
ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ
ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ

(ُ)0النحاس ،القطع واالئتناف ،مرجعُسابق ،صُ.333الداين ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،مرجعُسابق ،صُ.346قالُ:
أحسنُمنُالوقفُعلىُمنُاحملسننيُاألنصاري ،املرجعُالسابقُ.األمشوين ،املرجعُالسابق.
(ُ)4هارونُبنُموسىُبنُشريكُاألخفشُأبوُعبدُاهللُالتغليبُالدمشقيُاملقرئ(.تُ311ُ:ه)ُشيخُاملقرئنيُيفُوقتهُبدمشق ُ
قرأُعليُ:هشامُبنُعمارُوعبدُاهللُبنُذكوانُ.الذهيبُُ،تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالمُُ،مرجعُسابق.224/02 ،

(ُ)3النحاس ،القطع واالئتناف ،مرجعُسابق ،ص.333قالُ:الداين ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،مرجعُسابق ،صُ،346
كافُعندُاألنباري ،أبوبكرُحممدُبنُقاسمُبنُبشار ُ(ت342ُ:ه) ،إيضاحُالوقفُواالبتداُيفُكتابُاهللُعزُوجل ،تُ:حميُ
الدين ُعبدالرمحن ُرمضان(دمشقُ :مطبوعات ُجممع ُاللغة ُالعربية0350 ،ه0570-م)ُ .744/4 ،قالُ :حسن ،األنصاري،
المقصد لتلخيص ما في المرشد ،مرجعُسابق ،صُُ.053وهوُعنداألمشوينُكاف ،مرجعُسابق ،ص.053
(ُ)2قالُ:كافُعندُأيبُحامت ،النحاس ،القطع واالئتناف ،مرجعُسابق ،صُُ.333الداين ،المكتفى في الوقف واالبتدا،
مرجعُسابق ،صُ.346قالُ:حسنُ.األنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،مرجعُسابق ،صُُ.053األمشوين ،مرجعُ
سابق ،ص.053
(ُ )3النحاس ،القطع واالئتناف ،مرجع ُسابق ،صُ .333قالُ :أكفى ُمن ُالوقف ُعلى ُباهلل ُمن ُشىء ُالداين ،المكتفى في
الوقف واالبتدا ،مرجعُسابق ،صُُ.346قالُ:حسنُ.األنصاري ،المرجع السابقُ.قالُاألمشوينُ:ليسُبوقفُلتعلقُماُبعدهُ
استدراكاُوعطفاُُ.األمشوين ،املرجعُالسابق.
(ُ)6النحاس ،المرجع السابقُ.الداين ،المرجع السابقُ.األنصاري ،المرجع السابقُ.األمشوين ،المرجع السابق.
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ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ
ﯘﯙﯚﯛﯜ ﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤ ﯥﮊ ُ

{يا ُص ِ
ُالس مج ُِن}نداء ُمضافُ ،وحذفت ُالنون ُلإلضافة(ُ ،)0واألصلُ :صاحبنيُ ،فكسرتُ
اح َِيب ِّ
َ َ

الياء ُاللتقاء ُالساكنني{،أَأ مَربَاب ُمتَـ َفِّرقو َُن} ُابتداء ُوخربُ ،ودخلت ُألف ُاالستفهام ُللتقريرُ
احدُ}نعتُهللُ،والتقدير{ُ:أَِم ُاللَّه ُالمو ِ
والتوبيخ({ُ ،)4أَِم ُاللَّهُ} معطوف{ُ،المو ِ
احد ُالم َق َّهارُ}خربُ
َ
َ

وها}َ { ،ما}حرف ُنفي
مجلة ُمعطوفة ُعلى ُمجــلة { َما ُتَـ معبدو َن ُِم من ُدونِِه ُإَِّال ُأ م
َمسَاء َ
ُمسَّميتم َ

(،)3

َمسَاءُ}نصب ُب ـ ـ ُ{تَـ معبدو َُن}،
{ ِم من ُدونُِِه}متعلق ُب ـ ـ ُ{تَـ معبدو َُن}{ ،إَُِّال} ُاجياب{ ،أ م

هم}(ُ)3
َمسَاءُ}{ ،أَنمـت مُم} ُتوكـيد ُللتاء ُوامليم(َ {ُ ،)2وآَبَاؤ مُ
وها} ُيف ُموضع ُالنعت ُلـ ـ{أ م
{ َمسَّميتم َ
()6
وها} ُوالثاينُ
م
ت
ي
مس
{
ـ
ل
األلفُمفعولُأولُ
و
اهلاءُ
و
كيدُ،
ـنُللتو
س
ُ،وح
عطفُعلىُالضمريُاملتصل
َّ
َ
م َ

ان}َ {ُ ،ما}حرف ُنفـيُ،
وها} ُءآهلة(َ {ُ ،)7ما ُأَنمـَزَل ُاللَّه ُِهبَا ُِم من ُس ملطَ ٍُ
حمذوف ُتقديره ُ{ َمسَّميتم َ

ُاحلكمم ُإَِّال ُلِلَُِّه}{ُ ،إِ ُِن} ُمبعىنُ
{ ِهبَا} ُمتعــلق ُبـ {أَنمـَزَُل} ُوكـذا ُ{ ِم من ُس ملطَ ٍُ
ان}{ُ ،إِ ِن م

(ُ)0صايف ،مرجعُسابقُ.230/04 ،درويش ،مرجعُسابقُ.252/2 ،الدعاس ،مرجعُسابق.22/4 ،
(ُ)4ينظرُ،املراجعُالسابقة.
(ُ)3درويش ،مرجعُسابق.253/2 ،
(ُ)2املرجعُالسابق.
ابُ{ُوآبَاؤك ممُ}ُللنصُالقرآينُواهللُأعلم.
(ُ)3كذاُيفُاألصلُ.والصو
َ

(ُ )6درويش ،مرجع ُسابقُ .413/4 ،العكربي ،التبيان في إعراب القرآن ،مرجع ُسابقُ .733/4 ،الباقويل ،مرجع ُسابق،
.355/4
(ُ)7ابنُجرير ،مرجعُسابق.063/03 ،السمرقندي ،مرجعُسابقُ.347/0 ،اخلازن ،مرجعُسابق.345/4 ،
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احلكممُ}ُرفِعُباالبتداءُ،و{إَِّالُلِلَُِّه}ُاخلربُمتعلقُمبعىنُاالستقرار{ُ،أ ََمَرُأََّالُتَـ معبدواُإَِّالُ
مـا(ُ،)0و{ م

إِيَّاهُ}ُ{تَـ معبدوا}ُ(ُ )4

(ُ)0يفُ(د)ُزيادةُ"زائدةُالُيتعلقُبشيء"ُ.ولعلهُحتريفُمنُالناسخ.
(ُ)4كذاُيفُاألصلُوالصوابُ{إِيَّاه}ُبـُ{تَـ معبدوا}ُ،الستقامةُاملعىنُُ.ولعلهُتصحيفُمنُالناسخُ،واهللُتعاىلُأعلم.
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كُالدِّينُالم َقيِّمُ}ُابتداءُوخربُ،و { الم َقيِّمُ}ُنعتُلـُ{الدِّينُ}ُ،و
نصب(ُ)0بـ{تَـ معبدوا}َ {ُ،ذلِ َُ

ك} ُاسمُإشارةُإىلُماُأمرُبهَ {ُ،ولَ ِك َّن ُأَ مكثَـَر ُالن ِ
َّاس َُال ُيَـ معلَمو َُن} ُمثلُماُتقدم{ُُ،أ ََّماُ
{ذَلِ َُ

()4
ِ
َحدك َما}ُ
أ
{
الشرطُ،
ُ،أيُ:وفيهاُمعىنُ
يُربَّه ُمخَمرا} ُ{أ ََّما}تفصيلُماُجلملته
َ
أَ
َحدك َماُفَـيَ مسق َ

رفعُباالبتداء{ُ،فَـيَ مس ِقي}اخلربُ،ودخلتُالفاءُملاُيفُالكالمُمنُمعىنُالشرطُ،و{ َربَّهُ}ُنصبُبـُ

صلَبُ}ُمعطوفُمثلُماُتقدم{ُ،فَـتَأمكلُالطَّميـر ُِم منُ
يسقى{ُ،مخَمرا}مفعولُثانَ {ُ،وأ ََّم م
اُاآلَ َخرُفَـي م

رأم ِس ُِه} ُمعطوف ُعلى{فَـيصلَبُ}ُ ،و{ ِم ُن ُرأم ِس ُِه} ُمتعلق ُبـ ُتأكل{ُ ،ق ِ
ُاأل مَمرُ}ُ،
ض َي م
م
م َ
َ

{ق ِ
ان}ُ،
ض َُي}فعلُماُملُيسمُفاعله {ُ،ماأل مَمرُ} ُاسمُماُملُيسمُفاعله{ُ،الَّ ِذيُفِ ِيه ُتَ مستَـ مفتِيَ ُِ
اج ُِممنـه َما}ُ
{الَّ ِذي} ُنعتُلمأمرُ،و {فِ ُِيه} ُمتعلقُبـ{تَ مستَـ مفتِيَ ُِ
ان}َ {ُ،وقَ َال ُلِلَّ ِذيُظَ َّن ُأَنَّه ُنَ ٍ
اج}ُخربُ،
اج}"فنجيان"(ُُ)3لوقوعُالظنُعليه(ُ،)2واهلاءُاسمُأنُُ،و{نَ ٍُ
الالمُمتعلقةُبـُقال{ُ،أَنَّهُنَ ٍُ

واألصل ُناجي ُاستثقلت ُالضمة ُعلى ُالياء ُفحذفتُ ،فسكنت ُوبعدها ُالتنوين(ُ )3فحذفت ُاللتقاءُ

(ُ)0يفُ(د)ُزيادةُ"بأنُ{إَِّالُإِيَّاه}ُنصب".
(ُ)4يفُ(د)ُ"أمجلته".
(ُ)3كذاُيفُاألصلُ"فنجيان"ُولعلهُحتريفُمنُ"فتحُأن"ُألنُمهزةُ"أن"ُتفتحُإذاُسدُمصدرُمؤولُمسدهاُمعُامسهاُوخربهاُلقولُ
ابن ُمالكُ :ومهزُ"إن" ُافتحُلسد ُمصدرُ ...مسدها ُويف ُسوىُذاك ُاكسر"ُ.إن" ُاملكسورة ُأصل ،واملفتوحة ُفرعها ُعلى ُأصحُ
األقوال ،فلذلكُيستدامُكسرهاُماُملُتؤولُهيُومعموهلاُمبصدرُفتفتحُوجوباُإنُلزمُالتأويلُحنوُ"بلغينُأنكُفاضل"ُأيُ:فضلك،
وجوازاُإنُملُيلزمُ،واحرتزُبالبدءُمنُحنو"ُ:جاءُالذيُيفُظينُأنهُفاضل"ُ.ابنُقاسم ،أبوُحممدُبدرُالدينُحسنُبنُعبدُاهللُبنُ
علي ُاملراديُاملصريُاملالكيُ(ت725ُ:هـ) ،توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك ،شرحُوحتقيقُ:عبدُالرمحنُ
عليُسليمان ،أستاذُاللغوياتُيفُجامعةُاألزهر ،ط( ،0دارُالفكرُالعريب0242 ،ه4112-م)ُ.342/0 ،والستقامةُاملعىنُواهللُ
تعاىلُأعلمُ.
(ُ)2ابنُعطية ،مرجعُسابق.426/3 ،
(ُ)3يفُ(د)ُزيادةُ"ساكن".
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ك}متعلقُ
اج}{ُ ،عِمن َد َُربِّ َُ
الساكنني(ُ ،)0يقالُ :جنا ُجنوا ُوجناء(ِ {ُ ،)4ممنـه َما} ُمتعلق ُبـ {نَ ٍُ
ين}{ُ،فَأَنمساه ُالشَّيطَان ِ
ث} ُالفاءُعاطفةِ{ُ،يفُ
ُذ مكَر َُربُِِّه} ُالفاءُجوابُاألمر{ُ،فَـلَبِ َُ
بـ{اذمك مرِ ُ
م
َ

ضع ِ
ِ
ني}ُنصبُبـ "لبث"ُ،واهلاءُيفُ{فَأَنم َساهُ}ُتعودُعلىُ
ُسنِ َُ
ِّ
الس مج ُِن}ُِيفُمتعلقةُبـُ"لبث"{ُ،ب م َ
يوسفُ،وقيلُ:علىُالساقي(ُ .)3

القول في المعنى والتفسيرُ :
ُ
{ياُص ِ
ُالس مج ِن ُأَأ مَربَاب ُمتَـ َفِّرقو َُن}ُ،ذكرُأنُيوسفُ-عليهُالسالمُ -قالُهذاُالقولُللفتينيُ
اح َِيب ِّ
َ َ
اللذينُدخالُمعهُالسجنُ،ألنُأحدمهاُكانُمشركاُ،فدعاهُهبذاُالقولُإىلُاإلسالمُ،فقالُ:ياُمنُهوُ

ُاجلَن َِّةُ
َص َحاب م
يفُالسجنُ،وجعلهماُصاحبيهُلكوهنماُفيهُ،كماُقالُتعاىلُلسكانُاجلنة{ُ:أولَئِ َ
ك ُأ م

ِ
اُخالِدو َُن}(ُُ)2فسماهمُأصحاهباُلكوهنمُفيهاُ(ُ،)3وكذلكُقالُألصحابُالنارُ .
ه ممُف َيه َ

ُوقوله تعالى{ :أَأ مَربَابُمتَـ َفِّرقو َُن}ُيقولُأعبادةُأربابُشىتُمتفرقونُواآلهلةُالُتنفعُوالُتضرُخريُ،
أمُعبادةُالواحدُالذيُالثاينُلهُيفُقدرتهُوسلطانهُالذيُقهرُكلُشيءُفذلُلـهُوسخره ُ ُفأطاعهُ

(ُ)0سيبويه ،مرجعُسابقُ.430/0 ،ابنُالسراج ،مرجعُسابق.72/3 ،ابنُالوراق ،مرجعُسابقُ.332/0 ،
(ُ )4الفراهيدي ،العين ،مرجع ُسابق-.026 ،027/ ،ابن ُسيده ،أبو ُاحلسن ،علي ُبن ُإمساعيل ُاملرسي ُ(ت232ُ :هـ)،
المخصص ،تُ :خليل ُإبراهم ُجفال ُط(0بريوتُ :دار ُإحياء ُالرتاث ُالعريب0207 ،هـ0556-م)ُ .023/4 ،ابن ُفارس ُأبوُ
احلسني ،أمحدُبنُزكرياءُالقزويينُالرازي( ،ت353ُ:هـ) ،معجم مقاييس اللغة ،تُ:عبدُالسالمُحممدُهارون( ،دارُالفكر،
0355هـ0575-م).355/3 ،
(ُ)3الكرماين ،مرجعُسابقُ.332/0 ،البغوي ،مرجعُسابقُ.422/2 ،أبوحيان ،مرجعُسابق.421/6 ،
(ُ)2سورةُالبقرة ،اآليةُ.04ُ:سورةُاألعراف ،اآليةُ.24ُ:سورةُيونس ،اآلية.46ُ:سورةُهود ،اآلية.43ُ:
(ُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابق.012/06 ،
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()0
وها ُأَنمـت مم َُوآَبَُاؤك مُم} ُأيُ :ماُ
طوعا ُأو ُكرهاُ  .ثم قالَ { :ما ُتَـ معبدو َن ُِم من ُدونِِه ُإَِّال ُأ م
َمسَاء َ
ُمسَّميتم َ

تعبدونُمنُدونُاهللُ،فجمعُتعبدونُ،واملخاطبُاثنانُ،فالوجهُ:أنهُأرادمهاُومنُهوُمثلهماُعلىُ
الشركُباهللُممنُهوُمقيمُمبصرُمنُأهلها(ُ،)4وجيوزُأنُيكونُجعلُالتثنيةُمجعاُ،ألهناُضمُشيءُإىلُ

شيءُ،كماُقالَ {ُ:ع َسىُاللَّه ُأَ من ُيَأمتِيَِين ُهبِِ مُم} ُوإمناُيريدُيوسفُوأخاهُ،فقالَ {ُ:ماُتَـ معبدو َن ُِم منُ

وها ُأَنمـت مم َُوآَبَاؤك مُم} ُأيُ :أنتمُجعلتم ُهذهُاألصنام ُآهلة ُوأربابا ُتشبيها ُهلا ُيفُ
دونِِه ُإَِّال ُأ م
َمسَاء َ
ُمسَّميتم َ
أمسائهاُباهللُتعاىلُعنُأنُيكونُلهُشبهُأوُمثلُ،وقدُكانُدهلمُعلىُتوحيدُاهللُبقوله{ُ:أَأ مَربَابُ

متَـ َفِّرقو َنُخيـرُأَِمُاللَّهُالمو ِ
احدُالم َق َّهارُ}ُ .
َم
َ

()3
ضع ُهلم ُعلى ُأن ُتلكُ
ُثم قالَ {ُ :ما ُأَنمـَزَل ُاللَّه ُِهبَا ُِم من ُس ملطَ ٍُ
ان} ُيقولُ :مسيتموها ُ ،هباُوال َُو َ

ُاحلكممُإَِّالُلِلَُِّه}ُأيُ:وماُ
األمساءُأمساؤهاُدليالُوالُحجةُ،ولكنهاُاختالقُمنهمُهلاُوافرتاء({ُ،)2إِ ِن م

القضاء ُيف ُاخللق ُواالستعباد ُواألمر ُوالنهي ُإال ُهللُ ،وهو ُالذي ُ{أ ََمَر ُأََّال ُتَـ معبدوا ُإَِّال ُإِيَّاهُ} ُأنتمُُ

ِ
ك ُالدِّين ُالم َقيِّمُ} ُأيُ:هذاُالذيُدعوتكمُإليـهُمنُالرباءةُمنُعبـادةُماُســوىُ
ومجيعُخلقهَ {ُ،ذل َ

اهللُ،هوُالدينُالقيـمُالذيُالُاعوجـاجُفيه(ُ،)3ولكـنُأكثرُأهـلُالشركُباهللُجيهـلونُذلكُوالُيعلمونُ

(ُ)0ابنُجرير ،مرجعُسابق.062/03 ،الثعليب ،مرجعُسابق.442/3 ،الواحدي ،مرجعُسابق.327/0 ،فائدُ:الشرع جاء مبيناُ
للواقع يف معرفة اهلل بصفاته حسنة يف نفسها فهوُليس حمدث احلسنُوكذلكُتقرير احلقائق التارخيية بديانة القبط الوثنيةُوإثباتُ
صفةُالقهرُوالوحدانيةُوالربوبيةُواأللوهيةُهللُتعاىلُواملعبودُحبقُعزيزُقهارُ.نصرُواهلاليل ،مرجعُسابق.236 ،274/0 ،
(ُ)4ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.013/06 ،الشوكاين ،مرجعُسابق.33/3 ،
(ُ)3زيادةُيفُ(د)ُ" بأمساءُملُيأذنُاهللُلكمُأن تسموهاُ".فائدةُ:الدعوة إىل التوحيد أمر ال بد منهُ ،وأن الشرك ال هوادة يفُ
إنكاره وال مداهنة يف حماربتهُ،فال جيوز ملسلم أن حيايب ويداهنُيفُدينه.نصرُواهلاليل،مرجعُسابق.223/0ُ،
(ُ)2ابنُجرير ،مرجعُسابق.063/03 ،
(ُ)3القيسي ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،مرجعُسابق.3365/3 ،الصابوين ،حممدُعلي ،ط( ،0القاهرةُ:دار ُالصابوينُللطباعةُ
والنشرُوالتوزيع0207 ،هـ0557-م).26/4 ،
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ُالسج ِن ُأ ََّماُأَحدكماُفَـيس ِ
حقيقته({ُ،)0ياُص ِ
يُربَّه ُمخَمرا}يقولُتعاىلُخمربا ُعنُيوسفُللذينُ
ق
يب
اح
ِ
ِّ
م
َ َ َم َ
َ َ َ
دخال ُمعه ُالسجن{ُ :يا ُص ِ
َحدك َما} ُوهو ُالذي ُرأى ُأنه ُيعصر ُمخرا ُفيسقيُ
اح َِيب ِّ
َ َ
ُالس مج ِن ُأ ََّما ُأ َ
سيدهُ،وهوُملكهمُفإنهُيكونُصاحبُشرابهُ،قالُابنُزيد(ُ:)4وأماُاآلخرُ،الذيُرأىُأنُعلىُرأسهُ

خبزاُتأكلُالطريُمنهُفيصلبُ{فَـتَأمكل ُالطَّميـر ُِم من َُرأم ِس ُِه}ُ،فذكرُأنهُملاُعرب ُهلماُماُأخرباهُأهنماُ
رأياهُيفُمنامهماُقاالُلهُ:ماُرأيناُشيئاُ،فقالُهلما{ُ:ق ِ
ُاأل مَمرُ} ُأيُ:فرغُمنُاألمرُالذيُفيهُ
ض َي م

استفتيتماين ُووجب ُحكم ُاهلل ُعليكما ُبالذي ُأخربتكما ُبه ُحنو ُما ُروي ُعن ُابن ُمسعود(ُ ُ )3وابنُ
إسحاقُوابنُجريجُوجماهد(ُ .)2
ِِ
اج ُِممنـهماُاذمكرِين ِ
ك}(ُ)3قالُيوسفُللذيُعلمُأنهُناجُمنُ
ُعمن َد َُرُبِّ َُ
وقولُهَُ {ُ:وقَ َالُللَّذيُظَ َّنُأَنَّهُنَ ٍ َ م

صاحبيه ُاللذين ُاستعرباه ُالرؤياُ :اذكرين ُعند(ُ )6سيدك ُوأخربه ُمبظلميت ُوإين ُحمبوس ُبغري ُجرم(ُ،)7
والعربُتسميُالسيدُرباُ،قالُاألعشى(ُ ُ:)2

(ُ)0ابنُجرير ،مرجعُسابق.066/03 ،
(ُ)4ابنُجرير ،مرجعُسابق.017/06 ،
(ُ)3عبدُاهللُبنُمسعودُبنُاحلارثُبنُهذيلُ،عدُسادسُرجلُيفُاإلسالمُُ،كينُبأيبُعبدُالرمحنُ،وهوُأكثرُأصحابُالنيبُصلىُ
اهللُعليهُوسلمُأخذاُللقرآنُالكرميُمنُفمهُ،تويفُسنةُ34هــُباملدينةُ،ودفنُبالبقيعُ،وهوُابنُبضعُوستنيُسنةُ.ابنُسعدُ،مرجعُ
سابقُ.461/4ُ،ابنُعبدُالربُ،مرجعُسابقُ.527/3ُ،البغوي ،مرجعُسابقُ.423/2 ،اخلازن ،مرجعُسابق.331/4 ،
(ُ)2صايف ،مرجعُسابقُ.247/04 ،درويش ،مرجعُسابقُ.253/2 ،الدعاس ،مرجعُسابق.27/4 ،
(ُ)3يفُ(د)ُزيادةُ"أي".
(ُ)6جماهد ،مرجعُسابق ،صُُ.357ُ،ُ356ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4022/7 ،
(ُ)7ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.065/03 ،القيسي ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،مرجعُسابقُ.3371/3 ،
(ُ )2األزهري ُاهلروي ،تهذيب اللغة ،مرجع ُسابقُ .435/3 ،اجلوهري ،مرجع ُسابقُ .522/4 ،ابن ُمنظور ،مرجع ُسابق،
.244/3
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()0
ش َدا
ِّر ن ْع َمةًُ*** َوإذَا تُـنُوش َد بالمهارق أَنْ َ
َربِّي َكريم َال يُ َكد ُ

ُويقالُ:سقىُوأسقىُمبعىنُ(ُ ُُ)4
كماُقالُلبيد(ُ ُ:)3
والقبائل من هالل
وأس َقى *** نُ َم ْيـ ًرا
َس َقى قومي بني َم ْجد ْ
َ

()4

()3
ُماءُفـَراتا}(ُ )6
م
اك
ن
ـ
ي
ق
َس
أ
و
{
ُ،قالُاهللُعزُوجلُ:
ُويقالُ:سقاهُناولهُفشربُوأسقاهُجعلُلهُسقيا
َ
َ
َ مم مَ

وكانُقتادة(ُُ)7يوجهُالظنُيفُهذاُاملوضعُإىلُالذيُهوُخالفُاليقنيُ،وقالُغريهُليسُكذلكُأمرُ
األنبياءُ،وإنهُيقنيُألنهُغريُجائزُأنُختربينُخبربُعنُأمرُأنهُكائنُمثُالُيكون(ُ،)2وأنهُغريُكائنُمثُ

(ُ)0النحاس ،معاني القرآن الكريم ُتُ:حممدُعليُالصابوينُ،ط(،ُ 0مكةُاملكرمةُ:جامعةُأمُالقرى0215 ،هـ)ُ)242/3 ،
املهرقُ:الصحيفةُ.األزهريُاهلرويُ ،تهذيب اللغةُ ،مرجعُسابقُ،
يقولُ:إذاُنوشدُمباُيفُالكتبُأجاب ،أيُإذاُسئلُأعطىُ.و ُ
بابُاهلاءُوالقافُوالراء.432/3ُ،ابنُمنظورُ،مرجعُسابقُ،فصلُاهلاءُ.362/01،القرطيب ،مرجعُسابقُ.052/5 ،
(ُ)4الزجاج ،مرجعُسابقُ.415/3 ،أبوُحيان ،مرجعُسابق.475/6 ،
(ُ)3لَبِيدُبنُربيعةُبنُمالك،أبوُعقيلُالعامريُتُ20ُ:هـُ.أحدُالشعراءُيفُاجلاهليةُ،منُأهلُعاليةُجندُ،وكانُيقالُألبيهُ«ربيعُ
املقرتين»ُلسخائهُ.أدركُاإلسالم ،وهوُأحدُأصحابُاملعلقاتُ.وقتلتهُبنوُأسدُىفُحربُبينهمُوبنيُقومهُ.ابنُقتيبةُالدينوريُ،
الشعر والشعراءُ،مرجعُسابقُ.466/0ُ،ابنُسعدُ،مرجعُسابقُ.017/6 ،اجلمحيُ،مرجعُسابق.043/0،
ومنُالس َماءُأوُهنرُجيريُ:
(ُ)2األخفش ،مرجعُسابقُ.364/4 ،قالُاألزهري"ُ:العربُتقولُلكلُماُكانُمنُبطونُاألنعام،
َّ
أسقيتُأيُ:جعلتُشرباُلهُوجعلتُلهُمنهُس مقيَا ،فإذاُكانُللشفةُقالواُ:سقىُوملُيقولواُ:أسقى"ُاألزهريُاهلروي ،تهذيب اللغة،

مرجعُسابقُ.442/5 ،اجلرجاين ،أسرار البالغة ،مرجعُسابقُ.023/0 ،
ِ
يُعلَمي ِه ُأَ مكثَـر ُأ مَه ِل ُاللُّغَ ِة ُأ َّ
ب ُاملاءَ ُِيفُ
ُس َقاه ُنَ َاولَه ُفَ َش ِر َُ
(ُ)3األخفش ،مرجعُسابق.364/4 ،قَ َ
ال ُالن َّ
ُص َّ
َّحاسُ:الَّذ َ
ب ،أ مَو َ
ُم مع َىن َ
َن َ
ِِ
ُماء ُفـَراتا}سورة ُاملرسالتُ ،اآليةُ ،47ُ:القرطيبُ ،مرجعُسابق،
ُج َع َل ُلَه ُس مقيُا ،قَ َ
ال ُاللَّه ُتَـ َع َ
{ُ:وأ م
َح ملقه َُوَم مع َىن ُأ م
َس َقميـنَاك مم َ
َس َقاه َ
اىل َ
.053/5

(ُ)6سورةُاملرسالت ،اآلية.47ُ:
(ُ)7أبوحيان ،مرجعُسابق.475/6 ،
(ُ)2ابنُجرير ،مرجعُسابق.070/03 ،
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يكونُ،ودليلُذلكُيفُهذاُ:قولُيوسف-عليهُالسالمُ{ق ِ
ان}ُ،ولذلكُ
ُاأل مَمرُالَّ ِذيُفِ ِيهُتَ مستَـ مفتِيَ ُِ
ض َي م

ِِ
اج ُِممنـهماُاذمكرِين ِ
ك}(.)0
ُعمن َد َُربِّ َُ
قال {ُلُلَّذيُظَ َّنُأَنَّهُنَ ٍ َ م

وقولُه{ُ:فَأَنمساه ُالشَّيطَان ِ
خربُمنُاهللُعزُوجلُعنُغفلةُعَرضتُليوسفُمنُقبلُ
ُذ مكَر َُربُِِّه} ُ
ُ
َ
م
َ
الشيطانُنَ ِس َي ُهلاُذكرُربهُالذيُلوُأنهُاستغاثُبهُألسرعُمماُهوُفيهُخالصهُ،ولكنهُزلُهباُفأطالُ
منُأجلهاُيفُالسجنُحبسه(ُ،)4ورويُعنُابنُعباسُقالُ:قالُالنيبُصلىُاهللُعليهُوسلم"ُ:لوُملُ
يقلُيعينُُ ،يوسفُالكلمةُاليتُقالُماُلبثُيفُالسجنُطولُماُلبثُ،حيثُابتغىُالفرجُمنُعندُ

غريُاهلل(ُ .")3

(ُُ)0ابنُجرير ،مرجعُسابق.000/06 ،
(ُُ)4ابنُجرير ،مرجعُسابق.074/03 ،
(ُ)3مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي ،بابُسورةُيوسفُ-عليهُالسالم ،21/7 ،رقمُاحلديثُُ.0012قالُ:وفيهُإبراهيمُ
بن ُيزيد ُالقرشي ُاملكي ُوهو ُمرتوك.تفسري ُابن ُكثري ُط ُالعلمية ،باب ُتفسري ُسورة ُيوسف ُعليه ُالسالم ،اآليات،23ُ :
.333/2قالُ:وهذاُاحلديثُضعيفُجداُ،البداية والنهايةُالبنُكثري ،ذكرُماُوقعُمنُاألمورُالعجيبةُ.417/0 ،قالُ:واحلديثُ
الذيُرواهُابنُجريرُيفُهذاُاملوضعُضعيفُمنُكلُوجهُُتفردُبإسنادهُإبراهيمُبنُيزيدُاخلوزيُاملكيُوهوُمرتوكُ.ووافقهُالشيخُ
أمحدُالشيخُشاكرُقالُتعليقا ُعليُالطربيُ"ُ:إبراهيمُبنُيزيدُاخلوزيُالقرشي" ،مرتوكُمنكرُاحلديثُابنُجرير ،مرجعُسابق،
...004/06بتصرفُ.عبدالرزاق ،مرجعُسابقُ.343/0 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابقُ .362/2 ،
فائدة ُ:هذهُمنُُاإلسرائيلياتُعنُسببُلبثُيوسفُعليهُالسالمُيفُالسجنُلعدةُأسبابُمنهاُُ:ألهناُصورتُسجنُيوسفُ
علىُأنهُعقوبةُمن ُاهللُألجلُالكلمةُاليتُقاهلا{ُ:اذمكرِين ِ
اج ُِممنـه َما}أثناءُتعبريهُ
ك}أيُقاهلاُللساقيُالذيُ{ُظَ َّن ُأَنَّه ُنَ ٍ
ُعمن َد َُربِّ َ
م
للرؤياُلكلُمنهماُُ،معُأنهُعليهُالسالمُملُيقلُاذكرينُعندُربكُيبتغيُالفرجُمنُعندُغريُاهلل ،ألنُذلكُحمالُيفُحقُاألنبياءُ
اكُنَ مستَعِني}ُسورةُالفاحتة،
اكُنـَ معبد َُوإِيَّ َ
واملؤمننيُواملخلصنيُفاالستعانةُوطلبُالفرحُالُتكونُإالُمنُاهللُسبحانهُلقولهُتعاىل{ُ:إِيَّ َ
ال َُرسولُ
اآليةُُ.3ُ:وأمرُرسولناُالكرميُحممدُصلىُاهللُعليهُوسلمُباختاذُاألسبابُفقالُفيماُرو
الُ:قَ َ
اهُمسلمُع من ُأَِيب ُهَريمـَرُةَ ،قَ َ
َ
ِ
ك،
ىُماُيـَمنـ َفع َُ
ب ُإِ َىل ُاهللِ ُِم َن ُالمم مؤِم ِن ُالضَّعِ ُِ
ُعلَمي ِه َُو َسلَّ َم«ُ:المم مؤِمن ُالم َق ِو ُُّ
َح ُّ
ص َ
ُصلَّىُاهلل َ
يفَ ،وِيف ُك ٍّل َ
ُخميـر م
ُاح ِر م
اهلل َ
ُعلَ َ
يَ ،خميـر َُوأ َ
و ِ ِ ِ
اُشاءَُفَـ َع َُل ،فَِإ َّنُلَ موُتَـ مفتَحُ
ُش ميءُ ،فَ َالُتَـق ملُلَ موُأ ُِّ
اُوَك َذاَ ،ولَ ِك منُق ملُقَ َدرُاهللِ َُوَم َ
ك َ
َصابَ َ
َم
استَع منُباهلل َُوَالُتَـ مع َج مُزَ ،وإِ منُأ َ
َينُفَـ َع ملتُ َكا َنُ َك َذ َ
ُاأل مَم ِر ُبِالمق َّوةِ َُوتَـ مر ِك ُالم َع مج ِز َُو ِاال مستِ َعانَِةُبِاهللِ َُوتَـ مف ِو ِ
يض ُالم َم َق ِادي ِرُلِلَُِّهُ.4134/2 ،إنُاألخذُ
َع َم َل ُالشمَّيطَ ُِ
ان».صحيح مسلم ،بَاب ُِيف م
باألسبابُاليتُتؤديُإىلُالنجاةُوتؤديُإىلُإظهارُوأسبابُالرباءةُواحلقُالُيضرُوالُينايفُقطُالتوكلُعلىُاهللُُ،ويوسفُعليهُ
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ضع ِ
ث ُِيف ِّ ِ
ني} ُيقولُفلبثُيوسفُلقيلهُللناجيُمنُصاحيبُالسجنُ:
ُسنِ َُ
قوله{ُ:فَـلَبِ َ
ُالس مج ِن ُب م َ
ضع ِ
ِ
ني}عقوبةُمنُاهللُلهُبذلك(ُ،)0واختلفُيفُالبضعُفقالُبعضهمُ:ماُ
ُسنِ َُ
اذكرينُعندُسيدك{ ،ب م َ

بنيُالثالثةُإىلُاخلمسُ،وقالُقطرب(ُ:)4إىلُالسبع(ُ،)3وقالُاألصمعيُ:القولُالصحيحُمابنيُالثالثةُ
إىلُالتسع(ُ،)2وهوُمشتقُمنُبضعتُالشيءُأيُ:قطعتهُ،فمعناهُقطعهُمنُالعددُ،وقالُالفراء(ُ:)3الُ
السالمُعندماُطلبُبأنُيذكرهُعندُربهُكانُمنُهذاُالقبيلُوهوُإظهارُبراءتهُوأنهُدخلُالسجنُظلما ُوعدواُ.إنُماُحدثُ
ليوسفُعليهُالسالمُهوُابتالءُوليسُعقوبةُكماُتصورُالرواياتُاإلسرائيليةُوإمناُكانُدخولهُالسجنُلرفعةُدرجاتُوليكونُاألسوةُ
َشدُُّالن ِ
ُاأل مَُمثَل ُفَ ماأل مَمثَل)ُ.وهذاُ
ُاألَنمبِيَاء ُمثَّ م
َّاس ُبََالء م
والقدوةُيفُالصربُوالرضاُبالقضاءُوالقدرُقالُالرسولُصلىُاهللُعليهُوسلمُ(ُ:أ َ

احلديثُضعيفُجدا ُقالُعنهُاإلمامُاحلافظُالناقدُابنُكثريُلوجودُيفُسندهُسفيانُبنُوكيعُوهوُضعيفُوإبراهيمُبنُيزيدُوهوُ
أضعفُمنهُأيضاُُ،وقدُروىُعنُاحلسنُوقتادةُمرسالُعنُكلُمنهماُُ،وهذهُاملرسالتُهناُالُتقبلُمنُقبلُاملرسلُ،يفُغريُهذاُ
املوطنُفكيفُفيماُيتعلقُباألنبياءُ.يوجدُتكلفُواضحُيفُتفسيره ُالنص{ُ:فَأَنمساه ُالشَّيطَان ِ
ُذ مكَر َُربِِّه}ُسورةُيوسف ،اآليةُ:
م
َ
ُُ. 24عندماُجعلُبعضُاملفسرينُالضمريُيفُأنساهُيعودُعلىُيوسفُعليهُالسالمُوهوُغريُصحيحُُ،وإمناُالذيُجيبُأنُنعتقدهُ
أنُالضمريُيعودُعلىُالناجيُمنُاالثننيُوهوُالساقيُهوُالذيُنسيُأنُيذكرُيوسفُعندُامللكُلكيُينظرُيفُقضيتهُاليتُسجنُ
منُأجلهاُوهوُبريءُفأنسىُالشيطانُذلكُالناجيُتذكريُامللكُبقضيةُيوسفُُ،وكانُالنسيانُمنُمجلةُمكائدُالشيطانُُ،حىتُ
الُخيرجُنيبُاهللُيوسفُمنُالسجنُلزاولُالدعوةُإىلُالتوحيدُوعبادةُاهللُومقاومةُالشركُوحمارب ـ ـ ـ ـ ـ ـةُوسـ ـ ـ ــاوسُالشيطانُ،فلبتُيفُ
السجن ُمنسيا ُمظلوما ُبضع ُسنني ،وهذا ُالذي ُعليه ُأغلب ُاملفسرين ُوالذي ُأميل ُإليه ُوأرجحهُ .زهد ،مرجع ُسابق،
ص...41بتصرف.
(ُ)0ابنُجرير ،مرجعُسابق.003/06 ،
(ُ)4حممدُبنُاملستنريُبنُأمحد ،أبوُعلي ،الشهريُبقطربُتُ 416ُ:هـُحنوي ،عاملُباألدبُواللغة ،منُأهلُالبصرةُ،منُكتبهُ
"معاني القرآن"ُوُ"النوادر"ُوُ"غريب الحديث".التنوخي ،مرجعُسابقُ.24/0 ،احلموي ،شهابُالدينُأبوُعبدُاهللُياقوتُبنُ
عبدُاهللُالروميُت646ُ:هـُ،معجم األدباء = إرشاد األريب إلى معرفة األديب ُ،تُ:إحسانُعباس ،ط( ،0بريوتُ:دارُ
الغربُاإلسالميُ0202 ،هـ0553-م).4626/6 ،
(ُ)3الزجاج ،مرجعُسابق.004/3 ،السمرقندي ،مرجعُسابقُ.052/4 ،املاوردي ،مرجعُسابق.21/3 ،
(ُ)2الزجاج ،املرجعُالسابق.السمرقندي ،املرجعُالسابقُ.الثعليب ،مرجعُسابق.443/3 ،
(ُ)3حيىيُبنُزيادُبنُعبدُاهللُبنُمنظورُالديلميُُ ،موىلُبينُأسدُ(أوُبينُمنقر)ُأبوُزكرياءُ ،املعروفُبالفراءُ:إمامُالكوفينيُ،
وأعلمهمُبالنحوُواللغةُوفنونُاألدبُ.كانُيقالُ:الفراءُأمريُاملؤمننيُيفُالنحوُ.ومنُكالمُثعلبُ:لوالُالفراءُماُكانتُاللغة(.تُ:
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يذكرُالبضعُإالُمعُعشرُ،وهوُمعُالعشرينُإىلُالتسعنيُ،وماُزادُعلىُاملائةُالُيقالُفيهُبضعُ،وقدُ
تضمنتُاآلياتُالبيانُعماُيوجبهُاالستبصارُيفُالدينُمنُالدعاءُإىلُاحلقُبدليلُأنُالقادرُمباُيقهرُ
ُ
كلُشيءُسواهُأحقُباإلهليةُمنُالذليلُاملقهورُوالضعيفُاحلقريُ،والبيانُعماُتوجبهُاحلكمةُمنُ
ُوعزُ ،والبيان ُعماُ
ُجل َّ
بطالن ُتفاريق ُالعبادة ُوإخالصهاُهلل ُوحدهُبنعمه ُاليت ُال ُيقدر ُعليها ُغريه َّ
يوجبهُالعلمُمنُحسنُالفتياُيفُعبارةُالرؤياُمعُالفوزُباهلدىُيفُالدينُمباُهوُخريُيفُاآلخرةُواألوىلُ،
والبيانُعماُتوجبهُاحلكمةُمنُالتدبريُللخالصُمنُأيديُالظلمةُبرفعُاحلالُإىلُامللكُُاملعظمُليزيلُ
الفسادُوحيضُعلىُالصالحُوالسدادُأهلُالعلمُوالرشادُ ُ.
القول في الوقف والتمامُ :
ُ
{المو ِ
احدُالم َق َّهارُ}ُُكاف(ُ،)0وكذاُ{َالُيَـ معلَمو َُن}({ُ،)4فَـتَأمكلُالطَّميـر ُِم من َُرأم ِسه} ُ
َ
ضع ِ
ُمتام(ُ)3عندُاألخفش{ُ،الَّ ِذيُفِ ِيهُتَستَـ مفتِي ِ
ان}ُحسن(ُ،)2وكذاُ{بِ
ني}(ُ .)3
ُسنِ َُ
ُ
م
م َ
َ
وجل:
وقولُهُ َّ
عز َّ
ُ.023/2ُ،)417ابنُجرير ،مرجعُسابق.003/06 ،الثعليب ،املرجعُالسابقُ.القيسي ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،مرجعُسابق،
.3633/5
(ُ)0قالُ:حسن ،األنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،مرجعُسابق ،صُُ.053األمشوين ،مرجعُسابق ،ص.053
(ُ)4قالُ:تامُالنحاس ،القطع واالئتناف ،مرجعُسابق ،صُُ.333وكذاُالداين ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،مرجعُسابق،
صُُ.346وكذاُاألنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،املرجعُالسابقُ.وكذااألمشوين ،املرجعُالسابق.
(ُ)3قالُالنحاسُ:متامُعندُاألخفش ،القطع واالئتناف ،املرجعُالسابقُ.الداين ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجعُالسابقُ.
قالُ:حسنُ.األنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،املرجعُالسابقُ.وكذاُاألمشوين ،املرجعُالسابق.
(ُ)2النحاس ،القطع واالئتناف ،املرجعُالسابقُ.قالُ:تامُالداين ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،مرجعُسابق ،صُُ.347وكذاُ
األنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،املرجعُالسابقُ.وكذاُاألمشوين ،املرجعُالسابق.
(ُ)3النحاس ،القطع واالئتناف ،املرجعُالسابقُ.قالُ:تامُالداين ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجعُالسابقُ.وكذاُاألنصاري،
المقصد لتلخيص ما في المرشد ،املرجعُالسابقُ.وكذاُاألمشوين ،املرجعُالسابق.
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ﮋ ﯦﯧﯨ ﯩﯪﯫﯬﯭ ﯮﯯﯰﯱﯲ ﯳ
ﯴﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﭑ ﭒ ﭓﭔ ﭕ ﭖ ﭗ
ﭘ ﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤ ﭥﭦﭧﭨ
ﭩ ﭪﭫﭬﭭ ﭮ ﭯﭰﭱﭲﭳﭴ ﭵﭶﭷﭸ
ﭹﭺﭻ ﭼﭽﭾ ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ ﮉﮊﮋ
ﮌﮊ ُ

ان} ُنعت(ُ ُ )4لـُ
ات} ُنصب ُبـ{أ ََرى}ِ {ُ ،مسَ ٍُ
كسرت ُإن ُألهنا ُبعد ُالقول(َ {،)0سمب َع ُبَـ َقَر ٍُ
ات} ُواهلاء ُوالنون ُنصب(ُ )3بـُ
ات}{ُ ،يَأمكله َُّن} ُفعل ُمستقبل ُنعت ُلـ ُ{بَـ َقَر ٍُ
{بَـ َقَر ٍُ
{يأمكله َُّن}{ُ ،سبع ِ
ُع َجافُ} ُرفع ُبـ ُ{يَأمكله َُّن}ِ {ُ ،ع َجافُ} ُنعت ُلـ ُ{ َسمبعُ}ُ،
َم
َ
ت} ُخفض ُبإضافة ُ{ َسمبعُ}ُ
ت}عطف ُعلى ُ{ َسمب َُع} ُاألوىل{ُ ،سمنب َال ٍُ
{ َو َسمب َع ُسمنب َال ٍُ
ت}ُ ،إال ُأنه ُالُ
ت}َ {ُ ،وأ َخَُر} ُعطف ُعلى ُ{سمنب َال ٍُ
ض ٍُر} ُنعت ُلـ ُ{سمنب َال ٍُ
إليهن{ُ ،خ م
وين} ُوألفه ُألف ُقطعُ،
ات} ُنعت ُلـ ُأخرِ{ُ ،يف ُأمري}(ُ )2متعلق ُبـ ُ{أَفمـت ِ ُ
ينصرف{ُ ،يَابِ َس ٍُ

(ُ )0ابنُعطية ،مرجعُسابقُ .055/0 ،القرطيب ،مرجعُسابقُ.5/6 ،البقاعي ،مرجعُسابقُ.264/3 ،الشوكاين ،مرجعُسابق،
.322/4
(ُ )4العكربيُ ،التبيان ُيف ُإعراب ُالقرآنُ ،مرجع ُسابقُ .733/4ُ ،صايفُ ،مرجع ُسابقُ .237/04ُ ،درويشُ ،مرجع ُسابقُ،
.313/2
(ُ)3العكربيُ،التبيانُيفُإعرابُالقرآنُ،املرجعُالسابقُ.صايفُ،مرجعُسابق.237/04ُ،اخلراطُ،مرجعُسابق421/0ُ،
ِ
اي}ُ.ولعل{أ مَم ِري}ُسبقُقلمُمنُاملؤلفُأوُالناسخُ ُ،وذلكُ
()2كذاُيفُاألصل"ُأ مَمري"ُوعليهُتعقيبُيفُاحلاشيةُ"التالوة"ُ{رمؤيَ َ
ملاُوردُيفُقولهُتعاىل{ُ:أَفمـت ِوين ُِيفُأ مَم ِري}ُسورةُالنملُ،اآلية.34ُ:
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{إِ من ُكمنت مُم}{ُ ،إِ مُن} ُحرف ُشرط{ُ ،لِ ُّلرمؤيَا ُتَـ معبـرو َُن} ُالالم ُمتعلقة ُبـ ُ{تَـ معبـرو َُن} ُوجازُ
دخولُالالمُمعُتعديُالفعلُلتقدمهاُ،وجوابُالشرطُماُتقدم(ُ،)0و{تَـ معبـرو َُن}ُخربُ{كمنت مُم}ُ،
ني}ُماُحرفُنفيُو{ َمحننُ}ُ
َح َالِمُبِ َعالِ ِم َُ
اُحننُبِتَأم ِو ِيل م
{أ م
َح َالٍُم}ُابتداءُوخربَ {ُ،وَم َم
ُاأل م
َضغَاثُأ م
ني}ُُ،
َح َالُِم} ُمتعلقُ{بِ َعالِ ِم َُ
امسها(ُ،)4و{بِ َعالِ ِم َُ
ني} ُاخلربُمتعلقُمبعىنُاالستقرارُ،و{بِتَأم ِو ِيل م
ُاأل م
ِ
يُجن ِ
اُممنـه َما}{ُ،الَّ ِذي} ُرفعُبـُقالُ،و{ ِممنـه َما}متعلقُبـُ{ َجنَا}َ {ُ،و َّاد َكَُر}ُ
{ َوقَ َال ُالَّذ ََ
معطوفُعلىُ{ َجنَا}ُ،واألصلُ:اذتكرُالذالُمعجمةُجمهورةُ،والتاءُمهموسةُ،فلمُجيزُإدغامُالذالُ
يفُالتاءُألنُالُيذهبُاجلهرُ،فأبدلواُمنُالتاءُحرفاُجمهور ِ
اُشبهُالدالُيفُاجلهرُفصارُاذدكرُ،مثُ
َّ
اُالدالُيفُالذالُفصارُادكر(ُ،)3وجيوزُيفُالعربيةُاذَّ َكرُبالدالُاملعجمةُعلىُأنُنقلتُالدالُذاالُ
أدغمو
َّ
ُفيه"ادكر"{،أَنَاُ
وتدغم ُالذال ُيف ُالدال(ُ ،)2واألول ُأج ُود{ُ ،بَـ مع َد ُأ َّم ٍُة} ُنعت(ُ )3ظرف ُالعامل
ون}ُالفاءُجوابُماُ
أنَـبِّئك ممُبِتَأم ِويلُِِه}ُابتداءُوخربُ،و{بِتَأم ِويلُِِه}ُمتعلقُبـُ{أنَـبِّئك مُم}{ُ،فَأ مَرِسل ُِ
جاف ُوسب ِع ُسمنب َال ٍ
ِ
ٍ ِ ٍ
تُ
ُسمبع ُع َُ َ َ م
ُسمب ِع ُبَـ َقَرات ُمسَان ُيَأمكله َّن َ
أخرب ُبه{ُ ،يوسفُ} ُنداءُمفردِ{ ،يف َ
َّاس}ُ ،لعلي(ُ )6ترجُ
ات} ُالكالم ُفيه ُمثل ُما ُتقدم{ُ ،لَعلي ُأ مَرِجع ُإِ َىل ُالن ُِ
ض ٍر َُوأ َخَر ُيَابِ َس ٍُ
خم
(ُ)0األخفش ،مرجعُسابقُ.267/4 ،ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.02/03 ،الزجاج ،مرجعُسابقُُ.004/3 ،
(ُ)4يفُ(د)ُ"اسمُما".
َّحاسُ،إعراب القرآن ،مرجعُسابقُ.412/4 ،
(ُ)3األخفش ،مرجعُسابقُ.355/0 ،الن َّ
(ُ)2األلوسي ،مرجعُسابق.224/6 ،ابنُعاشور ،مرجعُسابقُ.423/04 ،األبياري ،مرجعُسابق.333/3 ،
(ُ)3يفُ(د)ُ"بعد".
(ُ)6يفُ(د)ُ"لعل".
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ِ
ِِ
ُدأَبا}َ {ُ،دأَبا}ُمصدرُأيُتدائبونُ
و{إِ َُ
ني َ
ُسمب َعُسن َ
ىل}ُمتعلقُبـُ{أ مَرجعُ}ُ،قَ َال{ُ:تَـ مزَرعو َن َ
دأبا ُيقرأ ُبتحريك ُاهلمزة ُوإسكاهناُ ،فاإلسكان ُأصل ُاملصدرُ ،والفتح ُمن ُأجل ُحرف ُاحللق ُوهوُ
اهلمزةُ،والدأبُالعادةُواملالزمة(ُ،)0ومنهُقولُامرئُالقيسُ:
()2

َك َدأْبك

ْح َويْرث
من أ ُّم ال ُ

()6

ْســل
ـارت َها أ ُّم َّ
الربَـ ـ ـ ـ ـ ــاب بـ َـم ـأ َ
قَـ ْبـلَ َها *** َ
وج ـ ـ ـ ـ ـ َ

ِِ
ص مد مُمت} ُمشروط ُبهُ،
ص مد ممت ُفَ َذروه ُِيف ُسمنبل ُه} ُما ُشرطُ ،و{ َح َ
ُح َ
أي ُكعادتك ُوقوله{ :فَ َما َ

{فَ َذروهُ} ُجوابُالشرطُ،واهلاءُمنصوبةُبـُ"ذروه"ُ،واهلاءُعائدةُعلىُماِ{ُ،يف ُسمنبلُِِه} ُمتعلقُبـُ
"ذروه"{ُ ،إَِّال ُقَلِيالُ}استثناء ُمن ُالضمريِ{ُ ،ممَّا ُتَأمكلو َُن} ُ"ما" ُمبعىن ُالذيُ ،ومن ُمتعلقةُ
باالستقرارُيفُموضعُالنعتُلـ"قليل"ُ .

القول في القراءةُ :
ُ

(ُ)0الفراهيدي ،العين ،مرجعُسابقُ.23/2 ،ابنُدريد ،مرجعُسابقُ.313/0 ،األزهريُاهلروي ،تهذيب اللغة ،مرجعُسابق،
ُ.024/02
(ُ )4ديوانهُ 043ُ :من ُمعلقته ُاملشهورةُ .ابن ُدريد ،مرجع ُسابقُ .622/4 ،اخلطاب ،جمهرة أشعار العرب ،مرجع ُسابق،
ُ.006/0
بابُمنُ
ُ
(ُ)3أمُاحلويرثُ:هي"ُهر"ُأمُاحلارثُبنُحصنيُبنُضمضمُالكاليب ،وكانُامرؤُالقيسُيشببُهباُيفُأشعارهُ ،وأمُالر
كلب ُأيضا ُالبغداديُ ،خزانة األدب ولب لباب لسان العربُ ،مرجع ُسابقُ .443/4ُ ،ومأسلُ :موضعُ .يقولُ :لقيت ُمنُ
وقوفك ُعلى ُهذه ُالديـار ُوتذكرك ُأهلـها ُكمـا ُلقيت ُمن ُأم ُاحلـويرث ُوجـارهتا(ُ .عن ُشـرح ُاملعلقـات)ُ .القـرطيب ،م ـرجع ُسابق،
.43/2
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ُُُكلهمُقرأُ{دأمبا}ُبسكونُاهلمزةُإالُحفصاُُفإنهُفتحها(ُ،)0فاإلسكانُأصلُاملصدرُ،والتحريكُ
ُ
ب}ُ،والفتحُمثلُقوهلمُهنمرُوهنَرُومسمعُ
منُأجلُحرفُاحللقُ،ودليلُاإلسكانُقولهُتعاىلَ {ُ:ك َدأم ُِ
ِ
ِ
ليسُيعرفُدئمب(ُ)3وإمناُيقالُدأمبُ .
أنُالفتحُمصدرُدئمبُو
ومسَعُلغتانُ،وذكرُابنُأيبُحامت(ُ)4
القول في المعنى والتفسيرُ :
ُ
ُُُاملعىن ُواهلل ُأعلم ُوقالُ :ملك ُمصر ُإين ُأرى ُيف ُاملنام ُسبع ُبقرات ُمسان ُيأكلهن ُسبع ُمن ُالبقرُ
يفُ
عجافُ ،وقالُ :إين ُأرىُ ،ومل ُيذكر ُأنه ُرأى ُيف ُمنامه ُوال ُيف ُغريه ُلتعارف ُالعرب ُ"بينهما"(ُ ُ )2
كالمهاُ،إذاُقالُ:القائلُمنهمُإينُأرىُأن(ُ)3أفعلُكذاُوكذاُأنهُخربُعنُرؤيةُذلكُيفُمنامهُفأخرجُ
اخلربُعلىُماُجرىُبهُاستعمالُالعربُ،والتقديرُ:فأرىُسبعُسنبالتُخضرُيفُمناميُوسبعا ُأخرُ
أصحايبُأفتوينُيفُرؤيايُفأعربوهاُإنُكنتمُللرؤياُعربة(ُ .)6
يابساتُ،ياُأيهاُاألشرافُمنُرجايلُو
َ

(ُ )0ابن ُخالويه ،كتاب السبعة في القراءات ،مرجع ُسابق،صُ .053األزهري ُاهلروي ،تهذيب اللغة ،مرجعُ
سابق.26/4،الفارسيُ،مرجعُسابقُ.243 ،246/2،النيسابورى ُُ،مرجعُسابقُ.426/0ُ،ابنُزجنلةُ،مرجعُسابقُ.335/0،
األهوازيُ،أبوُعليُاحلسنُبنُعليُبنُإبراهيمُبنُيزدادُ(ت226ُ:هـ)ُ،الوجيز في شرح قراءات القرأة الثمانية أئمة األمصار
الخمسةُ،تُ:دريدُحسنُأمحدُ،ط4114–ُ،0مُ.402/0ُ،العكربي ،التبيان في إعراب القرآن ،مرجعُسابقُ.732/4 ،ابنُ
اجلزريُُ،النشر في القراءات العشر ،مرجعُسابق.453/4ُ،
(ُ)4عبدُالرمحنُبنُحممدُأيبُحامتُابنُإدريسُبنُاملنذرُالتميميُاحلنظليُالرازيُ،أبوُحممدُ:حافظُللحديثُ،منُكبارهمُاإلمامُ
احلافظُالناقدُشيخُاحملدثنيُالثبتُ.وهوُمنُنظراءُالبخاريُومنُطبقتهُ،ومناقبهُكثريةُلهُتصانيفُ ،منهاُ(الجرح والتعديل -
التفسير) ُوغريمها ُ(ت ُُ 377ه)ُ .ابن ُأيب ُيعلىُ ،أبو ُاحلسني ُحممد ُبن ُحممد ُت ُ346هـُ ،طبقات ُاحلنابلة ُ(بريوت ُ-دارُ
املعرفة0370،هـ0534ُ-م)ُُ.33/4ابنُعساكرُ،مرجعُسابق.337/33ُ،
(ُ)3يفُ(د)ُ"دإب".
(ُ)2كذاُباألصلُوالصوابُ"بينهم"ُكماُعندُابنُجرير ،مرجعُسابق 006/06 ،الستقامةُاملعىنُواهللُتعاىلُأعلم.
(ُ)3يفُ(د)ُ"أين"ُ.وهيُالصوابُالستقامةُاملعىنُ.
(ُ)6ابنُجرير ،مرجعُسابق.077/03 ،
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َح َالٍُم}ُأيُ:قالُاملمأُالذينُسأهلمُملكُمصرُعنُرُؤياهُ:هذهُأضغاثُأحالمُ،
وقوله{ :أ م
َضغَاثُأ م
يعنونُأهناُأخالط(ُ)0رؤياُكاذبةُالُحقيقةُهلا(ُ،)4والضغثُخلطُقمشُاليد(ُ،)3وهوُغريُمتشاكلُوالُ
متالئمُ،فشبهواُاخللطُاملنامُبهُ،وقيلُالضغثُاحلزمةُمنُاحلشيش(ُ)2وذلكُمتقاربُ،وأضغاثُمجعُ
ضغثُ،واألحالمُمجعُحلمُ،وهوُماُملُيصدقُمنُالرؤيا(ُُ،)3قالُابنُمقبل(ُ ُ:)6

()8
َخ ْود(َ )7كأ َّ
اث َريْ َحان غَ َداةَ َش َمال
ضغَ ُ
ت بهُ*** أَ ْ
َن برأسها ُوض َع ْ

()١

(ُ)0عبدالرزاق ،مرجعُسابق.342/0 ،الزجاج ،مرجعُسابق.004/3 ،ابنُجرير ،مرجعُسابق.007/06 ،فائدةُ:الرؤيا أنواعُ:
منها أهاويل الشيطان ومنها ماُهو من النفسُومنها ما هو من اهللُمن شروط الرؤيا الصادقة أن تكون واضحة غري خمتلطة ،قد
يرى االنسان رؤى وأحالماُفإن كان ما يراه قابالُللتأويل ،فليسأل عنه من يقدرون على تأويله.أما إن كان ما يراه حلما من
الشيطان ،فليتجاوز عنه ،وال يذكره ألحد.نصرُواهلاليل ،مرجعُسابق.340 ،343 ،346 ،
(ُ)4ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.072/03 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابقُ.4030/7 ،
(ُ)3يفُ(د)ُ"املد".
(ُ)2ابنُجرير ،مرجعُسابق.007/06 ،درويش ،مرجعُسابق.366/2 ،
والس َور ،مرجعُسابق.0113/3 ،
ج الدُّرر في تَفسير اآلي ُّ
(ُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.072/03 ،اجلرجاينَ ،د ْر ُ

(ُ)6متيمُبنُأيب ُبنُمقبلُ ،منُبينُالعجالنُ ،منُعامرُبنُصعصعةُ ،أبوُكعب(بعدُُ 37هـُ=ُُبعدُُ 637م)ُ:شاعرُجاهليُ،
أدركُاإلسالمُوأسلمُ ،فكانُيبكيُأهلُاجلاهليةُ.عاشُنيفا ُومئةُسنةُ.وعد ُيفُاملخضرمنيُ.لهُ(ديوانُشعر)ُوردُفيهُذكرُوقعةُ
صفنيُسنةُُ37هـُ.البغداديُ،خزانة األدب ولب لباب لسان العربُ،مرجعُسابقُ003ُ/0ُ،وابنُسالمُُ32ومسطُالآليلُُ66
ُُ62واإلصابةُُ.053ُ:0الزركليُ،مرجعُسابق.27/4،ِ
صفاُُ،وقيلُ:اجلاريةُالناعمةُ،واجلمعُخوداتُوخود.ابنُدريد ،مرجعُسابق،
(ُ)7اخلودُ:الفتاةُاحلسنةُاخللقُالشابةُ َما ُمل ُتَصر ُنَ َ
.400/7اجلوهري ،مرجع ُسابق.271/4 ،ابن ُفارس ،مجمل اللغة ،دراسة ُوتُ :زهري ُعبد ُاحملسن ُسلطان ،ط( ،4بريوتُ:
مؤسسةُالرسالةُ0216 ،هـ0526-م).316/0 ،
ِ
اش َها"ُ.وهوُالصوابُواهللُأعلمُالستقامةُاملعىنُولثبوهتاُيفُاملراجعُاألخرىُ.ابنُجريرُ ،مرجعُ
()2كذاُباملخطوطُُويفُالديوان"فَر َ
سابق.002/06ُ،الثعليبُ،مرجعُسابقُ.446/3ُ،ابنُعطيةُ،مرجعُسابق.422/3،
(ُ)5الشمالُ:الريحُاليتُهتبُمنُناحيةُالقطبُ.ابنُمنظور ،مرجعُسابق.303/043 ،
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ني}ُيقولونُ:وماُحننُمباُتؤولُإليهُاألحالمُالكاذبةُ
َح َالِم ُبِ َعالِ ِم َُ
اُحنن ُبِتَأم ِو ِيل م
وقوله تعالىَ { :وَم َم
ُاأل م

بعاملني(ُ)0إمناُهيُأضغاثُأحالمُأيُ:أخالطُغريُملتمة(ُ .)4

ِ
يُجن ِ
اُممنـه َما} ُأيُ:قالُالذيُجناُمنُالقتلُمنُصاحيبُالسجنُاللذينُ
وقوله تعالىَ { :وقَ َال ُالَّذ ََ

رُماُكانُنسيُمنُأمرُيوسفُ،وذَ َكرُحاجتهُللملكُالذيُكانُسألهُأنُ
استعرباُيوسفُالرؤياُ،وتَ َذك
َ

يذمكرهاُلهُبقوله{ُ:اذمكرِين ِ
ك}ُ،وقولُهُ{ُ:بَـ مع َد ُأ َّم ٍُة}(ُ)3أيُ:بعدُحني(ُ.)2وقولُهُ{ُ:أَنَاُ
ُعمن َد َُربِّ َُ
م
َ

أنَـبِّئك ممُبِتَأم ِويلُِِه}ُأيُ:أناُأخربكمُبتأويلهُيقولُ:فأطلقوينُأمضيُآلتيكمُبتأويلهُمنُعندُالعاملُبه(ُ،)3
َرسلوه ُفأتى ُيوسف ُفقال ُلهُ :يا ُيوسف ُأيها ُالصديق ُأيُ :الكثريُ
ويف ُالكالم ُحذف ُوالتقديرُ :فأ َ
الصدقُ،وقالُ:أرسلوينُألنُالسجنُماُكانُباملدينة(ُ)6كماُرويُعنُابنُعباسُ .

(ُُ)0ابنُجرير ،مرجعُسابق.021/03 ،

ٍِ
ضه ِ
تُكالصحيحةُمنُالرمؤيَاُ.األزهريُ
ُبعضُولَمي َس
اُيف
(4
ُّ
)ُيفُ(د)ُ"ملتئمة".وإَِّمنَاُمسِّ م
يت ُأضغاثُأحالمُألَنـ ََّهاُخمتلطة ،فَدخلُبـَ مع َ
َ
َ
ان ُوالمتَأ ِ
ذاُمجع ُبـيـنَـهماُووافَقُ.وتَالءم ُالشَّيئَ ِ
ني ُالشمَّيئَـ م ِ
َماُمبَمعىنُُ.
ُ:أل ََم َ
اهلروي ،تهذيب اللغة ،مرجعُسابق.25/2 ،يـ َقال َ
ُوالءَ َم ُبـَ م َ
ََ م
ني ُإِ ََ َ َم َ َ َ َ
ِ
ُفالن ُولِئامهُأَيُمثل ِ
اجلَ ممع ُأَآلم ُولِئَامُ.ابنُمنظور ،مرجعُسابقُ.330/04 ،والصوابُواهللُأعلمُملتئمةُ
هُوشبههَ ،و م
وفالن ُلمئم ٍ َ
وليستُملتمةُلعدمُورودُاألخرية.

(ُ) 3وقدُرويُعنُمجاعةُمنُاملتقدمنيُأهنمُقرءواُذلك(ُ:بعدُأمه)ُبفتحُاأللفُُ،وختفيفُامليمُوفتحهاُوتنوينُاهلاءُمكسورة،
مبعىنُ:بعدُنسيانُوهذهُقراءةُابنُعباسُوزيدُبنُعليُواحلسنُوالضحاكُوقتادةُوأبورجاءُوشبيلُبنُعزرةُوالضبعيُوربيعةُبنُ
عمرو ،وهى ُشاذةُ .ابن ُخالويه ،مختصر شواذ القرآن من كتاب البديع ،عينُبنشرهُجُبراجسرتاسر ،ط( ،0مصرُ :املطبعةُ
الرمحانيةنُمجعيةُاملستشرقنيُاألملانية0532 ،م) ،صُ.62أبوُحيان ،مرجعُسابقُ،302/3 ،البناءُ،مرجعُسابق ،ص.061
(ُ)2سفيانُالثوري ،مرجعُسابقُ.023/0 ،عبدالرزاق ،مرجعُسابقُ.342/0 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابقُُ.4030/7 ،
(ُُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.027/03 ،القيسي ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،مرجعُسابق.3377/3 ،
(ُ)6ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابقُ.4034/7 ،
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ات ِ
وقولُهُ{ :أَفمتِنَا ُِيف ُسب ِع ُبـ َقر ٍ
ُالسنو َن ُاملخ ِ
صبة(ُ،)0
ُمسَ ٍُ
ان} ُففسر ُأن ُالبقرات ُالسمان ُأهنن ُّ
م
َم َ َ
()4
ُالسنو َن ُاملخ ِ
صبة ُأيضاُ،
ُاجمل ِدبة ُاليت ُال ُتنبت ُشيئا ُ ،وسبع ُسنبالت ُخضر ُّ
والعجاف ُّ
ُالسنو َن م
م
ُاجمل ِدبةُالممحول(ُ،)3والعجافُاملهازيلُشبهُالسننيُهبا(ُ ،)2وقوله تعالى{ :أ مَرِجعُ
و
ُّ
اليابساتُالسنو َن م

إِ َىلُالن ِ
َّاسُلَ َعلَّه ممُيَـ معلَمو َُن}ُأيُ:أرجعُإىلُالناسُفأخربهمُليعلمواُتأويلُماُسألتكُعنهُمنُالرؤيا(ُ،)3
ِِ
ُدأَبا} ُأيُ:
ني َ
ُسمب َع ُسن َ
وقيلُ :لعلهم ُيعلمون ُمبوضعك ُوخيرجوك ُمن ُالسجن ُفقال{ُ :تَـ مزَرعو َن َ
تزرعونُهذهُالسبعُالسننيُكماُكنتمُتزرعونُسائرُالسننيُقبلهاُعلىُعادتكمُ،والدأبُالعادة(ُ ُ)6مباُ

حصدمت ُمنُرزقكم({ ،)7فَ َذروه ُِيف ُسمنبلِ ِه ُإَِّال ُقَلِيال ُِممَّاُتَأمكلو َُن} ُقالُهذهُمشورةُأشارُهباُيوسفُ

علىُالقومُ،ورأيُرآهُهلمُصالحاُ،فأمرهمُباستبقاء(ُ )2طعامهمُملاُفسرُهلمُحديثُاجلدبُ،فقالُ:
جنعلُاخلصبُعربةُللجدبُليبقىُللحاجةُإليهُ.وقدُتضمنتُاآلياتُالبيانُعماُيوجبهُحالُالعاملُ
منُحاجةُامللوكُإليهُفيماُينبئهمُمماُاليهتدونُإىلُطريقهُوالُيعرفونُوجهُالصوابُفيهُ،فيجدونُعندُ
العاملُماُيزيلُاحلريةُويشفيُالنفسُعندُاملسألةُ،والبيانُعماُيوجبهُحسنُالتدبريُيفُالتنبيهُعلىُالعاملُ
اجلليلُمنُسدُالطرقُعلىُغريهُيفُالتأويلُحىتُيلجأُإليهُفيظهرُفضلهُبالعلمُعلىُاجلميعُ،والبيانُ
عماُيوجبهُذكرُالوصيةُمباُتدعوُإليهُاحلكمةُمنُفرجُاملوصيُبتخليصهُمنُيدُالظاملُوفرجُاملستفيتُ
بالبيانُعماُاحتاجُإليهُمنُالعاملُوالبيانُعماُيوجبهُسؤالُالعاملُمنُإخراجُالفائدةُمماُيشتدُاحلاجةُ

(ُ)0عبدالرزاق ،مرجعُسابق.342/0 ،ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.042/06 ،
(ُ)4عبدالرزاق ،مرجعُسابق.342/0 ،
(ُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابق.043/06 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4033،ُ4034/7 ،
والس َور ،مرجعُسابق.0114/3 ،
ج الدُّرر في تَفسير اآلي ُّ
(ُ)2ابنُجرير ،املرجعُالسابقُ.اجلرجاينَ ،د ْر ُ
(ُ)3ابنُجرير ،املرجعُالسابق.

(ُ)6ابنُجريرُ،املرجعُالسابقُ.الزجاج ،مرجعُسابقُ.002/3 ،النحاسُ،معاني القرآن الكريم ،مرجعُسابقُ.063/3 ،
(ُ)7يفُ(د)ُ"فماُحصدمتُمنُزرعكم"ُ.وهوُاألوىل.
(ُ)2ابنُأيبُحامتُ،مرجعُسابقُ.4033/7 ،

231

الربهان يف علوم القرآن لإلمام احلَويف

حتقيق سورة يوسف

وتعظمُاملنفعةُبإزالةُاحلريةُوإجيابُالبصريةُيفُاملعىنُالذيُيطلبُبهُاملعرفةُ،والبيانُعماُيوجبهُجوابُ
العاملُمنُالفائدةُفيماُوقعتُبهُاملسألةُفيماُحيتاجُإىلُالعملُعليهُوالُغناءُباإلنسانُعنهُ ُ.
ون} ُمتام(ُ)3
ني}ُُكاف({ُ،)4فَأ مَرِسل ُِ
القول في الوقف والتمام{:تَـ معبـرو َُن} ُحسن(ُ،)0و{بِ َعالِ ِم َُ
ُ

عندُنافعُوغريه({ُ،)2لَ َعلَّه ممُيَـ معلَمو َُن}حسن({ُ،)3إَِّالُقَلِيال ُِممَّاُتَأمكلو َُن}كاف(ُ .)6
وجل:
ُوقولُهُ َّ
عز َّ

ﮋ ﮍﮎﮏﮐﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕﮖﮗﮘ ﮙﮚ ﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ ﮢﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ
ﯙ ﯚ ﯛ ﯜﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪﯫ ﯬ ﯭ
ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ
ﰂﰃ ﰄ ﰅﰆ ﰇﰈﰉﰊﰋ ﰌﰍ ﰎﰏ ﮊ

ك} ُخفضُ
يت}َ {ُ ،ذلِ َُ
ك}ِ {ُ ،م مُن}متعلقة ُبـ{يَأمِ ُ
{ ُمثَّ} ُحرف ُعطفِ {ُ ،م مُن ُبَـ مع ِد ُ َذلِ َُ
يت}ُ،
ك} ُإشارةُإىلُماُذكرُمنُاخلصبَ {ُ،سمبعُ} ُرفعُبـ{يَأمِ ُ
بإضافةُ{بَـ مع ُِد} ُإليهُ،و { َذلِ َُ

(ُ)0وعندُاألمشوينُكاف ،مرجعُسابق ،صُ.053
(ُ)4األمشوين ،املرجعُالسابقُ.
(ُ)3النحاس ،القطع واالئتناف ،مرجعُسابق ،صُ.333األنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،مرجعُسابق ،صُ.052
األمشوين ،املرجعُالسابق.
(ُ)2عندُأيبُعبدُاهللُوأمحدُبنُجعفرُقاالُ:مثُابتدأُالنداءُفقالُيوسفُأيهاُالصديق.
(ُ)3قالُ:كافُالنحاس ،املرجعُالسابقُ.وكذاُالداين ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،مرجعُسابق ،صُ.342وكذاُاألنصاري،
المرجع السابقُ.وكذاُاألمشوين ،املرجعُالسابق.
(ُُ)6قالُ:صاحل ،األنصاري ،المرجع السابقُ.وعندُاألمشوينُجائز ،املرجعُالسابق.
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{ ِش َدادُ} ُنعتُلـ { َسمبعُ} ُوالتقديرُسبعُسننيُشداد{ُ،يَأمك مل َُن} ُنعتُأيضاُوجعلهنُيأكلنُ
لوقوعُاألكلُمنهن(ُ .)0

كماُقال(ُ ُ:)4
()6

الر َدى لك الَزُم
ك نَـ ْومَ ،و َّ
ور َس ْهو َوغَ ْفلَةُ*** ولَْيـلُ َ
ار َك يَا َمغْ ُر ُ
نَـ َه ُ

ُفوصف ُالنهار ُبالسهو ُوالغفلةُ ،والليل ُبالنومُ ،وإمنا ُيسهو ُويغفل ُفيه ُوينامُيف ُالليلُ ،وذلك ُلعلمُ
املخاطبنيُبه(َ { )2ما} ُيفُموضعُنصبُب ـ ــُ{يَأمك مل َُن}ُ،و{ َما} ُمبعىنُالذيُ{ َهل َُّن}متعلقُبـُ

ِ
ِ
َّاُحت ِ
صنو َُن} ُمنُيفُموضعُ
{قَد مَّمت مُم}{ُ،إَِّال ُقَليالُ} ُنصبُعلىُاالستثناءُ،مماُقدمتمُهلنُ{مم م
ِ
ُحت ِ
صنو َُن} ُما ُمبعىن ُالذيُ ،والتقدير ُمن ُالذيُ
النعت ُلـ ُ"قليل" ُمتعلقة ُمبعىن ُاالستقرار{ ،ممَّا م

يت}{ُ ،فِ ِيه ُيـغَاث ُالنَّاس ُوفِ ِيه ُيـع ِ
صرو َُن}{ُ ،يـغَاثُ} ُنعتُ
حيصنونه(َ {ُ ،)3عامُ} ُرفع ُبـ{يَأمِ ُ
َ َم
لـ{عامُ}{ُ ،وفِ ُِيه} ُمتعلق ُبـ ُ{يـغَاثُ}ُ ،وكذا ُ{وفِ ِيه ُيـع ِ
صرو َُن}َ { ،وفِ ُِيه}متعلقة ُبـُ
َ
َ َم

(ُ )0الثعليب ،مرجع ُسابق ،مرجع ُسابق.47/3 ،القرطيب ،مرجع ُسابق.412/5 ،الشوكاين ،مرجع ُسابق.35-32/3 ،ابنُ
عاشور ،مرجعُسابق.057/05 ،
(ُ) 4عبدُاهللُبنُعبدُاألعلىُالشيباينُأبوُعبدُامللكُ.ينتهيُنسبهُإىلُمرةُمنُبينُشيبانُ.شاعرُأمويُُ،كانُوالدهُمنُالذينُ
ارهتنهمُكسرىُيومُذيُقارُ ،أرسلهُاخلليفةُعمرُبنُعبدُالعزيزُإىلُأليونُيدعوهُإىلُاإلسالمُ ،وكانُاخلليفةُعمرُكثريا ُماُينشدُ
شعرهُ.لهُشعرُكثريُأكثرهُيفُالزهدُ ،وقدُكانُكثريُاألمثالُ.ابنُحجرُالعسقالينُ ،لسان الميزانُ ،مرجعُسابقُ .518/4 ،ابنُ
جرير ،مرجعُسابقُ.046/06 ،الدينوريُ ،أبوُحنيفةُأمحدُبنُداودُ(ت424ُ:هـ)ُاألخبار الطوال ،تُ:عبدُاملنعمُعامرُ-
مراجعةُ:الدكتورُمجالُالدينُالشيال،ط(،0القاهرةُ:دارُإحياءُالكتبُالعريبُ ،عيسىُالبايبُاحلليبُوشركاهُ 0561،م)ُ.330/0،
ابنُكثريُ،البداية والنهايةُ،مرجعُسابق.416/5ُ،
(ُ)3الثعليبُ،مرجعُسابق.447/3 ،القشريي ،مرجعُسابق.351/0 ،
(ُ)2ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.050/03 ،القشريي ،مرجعُسابق.351/0 ،
(ُ)3صايف ،مرجعُسابق.223/04 ،الدعاس ،مرجعُسابقُ.50/4 ،اخلراط ،مرجعُسابق.316/4 ،
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{يـع ِ
ال}{ُ ،بُِِه} ُمتعلق ُبـُ
صرو َُن}ُ ،وهو ُعطف ُعلى ُما ُتقدم{ُ ،الم َملِكُ} ُرفع ُبـ {قَ َُ
َم
الرسولُ}ُ
{ائمـت ِ ُ
ُالرسولُ} ُالفاءُجوابُاألمرُ،واهلاءُراجعةُإىلُيوسفَّ {ُ،
اُج ُاءَه َّ
وين}{ُ،فَـلَ َّم َ
ىل}ُ
ك}{ُ،إِ َُ
رفعُبـُ{ َجاءَهُ} ُواهلاءُيفُ{ َجاءَهُ} ُُعائدةُعلى {الم َملِكُ}({ُ،)0إِ َىل َُربِّ َُ

متعلقةُبـ {ارِج ُع} ُوملاُظرفُالعاملُفيه{قَ َال ِ
اسأَلمهُ} ُالفاءُجوابُاألمر(ُ )4يفُ
ُارج مُع}{ُ،فَ م
م م
م

ِ
ِّسوةِ َّ
ُالالِيت ُقَطَّ مع َن ُأَيم ِديَـه َُّن}{ُ،أَيم ِديَـه َُّن} ُنصبُبـ{قَطَّ مع َُن}{ُ،إِ َّنُ
{ مارج مُع}َ {ُ،ماُبَال ُالن م َ
ِ
رِّيب ُبِ َكي ِد ِه َّن ِ
ِّس َوُةِ}َ {ُ،ما} ُاستفهامُعلىُطريقُ
َ
م
ُعليمُ} ُالباءُمتعلقةُبـ { َعليمُ}َ {ُ،ماُبَال ُالن م
َ
ُع منُ
ُخطمبك َّن ُإِ مذ َُر َاومدت َّن ُيوس َ
ف َ
التقرير ُيف ُموضع ُرفع ُباالبتداءُ ،و{بَالُ} اخلربُ ،وكذا ُ{ َما َ

نَـ مف ِس ُِه}{ ،إِ مُذ} ُظرفُالعاملُفيهُ{ َخطمبك َُّن} ُوشددتُالنونُمنُ{ َخطمبك َُّن} ُألهناُبإزاءُ
كذلكُماُشاكلهُ،وقدُتقدمُذكرهُ،واملراودةُاملفاعلةُمنُراودُيراودُمراودة(ُ،)3
امليمُوالواوُيفُاملذكرُ،و
َ

ويوسف ُنصب ُبـ{ َر َاومدت َُّن}{ُ ،قـ مل َُن} ُجواب ُاالستفهام ُواألصل ُقولن ُنقلت ُحركة ُالواو ُإىلُ
القاف ُفسكنت ُالواو ُوسكنت ُالالم ُالتصاهلا ُبالضمري ُفالتقى ُساكنان ُفحذفت ُالواو ُاللتقاءُ

الساكنني(ُ،)2وخففتُالنونُمنُ{قـ مل َُن} ُألهناُبإزاءُجوابُحرفُواحدُمنُضمريُاملذكرُيفُقالواُ
وء}َ {ُ ،ما} ُحرف ُنفي{ُ ،عليه ُِم منُ
ُعلِ ممنَا ُعليه ُِم من ُس ٍُ
حاش ُهلل ُقد ُتقدم ُالقول ُفيهَ { ،ما َ

()0كتبُالناسخ ُفوقُالعبارةُ"نسخة"ُوالصوابُواهللُأعلمُأنُاهلاءُتعودُعلىُيوسفُعليهُالسالمُوليسُعلىُامللكُ.مقاتل،
مرجعُسابقُ.335/4 ،الزجاج ،مرجعُسابق.002/3 ،
(ُ)4درويش ،مرجعُسابق.6/3 ،الدعاس ،مرجعُسابق.53/4 ،
(ُ)3اجلوهري ،مرجعُسابقُ.272/4 ،ابنُفارس ،مقاييس اللغة ،مرجعُسابق.232/4،
(ُ)2العكربي ،اللباب في علل البناء واإلعراب ،مرجعُسابقُ.326/4 ،اإلسرتاباذي ،جنمُالدينُحممدُبنُاحلسنُالرضيُ(تُ:
626هـ)ُ ،شرح شافية ابن الحاجب ،مع ُشرح ُشواهده ُللعامل ُاجلليل ُعبد ُالقادر ُالبغدادي ُصاحب ُخزانة األدب ت ُعامُ
0153ه ،تُ:جمموعةُمنُاحملققني( ،بريوتُ:دارُالكتبُالعلمية0353 ،هـ0573-م).714/4 ،
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وء} ُمتعلق ُبـ { َعلِ ممنَا}ُ ،و{ ِم مُن} ُزائدة ُلتوكيد ُاجلحد {ُ ،ماآلَ َُن} ُظرف ُالعاملُ
س ٍُ

ُاحلَ ُُّق} ُأيُ:تبني(ُ )0وظهر(ُ،)4واشتقاقهُمنُاحلصةُ،أيُ:بانتُحصةُ
فيه{قَالَ ُِ
ص م
ت}َ { ،ح م
ص َح َ
أي ُبانت ُحصة ُاحلق ُمن ُحصة ُالباطل(ُ )3وأصله ُمن ُحص ُشعره ُإذا ُاستأصل(ُ ُ )2قطعة(ُ ،)3ومنهُ
ف ُالدمعُ(ُ)6
اُ،وَك َ
احلصةُالقطعةُمنُالشيءُ،فاملعىنُالقطعُعنُالباطلُبظهورهُ،ونظريهُكبُّواُوَكمب َكبو َ

اُر َاومدتهُ}{ُ،أَنَا} رفعُباالبتداءُو{ َر َاومدتهُ} ُاخلربَ {ُ،ع من ُنَـ مف ِس ُِه}ُ
هُ،ورد َّ
وَك مف َك َف َّ
ُورد َد{ُ،أَنَ َ

ني} ُمستأنف ُوالالم ُالم ُتوكيد ُو"من" ُمتعلقة ُبفعلُ
ُالص ِادقِ َُ
متعلق ُبـ{ َر َاومدتهُ}َ {ُ ،وإِنَّه ُلَ ِم َن َّ
ك} ُرفعُباالبتداء{ُ،لِيَـ معلَ َُم} ُنصبُبالمُكيُ،
حمذوفُتقديرهُلصادقُمنُالصادقني({ُ،)7ذَلِ َُ

(ُ)0عبدالرزاق ،مرجعُسابق.342/0 ،
(ُ)4الفراهيدي ،العين ،مرجعُسابق.02،03/3 ،ابنُدريد ،مرجعُسابقُ 027،026/0األزهريُاهلروي ،تهذيب اللغة ،مرجعُ
سابق.435/3 ،
(ُ)3اجلوهري ،مرجعُسابقُ.0135،0133/3 ،ابنُفارس ،مجمل اللغة ،مرجعُسابقُُ.402/0
(ُ)2ابنُسيده ،المخصص ،مرجعُسابقُ.200/3 ،ابنُمنظور ،مرجعُسابقُ.06،03/7 ،زينُالدينُالرازي ،مرجعُسابق،
ُ.72/0
(ُ)3يفُ(د)ُ"استأصلهُوقطعه"ُ.ولعلهُتصحيفُمنُالنساخُ.وكالمهاُصوابُ-واهللُتعاىلُأعلم.
(ُ)6ابنُمنظور ،مرجعُسابق.364/5 ،
َّحاسُ،إعراب القرآن ،مرجعُ
(ُ)7سيبويه ،مرجعُسابقُ.027/3 ،القيسي ،مشكل إعراب القرآن ،مرجعُسابقُ.315/4 ،الن َّ
سابق.413/4 ،
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ك}ُ،
وهي ُمتعلقة ُبفعل ُحمذوف(ُ ُ )0تقديره ُردي ُالرسول ُليعلم ُوالالم ُوما ُعمل ُفيها ُخرب ُ{ َذلِ َُ
ك}ُُيفُموضعُنصبُأيُ:فقلت(ُ ُ)4
ك}ُإىلُالردُوجيوزُأنُيكونُ{ذَلِ َُ
واإلشارةُبـ{ذَلِ َُ

(ُ)0فائدةُ:ذهبُالكوفيونُإىلُأنُالمُ"كي"ُهيُالناصبةُللفعلُمنُغريُتقدير"أن"ُحنو"جئتكُلتكرمين"ُ.وذهبُالبصريونُإىلُ
أن ُالناصب ُللفعل ُ"أن" ُمقدرة ُبعدهاُ ،والتقديرُ :جئتك ُألن ُتكرمينُ .ابن ُاألنباري ُأبو ُالربكاتُ ،مرجع ُسابقُ.265ُ /4ُ ،
العكربي ،التبيان في إعراب القرآن ،مرجعُسابق.733/4 ،
(ُ)4يفُ(د)ُ"فعلت".
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ب} ُُمتعلقُبـ{أَخمنهُ}َ {ُ،وأ َّ
َن ُاللَّهَ َُالُ
ذلكُليعلم("ُ ،)0أن"(ُ ُ)4يفُموضعُنصبُبـُيعلم ُ{بِالمغَمي ُِ
َن" ُمعطوفةُعلىُاألوىلُ،و{ َكمي َُد} ُنصبُبـ{يَـ مه ِدي}ُ،واألصلُيفُ
ني}"ُ،أ َُّ
اخلَائِنِ َُ
يَـ مه ِديُ َكمي َد ُ م

{أَخمنهُ}ُأخونهُفلماُسكنتُالنونُللجزمُوقبلهاُالواوُساكنةُحذفتُالواو(ُ)3اللتقاءُالساكنني(ُ .)2
القول في القراءةُ :
ُ

ُُُقرأُمحزةُوالكسائيُ{وفِ ِيه ُيـع ِ
صرو َُن} ُبالتاءُ،والباقونُالياء(ُ،)3مردودة ُإىلُالناسُلقرهباُمنهمُ،
َ َم
والتاء ُحممولة ُعلى ُاخلطاب ُاملتقدم ُيف ُقوله ُ{تَـزرعو َُن} ُ{فَما ُحص مد مُمت} ُو{ محت ِ
صنو َُن}ُ
َ َ َ
مَ

و{تَأمكلو َُن}ُ .

القول في المعنى والتفسيرُ :
ُ
ُُُُاملعىنُواهللُأعلمُمثُجييءُمنُبعدُالسننيُالسبعُسنو َن ُسبعُشدادُجدوبُقَ ِحطةُيؤكلُفيهنُماُ
قدمتم ُيف ُإعداد ُما ُأعددمت ُهلم ُيف ُالسنني ُالسبع ُاخلصبة ُمن ُالطعام ُواألقواتُ ،ووصف ُالسننيُ
باألكلُألنُاألكلُفيهنُأيُ:أهلُتلكُالناحيةُيأكلونُفيها({ُ،)6إَِّالُقَلِيال ُِممَّاُ محت ِ
صنو َُن}ُاملعىنُإالُ

(ُ)0صايف ،مرجعُسابق.6/03 ،
(ُ)4يفُاألصلُ"أن"ُ.والصوابُ{أ َِّين}ُللنصُالقرآين.
(ُ)3يفُ(د)ُ"األوىل".
(ُ)2املرجعُالسابق.
(ُ )3ابن ُجماهدُ ،مرجع ُسابق،صُ .325ابن ُخالويه،كتاب السبعة في القراءات ،مرجع ُسابق،صُ .056األزهريُ ،مرجعُ
سابق.26/4،
(ُ)6ابنُجرير ،مرجعُسابق.046/06 ،
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يسرياُمماُحترزونه(ُ،)0و{ محت ِ
صنو َُن} ُتصريونهُيفُحصنُأيُ:يفُحرزُقالُابنُعباس ُ(ُ:)4حترزونُ،

وقالُالسدي(ُ:)3ترفعونُوهوُماُينبتُ .

ِ ِ ِ
ك ُعام ُفِ ِيه ُيـغَاث ُالنَّاس ُوفِ ِيه ُيـع ِ
صرو َُن} ُوهذاُخربُمنُيوسفُ
وقوله تعالى{ :مثَُّيَأمِيت ُم من ُبَـ معد ُ َذل َ َ
َ َم
عليهُالسالمُللقومُمباُملُيكنُيفُرؤياُملِ ِكهمُ،ولكنهُمنُعلمُالغيبُالذيُآتاهُاهللُوذلكُداللةُعلىُ
َ
نبوتهُوحجةُعلىُصدقه(ُ،)2قالُقتادةُ:مثُزادهُاهللُعلمُُماُملُيسألوهُعنه(ُ ،)3فقال{ُ:مثَُّيَأمِيت ُِم منُ
ِ ِ
كُعامُفِ ِيهُيـغَاثُالنَّاسُوفِ ِيهُيـع ِ
صرو َُن}ُأيُ:يغاثُالناسُباملطر(ُ،)6وأصلُالغيثُ:الىقطع(ُ)7
بَـ معدُذَل َ َ
َ َم
الذيُيأيتُعلىُشدةُحاجةُينفيُاملضرةُ،يقالُ:غاثهمُاهللُيغيثهمُغيثاُ،والكمأُوهوُالنباتُمنُماءُ

السماءُيسمىُ:غيثاُومجعهُغيوث{ُ،وفِ ِيهُيـع ِ
صرو َُن}ُالعنبُوالسمسمُوماُأشبهُذلك(ُ،)2قالُابنُ
َ َم

عباسُ:يعصرُونُاألعنابُ،والدهن(ُ ُ،)5

(ُ)0ابنُجرير ،مرجعُسابق.047/06 ،
(ُ)4فخرُالدينُالرازي ،مرجعُسابقُ.263/02 ،القرطيب ،مرجعُسابقُ.012/03 ،األلوسي ،مرجعُسابق.026/01 ،
(ُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابق.054/03 ،البغوي ،مرجعُسابقُ.21/4 ،الشنقيطي ،مرجعُسابق.322/4 ،
(ُ)2ابنُجرير ،مرجعُسابق.042/06 ،
(ُ)3عبدالرزاق ،مرجعُسابقُ.342/0 ،ابنُجرير ،مرجعُسابق.042/06 ،
(ُ)6ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.045/06 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابقُ 4032/7 ،بلفظ"ُ:يغاثُالناسُباملطرُ.فائدةُ:إن اهلل
يغيث الناس ويفرج عنهم برمحته وفضله ولو شاءُألعنتهم وشق عليهم حبقه وعدله.نصرُواهلاليل ،مرجعُسابق.360/0 ،
(ُ)7كذاُباألصلُولعلهاُ"القطع"ُُويفُ(د)ُ"ُالنفع"ُ.وكالمهاُحيتملُالصوابُواهللُأعلم.
(ُ)2ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.052/03 ،القيسي ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،مرجعُسابق.3375/3 ،
الزيـتو َن ُزيـت ِ
صرو َن ُالمعِنَب ُمخَمراُو ِّ ِ
الُ:يـع ِ
ُاألَلمب ِ
ان ُلِ َكثمـَرِهتَا،
(ُ)5وروىُحجاجُعنُابنُجريحُقَ َ َ م
ب م َ
يلُ:أ ََر َاد َ
الس ممس َم ُد مهناَُ ،و َّم َم َ
َ
ُح مل َ
َ
اُ.وق َ
ويد ُّلُ َذلِكُعلَىُ َكثمـرةُِالنَّب ِ
اتُ.القرطيب ،مرجعُسابق.413/5 ،
َ َ
َ َ
ََ
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وقالُقتادةُ:األعنابُوالثمار(ُ،)0ورويُعنُابنُعباسُأيضاُ:يعصرونُحيلبون(ُ .)4
وقوله تعالىَ { :وقَ َال ُالم َملِك ُائمـت ِوين ُبُِِه} ُأيُ:ملاُرجعُالرسولُالذيُأرسلوهُإىلُيوسفُفأخربهمُ
عنُيوسفُوتأويلُالرؤياُاليتُرأهاُامللكُ،علِمُامللكُحقيقةُماُأفتاهُبهُيوسفُ،وقالُامللكُائتوينُ
(،)3
ُالرسولُ} ُأيُ:فلماُجاءُرسولُامللكُيوسفُيدعوهُإىلُ
اُجاءَه َّ
بالذيُعرب ُرؤيايُهذه {فَـلَ َّم َ

ِّسوةِ َّ
ُالالِيتُقَطَّ مع َنُأَيم ِديَـه َُّن}ُ،واملرأةُ
امللكُقالُيوسفُللرسولُ:ارجعُإىلُسيدكُفاسألهُ{ َماُبَالُالن م َ
اليتُسجنتُبسببها(ُ،)2وأىبُأنُخيرجُمعُالرسولُ،قالُابنُعباسُ:لوُخرجُيوسفُقبلُأنُيعلمُامللِكُ
بشأنهُمازالتُيفُنفسُالعزيزُمنهُحاجةُ،يقولُ:هذاُالذيُراودُامرأته(ُ.)3وروىُاألعرج(ُ ُ)6عنُأيبُ
هريرةُقالُ:قالُرسولُاهللُصلىُاهللُعليه(ُ:يرحمُاهللُيوسفُإذُكانُذاُأناةُلوُكنتُأناُاحملبوسُ

وأرسلُإيلُخلرجتُسريعاُإنُكانُحلليماُذاُأناة)(ُ،)7وعنُعكرمةُقالُ:قالُرسولُاهللُصلىُاهللُعليهُ:

السمانُفلوُ
ُ
(لقدُعجبتُمنُيوسفُوصربهُوكرمهُ،واهللُيغفرُلهُحنيُسألُعنُالبقراتُالعجافُو
(ُ)0عبدالرزاق ،مرجعُسابق.342/0 ،
(ُ)4سعيدبنُمنصور ،مرجعُسابق.356/3 ،بلفظ"ُ:تعصرون"ُ،و"حتتلبون"ُبالتاءُ.ابنُجرير ،مرجعُسابق.031/06 ،ابنُأيبُ
حامت ،مرجعُسابقُ.4003/7 ،
(ُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابق.052/03 ،الثعليب ،مرجعُسابق.442/3 ،الواحدي ،مرجعُسابق.325/0 ،ابنُاجلوزي ،مرجعُ
سابق.223/4 ،
(ُ)2ابنُجرير ،مرجعُسابق.414/03 ،
(ُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابق،ُ.032/06 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4033/7 ،الثعليب ،مرجعُسابق.442/3 ،
دُاملدين ،وكانُيكتبُاملصاحفُويق ِرئ ُالقرآنُ،وكانُثقةُثبتاُ ،انتقلُيفُآخرُأيامهُإىلُ
أبوُداو َ
(ُ)6عبدُالرمحنُبنُهرمزُاألعرجَ ،
مصر ،وتويفُغريباُباإلسكندريةُسنةُسبعُعشرةُومائةُ.ابنُسعدُ،مرجعُسابقُ.406/3 ،ابنُحبانُُ،مرجعُسابقُ.421/7 ،

الذهيبُ،تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالمُ،مرجعُسابق.473/3ُ،

(ُ)7وبنحوه ،عبدالرزاق ،مرجعُسابقُ.343/0 ،تفسير ابن جرير الطبري ،البابُ( ،032/06 ،)31رقمُاحلديثُُ.05356
وقالُالشيخُأمحدُشاكرُتعليقا ُعلىُالطربيُ:هذاُحديثُضعيفُاإلسنادُ .وبنحوهُالزخمشري ،الكشاف عن حقائق غوامض
التنزيل ،مرجعُسابق.062/4 ،
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كنتُمكانهُماُأخربهتمُحىتُأشرتطُأنُخيرجوينُولقدُعجبتُمنُيوسفُوصربهُوكرمهُواهللُيغفرُلهُ
حنيُأتاهُالرسولُ،ولوُكنتُمكانهُلبادرهتمُالبابُ،ولكنهُأرادُأنُيكونُلهُالعذر(ُ،)0وقولُهُ{ُ:إِ َّنُ

ِِ
ِ
يقولُ:إنُاهللُتعاىلُذ مكرهُذوُعلمُبصنيعهنُوأفعاهلنُاليتُفعلنُيبُالُخيفىُعليهُ
ُعلِيمُ}ُ
َرِّيبُبِ َكميده َّن َ

ذلكُكلهُ،وقيلُإنُمعىنُذلكُ:إنُسيديُإطفريُالعزيزُزوجُاملرأةُاليتُراودتينُعنُنفسيُقدُعلمُ

()4
ملُيذكرُامرأةُالعزيزُفيهنُ
ُ
ِّس َوُةِ}ُو
براءيتُمماُقذفتينُبهُمنُالسوء ُ،وقيلُيفُقولهُتعاىلَ {ُ:ماُبَالُالن م

حسنُعشرةُمنهُوأدباُفخلطهاُبالنسوةُ .

وقوله تعالى{ :ماُخطمبك َّن ُإِ مذ ُراومدت َّن ُيوسف ُعن ُنَـ مف ِس ِ
يفُهذاُحمذوفُقدُاستغين ُبداللةُماُ
ُ
}
ُ
ه
َ َ
َ َم
ََ
َ

ذكرُعنهُوهوُ:فرجعُالرسولُإىلُامللكُمنُعندُيوسفُبرسالتهُ،فدعاُامللكُالنسوةُالاليتُقطعنُ

ُع من ُنَـ مف ِس ُِه}ُُكما ُروى ُابنُ
ُخطمبك َّن ُإِ مذ َُر َاومدت َّن ُيوس َ
ف َ
أيديهن ُوامرأة ُالعزيز ُفقال ُهلنَ {ُ :ما َ

()2
(ُ)3
اُخطمبك َُّن} ُأيُ:ماُكانُأمركنُوماُكانُشأنكن({ُ)3إِ مذ َُر َاومدت َّنُ
م
{
لهُ:
و
بق
ُ
ومعىن
ُ
إسحاق
َ َ

يوسف ُعن ُنَـ مف ِس ُِه}ُ،فأجبنه{ُ:قـ ملن ُحاش ُلِلَُِّه} ُأيُ:معاذُاهللُوتنزيهاُهللُ{م ِ
ِ
اُعليهُم منُ
اُعل ممنَ
َ َ
َ َ َ
َ َم

ِ
ُاحلَ ُُّق} ُتقولُ :تبني ُاحلق ُوانكشف ُوظهر{ُ ،أَنَاُ
س ٍُ
ص م
ُح م
وء} ُقَالَت م
ُامَرأَة ُالم َع ِزي ِز {ُ :ماآلَ َن َ
ص َح َ
(ُ)0ولهُشاهدُيفُالمستدرك على الصحيحين للحاكم ،منُكتابُقراءاتُالنيبُصلىُاهللُعليهُوسلمُمماُملُخيرجاهُوقدُصحُ
َسر معت مِ
ُاإل َجابَةَُ َوَماُابمـتَـغَميتُالمع مذ َُر»ُقالُ:هذاُحديثُصحيحُعلىُ
ثُإِ ََّ
سنده ،463/4 ،رقمُاحلديثُ.4522بلفظ«ُ:لَ موُبـَ َع َ
يل َُأل م َ
شرطُمسلم ،وملُخيرجاهُووافقهُالذهيبُعلىُشرطُمسلمُ.وكذاُوافقهُشعيبُاألرنؤوطُوآخرونُعلىُمسند اإلمام أحمد ،وقالُ
تعليقاُ:هذاُحديثُصحيحُوهذاُإسنادُحسنُ.وقالُابنُكثريُيفُتفسيرهُ:هذاُحديثُمرسل.
(ُ)4ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.414/03 ،ولعلُالصوابُمنُكالمُسيدناُيوسفُعليهُالسالمُ{إِ َّن َُرِّيب}ُيعينُبه-اهلل-تعاىلُوليسُ
إطفري.السمرقندي ،مرجعُسابقُ.056/4 ،البغوي ،مرجعُسابق.422/2 ،

(ُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.037/06 ،الواحدي ،مرجعُسابقُ.607/4 ،البغوي ،مرجعُسابق.422/2 ،
(ُ)2يفُ(د)ُ"ويعين"ُ.كذاُعندُابنُجريرُ،مرجعُسابق.032/06ُ،
(ُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابق.032/06 ،
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ِ
ِِ
ُع من ُنَـ مف ِسي}(ُ ،)0وقالُ
ُع من ُنَـ مفس ُه} ُوإن ُيوسف ُملن ُالصادقني ُيف ُقوله{ُ :ه َي َُر َاوَدتمِين َ
َر َاومدته َ

السدي{ُ:قـ ملنُحاشُلِلَّ ِهُم ِ
ِ
وء}ُولكنُامرأةُالعزيزُأخربتناُأهناُراودتهُعنُنفسهُ،
اُعليهُم منُس ٍُ
اُعل ممنَ
َ َ َ َ َ
ودخلُمعهاُالبيتُوحلُسراويلهُمثُشدهُبعدُذلكُ،والُتدريُماُبداُلهُ،فقالتُامرأةُالعزيز {ُ:ماآلَ َنُ

ُاحلَ ُُّق}(ُ .)4
ص م
َح م
ص َح َ

ِ
ِ
َين ُ َملم ُأَخمنهُ
ك ُلِيَـ معلَ َم ُُأَ ِّين ُ َملم ُأَخمنه ُبِالمغَمي ُِ
ك ُلِيَـ معلَ َم ُأ ِّ
ب} ُيعينُ :بقول ُ{ َذل َ
ُوقوله تعالىَ { :ذل َ

ب} ُهذاُالفعلُالذيُفعلتهُمنُرديُرسولُامللكُإليهُوتركيُإجابتهُ،واخلروجُإليهُ،ومسأليتُ
بِالمغَمي ُِ
إياهُأنُيسألُالنسوةُالاليتُقطعنُأيديهنُعنُشأهننُإذُقطعنُأيديهنُ،إمناُفعلتهُليعلمُالعزيزُأينُملُ

أخنهُبالغيبُيفُزوجتهُأينُملُأركبُمنهاُفاحشةُيفُحالُغيبتهُعين(َ {ُ،)3وأ َّ
َن ُاللَّهَ َُال ُيَـ مه ِديُ َكمي َدُ
(ُ)0جماهد ،مرجعُسابق ،صُ.357ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.032/06 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4036/7 ،
(ُ)4ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.035/06 ،فائدةُ:دليل على العصمة لمأنبياء وبراءة يوسف عليهُالسالمُويصطفي اهلل من عباده
من يشاء ممن عرجوا على معارجُالكمال فأداموا الطاعات وحتلوا بكرمي األخالق ،ورطبوا ألسنتهم بذكر اهلل ،دليل على العصمة
لمأنبياء وبراءة يوسف.أناء الليل وأطراف النهار ،وامتمأت قلوهبم خبشية اهلل وتقواه فاستخلصهمُاهلل لنفسه ،وأفاء عليهم بآالئه
وصرف عنهم معاصيه ،ووقاهم شر سخطهُوغضبه.نصرُواهلاليل ،مرجعُسابق.345 ،333 ،
احلَ ُُّق}ُقالُ
ص َح َُ
(ُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابق 021/06 ،فائدة :قالُابنُكثري :عندُقولهُتعاىل{ُ:قَالَ ُِ
صُ م
تُ مامَرأَتُُالم َع ِزي ُِزُ ماآل َُنُ َح م
ني}ُأيُ:يفُ
الص ِادقِ َُ
ابن ُعباسُ ،وجماهدُ ،وغري ُواحدُ:تقول ُامرأة ُالعزيزُ:تبني ُاحلق ُوظهر ُوبرزُ{،أَنَا ُ َر َاو مدتهُ ُ َع مُن ُنـَ مف ِسُِه ُ َوإِنَّهُ ُلَ ِم َُن ُ َّ
ينُ َع مُنُنـَ مف ِسيُ}ُ[يوسف{ُ}]46ُ:ذلكُليعلمُأينُملُأخنهُبالغيب}ُتقولُ:إمناُاعرتفتُهبذاُعلىُنفسيُ،
الُ ِه َُيُ َر َاوَدتمِ ُ
قوله{ُ:قَ َُ
ذلك ُليعلم ُزوجي ُأن ُمل ُأخنه ُيف ُنفس ُاألمرُ ،وال ُوقع ُاحملذور ُاألكربُ ،وإمنا ُراودت ُهذا ُالشاب ُمراودةُ ،فامتنع؛ ُفلهذا ُاعرتفتُ
ني ُ(َ {ُُ)34وَما ُأبـَِّرئُ ُنـَ مف ِسي}ُتقول ُاملرأةُ:ولست ُأبرئ ُنفسيُ ،فإن ُالنفسُ
اخلَائِنِ َُ
ليعلم ُأين ُبريئةَ ُ{ُ ،وأ َُّ
َن ُاللَُّهَ َُُال ُيـَ مه ِدي ُ َكمي َُد ُ م
يب}ُ[يوسفُ}]33ُ:أيُ:إالُمنُعصمهُاهللُتعاىل{{ُ ،إِ َُّنُ
تتحدث ُُوتتمىن؛ُوهلذاُراودتهُألهناُأمارةُبالسوءُ{{ُ،إَُِّالُ َماُ َرِح َُمُ َرُِّ
يب ُ َغفورُ ُ َرِحيمُ ُ([ُ})33يوسفُُ}]33ُ:وهذا ُالقول ُهو ُاألشهر ُواألليق ُواألنسب ُبسياق ُالقصة ُومعاين ُالكالمُ.وقد ُحكاهُ
َرُِّ
املاوردي ُيف ُتفسريهُ ،وانتدب ُلنصره ُاإلمام ُالعالمة ُأبو ُالعباس ُابن ُتيمية-،رمحه ُاهللُ ،ينظرُ :جمموع ُالفتاوى ُالبن ُتيميةُ
(ُ.)452/01قلتُ:وهذاُالقولُالذيُأميلُإليهُوأرجحهُ .
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ني}ُيقولُفعلتُذلكُليعلمُسيديُأينُملُأخنهُبالغيبُ،وألنُاهللُالُيهديُكيدُاخلائننيُأيُ:
اخلَائِنِ َُ
م

()0
ِ
كُ
الُيسددُصنيعُاخلائننيُأيُ:صنيعُمنُخانُاألماناتُوالُيرشدُأفعاهلم ُ،واتصلُقوله{ُ:ذَل َ

ني} ُملعرفةُ
ُالص ِادقِ َُ
َينُ َملمُأَخمنهُبِالمغَمي ُِ
لِيَـ معلَ َمُأ ِّ
ُع منُنَـ مف ِس ِه َُوإِنَّهُلَ ِم َن َّ
اُر َاومدته َ
ب}ُبقولُامرأةُالعزيز{ُ:أَنَ َ
ِ
ك ُيـ مفعلو َُن} ُبقول ُاملرأة{ُ :وجعلوا ُأ ِ
َعَّزةَ ُأ مَهلِ َهاُ
َ ََ
السامعني ُمبعناه ُكاتصال ُقول ُاهلل ُتعاىلَ {ُ :وَك َذل َ َ َ

أ َِذلَّةُ}(ُ)4وكذلكُقولُفرعونُألصحابه{ُ:فَ َما َذاُتَأممرو َُن} ُوهوُمتصلُبقولُاملمأ({ُ:)3ي ِريد ُأَ منُ

خيم ِر َجك مم ُِم من ُأ مَر ِضك مُم}(ُ.)2وقدُتضمنتُاآلياتُالبيانُعماُيوجبهُتفصيلُاحلكمُللمعىنُمنُحسنُ
اإلفصاحُملاُوقعُبهُالسؤال ُليتقررُيفُالنفسُمرتبةُبعدُمرتبةُبأحسنُماُيقعُبهُاإلبانةُ،والبيانُعماُ
يوجبهُتكميلُجوابُالعاملُمنُمتامُالفائدةُاملتصلةُمباُسئلُعنهُمماُفيهُالبشارةُمباُيؤولُإليهُاحلالُمنُ
البيانُعماُيوجبهُطلبُامللِكُللعاملُاجلليلُمنُمتكنيُ
ُ
السالمةُمعُإدرارُاخلريُيفُالسنةُاملخصبةُ،و
أسبابُامللكُللمطلوبُعلىُماُيرىُمنُبينةُحىتُتظهرُبراءتهُمماُقذفُبهُوحبسُبسببهُ،والبيانُ
عماُيوجبهُبطالنُاالنتفاعُبالكذبُمنُاإلقرارُبالصدقُالذيُفيهُبراءةُالساحةُوالتنزيهُعنُحلاقُ
منهاُواإلبانةُعنُفحشهاُوماُيؤديُإليهُمنُحرمانُ
الريبةُ،والبيانُعماُيوجبهُقبحُاخليانةُمنُاالنتفاءُ ُ
اهلدايةُمنُاهللُوإجيابُالعقوبةُ .

القول في الوقف والتمامُ :
ُ
وقد ُقيلُ:إن ُذلك ُمن ُكالم ُيوسفُ ،عليه ُالسالمُ ،من ُقوله{ُ:ذلك ُليعلم ُأين ُمل ُأخنه}ُيف ُزوجته ُ{بالغيب}ُاآليتني ُأيُ:إمناُ
ني ُ{ َوَماُ
اخلَائِنِ َُ
رددت ُالرسول ُليعلم ُامللك ُبراءيت ُوليعلم ُالعزيز ُ{أين ُمل ُأخنه}ُيف ُزوجته ُ{بالغيب}ُ{{ُ َوأ َُّ
َن ُاللَُّهَ َُُال ُيـَ مه ِدي ُ َكمي َُد ُ م
وء ُ} ُ[اآلية] ُ(ُ )33وهذا ُالقول ُهو ُالذي ُمل ُحيك ُابن ُجرير ُوال ُابن ُأيب ُحامت ُسواهُ.
الس ُِ
أبـَِّرئُ ُنـَ مف ِسي ُإِ َُّن ُالنَّـ مف َُ
س َُأل ََّم َارةُ ُبِ ُّ
بتصرف...ابنُكثريُُ،مرجعُسابق.353ُ/2ُ،

(ُ)0ابنُجرير ،مرجعُسابق.020/06 ،
(ُ)4سورةُالنمل ،اآلية.32ُ:
(ُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.024/06 ،الثعليب ،مرجعُسابقُ.445/3 ،البغوي ،مرجعُسابق.256/4 ،
(ُ)2سورةُالشعراء ،اآلية.33ُ:
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ُ()4
()0
ِِ
ِ
{إَِّال ُقَلِيال ُِمم م ِ
ُعلِيمُ} ُمتام(َ {ُ،)3ماُ
َّاُحتصنو َُن}ُُكاف ُ،وكذاُ{يَـ معصرو َُن} {ُ،بِ َكميده َّن َ

ِ
ِ
وء} ُ
اُعليهُم منُس ٍُ
َعل ممنَ

(ُ)0قالُ:صاحل ،األنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،مرجعُسابق ،صُُ.052قالُ:جائزُاألمشوين ،مرجعُسابق ،صُ
.052
(ُ)4قالُ:صاحل ،النحاس ،القطع واالئتناف ،مرجعُسابق ،صُُ.333قالُالداين ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،مرجعُسابق،
صُ:347تامُورجحُقولُاألنباري ،مرجعُسابقُ.743/4 ،قالُ:حسن ،األنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،املرجعُ
السابق.قالُ:جائزُاألمشوين ،مرجعُسابق ،صُ.052
(ُ)3األنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،املرجعُالسابقُ.األمشوين ،املرجعُالسابق.
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()0
ني}(ُ .)3
منُاخلَائِنِ َُ
ُالص ِادقِ َُ
ح
ص
ح
{
كذاُ
ُ،و
حسن
ني}(ُ،)4وكذاُ{ م
ص م
ُاحلَ ُُّق}ُ،وكذاُ{لَ ِم َن َّ
م
َ َ َ

وجل:
وقولُهُ َّ
عز َّ
ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ
ﭨ ﭩﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸﭹ ﭺ ﭻ
ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ
ﮐﮑﮒ ﮓ ﮔﮕ ﮖﮗﮘﮙﮚﮛ ﮜﮝﮞ
ﮟﮠﮡ ﮢﮣﮊ

{ َوَماُأبَـِّرئُنَـ مف ِسي}ُضوعفُالفعلُمبعىنُالتكثريُ،و{نَـ مف ِسي}ُيفُموضعُنصبُب ـ {أبَـِّرئُ}ُ،

ِ
يب}َ {ُ،ما} ُمبعىنُالذيُيفُموضعُنصب(ُ ُ)2علىُ
اُرِح َم َُرُِّ
وء} ُ
الس ُِ
َّ
{بِ ُّ
متعلقُبأمارة{ُ،إَّال َ
ُم َ
وين} ُأمر{ ،بُِِه}متعلق ُبـ
االستثناء ُاملنقطع({ُ ،)3إِ َّن َُرِّيب ُ َغفور َُرِحيمُ}خرب ُبعد ُخرب{ُ ،ائمـت ِ ُ

وين}{ُ ،أَستخلِصه ُلِنـ مف ِسي} ُجواب ُاألمر{ ،لِنـ مف ِسي} ُمتعلق ُبـ{أ ِ
صهُ}ُ،
{ائمـت ِ ُ
َ
مَ م م َ
َستَ مخل م
م
{فَـلَ َّما} ُالفاء ُجواب ُما ُأخرب ُبه ُمن ُقول ُامللك(ُ ،)6وملا ُظرف ُزمانُمضاف ُإىل ُ{ َكلَّ َمهُ}،
اُم ِكنيُأ َِمنيُ}ُالكافُاسمُ{إِ َُّن}،
{قَ َُ
ال}جوابُ"ملا"ُوهوُالعاملُيفُ"ملا"{ ،إِن َ
َّكُالميَـ موَمُلَ َديمـنَ َ
(ُ)0قالُ:كافُالداين ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،مرجعُسابق ،ص.347
(ُ)4قالُ:تامُاألمشوين ،مرجعُسابقُ،صُ.052
(ُ)3قالُ:متامُالنحاس ،القطع واالئتناف ،مرجعُسابق ،صُُ.332قالُ:تامُاألنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد،
مرجعُسابقُ،ص.052
(ُ)2العكربي ،التبيان في إعراب القرآن ،مرجعُسابقُ.733/4 ،صايف ،مرجعُسابقُ.01/03 ،درويش ،مرجعُسابق.2/3 ،
(ُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابق.024/06 ،القرطيب ،مرجعُسابقُ.401/5 ،األلوسي ،مرجعُسابق.2/7 ،
(ُ)6البغوي ،مرجعُسابق.425/2 ،
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و{ َم ِكنيُ} ُاخلربُ ،و{أ َِمنيُ} ُخرب ُبعد ُخربُ ،و{الميَـ موَُم} ُو{لَ َديمـنَا}ظرفان ُمتعلقان(ُ )0بـ

ِ
ِ
ُعلِيمُ} ُخربُ{إِ َُّن}ُ،
اج َع مل ِ ُ
ُاأل مَر ُِ
ىُخَزائِ ِن م
ين}َ {ُ،حفيظ َ
ض} ُمتعلقُبـ { م
{ َمكنيُ}َ {ُ،علَ َ
ِ
ِ
ض}ُالكافُ
ُاأل مَر ُِ
ف ُِيف م
خربُبعدُخربُ،وإنُشئتُجعلتُعليماُنعتاُحلفيظَ {ُ،وَك َذل َ
ُم َّكنَّاُليوس َ
كَ
للتشبيه ُوالعامل ُفيها ُما ُدل ُعليه ُاملعىن ُمن ُتقدم ُاللطف ُبه ُواإلكرام ُله ُوالتشبيه ُبذلك ُإليهُ

ض}{ُ،يَـتَبَـ َّوأ ُِممنـ َها}فعلُمستقبلُيفُموضعُ
ُاأل مَر ُِ
{لِيوس َُ
ف} ُمتعلقُبـ { َم َّكنَّا} ُوكذاُ{ِيف م
ِ
اُحميثُيَ َشاءُ}ُ:حرفُاجلرُوالظرفُوهوُحيثُيتعلقانُ
احلالُ،التقديرُمكناُليوسفُمتبوأ{ُ.ممنـ َه َ

بـ {يَـتَبَـ َّوأُ}ُ.والتبوءُ:التحيزُمنُمنزلُيرجعُإليه(ُ)4منُقولهُ:
ضٍ
ب ُِم َنُاللَُِّه}(ُ ُُ،)3
{ َوبَاءواُبِغَ َ
قالُالشاعر(ُ ُ:)2

(ُ)0الدعاس ،مرجعُسابقُ.53/4 ،صايف ،مرجعُسابقُ.00/03 ،درويش ،مرجعُسابقُ04/3 ،
َّحاسُ،معاني القرآن الكريم ،مرجعُسابقُ.452/4 ،ابنُسالم ،أبوُعبيدُالقاسمُبنُعبدُاهللُاهلرويُالبغداديُ(تُ:
(ُ)4الن َّ
442هـ) ،تُ :د/حممد ُعبد ُاملعيد ُخان ،ط( ،0الدكنُ :حيدر ُآبادُ :مطبعة ُدائرة ُاملعارف ُالعثمانية0322 ،هـ0562-م)،
ُ.430/4الزبيدي ،مرجعُسابق.037/0 ،
(ُ)3سورةُآلُعمران ،اآلية.004ُ:
ِ
َخيَلِيَّة.وهيُليلىُبنتُعبدُاهللُبنُالرحالُبنُشدادُابنُكعبُ ،األخيلية ُمنُبينُعامرُبنُصعصعةُ:شاعرةُ
(ُ)2هوُللَميلىُاأل م
فصيحةُذكيةُمجيلةُ.اشتهرتُبأخبارهاُمعُتوبةُبنُاحلمريُ.قالُهلاُعبدُامللكُبنُمروانُ:ماُرأيُمنكُتوبةُحىتُعشقك؟ُفقالتُ:
ماُرأيُالناسُمنكُحىتُجعلوكُخليفة!ُووفدتُعلىُ"ُاحلجاجُ"ُمراتُ ،فكانُيكرمهاُويقرهباُ.وطبقتهاُيفُالشعرُتليُطبقةُ
اخلنساءُ.وكانتُبينهاُوبنيُالنابغةُاجلعدي ُمهاجاةُ.ماتتُودفنتُبالري(حنوُُ 21هـُ=ُحنوُُ 711م)ُ.ويفُديواهنا"ُفإ من ُتَك ِنُ
ُآلُعو ِ
فُب ِن ِ
ُعام ِر"ُبنُذيُالرحالةُبنُشدادُبنُعبادةُوكانتُهتوىُتوبةُبنُاحلمريُالعقيليُ:
ال َقمتلىُبَواءُفإنَّك ممُُُُفَىتُماُقَـتَـ ملت مم َ َ م
(ت21ُ :ه)ُ .ابن ُطيفور ُأبو ُالفضل ُأمحد ُبن ُأيب ُطاهر ُ(ت421ُ :هـ) ،بالغات النساء،صححه وشرحه :أحمد األلفي،
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واء( )0فإنَّ
آل َع ْوف بن عامر
ف
***
ُ
م
ك
تى ما قَـتَـلْتُ ْم َ
ُ
َ
ْ
فإ ْن تَ ُكن ال َق ْتلى بَ ً
ً

()2

صيب ُبِر ممحتِنَاُمن ُنَ َشاءُ}{ُ،بِر ممحتِنَا} ُمتعلقُبـ{ن ِ
{ن ِ
صيبُ} ُأيُ:حننُنصيبُبرمحتناَ {ُ،م منُ
ََ
َ َ َم
صيبُ}{ُ،وَال ُن ِ
نَ َشاءُ}{ُ،م ُن} ُمبعىنُالذيُيفُموضعُنصبُبـُ{ن ِ
ضيعُ} ُمعطوفُعلىُ
َم
َ

ِِ
ضيعُ}{ُ،وَألَجر م ِ
ني}ُنصبُبـ {ن ِ
ينُآَ َمنوا}ُالمُقسمُُ،
َجَرُالمم مح ِسنِ َُ
ُاآلَخَرةِ َ
َ م
نصيب{ُ،أ م
ُخميـرُللَّذ َ
ِِ
ين ُآَ َمنوا} ُمتعلقُبـُ{ َخميـرُ}َ {ُ،وَكانواُيـَتـَّقو َُن}ُ
وأجرُرفعُباالبتداءُ،و{ َخميـرُ} ُاخلرب{ُ،للَّذ َ

ف}ُخفضُ
ف}{ُ،إِ مخ َوةُ}ُرفعُبـُجاءُ،و{يوس َُ
معطوفُعلىُ{آَ َمنوا}َ {ُ،و َجاءَُإِ مخ َوةُيوس َُ
بإضافةُ{إِ مخ َوةُ}ُإليه{ُ،فَ َد َخلوا}ُالفاءُجوابُماُأخربُبهُمنُاجمليءُ،والفاءُيفُ"عرفهم"ُجوابُ

الدخولَ {ُ،وه ممُلَهُممن ِكرو َُن}ُابتداءُوخربُو{لَهُ}ُُمتعلقُبـ {ممن ِكرو َُن}ُ .
القول في القراءةُ :
ُ

()3
الس ِ
وء ُإَُِّال} ُبالتشديدُبتكريرُاألوىلُوحتقيقُالثانيةُ.الباقونُميضونُعلىُ
ُُُقرأُالبزيُوقالون {بِ ُّ

أصوهلمُيفُحذفُاألوىلُوتبينيُالثانيةُأوُحتقيقها(ُ،)0فالتشديدُعلىُقلبُاهلمزةُفإدغامهاُكقوهلمُيفُ
(القاهرةُ :مطبعة ُمدرسة ُوالدة ُعباس ُاألول0346ُ ،هـ0512-م)ُ .22/0ُ ،ابن ُقتيبة ُالدينوري ،الشعر والشعراء ُمرجعُ

سابق.53،54/0،
(ُ)0يقالُقدُباءُفالنُبفالنُإذاُقتلُبهُوهوُيبوءُبهُ.ابنُمنظور ،مرجعُسابق.36/0 ،اجلوهري ،مرجعُسابق.37/0 ،
(ُ )4املربد ،الكامل في اللغة واألدب ،ط( ،3القاهرةُ :دار ُالفكر ُالعريب0207 ،ه0557-م).074/4 ،ابن ُدريد ،مرجعُ
سابقُ.445/0 ،األزهريُاهلروي ،تهذيب اللغة ،مرجعُسابق.232/03 ،

ِ
ه)ُ.قالونُعيسىُبنُمينَاُ
(ُُ)3أمحدُبنُحممدُبنُعبدُاهللُالبزيُُ ،أبوُاحلسنُُ،منُكبارُالقراءُ،منُأهلُمكة(ُُ ،ت431:
َّحويُاملقرئ(ُ،ت441-400ُ:ه)ُ،معلمُالعربيةُ،يقالُ:إنهُربيبُنافعُ،وهوُالذيُلقبهُقالونُجلودةُ
ُّ
الزَرقيُ،أبوُموسىُاملدينُالن م
قراءتهُ .الذهيبُ ،تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالمُ ،مرجع ُسابق.246/3ُ ،ابن ُاجلزريُ ،غاية النهاية في طبقات
القراءُ،مرجعُسابق.012/3ُ،
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ِ
اُحميث ُيَ َشاءُ} ُبالنونُ .الباقونُبالياءُ،فالياء(ُ )4علىُإخبارُ
خطيئةُخطيةُ،قرأُابنُكثريُ{يَـتَبَـ َّوأ ُممنـ َه َ

اهلل-عزُوجلُ-عنُنفسهُ ُ.

القول في المعنى والتفسيرُ :
ُ

ِ
ِ
س َُأل ََّم َارةُ
ُُُاملعىنُواهللُأعلمُيقولُيوسفُ{ َوَماُأبَـِّرئُنَـ مفسي}ُمنُاخلطأُوالزللُفأزكيها{ُ،إ َّنُالنَّـ مف َ

ِ
ُماُ
الس ُِ
بِ ُّ
وء} ُأيُ:إنُنفوسُالعبادُتأمرهمُمباُهتواهُ،وإنُكانُهواهاُيفُغريُماُفيهُرضىُاهلل{ُ،إَُّال َ
يب}إالُأنُيرحمُريبُمنُيشاءُمنُخلقهُفينجيهُمنُإتباعُهواه{ُ،إِ َّن َُرِّيبُ َغفور َُرِحيمُ}أيُ:
َرِح َم َُرُِّ

إنُاهللُذوُصفحُعنُذنوبُمنُتابُمنُذنوبهُ،برتكهُعقوبتهُعليهاُ،رحيمُبهُبعدُتوبتهُأنُيعذبه(ُُ،)3
ِ
ب}ُ
َين ُ َملمُأَخمنه ُبِالمغَمي ُِ
ك ُلِيَـ معلَ َم ُأ ِّ
وذكرُأنُيوسفُقالُهذاُالقولُمنُأجلُأنُيوسفُملاُقال{ُ :ذَل َ

قالُلهُملكُمنُاملالئكةُ:والُيومُمهمتُهبا(ُ )2قالُ :فقالُيوسفُحينئذَ {ُ :وَماُأبَـِّرئ ُنَـ مف ِسي}ُ

وقدُقيل"ُ :إنُالقائلُليوسفُوالُيومُمهمت ُفحللتُسراويلك ُعن ُامرأةُالعزيز(ُ.)3فأجاهباُيوسفُ
هبذا ُاجلوابُ ،وقيل ُإن ُيوسف ُقال ُذلك ُابتداء ُمن ُقبل ُنفسه"ُ ،وممن ُقال ُإن ُامللَك ُقال ُلهُ ،ابنُ

عباس(ُ)6وسعيدُبنُجبري(ُ)7واحلسن(ُ ُ)2

(ُ)0ابنُجماهدُ،مرجعُسابق،صُ.325الداينُ،جامع البيان في القراءات السبع ،مرجعُسابقُ.0433-0434-0430/3،
(ُ)4يفُ(د)ُزيادةُ"علىُإسنادُالفعلُليوسفُوالنونُعلى".
(ُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابق.023/06 ،لكنُ"بلفظُأنُيعذبهُعليها"ُ.فائدةُ:إن رمحة اهلل هي اليت تصرف السوءُومنُرمحه اهلل
حفظه من السوءُوفيهُإثباتُصفةُالربوبيةُواملغفرةُوالرمحةُهللُربُالعاملني.نصرُواهلاليل ،مرجعُسابق.650/0 ،
(ُ)2ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4037/7 ،
(ُ)3كذاُباألصلُ"عنُامرأةُ"ُ.ولعلُالصواب"ُ:هوُامرأةُ"ُ.الستقامةُاملعىنُولثبوهتاُ.ابنُجريرُ،مرجعُسابقُ.023/06ُ،
(ُ)6مقاتل ،مرجعُسابقُ.321/4 ،الثوري ،مرجعُسابقُ.034/0 ،الزجاج ،مرجعُسابق.010/3 ،ابنُجرير ،مرجعُسابق،
.023/06
(ُ)7الزجاج ،مرجعُسابق.010/3 ،ابنُجرير ،مرجعُسابق.022/06 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4032/7 ،
(ُ)2الزجاج ،املرجعُالسابقُ.ابنُجرير ،املرجعُالسابقُ.ابنُأيبُحامت ،املرجعُالسابق.
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وأبوُصاحل(ُ )0وقتادة(ُ )4وعكرمة(ُ،)3ومنُقالُ :قائلُذلكُاملرأةُالسدي(ُ،)2ومنُقالُ :إنُيوسفُقالُ
ذلك ُمن ُنفسه ُفقول ُمروي ُعن ُابن ُعباس(.)3وقوله تعالى{ :وقَ َال ُالمملِك ُائمـت ِوين ُبِِه ُأَستخلِ
صهُ
مَ م م
َ
َ

لِنَـ مف ِسي}ُأيُ:وقالُملكُمصرُ-األكربُقالُابنُإسحاق(ُ:)6هوُالوليدُبنُالريان(ُُ)7حنيُتبنيُعذرُ
فأتوهُبهُ،فلماُ
ُ
يوسفُوعرفُأمانتهُوعلمهُ -ألصحابهُائتوينُبهُأجعلهُمنُخلصائيُدونُغريه(ُ ،)2

(ُ) 0امسهُباذامُ.ويقالُباذانُ.موىلُأمُهانئُبنتُأيبُطالب.وهوُصاحبُالتفسريُالذيُرواهُعنُابنُعباسُورواهُعنُأيبُصاحلُ
ُالرجل ُِم من ُطَبَـ َقةُِ
الكليب ُحممد ُبن ُالسائبُ .موىل ُأم ُهانئُ ،مشهور ُيف ُالتابعني ُال ُخيفى ُذلك ُعلى ُمن ُله ُأدن ُمعرفةَُ .وَه َذا َّ
انُ ،لَ ِكنَّه ُعاش ُبـع َده َم ِ ِ
مِ
َمحدُ
َس ِاميُو
ُسنَةُ.ابنُسعدُ،مرجعُسابق455/6 ،
الس َّم ُِ
م
الكىنُلإل َمامُأ م
َّ
َ َ َم
لُ(،ُ،األ َ
ُ.ابنُحمنبَ
َ
ُحنوا ُم من ُع مش ِريم َن َ
ُصاحل)ُ ،مرجع ُسابقُ .32/0ُ ،ابن ُحجر ُالعسقالينُ ،اإلصابة في تمييز الصحابةُ ،مرجع ُسابقُ .207/3،لويسُ
ِرَوايَة ُابمنه َ
شيخوُ،رزقُاهللُبنُيوسفُبنُعبدُاملسيحُبنُيعقوبُشيخوُ(ت0547ُ:م)ُ،شعراء النصرانية(ُ،بريوتُ:مطبعةُاآلباءُاملرسلنيُ

اليسوعيني0251،م)ُ.022/7ُ،الذهيبُ،سريُأعالمُالنبالءُ،مرجعُسابقُ.37/3ُ،
(ُ)4عبدالرزاق ،مرجعُسابق.343/0 ،الزجاج ،مرجعُسابقُ.07/3 ،ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.402/03 ،
(ُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابق.023/06 ،الزجاج ،مرجعُسابقُ.010/3 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4032/7 ،
(ُ)2ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.026/06 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابقُ.4032ُ،4037/7 ،فائدةُ:فتأملُماُأعجبُهذهُاملرأة!ُ
أقرتُباحلق ،واعتذرتُعنُحمبوهبا ،مثُاعتذرتُعنُنفسها ،مثُذكرتُالسببُاحلاملُهلاُعلىُماُفعلت ،مثُختمتُذلكُبالطمعُ
يفُمغفرةُاهللُورمحته ،وأنهُإنُملُيرحمُعبده ،وإالُفهوُعرضةُللشر.نصرُواهلاليل ،مرجعُسابق.327/0 ،
(ُ)3ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4037/7 ،
(ُ)6ابنُجرير ،مرجعُسابق.403/03 ،
("ُ)7الريانُبنُالوليد"ُ.قدُاختلفُيفُامسهُ.ابنُجرير ،تاريخ الرسل والملوك(ُ ،صلةُتاريخُالطربيُلعريبُبنُسعدُالقرطيبُ،
ت365ُ:هـ)،ط( ،4بريوتُ:دارُالرتاثُ 0327 ،هـ)ُ.333،363/0 ،قالُالنوويُ ،أبوُزكرياُحمييُالدينُحيىيُبنُشرفُ(تُ:
676هـ)ُ ،هتذيب ُاألمساءُواللغات ،عنيت ُبنشره ُوتصحيحهُوالتعليق ُعليهُومقابلةُأصولهُ :شركة ُالعلماء ُمبساعدة ُإدارة ُالطباعةُ
املنريية(بريوتُ:دارُالكتبُالعلمية)ُ:005/4ُ ،قالُأهلُالتاريخُ:ملاُماتُالريانُبنُالوليدُ ،وهوُفرعونُمصرُاألولُ ،صاحبُ
يوسفُالذىُوالهُخزائنُاألرضُوأسلمُعلىُيديهُ ،ملكُبعدهُجبارُوأىبُأنُيسلمُ ،مثُماتُفملكُبعدهُجبارُآخرُ ،وتوىفُ
يوسفُ،وأقامتُبنوُإسرائيلُمبصرُ.القرطيب ،مرجعُسابق.032،407/5 ،ابنُاجلوزي ،مرجعُسابق.447/2 ،
(ُ)2ابنُجرير ،مرجعُسابق.027/06 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4035/7 ،القيسي ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،مرجعُسابق،
.3326/3
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ِ
اءتهُوعظَ َُم ُأمانتهُقالُلهُياُيوسفُ:إنكُاليومُعندناُمتمكنُمماُأردتُ،
كلمُامللكُ ُيوسفُوعرفُبر

ض ُلك ُمن ُحاجة ُقِبَلناُ ،لرفعة ُمكانك ُومنزلتك ُلدينا{ُ ،أ َِمنيُ} ُعلى ُما ُاؤمتنت ُعليه ُمنُ
َ
وعَر َ

شيء(ُ،)0ورويُعنُأيبُاهلذيل(ُ )4قالُ :قالُامللك{ُ:ائمـت ِوين ُبِِه ُأَستخلِ
صه ُلِنَـ مف ِسي} ُقالُ:فقال ُلهُ
مَ م م

امللكُ:إينُأريدُأنُأخلصكُلنفسيُغريُأينُآنفُأنُتأكلُمعيُ،فقالُيوسفُ-صلىُاهللُعليهُ:أناُ
أحقُأنُآنفُأناُابنُإسحاقُ،أوُقالُابنُإمساعيل-ذبيحُاهللُابنُإبراهيمُخليلُاهللُوابنُيعقوبُ
الذيُابيضتُعيناهُمنُاحلزن(ُ .)3

ُاأل مَر ِ ِ
ُح ِفيظ ُ َعلِيمُ} ُأيُ:قالُيوسفُللملكُ:اجعلينُعلىُ
ىُخَزائِ ِن م
اج َع مل ِين َ
ُعلَ َ
ُوقولُهُ {ُ :م
ض ُإ ِّين َ
خزائنُأرضكُ،فهذهُمسألةُمنُيوسفُللملكُأنُيوليهُأمرُطعامُبلدهُوخراجهاُ،والقيامُبأسبابُ
بلدهُ،ففعلُذلكُامللكُ،كماُرويُعنُابنُزيدُوشيبةُالضيب(ُ ُ)2قالُابنُإسحاقُوقتادةُ:حفيظُملاُ
استودعتينُ،عليمُمباُوليتين(ُ .)3

(ُ)0ابنُجرير ،مرجعُسابق.406/03 ،
(ُ)4ليسُأباُاهلذيل واهللُأعلمُ،واملثبتُ،ذكرهُابنُجرير ،مرجعُسابقُ.336/03 ،وابنُأيبُحامت ،مرجعُسابقُ.4057/7 ،هوُ
عبدُاهللُابنُأيبُاهلذيلُالكويفُأبوُاملغريةُثقةُ منُالثانيةُماتُيفُواليةُخالدُالقسريُعلىُالعراقُروىُعنُأيبُبكر ،وعمرُمرسال،
وعنُعلي ،وعمار ،وأيبُ ،وابنُمسعود ،وخبَّاب ،وأيبُهريرة( ،رُمُتُس)ُ.ابنُحجرُ،تقريب التهذيب ،مرجعُسابقُ.347/0 ،
(ُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.037/03 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابقُ.4035/7 ،السمرقندي ،مرجعُسابقُ.443/3 ،
ال ُابمنُمعنيُ:ضعيفُاحلديثُ.ابنُمعني ،أبوُزكرياُحيىيُ
ويف(ُ.تُ 31-020ُ:ه ــ)ُ.قَ َ
َّيب ُالمك ِ ُّ
(ُ)2شيبةُبنُنعامةُ ،أَبوُنـَ َع َامةَُالضِ ُّ
بنُمعنيُبنُعونُبنُزيادُبنُبسطامُبنُعبدُالرمحنُاملريُبالوالء ،البغداديُت433ُ:هـ ،تاريخ ابن معينُ(روايةُالدوري) ،تُ:

دُ.أمحدُحممدُنورُسيف ،ط( ،0مكةُاملكرمةُ:مركزُالبحثُالعلميُوإحياءُالرتاثُاإلسالمي0355 ،ه0575-م).22/2 ،ابنُ
شاهنيُ،أبوُحفصُعمرُبنُأمحدُبنُعثمانُبنُأمحدُبنُحممدُبنُأيوبُبنُالبغداديُ(تُ323ه)ُ،تاريخ أسماء الضعفاء
والكذابينُُ،تُ:عبدُالرحيمُحممدُأمحدُالقشقريُط(0بريوتُ:مؤسسةُالرسالة0215 ،هـ0525-م).017/0،
(ُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابق.025/06 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4061/7 ،الثعليب ،مرجعُسابقُ.434/3 ،فائدةُ:منُ
األحكامُالشرعيةُالُجيوزُأنُيكونُاملسلم-خصوصأُالداعية-أنُيتوىلُمنصباُ-خيلُبالعقيدة ،أوُيتناىفُمعها ،أوُأنُيكونُكاهناُ
منُالكهنةُاملشركني ،أوُسادناُألصنامهمُفإنُفعلُذلكُكانُمنُاملشركنيُالضالني.نصرُواهلاليل ،مرجعُسابق.602/0 ،
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ِ
ِ
ِ
ُاأل مَر ِ
اُحميث ُيَ َشاءُ} ُيقول ُتعاىلُ :وهكذاُ
ف ُِيف م
وقوله تعالىَ { :وَك َذل َ
ُم َّكنَّا ُليوس َ
ض ُيَـتَبَـ َّوأ ُممنـ َه َ
ك َ
وطأنا ُليوسفُيف ُاألرضُيعينُ :أرضُملك ُمصرُ ،يتخذ ُمن ُأرضُمصر ُمنزال ُحيث ُشاء(ُ )0بعدُ

صيب ُبِر ممحتِ
احلبس ُوالضيق({ُ ،)4ن ِ
ُم من ُنَ َشاءُ} ُمن ُخلقنا ُكما ُأصبنا ُهبا ُي ُوسف ُبعد ُالعبودةُ
ا
ن
َ
ََ َ

واإلسارُواإللقاءُيفُاجلبُ،والُنبطلُجزاءُعملُمنُأحسنُفأطاعُربهُوعملُمباُأمرهُبهُ،قالُابنُ
إسحاق ُفيما ُذكر ُإن ُإطفري ُهلك ُيف ُتلك ُالليايلُ ،وأن ُامللك ُالريان ُبن ُالوليد ُزوج ُيوسف ُامرأةُ
إطفريُ ،راعيلُ،وأهناُحنيُدخلتُعليه(ُ )3قالتُلهُ:أيهاُالصديقُالُتلمين ُفإينُكنتُامرأةُكماُترىُ
حسناء ُومجيلةُ ،ناعمة ُيف ُملك ُودنياُ ،وكان ُصاحيب ُال ُيأيت ُالنساءُ ،وكنت ُكما ُجعلك ُاهلل ُيفُ
حسنكُوهيئتكُتغبلينُنفسيُعلىُماُرأيتُ،ويزعمونُأنهُوجدهاُعذراءُفأصاهباُفولدتُلهُرجلنيُ:
إفراميُبنُيوسفُومنساُبنُيوسفُ،وقالُالسدي(ُ )2وابنُزيدُ:مكناهُفيهاُيكونُحيثُيشاءُيصنعُ
فيهاُماُيشاءُ،ولوُشاءُأنُجيعلُفرعونُحتتُيديهُوجيعلهُفوقهُلفعلُ،ورويُعنُجماهدُأنهُقالُ:أسلمُ
ُ()3
ُاآلَ ِخرةِ ُخيـر ُلِلَّ ِ
اُوَكانواُيَـتـَّقو َُن}ُ
و
ن
م
آ
ُ
ين
ذ
ر
َج
أل
و
{
تعالى:
وقوله
.
امللكُالذيُكانُمعهُيوسف
م
َ
َ
م
َ
م
َ
َ
َ َ َ

(ُ)0فائدةُ:إنُمشيئة اإلنسان تابعة ملشيئة اهلل تعاىلُعلىُقراءةُابنُكثري{حيثُنشاء}ُوفيهاُعلىُالقراءتنيُإثباتُاملشيئةُهللُ
تعاىلُولعبادهُ،وأنُمشيئةُالعبدُتابعةُملشيئةُالربُتباركُوتعاىل.نصرُواهلاليل ،مرجعُسابق.642/0 ،
(ُ)4ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.441/03 ،فائدةُ:إنُاهللُ-سبحانهُوتعاىلُ -يرفعُمقامُاملؤمنُماُدامُاملؤمنُمتحليا ُباألخالق،
عامال ُبأحكام ُالشرع ،ساعيا ُبكل ُمهة ُونشاطُإلعالء ُكلمة ُاهلل ،مستمرا ُيف ُالطاعات ُليالُهنارا.نصرُواهلاليل ،مرجع ُسابق،
.700/0

ِ
يادةُ"قالُأليسُهذاُخريُمماُكنتُتريدينُفيزعمونُأهنا".
(ُ)3يفُ(د)ُز
(ُ)2ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4060/7 ،

ُ

(ُ )3ابن ُجرير ،مرجع ُسابق.444/03 ،فائدةُ :فيشري ُإىل ُتقلبه ُفيها ُمعززا ُويشري ُإىل ُمتابعة ُاألحوال ُاملصرية ُعلى ُالطبيعةُ،
والزيارات ُامليدانية ُلمأقاليم ُألن ُبالتجربة ُالبشرية ُنرى ُوباملشاهدات ُندرك ،أنه ُال ُتنفع ُخطة ُليس ُوراءهامتابعة ُوال ُشخصيةُ
متابعة.نصرُواهلاليل ،مرجعُسابق.642/0 ،
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يقولُتعاىلُ:ولثوابُاهللُيفُاآلخرةُخريُللذينُصدقواُاهللُورسولهُمماُأعطىُيوسفُيفُالدنياَ { ،وَكانواُ

يَـتـَّقو َُن}اهللُفيخافونُعقابهُيفُخالفُأمرهُواستحاللُحمارمهُ،فيطيعونهُيفُأمرهُوهنيه(ُ .)0

فُفَ َد َخلواُعليهُفَـ َعَرفَـه مم َُوه ممُلَهُممن ِكرو َُن}ُأيُ:دخلواُعلىُيوسفُ
وقوله تعالىَ { :و َجاءَُإِ مخ َوةُيوس َ

فعرفهم ُوهم ُال ُيعرفونه(َ {ُ ،)4وه مم ُلَه ُممن ِكرو َُن} ُوكان ُسبب ُجميئهم ُقال ُالسديُ :أصاب ُبالدُ

يعقوب ُاليت ُهو ُهبا ُاجلوعُ ،فبعث ُبنيه ُإىل ُمصرُ ،وأمسك ُأخا ُيوسف ُبنيامنيُ ،فلما ُدخلوا ُعلىُ
يوسفُعرفهمُوهمُلهُمنكرونُ،فلماُنظرُإليهمُقالُ:أخربوين ُماُأمركم؟ُفإينُأنكرُشأنكم!ُقالواُ:
حننُقومُمنُأرضُالشامُ،قالُفماُجاءُبكم؟ُقالواُجئناُمنتارُطعاماُ،قالُكذبتمُأنتمُعيون!ُكمُ

أنتم؟ُقالواُ:عشرةُ،قالُ:أنتمُعشرةُآالفُ،كلُرجلُمنكمُأمريُألفُفأخربوينُخربكم!ُقالواُ:إناُ
إخوةُبنوُرجلُصديقُوإناُكناُاثينُعشرُ،وكانُأب ُوناُحيبُأخاُلناُ،وإنهُذهبُمعناُالربيةُفهلكُمناُ
فيهاُ ،أيُوكانُأحبناُإىلُأبيناُ،قالُ:فإىلُمنُسكنُأبوكمُبعده؟ُقالواُ:إىلُأخُلناُأصغرُمنهُ،قالُ:
وكيفُختربوينُأنُأباكمُصديقُوهوُحيبُالصغريُمنكمُدونُالكبري!ُائتوينُبأخيكمُهذاُحىتُأنظرُ
إليه{ ،فَِإ من ُ َمل ُتَأمت ِوين ُبِِه ُفَ َال ُ َكيل ُلَكم ِ
ُعمنه ُأَبَاه َُوإِنَّاُ
ُعمن ِدي َُوَال ُتَـ مقَرب ُِ
ُسنـَرا ِود َ
م
ون}{ ،قَالوا َ
مَ م
لََف ِ
اعلو َُن}ُ،قالُفضعواُبعضكمُرهينةُحىتُترجعواُ،فوضعواُمشعون(ُ.)3وقدُتضمنتُاآلياتُالبيانُ
عماُيوجبهُدعاءُالنفسُإىلُالسوءُمنُالتقدمُيفُمعرفةُموقعهُعلىُاالستضرارُبهُليكونُالتحذيرُمنهُ
(ُ)0فائدةُ:فضيلة اإلميان والتقوىُقال السعديُ:إن اهلل واسع اجلود والكرم ،جيود على عبده خبرييُالدنياُواآلخرة وأن خري
االخرة له سببانُ:اإلميان والتقوى ،وأنه خري من ثوابُالدنيا وملكها ،وأن العبد ينبغي له أن يدعو نفسه ويشوقهاُ لثواب اهلل
واليدعها حتزن إذا رأت زينة أهل الدنيا ولذاهتا وهي غري قادرة عليها بلُيسليها بثواب اهلل يف اآلخرة ،وفضله العظيم .دروس
مستفادة من سورة يوسف صُ.36
(ُ)4عبدالرزاق ،مرجعُسابق.343/0 ،
(ُ )3ابن ُجرير ،مرجع ُسابقُ .033 ،032/06 ،ابن ُأيب ُحامت ،مرجع ُسابق.4063،4062-7 ،البغوي ،مرجع ُسابق،
اُ،وهذاُحلرصهُعلىُرجوعهمُ.ابنُ
ُ
ُ.311/4وقوله"ُ:قالُ:فضعواُبعضكمُرهينة"ُ.يفُهذاُنظرُ،ألنهُأحسنُإليهمُورغبهمُكثري
كثريُيف ،تفسير القرآن العظيم ،مرجعُسابقُ.343/2 ،
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حبسبُماُيؤديُإليهُيفُعاقبةُأمرهُ،والبيانُعماُيوجبهُحالُالعاملُاجلليلُمنُاستخالصُامللوكُلهُ
حباجتهمُإليهُُمباُجيدونُعنهُمنُالغناءُالذيُالُجيدونهُعندُغريهُ،والبيانُعماُيوجبهُحالُاحلفيظُ

{الم َعلِيمُ}ُمنُجعلهُعلىُخزائنُاألرضُحبسنُتدبريهُوضبطهُملاُيقومُمبراعاتهُفالُأحدُأحقُبذلكُ

منهُ،والبيانُعماُيوجبهُحالُالعاملُالتقيُمنُالتمكنُيفُاألرضُمباُفيهُمنُالصالحُيفُالتدبريُوماُ
يتأتىُمنُحسنُالتقديرُ،والبيانُعماُيوجبهُعظمُأجرُاآلخرةُمنُالطلبُلهُواحلرصُعليهُواستفراغُ
اجملهودُفيهُبلزومُطاعةُاهللُعزُوجلُواجتنابُمعصيتهُ،والبيانُعماُيوجبهُحالُالصابرُعلىُاحملنُ
طاعةُلربهُمنُحاجةُمنُظلمهُإليهُبتملكهُعليهُوبسطُيدهُإىلُضرهُونفعهُ ُ.

القول في الوقف والتمامُ :
ُ
()4
()0
ِ
ِ
ِ
ُعلِيمُ}(ُ ،)3وكذاُ
{إِ َّن َُرِّيب ُ َغفور َُرحيمُ}كاف ُ ،وكذا ُ{ َمكنيُ} ُ ،وكذا ُ{ َحفيظ َ

ني}(ُ،)2وكذاُ{فَ َد َخلواُعليه}ُ .
{المم مح ِسنِ َُ
وجل:
وقولُهُ َّ
عز َّ

ﮋ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ
ﯚﯛﯜ ﯝ ﯞﯟﯠﯡﯢ ﯣﯤﯥﯦ ﯧﯨﯩﯪﯫﯬ
ﯭﯮﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳﯴ ﯵ ﯶﯷ ﯸﯹﯺﯻﯼﯽ
(ُ)0قالُ:حسن ،النحاس ،القطع واالئتناف ،مرجعُسابق ،صُ.332قالُ:تامُالداين ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،مرجعُ
سابق ،صُُ.347وكذاُاألمشوين ،مرجعُسابق ،صُُ.053وكذاُاألنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،مرجعُسابق،
ص.053
(ُ)4قالُ:حسن ،األنصاري ،المرجع السابق.
(ُ)3الداين ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،مرجعُسابق ،صُُ.342األمشوين ،مرجعُسابق ،صُُ.053األنصاري ،المقصد
لتلخيص ما في المرشد ،املرجعُالسابق.
(ُ)2األمشوين ،مرجعُسابق ،صُُ.053قالُ:حسن ،األنصاري ،املرجعُالسابق.
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ﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅﰆﰇ ﰈﰉ ﭑﭒﭓﭔﭕ
ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤﮊ

{ َولَ َّما} ُظرف ُزمان(ُ )0مضاف ُإىل ُ{ َج َّهَزه مُم}ِ{ُ ،جبَ َها ِزِه مُم} ُمتعلق ُبـ ُ{ َج َّهَزه مُم}ُ،

ـُ"أخ" ُمتعلقُمبعىنُاالستقرارُ،وكذاُ
َخ} ُمتعلقُبـُ{ائمـت ِ ُ
{بِأ ٍُ
وين}{ُ،لَك مُم} ُيفُموضعُالنعتُل ٍ
َين} ُيفُموضعُنصبُبـ {تَـَرمو َُن}{ُ،الم َكمي َُل} ُنصبُبـ
َال} ُتنبيه({ُ،)4أ ُِّ
{ ِم من ُأَبِيك مُم}{،أَُ

ويف} ُوحذفتُالياءُيفُاللفظُلسكوهناُوسكونُالالمُمنُالكيلُ،يقالُ:ويفُيفي(ُ،)3واألصلُ
{أ ِ ُ
()2
ني} ُابتداءُوخربُ،
اُخميـر ُالمممن ِزلِ َُ
يويفُحذفتُالواوُلوقوعهاُبنيُياءُوكسرةُاستثقاالُلذلك َ { ،وأَنَ َ

وين ُبُِِه} ُالفاءُجوابُاألمرُبأتياهنمُبأخيهمُ،واألصلُُتأتونينُ ،حذفتُالنونُاألوىلُ
{فَِإ من ُ َملم ُتَأمت ِ ُ

وين} ُوإنُحرفُشرط{ُ،فَ َال ُ َكيل ُلَكم ِ
للجزم({ُ،)3بِِ
ِ
م
ُعمن ِدي} ُالفاءُجوابُ
ُ
ت
أ
ت
{
ـ
ب
متعلقُ
ُ
}
ُ
ه
َ
مَ م
الشرطُ،و{ َكي ُل}ُمبينُمعُالُيفُموضعُرفعُباالبتداءُ،و{لَكم ِ
ُعمن ِدي}ُاخلربُمتعلقُالالمُوعندُ
م
مَ
ون} ُهنيُ،والنونُاألوىلُحمذوفةُللنهي،واألصلُتقربونينُ،وحذفتُالياءُ
مبعىنُاالستقرارَ {ُ،وَال ُتَـ مقَرب ُِ
لداللة ُالكسرة ُعليهاُ ،مع ُأهنا ُرأس ُآية(َ {ُ ،)6عمنه ُأَبَاهُ}{ ،أَبَاهُ} ُنصب ُبـ { َسنـَرا ِودُ}ُ،

(ُ)0ابنُعطية ،مرجعُسابقُ.023/0 ،أبوحيان ،مرجعُسابقُ.703/3 ،البقاعي ،مرجعُسابق.063/01 ،
(ُ)4القيسي ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،مرجعُسابقُ.3451/3 ،ابنُعطية ،مرجعُسابق.402/3 ،
(ُ)3الفراهيدي ،مرجعُسابقُ.215/2 ،ابنُدريد ،مرجعُسابقُ.573/4 ،ابنُفارس ،مجمل اللغة ،مرجعُسابقُ.534/0 ،
(ُ)2العكربي ،التبيان في إعراب القرآن ،مرجعُسابق.203/4 ،اإلسرتاباذي ،مرجعُسابق.576/4 ،
َّحاسُ،إعراب القرآن ،مرجعُسابق.333/4 ،
(ُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.446/03 ،الن َّ
(ُ)6الزجاج ،مرجعُسابقُ.313/2 ،فخرُالدينُالرازي ،مرجعُسابقُ.220/40 ،أبوُحيان ،مرجعُسابق.223/6 ،
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{عمنهُ} ُمتعلقةُبه{ُ،وإِنَّاُلََف ِ
اعلو َُن}الالمُالمُالتوكيدُيفُموضعُخربُإن{ُ،لِِفمتـيَانُِِه}(ُ )0متعلقُ
َ
َ
اج َعلوا}({ ،)4لَ َعلَّه مم ُيَـ مع ِرفونَـ َها} ُلعل ُترٍج{ ،إِ َذاُ
بـ {قَ َُ
ال}{ُ ،بِ َ
ضَ
اعتَـه مُم} ُنصب ُبـ{ م

انمـ َقلَبوا}{،إِ َذا} ُمتعلقة ُبـ {يَـ مع ِرفونَـ َها}ُ ،إِ َىل ُمتعلق ُبـ{انمـ َقلَبوا}ُ ،وفتيته ُوفتيان ُمجع ُفىت(ُ،)3
ىل} ُمتعلق ُبـ{ َر َجعوا}ُ،
{فَـلَ َّما َُر َجعوا ُإِ َىل ُأَبِي ِه مم ُقالوا} ُملا ُظرف(ُ )2العامل ُفيها ُقالوا{ُ ،إِ َُ
{ ِمنَّا} ُمتعلقُبـ {منِ ُع}{ُ،الم َكيلُ} ُاسمُماُملُيسمُفاعلهُيفُ{منِ ُع}({ُ،)3فَأَرِ
ُم َعنَاُ
ل
س
م
م م َ
َ
َ

َخانَاُنَكمتَ مُل}ُالفاءُجوابُماُأخربواُبهُمنُمنعُالكيلُ،وألفُأرسلُألفُقطعَ {ُ،م َعنَا}ُمتعلقُبـُ
أَ
َخانَا} ُنصب ُبـ ُ{فَأ مَرِس مُل}{ُ ،نَكمتَ مُل} ُجواب ُاألمرُ ،واألصل ُنكتيل ُعلى ُوزنُ
أرسل{ُ ،أ َ

نفتعلُ،فلماُحتركتُالياءُوانفتحُماُقبلهاُقلبتُألفاُفصارُنكتالُ،فلماُجزمتُالالمُجلوابُاألمرُ

وسكنت ُوقبلها ُاأللف ُساكنة ُحذفت ُاأللف ُاللتقاء ُالساكنني(َ {ُ ،)6وإِنَّا ُلَه ُ َحلَافِظو َُن} ُالالمُ

متعلقةُبـُحافظون(َ {ُ،)7ه مُل}ُحرفُاستفهامُفيهُمعىنُالنفيُبتقريرُوتوبيخ({ُ،)2عليه}ُمتعلقُبـ

(ُ)0يفُاألصل"لفتيته"ُوذلكُحسبُقراءةُاإلمام ،القراءةُاملتواترةُ(اجلمهور)ُ.وقالُلفتيته قرأ ابنُكثري ،ونافع ،وأبوُعمرو ،وأبوُ
بكرُعنُعاصمُ.يستفادُمنهاُيفُالدراسة
ِِ
ِ
ـُ{اج َعلوا}.
(ُ)4يفُ(د)ُز
يادة"ُ{يفُ ِر َحاهل مم}ُُمتعلقُب م
(ُ)3الفراهيدي ،العين ،مرجعُسابقُ.037/2 ،األزهريُاهلروي ،تهذيب اللغة ،مرجعُسابق.433/02 ،
(ُُ)2ابنُعطية ،مرجعُسابقُ.023/0 ،أبوحيان ،مرجعُسابقُ.703/3 ،البقاعي ،مرجعُسابق.063/01 ،
(ُُ)3أبوُحيان ،مرجعُسابقُ.341/3 ،صايف ،مرجعُسابق.05/03 ،
(ُُ)6أبوُشامة،مرجعُسابقُ.333/4 ،الدعاس ،مرجعُسابق.53/4 ،
َّحاسُ،إعراب القرآن ،مرجعُسابق.377/4 ،الدعاس ،مرجعُسابق.53/4 ،
(ُُ)7الن َّ
(ُ)2الواحديُ ،مرجعُسابق.321/3 ،فخرُالدينُالرازي ،مرجعُسابقُ.022/02 ،األزهريُالوقاد ،خالدُبنُعبدُاهللُبنُأيبُ
بكرُبنُحممدُاجلرجاوي ُاملصريُ(ت513ُ:هـ) ،شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون التوضيح في النحو،
ط( ،0بريوتُ:دارُالكتبُالعلمية0240 ،هـ4111-م).473/0 ،
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{آَمنك ُم} { ،إَُِّال} ُإجيابَ {ُ ،كما ُأ َِممنتكم ُعلَى ُأ ِ
َخ ُِيه} ُالكاف ُللتشبيه(ُ )0متعلقة ُبـ ُأمنُ،
م َ
َ م
َ
ِِ
ِ
ُخميـرُ
والتقديرُإالُأمناُ{ َك َماُأَممنتك مم َ
ُعلَىُأَخ ُيه}َ {ُ،علَى} ُمتعلقةُب ــُ{آَ َمنك مُم}{ُ،فَاللَّه َ

َحافِظا}ُابتداءُوخربُ،و { َحافِظا}ُنصبُعلىُالتمييزُو{ َحافِظا}ُ،جيوزُأيضاُأنُيكونُمتييزاُ،
()4
الر ِِ
ني}ُابتداءُوخربُ .
امح َُ
وأنُيكونُنصبُعلىُاحلال ُ،والفاءُجوابُلالستفهامُ{ َوه َوُأ مَر َحمُ َّ

القول في القراءةُ :
ُ
ُُُقرأ ُمحزة ُوالكسائي(َ { )3وقَ َال ُلِِفمتـيَانُِِه} ُبألف ُونونُ ،الباقون ُبتاء ُمن ُغري ُألف ُونون(ُ ،)2ومهاُ

مجعان ُمثلُ :غلمان ُوغلمةُ ،وصبيان ُوصبيةُ ،وشاهد ُاحلذف ُأهنم ُفتية{ُ :إِ مذ ُأ ََوى ُالم ِفمتـيَة ُإِ َىلُ

ف}(ُ)3وشاهدُاإلثباتُ:أهناُيفُمصحفُعبدُاهللُكذلكُ،وألنُامللوكُتأمرُعبيدهاُباألمرُوإنُ
الم َك مه ُِ

َخانَاُيكتل} ُبالياءُتوضعُ،الباقونُبالنونُ،فالنونُعلىُ
ملُتن ِو ُلهُمجيعهمُ.قرأُمحزةُوالكسائيُ{أ َ
وجهُدخوهلمُمعهُيفُالكيلُ،والياءُحيتملُوجهنيُ:أحدهاُ:انفرادهُبالكيلُلقربهُمنُالفعلُ.والثاني:

اشرتاكهمُفيهُكالنونُ،ويدلُعليهُقولهُتعاىل{ُ:فَِإ منُ َملُتَأمت ِوينُبِِهُفَ َالُ َكيلُلَكم ِ
ُعمن ِدي}ُ،أوُحتتملُ
م
مَ م

َخانَا} ُيكتلُمعناُ.قرأُمحزةُوالكسائيُوحفص ُ{ َخميـرُ
علىُالتقدميُوالتأخريُ،والتقديرُ:فأرسلُ{أ َ
(ُ)0ابنُعطية ،مرجعُسابقُ.302/0 ،أبوُحيان ،مرجعُسابق.452/4 ،
(ُ)4كذاُيفُاألصلُوفيهاُتكرارُ.فخرُالدينُالرازي ،مرجعُسابقُ .275/02 ،القرطيب ،مرجعُسابقُ.442/5 ،النسفي ،مرجعُ
سابق.050/4 ،
(ُ)3وملُيذكرُاملؤلفُحفصاُوروايتهُكذلكُ.ابنُاجلزريُُ،النشر في القراءات العشر ،مرجعُسابق.453/4،
َّحاسُ ،إعراب القرآن ،مرجع ُسابق.417/4 ،ابن ُخالويه ،كتاب السبعة في
(ُ )2ابن ُجماهدُ ،مرجع ُسابقُ ،صُ .325الن َّ
القراءات ،مرجعُسابقُ،ص.056
(ُ)3سورةُالكهف ،اآلية.01ُ:
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َحافِظا} ُبألفُ،الباقونُبغريُألف(ُ،)0فاحلذفُعلىُاملصدرُ،والنصبُعلىُالتمييزُ،والتقديرُ:خريُ
حفظاُمنكمُ،وقيلُعلىُاحلالُواإلثباتُ،علىُأنهُاسمُالفاعلُونصبهُعلىُاحلالُ،والتقديرُ:خريُ
شيءُولهُيفُحالُحفظه(ُ،)4وجيوزُأنُيكونُمتييزاُعلىُتقديرُ:خريكمُحافظاُ .

القول في المعنى والتفسيرُ :
ُ
ِ
لُيوسفُإلخوتهُأباعرهمُمنُالطعامُفأوقر(ُ ُ )3لكلُواحدُ
ُُُاملعىنُواهللُأعلمُيقولُتعاىلُ:وملاُ ُ
محَّ
َخ ُلَك مم ُِم من ُأَبِيك مُم}ُُكماُأمحلُلكمُبعريا ُآخرُ،فتزدادواُبهُمحلُ
منهمُبعريهُ،قالُهلم{ُ:ائمـت ِوين ُبِأ ٍ

(،)2
أناُخريُمنُأنزل ُضيفاُعلىُنفسهُ
َُ
َين ُأ ِويف ُالم َكمي َُل} ُفالُأخبسهُأحداُ،و
بعريُآخر ُ{أََال ُتَـَرمو َن ُأ ِّ

َخُلَك مم ُِم منُ
هبذهُالبلدةُ،فأناُأضيفكم(ُ،)3قالُجماهدُ:أناُخريُمنُيضيفُمبصر( ،)6وقوله{ :ائمـت ِوينُبِأ ٍ

أَبِيك مُم}ُقالُقتادةُ:يعينُبنيامنيُوهوُأخوهُألبيهُوأمه(ُ .)7

ِِ
ِ ِِ
ِ
ون}ُأيُ:هذاُقولُيوسفُإلخوتهُ
يُوَالُتَـ مقَرب ُِ
وقوله تعالى{ :فَإ منُ َملمُتَأمتوينُبهُفَ َالُ َكمي َلُلَك ممُعمند َ

فإملُتأتوينُبأخيكمُمنُأبيكمُفليسُلكمُعنديُطعامُأكيلهُلكمُ،والُتقربواُبالدي(ُ .)2

(ُ )0ابن ُجماهدُ ،مرجع ُسابق،صُ .331ابن ُخالويه،كتاب السبعة في القراءات ،مرجع ُسابق،صُ .057ابن ُزجنلةُ ،مرجعُ
سابق.336/0،
(ُ)4كذاُيفُاألصلُولعلُالصوابُخريُشيئُلهُيفُحالُحفظه.
(ُ)3أوقرُفالنُالدابةُإيقاراُ:محلهاُمحالُثقيالُ.ابنُمنظور ،مرجعُسابق.425/3 ،
(ُ)2ابنُجرير ،مرجعُسابق.032/06 ،
(ُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابق.332/03 ،

ُ.ابنُأيبُزَمنِني ،مرجعُسابقُ.334/4 ،الثعليب ،مرجعُسابق.433/3 ،
(ُ)6ابنُجرير ،مرجعُسابق033/06 ،
َ
(ُ)7ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4063/7 ،

(ُ )2ابن ُجرير ،املرجع ُالسابقُ .ابن ُأيب ُحامت ،مرجع ُسابق.4063،4062/7 ،ولكنُبلفظ ُ(بلدي).الثعليب ،املرجع ُالسابقُ.
القيسي ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،مرجعُسابق.3354/3 ،
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ُعمنه ُأَبَاهُ} ُأيُ :قال ُإخوة ُيوسف ُليوسف ُسنراودُأباه ُونسأله ُأنُ
ُسنـَرا ِود َ
وقوله تعالى{ :قَالوا َ

خيليهُمعناُحىتُجنيءُبهُإليك{ُ،وإِنَّاُلََف ِ
اعلو َُن} ُما ُقلناُ ُوجمتهدونُ،واملراودةُ ،املنازعةُمنُالقادرُ
َ
بدعائهُإىلُماُيرادُمنهُفعلهُ،وأصلُذلكُالطلبُومنهُاإلرادةُ،وهيُطلبهُالفعلُُ،وفتيانهُ:غلمانه(ُ،)0

وقالُقتادةُبضاعتهمُ:أرزاقهم(ُ،)4وقالُابنُإسحاقُ :جعلتُيفُرحاهلمُوهمُالُيعلمون(ُ،)3وقولُهُُ:
{لَ َعلَّه مم ُيَـ مرِجعو َُن} ُأيُ:يرجعونُإيل(ُ،)2ويقالُ:أليةُعلةُأمرُيوسفُأنُجيعلواُبضاعةُإخوتهُيفُ
رحاهلم؟ُقيلُ:حيتملُأوجها(ُ:)3أحدهاُ:أنُيكونُخشيُأنُالُيكونُعندُأبيهُدراهمُ،إذُكانتُ
السنةُسنةُجدبُوقحطُ،فيضر(ُ )6ذلكُمنهمُبهُ،فأحبُأنُيرجعُإليهُويتسعُهباُأبوهُ.والثاني ُأنُ

يكونُرأىُل ُوماُ ،أخذُمثنُطعامهُمنُوالدهُ ،وإخوانهُمعُحاجتهمُإليهُ ،فردهُعليهمُمنُحيثُالُ

يعلمونُردهُتكرماُوتفضالُ،والثالث ُوهوُأنُيكونُأرادُبذلكُأنُالُخيلفوهُالوعدُيفُالرجوعُإذاُ

وجدوا ُيف ُرحاهلم ُمثن ُطعام ُقد ُقبضوه ُوملكه ُعليهم ُغريهم ُعوضا ُمن ُطعامهُ ،ويتحرجوا ُمنُ
إمساكهمُمنُطعامُقدُقبضوهُحىتُيردوهُعلىُصاحبهُ،فيكونُذلكُأدعىُهلمُإىلُالعودةُإليهُ .
ِ
ِ ِ
ِ ِ
َخانَاُنَكمتَ مُل} ُأيُ:
ُم َعنَاُأ َ
اُر َجعواُإ َىل ُأَبي ِه مم ُقَالواُيَاُأَبَانَاُمن َع ُمنَّاُالم َكميل ُفَأ مَرس مل َ
ُوقوله تعالى{ :فَـلَ َّم َ
ِ
ِ ِ
َخانَاُنَكمتَ مُل} ُالكيلُ
ُم َعنَاُأ َ
فلماُرجعُإخوةُيوسفُإىلُأبيهمُقالوا{ُ:يَاُأَبَانَاُمن َع ُمنَّاُالم َكميل ُفَأ مَرس مل َ

ِ
َخانَا}بنيامنيُيكتلُ
ُم َعنَاُأ َ
فوقُالكيلُالذيُكيلُلناُ،وملُيكلُلكلُرجلُمناُإالُ َكيلُبعري{ُ،فَأ مَرس مل َ

(ُ)0ابنُجرير ،مرجعُسابق.037/06 ،البغوي ،مرجعُسابقُ.312/4 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4063/7 ،
(ُ)4ابنُأيبُحامت ،املرجعُالسابق.
(ُ)3ابنُجرير ،املرجعُالسابقُ.ابنُأيبُحامت ،املرجعُالسابق.
(ُ)2ابنُجرير ،املرجعُالسابقُ.ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4063/7 ،الثعليب ،املرجعُالسابق.
(ُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابق.032/06 ،البغوي ،مرجعُسابق.310/4 ،
(ُ)6يفُ(د)ُزيادة"أخوهُأخذه".
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لنفسهُكيلُبعريُآخرُزيادةُعلىُكيلُأباعرناَ {ُ،وإِنَّاُلَه ُ َحلَافِظو َُن} ُمنُأنُينالهُمكروهُيفُسفره(ُُ،)0

كماُرويُعنُالسديُفيماُذكرهُُقالُ:وقالُهلمُيعقوبُ:إذاُأتيتمُملكُمصرُفأقرؤهُمينُالسالمُ،
وقولواُلهُ:إنُأباناُيصليُعليكُويدعوُلكُمباُأوليتنا(ُ،)4وقالُابنُإسحاقُ:كانُمنزهلمُفيماُذَكرُيلُ
بعضُأهلُالعلمُبالعربات(ُ )3منُأرضُفلسطنيُبغورُالشامُ،وبعضُيقولُ :باألوالج(ُ )2منُناحيةُ
الشعبُأسفلُمنُجشم(ُ،)3وكانُصاحبُباديةُ،شاءُوإبل(ُ .)6
ُوقوله تعالى{ :قَ َال ُهل ُآَمنكم ُعليه ُإَِّال ُ َكما ُأ َِممنتكم ُعلَى ُأ ِ
َخ ِيه ُِم من ُقَـمبلُ} ُأيُ :قال ُأبوهمُ
م َ
َم َ م
َ

يعقوبُ :هلُآمنكمُعلىُأخيكمُمنُأبيكمُإالُكماُأمنتكمُعلىُأخيهُيوسفُمنُقبله()7؟ُوأصلهُ
ِ
يُاؤمتِ َن ُأ ََمانَـتَهُ}(ُ.)2
االطمئنانُ،يقالُ:أمنهُيأم َمنه ُأ مَمنا ُوائمـتَ َمنَهُيأمَمتِنَهُائمتِ َماناُ،ومنهُقوله{ُ:فَـ مليـ َؤِّد ُالَّ ِذ م

وقدُتضمنتُاآلياتُالبيانُعماُيوجبهُصحةُالتدبريُمنُالوفاءُيفُاملكاييلُوغريهُمنُاألمورُللوصولُ
إىلُاملطلوبُيفُبلوغُغايةُاملأمولُ،والبيانُعماُيوجبهُتركُماُدعىُإليهُاحلكيمُمنُحرمانُاحملبوبُ
منُحياتهُوبعدمهُكماُفعلُيوسفُ -عليهُالسالمُبإخوتهُحنيُدعاهمُإىلُماُدعاهمُإليهُ،والبيانُ
عما ُيوجبه ُطاعة ُالداعيُفيما ُدعا ُإليه ُمن ُالعزمُعلىُاالجتهادُيف ُكونُما ُأحب ُوفعل ُما ُأرادُ،
والبيانُعماُيوجبهُاإلحسانُمنُطلبهُبالرجوعُإىلُصاحبهُابتغاءُاخلريُمنُقبلهُالسيماُإذاُتلطفُيفُ
(ُ)0ابنُجرير ،مرجعُسابق.445/03 ،
(ُ)4أخرجهُابنُجرير ،مرجعُسابق ،يفُتارجيه.325،331/0 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابقُ 4066،4063/7 ،إىلُقولهُ"ُ:فالُ
تقربواُبالديُ".
(ُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.035/06 ،ياقوتُاحلموي ،مرجعُسابقُ.634/3 ،
(ُ)2ابنُجرير ،املرجعُالسابق.املاوردي ،مرجعُسابق.22/3 ،ياقوتُاحلموي ،مرجعُسابق.217/0 ،
(ُ)3يفُ(د)ُ"حسم"ُ.ولعلُالصو ِ
اب"ُح مس َمى"ُوليستُ"جشم"ُ:أرضُبباديةُالشامُ.ياقوتُاحلموي ،مرجعُسابقُ.467/4 ،
ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4063/7 ،
(ُ)6ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4066/7 ،
(ُ)7ابنُجرير ،مرجعُسابق.061/06 ،
(ُ)2سورةُالبقرة ،اآلية.423ُ:
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وقوعهُعلىُأحسنُوجوههُ،والبيانُعماُيوجبهُالتلطفُيفُوقوعُاألمرُمنُالدعاءُإليهُمباُيفُتركهُمنُ
الضررُويفُفعلهُمنُالنفعُمعُتضمنُالسالمةُمنُمكروهُيفُالعاقبةُ،والبيانُعماُيوجبهُحالُاملتهمُ
وقلةُاالئتمانُلهُفيماُيستودعهُملِاُكانُمماُيوحشُمنهُ
ُ
أمرُسلف ُمنُنفورُالنفسُعماُيقولهُ ،
َُ
منُ
ويصرفُعنهُ ُ.
القول في الوقف والتمامُ :
ُ
ون} ُحسن({ُ،)4لََف ِ
اعلو َُن}ُُكاف({ُ،)3لَ َعلَّه ممُ
ني}ُُكاف(َ {ُ،)0وَال ُتَـ مقَرب ُِ
اُخميـر ُالمممن ِزلِ َُ
{ َوأَنَ َ

()3
()2
ُالر ِِ
ني}(ُ .)6
امح َُ
يَـ مرِجعو َُن}كاف َ {ُ،حلَافِظو َُن}ُحسن ُ،وكذاُ{أ مَر َحم َّ

وقولُهُ عز وجل:
ﮋ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵﭶ
ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ
ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕﯖ ﯗ

(ُ)0الداين ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،مرجعُسابق ،صُُ.342قالُ:صاحلُاألنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد،
مرجعُسابق ،صُُ.053قالُ:كافُلالبتداءُبالشرطُاألمشوين ،مرجعُسابق ،صُ.053
(ُ)4وكذاُاألنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،املرجعُالسابقُ.قالُ:كافُاألمشوين ،املرجعُالسابق.
(ُ)3األنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،املرجعُالسابقُ.األمشوين ،املرجعُالسابق.
(ُ)2األنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،املرجعُالسابقُ.األمشوين ،املرجعُالسابق.
(ُ)3قالُ:كافُالداين ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجعُالسابقُ.األنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،املرجعُ
السابقُ.وكذاُاألمشوين ،املرجعُالسابق.
(ُ )6قالُ :كاف ُالداين ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجع ُالسابق.األنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،املرجعُ
السابق.وكذاُاألمشوين ،املرجعُالسابق.
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ﯘﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ
ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ
ﯽﮊ
()0
اعه مُم} ُمتاعهمُنصبُبـ{فَـتَحوا}َ { ،و َجدوا} ُجوابُ"ملا"ُ
اُمتَ َ
{ َولَ َّما} ُظرف ُ{فَـتَحو َ

ت} ُفعلُماُملُ
ت ُإِلَمي ِه مُم}{ُ،رَّد مُ
اعتَـه مُم} ُنصبُبـ { َو َجدوا}{ُ،رَّد م
وهوُالعاملُفيها{ُ،بِ َ
ضَ
ت}ُ،
ت}{إِلَمي ِه مُم} ُمتعلق ُبـ{رَّد مُ
يسم ُفاعله ُواسم ُما ُمل ُيسم ُفاعله ُمضمر ُيف ُ{رَّد مُ

ت} ُو َما ُعمل ُفيه ُيف ُموضع ُاحلال ُمن ُالبضاعة(ُ ،)4والتقدير ُمردودة ُإليهمُ ،واألصل ُيفُ
و{رَّد مُ

ردتُ:رددتُنقلتُحركةُالدالُإىلُالراءُ،مثُأدغمتُهذاُعلىُقراءةُمنُيكسرُالراءُ،واجلماعةُتقرأُ
بالضمُعلىُماُملُيسمُفاعلهُ،واألصلُعلىُقراءهتمُرددتُ،فحذفتُالكسرةُمنُالدالُلإلدغام(ُ،)3

ت}َ {ُ ،ما ُنَـمبغِي} ُ{ َما}استفهامُ ،والتقديرُ :أي ُشيء ُنبغيُ ،فـ
{إِلَمي ِه مُم} ُمتعلقة ُبـ{رَّد مُ

(ُ)2
ِِ
ِ
ت ُإِلَميـنَا} ُمثلُ
اعتـنَا} ُابتداءُوخرب{ُ،رَّد م
{ َما} ُيفُموضعُنصب ُبـ{نَـمبغي}َ {ُ،هذه ُبِ َ
ضَ

ت}ُ ،وجيوزُأن ُيكون ُ{ َما} ُنفيا(ُ ،)3والتقديرُ:ما ُنبغيُ
ما ُتقدمُ ،و{إِلَميـنَا} ُمتعلق ُبـ {رَّد مُ
شيئاَ {ُ،وَمنِريُأ مَهلَنَا}ُمجلةُمعطوفةُعلىُمجلةُ،ويقالُ:مارهُميريهُمرياُومرية(ُ ُ،)6

(ُُ)0ابنُعطية ،مرجعُسابقُ.023/0 ،أبوحيان ،مرجعُسابقُ.703/3 ،البقاعي ،مرجعُسابق.063/01 ،
(ُ )4النحاس ،إعراب القرآن ،مرجع ُسابقُ .412/4 ،ابن ُجرير ،مرجع ُسابقُ .433/03 ،العكربي ،التبيان في إعراب
القرآن ،مرجعُسابق.737/4 ،
(ُ)3الثعليب ،مرجعُسابق.436/3 ،أبوُحيان ،مرجعُسابقُ.453/6 ،السمني ،مرجعُسابقُُ.4325/0 ،
ُه َذاُالتَّأم ِو ِيلُ َكا َنُيـ َو ِّجههُقَـتَ َادة.الثعليب ،مرجعُسابق.436/3 ،
(ُ)2ابنُجرير ،مرجعُسابقَ ُ434/03 ،وإِ َىل َ

(ُ)3العكربيُ،التبيانُيفُإعرابُالقرآنُ،مرجعُسابق.737/4ُ،
ِ
ِ
ِ
الُاللَّميثُ:املِمئرةُ:العدواةُ .
عام.وِممنهُي
الُاألصمعيُ:ي
ُ.وقَ َ
)ُوقَ َ
قالُ:ماُعمن َ
دهُخ مري َ
َ
قالُ:مارهَُمي َ
َ
ُوم مري َ
ريهُم مرياُُ،إذاُأَتَاهُمبريةُ،أَيُطَ َ
(َ 6
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ويقالُ :ما ُعند ُفالن ُخري ُوال ُمري(ُ )0أيُ :وال ُنفعُ ،واملئرة ُباهلمزُ :اإلحنة(ُ )4واحلقد(َ {ُ ،)3وَمحن َفظُ

ِ
ك ُ َكميل ُيَ ِسريُ} ُابتداءُ
َخانَا}معطوف ُعلى ُ{ َوَمنِري ُأ مَهلَنَا}ُ ،وكذا ُ{ َونَـ مزَداد ُ َكمي َل ُبَعِ ٍُري}{ذَل َ
أَ
وخربُ،و {يَ ِسريُ}نعتُلـ { َكميلُ}{أ مرِسلَهُ}ُنصبُبـ{لَ مُن}{ َم َعك مُم}ُمتعلقُبـ{أ مرِسلَهُ}ُ،

ون ُموثِق ِ
ِ
ون}ُ،وعالمةُالنصبُ:حذفُ
ىت} ُغايةُناصبة ُلـُ{تـ مؤت ُِ
اُم َن ُاللَُِّه}َ {ُ،ح َُّ
{ َح َّىت ُتـ مؤت َ م

َّين}ُ{ ِم َنُاللَُِّه}ُ
النونُ،والنونُاملوجودةُمزيدةُمعُياءُالنفس(َ {ُ،)2م موثِقا}ُمفعولُثانُلـ {لَتَأمتـن ِ ُ

ِ
َيُعاديمتُبَينهم.قَالَهُأَبوُزيدُ.أَبوُعبيدَ ُ،عنُالمكسائيُ:املِمئ َّ
رةُ:الذ محلُ .
َ
ومجعهاُ:املئَر.وماءَمرتُبَنيُالم َق مومُمماءرةُُ،أ َ
َ
و َمج ِ
قدُعلَمي ِهُ.األزهريُاهلرويُ ،هتذيبُاللغةُ ،مرجعُسابقُُ.402/03ُ ،
ال ُاللَّميثُ:امتأرُفالن
رُ.وقَ َ
َ
َيُاحتَ َ
ُعلىُفالنُ ،أ م
َ َ
عهاُ :مئَ َ
اجلوهري ،مرجعُسابقُ027/4 ،أبوُسهلُاهلروي ،حممدُبنُعليُبنُحممدُ(ت233ُ:هـ) ،إسفار الفصيح ،تُ:أمحدُبنُسعيدُ
بنُحممدُقشاش ،ط( ،0املدينةُاملنُورةُ:عمادةُالبحثُالعلميُباجلامعةُاإلسالمية0241 ،هـُ)ُ.44/00 ،ابنُمالك ،إكمال
األعالم بتثليث الكالم ،تُ:سعدُبنُمحدانُالغامديُ،ط( ،0مكةُاملكرمةُ:جامعةُأمُالقرى0212 ،هـُ0522م)713/4 ،
(ُ)0ابنُرفاعة ،مرجعُسابقُ.437/0 ،امليداين ،أبوُالفضلُأمحدُبنُحممدُبنُإبراهيمُ(ت302ُ:هـ)ُجممعُاألمثال ،تُ:حممدُ
حمىيُالدينُعبدُاحلميد( ،بريوتُ:دارُاملعرفة)ُ.426/4 ،ابنُقتيبة ،أدبُالكاتبُ(أو)ُأدبُالكتاب ،تُ:حممدُالدايل( ،مؤسسةُ
الرسالة)ُ .3/0 ،الزخمشري ،أساس البالغة ،تُ :حممد ُباسل ُعيون ُالسود ،ط( ،0بريوتُ :دار ُالكتب ُالعلمية0205 ،هـ-
0552م)ُ.236/0 ،

ِ
(ُ )4الشِّحنَةُُُ ،وا ِإلحنةُُ ،والو مغرُ،والضَّمدُُ ،و مِ
ضغِ َنُ
آحنُُ ،واجلميع ُإِ َحنَُ ُ.وغَر ُصدرهُيـَ مو َغرُُُ.و َ
م
م
َحمنتُ ُعلىُالرجلُأحنوُ َ
احل مقدُ،وقدُأ َ
َ َ
َ
ِ
ضغَنُُضغَنا ِ
ُوض مغناُُ.املِمئـرةُ،بِا مهلَممَزةِ َّ
لص مد ِرُمثلهُومجعهاُ ِد ممنُ،تقولُ:منهاُ:
ِّم م
نةُ:احلِ مقدُامل َد ِّمنُلِ َّ
يَ م َ
الع َد َاوةَُ ُ،ومجَمع َهاُمئَـرُُ،والد م
ُ:الذ محلُو َ
َ
ِ
وآحمنتهُم َؤاحنة ُِم َنُا ِإل مح ُِنةُ.ابنُقتيبةُالدينوريُ،الجراثيمُ،تُ:حممدُ
َ
ودممنتُعلىُالرجلُ.شاحنتُالرجلُمشاحنةُمنُالشحناءَ ُ.
الغضب.247/0ُ،
الضغم ُِنُو ُِ
احلِ مق ُِدُُو ِّ
جاسمُاحلميديُ،قدمُلهُ:الدكتورُمسعودُبوبو(ُ،دمشقُ:وزارةُالثقافة)ُ،بابُ م
(ُ)3ابنُقتيبةُالدينوريُ ،الجراثيمُ ،مرجعُسابقُ ،صُ.24اجلوهري ،مرجعُسابقُ.037/4 ،األزهريُاهلروي ،تهذيب اللغة،
مرجعُسابقُ.402/03 ،ابنُدريد ،مرجعُسابق.222/0 ،
يونُفريونُ:أن ُ"حىت" ُالُتنصبُبنفسهاُبلُ
َُّ
(ُ)2ينظر:سيبويهُ ،مرجعُسابقُ.203ُ/0ُ،وهذاُعلىُمذهبُالكوفينيُ.أماُالبصر
تنصبُبـ"أن"ُمضمرةُ.ابنُالسراجُ،مرجعُسابقُ.246/0ُ،درويشُ،مرجعُسابقُ.05،02/3ُ،اخلراطُ،مرجعُسابقُ.423/0ُ،
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ون}{ُ ،لَتَأمتـن َِّين ُبُِِه} ُمؤكد ُبالنون ُالشديدةُ ،والالم ُالم ُقسم({ُ ،)0بُِِه} ُمتعلقُ
متعلق ُبـ {تـ مؤت ُِ
ط ُبِك مُم}و{إَُِّال}إستثناء{،أَ من ُحيَا َط ُبِك مُم} {أَ مُن} ُيف ُموضعُ
َّين}{إَِّال ُأَ من ُحيَا َُ
بـ{لَتَأمتـن ِ ُ

نصبُباالستثناءُ،والتقدير{ُ:إَُِّال} ُاإلحاط(ُ )4بكمُ،وجيوزُأنُينصبُ{أَ مُن} ُعلىُاملفعولُلهُ
بتقديرُ:اإلتيانُأوُاإلحاطة(ُ)3كماُتقولُ:ماُيأتيينُإالُألخذُالدراهم{ُ،بِك مُم}ُيفُموضعُاسمُماُ

ُم موثَِقه مُم} ُنصبُبـ {آَتَـ موهُ} ُمفعولُثانُلـ{آَتَـ موهُ}ُ،واهلاءُ
ملُيسمُفاعلهُيفُحياط{ُ،فَـلَ َّماُآَتَـ موه َ

ىُماُنَـقول َُوكِيلُ}اسمُ{اللَّهُ} ُرفعُباالبتداءُ،و{ َوكِيلُ} ُاخلربُ،
مفعولُأول{ُ،قَ َال ُاللَّه َ
ُعلَ َ

ىُماُنَـقولُ} ُمتعلقُبـ { َوكِيلُ}و{ َما} ُمبعىنُالذيُ،وإنُشئتُكانتُمعُنقولُمبنزلةُ
و{ َعلَ َ
ابُو ِ
اح ٍُد}ُمتعلقُبـ{تَ مدخلوا}ُ،وكذاُ{ ِمنُأَبمـو ٍ
املصدرُأيُ:علىُقولنا(ِ { .)2منُب ٍ
ابُمتَـ َفِّرقٍَُة}ُ
م
م َ َ
َ

ُعمنك مم ُِم َن ُاللَّ ِه ُِم من ُ َش مي ٍُء}{ َما}ُ
متعلقُبـ ادخلوا{،متَـ َفِّرقٍَُة} ُنعتُلـ{أَبمـ َو ٍُ
اب}َ {ُ،وَماُأ مغ ِين َ
ُش مي ٍُء}{ ِم مُن}ُزائدةُللتوكيدُيفُموضعُنصبُ،
حرفُنفيَ {ُ،عمنك مُم}ُمتعلقُبـ{أ مغ ِ ُ
ين}{ ِم من َ
احلكممُ} ُرفعُباالبتداءُ
ُاحلكمم ُإَِّال ُلِلَُِّه}{إِ ُِن} ُمبعىنُماُو{ م
أيُ:ماُأغىنُعنكمُشيئا({ُ.)3إِ ِن م

و{لِلَُِّه} ُيف ُموضع ُاخلرب ُمتعلق ُمبعىن ُاالستقرار ُ{عليه ُتَـ َوَُّك ملتُ} {عليه} ُمتعلقُ

بـ{تَـ َوَّك ملتُ}{ َوعليه ُفَـ مليَتَـ َوَّك ِل ُالممتَـ َوِّكلو َُن}{ َوعليه} ُمتعلق ُبـ ُ{فَـ مليَتَـ َوَّك ُِل}ُ ،والالم ُالم ُأمرُ،
(ُ)0العكربيُ،التبيانُيفُإعرابُالقرآنُ،مرجعُسابقُ.737/4ُ،الزخمشريُ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلُ،مرجعُسابقُ،
.227/4
(ُ)4كذاُيفُاألصل"ُاإلحاط"ُبدونُ"تاءُمربوطة"ُوالصوابُ"اإلحاطة"ُلسياقُاملعىنُولعلهُسقطُمنُالناسخُواهللُأعلم.
(ُ)3اخلراط ،مرجعُسابق.232/423/0 ،
(ُ)2النحاسُإعراب القرآن ،مرجعُسابق.412/4 ،اخلراط ،مرجعُسابق.301/4الدعاس ،مرجعُسابق.56/4 ،
(ُ)3العكربي ،التبيان في إعراب القرآن ،مرجعُسابق.732/4 ،صايف ،مرجعُسابق.46/03 ،اخلراط ،مرجعُسابق.300/4 ،
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ِ
ُحميث ُأ ََمَره مم ُأَبوه مُم}{ َولَ َّما} ُظرفِ {ُ،م منُ
{الممتَـ َوِّكلو َُن} ُرفعُبـ"يتوكل"َ {ُ،ولَ َّم َ
اُد َخلواُم من َ
َحميثُ}{ ِم مُن} ُمتعلقة ُبـ{ َد َخلوا}و{ َحميثُ} ُمبنية ُعلى ُالضم ُمضافةُإىل ُاجلملة(َ {ُ ،)0م ُاُ

ين}{ ِم َُن ُاللَُِّه}ُ
ُش مي ٍُء}{ َما}حرف ُنفي،عنهم ُمتعلقُ ،بـ{يـ مغ ِ ُ
ُعمنـه مم ُِم َن ُاللَّ ِه ُِم من َ
َكا َن ُيـ مغ ِين َ
(ُ)4
كذلكُ{ ِمن ٍ
ِ
ِ
اجةُ}ُ
م َ
ُش مي ُء}{م مُن}ُزائدة والتقديرُ:ماُكانُيغينُعنهمُمنُاهللُشيء{،إَّالُ َح َ

(،)3
ِ
ِ
ِ
اجةُ} ُمتعلقة ُمبعىنُ
ح
{
ـ
ل
ُ
ُالنعت
ُموضع
يف
ُ
،
}
ُ
يف
}{
ُ
وب
ق
ع
ـ
ي
ُ
س
ف
ـ
ن
ُ
يف
{
ُ
استثناء ُمنقطع
م
َ
َم َ
َ َ

اجةُ}ُ،وماُدلُعليهُاملعىنُ ،عاملُيفُملاَ {ُ،وإِنَّه ُلَذوُ
االستقرارُ،وكذاُ{قَ َ
ضَ
اها}ُ ،نعتُلـ { َح َ

ِ
ِ ِ
اُعلَّ ممنَاهُ} ُمتعلقُبـُ
اُعلَّ ممنَاهُ} ُمستأنف{ُ،لَذو} ُالمُتوكيدُيفُموضعُخربُإن{ُ،ل َم َ
ع مل ٍم ُل َم َ
ِع ملمُ،وماُمبعىنُالذيَ {ُ،ولَ ِك َُّن}حرفُتوكيد{ُ،أَ مكثَـَرُالن ِ
َّاس َُالُيَـ معلَمو َُن}اسمُلكنُوخربهاُ .
القول في المعنى والتفسيرُ :
ُ

ُُُاملعىن ُواهلل ُأعلم ُوملا ُفتح ُإخوة ُيوسف ُمتاعهم ُالذي ُمحلوه ُمن ُعند ُيوسفَُ{ُ ،و َجدواُ

ت ُإِلَمي ِه مُم} ُقالواُألبيهمُ:ماذاُنبغي؟ُ{ َه ِذهُِ
ُ
اعتَـه مُم} ُ
أيُ:مثنُالطعامُالذيُاكتالوه ُمنه{ُ،رَّد م
بِ َ
ضَ
ت ُإِلَميـنَا}(ُ )2بطيبتنا(ُ )3منهمُلنفسهُمباُصنعُهبمُيفُردُبضاعتهمُإليهم ُوالتقديرُ:أيُ
اعتـنَاُرَّد م
بِ َ
ضَ

(ُ)0اخلراط ،مرجعُسابقُ.427/0 ،األبياري ،مرجعُسابق.0221/0 ،
(ُ)4األلوسي ،مرجعُسابقُ.40/7 ،اخلراط ،مرجعُسابق.235/0 ،
َّحاسُ،إعراب القرآن ،مرجعُسابقُ.336/4 ،ابنُعطية ،مرجعُسابق.43/2 ،ابنُجزي ،مرجعُسابق.724/0 ،
(ُ)3الن َّ
(ُ)2مقاتل ،مرجعُسابق.324/4 ،
(ُُ)3كذاُباألصلُولعلهُ"ُتَطميِيباُ"ُالستقامةُاملعىنُولثبوتهُعندُابنُجريرُ،مرجعُسابقُ.060/06ُ،واهللُتعاىلُأعلمُ.
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شيءُنبغيُوراءُهذا؟ُإنُبضاعتناُردتُإليناُ،وقدُأوىفُلناُالكيل( ،)0وقولهَ {ُ :وَمنِري ُأ مَهلَنَا} ُأيُ:

ونطلبُألهلناُطعاماُفنشرتيهُهلمُ،يقالُ:مارُأهلهُميريهمُمريا(ُ ُ.)4

إذاُمحلُالطعامُهلمُمنُبلدُإىلُبلد(ُ،)3قالُالشاعر(ُ ُ:)2

()5
يث
مائرا
فمكثت ً
ك من تُغ ُ
حوالُ*** متى يأتي غيَاثُ َ
َ
بعثتك ً

َخانَا}الذيُترسلهُمعناُ،ونزدادُعلىُأخيناُلنا ُ(ُ )0محلُبعريُيكالُلناُآخرُمنُإبلناُ،
ُ{ َوَمحن َفظ ُأ َ

ِ
كُ َكميلُيَ ِسريُ}ُأيُ:محلُيسريُ .
{ َذل َ

(ُ)0ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4066/7 ،
(ُ)4ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.064/06 ،واملريُ:العطيةُ ،منُقوهلمُ:ماُرهمُميريهمُمرياُ.أبوُعليُالقايل ،إمساعيلُبنُالقاسمُبنُ
عيذونُبنُهارونُبنُعيسىُبنُحممدُبنُسلمانُ(ت336ُ:هـ)ُ ،األمالي= ذور األمالي= النوادر عينُبوضعهاُوترتيبهاُ:حممدُ
عبداجلوادُاألصمعي ،ط( ،4دارُالكتبُاملصرية0322 ،ه0546-م)ُ .006/0 ،
اجلرجاينَ ُ،درجُالدُّررُيفُتَِف ِ
الس َورُ،مرجعُسابق.0112/3ُ،
سريُاآل ِيُو ُّ
م
(ُ)3النحاس ،معاني القرآن الكريم ،مرجعُسابق.220/3 ،
(ُ)2قالُاجلوهريُ ،مرجعُسابقُ ،425/0ُ ،واحلمرييُ ،مرجعُسابقُ:6242/5ُ ،قالهُالعامريُُ...فذكراُهذاُالبيت.وكذاُنسبهُ
إليهُابنُمنظورُ ،مرجعُسابقُ.072/4ُ ،وقالُالزبيديُ ،مرجعُسابقُ:303/3ُ ،قالهُالعامريُ ،وقيلُ:هوُلعائشةُبنتُسعدُبنُ
أيبُوقاصُُ.

ِ
ِ ِ
(ُ)3فائدةُ:مريُ:املِريةُ:الطعام ُميَمتارهُا ِإلنسانُ.ابن ِ
ِ ِ
ُجلَب ُالطَّ َع ُِ ِ
؛ُوه مم َُميتارونُ
ُس َ
م
يد مهُ:امل َرية َ
امَ ُ ،ويف ُالتـ مَّهذيبُ:جلَبُالطَّ َعام ُللمبَـمي ِع َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُميَّارُُإِمناُ
سُجب مُم ِع َ
تارُ َهل ممُ.واملَيَّارُ:جالبُامل َريةُ.وامليَّار َ
ُم َارُعيالَهُوأَهلَهَُميري َ
ُم مرياَُ ُ،وقَ مد َ
ألَنفسهمُوَميريونُ َغميـَره مم َ
همُم مرياُو مام َ
ُ:جالبةُلَمي َ
ِ
هو ُمجع ُمائٍِرُ.األَصمعيُ:يـ َقال ُمارهُميورهُإِذاُأَتاهُمبِِريةُأَيُبِطَع ٍُ ِ
االمتِيار ُِمثلهَ ُ ،ومجَمع ُاملائِرُ
َ َم
ُ:ماُعمن َده َ
ُم مُريُ ،و م
َ
ُخ مري َُوَال َ
امَ ُ ،وممنه ُيـ َقال َ
َ
َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِِ
تارُ:ميَّ َارةُ.
وميَّ َارة ُِمثمل َُر َّج ٍُ
ناُ.ويـ َقال ُّ
الةُ،يـ َقال َم
ُللرفمقةُالَِّيتُتَـمنـ َهضُم َنُالمبَاديَةُإىلُالقرىُلتَ مم َ
ُ:حننُنـَنمُتَظر َ
ميَّارُمثملُكفَّا ٍُرَ ُ،
ُميَّ َارتَناُوميَّ َار َ
ُاحل ِد ِ
يثُ ُ:
َوِيف مَ
ُالغية"ُ،يـع ِينُا ِإلبلُالَِّيتُحتملُعلَيـهاُالم ِمريةُوِهيُالطَّعامُوَُحنوه ُِمم َ ِ
ِ
"واحلمولَةُاملائِرةُ َهلم ِ
َهناُعو ِاملُ.
مَ َ مَ َ َ َ َ َ م
َّاُجيلَبُل ملبَـمي ُِعَُ،الُيـ مؤ َخذُممنـ َهاُزكاةُأل َ
م
َم
َ
َ م
ُمارهمَُميِريهمُإِذاُأَعطاهمُالم ِم َريَةُ.ابنُمنظورُ،مرجعُسابق.022/3ُ،
َويـ َقال َ
264

الربهان يف علوم القرآن لإلمام احلَويف

حتقيق سورة يوسف

ون ُموثِق ِ
ِ
ِ
اُم َن ُاللَُِّه} ُأيُ:قالُيعقوبُلبنيهُ:لنُأرسلُ
ُم َعك مم َ
وقوله تعالى{ :لَ من ُأ مرسلَه َ
ُح َّىت ُتـ مؤت َ م
ون} ُأيُ:تعطوينُامليثاقُ،وهوُماُيوثق(ُ )4بهُمنُمينيُ
أخاكمُمعكمُإىلُملكُمصرَ {ُ،ح َّىت ُتـ مؤت ُِ

َّين} ُبأخيكمُ{إَِّال ُأَ من ُحيَا َط ُبِك مُم} ُأيُ:حييطُجبميعكمُماالُتقدرونُعلىُأنُ
وعهد({ُ،)3لتَأمتـن ِ ُ
تؤتوينُبهُ،وأصلهُضربُالسورُحولُالشيءُ،ومنهُيقالُ:يعلمهُعلمُإحاطةُأيُ:علىُالتحديدُ،قالُ

قتادة{ُ :إَِّال ُأَ من ُحيَا َط ُبِك مُم} ُإال ُأن ُتغلبوا ُحىت ُال ُتطيقوا ُذلك(ُ ُ ،)2وقال ُابن ُإسحاقُ :إال ُأنُ

يصيبكمُأمرُيذهبُبكمُمجيعاُ،فيكونُذلكُعذراُلكمُعندي(ُ،)3والوكيلُ:القائمُبالتدبري(ُ،)6ويقالُ
ُِمل ُقالُموثقاُمنُاهللُوإمناُاملوثقُمنُأنفسهم؟ُقيلُذلكُ:ألنُاملعىنُم َوثَّقا ُمنُجهةُإشهادُاهللُ،أوُ
القسمُباهللُ،واملوثقُبالعقد(ُ)7مباُالُجيوزُحلهُ .
اب ُو ِ
ِ ٍ
اح ٍُد} ُأيُ:قالُيعقوبُلبنيهُ:الُتدخلواُمصرُ
وقوله تعالىَ { :وقَ َال ُيَاُبَِ َّ
ين َُال ُتَ مدخلواُم من ُبَ َ

منُطريقُواحدُ،وادخلوهاُمنُأبوابُمتفرقةُ،وذكرُأنُقولهُذلكُهلمُ :ألهنمُكانواُرجاالُ،هلمُمجالُ
العنيُ،فأمرهمُأنُيفرتقوا(ُ،)2
احد ُ َُ
وهيئةُ،فخافُعليهمُإذاُدخلواُمنُطريقُواحدُوهمُولدُرجلُو ٍُ
(ُُ)0كذاُباملخطوطُولعلُالصواب"ُأمحالنا"ُالستقامةُاملعىنُولثبوتهُعندُابنُجرير ،مرجعُسابقُ.433/03 ،الفريوزآبادى ،تنوير
المقباس من تفسير ابن عباس( ،لبنانُ:دارُالكتبُالعلمية).411/0 ،
(ُ )4يف ُ(د)ُ"تؤتوا"ُ.فائدةُ :األقدار هلا أحكام ،والرب-تعاىل-يقدر ما يشاء ُواملصائب حتمل العقالء على التعقل والتيقظ
واالحتياط يفُاملرات القادمةُ.نصرُواهلاليل ،مرجعُسابق.634/0 ،
(ُ)3جماهد ،مرجعُسابق ،صُُ.352ابنُجرير ،مرجعُسابق.063/06 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4067/7 ،
(ُ)2عبدالرزاق ،مرجعُسابقُ343/0 ،عنُقتادةُ.ابنُجرير ،مرجعُسابق.062/06 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابقُ.4067/7 ،
(ُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.436/03 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابقُ.4067/7 ،الواحدي ،مرجعُسابق.640/4 ،
(ُ)6ابنُفورك ،أبوُبكرُحممدُبنُاحلسنُاألنصاريُاألصبهاين( ،ت216ُ:هـ)ُ،تفسير ابن فورك من أول سورة المؤمنون-آخر
سورة السجدة ،دراسةُوتُ:عاللُعبدُالقادرُبندويشُ(ماجستري) ،ط( ،0السعوديةُ:جامعةُأمُالقرى0231 ،ه4115-م)،
ُ.21/4السمعاينُأبوُاملظفر ،مرجعُسابق.27/3 ،
(ُ)7الكلمةُفيهاُطمسُويفُاهلامشُصوهباُالناسخُبكلمةُ"بالعقد"ُولعلهاُالصوابُالستقامةُاملعىن.
(ُ)2ابنُجرير ،مرجعُسابق.063/06 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4065/7 ،البغوي ،مرجعُسابقُ.314/4 ،
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ُروي ُمعىنُذلكُ:عنُقتادةُوابنُعباسُ ،وحممدُبنُكعبُالقرظيُ ،والسديُ ،وابنُإسحاقُ،وقولُهُُ:
ُش مي ٍُء}ُيقولُ:وماُأقدرُأنُأدفعُعنكمُمنُاهللُمنُشيءُمنُقضاءُ
ُعمنك مم ُِم َنُاللَّ ِه ُِم من َ
{ َوَماُأ مغ ِين َ
()0
ُاحلكممُإَِّالُلِلَُِّه}ُأيُ:ماُ
اهللُالذيُقضاهُعليكمُمنُشيءُصغريُوالُكبريُ،ألنُقضائهُنافذ {ُ،إِ ِن م
القضاءُواحلكمُإالُهللُدونُكلُماُسواهُ،علىُاهللُتوكلتُفوثقتُبهُفيكمُويفُحفظكمُحىتُيردكمُ

إيلُوأنتمُساملونُمعافونُالُعلىُدخولكمُمصرُمنُأبوابُمتفرقة{ُ،عليهُتَـ َوَّك ملتُ} ُأيُ:فوضتُ

أمريَ {ُ،وعليهُفَـ مليَتَـ َوَّك ِلُالممتَـ َوِّكلو َُن}ُأيُ:وإىلُاهللُفليفوضُاملفوضونُأمورهم(ُ .)4

ِ
ُحميثُأ ََمَره ممُأَبوه مُم}ُأيُ:وملاُدخلُولدُيعقوبُمنُحيثُأمرهمُ
ُوقوله تعالىَ { :ولَ َّم َ
اُد َخلواُم من َ
ين ُ َعمنـه مُم ُ ِم َُن} قضاءُاهللُالذيُحتمهُمنُشيءُ،إالُأهنمُ
أبوهمُمنُأبوابُمتفرقةَ {ُ،ماُ َكا َن ُيـ مغ ِ ُ

قضواُوطراُليعقوبُمنُدخوهلا(ُ)3منُطرقُمتفرقةُمماُكانُخيافُعليهمُبدخوهلمُمنُطريقُواحدُمنُ
العنيُ،فاطمأنتُنفسهُأنُيكونواُأُتواُمنُقبلُذلكُ،أوُناهلمُمنُأجلهُمكروهُ،قالُجماهد(ُ ُ)2وابنُ
عباسُ:وإنُيعقوبُلذوُعلمُلتعليمناُإياه(ُ،)3وقيلُ:إنهُلذوُحفظُملاُاستودعناهُصدرهُمنُالعلم(ُ،)6
{ َولَ ِك َّن ُأَ مُكثَـَر ُالن ِ
َّاس َُال ُيـَ معلَمو َُن} ُأيُ:ولكنُكثرياُمنُالناسُغريُيعقوبُ،الُيعلمونُماُيعلمهُ
يعقوبُ.وقدُتضمنتُاآلياتُ:البيانُعماُيوجبهُالدعاءُإىلُطاعةُُاحملسنُبنيُالذكرُإلحسانهُفيماُ
أوىل ُوخريه ُالذي ُيرجى ُإذ ُهو ُحقيق ُبه ُوأهل ُلهُ،والبيان ُعماُيوجبه ُالظن ُباإلنسانُالنفيس ُمنُ

( )0فائدةُ:اخلوف من العني يلزم منه أخذ احلذر واحليطة ،وهذا منُالقدر كما أن اإلصابة بالعني من القدر الكوين ،إن الكثرة
واجلمال من أسباب اإلصابة بالعني ،إن احلاكم هو اهلل وحده.نصرُواهلاليل ،مرجعُسابق.660/0 ،
همُاملفوضون.066/06 ،
لكنُبلفظُ:أمور
(ُُ)4ابنُجرير ،مرجعُسابق،
ِّ
َ
(ُ)3يفُ(د)ُ"دخوهلموها".

(ُ)2جماهد ،مرجعُسابقُ،355/0 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4065/7 ،
(ُُ)3ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4065/7 ،
(ُ)6ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.421/03 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4071/7 ،
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االمتناعُبإرسالهُإىلُمنُطلبهُإالُبعدُامليثاقُعلىُمنُأصحبهُإياهُأنُيردهُإليهُإالُأنُيأتيهُماُالُقبلُ
لهُبهُوالُيطيقُاالمتناعُمنهُ،والبيانُعماُيوجبهُاالحتياطُيفُنفيُمكروهُالعنيُواحلسدُمنُتفريقُماُ
مجعهُيكثرُيفُنفوسُاحلسادُوكثريُمنُالناسُ،حىتُرمباُأدىُذلكُإىلُاهلالكُ،والبيانُعماُيوجبهُإزالةُ
توهمُاخلطأُعلىُالربيءُمنهُمنُوصفهُمباُينىبءُأنهُماُعملُإالُماُلهُأنُيعملهُومنُذكرهُبالعلمُ
الذيُقدُوهبُلهُوأنُأمراُدارُيفُنفسهُبلغهُمماُجيريُجمرىُاالحتياطُيفُتدبريُولدهُ .
ُ
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القول في الوقف والتمامُ :
ُ
()0
ت ُإِلَميـنَا} ُُكاف(ُ ،)4وكذا ُ{يَ ِسريُ}(ُ ،)3وكذا ُ{حيَا َطُ
ت ُإِلَمي ِه مُم} ُحسن ُ ،و{رَّد م
{رَّد م

بِك مُم}(ُ ،)2و{ َوكِيلُ}{ ،فَـ مليَتَـوَّك ِل ُالممتَـوِّكلو َُن}حسن(ُ ،)3وكذا ُ{ َولَ ِك َّن ُأَ مكثَـَر ُالن ِ
َّاس َُالُ
َ
َ
يَـ معلَمو َُن}(.)6

وجل:
وقولُهُ َّ
عز َّ
ﮋ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃ ﰄﰅ ﰆ ﰇ ﰈ ﰉ ﰊ ﰋ ﰌ ﰍ ﰎ
ﰏ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ ﭚﭛﭜﭝﭞﭟﭠ
ﭡﭢ ﭣﭤﭥﭦﭧﭨﭩﭪ ﭫﭬﭭ ﭮﭯ ﭰﭱ
ﭲﭳﭴﭵ ﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ ﮀﮁﮂﮃﮄ
ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ

(ُ)0قالُاألمشوينُ:كافُ"منارُاهلدىُيفُالوقفُواالبتدا"ُصُ.052
(ُ)4قالُ:مفهوم ،األنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،مرجعُسابق ،صُ.053قالُاألمشوينُ:توضيحُلقوهلمُماُنبغيُ،
فالُيقطعُمنهُ،ويفُهذاُغايةُيفُبيانُهذاُالوقفُوهللُاحلمد،مرجعُسابق ،ص.053
(ُ)3النحاس ،القطع واالئتناف ،مرجعُسابق ،صُُ.333الداين ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،مرجعُسابق ،صُُ.342قالُ:
حسنُ.األنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،املرجعُالسابقُ.األمشوين ،املرجعُالسابق.
(ُ )2النحاس ،القطع واالئتناف ،املرجع ُالسابقُ .الداين ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجع ُالسابقُ .األنصاري ،املرجعُ
السابقُ.قالُ:حسن ،األمشوين ،املرجعُالسابق.
(ُ )3قالُ :كاف ُالنحاس ،القطع واالئتناف ،املرجع ُالسابقُ .وكذا ُالداين ،المرجع السابقُ .األنصاري ،المرجع السابقُ.
األمشوين ،املرجعُالسابق.
(ُ)6قالُ:تامُالداين ،المرجع السابقُ.األنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،املرجع ُالسابقُ.وعندُاألمشوينُكاف،
املرجعُالسابق.
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()1
ف} ُمتعلقُبـ{ َد َخلوا}{ُ،آََوىُإِلَمي ِهُ
{ َولَ َّما}ُظرفُمضاف ُإىل{ َد َخلوا}َ {ُ،علَىُيوس َُ

()4
َخاهُ}ُ،
َخاهُ} ُجوابُملاُوهوُالعاملُيفُملا ُوهوُفعلُرباعيُألفهُألفُقطعُ،وزنهُأفعل{ُ،أ َ
أَ

نصبُبـُ{آََوى}{ُ،إِلَمي ُِه}ُمتعلقُبـُ{آََوى}ُيقالُ:أوىُفالنُفالناُ،إذاُضمهُإليه(ُُ،)3وآواينُ
وك}ُ
إذاُفعلُذلكُ،وآُوىُبالقصرُأوياُ،جلأُإليه({ُ ،)2إِ ِّين ُأَنَاُأَخ َُ
ُ
موضعُكذاُ،وفالنُيأويُإيواءُ

وك} ُاخلربُ،وجيوزُأنُيكونُ
مستأنفُلوقوعهُبعدُالقولُ،وجيوزُأنُيكونُ{أَنَا} ُفاصلةُ،و{أَخ َُ
س}ُ
ين}{ُ ،فَ َال ُتَـمبتَئِ مُ
وك} ُخرب ُ{أَنَا}ُ ،واجلملة ُخرب ُ{إِ ُِّ
{أَنَا} ُرفعا ُباالبتداءُ ،و{أَخ َُ
الفاءُجوابُماُأخربُبهُمنُاإلخوةُُو"ال"ُهنيُ،وتبتأسُتفتعلُمنُالبؤسُيقالُابتأسُيبتئسُابتئاساُ

وهوُاحلزنُواالبتئاسُواالكتئابُواالغتمامُنظائرُيفُاللغة(ِ{ُ.)3مبَاُ َكانواُيَـ مع َملو َُن} ُالباءُمتعلقةُبـ

ُج َّهَزه مُم} ُملا ُنظري ُما ُتقدمِ{،جبَ َها ِزِه مُم}متعلقُ
{تَـمبتَئِ مُ
س}ُ ،وما ُمبعىن ُالذي{ُ ،فَـلَ َّما َ
الس َقايَُةَ} ُنصبُبـ { َج َع َُل}ِ{ُ،يف َُر مح ِلُ
ُالس َقايَُةَ} ُجواب "ملا"ُ،و{ ِّ
بـ{ َج َّهَزه مُم}َ { ،ج َع َل ِّ

أِ
يف} ُمتعلقةُأيضاُبـ { َج َع َُل}{ُ،أَيـَّتـ َهاُالمعِريُ} ُنداءُمفردُ،و{المعِريُ} ُنعتُأليُ
َخ ُِيه}ُ ِ{ُ،
والتقديرُ:ياُأيتهاُالعري{ُ،إِنَّك مم ُلَ َسا ِرقو َُن} ُمستأنف{ُ،عليهم} ُمتعلقُبـ{أقبلوا}َ {ُ،ما َذاُ

تَـ مف ِقدو َُن}ُماُاستفهامُيفُموضعُرفعُباالبتداءُ،وُذاُمبعىنُ:الذيُ{تَـ مف ِقدو َُن}ُيفُصلةُالذيُ،وذاُ

()0كلمةُمضافُيفُحاشيةُالصفحةُوبعدهاُكلمةُ"العامل"ُضربُعليهاُالناسخ.
(ُ)4ابنُعطية ،مرجعُسابقُ.470/3 ،فخرُالدينُالرازي ،مرجعُسابقُ.226/02 ،أبوُحيان ،مرجعُسابقُ.314/6 ،
(ُ)3الفراهيدي ،العين ،مرجعُسابقُ.237/2 ،ابنُدريد ،مرجعُسابقُ.431/0 ،اجلوهري ،مرجعُسابق.4472/6 ،
(ُ )2ابن ُفارس ،معجم مقاييس اللغة ،مرجع ُسابقُ .030/0 ،الفيومي ،مرجع ُسابقُ .34/0 ،الزبيدي ،مرجع ُسابق،
ُ.002/37
(ُ)3ابنُمنظور ،مرجعُسابقُ.40/6 ،الزبيدي ،مرجعُسابق.232/03 ،
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ك} ُنصب ُبـ {تـ مف ِقدو َُن}({ُ ،)0ولِمن ُجاء ُبِِه ِ
ِ
ُمحملُُ
اع ُالم َملِ ُِ
َ
و{تَـ مفقدو َُن} ُخرب ُما{ُ ،ص َو َ
َ َم َ َ

بَعِ ٍُري}ِ {ُ ،محمل ُبَعِ ٍُري} ُرفع ُباالبتداءَ {ُ ،ولِ َم مُن} ُاخلرب ُومن ُمبعىن ُالذيُ ،و{بُِِه} ُمتعلقة ُبـ

اءَ}َ {ُ،وأَنَاُبِِه َُز ِعيمُ}ُابتداءُوخربُمجلةُمعطوفةُعلىُمجلةُ،و {بُِِه}ُمتعلقُبـ { َز ِعيمُ}ُ،
{ َج ُ
{تَاللَُِّه}ُقسمُ،والتاءُبدلُمنُالواوُ،والُتدخلُإالُيفُاسمُاهللُبضعفها

ُ()4

بكوهناُبدالُمنُبدلُ،

إذُالواوُبدالُمنُالباءُ،إذُهيُاألصلُلكثرهتاُفيه({ُ،)3لََق مُد}ُالمُتوكيدُجلوابُالقسم{ُ،م ِ
اُجمئـنَاُ
َ

ض}َ {ُ،وَماُكنَّاُ
ُاأل مَر ُِ
ُاأل مَر ُِ
ض}{ُ،لِنـ مف ِس َُد} ُالمُكيُمتعلقةُبـ{ ِجمئـنَا} ُوكذاُ{ِيف م
لِنـ مف ِس َد ُِيف م

ُجَزاؤهُ} ُالفاءُ
ني} ُما ُنفيُ ،والنون ُواأللف ُاسم ُكانُ ،و { َسا ِرقِ َُ
َسا ِرقِ َُ
ني} ُاخلرب{ُ ،قَالوا ُفَ َما َ
ني}ُ،
جوابُإنكارهمُ،وماُاستفهامُيفُموضعُرفعُباالبتداءُ،و{ َجَزاؤهُ} ُاخلرب{ُ،إِ من ُكمنت مم ُ َك ِاذبِ َُ

ِ
اُجَزاؤهُ}َ {ُ،جَزاؤهُ}ُرفعُباالبتداءُوخربهُحمذوفُ
{إ مُن}ُحرفُشرطُ،وجوابهُماُتقدم{ُ،قَالو َ

تقديرهُجزاؤهُرفعُباالبتداء(ُ )2عندناُكجزائهُعندكم(ُ،)3وجيوزُأنُيكونُ{ َجَزاؤهُ} ُمبتدأُو{ َم منُ

ِ
ٍ
ُجَزاؤهُ}خربُالثاينُ،واجلملةُخربُاألول(ُ ،)6و{ َم مُن} ُشرطُ،وجوابهُ:
وج َُد} ُمبتدأُثان{ُ،فَـه َو َ
(ُ)0كذاُيفُاألصلُ"تفقدون"ُوالصوابُ{نـَ مف ِقد}ُولعلهُتصحيفُمنُالناسخُواهللُأعلم.
(ُ)4كذاُباألصلُ"بضعفها"ُوالصوابُبالالمُ"لضعفها"ُملاُيظهرُمنُالسياق.
(ُ)3ابنُجين ،سر صناعة اإلعراب ،ط( ،0بريوتُ :دارُالكتبُالعلمية0240 ،هـ4111م)ُ.034/0ُ ،األنباري،مرجعُسابق،
.62/0
(ُ)2كذاُباألصلُ"رفعُباالبتداء"ُوهوُتكرارُيستقيمُالسياقُبدونه.
(ُ )3النحاس،إعراب القرآن ،مرجع ُسابق .401/4األصبهاين ،إعراب القرآن.071/0ُ ،العكربي التبيان ،مرجع ُسابقُ،
.735/4
َّحاس،إعراب القرآن ،مرجعُسابق.332/4 ،القيسي ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،مرجعُ
(ُ)6الزجاج ،مرجعُسابق.55/7 ،الن َّ
سابق.577/4 ،اجلوهري ،مرجعُسابق.0135/3 ،
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ُجَزاؤهُ}ُوإنُشئتُمبعىنُالذيُ،والذيُيعودُعلىُاملبتدأُاألولُ{ َجَزاؤهُ}ُالثاينُ،والتقديرُ:
{فَـه َو َ
فهوُهوُوأظهرُالضمريُكماُأنشدُسيبويه(ُ ُ:)0

()2

ت ذا الغنى وال َفقير
ت يَ ْسب ُق
الم ْو ُ
َ
الم ْو َ
الموت َشيءُ*** نَـغَّ َ
ص َ
ال َأرى َ

ُوملُيقل(ُ)3سبقهُوجيوزُأنُيكونُ{ َجَزاؤهُ} ُمبتدأُو{ َم من ُوِج َد ُِيف َُر محلُِِه} ُخربهُوالتقدير:جزاؤهُ

استعبادُمنُوجدُيفُرحله(ُ،)2فهوُكنايةُعنُاالستقبالُ،ويفُاجلملةُمعىنُالتوكيدُكماُيقولُجزاءُمنُ
ُجَزاؤهُ} ُتعود ُعلى ُالسارقُ ،وإن ُشئت ُعلىُ
سرق ُالقطع ُفهو ُجزاؤهُ ،اهلاء ُيف ُقوله{ُ :فَ َما َ

(ُ)0يفُ(د)ُزيادة"عديُبنُزيد"ُ.عديُبنُزيدُبنُاحلمارُالعباديُالتميميُ ،النصراينُ:فجاهليُ ،منُفحولُالشعراءُ ،وهوُأحدُ
الفحولُاألربعةُالذينُهمُ:هوُ ،وطرفةُبنُالعبدُ ،وعبيدُبنُاألبرصُ ،وعلقمةُبنُعبدةُ.وأماُصاحبُ(األغاين)ُ:فقيدُجدهُ:
اخلمارُ ،مبعجمة ُمضمومةُ .وأظنه ُمات ُيف ُالفرتةُ .المؤتلف والمختلفُ ،006ُ :املرزباينُ ،433ُ :تاريخ اإلسالم ُُ،031/2
طبقات ابن سالمُ ،25ُ ،22ُ:االشتقاقُ ،443ُ:سمط الآلليُ ،315ُ:البغداديُ ،خزانة األدب ولب لباب لسان العربُ،
مرجعُسابقُ ،271/2ُ ،شرح الشواهدُ ،062ُ:ابنُقتيبةُالدينوريُ ،الشعر والشعراء ،مرجع سابقُ.640ُ ،602/4ُ،الذهيبُ،
سير أعالم النبالءُ،مرجعُسابقُ.001/3ُ،لعديُبنُزيدُيفُديوانهُُ.632سيبويه ،مرجعُسابق.016/0 ،
َّصُ
(ُ)4كذاُيفُاألصلُ"الفقري"ُبدونُاأللفُوالصوابُثبوهتا"الفقريا"ُ.و
َ
ت َ
ت ُيَ مسبِق ُالم َم مو َ
أصلُالبيتُ"ُالُأ ََرىُالم َم مو َ
ُش ميء ُُ...نُـَغ َ
الم َم موت ُ َذا ُالمغِ َىن َُوالم َف ِق َريا"ُلثبوهتاُيف ُاملصادر ُالتاليةُومنها ُاجلريرى ُالنهرواين ،أبو ُالفرج ُاملعاىفُبنُزكريا ُبن ُحيىيُ(ت351ُ :هـ)ُ
الجليس الصالح الكافي واألنيس الناصح الشافي ،تُ :عبد ُالكرمي ُسامي ُاجلندي ،ط( ،0بريوتُ :دار ُالكتب ُالعلمية،
ِ ِِ
ُسوادهُبنُ
ُ.وَه َذاُالمبَـميتُمنُقصيدةُلعديُبنُز َ
ُ 0246هـ4113-م)ُ.340/0 ،ابنُمنظور ،مرجعُسابقَ 55/7 ،
يدُوقيلُالبمنه َ
باح ُب ِ
صرياُُ).البغداديُ ،خزانة األدب ولب لباب
الص ِحيحُاألولُوأو
َ
بح َّ
هلاُ(طال ُلَيليُأراقِب ُالتنويراُ...أَرقب ُّ
عديُو َّ
ُبالص ِ َ
ُالص َ
َ
لسان العربُ،مرجعُسابقُ51/6،وُ.366/00ابنُهشام ،مرجعُسابقُ.311/4 ،

َّحاسُ،إعراب القرآن ،مرجعُسابقُ.24/3 ،األصبهاين ،مرجعُسابق.330/0 ،الباقويل ،مرجعُسابق.503/3 ،
(ُ)3الن َُّ
(ُ)2الفريوزآبادىُ ،تنويرُاملقباسُمنُتفسريُابنُعباسُ ،مرجعُسابق.410/0ُ ،تفسريُالقرآنُالعظيمُاملنسوبُلإلمامُالطرباينُ،
.274/3
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()0
ُم من ُوِج َُد} ُتقول(ُ )4أيضاُ:علىُالسارقُأوُعلىُاملسروق(ُ،)3
ه
اؤ
ز
ُ
ج
{
اهلاءُالثانيةُيفُ
و
ُ،
املسروق
ََ َ

ِ
ِ
ني}ُ
ُجن ِزيُالظَّالِ ِم َُ
ك َم
ُجَزاؤهُ}ُ،واهلاءُيف{ َر محل ُِه} ُتعودُعلىُ{ َم مُن}َ {ُ،ك َذل َ
وكذلكُ{فَـه َو َ
الكافُيفُموضعُنصب(ُ،)2أيُ:جنزيُالظاملنيُجزاءُ ُُكذلك(ُ،)3واإلشارةُبذلكُإىلُاحلكمُ ُ.

القول في القراءةُ :
ُ
ٍ
ات}ُ ،الباقون ُبإضافتها ُإىلُ
ُم من ُنَ َشاءُ} ُبتنوين ُ{ َد َر َج ٍُ
ُُُقرأ ُأهل ُالكوفة ُبرفع ُ{ َد َر َجات َ

ُملُينونُ
ُفمنُنون ُكانت ُ{ َم مُن} ُيف ُموضع ُنصب ُتكون ُمفعوال ُثانيا ُلنرفعُ ،ومن
{ َم مُن}(،)6
َّ
ِّ

ٍ
أضافُدرجاتُإىلُ{ َم مُن}ُ ُ.
القول في المعنى والتفسيرُ :
ُ

ُُُاملعىنُواهللُأعلمُوملاُدخلُولدُيعقوبُعلىُيوسفُضمُإليهُأخاهُ،قالُالسديُ:ملاُدخلواُعلىُ
يوسفُآوىُإليهُأخاهُ،قالُعرفُأخاهُفأنزهلمُمنزالُ،وأجرىُعليهمُالطعامُوالشرابُفلماُكانُالليلُ

ُ"ُ.جَزاؤهُ "ُمبتدأُُ،وخربهُحمذوفُُ،تقديرهُ:جزاؤهُعندناُكجزائهُعندكمُُ،واهلاءُتعودُ
(ُ)0ابنُعادل ،مرجعُسابقَ 3117/0 ،
علىُالس ِ
ارقُ،أوُعلىُاملسروقُُ،ويفُالكالمُاملتقدِّمُدليلُعليهما.
َّ
(ُ)4كذاُيفُاألصلُولعلُالصوابُ"تعود"ُالستقامةُاملعىنُواهللُتعاىلُأعلم.
(ُُ)3الواحدي ،مرجعُسابق.222/02 ،
(ُ)2ابنُعادلُ ،مرجعُسابق.3117/0 ،
َّحاسُ،إعراب القرآن ،مرجعُسابقُ.401/4 ،القيسي ،مشكل إعراب القرآن ،مرجعُسابقُ.345/0 ،
(ُ)3الن َّ
َّحاسُ،إعراب القرآن ،مرجعُسابقُ.401 ،400/4 ،ابنُخالويهُ،كتاب
(ُ)6ابنُجماهدُ،مرجعُسابق،صُ.464-460الن َّ
السبعة في القراءات ،مرجعُسابق ،ص.336
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جاءهمُمبثل ُذلكُفقالُ:لينمُكلُأخوينُمنكمُعلىُ ِمثَال(ُ،)0فلماُبقيُالغالمُوحدهُقالُيوسفُ:
هذاُينامُمعيُعلىُفراشيُ،فباتُمعهُ،فجعلُيوسفُيشمُرائحتهُويضمهُإليهُ،حىتُأصبحُ،وجعلُ
روبيلُيقولُ:ماُرأيناُمثلُهذاُأرحيوناُمنه(ُ،)4ورويُعنُابنُإسحاق ُقالُ:فأنزهلمُمنازلُشىتُ،وأنزلُ
أخاهُمعهُفآواهُإليهُ،فلماُخالُبهُقالُ:إينُأناُأخوكُأناُيوسفُفالُتبتئسُبشيءُفعلوهُبناُفيماُ
مضىُ،فإنُاهللُأحسنُإليناُ،والُتعلمهمُشيئاُمماُأعلمتك(ُ ،)3وقالُعمرُبنُذر(ُ:)2ملاُدخلُإخوةُ

يوسفُعليهُ،احتبسهُفأقبلُحيدثهُ،فقالُلهُيوسفُ:أكلُهؤالءُإخوتكُألبيك؟ُقالُ:نعمُ،قالُ:
فماُلكُأخُمنُأمك؟ُقالُ:كانُيلُأخُ،يقالُلهُيوسفُ:قالُفماُفعل؟ُقالُ :أكلهُالذئبُ،قالُ
فهلُحزنُعليهُوالدهُيعقوب؟ُقالُ:نعمُ،حزناُشديداُ،قالُ:وماُبلغُمنُحزنه؟ُقالُ:ذهبُبصرهُ
فهوُكظيمُ،قالُ:فهلُحزنتُأنتُعليه؟ُقالُ:نعمُحزنا ُشديداُ،قالُ:فهلُتزوجت؟ُقالُ:نعمُ،
قالُ:وهلُيتزوجُاحملزون؟ُقالُ:الشيخُيعقوبُأمرينُبذلكُ،قالُ:ياُبينُتزوجُلعلهُأنُيولدُلكُمنُ
س} ُأيُ :فال ُتستكن ُوال ُحتزن(ُ ُ )3لشيء ُسلف ُمنُ
يثقل ُاألرض ُبتسبيحهُ ،وقولُهُ{ُ :فَ َال ُتَـمبتَئِ مُ

إخوتكُإليكُيفُنفسكُويفُأخيكُمنُأمكُوماُكانواُيفعلونهُبكُقبلُاليوم(ُ .)0

ِ
ِ
ِ
َ ِ
قةُالس َمةُسواءُ ،فَـيجعل ُفيهُطََرفُ
ُ:حجرُقدُن ِقرُيفُوجههُنـَ مقر
(ُ)0فائدةُ:مثل
ُعلىُخ مل ِّ
ُ:هيُمجعُمثَالُوهوُالفراشُ.واملثَال َ
نونُممنهُبأَرفَقُماُيكونُح َّىتُيدخلُاملِثالُفِ ِيهُفَـيكونُ ِمثملهُ.واألَمثالُ:أَرضونُذات ِ
ِ
ُحي ِ
ُجبَ ٍالُ
المعمودُأَوُامل ملمولُامل َ
ض َّهبُ،فَ َالُيـََزالو َن َم
م
َ
َ َ
م َ َ
َ
ي مشبِهُبعضهاُبـعض ِ ِ
ِ ِ
صرةُعلَىُلَميـلَتَـ م ِ
نيُابنُمنظور ،مرجعُسابق(ُ.606/00 ،مُثُل).
اُول َذل َ
كُمسِّيَ م
تُأ مَمثَاال َُوه َيُم َنُالبَ َ
َم َ
(ُ)4ابنُجرير ،مرجعُسابق.065/06 ،

(ُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.424/03 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق .4070ُ،4071/7 ،فائدةُ:إن املؤمن عندما يبتلى بالشر
ال يفقد إميانه وثقته باهلل بل يبقىُينظر إىل األمور باملنظار األبيض ،ويبعد عن نفسه الشعور باإلحباط واليأسُواإلبتئاس ما دام
ينتظر الفرج من اهلل بصرب واحتساب.نصرُواهلاليل ،مرجعُسابق.626/0 ،
ات ُسنة ُ036هــُ".
ال ُالب َخا ِري"ُ :قَ َ
مد ِاين ُاهلمداين ُاملرهيب ُالكويفَُ ،وقَ َ
(ُ )2عمر ُبن ُذَر ُبن ُعبد ُاهلل ُأَبو ُ َذر ُا مهلَ َ
ُم َ
ال ُأَبو ُنعيم َ
البخاريُ ،حممدُبنُإمساعيلُبنُإبراهيمُبنُاملغريةُتُ436هـُ،التاريخ الكبيرُ،مرجعُسابقُ.032/6،ابنُحنبلُ،موسوعةُأقوالُ
اإلمامُأمحدُيف ُرجالُاحلديثُوعللهُ،مجعُوترتيبُ:السيدُأبوُاملعاطيُالنوريُوُأمحدُعبدُالرزاقُعيدُوحممودُحممدُخليلُ،طُ0
(الرياضُ-عاملُالكتبُ 0207ُ ،هـُ 0557/مُ)ُ.00/3ُ،الذهيبُُ،تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالم ُ،تُ:الدكتورُ
بشارُعوادُمعروفُ،ط(ُ0لبنان-بريوت،دارُالغربُاإلسالميُُ4113مُ)ُُ.061/2
(ُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.423/03 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4071/7 ،
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ُج َّهَزه مم ُِجبَ َها ِزِه مُم} ُأيُ :ملا ُمحل ُيوسف ُإبل ُإخوته ُما ُمحلها ُمن ُاملريةُ،
ُوقوله تعالى{ :فَـلَ َّما َ

وقضىُحاجتهم(ُ،)4جعلُاإلناءُالذيُكانُيكيلُبهُالطعام{ِيفُرح ِلُأ ِ
َخ ُِيه}"ُ،والسقاية"ُ:امل مشَربةُُ،
َم
وهيُاإلناءُالذيُكانُيشربُفيهُامللكُ،ويكيلُبهُالطعام(ُ،)3قالُاحلسنُ:الصواعُوالسقايةُسواءُ،

هوُاإلناءُيشربُفيه(ُ،)2وهوُقولُجماهد(ُُ)3وقتادة(ُُ)6وابنُعباس(ُ)7والضحاك(ُ)2وابنُزيد(ِ{ .)5يفُ
رح ِل ُأ ِ
أيُ:نادىُمنادُ،
ٍُ
َخ ُِيه} ُيفُمتاعُأخيه(ُ ُ)01ابنُأمهُوأبيهُ:وهوُبنيامني{ُ،مثَُّأَذَّ َن ُم َؤذِّنُ} ُ
َم

وقيلُ:أعلمُم معلِم{ُ،أَيـَّتـ َهاُالمعِريُ} ُوهيُ:القافلةُفيهاُاألمجال{ُ،إِنَّك مم ُلَ َسا ِرقو َُن}(ُ ُ)00قالُابنُ
إسحاقُ:مثُجهزهمُجبهازهمُ،وأكرمهمُوأعطاهمُ،فأوفاهمُ،ومحلُهلمُبعريا ُبعرياُ،ومحلُألخيهُبعرياُ

بامسهُ،كماُمحلُهلمُ،مثُأمرُبسقايةُامللكُوهوُ:الصواعُ،وزعمواُأهناُكانتُمنُفضةُ،فجعلت {ِيفُ

رح ِلُأ ِ
َخ ُِيه}ُبنيامنيُ،مثُأمهلهمُحىتُإذاُانطلقواُوأمعنوا(ُ)04منُالقريةُ،أمرُهبمُفأدركواُفاحتبسواُ،مثُ
َم
(ُ)0ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.422/03 ،الثعليب ،مرجعُسابق.432/3 ،
(ُ)4ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4070/7 ،
(ُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابق.074/06 ،
(ُ)2ابنُجرير ،تاريخ الرسل والملوك ،مرجعُسابقُ،.334/0 ،وتفسيرهُ،مرجعُسابق.074/06ُ،
(ُ)3جماهد ،مرجعُسابق ،صُُ.355ابنُأيبُحامت ،املرجعُالسابق.
(ُ)6عبدالرزاق ،مرجعُسابق.343/0 ،
(ُ)7ابنُأيبُحامت ،املرجعُالسابق.
(ُ)2ابنُجرير ،مرجعُسابق.073/06 ،القنوجي ،مرجعُسابق.372/6 ،
(ُ)5ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4070/7 ،
(ُ)01ابنُجريرُ،مرجعُسابقُُ.073/06ُ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابقُ.074/7 ،
(ُ)00ابنُجرير ،مرجعُسابق.073/06 ،الزجاج ،مرجعُسابق.041/3 ،
(ُ)04أمعنواُ:ابتعدواُ.وأمعنواُيفُبلدُالعدوُويفُالطلبُأيُجدواُوأبعدواُ.وأمعنُالرجلُ:هربُوتباعدُ.ابنُمنظورُ،مرجعُسابقُ،
(ُ.215/03فصلُامليم).
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نادىُمنادي({ُ )0أَيـَّتـ َهاُالمعِري ُإِنَّك مم ُلَ َسا ِرقو َُن} ُقفواُ،وانتهىُإليهمُرسولهُ،فقالُهلمُفيماُيذكرونُ:

أملُنكرمُضيافتكمُونوفكمُكيلكمُوحنسنُمنزلتكمُونفعلُبكمُماُملُنفعلُبغريكمُ،وأدخلناكمُعليناُ
يفُبي وتناُومنازلناُأوُكماُقالُهلم؟ُ،قالواُ:بلىُ،وماُذاك؟ُقالُ:سقايةُامللكُفقدناهاُوالُنتهمُعليهاُ
()3
ض ُوما ُكنَّا ُسا ِرقِ
غريكم({ ،)4قَالوا ُتَاللَّ ِه ُلََق مد ُعلِمتم ُما ِ
ُجمئـنَا ُلِنـ مف ِ
ِ
ِ
كي ُعنُ
ُوح
،
}
ُ
ني
َر
ُاأل
ُيف
د
س
م
َ
َ
م ََ
َم م َ
َ
َ

()2
ِ
ِ
اعُ
جماهدُ :أن ُعري ُبينُيعقوب ُكانت ُمحرياُ {ُ ،قَالوا َُوأَقمـبَـلوا ُعليهم ُ َماذَا ُتَـ مفقدو َنُ ُقَالوا نَـ مفقد ُص َو َ

ك} قال ُبنو ُيعقوب ُملا ُنودوا ُ{أَيـَّتـ َها ُالمعِري ُإِنَّك مم ُلَ َسا ِرقو َُن} ُأيُ :أقبلوا ُعلى ُاملنادي ُومنُ
الم َملِ ُِ
ِ
ِ
ك}ُ ،مشربةُامللك(ُ،)3
اع ُالم َمُلِ ُِ
حبضرهتمُيقولونُهلمَ {ُ:ماذَاُتَـ مفقدو َُن} ُفقالُالقوم{ُ:نَـ مفقد ُص َو َ
قيلُ:كانُكهيئةُاملكوكُ،وكانُللعباسُمثلهُيفُاجلاهليةُيشربُفيه( ،)6وقوله{ُ :ولِمن ُجاء ُبِِه ِ
ُمحملُ
َ َم َ َ

بَعِ ٍُري} ُأيُ:وملنُجاءُبالصاعُمحلُبعريُمنُالطعامُأيُ:وقرُبعري()7وقولهَ {ُ :وأَنَاُبِِه َُز ِعيمُ} ُأيُ:
أناُبأنُأوفيهُمحلُبعريُإذاُجاءُبهُكفيلُ،والزعيمُمبعىنُالكفيل(ُ،)2مثلُقولُالشاعر(ُ ُ:)0

(ُ) 0يفُاألصلُ"منادي"ولعلُالصوابُ"مناد"ُوذلكُألنهُفاعلُحكمهُالرفعُوهوُاسمُمنقوصُحتذفُياؤهُعندُالرفعُويدخلُعليهُ
التنوينُمثلُغواش.
(ُ)4ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4073-4074/7 ،
(ُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابق.072/06 ،ابنُأيبُحامت ،املرجعُالسابق.
(ُ)2ابنُجرير ،مرجعُسابق.072/06 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4074،4023/7 ،الثعليب ،مرجعُسابق.435/3 ،
(ُ)3عبدالرزاق ،مرجعُسابق.343/0 ،
(ُ )6ابن ُجرير ،مرجع ُسابق.076/06 ،النحاس ،معاني القرآن الكريم ،مرجع ُسابق.222/3 ،السمرقندي ،مرجع ُسابق،
ُ.413/4
(ُ)7مقاتل ،مرجعُسابق.322/4 ،ابنُجرير ،مرجعُسابق.077/06 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4072/7 ،
(ُ)2ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.075/06 ،الزجاج ،مرجعُسابقُ.401/3 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.324/04 ،فائدةُ:منُ
األحكامُالشرعية:جوازُاجلعلُللضرورة ،وهذهُجعالةُبذلتُللواجدُملشروعيةُإعطاءُاملكافئاتُملنُيقومُبعملُمعني ،وهيُاجلعالةُ
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()2
يم
فَـلَ ْس ُ
ت بآمر ف َيها سليم *** َولَكنِّي َعلَى نَـ ْفسي َزع ُ

وأصلهُيفُكالمُالعربُ:القائمُبأمرُالقومُ،ولذلكُقيلُلرئيسُالقومُزعيمهمُومدبرهم(ُ،)3وهلذاُجاءُ

ِ
ُجاءَُبُِِه}ُوهمُمجاعةُ،ألنهُقصدُالرئيسُوالقيمُبأمرهمُ .
اخلربُعنُواحدُيفُقولهَ {ُ:ول َم من َ

{قَالوا ُتَاللَّ ِه ُلََق مد ُعلِمتم ُما ِ
ُاأل مَر ِ
ني} ُأيُ :قال ُإخوة ُيوسفُ:
ُسا ِرقِ َُ
ُجمئـنَا ُلِنـ مف ِس َد ُِيف م
َم م َ
ض َُوَما ُكنَّا َ

{تَاللَّ ِهُلََق مدُعلِمتمُم ِ
أيُ:لنعصيُيفُأرضكم(ُ،)2فإنُقالُقائلُ:وماُكانُ
ض}
ُاأل مَر ُِ
اُجمئـُنَاُلِنـ مف ِس َد ُِيف م
َم مَ
َ
علمُمنُقيلُلهُ{لََق مدُعلِمتمُم ِ
ض}بأهنمُملُجيي ُئواُلذلكُ،حىتُاستجازُقائلواُ
ُاأل مَر ُِ
اُجمئـنَاُلِنـ مف ِس َد ُِيف م
َم مَ
ذلكُأنُيقولوهُ،قيلُاستجازواُأنُيقولواُذلكُ،ألهنمُفيماُذكرُردواُالبضاعةُاليتُوجدوهاُيفُرحاهلمُ،
فقالواُ:لوُكناُسراقا ُملُنردُعليكمُالبضاعةُاليتُوجدناهاُيفُرحالناُ،وقيلُ:إهنمُكانواُقدُعرفواُيفُ

يفُالفقه ،مشروعيةُالكفالة ،والكفيلُغارمُوفيهُالُيشرتطُيفُعقدُاجلعلُحضورُاملتعاقدينُكسائرُالعقود.نصرُواهلاليل ،مرجعُ
سابق.711/0 ،
(ُ)0يفُ(د)ُ"مؤسىُاألزدي"ُ.هوُحلاجزُبنُعوفُ.حاجزُبنُعوفُبنُاحلارثُاألزديُمنُاألزدُ،شاعرُجاهليُمقلُمنُشعراءُ
اللصوصُاملغريينُالعدائنيُالذينُيدركونُاخليلُعدوا ُومنُالعربُالذينُكانواُيغزونُعلىُأرجلهمُتويفُقبيلُاإلسالمُبفرتةُقصريةُ،
ُعلىُالطربيُ:
ُ
الزركليُ،مرجعُسابق .033/4ُ،ويفُمجاز القرآنُأليبُعبيدةُ"ُ:وقالُاملؤسىُاألزدي" ،وقالُالشيخُشاكرُتعليقا
أخشى ُأن ُيكون" ُاملؤسى" ُتصحيف ُلنسبته ،وهي" ُالسروى" ،نسبة ُإىل" ُالسراة" ُوهي ُجبال ُاألزدُ .أبوعبيدة ،مرجع ُسابقُ
ُ.303/0ابنُجرير ،مرجعُسابق.021/06 ،
ُ.ابنُجرير ،مرجعُ
ُ
(ُ)4كذاُيفُاألصلُوالصوابُواهللُأعلمُ"بِ َس مل ٍم"ُالستقامةُاملعىنُولثبوهتاُيفُ،أيبُعبيدةُ،جمازُالقرآن303/0ُ،
ِ
ِ
ِِ ِ ِ ٍ
يُز ِعيم".
ُعلَىُنـَ مفس َ
ُُ...ولَك ِّين َ
سابق"ُ.021/06 ،فَـلَ مستُبآم ٍرُف َيهاُب َس ملم َ
(ُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.433/03 ،زعمُفالنُزعامةُوزعاماُُ،ومنُقولُليلىُاألخيليةُ:حىتُإذاُبرزُاللواءُرأيتهُحتتُاللواءُ
علىُاخلميسُزعيماُ"ُ.والبيتُيفُديوانُمحيدُبنُثورُصُ.030الثعليب ،مرجعُسابق.421/3 ،
(ُ)2ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4072/7 ،
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طريقهم ُومسريهم ُأهنم ُال ُيظلمون ُأحداُ ،وال ُيتناولون ُما ُليس ُهلمُ ،فقالوا ُذلك ُحني ُقيل ُهلمُ:
{إِنَّك ممُلَ َسا ِرقو َُن}(ُ .)0
ني}ُأيُ:قالُ:أصحابُيوسفُإلخوتهُ:فماُثوابُ
اُجَزاؤهُإِ منُكمنت ممُ َك ِاذبِ َُ
ُوقوله تعالى :قَالوا{ُ:فَ َم َ
السارق ُإن ُكنتم ُكاذبني ُيف ُقولكم{ُ :ما ِ
ُاأل مَر ِ
ني} ُقال ُإخوةُ
ُسا ِرقِ َُ
ُجمئـنَا ُلِنـ مف ِس َد ُِيف م
َ
ض َُوَما ُكُنَّا َ

يوسفُ:ثوابُمنُوجدُيفُرحلهُالسرقُ،أنُيسلمُبسرقتهُإىلُمنُسرقُمنهُحىتُيسرتقهُ،كذلكُ

نفعل ُمبن ُظلمُ ،فيفعل ُماليس ُله ُفعله ُمن ُأخذه ُمال ُغريه ُسرقا(ُ ،)4ومعىن ُالكالمُ :ثواب ُالسرقُُ
املوجودُيفُرحلهُكأنهُقيلُ:ثوابهُاسرتقاقُاملوجودُيفُرحلهُ،مثُحذفُاسرتقاقُإذُكانُمعروفاُمعناهُ،

ِ
ني}ُ،وحيتملُأنُيكونُمعناهُقالواُ:ثوابُ
ُجن ِزيُالظَّالِ ِم َُ
ك َم
مثُابتدأُالكالمُفقيلُ:فهوُجزاؤهُ{ َك َذل َ

السرقُالذيُيوجدُالسرقُيفُرحلهُ،فالسارقُجزاؤهُاالستعبادُ،وكانتُهذهُسنتهمُيفُالسارقُ:أنُ
ُ
يستعبد(ُ .)3وقدُتضمنتُاآلياتُالبيانُعماُيوجبهُحسنُالتدبريُمنُبلوغُاحملابُيفُالنفسُواحلميمُ
واألخُالقريبُباالجتماعُعلىُاحلالُاجلميلةُواملنزلةُاجلليلةُ،والبيانُعماُيوجبهُالتلطفُيفُبلوغُاملرادُ
منُإيقاعُاألسبابُاليتُتؤديُإليهُويبعثُعليهُمماُخيفىُعلىُكثريُمنُالناسُموقعهُوالُيتبُهلمُ
وجههُ:ألنهُأنفذُلهُوأجنحُللمطلوبُمنهُ،والبيانُعماُيوجبهُحالُهبت ُاإلنسانُبأخذُماُملُيأخذُ
منُاالستفهامُللتثبتُيفُاألمرُوتركُاإلسراعُإىلُماالُجيوزُمنُالقولُ،والبيانُعماُيوجبهُاحلرصُعلىُ
نُماُضاعُمنُتضمنُاجلعلُملنُجاءُبهُليجد ُيفُطلبهُرغبةُفيماُضمنُعليهُ،والبيانُعماُ
َُّ
وجدا
يوجبهُبراءةُالقومُمباُقذفواُبهُمنُاإلحالةُعلىُظاهرُحاهلمُوماُيعلمُمنُسدادُطريقتهمُباألحوالُ
الدالةُواآلثارُالشاهدةُ،والبيانُعماُيوجبهُالكذبُمنُاجلزاءُبالشرُبالذمُوالضرُ،والبيان ُعماُيوجبهُ
السرقةُمنُاملذلةُبالعقوبةُوسقوطُاحمللُبالفضيحةُإالُأنُيرجعُإىلُهتمةُمنُغريُحقيقةُ .
القول في الوقف والتمامُ :
ُ
(ُ)0ابنُجرير ،مرجعُسابق.436/03 ،
(ُ)4ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.024/06 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4073ُ،4072/7 ،
(ُ)3ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابقُ.4072/7 ،الزجاج ،مرجعُسابق.040/3 ،
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()4
ُ،يف ُ{رح ِل ُأ ِ
{آَوىُإِلَي ِه ُأَخاهُ} ُصاحل(ُ ،)0وكذاُ{ِ
ِ
َخ ُِيه} ُصاحل(ُ،)3وكذاُ
}
ُ
ن
و
ل
م
ع
ـ
ي
اُ
و
ان
ك
اُ
مب
َ
َ
َ
م
َم
َ م َ
َ َ

ني} ُ(ُ ،)7وكذاُ
{لَ َسا ِرقو َُن}(ُ ،)2وكذا ُ{ َماذَا ُتَـ مف ِقدو َُن}(ُ ،)3وكذا ُ{ َز ِعيمُ}(ُ ،)6وكذا{ َسا ِرقِ َُ
ني}(ُ .)2
{ َمجن ِزيُالظَّالِ ِم َُ
وجل:
وقولُهُ َّ
عز َّ
ﮋ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭ ﮮﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ
ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭﯮ ﯯ ﯰ ﯱ
ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﰃﰄ
ﰅﰆﰇﰈﰉ ﭑﭒﭓﭔﭕﭖ ﭗﭘﭙﭚﭛ ﭜ ﭝ
ﭞﮊ

(ُ)0األمشوين ،مرجعُسابق ،صُُ.053
(ُ)4وعندُاألمشوينُكاف ،املرجعُالسابقُ.
(ُ)3األنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،مرجعُسابق ،صُُ.053قالُ:جائزُعندُنافعُاألمشوين ،املرجعُالسابق.
(ُ)2قالُ:تامُالداين ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،مرجعُسابق ،صُُ.342قالُ:حسن ،األنصاري ،المقصد لتلخيص ما في
المرشد ،املرجعُالسابقُ.قالُ:كاف ،األمشوين ،املرجعُالسابق.
(ُ)3قالُ:كافُاألنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،املرجعُالسابقُ.وكذاُاألمشوين ،املرجعُالسابق.
(ُ)6قالُ:كاف ،األنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،املرجعُالسابقُ.وكذاُاألمشوين ،املرجعُالسابق.
(ُ)7وقالُ:كاف ،األنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،املرجعُالسابقُ.وكذاُاألمشوين ،املرجعُالسابق.
(ُ)2قالُ:كاف ،األنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،املرجعُالسابقُ.وكذاُاألمشوين ،املرجعُالسابق.
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{فَـبَ َدُأَ} ُالفاءُجوابُماُأخربُبهُمماُتقدمُ،وبدأُإذاُكانُمبعىنُاالبتداءُكانُمهموزاُ،وإنُكانُ

مبعىن ُالظهور ُكان ُغريُمهموز({ُ )0بِأ مَو ِعيَتِ ِه مُم} ُمتعلق ُبـ ُبدأ { ُقَـمب َل ُ} ُظرفُالعاملُفيه ُبدأُ،

ِ ِِ
ِ
استَ مخَر َج َها} ُواهلاء ُيفُ
استَ مخَر َج َها ُم من ُ ِو َعاء ُأَخ ُيه}متعلق ُبـ { م
{ ُمثَّ} ُحرف ُعطف { ،م

ك}ُ
الس َقايَُةَ} أو ُعلى ُالصواع ُوهو ُيذكر ُويؤنث(َ {ُ ،)4ك َذلِ َُ
استَ مخَر َج َها} ُتعود ُعلى ُ{ ِّ
{م
ك} ُيفُموضعُنصب(ُ ُ)3أيُ:استخراجاُكذلكُ،فاإلشارةُبذلكُ:إىلُماُذكرُ
الكافُمنُ{ َك َذلِ َُ
ف} ُالالم ُمتعلقة ُبـ {كِ مدنَا}ُ ،واألصل ُيفُ
من ُهذا ُالتسبب ُومصرف ُاألحوال{ُ ،كِ مدنَا ُلِيوس َُ
{كِ مدنَا}ُُكيدنا ُنقلت ُحركة ُالياء ُإىل ُالكافُ ،فسكنت ُالياء ُوبعدها ُالدال ُساكنةُ ،التصاهلاُ
بالضمريُاملرفوعُ،فحذفتُاللتقاءُالساكننيَ {،ماُ َكا َنُلِيَأمخ َُذ}َ {ُ،ما}ُحرفُنفي{ُ،لِيَأمخ َُذ}ُ
ِ
َخاهُ}ُنصبُبـُ
نصبُبالمُالنفيُ،وهيُمتعلقةُبفعلُحمذوفُ،وبتقديرهُ:ماُكانُاستقرارهُ{،ليَأمخذُأ َ

يأخذِ{ُ ،يف ِ
يف} ُمتعلقةُبـ ُيأخذ{ُ،إَِّال ُأَ من ُيَ َشاءَ ُاللَّهُ} ُيفُموضعُنصبُبـُ
ك}ُ ِ{ُ،
ُدي ِن ُالم َملِ ُِ
يأخذ ُبتقديرُ :إال ُبأن ُيشاء ُاهلل(ُ ،)2وحذفت ُالباء ُلطول ُاالسم ُبالصلة{ُ ،نـَرفَع ُدرج ٍ
ُم منُ
ات
م ََ َ َ

ات} ُنصب ُبـ {نَـ مرفَعُ} ُوعالمة ُالنصبُ :كسرة ُالتاءُ ،وهي ُمضافة ُإىلُ
نَ َشاءُ}َ {ُ ،د َر َج ٍُ

(ُ)0كانُغريُمهموزُكانُمبعىنُاالبتداءُكانُأوعيتهمُمتعلقُبـُ"بدأ"ُكذاُيفُاألصلُوفيهُتكرارُ.ابنُسيده ،المحكم والمحيط
األعظم ُتُ:ابنُسيدهُعبدُاحلميدُهنداوي،ط( ،0بريوتُ:دارُالكتبُالعلميةُ 0240،هـ4111-م)ُُ.323/5الزبيدي ،مرجعُ
سابق.026/37 ،ابنُدريد ،مرجعُسابقُ.70/4 ،ابنُمنظور ،مرجعُسابق.63/02 ،
(ُ)4ابنُجينُ،احملتسبُيفُتبينيُوجوهُشواذُالقراءاتُواإليضاحُعنهاُ،مرجعُسابقُ.323/0ُ ،الفريوزآبادىُ ،القاموسُاحمليطُ،
مرجعُسابق.533/0ُ،
َّحاسُ،إعراب القرآن ،مرجعُسابق.335/4 ،درويش ،مرجعُسابق.45/3 ،
(ُ)3الن َّ
(ُ)2اخلراط ،مرجعُسابق.354/0 ،
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{ َم مُن}ُ ،و{ َم مُن} ُمبعىن ُالذيُ ،هذه ُأكثر ُالقراءةُ ،وقرأ ُأهل ُالكوفة ُبتنوين ُدرجاتُ ،فتكونُ

{م ُن}على ُهذا ُيف ُموضع ُنصب ُبـ{نَـرفَعُ} ُويتعدى ُإىل ُمفعولني{ُ ،وفَـو َق ُك ِّل ِ
ُذي ِ
ُع مل ٍمُ
َم
َم
م

َعلِيمُ}َ {ُُ،علِيمُ }رفعُباالبتداءُ،واخلربُفوقُوهوُظرفُنصبهُمبعىنُاالستقرار{ُ،قَالواُإِ منُيَ مس ِر مقُ
ُسَر َق ُأَخ ُلَه ُِم من ُقَـمبلُ}{ُ ،إِ مُن} ُحرف ُشرطُ ،والفاء ُجواب ُالشرطُ ،و{أَخُ} ُرفعُ
فَـ َق مد َ

َسَّرَهاُ
ق}ُ،و{لَهُ} ُو{ ِم من ُقَـمبلُ} ُمتعلقانُب ـ { َسَر َُ
بـ{ َسَر َُ
ق}ُ ،يفُموضعُالنعتُلمأخ{ُ،فَأ َ
يوسف ُِيف ُنَـ مف ِس ُِه} ُالفاءُجوابُماُأخربُبهُمنُقوهلمُ،واهلاءُواأللفُنصبُبأسرهاُعائدتانُعلىُ

يف} ُمتعلق ُبـ ُأسرَ {ُ ،وَُملم ُيـمب ِد َها ُ} ُجزم ُبـ
ُبأسَُّر ُو {ِ ُ
الكلمة ُأو ُاملقالة({ُ ،)0يوسفُ} ُرفع َُ

{لــَ مُم}ُفاهلاءُواأللفُنظريُماُتقدمُ،و{ َهل مُم}ُمتعلقُبـُيبديُ،وهوُمنُأبدىُيبديُإذاُأظهر(ُ،)4
ُم َكانا} ُابتداء ُوخربُ ،و{ َم َكانا} ُنصب ُعلى ُالبيان(َ {ُ ،)3واللَّه ُأ مَعلَم ُِمبَاُ
{قَ َال ُأَنمـت مم َ
ُشر َ

تَ ِ
صفو َُن} ُابتداء ُوخربُ ،والباء ُمتعلقة ُبـ ُ{أ مَعلَمُ}{ُ ،قَالوا ُيَا ُأَيـُّ َها ُالم َع ِزيزُ} ُنداء ُمفردُ،
اُشميخاُ َكُبِريا}(ُ)2اسمُ{إِ َُّن}ُ،و{لَهُ}ُاخلربُمتعلقُمبعىنُ ُ
و{الم َع ِزيزُ}نعتُألي{ُ،إِ َّنُلَهُأَب َ
ُ

(ُ)0اخلراط ،املرجعُالسابق.
(ُ)4العكربيُ،التبيانُيفُإعرابُالقرآنُ،مرجعُسابق.721/4ُ،
(ُ)3يقصدُ-رمحهُاهللُ -بالبيانُ"التمييزُامللحوظ".العكربي ،مرجعُسابقُ.720/4 ،القيسي ،مشكل إعراب القرآن ،مرجعُ
سابق.353/0 ،
(ُ)2كذاُيفُاألصلُوالصوابُ{ُأَباُ}ُاسمُإنُالستقامةُاملعىنُولعلهُتصحيفُمنُالناسخُواهللُتعاىلُأعلم.
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االستقرارُ ،ال ُجيوز ُتقدير ُإظهاره ُألن ُال ُيلي ُإنُ ،وكسرت{إِ َُّن} ُألهنا ُبعد ُالقولُ ،و
{ َكبِريا}نعتُلشيخُ،أوُبدلُ،وشيخُجيمعُعلىُأشياخُوشيوخُومشيخةُومشوخاُوشيخانُ،ولكُ
ُ()0
اُم َكانَهُ}ُ
ن
د
َح
أ
ُ
ذ
خ
ف
{
أقاومُ،
و
أقاوميُ
و
امُ
و
ُ،كماُتقولُ:أق
أنُجتمعُأشياخاُعلىُأشاييخ ُُوأشايخ
م
َ
َ
َ
َ َ

الفاءُجوابُقوهلمُ ،فخذ ُمنُأحدناُ ،نصبُبـُ"خذ"َ {ُ،م َكانَهُ} ُنصبُبـ{فَخ مُذ} ُأيُ:بدالُ

ُم َعا َذ ُاللَُِّه} ُمصدر(ُ،)4
ني}ِ {ُ،م َُن} ُمتعلقةُبـ {نَـَر َُ
منه{ُ،إِنَّاُنَـَر َاك ُِم َن ُالمم مح ِسنِ َُ
اك}{ُ،قَ َال َ
أيُ :أعوذ ُباهلل ُعياذا ُومعاذا({ُ ،)3أَ من ُنَأمخ َذ ُإَِّال ُمن ُوج مدنَا ُمتَاعنَا ِ
ُعمن َدهُ}{ُ ،أَ مُن} ُيف ُموضعُ
َم ََ َ َ

ِ
ُم من َُو َج مدنَا}َ {ُ ،م مُن} ُيف ُموضع ُنصب ُبـ{نَأمخ َُذ}ُ ،و{ َم مُن} ُمبعىنُ
نصب ُبأعوذ{ُ ،إَّال َ

ِ
اعنَا}نصبُبـ{ َو َج مدنَا}{ُ،إِنَّاُإِذاُلَظَالِمو َُن}ُ
الذي{ُ،عمن َدهُ} ُمتعلقُبـ { َو َج مدنَا}َ {ُ،متَ َ

المُتوكيدُيفُموضعُخربُ"إن"ُ،و{إِذا} ملغاةُلتوسطهاُ،وهيُعلىُاجلواب(ُ،)2ويقالُمعاذُاهللُ
ومعاذهُاهلل(ُ)3وعوذُاهللُوعياذُاهلل(ُ ُ.)6
القول في المعنى والتفسيرُ :
ُ

ُُُاملعىنُواهللُأعلمُففتشُيوسفُأوعيتهمُورحاهلمُطلباُ ُبذلكُصواعُامللكُ،فبدأُيفُتفتيشهُبأوعيةُ
إخوتهُمنُأبيهُ،فجعلُيفتشهاُوعاء ُوعاء ُقبلُوعاءُأخيهُمنُأبيهُوأمهُ،فإنهُأخرُتفتيشهُ،مثُفتشُ
(ُ)0ابنُدريد ،مرجعُسابقُ.302/0 ،الزبيدي ،مرجعُسابقُ.427/7 ،ابنُمنظور ،مرجعُسابق.30/3 ،
(ُ)4العكربي ،املرجعُالسابق.
(ُ)3الزخمشري ،أساس البالغة ،مرجعُسابق.343/0 ،اجلوهري ،مرجعُسابق.2/4 ،الفريوزآبادى ،القاموس المحيط ،مرجعُ
سابق.242/0 ،
(ُ)2اخلراط ،مرجعُسابقُ.220/0 ،األبياري ،مرجعُسابق.2245/0 ،
(ُ)3يفُ(د)ُزيادة"وعوذُاهلل".
(ُ)6ابنُسيده ،المخصص ،مرجعُسابقُ.260/3 ،ابنُمنظور ،مرجعُسابقُ.252/3 ،الزبيدي ،مرجعُسابقُ.220/5 ،

281

الربهان يف علوم القرآن لإلمام احلَويف

حتقيق سورة يوسف

آخرهاُوعاءُأخيهُ،فاستخرجُالصواعُمنُوعاءُأخيهُ،قالُقتادةُ:ذكرُلناُأنهُكانُالُينظرُيفُوعاءُإالُ
استغفر ُاهلل ُتأمثا ُمما ُقذفهم ُبه ُحىت ُبلغ ُمتاع ُالغالمُ ،فقالُ :ما ُأظن ُهذا ُأخذ ُشيئاُ ،قالواُ :بلىُ

()3
()4
()0
ِ
كُكِ مدنَا}ُ
فاستربئه ُ،وقالهُأيضاُالسدي ُومعىنُقولُابنُإسحاقُوابنُجريج ُ،وقولُهَُ {ُ:ك َذل َ

ارُمنهمُأن ُلهُأنُ
َُّ
يقولُ:هكذاُصنعناُليوسف(ُ )2حىتُخنلصُأخاهُألبيهُوأمهُمنُإخوتهُألبيهُ،بإقر
يأخذهُمنهُُوحيبسهُيفُيديهُوحيولُبينهُوبينهمُ،وذلكُأهنمُقالواُجزاءُمنُسرقُالصواعُأنُمنُوجدُ
ذلكُيفُرحلهُفهوُمسرتقُبهُ،وذلكُكانُحكمهمُويفُدينهمُ،فكادُاهللُليوسفُكماُوصفُلناُ

حىتُأخذهُأخاهُمنهمُفصارُعندهُحبكمهمُوصنعُاهللُله(ُ،)3وقوله تعالى{:ماُ َكا َنُلِ
م
ُيفُ
َخاه ِ ُ
أ
ُ
ذ
خ
أ
ي
َ
َ
َ
َ

ِدي ِنُالمملِ ِ
كُإَِّالُأَ منُيَ َشاءَُاللَّهُ}أيُ:ماُكانُيوسفُليأخذُأخاهُيفُحكمُملكُمصرُوقضائهُوطاعتهُ
َ
منهمُ،ألنهُملُيكنُمنُحكمُذلكُامللكُوقضائهُأنُيسرتقُأحدُبالسرق(ُ،)6فلمُيكنُليوسفُأخذُ
أخيهُيفُحكمُملكُأرضهُإالُأنُيشاءُاهللُذلكُبكيدهُالذيُكادهُلهُ،حىتُأسلمُمنُوجدُيفُوعائهُ
الصواعُإخوتهُورفقاؤهُحبكمهمُعليهُوطيبُأنفسهمُبالتسليمُبنحوُذلكُقالُجماهد(ُ )7وابنُجريجُ
ُ
ُ
الضحاكُ،وُيف ِ
ُدي ِنُالمملِ ِ
ِ
كُأيُ:يفُسلطانُامللك(ُ)2قالهُابنُعباسُوالضحاكُ،وقالُقتادة
و
والسدي
َ
وابنُجريجُ:يفُقضائهُوحكمه(ُ ،)5قالُابنُزيدُ:ليسُيفُدينُامللكُأنُيؤخذُالسارقُبسرقتهُ،وكانُ

(ُ)0عبدالرزاق ،مرجعُسابقُ.346،343/0 ،ابنُجرير ،مرجعُسابق.022/06 ،
(ُ)4ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4073/7 ،
(ُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابق.023/06 ،
(ُ)2ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4076/7 ،
(ُ)3مقاتل ،مرجعُسابق.323/4 ،ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.464/03 ،ابنُأيبُحامت ،املرجعُالسابق.
(ُ)6ابنُأيبُحامت ،املرجعُالسابق.
(ُ)7ابنُجرير ،مرجعُسابق.027/03 ،
(ُ)2ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.022/06 ،ابنُأيبُحامت ،املرجعُالسابق.السمرقندي ،مرجعُسابق.412/4 ،
(ُ)5عبدالرزاق ،مرجعُسابق.346/0 ،
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احلكم ُعند ُاألنبياء ُيعقوب ُوبنيهُ :أن ُيـ مؤ َخذ السارق ُبسرقته ُعبدا ُيسرتق(ُ ،)0وأصل ُالدين ُالطاعةُ
والعادةُ،قالُالشاعر(ُ ُ:)4
ت لَ َها َوضيني *** أ ََه َذا دينُهُ أَبَ ًدا َوديني
تَـ ُق ُ
ول إذَا َد َرأْ ُ

()6

أيُهذاُعادتهُأبداُوعاديتُ،وقولُهُ{ُ:إَِّال ُأَ من ُيَ َشاءَُاللَّهُ} ُقالُالسدي(ُ:)2صنعناهُلهُبأهنمُقالواُ:

ٍ
ُم من ُنَ َشاءُ}ُ
ُجَزاؤهُ}ُ.وقالُجماهدُ:إالُبعلةُكادهاُاهللُفأعلمُهباُيوسف{ .نَـ مرفَع َ
ُد َر َجات َ
{فَـه َو َ
ِ ِ
أيُ:وفوقُ
ُ
ُعلِيمُ}ُ،
مراتبُودرجاتُيفُالعلمُعلىُغريهُ،كماُرفعناُيوسفَ {ُ،وفَـ مو َق ُك ِّل ُذيُع مل ٍم َ

كلُعاملُمنُهوُأعلمُمنهُ،حىتُينتهيُذلكُإىلُاهللُتباركُوتعاىلُ،وإمناُعىنُبذلكُأنُيوسفُأعلمُ
ُ
منُإخوتهُ،وأنُفوق(ُ)3يوسفُمنُهوُأعلمُمنهُ،حىتُينتهيُإىلُاهللُعزُوجلُ،وروىُحممدُبنُكعب
قالُ:سألُرجلُعلياُ(ُ ُ)6

(ُ)0ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4072/7 ،
ِّبُالعمبديُ.وهوُالعائذُبنُحمصنُبنُثعلبةُ،منُبينُعبدُالقيسُ،منُربيعةُ:شاعرُ
(ُ)4يفُ(د)ُزيادة"املثقبُالعبدي"ُ.البيتُللمثَـق َ
جاهليُ ،منُأهلُالبحرين(ُ.حنوُُ 33قُهـُ=ُحنوُُ 322م)ُ.ابنُقتيبةُالدينوريُ ،والشعر والشعراء ،مرجع سابقُ.323/0ُ ،
الزركليُ ،مرجعُسابقُ.453/3ُ ،يذكرُناقتهُوهوُيفُديوانه ُصُُ.053ودرأُالوضنيُلناقتهُ:بسطهُعلىُاألرضُ ،مثُأبركهاُعليهُ
ليشد ُعليها ُرحلهاُ .والوضني ُ :حزام ُعريض ُمن ُجلد ُمنسوج ُيشد ُبه ُرحل ُالبعريُ .والدينُ :الدأب ُوالعادةُ .األزهري ُاهلروي،
تهذيب اللغة ،مرجعُسابق.035/02 ،ابنُمنظور ،مرجعُسابقُ.065/03 ،ابنُفارس ،جمملُاللغة ،مرجعُسابقُ.466/4 ،
ابنُجريرُ،مرجعُسابق.322/4ُ،
(ُ )3ابن ُدريد ،مرجع ُسابقُ .503/4 ،األزهري ُاهلروي ،تهذيب اللغة ،مرجع ُسابق.003/02 ،اجلوهري ،مرجع ُسابق،
.4402/6
(ُ)2ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4076/7 ،
(ُ)3يفُاملْتُكلمة"قوم"ُويفُهامشُالنسخةُ"لعلهُفوق"ُفتكونُالعبارةُ"أنُفوقُيوسفُمنُهوُأعلمُمنه".
(ُ)6عليُبنُأيبُطالبُولدُمبكةُ،ترىبُيفُحجرُالنيبُصلىُاهللُعليهُوسلمُ،وامسهُعبدُمنافُبنُعبدُاملطلبُبنُهاشمُالقرشيُ،
أبوُاحلسنُاهلامشيُأمريُاملؤمننيُابنُعمُرسولُاهللُصلىُاهللُعليهُوسلمُرابعُاخللفاءُالراشدينُ ،إغتالهُعبدُالرمحنُبنُملجمُ
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عليهُالسالم(ُ )0عنُمسألةُ،فقالُفيهاُ،فقالُالرجلُ:ليسُهكذاُولكنُكذاُوكذاُ،قالُعلي-عليهُ
ِ ِ
ُعلِيمُ}()4فإن ُقال ُقائلُ :كيفُُكان ُليوسف ُأنُ
السالم:أصبت ُوأخطأتُ{ َوفَـ مو َق ُك ِّل ُذي ُع مل ٍم َ
َ

اخلارجيُيفُُ 07رمضانُعامُُ 21هـُ.ابنُعبدُالربُ ،مرجعُسابقُ.0125/3ُ ،ابنُعساكرُ،مرجعُسابق.323/2ُ ،املزيُ ،مرجعُ
سابقُ.274/41ُ،
( )0فائدةُ:هلُجتوزُالصالةُوالسالمُعلىُغريُاألنبياءُ(عليهمُالصالةُوالسالم)ُُاستقالالُأمُال؟ ُ
أوالُ:اختلفُالعلماءُيفُالصالةُعلىُغريُاألنبياء-عليهمُالصالةُوالسالم-هلُجتوزُاستقالالُأمُال؟ُفقالُابنُالقيمُيفُجالءُ
األفهامُ:هذهُاملسألةُعلىُنوعني ،أحدمهاُأنُيقالُاللهمُصلُعلىُآلُحممد ،فهذاُجيوزُويكونُُ-صلىُاهللُعليهُوسلمُُ-داخالُ
يفُآلهُفاإلفرادُعنهُوقعُيفُاللفظُالُيفُاملعىنُ .
ِ
لهُاللهمُصل ُعلىُعليُأوُحسنُأوُأيبُبكرُأوُغريهمُمنُالصحابةُومنُبعدهم ،فكرهُذلكُ
ثانياُُ:أنُيفردُواحدُبالذكرُكقو
مالك ،قالُملُيكنُذلكُمنُعملُمنُمضى ،وهوُمذهبُأيبُحنيفةُوسفيانُبنُعيينةُوسفيانُالثوريُوبهُقالُطاوسُ .
وقالُابنُعباسُ -رضيُاهللُعنهماُ:الُتنبغيُالصالةُإالُعلىُالنيبُ -صلىُاهللُعليهُوسلمُ -ولكنُيدعىُللمسلمنيُواملسلماتُ
باالستغفار ،وهذاُمذهبُعمرُبنُعبدُالعزيزُ .
روى ُ ابنُأيبُشيبةُعنُجعفرُبنُبرقانُقالُ:كتبُعمرُبنُعبدُالعزيز(ُ:أماُبعدُفإنُناساُمنُالناسُقدُالتمسواُالدنياُبعملُ
اآلخرةُوإنُمنُالقصاصُقدُأحدثواُيفُالصالةُعلىُخلفائهمُوأمرائهمُعدلُصالهتمُعلىُالنيبُُ -صلىُاهللُعليهُوسلمُُ -فإذاُ
جاءُكتايبُفمرهمُأنُتكونُصالهتمُعلىُالنبينيُودعاؤهمُللمسلمنيُعامة)ُوهذاُمذهبُأصحابُالشافعي ،وهلمُثالثةُأوجهُ:أنهُ
منعُحترميُأوُكراهةُتنزيهُأوُمنُبابُتركُاألوىلُوليس ،مبكروه ،حكاهاُالنوويُيفُاألذكارُ .
وقالت ُطائفة ُمن ُالعلماءُ :جتوز ُالصالة ُعلى ُغري ُالنيب ُاستقالالُ .قال ُالقاضي ُأبو ُحسني ُالفراءُمن ُأئمة ُأصحابنا ُيف ُرءوسُ
مسائلهُ:وبذلكُقالُاحلسنُالبصريُوحصيفُوجماهدُومقاتلُبنُسليمانُومقاتلُبنُحيانُوكثريُمنُأهلُالتفسري ،وهوُقولُ
اإلمامُأمحدُُ-رضيُاهللُعنهُُ-مضىُعليهُيفُروايةُأيبُداودُوقدُسئلُأينبغيُأنُيصلىُعلىُأحدُإالُعلىُالنيبُُ-صلىُاهللُعليهُ
وسلمُ-؟ُقالُ:أليسُقالُعليُلعمرُصلىُاهللُعليك؟ُقالُالقاضيُ:وبهُقالُإسحاقُبنُراهويهُوأبوُثورُوحممدُبنُجريرُالطربي،
واحتجُهؤالءُبصالةُالنيبُُ-صلىُاهللُعليهُوسلمُُ-علىُمجاعةُمنُأصحابهُممنُكانُيأتيهُبالصدقةُواختارُابنُالقيمُاجلوازُماُملُ
يتخذهُشعاراُأوُخيصُبهُواحداُإذاُذكرُدونُغريهُولوُكانُأفضلُمنه ،كفعلُالرافضةُمعُعليُدونُغريهُمنُالصحابةُفيكره ،ولوُ
قيلُحينئذُبالتحرميُلكانُلهُوجه ،هذاُملخصُكالمهُرمحهُاهللُ.السفاريين ،أبوُالعونُمشسُالدينُحممدُبنُأمحدُبنُساملُاحلنبليُ
(ت0022ُ:هـ) ،غذاء األلباب في شرح منظومة اآلداب ،ط( ،4مصرُ:مؤسسةُقرطبةُ0202 ،هـ0553/م).34/0 ،
(ُ)4ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.054/06 ،
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الس َقايةَ ُِيف ُرح ِل ُأ ِ
َخ ُِيه}ُ ،مث ُي َسِّرق ُقوما ُأبرياء ُمن ُالسَرق فيقول{:أَيـَّتـ َها ُالمعِري ُإِنَّك ممُ
َم
جيعل{ ِّ َ
لَ َسا ِرقو َُن} قيلُ:إنُقوله{ُ:أَيـَّتـ َهاُالمعِري ُإِنَّك مم ُلَ َسا ِرقو َُن}ُُ ،إمناُهوُخبَـر ُمنُاهللُتباركُوتعاىلُعنُ
دُالصواع منُغريُأمرُ
مؤذِّنُأذَّنُبهُ ،الُخربُعنُيوسفُ،وجائزُأنُيكونُاملؤذِّنُأذَّنُبذلكُإذُفَـ َق ُّ
يوسف ُإياهُبذلكُ،وهوُحيسبُأنُالقومُسرقوهُ،والُيعلم ُصنيعُيوسفُوجائزُأنُيكونُكانُأذانُ
اُس ِرقةُيفُبعضُ
ُ
املؤذنُعنُأمرُيوسفُ،واستجازُاألمرُبالنداءُبذلكُُ،
لعلمهُهبمُأهنمُقدُكانواُسرقو َ

الصواعُ،
رقُ،ويوسفُيعينُذلكُالس
الُ،فأمرُاملؤذنُأنُيناديهمُبوصفهمُبالس
األحو
رقُالُسَرقهم ُ ُّ
َّ
َّ
َ
وقيلُ:تأويلُذلكُكانُخطأُمنُفعلُيوسفُ،فعاقبهُاهللُبإجابةُالقومُإياه({ُ:)0إِ
ِ
ُسَر َقُ
د
ق
ـ
ف
ُ
ق
ر
س
ُي
ن
م
م
َ
م
َ
َ
َم

أَخُلَه ُِم منُقَـمبلُ}ُ .

ِ
ِ
ِ
ُسَر َق ُأَخُ
ُسَر َق ُأَخ ُلَه ُم من ُقَـمبلُ} ُأيُ:قَالوا{ُ:إ منُيَ مس ِر مق ُفَـ َق مد َ
وقوله تعالى{ :قَالواُإ من ُيَ مس ِر مق ُفَـ َق مد َ

(،)4
السَرق " الذي ُو ِصف ُبهُ
لَه ُِم من ُقَـمبلُ} ُ"يعنون ُأخاه ُألبيه ُوأمهُ ُ ،وهو ُيوسف ُواختلف ُيف " َّ
()3
(ُ )2
()3
ُصنَما ُجلده ُأيب ُأمهُُُ ،كسره ُوألقاه ُيفُ
يوسفُ ،فقال ُسعيد ُبن ُجبري ُوقتادة ُوابن ُجريج َ :

(ُ )6
ُع مرق(ُُ)0
ُإىل
ُيوسف
ُنظر
ذ
ُإ
ُطعام،
ُعلى
ُيعقوب
ُكان:
ُقال
ُأبيه
عن
ُ
الطريقُ ،وقال ُابن ُإدريس
م
َ
َ

(ُُ)0ابنُجرير ،املرجعُالسابق.
(ُ)4جماهد ،مرجعُسابق ،صُ.355ابنُجرير ،مرجعُسابق.470/03 ،
(ُ)3ابنُجرير ،تاريخ الرسل والملوك ،مرجع سابقُ.332/0 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4077/7 ،
(ُ)2عبدالرزاق ،مرجعُسابق.346/0 ،
(ُ)3ابنُجرير ،تاريخ الرسل والملوك ،مرجعُسابق.330/0 ،
(ُ)6عبدُاهللُبنُإدريسُاألوديُأبوُحممدُ،اإلمام ،احلافظ ،املقرئ ،القدوة ،شيخُاإلسالم ،الكويفُ.ولدُ:سنةُعشرينُومائةُ.
وحدثُعنُ:أبيهُ.الشيباينُ،مرجعُسابقُُ .451/0،ابنُاخلليلُالقزويين،أبوُيعلى خليل ُبنُعبدُاهللُبنُأمحدُبنُإبراهيمُ(تُ:
226هـ) ،اإلرشاد في معرفة علماء الحديث ،تُ:دُ.حممدُسعيدُعمرُإدريس ،ط( ،0الرياضُ:مكتبةُالرشد0215 ،ه)،
ُ.403/0الزركليُ،مرجعُسابق.70/2ُ،
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قالُ:كانُأولُماُدخلُعلىُيوسفُمنُالبالءُُ،فيماُبلغينُأنُ
فخبأه فعريوهُبه(ُ،)4ورويُعنُجماهدُ ُ
َع َّمتهُابنةُإسحاقُ،وكانتُأكربُولدُإسحاقُ،وكانتُإليها منطقةُإسحاق وكانواُيتوارثوهناُبالكربُ،
كانُلهُسلَماُالُينازعُفيهُ،يصنعُفيهُماُشاءُ.وكانُيعقوبُحنيُوُلِدُلهُ
فكانُمنُاختاهناُممنُوليها
َ
ب ُشيئاُمنُاألشياءُحبَّـ َهاُإياهُ،حىتُإذاُ
َُ
نتهُع َّمتُهُ فكانُمعهاُوإليهاُ،فلمُحت َّ
يوسفُ،كانُقدُحض َ
ترعرعُوبلغُسنو ٍ
اتُ،ووقعتُنفسُيعقوبُعليهُأتاهاُفقالُ:ياُأخيَّةُسلميُإيلُيوسفُ،فواهللُماُأقدرُ
علىُأنُيغيبُعينُساعةُ!ُقالتُ:فواهللُماُأناُبتاركتهُ ،واهللُماُأقدرُعلىُأنُيغيبُعينُساعة ُ

فقالُُ:واهللُماُأناُبتاركهُ!ُقالتُ:فدعهُعنديُأياماُأنظرُإليهُوأسكنُعنهُ،لعلُذلكُيسليينُعنهُُ،
ِ
جُمنُعندهاُإىلُيعقوبُعمدتُإىلُممنطقةُإسحاقُفحزمتهاُعلىُيوسفُمنُ
أوُكماُقالتُ.فلماُخر
ِ
تُ ،مثُ
مثُقالتُ:لقدُفقدتُممنطقةُإسحاقُ ،فينظرواُمنُأخذهاُومنُأصاهبا؟ُفالت ِم َس مُ
حتتُثيابهُ ،

اهللُإنهُيلُلسلَمُُُ،أصنعُفيهُماُ
قالتُ:كشِّفواُأهلُالبيت فكشفوهمُ،فوجدوهاُمعُيوسفُ،فقالتُ:و
َ
فهوُسلَم ُلكُ،
شئتُ.قالُ:وأتاهاُيعقوبُفأخربتهُاخلربُ ،فقالُهلاُ:أنتُوذلكُإنُكانُفعلُذاكَ ُُ ،

ما ُأستطيع ُغري ُذلكُ .فأمسكته ُفما ُقدر ُعليه ُيعقوب ُحىت ُماتتُ .قالُ :فهو ُالذي ُيقول ُإخوةُ

ُ(ُ )3
ِ
ِ
َسَّرَهاُيوسف ُِيف ُنَـ مف ِس ُِه} ُأيُ:
ُسَر َق ُأَخ ُلَه ُم من ُقَـمبلُ} ُوقولُهُ{ُ:فَأ َ
يوسف{إ من ُيَ مس ِر مق ُفَـ َق مد َ

ُشرُم َكاناُواللَّهُأ مَعلَم ُِمبَاُتَ ِ
صفو َُن}(ُُ)2وكىنُعنُالكلمةُوملُجيرُ
فأضمرهاُيعينُالكلمةُ،و{قَ َالُأَنمـت مم َ َ َ

السك ِ
ونُ:العظمُإذاُأخذُعنهُمعظمُاللحمُوهربهُوبقيُعليهاُحلومُرقيقةُطيبةُفتكسرُوتطبخُوتؤخذُإهالتهاُمنُ
)ُالع مرقُ:بِ ُّ
(َ 0
طفاحتهاُ ،ويؤكلُماُعلىُالعظامُمنُحلمُدقيقُوتتمششُالعظامُ ،وحلمهاُمنُأطيبُاللحمانُعندهم؛ُومجعهُعراق؛ُقالُابنُ

األثريُ:وهوُمجعُنادرُ.يقالُ:عرقتُالعظمُوتعرقتهُإذاُأخذتُاللحمُعنهُبأسنانكُهنشاُ.وعظمُمعروقُإذاُألقيُعنهُحلمه؛ُ
ِ
ِ
ليه.،وَالُتـ مه ِد َّنُم مع َ ِ ِ
ص َدرُ
ُم م
روقُالعظامُ.قالُاجلوهريُ:و َ
الع مرق َ
َ
أتهُ:وَالُتـ مهديُاأل ََمَّر َُوَماُيَ ُ َ
وأنشدُأبوُعبيدُلبعضُالشعراءُخياطبُامر َ
ِ
ُوم معرقاُ.ابنُمنظور ،مرجعُسابق.422/01 ،
ُعَرقمتُالم َعظم َمُأ مَعرقهُ،بِالض ُِّ
قَـ مول َ
ك َ
َّمَ ُ،ع مرقا َ

(ُ)4ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4072/7 ،

(ُ)3ابنُجريرُ،مرجعُسابقُُ.056/06ُ،ابنُأيبُحامت ،املرجعُالسابق.
(ُ)2ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4021/7 ،
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هلاُذكرُمتقدِّمُ،ألنُالعربُتفعلُذلكُكثرياُإذاُكانُمفهومُاملعىنُاملرادُعندُسامعيُالكالمُكماُقالُ
حامتُالطائي(ُ ُ:)0
الص ْد ُر
ضا َق َبها َّ
أ ََمـاو َّ
ي َمـا يُـغْنـي الـثـ ََّراءُ َعن الْ َفـ ـ ــتَى *** إذَا َح ْش َـر َج ْ
ت يَـ ْوًما َو َ

()2

له"ُ:إذاُحشر َجتُيوما"ُداللةُ
يريدُ:وضاقُبالنفسُالصدرُُ،وكىنُهباُوملُجيرُهلاُذكرُ،إنُُكانُيفُقو
َ
ك ُلِلَّ ِذين ُهاجرو ِ
اُم من ُبَـ مع ِدُ
لسامعُكالمهُعلىُمرادهُبقوله"ُ:وضاقُهبا"ُومنهُقولهُتعاىل {ُ:مثَُّإِ َّن َُربَّ َ
َ َ َ

ِ
ُم من ُبَـ مع ِد َهاُلَغَفور َُرِحيم ُ}(ُ ُ)3فقالِ {ُ:م من ُبَـ مع ِد َها} وملُجيرُ
ك ُِ
صبَـرواُإِ َّن َُربَّ َ
ُج َ
اُو َ
َماُفتنواُمثَّ َ
اهدو َ
قبلُذلكُذكرُالسمُمؤنث ُوقوله تعالى{ :واللَّهُأ مَعلَم ُِمبَاُتَ ِ
صفو َُن} واهللُأعلمُمباُتكذبون(ُ)2فيماُ
َ

جدُيفُرحلُأخيُيوسفُتالوَم ُالقومُبينهمُ،قالُ
تصفونُبهُأخاهُبنيامنيُ،وذكرُأنُالصواعُملاُو
َ
السدي ُ:ملاُاستخرجتُالسرقةُمنُرحلُالغالمُانقطعتُظهورهمُ،فقالواُ:ياُبين ُيامنيُ،ماُيزالُلناُ
منكمُبالء!ُمىتُأخذتُهذاُالصواع؟ فقالُابنُيامنيُ:بلُبنوُراحيلُالذينُالُيزالُهلمُمنهمُبالءُ،
ذهبتمُبأخيُفأهلكتموهُيفُالربية!ُوضعُهذاُالصواعُيفُرحليُ ،الذيُوضعُالدراهمُيفُرحالكم!ُ
َ
اُعلىُيوسفُدعاُبالصاعُفنقرُفيهُ،فأدناهُمنُأذنهُ،مثُ
فقالواُ:الُتذكرُالدراهمُفنؤخذُهبا!ُفلماُدخلو
َ

أنكمُانطلقتمُبأخ ُلكمُفبعتموهُ،فلماُ
قالُ:إنُصواعىُهذاُليخربينُأنكمُكنتمُاثىن ُعشرُرجالُو
ٍ

مسعها ُابن ُيامنيُ ،قام ُفسجد ُليوسفُ ،مث ُقالُ :أيها ُامللكُ ،سل ُصواعك ُهذا ُأخيُ ،أحيُ

هو؟ فنقرهُ ،مث ُقالُ ،هو ُحيُ ،وسوف ُتراهُ ،قالُ :فاصنع ُيب ُما ُشئتُ ،فإنه ُإن ُعلم ُيب ُفسوفُ
أبوُع ِدى ُتُ 26ُ:قُه ــُفارسُ ،شاعرُ ،جوادُ ،جاهليُ،يضربُاملثلُجبودهُ،كانُمنُأهلُجندُ،
(ُ)0حامتُبنُعبدُاهللُالطائيَ ُ ،
وماتُيفُعوارضُجبلُيفُبالدُطيِّئُولهُ"ديوان".وفاتهُيفُالسنةُالثامنةُبعدُمولدُالنيبُصلىُاهللُعليهُوسلمُ.ابنُقتيبةُالدينوريُ،
الشعر والشعراء،مرجعُسابقُ.433/0ُ،لويسُشيخوُ،مرجعُسابقُ.52/0ُ،ديوانهُصُ.401
(ُ)4ابنُفارس ،الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كالمها ،ط( ،0حممدُعليُبيضون0202-هـ-
0557م)ُ.414/0 ،ابنُدريد ،مرجعُسابقُ.0132/4 ،األزهريُاهلروي ،تهذيب اللغة ،مرجعُسابق.26/5 ،
(ُ)3سورةُالنحل ،اآلية.001ُ:
()2ابنُأيبُحامتُ،مرجعُسابق.4021/7ُ،
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يستنقذينُ،قالُ:فدخلُيوسفُفبكىُ،مثُتوضأُ،مثُخرجُفقالُابن ُيامنيُ:أيهاُامللكُإينُأريدُأنُ
َّ

تضربُصواعكُهذاُفيخربكُباحلقُُ ،فسلهُمنُالذيُسرقهُفجعلهُيفُرحلي؟ُفنقرهُفقالُ:إنُصواعيُ
أيت ُمع ُمن ُكنت؟ قالُ :وكان ُبنوُ
هذا ُغضبانُ ،وهو ُيقولُ :كيف ُتسألين ُعن ُصاحيب ،وقد ُر َ
كناُأوُألصيحن ُصيحةُالُ
يعقوبُإذاُغضبواُملُيطاقواُ،فغضبُروبيلُ،وقالُ:أيهاُامللكُ،واهللُلترت
َّ
يبقىُمبصرُامرأةُحاملُإالُألقتُماُيفُبطنها!ُوقامتُكلُشعرةُيفُجسدُروبيلُ،فخرجتُمنُثيابهُ،
كانُبنوُيعقوبُإذاُغضبُأحدهمُمسهُ ُ
فقالُيوسفُالبنهُ:قمُإىلُجنبُروبيلُفمسهُ.و
َّ
َّ

بهُ،فقالُروبيلُ:م من ُهذا؟ُإنُيفُهذاُ
ُالغالمُإىلُجنبهُفمسهُ،فذهبُغض
اآلخرُذهبُغضبهُ،فمر
َّ
َ
البلدُلبَـ مزراُمنُبَـ مزرُيعقوب ! ُفقالُيوسفُ:منُيعقوب؟ُفغضبُروبيلُفقالُ:ياُأيهاُامللكُالُتذكرُ
يُاهلل ابنُذبيحُاهللُ،ابنُخليلُالرمحنُ،قالُيوسفُُ:أنتُإذاُإنُكنتُصادقا(ُ .)0
يعقوبُ،فإنهُس ِر ُّ
َ
ُم َكانَهُ} ُأيُ :قال ُإخوةُ
وقوله تعالى{ :قَالوا ُيَا ُأَيـُّ َها ُالم َع ِزيز ُإِ َّن ُلَه ُأَبا َ
َح َدنَا َ
ُشميخا ُ َكبِريا ُفَخ مذ ُأ َ
اُشميخاُ َكبِريا}كلناُحنبهُ،فخذُواحداُ
يوسفُليوسف{ُ:يَاُأَيـُّ َهاُالم َع ِزيزُ} ُياأيهاُامللكُ{إِ َّن ُلَه ُأَب َ

ني}يقولونُ:يفُأفعالكُُقالُابنُإسحاقُ:أيُنرىُ
ح ِسنِ َُ
اُبدالُمنهُ،وخلُعنه {إِنَّاُنَـَر َاك ُِم َنُالمم مُ
من
ِّ
()4
ِ
ِ
َّ
َّ
م
َ
اعنَاُ
ت
ُم
ا
ن
د
ج
ُو
ن
ُم
ال
إ
ُ
ذ
خ
أ
ن
ُ
ن
أ
ُ
ه
ل
ُال
ذ
ا
ع
ُم
ال
ق
{
تعالى:
وقوله
.
ذلك ُمنك ُإحسانا ُإن ُفعلت
َ
َ
م
َ
َ
م
َ
َ
َ م َ َ ََ َ
ََ

ِعمن َدهُ} ُأيُ:قالُيوسفُإلخوتهُأعوذُباهللُأنُنأخذُبريئاُبسقيمُأيُ:أستجريُباهللُأنُأفعلُذلكُ.
وقولُهُ{ُ:إِنَّاُإِذاُلَظَالِمو َُن} ُيقولُ:إنُأخذناُغريُالذيُوجدناُمتاعناُعندهُ{إِنَّاُإِذاُلَظَالِمو َُن}ُُ
أيُ:لنفعلُماُليسُلناُفعلهُوجنورُعلىُالناس(ُ ،)3ورويُعنُأسباطُقَالوا{ُ:يَاُأَيـُّ َهاُالم َع ِزيز ُإِ َّن ُلَهُ

(ُ)0ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.411/06 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4075/7 ،
(ُُ)4ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4021/7 ،
(ُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.421/03 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4021/7 ،
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أَبا}اآليةُقالُيوسفُ:إذاُأتيتمُأباكمُفأقرئوهُمينُالسالمُ ُ ،وقولواُلهُ:إنُملكُمصرُيدعوا(ُ )0لكُ
حىتُتعلم ُأن ُيفُأرضُمصرُصدِّيقنيُمثلَه(ُ.)4وقدُتضمنتُ
أنُالُمتوتُحىتُترىُابنكُيوسفُُ ،
َ

اآلياتُالبيانُعماُيوجبهُالتدبريُألخذُالشيءُبظاهرُمجيلُمعُباطنُحقُخيفىُالسببُفيهُفالُيظهرُ
ملتأمليهُمنُبلوغُاملرادُعلىُطريقُالعدلُواإلنصافُمباُوقعُمنُاإلقرارُمباُهوُحقُاجلزاءُ،والبيانُعماُ
توجبهُالسرقةُمنُالعارُهباُومتثيلُصاحبهاُمبنُهوُمنُأهلهاُعيبُلرهباُ،والبيانُعماُيوجبهُالدعاءُإىلُ
اخلطأُاملطلوبُمنُالتذكريُباإلحسانُالذيُيدعواُإىلُاملظاهرةُفيهُعلىُمنُأنعمُ ُ
عليهُعندُتأميلهُذلكُلدعاءُإليهُ،والبيانُعماُيوجبهُالظلمُبأخذُالربيءُبالسقيمُمنُاالنتفاعُمنهُ
واالستعاذةُباهللُيفُالسالمةُمنُمعرتهُ ُ.
القول في الوقف والتمامُ :
ُ
{إَِّال ُأَ من ُيشاء ُاللَّهُ}ُُكاف(ُ،)3وكذاُ{وفَـو َق ُك ِّل ِ
ُذ ِ
يُعمُل ٍم ُعلِيمُ}(ُ،)2وكذاُ{تَ ِ
صفو َُن}(ُ،)3
َ
َم
ََ َ
ني}(ُ،)6وكذاُ{لَظَالِمو َُن}(ُ .)0
وكذاُ{ ِم َنُالمم مح ِسنِ َُ

()0كذاُيفُاألصلُوالصوابُ"يدعو"ُألنُالواوُاألصليةُاليتُهيُالمُالفعلُالُيثبتُبعدهاُاأللفُكواوُاجلماعة.
(ُ)4ابنُجرير ،املرجعُالسابقُ.ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4020/7 ،
(ُُ)3قالُالنحاس ،كاف ،القطع واالئتناف ،مرجعُسابق ،صُ:333وهوُتامُعندُاألنباري ،مرجعُسابقُ.746/4 ،الداين،
المكتفى في الوقف واالبتدا ،مرجعُسابق ،صُُ.342األنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،مرجعُسابق ،صُُ.053
األمشوين ،مرجعُسابق ،ص.053
(ُ)2النحاس ،القطع واالئتناف ،املرجعُالسابقُ.قالُ:تامُالداين ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجعُالسابقُ.قالُاألنصاريُ:
حسن ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،املرجعُالسابقُ.وهوُتام ،األمشوين ،املرجعُالسابق.
(ُ)3قالُاألنصاريُ:حسنُ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،املرجعُالسابقُ.األمشوين ،املرجعُالسابق.
(ُ)6قالُ:تامُالداين ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجعُالسابقُ.قالُ:حسن ،األنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد،
املرجعُالسابقُ.وهوُتام ،األمشوين ،املرجعُالسابق.
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وجل:
وقولُهُ َّ
عز َّ
ﮋ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ
ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴ ﭵ ﭶﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ
ﮈﮉ ﮊﮋﮌﮍ ﮎﮏ ﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘ
ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ
ﮬﮭ ﮮ ﮯﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﮊ ُ

ِ
استَـميئَسوا}َ {ُ،خلَصوا}ُجوابُملـاُ
استَـميئَسوا}{ُ،ممنهُ}ُمتعلقُبـ{ م
ُُُملاُظرفُمضافُإىلُ{ م
وهوُالعاملُيفُملـا(َِ {ُ،)4جنيًّا}ُنصبُعلىُاحلالُ،وهوُواحدُيؤديُعنُمجيع(ُ،)3ومجعهُأجنيةُ ُ

وينشد(ُ ُ:)2
القول( )0اختالف األ َْرشيَ ْه
إني إذا َما ال َق ْو ُم َكانُوا أَنْجيَ ْهُ***ُوا ْختلف ُ

()2

(ُ)0قالُ:تامُالداين ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجعُالسابقُ.قالُ:حسن ،األنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد،
املرجعُالسابقُ.وهوُتام ،األمشوين ،املرجعُالسابق.
(ُ)4الدعاس ،مرجعُسابق.010/4 ،
(ُ)3الزجاج ،مرجعُسابق.042/012،3/4 ،النحاس ،إعراب القرآن ،مرجعُسابق.400/4 ،القيس ،مرجعُسابق.354/0 ،
مُبنُوثِيلُبنُعمروُ،الرياحيُالريبوعيُاحلنظليُالتميميُ:شاعرُخمضرمُ،وناهزُعمرهُاملئةُ.كانُشريفاُيفُقومهُ،نابهُ
(ُ)2هوُلس َحمي
َ
الذكرُ.لهُأخبارُمعُزيادُبنُأبيهُومفاخرةُمعُغالبُبنُصعصعةُوالدُالفرزدقُ.قالُابنُدريدُ:عاشُأربعنيُسنةُيفُاجلاهليةُوستنيُ
يفُاإلسالم(ُ.حنوُُ 61هـُ=ُحنوُُ 621م)ُ.ابنُقتيبةُالدينوريُ ،الشعر والشعراءُ ،مرجعُسابق.ُ 645/4،ابنُحجرُالعسقالينُ،
اإلصابة في تمييز الصحابةُ ،مرجعُسابقُ.417/3ُ ،الزركليُ ،مرجعُسابقُ.75/3ُ ،ويصفُقوماُأتعبهمُالسريُوالسفرُفرقدواُ
علىُركاهبمُواضطربواُعليها ،وشدُبعضهمُعلىُناقتهُحذارُسقوطهُ.وقيلُ:إمناُضربهُمثالُلنزولُاألمرُاملهمُ.واألرشيةُاحلبالُاليتُ
يستقىُهبا ،واملوادُأنهُثابتُاجلأشُ.وُ(أوصيينُوالُتوصي)ُبالياءُألنهُخياطبُمؤنثاُ.القرطيب ،مرجعُسابق.420/5 ،ابنُمنظور،
مرجعُسابق.312/03 ،
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هناك أوصيني وال توصي بيه(ُ .)3يقالُ :جنوت ُالرجل ُأجنوه ُجنياُ ،جعل ُصفةُ ،ومنه ُقوله ُتعاىلُ:
{وقَـَّربـنَاه َِ
ُجنيًّا}(ُ )2ويقال ُللجماعة ُجنوى ُوهم ُيتناجون ُتناجياُ(ُ ،)3وقال ُتعاىلَ {ُ :ما ُيَكون ُِم منُ
َ م

َمجن َوىُثََالثٍَُة}( )6ويقالُجنوتُأجنوُجنوىُوأصلُالنجوُاالرتفاعُمنُاألرض(ُ،)7فاملناجاةُمثلُاملسارةُ،

ويقال ُيئس ُيأسا ُواستيئس ُاستئاسا ُوهو ُيائس ُومستيئس ُوأيس ُيائس(ُ ،)2و{أَ َملم ُتَـ معلَموا}ألفُ
االستفهام ُودخلت ُعلى ُ"مل" ُللتوبيخ ُوالتقرير({ ،)5أ َّ
َن} ُيف ُموضع ُنصب ُبـُ
َن ُأَبَاك مُم}{ُ ،أ َُّ

(ُ )01
َخ َُذ}ِ {ُ ُ ،م َنُ
أ
{
ُ
ـ
ب
ُ
َخ َُذ}َ {ُ ،م موثِقا} ُنصب
{تَـ معلَموا} {ُ ،مُ
َ
عليكم} ُمتعلق ُبـ ُ{أ َ

ِ
ِ
ِ
ف}َ {ُ،ما}ُيفُموضعُرفعُباالبتداءُ،
ُماُفَـَّرطمت مم ُِيفُيوس َُ
اللَُّه}ُمتعلقُبـ{ َم موثقا}َ {ُ،وم منُقَـمبل َ

{ َوِم من ُقَـمبلُ} ُاخلرب(ُ ،)00ويكون ُ{ َما ُفَـَّرطمت مُم}مبنزلة ُالتفريط ُأيَ {ُ :وِم من ُقَـمبلُ} ُتفريطكم ُيفُ

(ُ)0يفُ(د)ُ"القوم"ُولعلهُالصوابُلثبوتهُعندُالثعليبُ،مرجعُسابقُ.423/3ُ،اجلوهريُ ُ،مرجعُسابقُ4313/6ُ،وغريمها.
(ُ)4كذاُيفُاألصلُوعلىُاختالفُ"القوم"ُوالقول"وكالُاملعنينيُواحدُواهللُتعاىلُأعلم"ُ.إِينُإِذاُماُال َقومُ َكانواُأ مِ
اضطربُ
َجنيَ مهُ...و م
َ م
ابُاأل مَرِشيَمُه" ،ابنُدريد ،مرجعُسابقُ.433/0 ،األزهريُاهلروي ،تهذيب اللغة ،مرجعُسابقُ.036/00 ،ابنُفارس،
ال َق موم م
ُاضطر َ
مجمل اللغة ،مرجعُسابقُ.237/0 ،ابنُمنظور ،مرجعُسابق.312/03 ،

(ُ)3ابنُمنظور ،املرجعُالسابق.
(ُ)2سورةُمرمي ،اآلية.34ُ:
(ُ)3اجلوهري ،مرجعُسابق.4313/6 ،
(ُ)6سورةُاجملادلة ،اآلية.7ُ:
(ُ)7زينُالدينُالرازي ،مختار الصحاح ،مرجعُسابقُ.622/0 ،ابنُمنظور ،مرجعُسابق.312/03 ،
(ُ)2هذهُاجلملةُمذكورةُهكذاُيفُهذاُاملكانُيفُاألصلُوكذلكُيفُ"د"ُوأرىُأهناُقدُأقحمتُهناُسهواُأوُخطأُمنُاملؤلفُأوُ
َِ
لهُتعاىل{جنيًّا}ُ.
الناسخُوأنُمكاهناُقبلُقو
(ُ)5املاتريدي ،مرجعُسابقُ.474/6 ،األصفهاين ،مرجعُسابقُ.425/0 ،القرطيب ،مرجعُسايق.65/4 ،
(ُ)01النحاس ،إعراب القرآن ،مرجعُسابق.404/4 ،الدعاس ،مرجعُسابقُ.56/4 ،اخلراط ،مرجعُسابقُُ.301/4 ،
(ُ)00ابنُهشام ،مرجعُسابقُ.202/0 ،األنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،مرجعُسابق ،ص.326
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يوسفُ،ويكونُ"من" ُمتعلقةُباالستقرارُ،و{قَـمُبلُ} ُمبينُألنهُغايةُوالتقديرَ {ُ:وِم من ُقَـمبلُ} ُهذاُ
تفريطكمُ،وجيوزُأنُتكونُ{ َما} ُزائدةُ،ويكونُالتقديرَ {ُ:وِم من ُقَـمبلُ} ُفرطتمُ،وجيوزُأنُتكونُ

َن} ُوالتقديرُ:أوملُتعلمواُمنُقبلُتفريطكم(ِ {ُ،)0ويفُ
{ َما} ُيفُموضعُنصبُعطفُعلىُ{أ َُّ
ح}ُ
ض} ُالفاء ُجواب ُموافقة ُأباهمُ ،و{أَبمـَر َُ
ُاأل مَر َُ
يوس َُ
ف} ُمتعلق ُبـ ُ{فَـَّرطمت مُم}{،فَـلَ من ُأَبمـَر َح م

ح} ُيقالُ :برح ُيربح ُب ـ ـروحا ُوبراح ـ ـ ـا(ُُُُُُ،)3
ض} ُنصب ُبـ{أَبمـَر َُ
نصب ُبـ ُلن( {ُ ،)4ماأل مَر َُ

يل} ُمتعلق ُبـ
ىت}( ُ ُ )2و{ِ ُ
َيب}{ُ ،يَأمذَ َُن}نصب ُبـ { َح َُّ
ىت} ُغاية{ُ ،يَأمذَ َن ُِيل ُأِ ُ
و{ َح َُّ

ُخميـرُ
{يَأم َذ َُن} ُو{ َمحيك َُم} ُمعطوفُعلىُ{يَأم َذ َُن}ُ،و{ِ ُ
يل} ُمتعلقُبـ { َمحيك َُم}َ {ُ،وه َو َ
ىل} ُمتعلقةُبـ { مارِجعوا}ُ،
احلَاكِ ِمني} ُابتداءُوخرب( {ُ ،)3مارِجعوا} ُأمر{ُ،إِ َىل ُأَبِيك مُم}{ُ،إِ َُ
م

{فَـقولوا}ُالفاءُجوابُاألمر({ُ،)6إَِّال ِ
اُعلِ ممنَا}ُالباءُمتعلقةُبـ { َش ِه مدنَا}{ُ،وَماُكنَّاُلِملغَمي ِ
بُ
ُمب
َ
َ
َ
ني}{ُ ،الم َق مريَُةَ} ُمنصوبة ُبـ ُاسأل ُوالتقديرُ :أهلُ
ب} ُمتعلق ُ ُ{ َحافِ ِظ َُ
ني}{ُ ،لِملغَمي ُِ
َحافِ ِظ َُ

(ُ)0الفراءُ،معاينُالقرآنُ.33/4ُ،ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.426/03 ،الزجاج ،مرجعُسابق.043/3 ،
(ُ)4الفراء ،مرجعُسابقُ.036/0 ،النحاس ،إعراب القرآن ،مرجعُسابق.404/4 ،
(ُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابق.424/5 ،
(ُ)2الزجاج ،مرجعُسابقُ.043/3 ،النحاسُ،إعراب القرآنُ،مرجعُسابق.404/4ُ،
(ُ)3النحاس ،املرجعُالسابق.
(ُ)6الزجاج ،مرجعُسابقُ.043/3 ،اجلدول ،مرجعُسابقُ.24/03 ،الدعاس ،مرجعُسابق.010/4 ،
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القرية({ُ،)0الَِّيتُكنَّاُفِ َيها}ُنعتُلـ {الم َق مريَُةَ}ُُ)4(،و{فِ َيها}ُمتعلقُمبعىنُاالستقرارَ {ُ،والمعِ َُري}ُ
عطف ُعلى ُ{الم َق مريَُةَ} ُوالتقديرُ :أصحاب ُالعري(ُ ،)3و{فِ َيها} ُمتعلق ُبـ {أَقمـبَـ ملنَا}َ {ُ ،وإِنَّاُ
ص ِادقو َُن} ُاسم ُإن ُوخربهاُ ُ ،بل ُإضراب ُعن ُاألولُ ،وإجياب ُللثاين"ُ ،لكن"(ُ ُ )2متعلق ُبـ
لَ َ

ت}{ُ،فَصبـر َِ
ُمجيلُ} ُابتداءُوخرب(ُ ،)3وجيوزُأنُيكونُ
ت}{ُ،أ مَمرا}نصبُبـ { َس َّولَ مُ
{ َس َّولَ مُ
َم

مجيلُ}نعتاُُلهُُ،واخلربُحمذوفُوتقديره{ُ:فَصبـر َِ
"صرب"ُُرفعاُُباالبتداءُُو{ ِ
ُمجيلُ}ُُُأوىلُيبُُ
َم

منُجزع(ُ ،)6والصربُاجلميلُ:الذيُالُجزعُفيهُوالُاستكانة(ُ ،)7وجيوزُأنُيكونُعلىُحذفُاملبتدأُ
والتقديرُ:أمريُصربُمجيلُ،ولوُأمرهمُبالصربُلنصبُ(ُ)2كماُقال(ُ ُ:)5
ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ْبـر َجميل وكالَنا ُم ْبتَـلَى
تشكو إلَ َّى َج َملي طُ َ
ول ُّ
الس َرى *** َ
(ُ)0املربدُ ،المقتضب ،مرجعُسابقُ.330/2 ،ابنُجين ،اللمع في العربية ،تُ:فائزُفارسُ(الكويتُ:دارُالكتبُالثقافية)،
ُ.42/0الزجاج ،مرجعُسابق.356/4 ،فائدةُ:قالُالقرطيبُ:واسألُالقريةُوإنُكانتُمجاداُفأنتُنيبُاهلل ،وهوُينطقُاجلمادُلك،
وعلىُهذاُفالُحاجةُإىلُإضمار.نصرُواهلاليل ،مرجعُسابق.742/0 ،قالُسيبويهُ:والُجيوزُكلمُهنداُوأنتُتريدُغالمُهند ،ألنُ
هذاُيشكل ،والقولُيفُالعري ،كالقولُيفُالقريةُسواء.
(ُ)4صايف ،مرجعُسابقُُ.26/03 ،درويش ،مرجعُسابقُ33/3 ،الدعاس ،مرجعُسابق.010/4 ،
(ُ)3األخفش ،مرجعُسابق.33/0 ،النحاس ،إعراب القرآن ،مرجعُسابقُ.415/4 ،العكربي ،مرجعُسابق.724/4 ،
(ُ)2كذاُيفُاألصلُُوالصواب"لكم"ُللنصُالقرآينُولعلهُتصحيفُمنُالناسخ.
(ُ)3النحاس ،إعراب القرآن ،املرجعُالسابق .ابنُعطية ،مرجعُسابق.470/3 ،
(ُ)6ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابقُ.322/04 ،القيسي ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،مرجعُسابق.3606/3 ،
(ُ)7ابنُجريرُ.322/03 ،الزجاج ،مرجعُسابقُ.56/3 ،القرطيب ،مرجعُسابق.034/5 ،
َّحاسُ،إعراب القرآن ،مرجعُسابق.302/4 ،
(ُ)2الن َّ
ُالسرىُُ...صبـر َِ
اُمجيالُفَكِالناُممبتَلىُوتكونُلفظة"ويشكو"ُبدالُمنُ
ُمجَلِيُط َ
وُإيل َ
(ُ)5كذاُيفُاألصلُولعلُالصوابُ:يَ مشك َّ
َم
ول ُّ َ
تشكوُوُفَكِالناُبدالمنُ"وكِالَنا"ُواهللُأعلمُ.وردُيفُ ،سيبويهُ ،مرجعُسابقُ.064/0ُ ،الفراءُ ،مرجعُسابقُ.32/4ُ ،ابنُجريرُ،
مرجعُسابقُُ.75/02ُ،وملُأقفُعلىُقائله.
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ُعسىُ:طمعُواشفاقُمنُاملخلوقنيُ،ومنُاهللُواجبةُ،وهيُمشبهةُبكان({ُ،)0أَ من ُيَأمتِيَِين ُهبِِ مُم}

{أَ مُن} يفُموضعُنصبُبـ { َع َسى}ودخولُ{أَ مُن} ُمعُ{ َع َسى} ُليحققُمعىنُاالستقبالُ
ين}َِ {ُ ،
ين} ُهبمُ
مجيعا} ُنصب ُعلى ُاحلالُ ،أي{ُ :يَأمتِيَِ ُ
فيهاُ ،و{هبِِ مُم} ُمتعلق ُبـ {يَأمتِيَِ ُ
ُاحلَ ِكيمُ}ُجيوزُأنُيكونُ{ه َُو}ُُتوكيداُللمضمر(ُ،)4
جمتمعنيُوفيهُمعىنُالتوكيد{ُ،إِنَّهُه َوُالم َعلِيم م
وجيوزُأنُيكونُفاصلةُ،وجيوزُأنُيكونُمبتدأُ،و{الم َعلِيمُ}ُاخلربُواجلملةُخربُإن.

القول في المعنى والتفسيرُ :
ُ
ُُُاملعىنُواهللُأعلمُفلماُيئسواُمنُأنُخيلي ُيوسفُعنُابنُيامنيُُ ،ويأخذُمنهمُواحداُمكانهُُقالُ
اُممنهُ} يئسواُمنهُُ،ورأواُشدتهُيفُأمره({ُ،)3خلَصو َِ
ابنُإسحاق{ُ:فَـلَ َّماُاستَـيئَسو ِ
اُجنيًّا}ُأيُخالُ
َ
مم

بعضهم ُببعض ُيتناجون ُوال ُخيتلط ُهبم ُغريهمُ ،والنجي ُيكون ُواحدا ُومجاعة ُألنه ُمصدر ُوكونهُ

ُجنوىُثََالثٍَُة}(ُُ)6والواحدُ{إَِّمنَاُالنَّجو ِ
ُجنوى}(ِ { ُ)3
للجماعة(ُ)2قولهُتعاىل{ُ:وإِ
ىُم َنُ
ن
م
م
ُه
ذ
َ
َ
م
م
م
م
م
َ
َ
َ م َ

ان}(ُُ)7فهيُيفُهذهُاملناجاةُنفسهاُومنهُقولُالشاعر(ُ ُ:)2
الشمَّيطَ ُِ
(ُ)0اجلوهري ،مرجعُسابق.4246-4243/6 ،

َّحاسُ،إعراب القرآن ،مرجعُسابقُ.441/3 ،ابنُمالكُ،شرح الكافية ،مرجعُسابقُ.0022/3 ،
(ُ)4الن َّ
(ُ)3ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4020/7 ،
(ُ)2ابنُجرير ،مرجعُسابق.412/06 ،
(ُ)3سورةُاإلسراء ،اآلية.27ُ:
(ُ)6سورةُاجملادلة ،اآلية.7ُ:
(ُ)7سورةُاجملادلة ،اآلية.01ُ:
انُالعمبدي"(تُ 21ُ:هـ)ُ ،منُبينُحماربُابنُعمروُ ،منُعبدُالقيسُ:شاعرُ
انُالعمب
(2
َّ
َّ
ديُ"ُهوُقثمُبنُخبيئةُالصلَتَ َ
)ُهوُالصلَتَ َ
حكيم.قال ُفيه ُاآلمديُ :مشهور ُخبيثُ .ابن ُقتيبة ُالدينوريُ ،الشعر ُوالشعراءُ ،مرجع ُسابقُ .250/0ُ ،الزركليُ ،مرجعُ
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ـب النَّج ّـي
نجوى الرجـ ـ ـ ــال فَـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ*** ُكـ ْـن ع ْن ـ َد س ّـر َك ح َّ

ُوُالنجوىُو "النجى" ُيفُهذاُمبعىنُواحدُُ ،وهيُاملناجاةُ.وقولُهُ{ُُ:قَ َال ُ َكبِريه مُم}قالُبعضهمُ،

عىنُبهُكبريهمُيفُالعقلُوالعلمُُ ،الُيفُالسنُُ ،وهوُمشعونُ،قالواُ:وكانُروبيلُأكربُمنهُقالُذلكُ
(ُ)6

جماهد(ُ.)4وقالُقتادة(ُ )3والسدي(ُ )2وابنُإسحاق(ُ:)3عىنُبذلكُكبريهمُيفُالسنُُ ،وهوُروبيلُ

وقوله تعالى{ :أَ َملم ُتَـ معلَموا ُأ َّ
ُعهود ُاهللُ
ُم موثِقا} ُيقولُ :أخذ ُعليكم
َخ َذ
َ
َن ُأَبَاك مم ُقَ مد ُأ َ
ُعليكم َ
م
ومواثيقهُ ،لتأتنهُبه ُإال ُأنُحياط ُبكمُ ،ومن ُقبل ُفعلتكم ُهذهُ ،تفريطكمُيف ُيوسفُ.يقولُ :أو ُملُ

ض}ُيقولُ:فلنُأبرحُاألرض اليتُ
ُاأل مَر َُ
تعلمواُمنُقبلُهذاُتفريطكمُيفُيوسف؟ُوقولُهُ{ُ:فَـلَ منُأَبمـَر َح م

َيب}باخلروجُمنها(ُ،)7أوُيقضيُيلُريبُباخلروجُمنهاُ،
أناُهباُ:وهيُمصرُ،فأفارقهاُ{ َح َّىتُيَأمذَ َنُِيلُأِ ُ

ني} ُواهللُخريُمنُحكمُ ُ ،وأعدلُ
ُاحلَاكِ ِم َُ
ُخميـر م
وتركُأخيُابن ُيامنيُ ،وإالُفإينُغريُخارجُ{ َوه َو َ

ِ
ُالع ِشيُمثُ
سابق .051/3،منُوصيتهُاملشهورةُاليتُأوصىُهباُولدهُاليتُيقولُفيهاُ:أ َ
بريَ ُ.كُّر ُالغَ َداة َُوَمُّر َ
َش َ
غري َُوأَفمـ َىن ُال َك َ
اب ُالص َ
ِ
ِ
ُ.و ِسُّر ُالثَّالَثَِة ُغَميـر ُاخلَِفيُ.و"ُاخلب"ُ(بكسرُاخلاء) ،املكر ،و"ُاخلب"ُ
ُماُ َكا َن ُعمن َد م
يقولُلهُبعدُالبيتُالشاهدُ:وسُّرَك َ
ُامر ٍي َ
َ
(بفتحها) ،املكارُ.اخلبُبالكسرُ:اخلداعُواخلبثُوالغشُ.واخلبُبالفتحُوالكسرُ:اخلداعُواخلبيثُ.ابنُمنظور،مرجعُسابقُ(خُ
بُبُ)ُ.أبوُعليُالقايلُ،مرجعُسابق.020/4،

بُالن ِ
(ُ)0كذاُيفُاألصلُ.ويفُ(د)ُ"بينُخب"ُ.وأصلُالبيتُ:بـينُب َد ِ
َّجيُينظرُاملرجعنيُ
ىُالر َج ِالُ.فَك منُعِمن َدُسرَك َُ
ُخ َّ
اُخ ُّ
ُجن َو ِّ
ب َم
ََّ َ
السابقنيُ.وابنُجريرُ،مرجعُسابق.413/06ُ،

(ُ)4ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4020/7 ،
(ُ)3عبدالرزاق ،مرجعُسابق.347/0 ،ابنُجرير ،مرجعُسابق.416/06 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابقُُ.4020/7 ،
(ُ)2ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4022-4024-4020/7 ،
(ُ)3ابنُأيبُحامت ،املرجعُالسابق.
(ُ)6عبدالرزاق ،مرجعُسابقُ.347/0 ،ابنُجرير ،مرجعُسابق.412/06 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4024/7 ،
(ُ)7مقاتل ،مرجعُسابق.327/4 ،ابنُجرير ،املرجعُالسابقُ.النحاس ،معاني القرآن الكريم ،مرجعُسابق.230/3 ،
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منُفصلُبنيُالناسُ،وكانُأبوُصاحلُيقولُ:أوُحيكمُاهللُيلُبالسيف(َّ ُ ،)0
فكأن ُأباُصاحلُوجهُ{أ مَوُ

ُ:أوُيقضيُاهللُيلُحبربُمنُمنَـ َعينُمنُاالنصرافُبأخيُابنُيامنيُإىلُأبيهُيعقوبُُ،
ُيل}
َمحيك َمُالُلَّه ِ ُ
َ
فأحاربهُ .

ُوقوله تعالى { :مارِجعواُإِ َىل ُأَبِيك مُم} ُيقولُتعاىلُخمرباُعنُقيلُروبيلُإلخوتهُُ ،حنيُأخذُيوسفُ

أخاهُبالصواعُالذيُاستخرجُمنُوعائه {ُ:مارِجعوا}ُُ ،إخويت{ُُ ،إِ َىل ُأَبِيك مُم} ُيعقوبُفقولواُلهُ

(،)4
ِ
ُعلِ ممنَا} ُواختلف ُيف ُذلك ُفقالُ
ُسَر َُ
ق} ُوقولُهَُ {ُ :وَما َ
{يَا ُأَبَانَا ُإِ َّن ُابمـنَ َ
ُش ِه مدنَا ُإَِّال ُمبَا َ
ك َ

بعضهمُمعناهاُ:وماُقلناُإنهُسرقُإالُبظاهرُعلمناُفإنُذلكُكذلكُُ ،ألنُصواعُامللكُأصيبُيفُ

وعائهُدونُأوعيةُغريهُوهوُقولُابنُإسحاق(ُ،)3وقالُابنُزيدُ:وماُشهدناُعندُيوسفُبأنُالسارقُ

يؤخذُبسرقتهُإالُمباُعلمنا({ُ،)2وَماُكنَّاُلِملغَمي ِ
ني}ُأيُ:وماُكناُنرىُأنُابنكُيسرقُويصريُ
ُحافِ ِظ َُ
ب َ
َ

(ُ)3
َخانَا}ُمماُلناُإىلُحفظهُمنهُالسبيل(ُ .)6
أ
ُ
ظ
ُ
ف
حن
و
{
ُ
لك
ُ
وإمناُقلنا
ُُ
،
أمرناُإىلُهذا
َ
َ
م
َ
َ

ِ
ُوقوله تعالى{ :و ِ
َّ
لونُ:وإنُكنت ُمتَّهماُلناُُ،
اُوالمعِ َري ُالَِّيت ُأَقمـبَـ ملنَاُفِ َيها} ُيقو
َ
َم
اسأَل ُالم َق مريَةَ ُال ِيت ُكنَّاُف َيه َ

ق} ُفاسألُ{الم َق مريَةَ ُالَِّيت ُكنَّاُفِ َيها}ُُ ،وهيُمصرُُ،
ُسَر َُ
الُتصدقناُعلىُماُنقولُمنُأنُ{ابمـنَ َ
ك َ
أيُ:سلُمنُفيهاُمنُأهلهاَ { ،والمعِ َُري}ُ:وهيُالقافلةُاليتُأقبلتُمنهاُمعناُعنُخربُابنكُوحقيقةُ

(ُ)0ابنُأيبُحامت ،املرجعُالسابقُ.الثعليب ،مرجعُسابقُ.323/3 ،القيسي ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،مرجعُسابق.3603/3 ،
(ُ)4ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.401/06 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابقُ.4024/7 ،السمرقندي ،مرجعُسابق.413/4 ،
(ُ)3ابنُأيبُحامت ،املرجعُالسابق.
(ُ)2ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.401/06 ،ابنُاجلوزي ،مرجعُسابق.264/4 ،
(ُ)3عبدالرزاق ،مرجعُسابق.347/0 ،أخرجُابنُأيبُحامت ،مرجعُسابقُ.4023-4024/7 ،الثعليب ،مرجعُسابقُ.426/3 ،
(ُ)6ابنُجرير ،مرجعُسابق.400/06 ،
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ص ِادقو َُن}ُفيماُأخربناكُبهُمنُخربهُقالُذلكُقتادة(ُ)0
ماُأخربناكُفإنكُختمربُمبصداقُذلك { َوإِنَّاُلَ َ

()3
(ُ)4
ت ُلَكم ُأَنمـفسكم ُأَمراُفَصبـر َِ
ُمجيلُ}ُ
م م َم
وابنُعباس ُوابنُإسحاق ُ.وقوله تعالى{ :قَ َال ُبَ مل َ
ُس َّولَ م م

يفُالكالمُحذف(ُ ،ُ)2وهوُ:فرجعُإخوةُابن ُيامنيُإىلُأبيهمُ ،وختلفُروبيلُُ ،فأخربوهُخربهُُ ،فلماُ
ت}ُأيُ:بلُزينتُلكمُأنفسكمُأمراُمهمتمُبهُوأردمتوه فصربُعلىُ
ُس َّولَ مُ
أخربوهُأنهُسرقُ{قَ َالُبَ مل َ

ين} ُبأوالديُ
ماُنالينُمنُفقدُولديُُ ،صرب ُمجيلُالُجزعُفيهُوالُاستكانةَ {ُ ،ع َسىُاللَّه ُأَ من ُيَأمتِيَِ ُ
مجيعاُفريدهمُعلي ُ{إِنَّه ُهو ُالمعلِيمُ} ُ ُبوجديُُ ،لفقدهمُوحزينُعليهمِ ُُ ،
لونُمنُ
ُ
وص مد ِق ُماُيقو
َ َ

احلَ ِكيمُ}ُيفُتدبريهُخلقه(ُُ)3قالُذلكُقتادة(ُُ)6وابنُإسحاقُ،وقالُيأتيينُهبمُمجيعاُيعينُ
كذبهُ{ م
يوسفُوأخاهُابن ُيامني(ُ ،)7ألنهُكانُعندهُأنُيوسفُملُميتُ،وإمناُغابُعنهُخربهُألنهُمحلُوهوُ

عبدُالُميلكُلنفسهُشيءُ،مثُاشرتاهُامللكُفكانُيفُدارهُفالُيظهرُللناسُ،مثُحبسُفخفيُخربهُ،
فلماُمتكنُاحتالُيفُأنُيعلمُأبوهُخربهُوملُيوجهُبرسولهُألنهُكرهُمنُإخوتهُأنُيعرفواُذلكُفالُيدعواُ
الرسولُيصلُإىلُأبيه(ُ.)2وقدُتضمنتُاآلياتُالبيانُعماُتوجبهُشدةُاحملبةُيفُسببُنقضُاملعاهدةُ
منُإظهارُالبدر(ُ )5لئالُيتوهمُاختيارُالنقضُعلىُركوبُالقبيحُمنُاألمرُ،والبيانُعماُيوجبهُنقضُ
العهدُمنُاالعتداءُمباُوقعُألجلهُمماُالُميلكهُاملعهودُبهُمماُملُحيتسبهُوالُقدرُأنُيكونُمثلهُ،والبيانُ
(ُ)0ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابقُ.4023/7 ،فائدةُ:إنهُميكنُللمؤمنُالصادقُأنُيطلبُممنُيستمعونُإىلُحجتهُأنُيستشهدواُ
حبميعُالشهودُالذينُرأواُماُحدثُمعهُبأمُأعينهمُتعزيزاُلصدقهُوإقناعاُحلجته.نصرُواهلاليل ،مرجعُسابق.742 ،
(ُ)4ابنُجرير ،مرجعُسابق.451/03 ،
(ُ)3ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4023/7 ،
(ُ)2وكذاُقالُابنُجريرُ:يفُالكالمُمرتوك ،مرجعُسابق.03/06 ،
(ُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابق.403 ،402/06 ،
(ُ)6ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4022/7 ،
()7السمعاينُأبوُاملظفر ،مرجعُسابق.37/3 ،
(ُ)2القرطيب ،مرجعُسابق.427/5 ،
(ُ)5يفُ"د"ُ:الندرُ.وهذانُاللفظانُمماُأشكالُعليُيفُتضمنيُاملعىنُ،واهللُتعاىلُأعلم.
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عماُيوجبهُطلبُالتصديقُمنُاالستشهادُبأهلُاخلربةُحىتُيتواترُمنُاخلربُماُيزولُمعهُالشكُويرفعُ
الريبُ،والبيانُعماُيوجبهُالتعهدُيفُشدةُاحملنُمنُالصربُاجلميلُوالطمعُفيماُيأيتُمنُقبلُاهللُعزُ
وجلُمنُجتديدُالنعمةُوكشفُالبليةُعلىُماُوعدُالصابرينُمنُاخلريُيفُالعاقبةُ ُ.
القول في الوقف والتمامُ :
ُ
{ق مد ُأَخ َذ ُعليكم ُموثِق ِ
اُم َن ُاللَُِّه}ُُكاف(ُ ُ)0إذا ُجعلتُماُزائدةُأوُمصدراُوإنُجعلتهاُمنصوبةُ
َ
م َم

ني}(ُ ُ،)3
ني}ُ(ُ،)4وكذاُ{ َحافِ ِظ َُ
ُاحلَاكِ ِم َُ
معطوفةُكانُالكايفُ{ َخميـر م

(ُ )0النحاس ،القطع واالئتناف ،مرجع ُسابق ،صُ .333الداين ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجع ُالسابق.قالُ :صاحل،
األنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،مرجعُسابق ،صُ.056قالُاألمشوينُ:يبىنُالوقفُعلىُموثقاُمنُاهلل ،مرجعُ
سابق ،ص.056
(ُ)4تامُعندُاألنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،املرجعُالسابقُ.وكذاُاألمشوين ،املرجعُالسابق.
(ُ)3كافُعندُاألنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،املرجعُالسابق.وكذاُاألمشوين ،املرجعُالسابق.
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{وإِنَّا ُلَص ِادقو َُن} ُمتام({ُ ،)0فَصبـر ُ َِ
مجيلُ}متام(ُ ُ )4عند ُاألخفشُ ،ويصلح ُالوقوف ُعلىُ
َم
َ
َ
ُ(ُ)3
{ َِ
ُاحلَ ِكيمُ}ُ(ُ .)2
مجيعا} وعلىُ{الم َعلِيم م

وقولُهُ عز وجل:
ﭽﯞﯟﯠﯡﯢ ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩ ﯪ ﯫ
ﯬﯭﯮﯯﯰﯱﯲ ﯳ ﯴﯵﯶﯷﯸ
ﯹ ﯺﯻ ﯼﯽﯾﯿﰀﰁﰂﰃﰄﰅ ﭑﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ
ﭥ ﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬ ﭭﭮﭯ ﭰﭱ ﭲ
ﭳ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭼ
َس َفى} ُاأللف ُمنقلبة ُمن ُياء ُالنفس ُخلفة ُالفتحةُ
{ َعمنـه مُم} ُمتعلق ُبـ ُ{تَـ َوَُّ
ىل}{ُ ،يَا ُأ َ

واأللف(ُ ،)3واألصل ُيا ُأسفىُ ،وجيوز ُاإلمالة ُوتركهاُ ،فمن ُأمالُ :فليدل ُعلى ُانقالب ُاأللف ُعنُ

(ُ)0النحاس ،القطع واالئتناف ،مرجعُسابقُ ،صُ.333قالُ:كافُالداين ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجعُالسابقُ.قالُ
األنصاريُ:أكفىُمنه ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،مرجعُسابقُ،ص.056كافُعندُاألمشوين ،مرجعُسابقُ،ص.056
(ُ)4النحاس ،القطع واالئتناف ،املرجعُالسابقُ.قالُ:كافُالداين ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجعُالسابقُ.قالُ:حسن،
األنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،املرجعُالسابقُ.قالُ:أحسنُمماُقبلهُاألمشوين ،املرجعُالسابق.
(ُ)3قالُ:صاحل ،األنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،املرجعُالسابقُ.قالُ:حسن ،األمشوين ،املرجعُالسابق.
(ُ)2قالُ:حسن ،النحاس ،القطع واالئتناف ،املرجعُالسابقُ.قالُ:كافُالداين ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجعُالسابقُ.
وكذاُاألنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،املرجعُالسابقُ.وكذاُاألمشوين ،املرجعُالسابق.
َّحاسُ،إعراب القرآن ،مرجعُسابق.075/4 ،
(ُ)3الزجاج ،مرجعُسابقُ.043/3 ،الن َّ
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()4
(،)0
ُاحل مزُِن}ُ
أ
{
ـُ
ب
علىُمتعلقةُ
ُ
}
ُ
ف
وس
ىُي
ل
ع
{
ُ.
ومنُفتحُ:فعلىُاألصل
ُ
الياء
َس َفى}ِ {ُ،م َن م
َ
َ
َ
َ

ٍ
ظُمأخوذُمنُاحلزنُ،وهيُاألرضُالغليظة({ُ،)3فَـه َوُُ
وحَزٍُنُ،وأصلهُالغِلَ ُِ
متعلقُبـُابيضتُ،ويقالُح مز ُنُ َ

َك ِظيمُ} ُابتداءُوخربُ،والفاءُجوابُماُأخربُبهُومجيعُماُيذكرهُمنُالفاءُ،وهيُعاطفةُأهناُجوابُ
فلماُفيهاُمنُذلكُاملعىنُلشدةُاتصالُاملعطوفُباملعطوفُبهُبالُفصل(ُ ،)2وليضمنُالكالمُمعىنُ
الفعلُ،فأشبهتُبذلكُجوابُالشرطُ،فلذلكُيقولُجوابا{ ،تَاللَُِّه}قسم(ُ )3والتاءُبدلُمنُالواوُ،
لقرهبا ُمنهاُ ،كما ُأبدلت ُيف ُجتاهُ ،واألصل ُوجاه{ ،تَـ مفتَأُ} ُمستقبل ُمبعىن ُتزال ُواملعىن ُال ُتزالُ،

وحذفتُالُوهيُمرادُللعلمُبذلكُ،إذُاإلجيابُالُيكونُإالُبالنونُالشديدةُأوُاخلفيفة(ُ،)6يقالُ:فىتُ
يفتأُفتأُوفتؤاُقالُأوسُبنُحجر(ُ ُ:)7

(ُ)0فخرُالدينُالرازي ،مرجعُسابقُ.252/02 ،النسفي ،مرجعُسابقُ.045/4 ،أبوُحيان ،مرجعُسابق.302/6 ،
(ُ)4القرطيب ،مرجعُسابقُ.075/03 ،السمني ،مرجعُسابق.221/2 ،البقاعي ،مرجعُسابق.25/2 ،
ال ُابن ِ
اجلَ ممع ُحزون َُوفِ َيهاُحزونةُ.ابنُمنظور ،مرجعُسابقُ.004/03 ،الزبيدي،
ظ ُِم َن ُاألَرضَ ُ ،و م
ُماُغل َ
ُس َ
(ُ)3قَ َ م
يد مهُ:واحلَمزن َ
مرجعُسابق.202/32 ،
(ُ)2درويش ،مرجعُسابقُ.36/3 ،الدعاس ،مرجعُسابقُ.014/4 ،
َّحاسُ،إعراب القرآن ،مرجعُسابق.415/4 ،
(ُ)3الفراءُُ،مرجعُسابقُ.30/4،أبوعبيدة ،مرجعُسابقُ.303/0 ،الن َّ
َّحاسُ،إعراب القرآن ،مرجعُسابقُ.403/4 ،العكربي ،التبيان في إعراب القرآن ،مرجعُسابق.723/4 ،
(ُ)6الن َّ
(ُ)7هوُأوسُبنُح مجرُبن مالكُالتميميُ.قالُأبوُعمروُبنُالعالءُ:كانُأوسُفحلُمضرُ،حىتُنشأُالنابغةُوزهريُفأمخالهُ.وكانُ
أوس ُعاقال ُىف ُشعرهُُ،كثري ُالوصف ُملكارم ُاألخالقُ .وهوُمنُأوصفهمُللحمر ُوالسالحُ ،وال ُسيما ُللقوسُ.وسبق ُإىل ُدقيقُ

املعانُ ،وإىلُأمثالُكثريةُ.عمرُطويالُ ،وملُيدركُاإلسالم(ُ.تُ 641ُ :م)ُ.ابنُقتيبةُالدينوريُ ،الشعر والشعراءُ ،مرجعُسابقُ،
ُ .052/0اجلمحيُ ،مرجع ُسابق.57/0ُ ،ابن ُحجر ُالعسقالينُ ،تبصير المنتبه بتحرير المشتبهُ ،تُ :حممد ُعلي ُالنجارُ،
مراجعةُ:عليُحممدُالبجاويُ(بريوتُ:املكتبةُالعلميةُ.204/0ُ،)ُ،الزركليُ،مرجعُسابق.30/4ُ،
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ْح ُق م ْنـ َها الحق وتَـ َقطَّ ُع
فَ َما فَتئَ ْ
ت َخ ْيل تَـثُ َ
وب َوتَ َّدعي *** َويَـل َ

()0

ىت} ُغايةُمتعلقةُبـ{تَذمكرُ} ُناصبةُلـ{تَكو َُن}ُبإضمارُ
أيُ:فماُزالتُ{ َح َّىت ُتَكو َُن}َ {ُ،ح َُّ

إنُ،والُيظهرُأنُمعهاُحرضاُخربُ{تَكو َُن}ُ،وأصلُاحلرضُفسادُاجلسمُوالعقلُللحزنُواحلب(ُ.)4
قالُالعرجي(ُ ُ:)3

الس َق ُم
وحتّى َش َّفني َّ
َح َر َ
ضني *** َحتَّى بَل ُ
إنِّي ْام ُرؤ لَ ّج بي ُحب فأ ْ
يت َ

()4

أيُ:أذابينُفرتكينُحمرضاُ،يقالُرجلُحرضُوامرأةُحرضتُوقومُحرضُالُيثىنُوالُجيمعُعلىُطريقةُ

ني}ُمعطوفُعلىُ{تَكو َُن}ُاألوىلُ،
واحدةُللمذكرُواملؤنث(ُ،)3ألنهُمصدر{أ مَوُتَكو َن ُِم َنُا مهلَالِ ِك َُ

ِ
ِ
ِّيُوح مزِينُإِ َىلُاللَُِّه}ُُكسرتُإنُألهناُبعدُالقولُ،
و {م َُن}ُمتعلقةُمبعىنُاالستقرار{ُ،إَّمنَاُأَ مشكوُبَـث َ
(ُ)0ديوانهُالقصيدةُ ،07ُ:البيتُ.01ُ:ابنُدريدُ ،مرجعُسابقُ.0014/4،أبوعبيدةُ ،مرجعُسابقُ.306/0،وكىنُباخليلُعنُ
أصحاهباُ.ويقالُ:ثابُوثوبُ.إذاُلوحُبطرفُثوبهُعندُالنداءُمنُبعيدُ.وتدعىُ:تفتعلُمنُالدعاءُأىُيدعوُبعضهمُبعضاُ.
وحيتمل ُأنُتثوب ُمبعىن ُترجعُ ،أىُتذهبُوترجعُ .ومعىنُ«تدعي»ُتالحقُوينتسب ُبعضها ُإىلُبعضُجمازاُُ ،فيجوز ُأن ُاخليلُ
حقيقةُ.أوُشبهُاخليلُبالناسُعلىُطريقُاملكنيةُ،واالدعاءُمبعىنُالتنادىُختييلُ،وهذانُالوجهانُأنسبُبقولهُ«ويلحق»ُأىُيسبقُ
منهاُسابقُ.وتقطعُ:أىُتتقطعُوينقطعُبعضهاُعنُبعضُقطعاُقطعاُ ،فهي ُجتتمعُوتفرتقُ:صورُاحلربُمنُأوهلاُإىلُآخرهاُيفُ
هذاُالبيتُ ،أىُ:فماُزالتُاخليلُتفعلُكذلكُحىتُانتهتُاحلربُ.الزخمشريُ ،الكشاف عن حقائق غوامض التنزيلُ ،مرجعُ
سابق.255/4،
(ُ )4األزهري ُاهلروي ،تهذيب اللغة ،مرجع ُسابقُ .040/2 ،اجلوهري ،مرجع ُسابق.0171/3 ،ابن ُاألنباريُ ،مرجع ُسابق،
ُ.460/4

يُالشاعرُكانُينزلُبع مرجُالطائفُفن ِسبُإِلَمي ُِه ،وكانُأحدُ
انُاألمويُالعرج
رُعمبدُاللَّهُبمنُع َمرُبمنُعثمانُبمنُعف
(ُ)3أبوُع َم َ
َ
َ
ِ
ِ
ماتُيف ُخالفةُهشام(تُ 041-000ُ:ه)ُ.الذهيبُُ،تاريخ اإلسالم َوَوفيات
اُالقسطنطينيةُيف ُالبحر،
األبطالُاملذكورينُ،غز
المشاهير َواألعالمُ،مرجعُسابقُ.477/3 ،الزركليُ،مرجعُسابق.015/2،

(ُ)2ديوانهُ.3ُ:أبوعبيدة ،مرجعُسابقُ.307/0 ،ابنُمنظور ،مرجعُسابق.032/7 ،ابنُجرير ،مرجعُسابق.444/06 ،
(ُ)3الفراء ،مرجعُسابقُ.32/4 ،األزهريُاهلروي ،تهذيب اللغة ،مرجعُسابق.040/2 ،
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ودخلت ُما ُعلى ُ"إن" ُليليها ُالفعل ُفهي ُمهيئة ُلدخول ُالفعل{ُ ،بَـثِّي} ُيف ُموضع ُنصبُ

ىل} ُمتعلقة ُبـ {أَ مشكو} ُوألف ُأشكوا ُألفُ
ين} ُمعطوف ُعليهُ ،و{إِ َُ
بـ{أَ مشكو}َ {ُ ،وح مزِ ُ
املخرب ُعن ُنفسهَ {ُ ،وأ مَعلَم ُِم َن ُاللَُِّه}ِ {ُ ،م َُن} ُمتعلقة ُبـ { َوأ مَعلَمُ}َ {ُ ،ما َُال ُتَـ معلَمو َُن}ُ،

{ َما}مبعىن ُالذيُيفُموضع ُنصبُبـ{ َوأ مَعلَمُ}ُ ،ويقالُبثثت ُمايب ُأبثه ُبثا ُإذا ُذكرتهُ ،وابثثتكُ
مايبُإذاُأطلعتكُعليه(ُ .)0

قالُذوُالرمة(ُ ُ:)4
()6
لت أَبكي عنَدهُ َوأُخاطبُه
فت َعلى َربع ل َميَّةَ يا فتى *** فَما ز ُ
َوقَ ُ

ـاد م ّما
َوأَسقيه َحتّى ك ـ ـ ـ ـ ـ َ

()4

ـجارهُ َوَمالعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبُه(ُ )5
أَبُـثُّهُُ*** تُ َكلِّ ُـمني أَح ـ ـ ـ ـ ُ

(ُ)0
ُممبثوثَةُ}(ُ)4أيُ:منشورةُمبسوطة{ُ،يَاُ
وأصلُالبثُ:البسطُوالنشرُ قالُاهللُجلُوعزُ{ َوَزَرِ ُّ
ايب َ

ين} ُنداء ُمضاف{ُ ،ا مذ َهبوا} ُأمر{ُ ،فَـتَ َح َّسسوا} ُمعطوف ُعلى ُ{ا مذ َهبوا} ُوهو ُجوابُ
بَِ َُّ
(ُ )0ابن ُدريد ،مرجع ُسابقُ .6/0 ،ابن ُمنظور ،مرجع ُسابقُ .002/4 ،ابن ُفارس ،معجم مقاييس اللغة ،مرجع ُسابق،
.074/0
(ُ)4غيالنُبنُعقبةُبنُمسعودُالعدوي ،أبوُاحلارث ،ذوُالرمةُ،منُمضر007-77( ،ه ــ)ُشاعر ،منُفحولُالطبقةُالثانيةُيفُ
عصرهُ ،تويف ُبأصبهان ،وقيلُ :بالباديةُ .ابن ُعساكر،مرجع ُسابقُ .024/22 ،ابن ُخلكان ،مرجع ُسابقُ .00/2،ابن ُمنظور،
مرجعُسابقُ.446/41 ،الذهيب ،سير أعالم النبالء ،مرجعُسابق.421/07 ،
(ُ )3كذا ُيف ُاألصل"يا ُفىت" ُولعل ُالصواب ُ"ناقيت" ُكما ُعند ُابن ُفارس ،الصاحبي في فقه اللغة العربية ،مرجع ُسابق،
.074/04ابنُمنظور ،مرجعُسابقُ.350/02 ،وللسياقُواهللُتعاىلُأعلم.
ِ
قالُ:إمناُجازُذلكُألنُاألحجارُواملالعبُهيُعبارةُعنُ
همُعلىُالشذوذ ،وينبغيُأنُي
ُِ
ُفقدُمحَلَهُبعض
)ُفأتىُبالفاعلُظاهرا
(2
َ
َ
ُع َّرب ُعنه ُمبجموعُأجزائه ،الزجاج ،مرجع ُسابق.22/2 ،الثعليب ،مرجعُ
َّ
الربمع ،فهي ُهو ،فكأنه ُقيلُ :حىت ُكادُيكلِّمين ،ولكنه َ
سابقُ.431/3 ،القرطيب ،مرجعُسابقُ.430/5 ،

(ُ)3ابنُفارس ،الصاحبي في فقه اللغة العربية ،مرجعُسابق.074/04 ،ابنُمنظور ،مرجعُسابق.350/02 ،
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ف}متعلقُبـُحتسسواُ،وأصلهُطلبُالشيءُباحلس(ُ ،)3يقالُ:حتسسُوجتسسُ
الذهابِ {ُ،م من ُيوس َُ

مبعىن(َ {)2وَال ُتَـميئَسوا}هني ُوهو ُضد ُالرجاء(ِ {ُ ،)3م من َُرمو ِح ُاللَُِّه}ِ { ،م مُن}،

ُمتعلقة ُبـُ

ِ
اُد َخلواُ
{تَـميئَسوا{ُ }،إَِّال ُالم َق مومُ} ُرفعُبـ{يَـميئَسُ}{ُ،الم َكافرو َُن} ُنعتُلـ{الم َق مومُ}{ُ،فَـلَ َّم َ

عليه} ُملـا ُظرف{ُ ،عليه} ُمتعلق ُبـ { َد َخلوا}{،قَالوا}جواب ُملـا ُوهو ُالعامل ُيف ُملـاُ،

ُّر} ُرفع ُبـ { َم َّسنَا}ُ،
{ َوأ مَهلَنَا} ُعطف ُعلى ُالنون ُواأللف ُيف ُ{ َم َّسنَا}{ُ ،الضُُّ
َوف}ُ،
اع ٍُة}متعلقُبـُ{ َوِجمئـنَا}{ُ،م مز َج ُاةٍ}ُنعتُلـُبضاعة{ُ،الم َكمي َُل}ُنصبُبـ{أ ُِ
بـ{بِبِ َ
ضَ
ني}ُ،
صدِّقِ َُ
َّق} ُمعطوفُعلىُ{فَأ مَو ُِ
صد مُ
ف} ُعليناُمتعلقُبـ "تصدق"{،إِ َّن ُاللَّهَ َم
ُجي ِزيُالممتَ َ
{ َوتَ َ
{إِ َُّن}ُاملستأنفةُ .

القول في المعنى والتفسيرُ :
ُ
َس َفى} ُأيُ:ياُحُمُزناُ ُعلىُيوسفُ(ُ)6يقالُ:
ُُُاملعىنُواهللُأعلمُوأعرضُعنهمُيعقوبُوقال{ُ:يَاُأ َ
ِ
ُّ
ُعليهُأسفا"ُ،يقولُاهللُتعاىلُ:
ُعلىُكذاُآسف
يقالُمنه"ُ:أس مفت
هوُأشد ُاحلزن ُ
إن " األسف "
َ
َ

(ُ)0الفراهيدي ،العين ،مرجعُسابق.407/2 ،كراعُالنمل ،أبوُاحلسنُعليُبنُاحلسنُاهلنائيُاألزدي(ُُ،تُ:بعدُ315هـ)ُ
المنَ َّجد في اللغةُ(أقدمُمعجمُشاملُللمشرتكُاللفظيُ،تُ:دكتورُأمحدُخمتارُعمرُ،دكتورُضاحيُعبدُالباقيُ،طُ(ُ،4القاهرةُ:
ُ

عاملُالكتبُ0522-م)ُُ.037/0 ،ابنُدريد ،مرجعُسابقُ.063/0 ،اجلوهري ،مرجعُسابق.473/0 ،
(ُ)4سورةُالغاشية ،اآلية.06ُ:
(ُ)3الفراهيدي ،العين ،مرجعُسابق.06/3 ،
(ُ)2األنباري ،مرجعُسابقُ.362/0 ،ابنُمنظور ،مرجعُسابق.32/6 ،
(ُ)3الفراهيدي ،العين ،مرجعُسابق.330/7 ،

(ُ)6عبدالرزاق ،مرجعُسابقُ.347/0 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابقُ.4023/7 ،السمرقندي ،مرجعُسابق.416/4 ،
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{وابيضَّت} ُعيناُيعقوبُمنُاحلزن{فَـه َو ُ َك ِظيمُ}ُ:أيُفهوُمكظومُعلىُاحلزن(ُُ ،ُ )0أيُهوُ
ِ
ِِ
نيُ
مملوء ُمنهُ ،مممسك ُعليهُ ،ص ِرف " املفعول " منه ُإىل " فعيل" ُقال ُاهلل ُتعاىلَ {ُ :والم َكاظم َ

وحنوهُكِظامةُ،ألنهُميسكُاملاءُوحيبسهُ،وقيلُ:كانُحزنُيعقوبُ
ُ
ظ}(ُ ،ُ ُ)4ويسمىُاحلُرض(ُ )3
المغَمي َُ

علىُيوسفُألنهُعلمُأنهُحيُفخافُعلىُدينهُ،وقيلُ:كانُحزنهُألنهُسلمهُإليهمُوهوُصيبُفندمُ
علىُذلكُ .
ف} ُأيُ:قالُولدُيعقوبُالذينُانصرفواُإليهُمنُمصرُلهُ
ُوقوله تعالى{ :تَاللَّ ِه ُتَـ مفتَأ ُتَذمكر ُيوس َُ
ف}ُ:تاهللُالُتزالُتذكرُيوسف({،)2تَـ مفتَأُ}ُمبعىنُتزالُيقالُفتئُ
ىُعلَىُيوس َُ
َس َف َ
حنيُقال{ُ:يَاُأ َ

يفتأُفَتأُوفتوءا(ُ .)3
كماُقال(ُ ُ:)6

ـت َحـتَّى كـأ َّ
ارَهـاُ*** ُسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـراد ُق يَـ ْـوم ذي ريَـاح تَ َـرفَّ ُع
فَ َمــا فَتئَ ْ
َن غُبَ َ

()7

(ُ)0جماهد ،مرجعُسابق ،صُُ.211ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4027/7 ،ابنُجرير ،مرجعُسابق.403/06 ،
(ُ)4سورةُآلُعمران ،اآلية.032ُ:فائدة"ُ:وقالُسعيدُبنُجبريُ:ماُأعطيتُأمةُمنُاألممُ{إِنَّاُلِلَّ ِه َُوإِنَّاُإِلَمي ِه َُر ِاجعو َن}ُُغريُهذهُ
ف}.نصرُواهلاليل ،مرجعُسابق.724/0 ،
ىُعلَىُيوس َُ
َس َف َ
األمة ،ولوُكانُأوتيهاُأحدُقبلكمُألوتيهاُيعقوبُحنيُقال{ُ:يَاُأ َ
(ُُ)3كذاُباألصلُولعلُالصواب"احلوض"ُالستقامةُاملعينُ.ينظرُ:الزخمشريُ،أساسُالبالغةُ،مرجعُسابق.037ُ/4ُ،
(ُ)2جماهد ،مرجعُسابق.211/0 ،عبدالرزاق ،مرجعُسابق.347/0 ،ابنُجرير ،مرجعُسابق.405/06 ،
(ُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.455/03 ،ابن ُسيده ،المحكم والمحيط األعظم ،مرجعُسابقُ.303/5 ،ابنُمنظور ،مرجعُ
سابقُ.005/0 ،الزبيدي ،مرجعُسابق.324/0 ،
(ُ)6هوُألوسُبنُح مجرُبنُمالكُالتميميُتقدمتُترمجتهُ.ديوانُ"أوسُبنُحجر" ،البيت ،07ُ:القصيدة ،04ُ:لسان العربُ
ِ
ُح َّىتُُ َكأ َّ
َنُغبَ َارَهاُ".ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.441/06 ،ابنُعطية ،مرجعُسابق.473/3 ،
(شرم) ،وروايتهُفيهماُ"ُ:فَ َماُفَتئَ م
ت َ
(ُ)7السمني ،مرجعُسابقُ.326/6 ،ابنُعادل ،مرجعُسابقُ.051/00 ،الشوكاين ،مرجعُسابق.32/3 ،
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ُأيُ:فماُزالتُ،واملعىنُالُيزال(ُ ،)0والُحيذفُمعُالنفيُلداللةُثباتُقولُاالجيابُ،ألنكُتقولُيفُ
اإلجيابُواهللُآلتينكُومنُحذفُالُيفُالنفيُيفُالقسم ُ

(ُ)0قوله"ُ:تفتأ"ُهوُجوابُالقسمُيفُقوله"ُ:تاهلل"ُوهوُعلىُحذفُ"ال"ُويدلُعلىُحذفهاُأنهُلوُكانُمثبتاُالقرتنُبالمُاالبتداءُ
ونونُالتوكيدُمعاُعندُالبصريني ،أوُأحدمهاُعندُالكوفينيُ.وهيُناقصةُمبعىن-الُتزال-فرتفعُاالسمُوهوُالضمري ،وتنصبُاخلربُ
وهوُاجلملةُمنُقوله"ُ:تذكر".وسقوطُ(ال)ُمنهاُومنُغريهاُمعروفُيفُكالمُالعرب ،تقولُالعربُ:واهللُأقصدكُأبداُ:أيُالُ
ِ
ج الدُّرر في تَفسير
أقصدكُومنهُقولُامرئُالقيسُ:فقلتُمينيُاهللُأبرح ُقاعداُ.ولوُقَطَّعواُرأسيُلديمك ُوأوصايل ،اجلرجاينَ ،د ْر ُ
والس َور ،مرجعُسابق.0103/3 ،
اآلي ُّ
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ُقولُامرئُالقيس(ُ ُ:)0
()2
صالي
ح قَاع ًدا *** َولَ ْو قَطَّعُوا َرأْسي لَ َد َ
فَـ ُقل ُ
يك َوأ َْو َ
ين اهلل أَبْـ َر ُ
ْت يَم َ

ِ
ُاجلسمُخمبول ُالعقلُ،وأصلُ
ف
ُحَرضا} ُ
َ
أيُ:حىتُتكونُدن َ
َ
ُأيُ:الُأبرحُوقولُهَُ {ُ:ح َّىت ُتَكو َن َ
ني}(ُ )2أيُ:
احلرضُ:الفسادُيفُاجلسمُوالعقلُ،منُاحلزنُأوُمنُالعشق({ُ)3أ مَو ُتَكو َن ُِم َن ُا مهلَالِ ِك َُ

ممنُهلكُباملوت(ُ)3يذهبُ .

ِ
ِّيُوح مزِينُإِ َىلُاللَُِّه}ُأيُ:قالُيعقوبُللقائلنيُلهُمنُولده({ُ:)6تَاللَّ ِهُ
ُوقوله تعالى{ :إَّمنَاُأَ مشكوُبَـث َ
ف}ُاآليةُُ،لستُإليكمُأشكوُبثيُوحزينُُ،وإمناُأشكوُذلكُإىلُاهلل( ،)7والبثُمههُ
تَـ مفتَأُتَذمكرُيوس َُ

وحزنهُوقيلُ:البثُأشدُاحلزنُ،إمناُأشكواُحزين(ُ)2الذيُأناُفيهُ،وأبثُحديثيُوحزينُإىلُاهللُ،وقولُهُُ:

)ُامرؤُال َقميس ،مرجعُسابقُ.037/0 ،ابنُقتيبةُالدينوري ،الشعر والشعراءُمرجعُسابق.036/0 ،
( 0م

(ُ )4األزهريُاهلروي ،تهذيب اللغة ،مرجعُسابقُ.377/03 ،اجلوهري ،مرجعُسابقُ.4444/6 ،ابنُمنظور ،مرجعُسابق،
.263/03
(ُ)3ابنُقتيبةُالدينوري ،غريب القرآن ،مرجعُسابقُ.440/0 ،ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.310/03 ،البغوي ،مرجعُسابق،
ُ.462/2
(ُ)2ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4022ُ،4023/7 ،
(ُ )3عبدالرزاق ،مرجع ُسابقُ .347/0 ،ابن ُجرير ،مرجع ُسابق.442/06 ،ابن ُأيب ُحامت ،مرجع ُسابق.4022/7 ،بدونُ
"يذهب"ُيفُاملراجعُالسابقةُولعلهاُ"فيذهب"ُللسياقُواهللُأعلم.
(ُ)6يفُ(د)ُزيادةُ"ملاُقالواُله".
(ُ)7ابنُجرير ،مرجعُسابق.443/06 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابقُ.4025/7 ،فائدةُ:فإنُالشكوى إىل اهلل الُتنايف الصرب،
وامنا الذي ينافيه الشكوى إىل املخلوقنيُ .جواز ابتالء صاحب احلق باملصائب والرزايا ،وصاحبُالباطل بالنعم والعطايا ،جواز
إخبار اإلنسان مبا جيد ومبا هو فيه من مرض أوفقر وحنومها من غري وجه التسخط.نصرُواهلاليل ،مرجعُسابق730/0 ،
(ُ)2ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4025/7 ،
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ِ ِ
اُالُتَـ معلَمو َُن}ُقالُابنُعباسُ:أعلمُأنُرؤياُيوسفُصادقةُوإينُسأسجدُله(ُ،)0
ُم َ
{ َوأ مَعلَمُم َنُاللَّه َ
ض ِ
ُ:ماُيَكون ُِيفُاأل مَر ِ
ُصدِّيقُ
تُنَـ مفسُيَـ معق َُ
َخبَـروهُبِد َع ِاءُالم َملِ ُِ
َح َّس م
وقالُالسديُ:لَ َّماُأ م
وبَ ُُ،وقَ َال َ
كُُ،أ َ
يبُ.فَطَ ِم َع ُُُ ،قَ َالُ:لَ َعلَّه ُي ُوسفُ(ُ.)4ورويُعنُاحلسن ُيرفعهُإىلُالنيبُصلىُاهللُعليهُقالُُ ،قيلُ:
إِالُنَِ ُّ
ماُبلغُمنُوجدُيعقوبُعلىُابنه؟ُقالُ:وجدُسبعنيُثكلى!ُ.قالُ:فماُكانُلهُمنُاألجر؟ُقالُ:أجرُ
مئةُشهيد(ُ ُ .)3قالُ:وماُساءُظنهُقطُمنُليلُوالُهنا ٍرُ،ومماُأخربُبهُوهبُبنُمنبه(ُ ُ )2قالُ:أتىُ
ٍُ
لبشرىُوهوُيفُالسجنُ،فقالُ:هلُتعرفينُأيهاُالصدِّيق؟ُقالُ:أرىُصورةُطاهرةُ
جربيلُيوسفُبا
ِّ
وروحاُطيبةُالُتشبهُأرواحُاخلاطئنيُ.قالُ:فإينُرسولُربُالعاملنيُُ ،وأناُالروحُاألمنيُ،قالُ:فماُ

الذيُأدخلكُم مد َخلُاملذنبنيُُ،وأنتُأطيبُالطيبنيُُ،ورأسُاملقربنيُُ،وأمنيُربُالعاملني؟ُقالُ:أملُ
أنُاألرضُاليتُيدخلوهناُهيُأطهرُاألر ِضنيُُ،
تعلمُياُيوسفُأنُاهللُيطهرُالبيوتُبط مهرُالنبينيُُ ،و
َ
ابنُاملتطهرين؟ُإمناُيتطهرُبفضلُطهركُ
أنُاهللُقدُطهرُبكُالسجنُوماُحولهُياُطهرُالطاهرينُو
و
َّ
َّ
وطهرُآبائكُالصاحلنيُاملخلَ ِ
صني!ُقالُ:كيفُيلُباسمُالصاحلنيُالصدِّيقنيُُ،وتعدُّينُمنُاملخلصنيُ،

ُ()3
ْت ُقلبكُ ،وملُتطعُسيدتكُ
فقدُأدخلتُم مد َخلُاملذنبنيُ ،ومسيتُبالضالنيُاملفسدين قالُ :ملُيـ مفُتَ َ م

يفُمعصيةُربكُُ،فلذلكُمسَّاكُاهللُيفُالصديقنيُ،وعدكُمنُاملخلَصنيُُ،وأحلقكُبآبائكُالصاحلنيُ.
قالُ:هلُلكُعلمُبيعقوبُأيهاُالروحُاألمني؟ُقالُ:نعمُ ،وهبُاهلل ُله ُالصربُاجلميلُ ،وابتالهُباحلزنُ

عليكُ ،فهوُكظيمُ.قالُ:فماُقَ مدر ُحزنـ ـ ـ ـ ـ ـه؟ُقالُ:ح ـزنُسبعـ ـنيُثكـ ـلىُ،قالُ:فم ـ ـاذاُل ـهُمنُاألجـ ـرُُ
(ُ)0ابنُجرير ،مرجعُسابق.447/06 ،
(ُ)4ابنُجرير ،املرجعُالسابقُ.البغوي ،مرجعُسابق.471/2 ،
(ُ)3تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري ،سورةُيوسفُعليهُالسالم ،073/4 ،رقمُاحلديثُ
ولُاحلسنُ.ابنُجرير ،املرجعُالسابقُ.الدر المنثورُ ،للسيوطي ،اآليةُ:
ُ.06وقالُصاحبُالكتابُ:ملُيروهُالطََِّربي ُإَِّال ُمنُقَ م
ُ.371/2-22

(ُ) 2وهبُبنُمنبهُبنُكاملُأبوُعبدُاهللُمنُأبناءُفارسُ،كانُممنُقرأُالكتبُولزمُالعبادةُوصلىُأربعنيُسنةُصالةُالصبحُبوضوءُ
عشاءُاآلخرةُوماتُيفُاحملرمُسنةُثالثُعشرةُومائةُ.ابنُسعدُ،مرجعُسابقُ.031/0 ،ابنُحبانُُ،مرجعُسابقُ.227/3 ،ابنُ
حجرُ،لسان الميزانُ،مرجعُسابق.242/7ُ،
(ُ)3قالُالشيخُأمحدُشاكرُتعليقاُُ:ومسيتُبالضالنيُاملفسدين" ،وهوُالُيستقيم ،صوابه ،ابنُجرير ،مرجعُسابق.431/06 ،
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ياُجربيل؟ُقالُ:قدرُمئةُشهيد(ُ.)0وقالُيوسفُ:فإىلُمنُأدي(ُُ)4قالُ:إىلُأخيكُابنُيامنيُ.قالُ:
ٍُ
فرتيُألقاهُأبدا؟ُقالُ:نعمُ.فبكىُيوسفُلِماُلقيُأبوهُبعدهُ،مثُقالُ:ماُأبايلُماُلقيتُإنُأرانيه(ُ،)3
ُ
ورويُعنُاحلسنُقالُ:كانُمنذُخرجُيوسفُمنُعندُيعقوبُإىلُيومُرجعُمثانونُسنةُ ،ملُيفارقُ
ملُيزلُيبكيُحىتُذهبُبصره ،قالُاحلسنُ:واهللُماُعلىُاألرضُيومئذُخليقةُأكرمُعلىُ
احلزنُقلبهُ،و
َ
اهللُمنُيعقوب(ُ .)2
اُمن ُيوسف ُوأ ِ
ِ
َخ ُِيه}أيُ:حنيُطمعُيعقوبُيفُيوسفُُ،
ُوقوله تعالى{ :يَاُبَِ َّ
ين ُا مذ َهبواُفَـتَ َح َّسسو م
َ َ

فتحسسوا} ُيقولُ:
يقول ُلبنيه ُ{ا مذ َهبوا}إىل ُاملوضع ُالذي ُجئتم ُمنه ُوخلفتم ُأخويكم ُبهَّ { ،
س"{ُ ،وأ ِ
َخ ُِيه}ابن ُيامنيُ،
التحسس "التفعل" من " احلِ ُِّ
ُوتعرفوا ُمن ُخربه ُوأصل
التمسوا ُيوسف َّ
ُّ
َ

{ َوَالُتَـميئَسوا}أيُ:الُتقنطواُمنُروحُاهللُ،يعينُ فرجهُورمحتهُإنهُالُيقنطُمنُفرجهُورمحتهُوينقطعُ
رجاءهُمنه{ُ،إَِّال ُالم َق موم ُالم َكافِرو َُن} ُيعينُ:القومُالذينُجيحدونُقدرته(ُ ُ )3علىُكلُماُشاءَُ،قالُ
السديُ:منُفرجُاهللُ.وهوُمعىنُقولُابنُإسحاقُوالضحاكُوابنُزيد(ُ .)6

ِ
خُعنُوهبُبنُمنَبه-
(ُ)0السيوطي ،املرجعُالسابقُ.وقالُ:أخر
نُأيبُحامت َُوأَبوُالشمَّي َ
ذرُوابم
َ
يرُوابمنُالمممن َ
جُعبدُبنُمحيدُوابمنُجر َ
َ
ِ
ُالس َالمُيوسفُعليهُالسالمُ.نفسُاألثرُ.وبنحوهُالبغوي ،مرجعُسابقُ.471ُ،465/2 ،
َر ِض
يُاهللُعنهُ-قَ َ
يلُعلَمي ِه َّ
الُ:ملاُأَتَىُج مِرب َ
َ
(ُ)4كذاُيفُاألصلُولعلُالصواب"أوىُبعدي"ُكماُهوُعندُابنُجرير ،مرجعُسابق ،430/06 ،وللسياقُواهللُتعاىلُأعلم.
(ُُ)3بلفظ"ُإنُاهللُأرانيه"ُابنُجريرُ،مرجعُسابقُ.430/06ُ،السيوطيُ،الدرُاملنثورُ،مرجعُسابق.317ُ/2ُ،
(ُ)2ابنُجرير ،مرجعُسابق.434/06 ،
(ُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابق.302/03 ،
(ُ)6ابنُجرير ،املرجعُالسابق.
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ُّر}ُيفُالكالمُمرتوك(ُ)0وذلكُ:
اُوأ مَهلَنَاُالضُُّ
وقوله تعالى{ :فَـلَ َّم َ
اُد َخلواُعليهُقَالواُيَاُأَيـُّ َهاُالم َع ِزيز َ
ُم َّسنَ َ
اُد َخلواُعليهُقَالواُيَاُأَيـُّ َهاُ
فخرجواُراجعنيُإىلُمصرُحىتُصارواُإليهاَ ُُ ،
فدخلواُعلىُيوسف{ ،فَـلَ َّم َ

(ُ )4
ِ
اع ٍة ُم مز َج ُاةٍ} ُأيُ:
ُم َّسنَا َُوأ مَهلَنَا ُالضُُّ
ُّر} ُأيُ :الشدة ُمن ُاجلدب ُوالقحط { َوجمئـنَا ُبِبِ َ
ضَ
الم َع ِزيز َ

قليلة(ُ .)3قالُابنُإسحاقُ:بدراهمُقليلةُ،أوُمثنُالُجيوزُيفُمثنُالطعامُأالُيتجوزُمنُالبائعُفيها(ُ،)2
وأصلُاإلزجاءُالسوقُبالدفع(ُ)3قال(ُ ُ:)6
ض ْيـف ُمـ َدفَّعُ*** َوأ َْرَملـ ـ ـ ـ ـ ـ ـَـة
ْحـا َن َ
لبَـ ْيـك َعـلَى مل َ

()7

أزجـال
تُـ ْزجـى َم َـع اللَّيـل َ

يعينُ:أهناُتسوقهُبنيُيديهاُعلىُضعفُمنهُعنُاملشيُوعجزاُ،قالُابنُعباسُ:مزجاةُرثةُاملتاعُخلقُ
احلبلُوالغرارة(ُ.)2وقالُسعيدُبنُجبريُ:ناقصة(ُ ُ.)5
(ُ)0ابنُجرير ،مرجعُسابق.432/06 ،
(ُ)4ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4050 ،4054/7 ،
(ُ)3جماهد ،مرجعُسابقُ.211/0 ،ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.437/06 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4054/7 ،فائدةُ:منُ
األحكامُالشرعية ،جوازُإخبارُاإلنسانُمباُجيد ،وماُهوُفيهُمنُمرض ،أوُفقر ،أوُغريمهاُعلىُغريُوجهُالتسخط ،لقولُإخوةُ
ُّر}ُوأقرهمُيوسفُعلىُذلكُوجوازُالشكوىُإذاُكانُاملرادُهباُالكشفُعنُاحلالُلإلصالحُكأنُيقولُ
يوسف{ َم َّسنَاُ َوأ مَهلَنَا ُالضُُّ
احملتاجُ:إينُجائعُأوُعارُ.نصرُواهلاليل.735/0 ،

(ُ)2ابنُجرير ،مرجعُسابق.421/06 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابقُ.4054/7 ،الثعليب ،مرجعُسابق.430/3 ،
(ُ)3واملعىنُأهناُبضاعةُتدفعُ،والُيقبلهاُكلُأحدُ.القرطيب ،مرجعُسابقُ،433/5 ،أبوُحيان ،مرجعُسابق.335/3 ،
(ُ)6حامتُيفُديوانهُصُُ.424وأنشدهُابنُبري ،ابنُمنظور ،مرجعُسابق(ُ.457/00 ،لسان العربُ:رمل) ،وظاهرُأنُالشعرُ
حلامت ،ألن"ُملحان" ،هوُابنُعمه"ُملحانُبنُحارثةُبنُسعدُبنُاحلشرجُالطائي"ابنُجرير ،مرجعُسابق.433/06 ،
ةُ:الُزمو َج ُهلا ،واجلميع ُاألراملُ .كراعُالنملُ،مرجعُسابق.040/0ُ،أبوحيان ،مرجعُ
ُأرَملَ
َ
)ُرجل ُأ مَرَملُ:الُامرأةَ ُله ،وامرأة م
(َ 7
سابق.307/6 ،
(ُ )2سعيد ُبن ُمنصور ،مرجع ُسابقُ .217/3 ،عبدالرزاق ،مرجع ُسابقُ 342/0 ،بزيادة ُوالشيئُ .ابن ُجرير ،مرجع ُسابق،
.433/06
(ُ)5ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.437/06 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابقُ.4054/7 ،الثعليب ،مرجعُسابق.430/3 ،
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وقال ُعكرمةُ :دراهم ُفسول ُرديئة(ُ .)0وقال ُعبد ُاهلل ُبن ُاحلارث(ُ :)4متاع ُاألعرابُ :الصوفُ
السمن(ُ ،)3وقيلُالصوفُواحلبةُاخلضراء(ُ ،)2وقوله تعالى{ :فَأَو ِ
ف ُلَنَاُالم َكمي َُل} ُأيُ:جئناُببضاعةُ
و َّ
م
فيهاُجتاوزُلردائتهاُفأوفُلناُالكيلُوأعطناُماُكنتُتعطيناُبالثمنُاجليدُوالدراهمُاجلياد(ُ ،)3وقوله

نيُسعرُاجليادُوالردية(ُُُ،ُ)6والُتنقصناُإنُاهللُيثيبُ
صد م
َّق َ
ُعلَميـنَا} أيُتفضلُعليناُمباُبـَ م َ
تعالىَ { :وتَ َ

املتفضلنيُعلىُأهلُاحلاجةُبأمواهلمُ.واختلفُيفُالصدقةُهلُكانتُحالالُلمأنبياءُقبلُنبيِّناُحممدُ
ٍ
ا؟ُفقالُبعضهمُ:ملُتكنُحالالُألحدُمنُاألنبياء(ُ،)7وهوُمعىنُقولُ
صلىُاهللُعليه؟ُأوُكانتُحرام
ٍ
هلُحرمتُالصدقةُعلىُأحدُمنُاألنبياءُقبلُالنيبُصلىُاهللُ
سعيدُبنُجبري.ورويُعنُابنُعيينة(ُ:)2

ِ
ُعلَميـنَا}ويذهبُابنُعيينة(ُُ)5إىلُأهنمُ
صد م
َّق َ
عليهُوسلم؟فقالُ:أملُتسمعُقوله{:فَأ مَوفُلَنَاُالم َكمي َل َُوتَ َ
(ُ)0فسولُ:يقالُ:أفسلُفالنُعلىُفالنُمتاعه،إذاُأرذلهُ،وأفسلُعليهُدرامههُ،إذاُزيفها.لسان العربُ(فُسُل).ابنُأيبُحامت،
مرجعُسابق.4050،4054/7 ،

ِ
ه)ُزوجُأختُحممدُبنُسريينُ،وثقهُأبوُزرعة ،وليسُهوُ
(ُ)4عبدُاهللُبنُاحلارثُبنُنوفلُاهلامشيُالقرشي( ،ت011-50ُ:
باملشهورُ.البخاريُ،التاريخ الكبير،مرجعُسابق.62/3 ،ابنُحبانُ،مرجعُسابقُ.46/3 ،ابنُحجر،تهذيب التهذيب ،مرجعُ
سابق.020/3ُ،
(ُ)3سعيدُبنُمنصور ،مرجعُسابق.216/3 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4050/7 ،
(ُ)2ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.437/06 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4050/7 ،السمرقندي ،مرجعُسابق.412/4 ،
(ُ)3أخرجهُابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4054/7 ،
(ُ)6ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.420/06 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4053/7 ،
(ُ )7أقسام موسوعة الحديث ،الكتب ،باب ُاجليم ،رقم ُاحلديث.02034 ،واحلديث ُمقطوع ُقاله ُالشيخ ُشاكر ُتعليقاُ
...بتصرف.ابنُجرير ،املرجعُالسابق.
وسكنُمكةُوتويفُهباُ.
ُ
(ُ)2سفيانُبنُعيينةُبنُميمونُاهلاليل ُالكويفُ ،أبوُحممدُ:حمدثُاحلرمُاملكيُ.منُاملوايلُ.ولدُبالكوفةُ ،
ُ:لوالُمالكُوسفيانُلذهبُعلمُاحلجازُ.مولدهُسنةُسب ٍعُومائةُيفُنصفُ
كانُحافظاُثقةُ،واسعُالعلمُكبريُالقدرُ،قالُالشافعي
م

َش معبان ُت052ُ :هـُ .ابن ُسعد ُ،مرجع ُسابقُ .20/6ُ ،الذهيبُ ،سير أعالم النبالءُ ،مرجع ُسابقُ .232/2ُ ،الزركليُ ،مرجعُ

سابق.013/3ُ،

(ُ)5ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.424/06 ،ابنُكثري ،تفسير القرآن العظيم ،مرجعُسابق330/2 ،
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ملُيقولواُذلكُوإالُفالصدقةُهلمُحالل(ُ،)0وهمُأنبياءُوأن ُالصدقةُإمناُحرمتُعلىُحممدُصلىُاهللُ
()4
ُعلَميـنَا}ُ:براد(ُ )3أخيناُإليناُ.وقدُتضمنتُاآلياتُالبيانُ
صد م
َّق َ
عليهُوسلم ُ.قالُابنُجريجَ {ُ:وتَ َ

عماُيوجبهُشدةُاحملبةُلشيءُمنُاحلزنُعلىُفقدهُوالتأسفُلقومهُمعُجاللةُقدرُاحلزينُوعظمُمنزلتهُ
يفُالدينُ،والبيانُعماُيوجبهُكثرة ُالذكرُللمحبُمنُالصرفُعنهُواليأسُمنهُفالُمعىنُالختالفُ
احلزنُعليهُوالتأسفُلفقدهُ،والبيانُعماُيوجبهُشدةُاالغتمامُمنُالشكوىُإىلُمنُميلكُالفرجُمنُ
البلوىُويتفضلُباإلحسانُالذيُهوُأعلىُوأوىلُ،والبيانُعماُيوجبهُحسنُالرجاءُلفضلُاهللُمنُ
الطلب ُلمأمور ُاليت ُيكون ُهبا ُوالتعرض ُلمأسباب ُاليت ُيقع ُعندهاُ ،والبيان ُعما ُيوجبه ُالتلطف ُيفُ
املسألةُمنُذكرُماُيدعواُإىلُاإلجابةُمنُالضرُواحلاجةُوحالُمنُجيوزُلهُالصدقةُبتذكريُماُفيهاُمنُ
حسنُاجملازاةُ .

القول في الوقف والتمامُ :
ُ

(ُ)0فائدة ُ:واختلفُالعلماءُهلُكانتُالصدقةُحالالُلمأنبياءُقبلُنبيناُأمُالُفقالُسفيانُبنُعيينةُ:إنُالصدقةُكانتُحالالُ
لمأنبياءُقبلُحممدُصلىُاهللُعليهُوسلمُواستدلُهبذهُاآليةُوأنكرُمجهورُالعلماءُذلكُوقالواُإنُحالُاألنبياءُكلهمُواحدُيفُحترميُ
الصدقةُعليهمُألهنمُممنوعونُمنُاخلضوعُللمخلوقنيُواألخذُمنهم ،والصدقةُأوساخُالناسُفالُحتلُهلمُألهنمُمستغنونُباهللُعمنُ
سواهُ .
وأجيبُعنُقولهُ وتصدقُعليناُأهنمُطلبواُمنهُأنُجيريهمُعلىُعادهتمُمنُاملساحمةُوإيفاءُالكيلُوحنوُذلكُمماُكانُيفعلُهبمُمنُ
الكرامةُوحسنُالضيافةُالُنفسُالصدقةُ.اخلازن ،مرجعُسابق...330/4 ،بتصرف.
ٍ
الصدقةُعلىُحممد ُوآلهُصلىُاهللُعليهُوسلم ،وذلكُلكرامتهمُوتنزيههمُعنُاألوساخ؛ُفقدُقالُرسولُ
( )4فائدةُ:حترميُالزكاةُو
ِ
اهلل ُصلى ُاهلل ُعليه ُوسلم«ُ :إِ َّن ُه ِذهِ َّ ِ
َّاسُ ،وإِنـَّها َُال َِ
ُحت ُّل ُلِم َح َّم ٍُدَ ُ ،وَال ُِآل ِل ُحمَ َّم ٍُد» ُرواه ُمسلمُ
َ
ُالص َدقَات ُإَِّمنَا ُه َي ُأ مَو َساخ ُالن ُِ َ َ
(ُ.) 0174منُحديثُعبداملطلبُبنُربيعةُرضيُاهللُعنهُ.قالُشيخُاإلسالمُابنُتيميةُرمحهُاهلل(ُ:وأماُحترميُالصدقةُفحرمهاُ
عليهُوعلىُأهلُبيتهُتكميال ُلتطهريهم ،ودفعا ُللتهمةُعنه؛ُكماُملُيورث ،فالُيأخذُورثتهُدرمها ُوالُدينارا)(ُ.مجموع الفتاوى)،
.31/05
(ُ)3كذاُيفُاألصل"براد"ُولعلُالصوابُ"برد"ُنصُابنُجرير ،مرجعُسابق.424/06 ،
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ني} ُ({ُ ،)4بَـثِّي َُوح مزِين ُإِ َىل ُاللَُِّه} ُمتام(ُ ُ )3عندُ
{فَـه َو ُ َك ِظيمُ} ُحسن(ُ ،)0وكذا ُ{ ِم َن ُا مهلَالِ ِك َُ

(،)3
(،)2
ِ
ني}ُ
صدِّقِ َُ
نافعَ {ُ ،ما َُال ُتَـ معلَمو َُن} ُحسن ُ{إَِّال ُالم َق موم ُالم َكافرو َُن}ُُكاف ُ{ َمجي ِزي ُالممتَ َ

حسن(ُ .)6

وجلُ :
وقولُهُ َّ
عز َّ
ﮋ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌﮍ ﮎ ﮏ
ﮐ ﮑ ﮒﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ
ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓﯔ ﯕ
ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ
ﯧﯨﯩﮊ

(ُ)0النحاس ،القطع واالئتناف ،مرجعُسابق ،صُُ.333قالُ:كافُالداين ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجعُالسابقُ.قالُُ
األنصاريُ:حسن ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،مرجعُسابق ،صُُ.056كافُعندُاألمشوين ،مرجعُسابق ،ص.056
(ُ)4النحاس ،القطع واالئتناف ،املرجعُالسابقُ.قالُ:كافُالداين ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،مرجعُسابق ،صُ.345وكذاُ
األنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،املرجعُالسابقُ.كافُعندُاألمشوين ،املرجعُالسابق.
(ُُ)3قالُ:حسن ،النحاس ،القطع واالئتناف ،املرجعُالسابقُ.
(ُ )2النحاس ،القطع واالئتناف ،املرجع ُالسابقُ .قالُ :كاف ُالداين ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجع ُالسابقُ .وكذاُ
األنصاري ،املرجعُالسابقُ.قالُ:أكفىُمنهُاألمشوين ،املرجعُالسابق.
(ُ )3قالُ :حسن ،النحاس ،القطع واالئتناف ،املرجع ُالسابقُ .الداين ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجع ُالسابق.قالُُ
األنصاريُ:كاف ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،املرجعُالسابقُ.تامُعندُاألمشوين ،املرجعُالسابق.
(ُ)6النحاس ،القطع واالئتناف ،املرجعُالسابقُ.قالُ:كافُالداين ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجعُالسابقُ.قالُ:حسنُ.
األنصاري ،املرجعُالسابقُ.كافُعندُاألمشوين ،املرجعُالسابق.
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{ َه مُل} ُاستفهام ُفيه ُمعىن ُتوبيخ ُوتقريرَ {ُ ،ما}مبعىن ُالذي ُيف ُموضع ُنصب{ُ ،فَـ َع ملت ممُ

ف} ُمتعلقُبـ {فَـع ملت ُم}{ُ،إِ مُذ}ظرفُالعاملُفيهُ{فَـع ملت ُم}{ُ،أَنمـتم ُج ِ
اهلو َُن} ُابتداءُ
بِيوس َُ
م َ
َ م
َ م

ت ُيوسفُ} ُدخلت ُألف ُاالستفهام ُعلى ُإنكُ ،يقرأ ُباالستفهام ُوعلىُ
وخرب{ُ ،قَالوا ُأَئِن َ
َّك َُألَنم َ

(،)0
ِ
ُم َّن ُاللَّهُ
اخلرب ُ{أَنَا ُيوسفُ} ُابتداء ُوخربَ {ُ ،وَه َذا ُأَخي} ُمجلةُمعطوفة ُعلى ُمجلة{ُ ،قَ مد َ

ِ
صِمُرب}َ {ُ ،م من ُ}شرطـ {يَـت َِّق ُ}جزم ُبـ{ َم مُن }
ُم من ُيَـت َِّق َُويَ م
َعلَميـنَا }متعلق ُبـ { َم َُّن} ُ{إنَّه َ

ِ
ني }الفاءُجوابُ{ َم مُن}ُ
َجَرُالمم مح ِسنِ َُ
صِ مربُ}عطفُعلىُ{يَـت ُِ
{ َويَ م
َّق}{ُ،فَِإ َّنُاللَّهَ َُالُيضيعُأ م
َّق}ُحذفُالياءُ،ومنُأثبتهاُقدرُاحلركةُجاريةُعلىُالياءُفحذفُاحلركةُوبقيُ
وعالمةُاجلزمُيفُ{يَـت ُِ

الياء(ُ،)4ومثلهُقولُقيسُبنُزهري(ُ ُ:)3

ت لَبُو ُن( )4بَني زياد
يك َواألَنْـبَاءُ تَـ ْنميُ*** ب َما الَقَ ْ
أَلَ ْم يَأْت َ
ُيريدُيأتيكُفحذفُالضمةُاجلزمُ،وبقيُالياءُ،وحذفُالياءُأجود({ُ ،)3قَالوا ُتَاللَُِّه} ُقسمُ{لََق مدُ
ُعلَميـنَا }ُجوابُالقسمُ،و {ُ َعلَميـنَا }ُمتعلقُبـ {آَثـََرَُك}ُ ُ،
آَثـََرَكُاللَّه َ

(ُ)0النحاسُ،إعرابُالقرآنُ،مرجعُسابقُُ.402/4ُ،أبوُحيان ،مرجعُسابق.337/3،
(ُ)4أبوُشامةُ،مرجعُسابقُ.321/0 ،درويش ،مرجعُسابق.22/3 ،
(ُ)3قيسُبنُزهريُبنُرواحةُالعبسيُ،ويكىنُأباُهندُيلقبُبقيسُالرأيُجلودةُرأيهُمعدودُيفُاألمراءُوالدهاةُوالشجعانُواخلطباءُ
والشعراءُماتُيفُعمانُُ 01ه ــُأمريُعبسُ.ابنُحجرُالعسقالينُ ،اإلصابة في تمييز الصحابةُ ،مرجعُسابقُ.207/3،لويسُ
شيخوُ ،مرجع ُسابقُ .507/6ُ ،البغداديُ ،خزانة األدب ولب لباب لسان العربُ ،مرجع ُسابق.335/2ُ ،الزركليُ ،مرجعُ
سابق.ُ416/3،
(ُ)2اللبونُ:الناقةُينزلُفيهاُاللبُفرتضعُصغارهاُ.مادةُ"لُبُن"ُابنُمنظور ،مرجعُسابق.3525/3 ،
َّحاسُ،إعراب القرآن ،مرجعُسابق.30/3 ،
(ُ)3الفراءُ،مرجعُسابقُ.060/0،الزجاج ،مرجعُسابقُ53/3 ،الن َّ
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()0
األصلُيفُأثرتُ:أَثمـيَـ مرتُ،
و
ابُإثارةُفأناُمثريُ،
رت
ُ،ويقالُ:أثرتُال
يقالُ:آثرهُيؤثرهُإيثاراُفهوُمؤثر
م
نقلتُحركةُالياءُإىلُالثاءُمثُقلبتُالياءُألفاُمثُحذفتهاُلسكوهناُوسكونُالراءُ،ويقالُأثرتُاحلديثُ

على ُفعلت ُفأنا ُآثره(ُ )4على ُأفعل ُوأنا ُآثر ُعلى ُفاعل{ُ ،وإِ من ُكنَّا ُ َخل ِ
ني}{ُ ،إ مُن} ُمبعىنُ:
اطئِ َُ
َ
َ

()3
ِ
يب} ُمبينُمعُ{َُال} ُيفُموضعُ
يب ُعليكم ُالميَـ موَُم}{ُ،تَـثم ِر َُ
ر
ث
ـ
ت
ُ
ال
{
ماُكناُإالُخاطئنيُ،
ُ
مايل
َ
م
َ
َ

رفع ُباالبتداءُ ،ومعناه ُالتوبيخ ُوالتعنيف ُوإلزام ُاملالمة({ُ ،)2عليكم ُالميَـ موَُم}يف ُموضع ُخربَ{ُ ،الُ

يب} ُو{عليكمُ} ُو{الميَـ موَُم}متعلقان ُمبعىن ُاالستقرار({ُ ،)3عليكمُ}اخلرب ُمتعلق ُمبعىنُ
تَـثم ِر َُ
االستقرارُ ،و{الميَـ موَُم} ُظرف ُله ُمتعلق ُمبا ُتعلق ُبه ُ{عليكمُ} ُوجيوز ُأن ُجيعل ُعليكم ُصفةُ

يب} ُويكونُ{الميَـ موَُم}اخلربُ،وجيوزُأنُيكونُاخلربُعليكمُ،و{الميَـ موَُم}منقطعُمماُتقدمُ
لـ{تَـثم ِر َُ
علىُطريقُاالستئنافُفيكونُمتعلقاُبـ {يَـ مغ ِفرُ} ُوالتقديرُ:يغفرُاهللُلكمُاليومُألنهُالوقت(ُ )6الذيُ

ُالر ِِ
ني} ُابتداء ُوخرب
امح َُ
يسمح ُمبا ُعاملوه ُبهُ ،و{لَك مُم}متعلق ُبـ{يَـ مغ ِفرُ}َ {ُ ،وه َو ُأ مَر َحم َّ

{ا مذهبوا} ُأمر {بَِق ِم ِ
يصي}هذا ُالباء ُمتعلقة ُبـ {ا مذ َهبوا}ُ ،و{ َه َذا} ُنعت ُللقميص
َ

(ُ)7

ىُو مج ِهُ
إلضافتهُإىلُمضمرُالذيُهوُأعرفُمنُاملبهم{ُ،فَأَلمقوهُ}ُعطفُعلىُفـ{ا مذ َهبوا}َ {،علَ َ

(ُ)0األزهريُاهلروي ،تهذيب اللغة ،مرجعُسابقُ.25/03 ،ابنُدريد ،مرجعُسابقُ.20/4 ،الزبيدي ،مرجعُسابقُ.41/01 ،
ِ
ِِ
َّ
اجلَ ممعُآثَارُوأثورُ.و َخر مجت ُِيفُإِثم ِ
ُ.ويـ َقالُ:آثـََرُُ
َّي ُِءَ ،و م
رهُويفُأَثَرهُأَيُبـَ مع َدهُ.وأمتَـثَـ مرتهُوتَأَثـ مرتهُ:تَـتَبَّـ معتُأَثرهَ ،ع ِنُالم َفارس ِّي َ
َ
َ َ
األَثرُ:بَقيَّةُالش م
ِ
اُوَك َذاُأَيُأَتمـبَعهُإِياهُ.ابنُمنظور ،مرجعُسابق3/2 ،
اُوَك َذاُب َك َذ َ
َك َذ َ
َّحاسُ،إعراب القرآن ،مرجعُسابق.402/4 ،
(ُ)4الن َّ

(ُ)3كذاُيفُاألصلُولعلهُحتريفُبزيادة"يل"ُالستقامةُاملعىن.
َّحاسُ،إعراب القرآن ،مرجعُسابق.236/3 ،
(ُ)2الن َّ
(ُ)3القيسي ،مشكل إعراب القرآن ،مرجعُسابق.352/0 ،
َّحاسُ،إعراب القرآن ،مرجعُسابقُ.402/4 ،أبوُحيان ،مرجعُسابق.332/3 ،
(ُ)6الن َّ
َّحاسُ،املرجعُالسابقُ.ابنُاألنباريُأبوُالربكاتُ،مرجعُسابق.333/4ُ،
(ُ)7الن َّ
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ت}ُجوابُاألمر({ُ،)0ب ِ
صريا}ُنصبُعلىُاحلالُ،العاملُفيهاُ
َيب}ُمتعلقُبـ{فَأَلمقوهُ}{ُ،يَأم ُِ
أِ ُ
َ

ت}َ {ُ ،وأمت ِوين ُبِأ مَهلِك مُم}الباء ُمتعلقة ُبـ ُأتوينُُ،
ت} ُوهي ُحال ُمن ُاملضمر ُيف ُ{يَأم ُِ
{يَأم ُِ
اضةُ ُ"(ُ ،)4فإمناُ
َمجَعِ َُ
{أ م
ني} ُتوكيدُألهلكمُ،القميصُمذكرُ،فأماُقوله "ُ:تَ مدعو ُ َه َوا ِز َُن ُ َوالم َق ِميصُ ُم َف َ
أرادُيفُهذاُبالقميصُالدرعُ ُ.

القول في القراءةُ :
ُ
تُيوسفُ}ُعلىُاخلربُ،والباقونُعلىُاالستفهامُ،ألنهُملاُقالُهلمُ{ َه ملُ
ُُُقرأُابنُكثريُ{إِن َ
َّك َُألَنم َ

ت ُيوسفُ} ُفأجاهبمُبأنُقالُ:أناُيوسفُ.واملعىنُيفُ
َعلِ ممت مُم}اآليةُ.استثبتوهُفقالوا{ُ:إِن َُ
َّك َُألَنم َ

ت ُيوسفُ}ُ،قرأُابنُكثريُيفُ
ُعلِ ممت مُم}اآليةُ،تنبهواُفقالوا{ُ:إِن َُ
اخلربُ:ملاُقالُهلمُ{ َه مل َ
َّك َُألَنم َ

َّحاسُ،املرجعُالسابق.
(ُ)0الن َّ
ِ
ِ
ُم معروفُم َذ َّكرُُ،وقدُيعىنُبهُالدرعُفيؤنث؛ُوأنثهُجريرُحنيُأرادُبهُالدرعُفقال"ُُ:تَ مدعوُهواز َنُ
(ُ)4قمصُ:الم َقميصُالَّذيُيـلمبَس َ
صُالثوب ُقَطَ َع ُمنهُ.ابنُمنظورُ ،مرجعُ
طاقُ ،ت َشدُُّباألَزرار"ُ.واجلمعُأَقم ِمصةَُوقمص ُوق ممصانُوقَ َّم
ت ُالن ُِ
والقميصُمفاضة َم
ُُ...حت َ
َ
سابقُ ،فصل ُالقافُ .24/7،وبال ُنسبة ُيف ُالفراهيدي ،العين ،مرجع ُسابقُ ..71/3 ،الشاهد ُجلرير ُيف ُديوانه ،ص ُُ.257

األزهريُاهلروي ،تهذيب اللغة ،مرجعُسابق..327/2 ،
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روايةُقنبل({ُ ُ)0إِ
َّق} ُبإثباتُالياءُ،والباقونُحبذفها(ُ،)4فمنُحذفهاُفللشرطُ،ومنُأثبتهاُ
ُم من ُيَـت ُِ
َّه
ن
َ

كةُ،وأقرُالياءُكقوله(ُ ُ:)3
قدرُاحلركةُيفُالياءُ،مثُحذفُاحلر ُ

يك َواألَنْـبَاءُ تَـ ْنمي(***)4
أَلَ ْم يَأْت َ
القول في المعنى والتفسيرُ :
ُ
ُّر}ُإىلُقولهُ{إِ َّنُ
اُوأ مَهلَنَاُالضُُّ
ُُُاملعىنُواهللُأعلمُأنُيوسفُملاُقالُلهُإخوته{ُ:يَاُأَيـُّ َهاُالم َع ِزيز َ
ُم َّسنَ َ

ني}ُأدركتهُالرقةُ،وباحُهلمُمباُكانُيكتمهمُمنُشأنهُ،هذاُحنوُماُرويُعنُابنُ
صدِّقِ َُ
اللَّهَ َم
ُجي ِزيُالممتَ َ

إسحاق(ُ ُ )3والسدي(ُ ،)6فتأويل ُالكالمُ :هل ُتذكرون ُما ُفعلتم ُبيوسف ُوأخيهُ ،إذ ُفرقتم ُبينهماُ
وصنعتمُماُصنعتمُيفُحالُجهلكمُبعاقبةُماُتفعلونُبيوسفُ ،وماُإليهُصائرُأمرهُوأمركم؟ُ،وهذاُ
يدلُعلىُأهنمُكانواُصغاراُيفُوقتُأخذهمُليوسفُ،حىتُتركواُأخاهُمنفرداُمنهُ .
(ُ)0حممدُبنُعبدُالرمحنُاملكي ُاملخزوميُأبوُعمرُالشهريُبقنبلُ(ُ 450-053هـُ)ُمنُأعالمُالقراءُ.وويلُالشرطةُمبكةُوتويفُ
هباُ.الذهيبُ،معرفةُالقراءُالكبارُعلىُالطبقاتُواألعصارُ،مرجعُسابقُ.033/0 ،ابنُاجلزريُ،غاية النهاية في طبقات القراء،
مرجعُسابقُ.063/4 ،الزركليُ،مرجعُسابق.051/6 ،
َّحاسُ ،إعراب القرآن ،مرجع ُسابقُ .402/4 ،ابن ُخالويه،كتاب السبعة في
(ُ )4ابن ُجماهدُ ،مرجع ُسابق،صُ .330الن َّ
القراءات ،مرجعُسابق،صُ.052األزهريُاهلروي،معاني القراءات ،مرجعُسابقُ.31/4،
(ُ )3ابن ُفارس ،الصاحبي في فقه اللغة العربية ،مرجع ُسابقُ .403/0 ،ابن ُجين ،سر صناعة اإلعراب ،مرجع ُسابق،
.332/0نسبهُابنُمنظورُإىلُقيسُبنُزهريُبنُجذميةُالعبسي ،مرجعُسابق.02/02 ،
(ُ)2كذاُيفُاألصلُوملُيذكرُعجز ِ
ُالبيت ُولعلهُأتىُبهُللشاهدُفقطُولقدُذكرُالبيت ُبأكملهُسابقا ُوعجزه"مباُالقتُلبون ُبينُ
َ
زِ
ياد"ُالشرحُ:أملُتسمعُأوُيصلُإليكُنبأُلبونُبينُزيادُوماُجرىُهلنُ.الشاهدُ:إبقاءُالياءُمعُاجلزمُيفُ"يأتيك"ُوقدُخرجهُ
األخفشُعلىُأنهُقدرُالضمةُقبلُاجلزمُمثُحذفهاُللجزمُكقولكُيفُ"يكرمك"ُأملُيكرمكُ.وذلكُللضرورةُ.ودللُعلىُذلكُ
ِ
ِ
ُمنهن ُغوال ُتغول"ُ.وقالُسيبويهُ:إنهُضرورة ،وزعمُ
ُترى َّ
بإنشادُأهلُالعربيةُجلرير"ُ.فَـيَـ موما ُجيار َ
غري ُماُصباُ...ويوما َ
ُاهلوىَ ُ ،
ين َ
الزجاجيُواألعلمُأهناُلغةُوخالفهماُابنُالسيدُيفُشرحُأبياتُاجلمل.ابنُجين ،سر صناعة اإلعراب ،مرجعُسابق.54/0 ،
(ُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابق.423/06 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4053/7 ،
(ُُ)6ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4053/7 ،
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َّكُ
تُيوسفُ}ُقالُإخوةُيوسفُحنيُقالُهلمُذلكُيوسف{ُ:أَئِن َ
ُوقوله تعالى{ :قَالواُأَئِن َ
َّك َُألَنم َ

ِ
ُم َّنُاللَّهُعلينا}بأنُمجعُبينناُبعدُماُفرقتمُ
َألَنم َ
تُيوسفُ}ُفقالُ:نعمُ{أَنَاُيوسف َُوَه َذاُأَخيُقَ مد َ
بيننا ،يقولُإنهُمنُيتقُفرياقبهُبأداءُفرائضهُواجتنابُمعاصيهُويصربُويكف ُنفسهُُ ،فيحبسهاُعماُ
ٍ
لت ُبهُمنُاهللُ،فإنُاهللُالُيضيعُثوابُإحسانهُوجزاءُ
َّ
حرمُاهللُعليهُمنُقولُأوُعملُعندُمصيبة ُنـز م

(ُ)0
ُه ملُ
طاعتهُإيَّاهُفيماُأمرهُوهناه ُالُيبطلُذلكُ.وذكرُابنُإسحاقُأنهُملاُقالُهلمُذلك{ُ:قَ َال َ

ِ
ف}اآليةُُُ ،كشفُعنهمُالغطاءُفعرفوه(ُ ُ)4فقالوا{ُ:أَئِ
ت ُيوسفُ}ُ،
ن
ُأل
َّك
ن
ُماُفَـ َع ملت مم ُبِيوس َُ
َ
َ
م
َ
َ
َعل ممت مم َ
ِ
صِمُرب}ُ،برتك(ُ)3منُيتقيُمعصيةُاهللُويصربُعلىُالسجن(ُ .)2
ُم منُيَـت َِّق َُويَ م
ُوقالُجماهد{ُ:إنَّه َ

ُوقوله تعالى{ُ :قَالواُتَاللَّ ِه ُلََق مد ُآَثـََرَك ُاللَّه ُعلينا} ُأيُ:قالُإخوةُيوسفُلقدُفضلكُاهللُعليناُُ،
وآثركُباحللمُُوالعلمُوالفضلُ{وإِ من ُكنَّاُ َخل ِ
ني} ُأيُ:وماُكناُيفُفعلناُالذيُفعلناه ُبك(ُ ،)3منُ
اطئِ َُ
َ
َ

تفرقتنا ُبينك ُوبني ُأبيك ُوأخيك ُوغري ُذلك ُمن ُصنيعنا ُالذي ُصنعنا ُبكُ ُ ،إال ُخاطئنيُ ُ ،مبعىنُ:

(ُُ)0ابنُجرير ،مرجعُسابق.422/06 ،
(ُ)4ابنُجرير ،مرجعُسابق.423/06 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4052/7 ،القيسي ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،مرجعُسابق،
.3645/3
(ُ )3كذا ُيف ُاألصل ُويف ُ(د) ُ"يقول"ُ .ولعل ُالصواب ُ"يقول" ُالستقامة ُاملعىن ُولثبوهتا ُيف ُاملصادر ُاألخرىُ ،ابن ُجريرُ ،املرجعُ
السابقُ.ابنُأيبُحامتُ،املرجعُالسابق.
(ُ)2ابنُجريرُ،املرجعُالسابقُ.ابنُأيبُحامتُ،املرجعُالسابقُ.البغوي ،مرجعُسابق.472/2 ،
(ُ)3ابنُأيبُحامت ،املرجعُالسابق.
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ُفالنُخيمطَأُخطَ ِ
أُوخطمأُ وهوُخاطئُوأخطأُخيطيء(ُ )0مثلُ:أمثُيأمثُ.وقالُأميةُ
خمطئنيُيقالُ:خ ِط َئ
َ َ
َ
بنُاألسكرُ ُ:
َو َّ
وحابَـا
إن ُم َه ـ ــاج ـ ـ ـ ـ َـريْن تَ َكنَّـ َف ـ ــاهُ *** غَ َداتَئذ ل َق ْد َخطئـا َ

()2

يب ُعليكم ُالميَـ موَُم} ُأيُ :قال ُيوسف ُإلخوتهُ :ال ُتعيري(ُ ُ )3عليكم والُ
وقوله تعالى{:قَ َال َُال ُتَـثم ِر َُ

إفسادُملاُبيينُوبينكمُمنُاحلرمةُوحقُاألخوةُُ،ولكنُلكمُعنديُالصفحُوالعفو(.)2ويفُاحلديث"ُإِ َذاُ

الُأ ٍ
ِ
ُخيطَأُ
ُالسوءُأ
َيُأيُأخطأكُالبالءُ.وخ ِط َئُالرجل َ
ك ُّ
َُعمن َ
ئُعنكُالسوء؛ُوقَ َ َ
ُ:خطَأ َ
(ُ)0وقالُابنُالس ِّكيتُ:يقالُ:خطِّ َ
َ
َبوُزيمد َ
ِ
ِ
وختم ِطيئاُ:نسبهُإىلُاخلطإُ ،وقالُلهُأخطأتُ.يقالُ:إنُأخطأتُفخطئينُ ،وإنُ
ُعلَىُفِ معلَ ٍةُ:أ
َهُختم ِطئَة ُ َ
َذنبُ.وخطَّأ َ
خطمأ ُوخطمأَة َ
َ
ُعليُأَيُق ِ
تُ،ابنُمنظورُ،مرجعُسابق.66/0،
َسأم َُ
أصبتُفصوبينُ،وإنُأسأتُفَ َس ِّو مئ َّ
لُيلُقَ مدُأ َ
إنَُ ُ.........غ َدا َةُإِ ٍذُل َق مد ِ
)ُو َّ
ـاُوحابَـاُ .
َ
ُُخطئ َ
(َ 4
إنَُ .........غ َداتَئِ ٍذُل َق مد ِ
ُُُُُ َو َّ
ـاُوخابَـا(ُ.كذاُيفُاألصل)ُ .
ُُخطئ َ
َ
ـاج ـ ـ ـ ــري ِنُتَ َكنَّـ َف ـ ــاه""ُ.أتاهُمه ـ ـ ِ
ِ
.ويروىُصدره"ُو َّ
ـاج ـ ـ ـ ـ َـريم ِنُتَ َكنَّـ َف ـ ــاه"ُوأماُعجزهُ
وحابَـاُ
ُُُُُُوإن
........لعمر اهلل ق ْد َخطئـا َ
إنُم َه ـ ـ َ م
َ
ُ
َ
فاختلفتُرواياتهُ،وروايتهُ"ُ:لعمرُاهللُِق مد ِ
ـاُوخابَـاُ"ُباخلاءُ،وأرجحُأنُأجودُالروايتنيُ،روايتهُيفُهذاُاملوضعُ،باحلاءُاملهملة؛ُ
ُخطئ َ
َ
وإنُكانتُأكثرُالكتبُقدُأثبتهاُباخلاءُاملعجمةُ ،وأرجحُأيضاُأنهُتصحيفُقدميُ ،ومعىنُروايةُأيبُجعفرُأشبهُبسياقُالشعرُإنُ

شاءُاهللُ ،والبيتُىفُطبقات الجمحيُ ،22ُ ،والطبري ُُ ،032/2واألغانى ُُ ،032/02واإلصابة ُُ ،031/0البغداديُ ،خزانة
األدب ولب لباب لسان العربُ،مرجعُسابقُ.314/4ُ،وهوُمنُكلمةُقاهلاُىفُابنهُكالبُالذيُلقىُذاتُيومُطلحةُبنُعبدُ
اهللُوالزبريُبنُالعوامُفسأهلماُ:أيُاألعمالُأفضلُىفُاإلسالم؟ُفقاالُ:اجلهادُ،فسألُعمرُفأغزاهُىفُجيشُ،وكانُأبوهُكربُوضعفُ
فطالتُغيبتهُفقالُ ،منُتعليقُالشيخُشاكرُ...بتصرفُ ،ابنُجرير،مرجعُسابقُ.345/7،الثعليبُ ،مرجعُسابقُ ،باحلاءُاملهملةُ
واخلاءُاملعجمة.432/3ُ-422/3ُ،
(ُ)3التثريبُكالتأنيبُوالتعيريُواالستقصاءُيفُاللوم.اجلوهري ،مرجعُسابقُ.54/0 ،ابنُمنظور ،مرجعُسابقُ.433/0 ،
(ُ)2ابنُجرير ،مرجعُسابق.427/06 ،القيسي ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،مرجعُسابقُ.3645/3 ،القرطيب ،مرجعُسابق،
.432/5
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ِ
ت ُأَمةُ ُأ ِ
الزنا ُ"(ُ )0قالُسفيان(ُ )4وقتادةُوابنُإسحاقُ
ا،وال ُيـثَـِّر مُ
ب ُ"أيُوال ُيـ َع ُِّريها ُب ِّ
َزنَ مُ َ َ
َحدك مُم ُفَـ مليَ مجل مد َه َ
قالُالسدي(ُ:)3قالُالُأذكرُلكمُذنبكمُيغفرُاهللُلكمُوهذاُدعاءُمنُيوسفُإلخوتهُبأنُيغفرُاهللُ

هلمُذنبهمُيقولُ:عفاُاهللُلكمُعنُذنبكمُوظلمكمُيلُ ،فسرتهُعليكمُ واهللُأرحمُالرامحني ملنُتابُ
منُذنبه وأناب(ُ .)2

ِ ِ
يُه َذا} ُذكرُأنُيوسفُملاُعرفُنفسهُإخوتهُ ،سأهلمُعنُأبيهُ ،فقالواُ:
وقولُهُ{ُ:ا مذ َهبواُبَِقميص َ
ِ ِ
ُعلَىُ
يُه َذاُفَأَلمقوه َ
ذهبُبصرهُمنُاحلزن!ُفعندُذلكُأعطاهمُقميصهُوقالُهلم{ُ:ا مذ َهبواُبَِقميص َ
َ
َيب} ُيقولُيَـعودُبصرياَ {ُ،وأمت ِوين ُبِأ مَهلِك مُم} ُأيُ:جيئوينُجبميعُأهلكم(ُ ،)3وتوجيههُالقميصُ
َو مج ِه ُأِ ُ
عالمةُجعلهاُاهللُلشمهُرائحةُيوسفُ،وبشارةُبهُقبلُلقائهُ.قالُاحلسنُوالسديُيفُردُبصرهُعليهُ:
معجزةُجعلهاُاهللُ،وحيكىُأنُيهوذاُقالُ:أناُذهبتُبالقميصُملطخاُبالدمُ،وأخربتهُأنُيوسفُأكلهُ
الذئبُ ،وأنا ُأذهب ُاليوم ُبالقميص ُفأخربه ُأنه ُحي ُفأفرحه ُكما ُأحزنتهُ ،فهو ُكان ُالبشري(ُ .)6وقدُ
تضمنتُاآلياتُالبيانُعماُيوجبهُاجلهلُمنُسلوكُطريقُالغيُومحلُالنفسُعلىُالظلمُالذيُيؤديُ
إىلُالذلُبعدُالعزُ،والفقرُبعدُالغىنُ،والبيانُعماُيوجبهُصربُالتقوىُمنُإسباغُالنعمةُعلىُصاحبهُ
مباُالُيهتديُلطلبهُمنُجودُاهللُوكرمهُ،والبيانُعماُتوجبهُالفضيلةُمنُاإليثارُلصاحبهاُببسطُيدهُ
ومتكينهُوعلوهُعلىُغريهُممنُالُيستحقُمثلُمنزلهُ،والبيانُعماُيوجبهُالصفحُعنُالذنبُمنُتطييبُ
نفسُصاحبهُبأنهُالُتبعةُعليهُفيهُوالُضررُيلحقهُألخيهُ،والبيانُعماُيوجبهُمنتهىُاألمد ُيفُحمبةُ
الصابرُمنُتبليغهُاحملنةُعلىُهنايةُاألمنيةُ .

(ُ)0صحيح البخاري ،كتابُالبيوع ،بابُبيعُاملدبر ،23/3 ،رقمُاحلديثُُ.4432وصحيحُمسلم ،كتابُاحلدود ،بابُرجمُ
اليهودُأهلُالذمةُيفُالزن ،0342/3 ،رقمُاحلديثُُ.0713
(ُُ)4ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4053/7 ،
(ُ)3ابنُأيبُحامت ،املرجعُالسابقُ.البغوي ،مرجعُسابق.472/2 ،
(ُُ)2ابنُجرير ،مرجعُسابق.427/06 ،
(ُُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.422/06 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4056/7 ،
(ُُ)6ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.435/06 ،ابنُأيبُحامت ،املرجعُالسابق.
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القول في الوقف والتمامُ ُ:
ُ
()0
{إِ مذ ُأَنمـتم ِ
ني}كاف(ُ،)3
ُم َّن ُاللَّه ُعلينا}متام(ُ ُ)4عندُنافع{ُ،المم مح ِسنِ َُ
ُجاهلو َُن}ُُكاف {ُ،قَ مد َ
م َ

(،)2
وكذاُ{ َخل ِ
ِ
يبُعليكمُ}متام(ُ،)3وقالُنافع{ُ:عليكمُالميَـ موَُم}ُ ُ
ر
ث
ـ
ت
ُ
ال
{
وقالُاألخفشُ:
ُ
ني}
اطئِ َُ
َ
م
َ
َ
َ

متام({ُ،)6يَـ مغ ِفرُاللَّهُلَك مُم}ُمستأنف(ُ ُ،)7

(ُ)0قالُ:حسن ،النحاس ،القطع واالئتناف ،مرجعُسابق ،صُُ.333الداين ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،مرجعُسابق ،صُ
ُ.345األمشوين ،مرجعُسابق ،صُ.056األنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،املرجعُالسابق.
(ُ )4النحاس ،القطع واالئتناف ،املرجع ُالسابقُ .قالُ :كاف ُالداين ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجع ُالسابقُ .وكذاُ
األنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،املرجعُالسابق.كافُعندُاألمشوين ،املرجعُالسابق.
(ُ )3حسن ُعند ُالنحاس ،القطع واالئتناف ،املرجع ُالسابقُ .الداين ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجع ُالسابقُ .قالُُ
األنصاريُ:حسن ،األنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،املرجعُالسابق.قالُ:أكفىُمنهُاألمشوين ،املرجعُالسابق.
(ُ )2قالُ :حسن ،النحاس ،القطع واالئتناف ،املرجع ُالسابقُ .الداين ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجع ُالسابقُ .قالُ:
حسنُ.األنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،املرجعُالسابقُ.األمشوين ،املرجعُالسابق.
(ُ )3قال ُالنحاسُ :فإن ُاألخفش ُقد ُزعم ُأن ُهاهنا ُقطع ،القطع واالئتناف ،املرجع ُالسابقُ .الداين ،المكتفى في الوقف
واالبتدا ،مرجعُسابق ،صُُ.345قالُاألمشوين :،بيانُبنيُبهُأنُقولهُاليومُليسُظرفاُلقولهُ:الُتثريبُ،وإمناُهوُمتعلقُمبحذوفُ
"ُأىُادعوُ"ُمثُاستأنفُاليومُيغفرُاهللُلكمُبشرهمُباملغفرةُملاُاعرتفواُبذنبهمُوتابواُفتيبُعليهم ،املرجعُالسابق.قالُ:وقفُبيانُ
األنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،املرجعُالسابق.
(ُ )6قالُ :حسن ،النحاس ،القطع واالئتناف ،املرجع ُالسابقُ .الداين ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجع ُالسابقُ .قالُ
األنصاريُ:وقفُبيان ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،املرجع ُالسابق.قالُ:والوقفُعلىُاليومُقالهُنافعُويعقوبُاألمشوين،
مرجعُسابق ،صُ.057
(ُ)7قالُ:علىُالدعاءُالنحاس ،القطع واالئتناف ،املرجعُالسابقُ.وكذاُاألنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،املرجعُ
السابقُ.قالُاألمشوينُ:وقفُبيان ،املرجعُالسابق.
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(،)0
ُالر ِِ
ني}ُ(ُ .)4
َمجَعِ َُ
امح َُ
ني}كاف ُوكذا {أ م
و{أ مَر َحم َّ

ُوقولُهُ عز وجل:
ﮋ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ
ﯼ ﯽ ﯾ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ
ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳ ﭴﭵ
ﭶ ﭷﭸ ﭹ ﭺﮊ

ون}،
ال} ُوهو ُالعامل ُفيها{ُ ،لَ موَال ُأَ من ُتـ َفنِّد ُِ
{ملا} ُظرف(ُ )3نظري ُما ُتقدمُ ،جواهبا{ُ :قَ َُ

{لَ موَُال} ُمبعىنُهال({ُ ،)2أَ مُن} ُيفُموضعُرفعُباالبتداءُ،واخلربُحمذوفُ،تقديرهُ:هالُتفنيدكمُ،

تقولُ:حىتُكانُ
ُ
مبعىنُمنُأنُأخربكمُ،ماُأجدُمؤكدةُُ،وأنُتزادُمعُملاُوقدُالُتزاد(ُ،)3وكذلكُحىتُ،
اءَ}{ُ،أَلم َقاهُ}جوابُ"لَ َّما" ُ{ َعلَىُ
كذاُوكذاُ،وحىتُأنُكانُكذاُ،و{المبَ ِشريُ} ُرفعُبـُ{ َج ُ

وج ِه ُِه} ُمتعلقُبـ{أَلم َقاهُ}{ُ،فَارتَ َُّد} ُالفاءُجوابُماُأخربُبهُمنُإلقاءُالقميص{ُ،ب ِ
صريا}ُ
َم
م
َ
(ُُ)0قالُ:حسن ،النحاس ،القطع واالئتناف ،مرجعُسابق ،صُ.336قالُ:كافُالداين ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،مرجعُ
سابق ،صُ.331قالُ:تام ُاألنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،مرجعُسابق ،صُُ.057كافُعندُاألمشوين ،املرجعُ
السابق.
(ُ)4قالُ:حسن ،النحاس ،املرجعُالسابقُ.قالُ:كافُالداين ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،مرجعُسابق ،صُُ.331قالُ:
حسن ،األنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،املرجعُالسابقُ.قالُ:تامُاألمشوين ،املرجعُالسابق.
(ُ)3صايف ،مرجعُسابقُ.60/03 ،درويش ،مرجعُسابق.32/3 ،
َّحاسُ،إعراب القرآن ،مرجعُسابقُ.027/4 ،ابنُفارس ،الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها ،مرجعُسابق،
(ُ)2الن َّ
ُ.005/0القيسي ،مشكلُإعراب القرآن ،مرجعُسابقُ.322/0 ،ابنُاألنباريُأبوُالربكاتُ،مرجعُسابق.63/0ُ،
َّحاسُ،إعراب القرآن ،مرجعُسابقُ.403-54/4 ،درويش ،مرجعُسابق.453/7 ،
(ُ)3الن َّ
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نصب ُعلى ُاحلال ُمن ُالضم ـري ُيف ُ"ارتدُ" ُوهو ُالعام ـ ـ ـ ـل ُيف ُاحلـ ـ ـ ـ ـال{ُ ،أَ َملم ُأَق مل ُلَكُـ مُم} ُاأللـ ـفُ

للتقريرِ {ُ ،م َن ُاللَُِّه} ُمتعلق ُبـ {أ مَعلَمُ}َ {ُ ،ما َُال ُتَـ معلَمو َُن}َ {ُ ،ما} ُمبعىن ُالذيُيف ُموضعُ
نصب ُبـ ُ{أَعلَمُ}{ُ ،لَنا} ُمتعلق ُبـ { ِ
استَـ مغ ِف مُر}ُ،
َ
م
استَـ مغف مُر}{ُ ،ذنوبَـنَا} ُنصب ُبـ{ م
م

{خ ِ
َستَـ مغ ِفرُ}ُ،
استَـ مغ ِف مُر}َ {ُ،رُِّ
اطئِ َُ
َ
يب}ُنصبُبـ {أ م
ني}ُخربُ{كنَّا}{ُ،لَك مُم}ُمتعلقُبـ{ م
ُالرِحيمُ} ُجيوزُأنُيكونُ{ه َُو} ُفاصلة(ُ ،)0وجيوزُأنُيكونُمبتدأهُ،وأنُيكونُ
{إِنَّه ُه َو ُالمغَفور َّ
توكيداُللفاءُ(ُ،)4وقدُتقدمُمثلهُ ُ.
القول في المعنى والتفسيرُ :
ُ
ُُُاملعىنُواهللُأعلمُ:وملاُفصلتُعريُبينُيعقوبُمنُعندُيوسفُمتوجهةُإىلُيعقوب ُ ،قالُأبوهمُ
ِ ِ
ف} .ذكرُأنُالريحُاستأذنتُرهباُيفُأنُتأيتُيعقوبُبريحُيوسفُ،
يحُيوس َُ
يعقوب{ُ:إ ِّين َُألَجدُ ِر َ

قبلُأنُيأتيهُالبشري(ُ ،ُ)3فأذنُهلاُ ،فأتتهُهباُ.قالُابنُعباس(ُ:)2هاجتُبريحُيوسفُمنُمسريةُمثانُ
ٍ
ليالُ،وقالُاحلسن(ُ:)3بلغناُأنهُكانُبينهمُيومئذُمثانونُفرسخاُُ ،وقالُإينُألجدُريحُيوسف ،وكانُ
ون}ُ
قدُفارقهُقبلُذلكُسبعاُوسبعنيُسنةُ،وهوُمعىنُقولُابنُإسحاق(ُ .)6وقولُهُ{ُ:لَ موَال ُأَ من ُتـ َفنِّد ُِ
مبعىنُ:لوالُأنُتضعفوينُ ُ،

(ُ)0اإلسرتاباذي ،مرجعُسابق.233/4 ،
(ُ)4كذاُيفُاألصلُوالصوابُ"للهاء"ُيفُ{إِنَّهُ}ُالستقامةُاملعين.اإلسرتاباذي ،املرجعُالسابق.
(ُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابق.425/06 ،الثعليب ،مرجعُسابق.433/3 ،الواحدي ،مرجعُسابق.634/4 ،البغوي ،مرجعُسابق،
.303/4
(ُ)2ابنُجرير ،املرجعُالسابقُ.ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4057/7 ،السمرقندي ،مرجعُسابقُ.415/4 ،
(ُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابق.430/06 ،الثعليب ،املرجعُالسابقُ.البغوي ،مرجعُسابق.303/4 ،
(ُ)6ابنُعطية ،مرجعُسابق.472/3 ،
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وتعجزوينُ،وتلوموينُ،وتكذبوين(ُ،)0ومنهُقولُالشاعر(ُ ُ:)4
()4
()6
بم ْر ُدود
ي
ل
ـ
ف
صـاحبَ َّي َد َعـا لَ ْـومي َوتَـ ْفنيـديُ***
َ
َ
س َمـا فَ َ
ْ
يـا َ
ـات م ْـن أ َْمـري َ
َ

ُويقالُ:أفندهُالدهرُأيُ:أفسدهُوقالُابنُمقبلُ ُ:
()5
َدع َّ
ف اإلنسان بالدهـ ــر أَفْـنَـدا
اد فإنّـ ـ ـ ــه *** إذا ُك ـلِّ َ
ـل َمـا أ ََر َ
الد ْهـ َـر يَـ ْف َعـ ُ

()3

ُُُواملعىنُ:لوالُأنُتسفهوينُ:عنُابنُعباس(ُ.)7وقالُاحلسن(ُُ،)2وجماهد(ُ:)5هترمونُ.وقيلُ:تكذبونُ

عنُالضحاك(ُ ُ،)01

(ُ)0ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.432/06 ،البغوي ،مرجعُسابق.473/2 ،
(ُ)4يفُ(د)ُزيادة"هانئُبنُشكيمُالعدوي"ُ.هوُهانئُبنُشكيمُالعدوي ،هكذاُنسبهُأبوُعبيدة ،مرجعُسابق ،302/0 ،وروايتهُ
هناك"ُ:عنُأمر" ،بغريُإضافةُ.ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.434/06 ،ملُأجدُلهُترمجةُفاهللُاملستعانُ.

ايب{ُ:لَوَال ُأَ من ُتـ َفنِّد ِ
ُض معف َّ ِ ِ ٍ
ُ.وقَـ مول َُرابِعُ:
ال ُابمن م
(ُ)3قَ َ
ون}ُلوالُأنُتضعفواُرأيَ ،وقَالَه ُابمن ُإِ مس َح َ
ُ.والم َفنَد َ
ُاأل مَعَرِ ِّ م
ُالرأم ِي ُم من ُك َرب َ
اق َ
ضلِّلو َُن ،قَالَه ُأَبوُعبَـمي َدةَُ.وقالُاألخفشُ:تلوموينُوالتفنيدُ:اللومُوتضعيفُالرأيُوقالُاحلسنُوقتادةُوجماهدُأيضاُ:هترمونُوكلهُ
تَ
متقارب ُاملعىن ،وهو ُراجع ُإىل ُالتعجيز ُوتضعيف ُالرأي ُيقالُ :فنده ُتفنيدا ُإذا ُأعجزهُ .ابن ُأيب ُحامت ،مرجع ُسابق،

.326/04القرطيب ،مرجعُسابق.461/5 ،
(ُ)2الثعليب ،مرجعُسابق(ُ.436/3 ،منُأمر).املاوردي ،مرجعُسابق(ُ.77/3 ،منُأمري).
فُ"اإلفمـنَادُبالن ِ
ِّاسُأَفمـُنَدا"ُابنُ
لف
()3كذاُيفُاألصلُ.صدرُالبيتُموافق
َّ
ُيفُعجزه.د ِعُُ........إِذاُكلِّ َ
َ
ُملاُيفُاملخطوطُولكنُاخل َ
جرير ،مرجعُسابقُ.434/06 ،الثعليب ،مرجعُسابقُ.436/3 ،ابنُعطية ،مرجعُسابق.475/3 ،

فُاإلفسادُبالناسُأَفم مس َـداُُ.
انُ:دعاُالد م
ُمـاُأ ََر َادُفإنـ ـ ـ ــه…… إِذاُك ـلِّ َ
(ُ)6كذاُيفُاألصل.وروايةُالديو َ
َّهـ َـرُيـَ مف َعــل َ

(ُ)7عبدالرزاق ،مرجعُسابقُ 342/0 ،بزيادةُهترمونُ .ابنُجرير ،مرجعُسابقُ .434/06 ،الواحدي ،مرجعُسابقُ.633/4 ،
البغوي ،مرجعُسابق.303/4 ،
(ُ)2الثوري ،مرجعُسابقُ.026/0 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابقُ.326/04 ،الثعليب ،مرجعُسابقُ.433/ُ3 ،
()5سفيانُالثوري ،مرجعُسابقُ.026/0 ،ابنُجرير ،مرجعُسابق.433/06 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4052/ُ7 ،
(ُ)01ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.433/06 ،الثعليب ،مرجعُسابقُ .433/ُ 3 ،القيسي ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،مرجعُسابق،
.3630/3
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وقالُجريرُبنُعطية(ُ ُ:)0
()2

الهـ َـوى وأَطَلْتُم ـ ـ ـ ـ ـ ــا التَّـ ْفنيـ ـ ـ ــدا
ـالم وأَقْص َـراُ*** طَـ َ
يـا َعـاذ َّ
ـال َ
الم َ
لي َد َع ـ ـ ــا َ

ُأيُ:إفسادُالرأيُ،والفسادُيفُاجلسمُ:اهلرمُوذهابُالفعلُوالضعفُ،ويفُالفعلُ:الكذبُواللومُ
ِ
بالباطلُ،كماُقالُجريرُبنُعطية .وقوله تعالى{ :تَاللَّ ِهُإِن ِ
كُالم َق ِد ُِمي}ُأيُ:قالُالذينُ
يُض َالل َ
َ
َّكُلَف َ

ِ ِ
ف}ُ:تاهللُأيهاُالرجلُ ،إنكُمنُحب ُيوسف(ُ)3
يح ُيوس َُ
قالُهلمُيعقوبُمنُولده{إ ِّين َُألَجد ُ ِر َ

()3
(ُ )2
ِ
ُجاءَُ
وذ مكرهُ ،لفي ُخطئك ُذلك ُالقدمي ال ُتنساهُ ،وال ُتتسلى ُعنه ُوقوله تعالى{ :فَـلَ َّما ُأَ من َ
المب ِشريُأَلم َقاهُعلَىُوج ِه ِهُفَارتَدَُّب ِ
أيُ:فلماُأنُجاءُيعقوبُالبشريُمنُعندُابنهُيوسفُُ ،وهوُ
صريا}ُ
َ
َ َم م َ
َ
ُأبرده ُإليه(ُ ،)6وكان ُالربيد ُفيما ُذكرُ
املبشر ُبرسالة ُيوسفُ ُ ،وذلك ُبريد ُفيما ُذكرُُُ ،كان ُيوسف َ

(ُ)0جريرُبنُعطيةُبنُحذيفةُالريبوعيُأبوُحزرة ،منُمتيمُ،أشعرُأهلُعصرهُولدُوماتُيفُاليمامةُ(ُ 001-42هـ)ُوهوُمنُ
أغزلُالناسُشعراُ.ولقبُحذيفةُاخلطفىُ.ابنُقتيبةُالدينوريُ ،الشعر والشعراءُ ،مرجعُسابقُ.236/0ُ ،اجلمحي،مرجعُسابق،
ُ.457/4ابنُعساكرُ،مرجعُسابقُ.26/74 ،ابنُخلكان ،مرجعُسابقُ.340/0 ،الزركليُ،مرجعُسابق.005/4 ،
(ُ)4قالُالشيخُشاكرُتعليقاُ:ديوانه ،065ُ:منُقصيدةُلهُطويلة ،وروايةُالبيتُخطأُيفُالديوان ،صوابهُماُههناُ" ،وأقصرا"،
ُاملال َمةَُ)ُابنُجرير ،مرجعُسابقُ.436/06 ،الثوري ،مرجعُ
بالراء ،من"ُاإلقصار"ُ ،وهوُالكفُعنُفعلُالشيء(ُ.التَّـ مفنيـ ـ ـ ــدا-يـَ مع ِين َ

سابق.436/3 ،

(ُ)3مقاتل ،مرجعُسابق.331/4 ،
(ُ)2ابنُجرير ،مرجعُسابق.436/06 ،
(ُ)3ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4052،4055/7 ،
(ُ)6بردهُوأبردهُ:أرسلهُ.ابنُمنظور ،مرجعُسابق.202/7 ،
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والبشريُ :يهوذا ُبن ُيعقوب(ُ ،)0أخا ُيوسف ُألبيهُ ،قال ُابن ُعباس(ُ :)4البشري ُالربيدُ ،وهو ُقولُ

الضحاك(ُُ)3وجماهد(ُ ،)2

قالُالسدي(ُ:)3قالُيهوذاُ:أناُذهبتُبالقميصُُ،ملطخاُبالدمُإىلُيعقوبُ،فأخربتهُأنُيوسفُأكلهُ
()6
َ
ُعلَىُ
اه
ق
ل
أ
{
ُ
:
ه
ل
وقو
ُ
.
الذئبُ ،وأنا ُأذهب ُاليوم ُبالقميص ُفأخربه ُأنه ُحيُ ،فأفرحه ُكما ُأحزنته
ُ
م
َ
ُ
َ

ِ
َُّب ِ
أيُ:فرجعُوعادُ
صريا} ُ
َ
َو مج ِه ُه} ُيقولُ:البشريُألقىُالقميصُعلىُوجهُيعقوبُ.وقولُهُ{ُ:فَ مارتَد َُ

ِ ِ
ِ
اُالُتَـ معلَمو َُن}ُأيُ:قالُ
مبصراُبعينيه ُ،بعدُماُكانُقدُعميُ،قَ َُ
ُم َ
ال{أَ َملمُأَق ملُلَك ممُإ ِّينُأ مَعلَمُم َنُاللَّه َ

يعقوبُملنُكانُحبضرتهُحينئذُمنُولدهُ:أملُأقلُلكمُأنهُسريد ُعليُ ُيوسفُُ ،وجيمعُبيينُوبينهُُ،

وكنتمُأنتمُالُتعلمونُمنُذلكُماُكنتُأعلمهُُ،ألنُرؤياُيوسفُكانتُصادقةُُ،وكانُاهللُقدُقضىُ
أنُأ ِخَّرُأناُوأنتمُلهُسجوداُُ،فكنتُموقناُبقضائه(ُ .)7
ُوقوله تعالى{ :ياُأَبانَاُاستَـ مغ ِفرُلَنَاُذنوبـنَاُإِنَّاُكنَّاُخ ِ
اُفرقواُ
ني}ُأيُ:قالُو
اطئِ َُ
لدُيعقوبُالذينُكانو َّ
َ
َ
َ
َ َ م م

بينهُوبنيُيوسفُ:ياُأباناُسلُلناُربكُيعفُعنَّاُُ،ويسرتُعليناُذنوبناُاليتُأذنبناهاُفيكُويفُيوسفُُ،

ُوال ُيعاقبنا ُهبا ُيف ُالقيامة{ُ ،إِنَّا ُكنَّا ُخ ِ
ني} ُفيما ُفعلنا ُبه ُوبكُ ،فقد ُاعرتفنا ُبذنوبناُ ُ ،قالُ
اطئِ َُ
َ

يب}ُأيُ:سوفُأسألُريبُأنُيعفوُعنكمُذنوبكمُاليتُأذنبتموهاُ
َستَـ مغ ِفرُلَك مم َُرُِّ
فُأ مُ
يعقوبَ {ُ:س مو َ

(ُ)0جماهد ،مرجعُسابق ،صُ.211ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابقُ.4055/7 ،ابنُجرير ،مرجعُسابق.323/03 ،
(ُ)4ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4055/7 ،
(ُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابق.432/06 ،
(ُ)2قالُجماهدُ:يهوذاُبنُيعقوب.ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.432/06 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابقُ.4055/7 ،
(ُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.435/06 ،ابنُأيبُحامت ،املرجعُالسابق.
(ُ)6ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابقُ.4056/7 ،القيسي ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،مرجعُسابق.3634/3 ،الثعليب ،مرجعُسابق،
.436/3
(ُ)7ابنُجرير ،مرجعُسابق.326/03 ،
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لفُيفُالوقتُالذيُأخرُالدعاءُإليهُيعقوبُلولدهُباالستغفارُهلمُمنُذنبهمُ،
يفُويفُيوسف(ُ،)0واخت
َّ
فقالُابنُمسعودُوإبراهيمُالتيمي(ُ ُ)4
يجُ:إىلُالسحر(ُ،)3وقالُآخرونُ:أخرُذلكُإىلُليلةُاجلمعةُ،روىُعكرمةُعنُابنُعباسُعنُ
وابنُجر
َّ
يب} ُيقولُ :حىت ُتأيت ُليلة ُاجلمعة(ُ.)2
َستَـ مغ ِفر ُلَك مم َُرُِّ
رسول ُاهلل ُصلى ُاهلل ُعليه ُوسلمَ {ُ :س مو َ
ف ُأ م

(ُ)0ابنُجرير ،املرجعُالسابق.
(ُ)4إبراهيمُبنُيزيدُبنُشريكُالتيميُ،أبوُأمساءُ،اإلمامُ،القدوةُ،الفقيهُ،عابدُالكوفةُ،تويفُسنةُاثنتنيُوتسعنيُ،وقيلُ:سنةُأربعُ
وتسعنيُ،ملُيبلغُإبراهيمُأربعنيُسنةُيقالُ:قتلهُاحلجاجُ.البخاريُ،التاريخ الكبيرُ ،مرجعُسابق.332/0ُ ،ابنُحبانُ،مرجعُ
صالح)ُ،مرجعُسابق.325/0ُ،الذهيبُ،سير أعالم النبالءُ،
َسامي والكنى ْلإل َمام أ ْ
َحمد رَوايَة ابْنه َ
سابقُ.7/2،ابنُحنبلْ (ُ،األ َ
مرجعُسابق.61/3ُ،

ِ ِ
الص َالةِ ُفِ َيها.56/0ُ ،الدر المنثورُ
َس َحا ِر َُو َّ
للم مرَوِزيُ ،بَاب ُاال مست مغ َفا ِر ُبِ ماأل م
(ُ)3مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر ُ َ
للسيوطيُ ،بابُُ. 322/2ُ ،57قالُ:أخرجُأبوُعبيدُوسعيدُبنُمنصورُوابنُجريرُوابنُاملنذرُوابنُأيبُحامتُوالطرباينُعنُعبدُ
اهللُبنُمسعودُُ-رضيُاهللُعنهُُ-يفُقولهُ:سأستغفرُ{لَك مم َُرِّيب})ُقالُ:إنُيعقوبُعليهُالسالمُأخرُبنيهُإىلُالسحرُوأخرجُابنُ

فرُلكمُرِّيب}ُقالُ:أخرهمُإىلُالسحرُوكانُيصليُ
وفُأستَـ مغ
لهُ{س
م
املنذرُوابنُمردويهُعنُابنُعباسُُ-رضيُاهللُعنهماُُ-يفُقو َ
َ
بالسحرُوأخرجُأبوُالشيخُوابنُمردويهُعنُابنُعباسُُ-رضيُاهللُعنهماُُ-أنُالنيبُصلىُاهللُعليهُوسلمُسئلُ:ملُأخرُيعقوبُ

بنيهُيفُاالستغفارُقالُ:أخرهمُإىلُالسحرُألنُدعاءُالسحرُمستجابُُ.
(ُ)2السيوطي ،الدر المنثور ،مرجعُسابق.322/2 ،57 ،قالُ:وأخرجُابنُجريرُوأبوُالشيخُعنُابنُعباسُُ-رضيُاهللُعنهماُ
فرُلكمُرِّيب}ُيقولُ:حىتُتأيتُليلةُاجلمعةُ .
وفُأستَـ مغ
قالُ:قالُالنيبُصلىُاهللُعليهُوسلمُ:يفُقصةُقولُأخيُيعقوبُلبنيهُ{س
ُم
َ
َ

جُالرتمذيُوحسنهُواحلاكمُوصححهُوابنُمردويهُعنُابنُعباسُُ-رضيُاهللُعنهماُُ-قالُجاءُعليُبنُأيبُطالبُُ-رضيُ
ُ
وأخر
اهللُعنهماُ ُ -إىلُالنيبُصلىُاهللُعليهُوسلمُفقالُبأيبُأنتُوأميُتفلتُهذاُالقرآنُمنُصدريُفماُأجدينُأقدرُعليهُفقالُلهُ
رسولُاهللُصلىُاهللُعليهُوسلمُ:ياُأباُاحلسنُأفالُأعلمكُكلماتُينفعكُاهللُهبنُوينفعُاهللُهبنُمنُعلمتهُويثبتُماُتعلمتُيفُ
صدركُقالُ:أجلُياُرسولُاهللُفعلمينُقالُ:إذاُكانتُليلةُاجلمعةُفإنُاستطعتُأنُتقومُثلثُالليلُاألخريُفإنهُساعةُمشهودةُ
فرُلكمُرِّيب}ُيقولُ :حىتُتأيتُليلةُاجلمعةُ.وقدُضعفهُالشيخُ
الدعاءُفيهاُمستجابُوقدُقالُأخيُيعقوبُلبنيهُ{س
و
وفُأستَـغم
م
َ
َ
أمحدُشاكرُبعدُتعليقهُعلىُسندُالروايةُوقالُ:وقدُذكرهُابنُكثريُيفُتفسيره ُ ،277ُ:2مثُقال"ُ:وهذاُغريبُمنُهذاُالوجه،

ويفُرفعهُنظر ،واهللُأعلم" .وقالُالرتمذي"ُ:هذاُحديثُحسنُغريب ،الُنعرفهُإالُمنُحديثُالوليدُبنُمسلم"ُ.ورواهُاحلاكمُيفُ
المستدرك ُ.306ُ:0مثُقال"ُ:هذاُحديثُصحيحُعلىُشرطُالشيخني ،وملُخيرجاه".وقدُعلقُالذهيبُفقالُ"ُ:هذاُحديثُ
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ُالرِحيمُ} ُيقولُ:إنُريبُهوُالستريُعلىُذنوبُالتائبنيُإليهُمنُذنوهبمُ،
وقولُهُ{ُ:إِنَّه ُه َو ُالمغَفور َّ
الرحيمُهبمُأنُيعذهبمُهباُبعدُتوبتهمُمنها(ُ .)0

وقدُتضمنتُاآلياتُالبيانُعماُتوجبهُاحملبةُمنُتنسمُالرائحةُطلباُللفرجُمنُجهتهاُوردُالصارفُ
عنهاُ،والبيانُعماُيوجبهُاستبعادُالشيءُمنُنسبهُلصاحبهُإىلُالطمعُفيهُمعُطولُمدتهُاليتُتوجبُ
اليأسُ،والبيانُعماُيوجبهُمتامُالنعمةُيفُالبشارةُبتبليغُاحملبةُيفُالولدُمنُردُالبصرُبعدُذهابهُتفضالُُ
منُاهللُبهُومعجزةُتدلُعلىُنبوةُصاحبهُوجاللتهُعندُربهُ،والبيانُعماُيوجبهُقبحُاخلطيئةُيفُالفعلُ
منُطلبُاالستغفارُمباُيزيلُمعرهتاُعنُالنفسُويسقطُالتَُّبِعةُبالضرُإىلُالفوزُبالنفعُالذيُيك ُونُمنُ
قبلُاهللُعزُوجلُ،والبيانُعماُتوجبهُحاجةُالسائلُمباُجيوزُيفُاحلكمةُمنُالعِ َدةُبهُملاُيفُذلكُمنُ
اإلحسانُإىلُصاحبهُواألخذُبالفضلُعليهُ ُ.
القول في الوقف و التمام
ُ
ون}ُُكاف(ُ ،)4وكذا ُ{ ِ
ك ُالم َق ِد ُِمي} ُ({ُ ،)3فَارتَ َّد ُب ِ
صريا}كاف(ُ ،)2وكذاُ
{لَ موَال ُأَ من ُتـ َفنِّد ُِ
ض َالل َ
َ
م َ

اُالُتَـعلَمو َُن}({ُ،)3خ ِ
ني}ُ ُ
اطئِ َُ
{ َم َ م
َ

منكرُشاذ ،أخافُالُيكونُموضوعا .وقالُأيُالشيخُشاكرُ:وملُجندُأحداُرواهُعنُالوليدُبنُمسلمُغريُسليمانُ.واهللُأعلمُ.
...بتصرفُ.ابنُجرير ،مرجعُسابق.464/06 ،
(ُ)0ابنُجرير ،مرجعُسابق.325/03 ،
(ُ )4قال:حسن ،النحاس ،القطع واالئتناف ،مرجع ُسابق ،صُ .336الداين ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،مرجع ُسابق،
صُ.331األنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،مرجعُسابق ،صُُ.057األمشوين ،مرجعُسابق ،ص.057
(ُ )3قالُ :حسن ،النحاس ،القطع واالئتناف ،املرجع ُالسابقُ .الداين ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجع ُالسابقُ .قالُ:
حسن ،األنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،املرجعُالسابقُ.األمشوين ،املرجعُالسابق.
(ُ)2قالُ:حسن ،األنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،املرجعُالسابقُ.األمشوين ،املرجعُالسابق.
(ُ )3قالُ :حسن ،النحاس ،القطع واالئتناف ،املرجع ُالسابقُ .الداين ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجع ُالسابقُ .قالُ:
حسن ،األنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،املرجعُالسابقُ.املرجعُالسابق.
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(،)0
ُالرِحيمُ}(ُ .)4
حسن ُوكذاُ{المغَفور َّ

وقولُهُ عز وجل:
ﮋ ﭻ ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ ﮅ ﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌ
ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗﯘ ﯙ ﯚ
ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ
ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ ﯲ ﯳ ﯴ ﯵ ﯶ ﯷ ﯸ ﯹ ﯺ ﯻ ﯼﯽ ﯾ
ﯿ ﰀﰁﰂﰃﰄﰅ ﰆﰇﰈﰉﰊ ﰋﰌﰍ ﮊ

{إِلَمي ُِه}متعلق

ُبـ{آََوى}{،أَبَـ َويمُِه}نصب

ُبـ{آََوى}،

ِ
صَُر}
ُو{م م

ُنصبُ

(،)3
ُشاءَُاللَّهُ}شرطُجيوزُأنُيكونُماتقدمُجوابه(ُ،)2
بـ{ مادخلوا}وهيُالُتنصرفُفلمُينون ُ{إِ من َ

ني} ُنصبُعلىُاحلالُمنُالضمريُيفُ{ مادخلوا}ُ،و{ أَبَـ َويمُِه}ُ
وجيوزُأنُيكونُحمذوفاُ،و{آَِمنِ َُ

نصب ُبـ"رفع"ُ ،و{ َعلَى} ُمتعلق ُبـ"رفع"َ {،و َخُّروا} ُمعطوف ُعلى ُ"رفع"ُ ،و{لَهُ}متعلق ُبـُ

"خروا"{،س َّجدا}نصبُعلىُاحلالُمنُالضمريُيفُخروا(ُ،)3و{لَهُ}متعلقةُبـُ"خروا"ُ،واهلاءُتعودُ
(ُ)0قالُ:كافُاألنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،مرجعُسابقُ،صُ.057وكذاُاألمشوين ،مرجعُسابقُ،ص.057
(ُ )4النحاس ،القطع واالئتناف ،مرجع ُسابقُ ،صُ .336قالُ :كاف ُالداين ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجع ُالسابقُ.
األنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،املرجعُالسابقُ.تامُعندُاألمشوين ،املرجعُالسابق.
(ُ)3الزجاج ،مرجعُسابقُ.022/0 ،الصبان ،مرجعُسابق.374/3 ،
َّحاسُ،معاني القرآن الكريم ،مرجعُسابق.232/3 ،
(ُ)2الن َّ
(ُ )3الزجاج ،مرجع ُسابق.333/3 ،النحاس ،إعراب القرآن ،مرجع ُسابقُ .414/3 ،القيسي ،مشكل إعراب القرآن،
.236/4
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علىُيوسف(ُ ،)0يقالُ:خر ُالرجلُخرورا ُإذاُسقطُ،وخر ُاملاءُخريرا ُإذاُجاءُصوتُجريه(َ {ُ ،)4ه َذاُ
اي} ُواهلاءُ
اي} ُابتداء ُوخربِ {ُ ،م من ُقَـمبلُ}غاية ُو { ِم مُن} ُمتعلقة ُبـ{تَأم ِويل ُرمؤيَ َُ
تَأم ِويل ُرمؤيَ َُ
ين}ُ
َخَر َج ِ ُ
واأللفُمفعولُ{ َج َعلَ َها} ُومهاُعائدتانُعلىُالرؤياُ،و{ َحقًّا} ُمفعولُثاينُ،و{إِ مُذ ُأ م

ِ
ين}َ {ُ،و َجاءَُبِك ممُ
َخَر َج ِ ُ
ظرفُالعاملُفيه{أحسن}ِ {ُ،م َن ِّ
ُالس مج ُِن}{ُ،م َُن} ُمتعلقةُبـ{أ م

غ}ُ،
ِم َن ُالمبَ مد ُِو} ُحرفاُاجلرُمتعلقان ُبـ ُجاءُ ،و { ِم من ُبعد}(ُ )3معطوف ُعلى ُاألوىل{ُ ،أَ من ُنَـَزَُ
يت} ُظرفان ُمعطوف ُأحدمهاُ
ني ُإِ مخ َوِ ُ
{أَ مُن} ُيف ُموضع ُجر ُبإضافة ُ{بعد} ُإليها{ُ ،بَـمي ِين َُوبَـ م َ

غ}{ُ ،إِ َّن َُرِّيب ُلَ ِطيف ُلِ َما ُيَ َشاءُ}الالمُيف ُ{لِ َما} ُمتعلقة ُبـُ
علىُاآلخرُ ،العامل ُفيهما ُ{نَـَزَُ

ك} ُمتعلقُ
ُاحلَكِيمُ} ُنظريُماُتقدمِ { ،م َن ُالمم مل ُِ
{لَ ِطيفُ} ُوماُمبعىنُالذي{ ،إِنَّه ُه َو ُالم َعلِيم م
ين}{ُ ،فَ ِ
ات} ُنداء ُمضاف(ُ،)2
ُالس َم َاو ُِ
ين}معطوف ُعلى ُ{آَتَـميتَِ ُ
ين}َ { ،و َعلَّ ممتَِ ُ
بـ{آَتَـميتَِ ُ
اطَر َّ

ت ُولِيِّ ِ
يُيف ُّ
ين} ُسؤالُ
يف} ُمتعلقةُبـ { َولِيِّي}{ُ،تَـ َوفَِّ ُ
اُو ماآلَ ِخَرُةِ} ُابتداءُوخربُ،و {ِ ُ
ُالدنمـيَ َ
{أَنم َ َ
وطلب(ُ ُ،)3

(ُ)0األنباري ،مرجعُسابق.22/0 ،
(ُ)4احلمريي ،مرجعُسابق.0623،0622/3 ،الزخمشري ،أساس البالغة ،مرجعُسابق.432/0 ،
("ُ)3حال"ُدرويشُ،مرجعُسابق"ُ.36/3ُ،جارُوجمرورُمتعلقُبـُجاء"ُصايفُ،مرجعُسابق.62/03ُ،
َّحاسُ،إعراب القرآن ،مرجعُسابق.403/4 ،
(ُ)2الزجاج ،مرجعُسابقُ.031/3 ،الن َّ
اُهلُهوُطلبُللوفاةُيفُاحلالُأمُالُعلىُقولنيُ :
( )3فائدةُ:واختلفو
َ

أحدمهاُ:أنهُسألُاهللُالوفاةُيفُاحلال ،قالُقتادةُ:ملُيسألُنيبُمنُاألنبياءُاملوتُإالُيوسفُقالُأصحابُهذاُالقولُوإنهُملُيأتُ

عليهُأسبوعُحىتُتويفُ .
والقولُالثاينُ:أنهُسألُالوفاةُعلىُاإلسالمُوملُيتمنُاملوتُيفُاحلالُقالُاحلسنُإنهُعاشُبعدُهذهُسننيُكثريةُفعلىُهذاُالقولُ
يكونُمعىنُاآليةُتوفينُإذاُتوفيتينُعلىُاإلسالمُفهوُطلبُألنُجيعلُاهللُوفاتهُعلىُاإلسالمُوليسُيفُاللفظُماُيدلُعلىُأنهُ
طلبُالوفاةُيفُاحلال ،قالُبعضُالعلماءُوكالُالقولنيُحمتملُألنُاللفظُصاحلُلمأمرينُوالُيبعدُمنُالرجلُالعاقلُالكاملُأنُيتمىنُ
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فلهذاُجزمُحىتُحذفتُمنهُاأللفُاملنقلبةُمنُالياء(ُ،)0و{م مسلِما}ُنصبُعلىُاحلال(ُ)4منُالياءُ

ني} ُالباء ُمتعلقة ُبـُأحلقينُ ،وألفهُألفُ
الصاحلِِ َُ
ين}ُ ،و{تَـ َوفَِّ ُ
يف ُ{تَـ َوفَِّ ُ
ين} ُالعاملَ {ُ ،وأ م
َحلِ مق ِين ُبِ َّ
ِ
ب} ُابتداء ُوخربُ ،واإلشارة ُبذلك ُإىل ُما ُأنبأ ُبه ُمن ُقصة ُيوسفُ
ك ُِم من ُأَنمـبَ ِاء ُالمغَمي ُِ
قطعَ {ُ ،ذل َ

خياطب ُبه ُحممدا ُصلى ُاهلل ُعليه ُ(ُ ،)3و { ِم ُن} ُمتعلقة ُمبعىن ُاالستقرار{ُ ،ن ِ
ك} ُفعلُ
وح ِيه ُإِلَمي َُ
م

مستقبلُيفُموضعُاحلالُ،وإنُشئتُخ ُربا ُبعدُخربُ،وإنُشئتُجعلتُنوحيهُاخلرب(ُ،)2ويكونُمنُ
وح ُِيه}ُ،واهلاءُنصبُبـ{ن ِ
الغيبُمتعلقاُبـ {ن ِ
ك}ُمتعلقُبـ
وح ُِيه}ُوهيُراجعةُإىلُذلكُ،و{إِلَمي َُ

ِِ
ت ُلَ َديم ِه مُم} ُما ُحرف ُنفي{ُ ،لَ َديم ِه مُم}ظرف ُملا ُقرب ُيف ُموضع ُخربُ
{نوح ُيه}َ {ُ ،وَما ُكنم َ
َمجَعواُأ مَمَره مُم}{ُ،إِ مُذ}ظرفُأيضاُ،العاملُفيهُماُعملُ
{كمن َُ
ت}والعاملُفيهُلالستقرار{ُ،إِ مذ ُأ م
َّاس}ُ
َمجَعوا}َ {ُ،وه مُمُميَمكرو َُن}ابتداءُوخربَ {ُ،وَماُأَ مُكثَـرُالن ُِ
يفُلديهم{ُ،أ مَمَره مُم}ُنصبُبـ {أ م

املوتُلعلمهُأنُالدنياُولذاهتاُفانيةُزائلةُسريعةُالذهابُوأنُنعيمُاآلخرةُباقُدائمُالُنفاذُلهُوالُزوالُوالُمينعُمنُهذاُقولهُصلىُ
ِ
لكنُلِيـق ِلُ:اللَّه َّمُأَحيِِينُماُ َكانَ ِ
تُلِضٍّرُنـََزَلُبِِه ُِيف ُّ
ُيلَ ،وتَـ َوفَِّينُإِ َذُاُ
ُخ مريا ِ ُ
ت م
َحدكمُالم َم مو َ
ُاحلَيَاة َ
م َ
ُالدنمـيَاَ ،و م َ
اهللُعليهُوسلمُ«ُ:الُيـَتَ َم َّنُأ َ
ِ
ض َل"ُ»ُأخرجهُمسلمُيفُالذكرُوالدعاءُوالتوبةُبابُكراهةُمتينُاملوتُلضرُنزلُبهُرقمُُ.4621فإنُمتينُ
ُخ مريا ُِيل َُوأفم َ
َكانَتُالم َوفَاة َ
املوت ُعند ُوجود ُالضر ُونزول ُالبالء ُمكروه ُوالصرب ُعليه ُأوىل ُوقولهُ{ُ :وُأَ محلِمق ِين ُبِ َّ ِِ
ني} ُأراد ُبه ُبدرجة ُآبائه ُوهم ُإبراهيمُ
الصاحل َ
َ
وإسحاقُويعقوبُ -عليهمُالصالةُوالسالمُ ...-بتصرف.ذكرهُاخلازن ،مرجعُسابق.332/4 ،وبنحوُهذاُأيُقصةُدفنهُذكرهُ
دونُاألقوالُالبغوي ،مرجعُسابق.306/4 ،القرطيب ،مرجعُسابق.421/5 ،
(ُ)0الدعاس ،مرجعُسابق.017/4 ،
(ُ)4النحاس ،إعراب القرآن ،مرجعُسابقُ.73/4 ،اخلراط ،مرجعُسابق.341/4 ،
َّحاسُ،إعراب القرآن ،مرجعُسابقُ.403/4 ،
(ُ)3الزجاج ،مرجعُسابقُ.031/3 ،الن َّ
(ُ)2الزجاج ،مرجعُسابق.031/3 ،النحاس ،إعراب القرآن ،املرجعُالسابق.
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(ُ )0
ت}(ُ )4على ُأن ُيؤمنوا ُوهتديهمُ
ص َُ
و
ل
و
{
ُ
ار،
ر
الستق
با
ُ
متعلق
ني}خرب ُما
اسم ُماِ{ُ ،مب مؤِمنِ َُ
َ
ُحَر م
َم َ

{ َولَ مُو}ُُفيهاُمعىنُالشرطُميتنعُهباُالشيءُالمتناعُغريهُ .
القول في المعنى والتفسيرُ :
ُ

ُُُاملعىن ُ-واهلل ُأعلمُ :-فلما ُدخل ُيعقوب ُوولده ُوأهله ُعلى ُيوسف ُ{آََوى ُإِلَمي ِه ُأَبَـ َويمُِه} ُأيُ:

ِ
ِ
صَر ُإِ منُ
ُشاءَ ُاللَّه ُآَِمنِ َُ
صَر ُإِ من َ
ضمهماُإليهُ{ َوقَ َال م
ني}ويقالُ:كيفُقالُهلمُ{ مادخلواُم م
ُادخلواُم م

َشاء ُاللَّه ِ
ني}بعدُماُقدُدخلوها ألنهُقيلُملاُضمُإليهُأبويهُقالُهلمُهذاُالقولُإذُاخلربُبه؟ُقيلُ
ُآمنِ َُ
َ

يفُذلكُخالفُُ ،وقالُبعضهمُ:إنُيعقوبُإمناُدخلُعلىُيوسفُهوُوولدهُ ،وآوىُيوسفُأبويهُ
إليهُقبلُدخولُمصرُ.قالواُ:وذلكُأنُيوسفُتلقَّىُأباهُتكرمةُلهُقبلُأنُيدخلُمصرُ،فآواهُإليهُ،مثُ
ِ
ني}ُقبلُالدخولُ،هذاُمعىنُقولُالسدي(ُ ُ،)3
ُشاءَُاللَّهُآَِمنِ َُ
صَرُإِ من َ
قال {ُ:مادخلواُم م
السبَ ِخي(ُ ُ )2قالُ :ملا ُألقي ُالقميص ُعلى ُوجهه ُارتد ُبصرياُ ،وقالَ { :وأمت ِوين ُبِأ مَهلِك ممُ
وروى ُ
ُفرقد ُ َّ

ني} ،فحُمل ُيعقوب ُوإخوة ُيوسفُ ،فلما ُدنا ُيعقوبُ ُأُخرب ُيوسفُ ُأنه ُقد ُدنا ُمنهُ ،فخرجُ
َمجَعِ َُ
أم
يتلقاهُ،وركبُمعهُأهلُمصرُ،وكانواُيعظمونهُ،فلماُدناُأحدمهاُمنُصاحبهُ،وكانُيعقوبُميشيُوهوُ
كأُعلىُرجل ُمنُولدهُيقالُلهُيهوذاُقالُ:فنظرُيعقوبُإىلُاخليلُوالناسُفقالُ:ياُيهوذاُ،هذاُ
ٍُ
يتو
فرعونُمصر؟ُقالُ:الُ،هذاُابنك!ُقالُ:فلماُدناُكلُواحدُمنهماُمنُصاحبهُ،فذهبُيوسفُيبدؤهُ
َّحاس،إعراب القرآن ،املرجعُالسابق.
(ُ)0الن َّ
(ُ)4يفُ(د)ُزيادة"اعرتاضُأيُولوحرصت".
(ُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.360/0 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4411،4410/7 ،
ِ
ُالسبَ ِخي ،أَبو ُيَعقوب ُالمبَ م ِ
منكرُ
(ُ )2فَرقَد ُبمن ُيَعقوب َّ
صري ُاحلائك( ،تُ 031-040ه) ُأحد ُالعبَّاد ُاألعالم ُوكان ُضعيفاَ ُ ،
احلديثُوَكا َن ُأصلهُمنُأرمينيةُ .ابنُسعدُ،مرجعُسابقُ.021/7 ،الذهيبُ،تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالمُ،مرجعُ
سابق.221/3 ،
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بالسالمُ،فمنعُمنُذلكُ،وكانُيعقوبُأحق ُبهُمنهُوأفضلُ،فقالُ:السالمُ"عليه"(ُ ُ)0ياُذاهبُ ،ياُ
ذاهبُاألحزانُعينُ ،هكذاُقال"ُ:يا ُذاهبُيريدُياُمذهبُاألحزانُعين"(ُ)4وقالُآخرونُ:بلُقوله:
يب}ُقالواُ:وهوُمنُاملؤخرُ
َستَـ مغ ِفرُلَك مم َُرُِّ
ُشاءَُاللَّهُ}ُاستثناءُمنُقولُيعقوبُلبنيهُ{ َُس مو َ
{إِ من َ
فُأ م
يب}(ُ )3إن ُشاء ُاهللُ
َستَـ مغ ِفر ُلَك مم َُرُِّ
الذي ُمعناه ُالتقدمُ .قالواُ :وإمنا ُمعىن ُالكالمُ :قالَ {ُ :س مو َ
ف ُأ م

ُالرِحيمُ}{ ،فَـلَ َّماُدخلواُعلَىُيوسفُآَوىُإِلَي ِهُأَبـوي ِهُوقَ َال م ِ
صَُر}ُُ،ورفعُ
{إِنَّهُه َوُالمغَفور َّ
ََ َ
ُادخلواُم م
َ َ م ََم َ
أبويهُ،وهوُمعىنُقولُابنُجريج(ُ،)2والوجهُقولُالسديُ :إذ ُالُتقدميُفيهُوالُتأخريُ،وإذاُصحتُ
املعاينُعلىُالرتتيبُفليسُجيبُمحلهاُعلىُخالفهُ،وقيلُيفُأبويهُأبوهُوخالتهُألن ُأمُيوسفُكانتُ
ماتتُقالهُالسدي(ُ،)3وقالُابنُإسحاق(ُ:)6أبوهُوأمهُ .
ِ
ش}ُقيلُ:علىُالسرير(ُ،)7قالهُالسدي(ُ،)2وجماهد(ُ ُ)5
ُعلَىُالم َع مر ُِ
ُوقولُهَُ { :وَرفَ َعُأَبَـ َويمه َ

(ُ)0كذاُيفُاألصل"عليه"ولعلُالصوابُ"عليك"كماُنصُابنُجرير ،مرجعُسابق.463/06 ،الثعليب ،مرجعُسابق،432/3 ،
وللسياقُ-واهللُأعلم.
(ُ)4ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.463/06 ،وقولهُ:ياذاهبُاألحزانُعينُ.يريدُياُمذهبُاألحزانُعينُ.وهىُهكذاُيفُابنُجريرُ:
"ياُمذهبُاألحزانُعىن"،.تاريخ الرسل والملوك ،مرجعُسابق.364/0 ،
( )3فائدةُ:بيان أن اهلل غافر الذنب وقابل التوب من عباده إذا هم استغفروه وتابوا اليه سبحانه و-تعاىل ،ووجوب االستغفار عند
الذنب وندبه واستحبابه يف سائرُاألوقات ملا حيصل من التقصريُ.نصرُواهلاليل ،مرجعُسابق.223/0 ،
(ُ)2القرطيب ،مرجعُسابق.463/5 ،
(ُ)3ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4410/7 ،
(ُ)6ابنُكثري ،تفسير القرآن العظيم ،مرجعُسابق.333/2 ،
(ُ)7عبدالرزاق ،مرجعُسابق.342/0 ،
(ُ)2ابنُجرير ،مرجعُسابق.467/06 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4410/7 ،القيسي ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،مرجعُسابق،
.3632/3
(ُ)5جماهد ،مرجعُسابقُ.210/0 ،مقاتل ،مرجعُسابقُ.012/3 ،الثوري ،مرجعُسابق.027/0 ،
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ني}أيُ:مماُكنتمُفيهُيفُباديتكمُمنُاجلدبُوالقحطُوقولُهُُ:
وقتادة(ُ)0وابنُعباس(ُ،)4وقولُهُ{ُ:آَِمنِ َُ

{ َو َخُّرواُلَه ُس َّجدا} ُيقولُ:خر ُيعقوبُوولدهُوأمهُليوسفُسجدا(ُ ،)3وقالواُ:كانُذلكُحتيتهمُ،

وقالُابنُزيد(ُ:)2السجودُليسُقوله(ُُُ)3كماُسجدتُاملالئكةُآلدمُ،فبشرفهُ،الُسجودُعبادةُ ،وقالُ
أعشىُبينُثعلبة(ُ ُ:)6
()7

ـارا
فَـلَ َّم ــا أَتَانَــا بُـ َع ْي ـ َد ال َكـ َـرىُ***ُ َسـ َ
عمـ َ
ـج ْدنَا لَــهُ َوَرفَـ ْعنَــا َ

ِ
أيُ:قالُيوسفُألبيهُ:هذاُالسجودُالذيُسجدتُ
اي ُِم من ُقَـمبلُ} ُ
َ
{ َوقَ َال ُيَاُأَبَت َ
ُه َذاُتَأم ِويل ُرمؤيَ َ

أنتُوأميُوإخويت ماُآلتُإليهُرؤيايُاليتُكنتُرأيتها ،وهيُقبلُصنيعُإخوتهُبهُماُصنعوا{ُ،قَ مدُ

(ُ)0عبدالرزاق ،مرجعُسابق.342/0 ،
(ُ)4ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4410/7 ،
(ُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابق.332/03 ،
ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ
َسلَم ُموَىل ُعمر ُبم ِن م َّ ِ
ُهارو َُنُ ،وزيدُأبوهُهوُابنُأسلمُالعدويُ:
)ُعمبد َّ
(َ 2
يفُبِالم َمدينَة ُِيف ُأ ََّول ُخ َالفَُة َ
ُاخلَطابُ.تـو َِّ
ُالر ممحَ ِن ُبمن َُزيمدُبم ِنُأ م َ َ م َ َ
الفقيهُالعابدُاملفسر ،موىلُعمرُبنُاخلطابُرضيُاهللُعنهُكانُمنُكبارُالتابعنيُالذينُعرفواُبالتفسريُوالعبادة ،وكانتُلهُحلقةُ
للفتوىُوالعلمُباملدينةُجيلسُفيهاُالعلماءُ ،ولهُتفسريُيرويهُعنهُابنهُعبدُالرمحن( .ت036ُ:ه)ُ.الذهيب ،سير أعالم النبالء،
مرجعُسابقُ.306/3 ،الزركليُ،مرجعُسابق.36/3ُ،
(ُ)3كذاُباألصلُ"قوله"ُوهيُزائدةُعلىُالسياقُ.ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.471/06 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابقُ.4414/7 ،
(ُ)6البيتُمنُقصيدتهُيفُمتجيدُقيسُبنُمعدُيكرب ،وكانُخرجُمعهُيفُبعضُغاراته ،فكادُاألعشىُأنُيؤسر ،فاستنقذهُقيس،
فذكرُذلكُفقالُ:فَـياُلَيـلَة ُِيل ُِيفُلَعلَ ٍعُ َكطَو ِ
ُالغَ ِر ِ
اُفلماُأَتَاناُو"ُلَ معلَ ٍع"ُمكانُبنيُالكوفةُوالبصرةُ.يذكرُيفُالبيتُ
ف ُ
ُاإلس َار َّ
يب َ
َ م َ م
ُخيَاف َ
م
األولُقلقهُوشدةُنزاعهُوحريته ،ملاُتأخرُقيس ،وقدُكادُهوُيقعُيفُأسرُالعدو ،فلماُجاءُقيسُاستنقذهُومنُمعه ،فسجدواُلهُ
وحيوهُ.و"ُالعمار"ُخمتلفُيفُتفسريُقيلُ:هوُالعمامةُأوُالقلنسوة ،وقيلُالرحيانُيرفعُللملكُحيياُبه ،وقيلُ:رفعناُأصواتناُبقولناُ:
"عمركُاهلل".ابنُجرير ،مرجعُسابق.471/06 ،الثعليب ،مرجعُسابق.435/3 ،
ُعلىُاهلامشُوصوبهُ"الع َمـ َـارا"ُوهوُالصوابُ -إنُشاءُاهللُ -ملاُوردُيفُاملصادرُ
)ُكذاُيفُاألصلُ"عمـ َـاراُ"ُ.وضربُالناسخ
(7
َ
َ
التالية ،ابنُدريد ،مرجعُسابقُ.774/4 ،ابنُفارس،مجمل اللغة ،مرجعُسابقُ.645/0 ،اجلوهري ،مرجعُسابقُ.732/4 ،
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جيءُتأويلهاُعلىُالصحةُ،واختلفُيفُاملدةُاليتُكانتُبنيُ
ُحقًّا}أيُ:قدُحققهاُريبُ،مب
َّ
اُرِّيب َ
َج َعلَ َه َ
رؤياُيوسفُوبنيُتأويلهاُ،فقالُبعضهمُ:مدة ُذلكُأربعونُسنةُ،قالهُسلمانُالفارسي(ُ ،)0وهوُقولُ

عبدُاهللُبنُشداد(ُ ،)4وقالُآخرونُ:مدةُذلكُمثانونُسنةُ،وهوُقولُاحلسن(ُ )3وحسنُبنُفرقد(ُُ)2
وفضيلُبنُعياض(ُ ،)3وقالُاحلسن(ُ:)6ألقيُيوسفُيفُاجلبُوهوُابنُسبعُعشرة ُسنةُ ،فغابُعنُ
أبيهُمثاننيُسنةُ،وعاشُبعد ُأن ُمجعُاهللُمشلهُثالثاُوعشرينُسنةُ ،وماتُوهوُابنُعشرينُومائةُسنةُ
()7
ُالس مج ِنُ
أ
ُ
د
ق
و
{
:
ه
ل
وقو
ُ
ُسنة
عشرة
ُ
ُمثاين
ُذلك
:مدة
وقال ُابن ُإسحاق
ُ
َ
م
َخَر َج ِين ُِم َن ِّ
ُ
َح َس َن ُِيب ُإِ مذ ُأ م
َ م

(ُ)0سلمانُالفارسيُ:صحايبُت36ُ:ه ــُ.منُمقدميهمُ.كانُيسميُنفسهُسلمانُاإلسالمُ.أصلهُمنُجموسُأصبهانُ.وهوُ
الذيُدلُاملسلمنيُعلىُحفرُاخلندقُيفُغزوةُاألحزاب ،قالُرسولُاهللُصلىُاهللُعليهُوسلمُ"ُ:س ملمان ُِمنَّاُأَهل ُالمبـي ِ
ت ُ"ُ.أبوُ
م َ َم
ََ
نعيم ،معرفةُالصحابة ،مرجعُسابقُ.0347/3 ،ابنُعبدُالرب ،مرجعُسابقُ.637-632/4 ،ابنُاألثريُأبوُاحلسنُعزُالدين،
أسد الغابة( ،بريوتُ:دارُالفكر0215 ،هـ0525-م).301/4 ،
ِ
ِ
ُتابعيُأهل ُالكوفةُ
وعدهُخليفةُيف
(ُ)4عبدُاهللُبنُشدادُبنُاهلادُالليثيُأبوُالوليدُاملدين(ُ.تُُ 51-20ه)ُكانُيأيتُالكوفة،
ِ
وقالُابنُسعدُيفُالطبقةُاألوىلُمنُتابعيُأهلُاملدينةُ.ابنُعساكرُ،تاريخ دمشقُ،مرجعُسابقُ.021/45 ،الذهيب ،سير أعالم
النبالء ،مرجعُسابقُ.270/2 ،ابنُحجرُالعسقالينُ،هتذيبُالتهذيبُ،مرجعُسابق.430/3ُ،
(ُ)3القيسي ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،مرجعُسابقُ.3621/3 ،املاوردي ،مرجعُسابقُ.24/3 ،فخرُالدينُالرازي ،مرجعُ
سابق.304/02 ،
(ُ)2هوُابنُاحلسنُ ،حممدُبنُاحلسنُبنُفرقدُالشيباينُموالهمُالكويفُالفقيهُالعالمةُ ،مفيتُالعراقنيُ ،أبوُعبدُاهللُ ،صاحبُأيبُ
حنيفةُ.أحدُاألعالمُ 051-020(ُ.ه)ُ.يرتجمُألبيهُألنُأباهُملُيكنُفقيهاُولكنُابنهُُ.ابنُعساكرُ ،تاريخ دمشقُ ،مرجعُ
سابقُ.326/03ُ ،والذيُيرتجمُعنُابنهُحممدُ ،الذهيبُ ،ميزان االعتدال في نقد الرجالُ ،مرجعُسابقُ.303/3ُ ،الذهيبُ،
تاريخ اإلسالم َوَوفيات المشاهير َواألعالمُ ،مرجع ُسابقُ .532/2ُ ،ابن ُحجر ُالعسقالينُ ،لسان الميزانُ ،مرجع ُسابقُ،
ُُ.040/3
(ُ)3الفضيلُبنُعياضُالتميميُالريبوعيُ ،أبوُعليُولدُيفُمسرقندُ ،ونشأُبأبيوردُ ،ودخلُالكوفةُوهوُكبريُمثُسكنُمكةُوتويفُ
هبا(.تُ027ُ:ه)ُ.كانُثقةُيفُاحلديث.ابنُسعدُ،مرجعُسابقُ.23/6،الذهيبُ،سير أعالم النبالءُ،مرجعُسابق.240/2ُ،
(ُ)6ابنُجرير ،مرجعُسابق.472/06 ،
(ُ)7ابنُجرير ،مرجعُسابق.473/06 ،
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َو َجاءَُبِك مم ُِم َنُالمبَ مد ُِو}يقولُتعاىلُخمرباُعنُقي ِلُيوسفُ:وقدُأحسنُاهللُيفُإخراجهُإيايُمنُالسجنُ

الذيُكنتُفيهُحمبوساُ،ويفُجميئهُبكمُمنُالبدوُ.وذكرُأنُمسكنُيعقوبُوولدهُكانُبباديةُفلسطنيُ
قالُذلكُابنُإسحاق(ُ)0وقيلُ:بأرضُكنعانُأهلُمو ٍ
اشُوبريةُقالهُجماهدُوقتادة(ُ،)4وقيلُأنُيعقوبُ
دخلُمصرُهوُومنُمعهُمنُأوالدهُوأهاليهمُوأبنائهمُيومُدخلوهاُ ،وهمُأقل ُمنُمائةُ،وخرجواُيومُ

خرجواُوهمُزيادةُعلىُستمائةُألفُ،كماُرويُعنُحممدُبنُكعبُالقرظي(ُُ)3وعبدُاهللُبنُمسعودُ،

يت} أيُ:أفسدُماُبيينُوبينهمُ ،ومحلُبعضناُ
ني ُإِ مخ َوِ ُ
وقولُهُِ {ُ:م من ُبَـ مع ِد ُأَ من ُنَـَز َ
غ ُالشمَّيطَان ُبَـمي ِين َُوبَـ م َ

على ُبعض({ُ ،)2إِ َّن َُرِّيب ُلَ ِطيف ُلِ َما ُيَ َشاءُ} ُمن ُاألشياءُ ،ومن ُلطفه ُوصنعه ُأن ُأخرجين ُمنُ
الرقُواإلسار(ُ،)3إنُ
السجنُ،وجاءُبأهليُمنُالبدوُومنُب ُِ
عدُالدارُ،وبعدُماُكنتُفيهُمنُالعبوديةُو ِّ
ريب ُهو{الم َعلِيمُ}مبصاحل ُخلقه ُوغري ُذلك ُال ُخيفى ُعليه ُمبادئ ُاألمور ُوعواقبهاُ ،احلكيم ُيفُ

بُقَ مدُآَتَـيتَِين ُِمنُالمم مل ِ
يث}ُقالُيوسفُبعدُأنُمجعُاهللُإليهُ
َح ِاد ُِ
ك َُو َعلَّ ممتَِين ُِم منُتَأم ِو ِيل م
تدبريهَ {.ر ِّ
ُاأل َ
م َ

أبويهُوبسطُلهُمنُالدنياُماُبسطُومكنهُيفُاألرضُ،متشوقاُإىلُلقاءُآبائهُالصاحلنيُ:ربُقدُآتيتينُ
ِّ

يث} ،يعين ُمن ُعبارة ُالرؤيا ُيعد ُبه ُنعم ُاهلل ُعليهُ
َح ِاد ُِ
من ُملك ُمصرَ {ُ ،و َعلَّ ممتَِين ُِم من ُتَأم ِو ِيل م
ُاأل َ
ُالسماو ِ
ِ
ِ
ُتليينُيفُدنيايُعلىُمنُ
ت
ات َُو ماأل مَر ُِ
ُ
ض}ُياُخالقهاُوبارئهاُ،أَنم َ
وشكراُُلهُعليهاُُ،ياُ{فَاطَر َّ َ َ
عاداين ُوأرادين ُبسوء ُبنصركُ ،وتغذوين ُفيها ُبنعمتكُ ،وتليين ُيف ُاآلخرة ُبفضلك ُورمحتك{ ،توفينُ

(ُ)0ابنُجرير ،املرجعُالسابق.
(ُ)4ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4413/7 ،
(ُ)3ابنُكثري ،تفسير القرآن العظيم ،مرجعُسابق.337/2 ،
(ُ )2نزغ ُبينهم ُنزغاُ :أفسد ُوأغرى-ومحل ُبعضهم ُعلى ُبعضُ .ابن ُمنظور ،مرجع ُسابق.232/2 ،الزبيدي ،مرجع ُسابق،
.321/44
(ُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابق.363/03 ،
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مسلماُوأحلقين}(ُ )0بصاحلُآبائيُإبراهيمُوإسحاقُ،ومنُقبلهمُمنُأنبيائكُورسلكُ،وقيلُ:إنهُملُ
وت ُقب ـلُي ـوس ـفُ،وه ـوُق ـولُابنُعب ـاس(ُ ،)4وقت ـادة(ُ ،ُ )3واب ـنُج ـ ـريجُ،
يتم ـن ُأح ـد ُم ـنُاألنبي ـاءُامل ـ َ
وقال ُجماهدُ :من ُتأويل ُاألحاديثُ :العبارة(ُ ،)2وقاله ُالضحاك(ُ ،)3وابن ُإسحاق(ُ ،)6وذكر ُأن ُبينُ
يعقوب ُالذين ُفعلوا ُبيوسف ُما ُفعلوهُ ،استغفر ُهلم ُأبوهم ُفتاب ُاهلل ُعليهم ُوعفا ُعنهم ُوغفر ُهلمُ
ذنبهمُ،ورويُعنُأنسُبنُمالكُأنهُقالُ:إنُاهللُ ملاُمجعُليعقوبُمشلهُ،وأقرُبعينهُ،خالُو َِ
لدهُجنيًّاُ،
َ
بعضهمُلبعضُ:ألستمُقدُعلمتمُماُصنعتمُُ،وماُلقيُمنكمُالشيخُ ُُ،وماُلقيُمنكمُيوسف؟ُقالواُ:

( )0فائدةُ:الدين احلق هو النعمة العظمى ،مشروعية دعاء اهلل-تعاىل-والتوسل بأمسائه وصفاته ،مشروعية العزوف عن الدنيا
والرغبة عنها عند حتصيلها والتمكن منه ،األنبياء يسألون اهلل أحسن الدعاء ،وطلب حسن اخلامتةُباإلسالم من أجل ما يسأل اهلل
به ،فهم قد سنوا هذه السنة احلسنة ،فضل الشوق اىل اهلل-تعاىل-واحلنني إىل رفقة الصاحلني يفُامللكوت األعلى ،غاية املؤمن
الوفاة على اإلسالم الذي ارتضاه اهلل للخلقُفمن مات يهوديا أو نصرانيا مل يفلح ابدا ،وكذا من مات مشركاُ .فيه رد على من
أنكر قدرة الدين على إدارة أمور احلكمُالثناء على اهلل وتعداد نعمه قبل سؤاله ودعائه ،وهذا منُأدب األنبياء مع رهبم ،بني يدي
دعائهم وسؤاهلم ،وكذلك ينبغي أن يكونُاملسلم مع ربه ،مشروعية سؤال املوت إن مل يكن لضرر او ملل من العبادةُأو رغبة يفُ
الراحةُ .بيان أنه دعا بذلك مع علمه إظهارا للعبودية واالفتقارُوشدة الرغبة يف طلب اخلامتة وتعليما لمأمةُوبيان أنه من أحب
لقاء اهلل أحب اهلل لقائهُدين األنبياء واحد ،وهوُ:اإلسالم ،وهو الدين الذي ارتضاهُاهلل-تعاىل-جلميع خلقهُوفيه الرد على دعاة
توحيد األديان ،والتسوية بينها وبنيُاإلسالم ،كما عليه املاسونية وأتباعها من الساسة العلمانيني الذين ال يفرقونُبني التوحيد
ودعاة التثليث ،وال مييزون بني املسلمني واجملرمنيُ.قالُابنُقيمُاجلوزية"ُ:مجعتُهذهُالدعوةُ:اإلقرارُبالتوحيد ،واالستسالمُللرب،
إظهارُاالفتقارُإليه ،والرباءةُمنُمواالةُغريهُسبحانه ،وكونُالوفاةُعلىُاإلسالمُأجلُغاياتُالعبد ،وأنُذلكُبيدُاهللُالُبيدُالعبد،
واالعرتافُباملعاد ،وطلبُمرافقةُالسعداء.نصرُواهلاليل ،مرجعُسابق.262-260-261-235/0 ،
(ُ)4ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.472/06 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4412/ُ7 ،الثعليب ،مرجعُسابق.416/3 ،
(ُ)3ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4412/7 ،
(ُ)2ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4413/7 ،
(ُ)3ابنُجرير ،مرجعُسايقُ.363/03 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابقُُُ.4413-4412/7 ،
(ُ )6ابن ُجرير ،مرجع ُسابق.421/06 ،فائدةُ :من ُاألحكام ُالشرعية ُجواز ُمتين ُاملوت ُخمافة ُفساد ُالدين ُعند ُالفْت ُمباحُ
ومشروعيةُسؤالُاملوتُإنُملُيكنُلضررُأوُمللُمنُالعبادةُأوُرغبةُيفُالراحة.نصرُواهلاليل ،مرجعُسابق.263ُ-260/0 ،
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بلى!ُفيغركمُكفهما ُ(ُ ُ)0عنكمُ ،فكيفُلكمُبربكم؟ُفاستتامُأمرهمُعلىُأنُأتواُالشيخُفجلسواُبنيُ
ُّ

يديهُ،ويوسفُإىلُجنبُأبيهُقاعدُ،قالواُ:ياُأباناُُ،أتيناكُيفُأمرُملُنأتكُيفُمثلهُقطُُ،ونـزلُبناُأمرُ

ُقدُعلمتُماُ
ُ
اُ:ألست
األنبياءُأرحمُالربيةُ،فقالُ:مالكمُياُبَين؟ُقالو
ُ
ملُينـزلُبناُمثله!ُحىتُحركوهُ،و
َ
كانُمناُإليكُ ُ ،وماُكانُمناُإىلُأخيناُيوسف؟ُقاالُ:بلى!ُفقالواُ:ألستماُقدُعفومتا؟ ُ ُقاالُبلى!ُ

قالُ ُ:فإنُعف ـوكماُالُيغينُعناُشيئاُإنُكانُاهللُملُيع ـفُعنا!ُ ُقالُ:ف ـماُتريدونُياُبين؟ُ ُق ـال ـواُُ:
ُتدعوا ُاهلل ُلناُ ،فإذا ُجاءك ُالوحي ُمن ُعند ُاهلل ُبأنه ُقد ُعفا ُعنا ُصنيعنا ُُ ،قرت ُأعينناُُ،
نريد ُأن ُ
ُعنيُيفُالدنياُلناُأبداُ.قالُ:فقامُالشيخُفاستقبلُالقبلةُ،وقامُيوسفُ
واطمأنتُقلوبناُ،وإالُفالُقـُرةَ َ
بُفيهمُعشرينُسنةُحىتُ
ُ
خلفُأبيهُ،وقامواُخلفهماُأذلةُخاشعنيُ.قالُ:فدعاُو َّأم
نُيوسفُ،فلمُجيَ م

إذاُكانُرأسُالعشرينُ،نـزلُجربيل-صلىُاهللُعليهُوسلمُ-علىُيعقوبُ-عليهُالسالمُ،فقالُ:إنُاهللُ
بعثين ُإليك ُأبشرك ُبأنه ُقد ُأجاب ُدعوتك ُيف ُولدكُ ،وأنه ُقد ُعفا ُعما ُصنعواُ ،وأنه ُقد ُأعقبك
مواثيقهم(ُ)4منُبعدكُعلىُالنبوةُ(ُ)3وذكرُأنُيعقوبُتويفُقبلُيوسفُ،وأوصىُإىلُيوسفُوأمرهُأنُ
يدفنهُعندُقربُأبيهُإسحاق(ُ .)2

ِ
ب ُن ِ
ك ُِم من ُأَنمـبَ ِاء ُالمغَمي ِ
ك}يقولُتعاىلُ:هذاُاخلربُالذيُأخربتكُبهُمنُخربُ
وح ِيه ُإِلَمي َُ
ُوقولُهَُ {ُ:ذل َ
يوسف ُووالده ُيعقوب ُوإخوته من ُأخبار ُالغيب ُالذي ُمل ُتشاهده ُومل ُتعاينه،ولكنا ُ{ن ِ
وح ِيهُ

(ُ)0العبارةُُكماُعندُابنُجرير"عفومها" ،مرجعُسابق.420/06 ،
(ُ)4ابنُجريرُ ،املرجعُالسابقُ.الثعليبُ ،مرجعُسابق.460/3ُ ،قالُابنُكثريُ:هذاُاألثرُموقوفُعنُأنسُ.وذكرُالسديُأنُ
فلماُماتُصبَّـَرهُوأرسلهُإىلُالشامُ،فدفنُ
يعقوبُعليهُالسالمُملاُحضرهُاملوتُأوصىُإىلُيوسفُبأنُيدفنُعندُإبراهيمُوإسحاقُ،
َ

عندمهاُعليهمُالسالمُ،تفسير القرآن العظيمُ،مرجعُسابق...337/2ُ،بتصرف.

(ُ)3قالُالشيخُأمحدُشاكرُتعليقاُعلىُالطربيُ:وهذاُخربُهالكُمنُجراءُهذينُالقاصنيُاملرتوكنيُ،صاحلُاملريُ،ويزيدُالرقاشيُ.
ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.420/06 ،بتصرفُ.ابنُكثري،تفسير القرآن العظيم ،مرجعُسابق.336/2 ،
(ُ)2ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.423/06 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابقُ.4413/7 ،القيسي ،الهداية إلى بلوغ النهاية ،مرجعُ
سابق.3623/3 ،
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ِ
ت ُبِِه ُفـ َؤ َاد َُك}(ُ ،)0ونشجعُبهُقلبكُ،فتصربُعلىُماُنالكُمنُاألمرُمنُ
إِلَمي َُ
ك}ونعرفكه{ُ،لنثَبِّ َ
قومكُيفُذاتُاهللُ،وتعلمُأنُمنُقبلكُمنُرسلُاهللُُ ،إذُصربواُعلىُماُناهلمُفيهُ،وأخذواُبالعفوُ،
وأمرواُباملعروفُ،وأعرضواُعنُاجلاهلنيُُ،فازواُبالظفرُ،وأيِّدواُبالنصرُ،وم ِّكنواُيفُالبالد ،يقولُاهللُعزُ
ص ُماُكنتُعندُإخوةُ
فتأسُ،وآثارهمُفق َّ
وجلُلنبيهُحممدُصلىُاهللُعليهُوسلمُ:فبهمُياُحممدَّ ُُ ،

َمجَعواُأ مَمَره مُم}ُ،واتفقتُآراؤهم(ُ)4علىُأنُيلقواُيوسفُيفُغيابةُاجلبُ.وذلكُكانُ
يوسف{ُ،إِ مذُأ م

مُالذيُقالُجلُثناؤهَ {ُ:وه ممُميَمكرو َُن}حنوُماُرويُعنُقتادةُوابنُإسحاق(ُ .)3
مكره
َّ

وقوله تعالىَ { :وَماُأَ مكثَـر ُالن ِ
ني} ُأيُ:وماُأكثرُمشركيُقومكُياُحممدُُ،
ت ُِمب مؤِمنِ َُ
صَ
ُحَر م
َّاس َُولَ مو َ

ني} ُأيُ:
ولوُحرصتُعلىُأنُيؤمنواُبكُفيصدقوكُ،ويتبعواُماُجئتهمُبهُمنُعندُربكِ{ُ،مب مؤِمنِ َُ

مبصدِّقيك ُوال ُمتَّبِعيك(ُ ،)2وقد ُتضمنت ُاآليات ُالبيان ُعما ُيوجبه ُاالجتماع ُمع ُاحملبوب ُمن ُإيواءُ
السرورُوالتبشريُباألمنُمنُاخلوفُ،والبيانُعماُيوجبهُاألعظمُملنُلهُحقُاألبوةُبرفعُجملسهُإلكرامهُ
مباُجيبُلهُمنُجتديدُالنعمةُملنُهوُأهلُهلاُبتأويلُالرؤياُاليتُبشرُهباُ،والبيانُعماُيوجبهُحالُ
(ُ)0سورةُالفرقان ،اآلية.34:
(ُ)4الفراءُ ،مرجعُسابق"ُ.273/0ُ ،اإلمجاعُ"ُإحكامُالنيةُوالعزمية.ابنُمنظور ،مرجعُسابق"،فصل الجيم" ُ.37/2ومنهُقولُ
أيبُزيد ،ياُلَي ِ
يُجم َمعُُُ،نوادرُأيبُزيدُ.033ُ:ابنُجريرُ،مرجعُسابقُ.371/03ُ،
اُوأ مَم ِر م
املىنُالُتَـمنـ َفع َ
َ مَ
يُو َ
ُ.ه ملُأَ مغد َو مُنُيـَ موم َ
تُش مع ِر َ
(ُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابق.423/06 ،فائدةُ:فيهُدليلُعلىُكونهُنبأ ُغيبيا ُووحيا ُمساويا ُأيُملُتعرفُهذاُالنبأُإالُمنُجهةُ
الوحيُألنكُملُحتضرُإخوةُيوسفُحنيُأمجعواُأمرهمُعلىُإلقاءُأخيهمُيفُالبئرُوهمُميكرونُبه ،إذُحثوهُعلىُاخلروجُمعهمُ
يبغونُلهُالغوائل ،وبأبيهمُيفُاستئذانهُُلريسلهُمعهمُأيُُ:فلمُتشاهدهمُحىتُتقفُعلىُظواهرُأسرارهمُوبواطنهاُقالُالعلميُ:
فيهُ"الردُعلىُدعوىُالكفرةُ:بأنُالرسولُصلىُاهللُعليهُوسلمُقدُتلقىُالعلمُمنُالناسُقبلُالنبوةُ .نصرُواهلاليل ،مرجعُسابق،
.272/0
(ُ)2ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.371/03 ،فائدةُ:بيان حكم اهلل يف الناس وهو أن أكثرهم ال يؤمنون ،فال حيزن الداعية وال يكربُ
"املؤمنون أقل من الكافرين"بيان شدة حرص رسول اهلل -صلىُاهللُعليهُوسلم -على إميان قومه ،وشفقتهُعلىُأمته ،وإخالصه يف
دعوته ،إن اهلداية بيد اهلل وحدهُ.نصرُواهلاللُ،مرجعُسابق.222/0،
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الشاكرُمنُاالعرتافُبالنعمةُواالعتدادُهباُعلىُتفضيلهاُوجاللةُموقعهاُ،والبيانُعماُيوجبهُاإلعالمُ
مباُحيتاجُإليهُيفُالدينُمنُالتذكريُبهُوموقعُالنعمةُفيهُوجاللةُصاحبهُمباُألقيُإليهُوخصُبهُ،والبيانُ
لةُماُصنعواُوسوءُعاقبةُ
ُ
عماُيوجبهُحالُأكثرُالناسُمنُالعدولُعنُاحلقُإىلُالباطلُجهالُمنهمُمبنز
ماُأخذواُمباُفيهُتسليةُالداعيُإىلُاحلقُوختفيفُاحملنةُعليهُ .
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القول في الوقف والتمامُ :
ُ
ُ(،)4
ُالس مج ُِن}ُ،
ني}ُُكاف(ُ ،)0ومن ُالوقف ُ{ َعلَى ُالم َع مر ُِ
{آَِمنِ َُ
ش}ُ ،وكذا ُ{ َحقًّا} ُو{ ِم َن ِّ

ني}(ُ،)2
الصاحلِِ َُ
ني ُإِ مخ َوِ ُ
ُاحلَ ِكيمُ}()3حسنُ،وكذاُ{ َوأ م
يت}و{لِ َماُيَ َشاءُ} ُو{الم َعلِيم م
َحلِمق ِين ُبِ َّ
{ َوبَـ م َ
و{ ن ِ
ني}ُ(ُ .)7
ك}ُ(ُُ)3كافُ،وكذاُ{ميَمكرو َُن}ُ(ُ،)6وكذاُ{ِمب مؤِمنِ َُ
وح ِيهُإِلَمي َُ
وجل:
وقولُهُ َّ
عز َّ
ﮋ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ
ﭤ ﭥﭦﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵ

ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅﮆ ﮇ ﮈ ﮉ
ﮊ ﮋﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐ ﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ
ﮡﮢ ﮣﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪﮫ ﮬ ﮭﮮ ﮯ ﮰﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﮊ

(ُ)0قالُالنحاس ،القطع واالئتناف ،مرجعُسابق ،صُ:336عنُنافعُتامُ.الداين ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،مرجعُسابق،
صُُ.330األنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،مرجعُسابق ،صُ.057
(ُ)4األنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،املرجعُالسابقُ.قالُ:جائزُاألمشوين ،مرجعُسابق ،صُ.057قالُ:حسنُ
األمشوين ،املرجعُالسابقُُُُ.
(ُ)3قالُ:حسنُ.النحاس ،القطع واالئتناف ،املرجعُالسابقُ.قالُ:كافُالداين ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجعُالسابقُ.
وكذاُاألنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،املرجعُالسابقُ.تامُعندُاألمشوين ،املرجعُالسابقُُ.
(ُ)2الداين ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجعُالسابقُ.قالُ:حسن ،األنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،املرجعُ
السابقُ.تامُعندُاألمشوين ،املرجعُالسابقُُ.
(ُ)3قالُ:حسنُ.األنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،املرجعُالسابقُ.وكذاُاألمشوين ،املرجعُالسابق.
(ُ)6قالُ:تامُاألنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،املرجعُالسابقُ.كافُعندُاألمشوين ،املرجعُالسابق.
(ُ)7األنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشدُاملرجعُالسابقُ.األمشوين ،املرجعُالسابق.
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و{ما}حرف ُنفي{ُ ،تَسأَهلم ُعليه}{ُ ،عليه}متعلق ُبـ{تَسأَهل ُم}{ُ ،إِ من ُهو ُإَِّال ِ
ُذ مكرُ
م م
م م
َ

ني} ُمتعلقُ
ني}{ُ ،إِ مُن}مبعىن ُماُ ،و{ه َُو} ُابتداءُ ،و { ِذ مكرُ} ُخربهُ ،و{لِمل َعالَ ِم َُ
لِمل َعالَ ِم َُ
ِ
ُالسماو ِ
ِ ٍِ
ض}هيُ"أي"ُدخلتُعليهاُكافُالتشبيه(ُ،)0
ات َُو ماأل مَر ُِ
بـ{ذ مكرُ}َ {ُ،وَكأَيِّ من ُم من ُآيَة ُيف َّ َ َ

وقدُتقدمُالقولُفيهاُ،وخالفُالقراء { ِم منُآَيٍَُة}(ُ)4متعلقةُمبعىنُالتشبيهُو{َميُّرو َنُعليها}ُمتعلقُ

ُعمنـ َهاُم مع ِرضو َُن} ُابتداءُوخربُو{ َعمنـ َها} ُمتعلقُبـ{م مع ِرضو َُن}َ {ُ،وَماُ
بـ{َميُّرو َُن} { َوه مم َ
يـ مؤِمنُأَ مكثَـره ممُبِاللَُِّه}{ُ،بِاللَُِّه}متعلقُبـُ{يـ مؤِمنُ}{،إَِّال َُوه ممُم مش ِركو َُن}ابتداءُوخرب{ُ،أَفَأ َِمنواُ

ِ ِ
ِ
ُع َذ ِ
اب ُاللَُِّه} ُألف ُاالستفهام ُدخلت ُللتقرير(ُ ،)3والفاء ُجواب ُما ُأخرب ُبهُ
أَ من ُتَأمتيَـه مم ُ َغاشيَة ُم من َ

عنهم{ُ ،أَ من ُتَأمتِيَـه مُم}{،أَ مُن} ُيف ُموضع ُنصب ُبـ ُأمنواُ ،و{تَأمتِيَـه مُم} ُنصبُ
ِ
ِ
ِ
ُع َذ ِ
اب ُاللَُِّه}ِ {ُ ،م مُن} ُمتعلقةُ
بـ{أَ مُن}َ {،غاشيَةُ}رفع ُبـ{تَأمتيَـه مُم}{ُ ،م من َ
بـ{تَأمتِيَـه مُم}{،أ مَو ُتَأمتِيَـهمُ}عطف ُعلى ُ{تَأمتِيَـه مُم}{،بَـ مغتَةُ}نصب ُعلى ُاحلال

(ُ )2

ُمنُ

الساعةُ}{ُ ُ ،وهم َُال ُي مشعرو َُن} ُابتداء ُوخربُ ،وكذا ُ{ه ِذهِ ِ
ِ
ُعلَىُ
ُسبِيلي ُأ مَدعو ُإِ َىل ُاللَّه َ
{ َّ َ
َ م َ
َ َ
بِ
ص َريُةٍ} ُحرفا ُاجلر ُيتعلقان ُبـ {أ مَدعو}{ُ ،أَنَا} ُتوكيد ُللضمري ُيف {أ مَدعو}َ { ،وَم ِنُ
َ

َّحاسُ،إعراب القرآن ،املرجعُالسابق.
(ُ)0سيبويه ،مرجع سابق.457،452/0 ،الن َّ
(ُ)4متييزُجمرورُمبنُ،درويشُ،مرجعُسابقُ.60/3ُ،الدعاسُ،مرجعُسابق.017/4ُ،
(ُ)3واهلمزةُلإلنكارُ:الشوكاين ،مرجعُسابقُ.70/3 ،واهلمزةُللتوبيخُ:ابنُعاشور ،مرجعُسابق.63/03 ،
َّحاسُ،إعراب القرآن ،مرجعُسابقُ.406/4 ،العكربي ،التبيان في إعراب القرآن،
(ُ)2الزجاج ،مرجعُسابقُ.030/3 ،الن َّ
مرجعُسابق.727/4 ،
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ُ"م من" ُعطف ُعلى ُالضمري ُاملؤكد(َ { ،ُ )0وسمب َحا َن ُاللَُِّه} ُمصدرَ {ُ ،وَما ُأَنَا ُِم َنُ
اتَّـبَـ َع ِ ُ
ين}َ ُ ،
ني}{ ،أَنَا} ُاسمُماُ،واخلربُحمذوفُدلُعليهُمنُاملشركنيُوالتقديرُ:ماُ{أَنَا} ُمشركاُ
المم مش ِركِ َُ

ك}متعلق ُبـ{أ مَر َس ملنَا}{،إَِّال ُ ِر َجاالُ}ُ
من ُاملشركنيُ ،و{ ِم َُن} ُمتعلقة ُباحملذوفِ {ُ ،م من ُقَـمبلِ َُ
نصب ُبـ{أَرس ملنَا}ُ {،ن ِ
وحي ُإِلَمي ِه مُم}يف ُموضع ُالنعت ُلـ ُ"رجال" ،ومن ُقرأ ُبالنون ُالشديدة(ُ:)4
مَ

وحى}ُ:جعلهُملاُملُيسمُفاعلهُ،وأقامُإليهمُمقامُ
أسندُالفعلُإىلُاهلل ُ-عزُوجلُ،-ومنُقرأ{ ُي َ

الفاعل(ِ { ،)3من ُأَه ِل ُالمقرى}ِ {ُ،م ُن}متعلقةُبـ ـ {ن ِ
وحي}{ُ،أَفَـلَ مم ُيَ ِسريوا} ُالفاءُفيهاُمعىنُ
م
م م َ
ض}ُ
ُاأل مَر ُِ
اجلوابُ ،وهي ُفصل ُالثاين ُباألولُ ،واأللف ُللتقريرُ ،و {يَ ِسريوا} ُجزم ُبـ ُملِ{ُ ،يف م

يف} ُمتعلقة ُبـ{يَ ِسريوا}{ُ ،فَـيَـمنظروا}عطف ُعلى ُ{يَ ِسريوا}ويف ُالفاء ُمعىن ُاجلوابُ،
{ِ ُ
{ َكيف ُ َكا َن ِ َّ ِ
ين}خفضُبإضافة
ين ُِم من ُقَـمبلِ ِه مُم}َ {ُ،عاقِبَةُ}اسمُ{ َكا َُن}ُ،و{الَّ ِذ َُ
م َ
َ
ُعاقبَة ُالذ َ

ف}ُخربُ{ َكا َُن}ُ
{ َعاقِبَةُ}إليهمِ {ُ،م منُقَـمبلِ ِه مُم}ِ {ُ،م مُن}متعلقةُمبعىنُاالستقرارُ،و{ َكمي َُ
متعلقةُمبعىنُاالستقرار{ ،فَـيَـمنظروا}الُتعملُيفُكيفُ،واجلملةُيفُموضعُنصبُبـُينظرواَ {ُ،ولَ َدارُ

ِِ
ِ
ين ُاتَّـ َق موا}ابتداءُوخربُ،والالمُالمُتوكيدُ،وفيهاُمعىنُالقسمُ،والالمُمتعلقةُخبرب(ُُ)2
ماآلَخَرةِ َ
ُخميـر ُللَّذ َ

التوبيخُ،والفاءُجوابُاإلخبارُعنهمُمماُمضىُ ُ.
ُ
{أَفَ َالُتَـ مع ِقلو َُن}ُاأللفُللتقريرُو

َّحاسُ،إعراب القرآن ،مرجعُسابقُ.406/4 ،أبوُحيان ،مرجعُسابقُُ.333/6 ،فائدةُ:الرسول صلىُاهللُعليهُوسلمُ
(ُ)0الن َّ
وأتباعه هم أهل البصائر الداعني إىل اهلل علىُبصرية فمن ليس منهم فليس من أتباعه على احلقيقة واملوافقة ،وإن كان من
أتباعه على االنتساب والدعوى.نصرُواهلاليل ،مرجعُسابق.510/0 ،
(ُ)4يقصدُبالشديدةُإدغامُتنوينُ"رجاال"ُيفُنونُ"نوحي"ُوهذاُهوُاملتعارفُعليهُيفُعصرُاملؤلفُبلفظُالشديدة.
(ُ)3احلمريي ،مرجعُسابقُ.7156/00 ،أبوُحيان ،مرجعُسابق.332/6 ،
َّحاس،إعراب القرآن ،مرجعُسابق.406/4 ،الزجاجي ،الالمات ،مرجعُسابق.72/0 ،
(ُ)2الفراءُ،مرجعُسابق.33/4،الن َّ
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القول في القراءةُ :
ُ
وحي ُإِلَي ِه ُم}(ُ ،)0ويف ُاألنبياء ُ{ ِرجاال ُن ِ
وحي ُإِلَي ِه ُم}ُ ،ويف ُالنحل ُ{ن ِ
ُُُقرأ ُحفص ُ{ن ِ
وحيُ
َ
م م
م م

ول ُإَِّال ُن ِ
إِلَي ِه ُم}(ِ { ،)4من ُرس ٍ
وحيُإِلَميُِه}(ُ )3بالنونُ،والباقونُبالياء(ُ ،)2إالُمحزةُوالكسائيُ:فإهنماُ
م م
م َ
وافقاُحفصاُيفُالثاينُمنُسورةُاألنبياءُ،ووافقاُاجلماعةُفيماُعداُذلكُ،فالنونُ:إخبارُاهللُعنُنفسهُ،
كُُ
والياءُ:تركُتسميةُالفاعلُ،واخلالفُللجمعُبنيُلغتنيُ،ومنُقرأُبالنونُشاهده{ُ:إِنَّاُأ مَو َحميـنَاُإِلَمي َ

وح}(ُ)3وشا(ُ)6الياء{ُ:قلُأ ِ
يل}(ُ .)7
وح َيُإِ ََُّ
َك َماُأ مَو َحميـنَاُإِ َىلُن ٍُ
م
القول في المعنى والتفسيرُ :
ُ

ُُُاملعىن ُ-واهلل ُأعلمُ :-وما ُتسأل ُيا ُحممد ُهؤالء ُالذين ُينكرون ُنبوتكُ ،وميتنعون ُمن ُتصديقكُ
واإلقرارُمباُجئتهمُبهُمنُأجرُ،منُثوابُ ،وجزاء أيُ:ماُتسأهلمُعلىُذلكُثواباُ،فيقولواُلكُ:إمناُ

فقدُ
ـزلُلكُعنُأموالناُإذاُسألتناُذلكُ.وإنُكنتُالُتسأهلمُذلكُ ُ،
تريدُبدعائكُإياناُإىلُإتباعكُلنن َ

كانُحقًّاُعليهمُأنُيعلمواُأنكُأمناُتدعوهمُإليهُإتباعاُمنكُألمرُربكُ،ونصيحةُمنكُهلمُ،وأنُالُ

(ُ)0سورةُالنحل ،اآلية.23ُ:
(ُ)4سورةُاألنبياء ،اآلية.7ُ:
(ُ)3السورةُالسابقة ،اآلية.43ُ:
(ُ )2ابن ُجماهد،مرجع ُسابق،ص.330ابن ُخالويه،كتاب السبعة في القراءاتُ ،مرجع ُسابق،ص.052الفارسيُ ،مرجعُ
سابق.221/2،
(ُ)3سورةُالنساء اآلية.063ُ:
(ُُُ)6كذاُباألصلُوالصواب"وشاهد"ُالستقامةُاملعىنُ.سورةُاجلن ،اآلية.0ُ:
(ُ)7سورةُاجلن ،اآلية.0ُ:
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يستغشُّوك{ ،إِ من ُهو ُإَِّال ِ
ُذ مكرُ} ُأيُ:ماُهذاُالذيُأرسلكُبهُربكُياُحممد ُمنُالنبوةُوالرسالة إالُ
َ

عظةُ،وتذكريُللعاملنيُ،ليتعظو َّ
اُويتذكرواُبه(ُ .)0

ُالسماو ِ
ِ ٍِ
ض}ُأيُ:وكمُمنُآيةُيفُالسمواتُواألرضُهللُ
ات َُو ماأل مَر ُِ
ُوقوله تعالىَ { :وَكأَيِّ منُم منُآَيَةُيف َّ َ َ
وعربةٍ
ٍ
ُوحجةُ ،كالشمس ُوالقمر ُوالنجوم ُوحنو ُذلك ُكاجلبال ُوالبحار ُوالنبات ُوالشجرَ{ُ ،ميُّرو َنُ

أيُ:يعاينوهناُفيمرونُهباُمعرضنيُعنهاُُ،الُيعتربونُهباُُ،والُيفكرونُفيهاُوفيماُدلتُعليهُ
عليها}ُ
ُّ
منُتوحيدُرِّهبا ،وإنُكانتُالسماءُواألرضُآيتنيُعظيمتني( )4وقوله تعالىَ { :وَماُيـ مؤِمن ُأَ مكثَـره ممُ
ف ُصفتهمُ -باهللُأنهُخالقهُورازقهُ
بِاللَّ ِه ُإَِّال َُوه مم ُم مش ِركو َُن} ُأيُ:وماُي ُِقُّر ُأكثرُهؤالءُ-
الذينُوص َ
َ
وخالقُكلُشيء{ُ ،إَِّال َُوه مُم ُم مش ِركو َُن } ُيفُعبادتهُاألوثانُواألصنامُ،واختاذهمُمنُدونهُأرباباُ،

َّ
وزعمهمُأنُلهُولدا(ُ،)3تعاىلُعنُذلكُعلواُكبرياُ،قالُابنُعباسَ {ُ:وَماُيـ مؤِمنُأَ مكثَـره ممُبِاللَّ ِهُإَِّال َُوه ممُ

م مش ِركو َُن} ُيعينُ:النصارىُيقول{ُ:ولَئِن ُسأَلمتَـهم ُمن ُخلَق َّ ِ
ض ُلَيَـقول َّن ُاللَّهُ}(ُ،)2
ُالس َم َاوات َُو ماأل مَر َ
َ م َ م َم َ َ

ولئنُسألتهمُمنُيرزقكمُمنُالسماءُواألرضُُليقولنُ:اهللُ،وهمُمعُذلكُمشركونُبهُويعبدونُغريهُُ،
ويسجدونُلمأندادُمنُدونه(ُ .)3

(ُ)0ابنُجرير ،مرجعُسابق.370/03 ،
(ُ)4ابنُجرير ،مرجعُسابق.423/06 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4417/7 ،
(ُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابق.426/06 ،
(ُ)2سورةُلقمان ،اآلية.43ُ:يفُ(د)ُ"سقط".
(ُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابق.425/06 ،
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ِ ِ
ِ
ِ
ُع َذ ِ
أيُ:أفأمنُهؤالءُالذينُالُيقرونُبأنُاهللُرَّهبمُ
ابُاللَُِّه}ُ
ُّ
وقولُهُ{ :أَفَأَمنواُأَ منُتَأمتيَـه ممُ َغاشيَةُم من َ

إال ُوهمُمشركونُيفُعبادهتمُإياهُغري ُ ،أنُتأتيهمُغاشيةُتغشاهمُمنُعقوبةُاهللُوعذابه(ُ ،)0علىُ
شركهمُباهللُُ،أوُتأتيهمُالقيامةُفجأةُوهمُمقيمونُعلىُشركهمُوكفرهمُبرِّهبم ،فيخلدهمُاهللُيفُنارهُُ،
وهمُالُيدرونُمبجيئهاُوقيامتهاُ،بنحوُذلكُقالُجماهد(ُ ُُ)4
وقتادة(ُ.)3يقالُ َغ ِشُيهُالشيءُيـ مغ َشاه ِ
ٍ
ُوهوُغاشُ،وهوُماُغطىُالشيءُوجلله(ُ .)2
ُغ مشيانا
َ
َ
ُوقوله تعالى{ :قل ُه ِذهِ ُسبِيلِيُأ مَدعوُإِ َىل ُاللَّ ِه ُعلَىُب ِ
ص َريُةٍ} ُأيُ:قلُياُحممدُ:هذهُالدعوةُاليتُ
َ َ
م َ َ

أدعوُإليهاُ،والطريقةُاليتُأناُعليهاُمنُالدعاءُإىلُتوحيدُاهللُوإخالصُالعبادةُلهُدونُاآلهلةُواألوثانُُ،

واالنتهاءُإىلُطاعتهُ ،وتركُمعصيتهُسبيلي،وطريقيُودعُويت ُأدعوُإىلُاهلل وحدهُعلى ُبصريةُ ،بذلكُ
ويقنيُعلمُمين(ُُ،)3أناُومنُيدعوُإليهُعلىُبصرية أيضاُمنُاتبعينُوصدقينَ {ُ،وسمب َحا َنُاللَُِّه}ُأيُ:

تنـزيهاُوتعظيماُلهُمنُأنُيكونُلهُشريكُيفُملكه أوُمعبودُسواهُيفُسلطانهُ،وأناُبريء ُمنُأهلُ
الشركُبهُ،ولستُمنهمُوالُهمُمينُ(ُ .)6

(ُ)0ابنُجرير ،مرجعُسابق.451/06 ،عبدالرزاق ،مرجعُسابقُ.345/0 ،فائدةُ:الشرك وترك التوحيد سبب للعذاب املباغت
والعقابُالعاجل املفاجئُ.بيان إمكان إتيان الغاشية يف الدنيا بغتة أو يوم القيامةُحيرص املؤمن على تتبع أشراط الساعة ليبقى قلبه
بذكر اهللُنابضاُ ،ورجاؤه برمحة اهلل معلقاُ.نصرُواهلاليل ،مرجعُسابق.252/0 ،
(ُ)4جماهد ،مرجعُسابق.210/0 ،ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.377/03 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4412/7 ،
(ُ)3عبدالرزاق ،مرجعُسابق.345/0 ،ابنُجرير ،مرجعُسابق.450/06 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4415/7 ،
ِ
(ُ)2يـ َقالَ ُ:غ ِشيهُيـ مغ َشاه ِ
ِ
ُغ مشياناُإِذاُجاءهُُ،و َغشَّاهُتَـ مغ ِشية ُإِذاُغَطَّاهُ.و َغ ِشي ُالش ِ
ذاُجامعهاُ.وغ ِش َيُ
َّيءَُإذاُالبَ َسهُ.و َغش َي ُاملرأَةُإ َ
َ َ
َ
َ م
ِ
ِ
ُعلَمي ِهُ.ابنُمنظورُ،مرجعُسابق.047/03ُ،
َعلَميهُُُُُ:أ مغم َي َ
(ُ)3كذاُيفُاألصل"ُ:مين"ُ.نصُابنُجرير ،مرجعُسابق.372/03 ،بزيادة"ُمينُبه"ُولعلُهذاُاألصوبُلتمامُاملعىن.
(ُ)6ابنُجرير ،مرجعُسابق.375/03 ،
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ُوقوله تعالى{ :وماُأَرس ملن ِ ِ
ك ُإَِّال ُ ِرجاال ُن ِ
وحيُإِلَمي ِه مُم} ُأيُ:وماُأرسلناُياُحممدُمنُقبلكُ
ََ م َ َ
اُم من ُقَـمبل َ
َ

إالُرجاالُ،الُنساءُوالُمالئكة{ُ،ن ِ
وحيُإِلَمي ِه مُم}ُآياتناُبالدعاءُإىلُطاعتناُ،وإفرادُالعبادةُلناُ{ ِم منُ
أ مَه ِل ُالمقَرى} ُيعينُ:منُأهلُاألمصارُ،دونُأهلُالبوادي({ ،)0أَفَـلَ مم ُيَ ِسريوا} ُيقولُتعاىلُذكرهُ:
ُوجيحدونُنبوتكُ ،وينكرون ُماُجئتهمُبه ُمنُ
ُيسر ُهؤالء ُاملشركون-الذين ُيكذبونك ُيا ُحممد
أفلم ُِ
َّ
توحيدُاهللُوإخالصُالعبادةُوالطاعةُلهُيفُاألرضُ،فينظرواُكيفُكانُعاقبةُاألممُالذينُكانواُمنُ
ِ
لناُأملُحتل ُهبمُعقوبتناُ،فنهلكهمُهباُ،وننجُرسلناُوأتباعهمُ،فيتفكروا ُيفُذلكُ
قبلهمُإذُكذبواُرس
(ُ)4
حنوُماُروي ُعنُابنُجريجُ،وقوله{ُ:ولَ َدار م ِ
ُخميـرُ} ُيقولُتعاىلُذكرهُ:هذاُفِ معلناُ
ُ
ويعتربواُ
ُاآلَخَرةِ َ
َ

يفُالدنياُبأهلُواليتناُوطاعتنا(ُ ،)3وماُيفُالدارُاآلخرةُهلمُخريُ ،وتركُذكرُماُذكرناُاكتفاء ُبداللةُ

قوله{ :ولَ َدار م ِ
ين ُاتَّـ َق موا}ُ ،وأضيفت ُ"الدار" ُإىل ُ{ ماآلَ ِخَرُةِ} واملعىن ُلدار ُالكرةُ
ُخميـر ُلِلَّ ِذ َُ
ُاآلَخَرةِ َ
َ

ِِ
اآلخرةُ ،كما ُقيلُ :صالة ُاألوىل ُأيُ :صالة ُالفريضة ُاألوىلُ ،فاملعىن{ُ :ولَ َدار م ِ
ينُ
ُاآلَخَرةِ َ
َ
ُخميـر ُللَّذ َ

اتَّـ َق موا} اهللُبأداءُفرائضهُواجتنابُمعاصيهُ،وقيلُ:أضيفتُالدارُإىلُاآلخرةُوهيُاآلخرةُالختالفُ
كماُتقولُُ:أتيتكُعامُاألول(ُ)3وينشد(ُ ُ:)6
ني}ُ(ُُُ)2و
ُح ُّقُالميَ ِق ُِ
َّ
لفظيهماُ،كماُقال{ُ:إِ َّن َ
ُه َذاُ َهل َو َ

(ُ)0فائدةُ:بيان أن الرسالة من خصوصيات الرجال وليس يف النساء ،جرت سنة اهلل أن يكون الرسول بشراُ من جنس قومه،
العاقل يؤثر نعيم اجلنة الدائم على عرض الدنيا الزائلُالرسل ال يكونون من أهل البادية ملا يف أهل البوادي منُجفاء وخشونة
طبعُ.نصرُواهلاليل ،مرجعُسابق.516/0 ،
(ُ)4ابنُجرير ،مرجعُسابق.321/03 ،
(ُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابق.320/03 ،
(ُ)2سورةُالواقعة ،اآلية.53ُ:
(ُ)3ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.320/03 ،ابنُاجلوزي ،مرجعُسابق.277/4 ،
(ُ )6قال ُالشيخ ُشاكر ُتعليقا ُعلى ُالطربي ُمل ُأعرف ُ قائله ُوالبيتان ُبال ُنسبة ُيف ُالتفاسري ُالتاليةُ .الفراء،مرجع ُسابقُ36/4،
السمعاينُأبوُاملظفر ،مرجعُسابق.320/03 ،و"اهلجني" ،ولدُالعريبُلغريُالعربيةُ.و"ُأقوتُالدار"ُ:أقفرتُوخلتُمنُسكاهناُ.
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ـك مـ ْـن َهجــين
س ـ ـ ـ ـ ــاُ***ُأَال لل ــه أ ُُّمـ َ
أَتَ ْم ـ َد ُ
ســا َوتَ ـ ُذ ُّم َع ْب ً
ح فَـ ْق َع ً
()0
ت الـ ُّـذ َّل( )2ع ْرفَــا َن اليَقيـ ــن
َولَـ ْـو أَقْـ َـو ْ
ـار َع ْبسُ*** َعـ َـرفْ َ
ت عليك ديَ ُ

ُيعينُ:عرفاناُله(ُ)3يقينا(ُ،)2وقيلُاإلضافةُعلىُحذفُاملضافُ،وإقامةُاملضافُإليهُمقامهُ،والتقديرُ:
ولدارُالكرةُاآلخرةُ،وحذفتُالكرةُوأقيمتُاآلخرةُمقامهاُ.وقدُتضمنتُاآليات ُالبيان ُعماُيوجبهُ
حالُالداعيُإىلُاحلقُمنُإسقاطُاألجرُعلىُدعائهُليخلصُجزاؤهُعلىُربهُوالُميتنعُمنُاإلجابةُ
للعزم ُالذي ُيلزم ُبهُ ،والبيان ُعما ُيوجبه ُاإلعراض ُعن ُاالعتبار ُباآليات ُمن ُخبس(ُ )3صاحبه ُوذمهُ
بتفريطهُفيماُعليهُمماُيلزمهُالنظرُفيهُ،والبيانُعماُيوجبهُاجلهلُمنُاإلشراكُيفُعبادةُاهللُعلىُماُفيهُ
منُتضييعُحقُنعمةُاهللُبإهضامهاُيفُجعلُموضعهاُمنُالعبادةُلغريُاهللُعزُوجلُ،والبيانُعماُ
يوجبهُحالُاملتهالكُيفُالكفرُ:منُالوعيدُبعذابُيغشىُالُميكنُدفعهُ،والُيتوجهُلصاحبهُاخلالصُ
منهُ،والبيانُعماُيوجبهُحالُالداعيُإىلُاهللُمنُالبصريةُيفُالدينُمعُدعائهُإىلُالطريقُاملستقيمُ
الذيُيؤديُإىلُاخللودُيفُالنعيمُ،والبيانُعماُيوجبهُاالعتبارُباألممُاملاضيةُفيماُأبقواُمنُاآلثارُمماُ
يقتضيُاالنزجارُعنُخمالفةُالرسل-عليهمُالسالمُفيماُدعواُإليهُمنُاعتقادُاحلقُوالعملُبهُ ُ.
القول في الوقف والتمامُ ُ:
ُ
وظاهرُهذاُالشعر ،أنُقائلهُيقولهُيفُرجلُمنُبينُعبس ،كانُهجينا ،فمدحُفقعساُوذمُقومهُخلذالهنمُإياهُ.فهوُيقولُلهُ:لوُ
فارقت ُعبس ُمكاهنا ُوأفردتك ُفيه ،لعرفت ُالذل ُعرفاناُيقيناُ .ابنُجرير ،مرجع ُسابق.453/06 ،واجتهدت ُفيمن ُقال ُهذينُ
البيتنيُ،فلمُأعرفُقائلهماُ-فاهللُاملستعان.
(ُ)0يقالُ:أقوتُالدارُإقواءُ:إذاُأفقرتُوخلتُمنُأهلها.ابنُمنظور ،مرجعُسابق.423/02 ،
(ُ)4يفُ(د)ُ"الدار"ُ.واهللُأعلمُاألثبتُيفُاألصلُالستقامةُاملعىنُولثبوهنماُيفُاملراجعُالسابقة.
(ُ)3يفُ(د)ُسقطُ"له".والصوابُثبوهتاُالستقامةُاملعينُواهللُأعلمُ.
(ُ)2ابنُجرير ،مرجعُسابق.453/06 ،
(ُ)3خبسُ:البخسُ:النقصُ.خبسهُحقهُيبخسهُخبساُإذاُنقصه؛ُوامرأةُباخسُوباخسةُ.ويفُاملثلُيفُالرجلُحتسبهُمغفالُوهوُذوُ
نكراءُ:حتسبهاُمحقاءُوهيُباخسُأوُباخسة؛ُأبوُالعباسُ:باخسُمبعىنُظاملُ،والُتبخسواُالناسُ.الُتظلموهمُ.ابنُمنظورُ،مرجعُ
سابق.42/6ُ،
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{إَِّال ِ
ني}ُحسن(ُ،)0و{م مع ِرضو َُن}ُُكاف(َ {ُ،)4وه ممُم مش ِركو َُن}ُ ُ
ُذ مكرُلِمل َعالَ ِم َُ

(ُ)0قالُ:كافُالداين ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،مرجعُسابق ،صُ.330قالُ:تامُاألنصاري ،المقصد لتلخيص ما في
المرشد ،مرجعُسابق ،صُُ057كافُعندُاألمشوين ،مرجعُسابق ،ص.057
(ُ )4النحاس ،القطع واالئتناف ،مرجع ُسابق ،ص ُُ .336قالُ :تام ُاألنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،املرجعُ
السابقُ.قالُ:كافُوقيلُ:تام ،األمشوين ،املرجعُالسابق.
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حسن(ُ ،)0وكذا ُ{ َوه مم َُال ُيَ مشعرو َُن} ُ(َ {ُ ،)4سبِيلِي ُأ مَدعو ُإِ َىل ُاللَُِّه} ُمتام(ُ )3عند ُاألخفش ُوأيبُ
حامتُ،وقالُغريمها{ُ:وماُأَنَ ِ
ني}ُمتام({ُ،)2أَفَ َالُتَـ مع ِقلو َُن}ُُكاف(ُ .)3
اُم َنُالمم مش ِركِ َُ
ََ

وجل:
وقولُهُ َّ
عز َّ
ﮋ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢﯣ ﯤ ﯥ
ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱﯲ ﯳ ﯴ ﯵ
ﯶﯷﯸﯹﯺﯻ ﯼﯽﯾﯿﰀﰁ
ﰂﰃ ﮊ ُ
صرنَا} ُجوابُ{إِ َذا}وهوُ
{ َح َُّ
ىت} ُغايةُ،و{إِ َذا}ظرفُفيهُمبعىنُالشرطُ،و { َجاءَه مم ُنَ م

العاملُيف{إِذَا}ُ،وفتحتُ{أَنـَّه مُم}بوقوعُالظنُعليهاُ،ويقرأُ{ك ِذبوا}ُ ُ

(ُ)0قالُ:تامُاألنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،مرجعُسابق ،صُ.057كافُعندُاألمشوين ،مرجعُسابق ،صُ
.052
(ُ)4األنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،املرجعُالسابقُ.األمشوين ،املرجعُالسابق.
(ُ )3قال ُالنحاسُ :متام ُعند ُاألخفش ،القطع واالئتناف ،مرجع ُسابقُ ،ص ُ.336كاف ُعند ُالداين ،المكتفى في الوقف
واالبتدا ،مرجعُسابق ،صُ.330وهوُترجيحُلرأيُاألنباري ،مرجعُسابقُُ.742/4حسنُعندُاألنصاري ،المقصد لتلخيص ما
في المرشد ،املرجعُالسابقُ.وكذاُاألمشوين ،املرجعُالسابق.
(ُ )2النحاس ،القطع واالئتناف ،املرجع ُالسابقُ .قالُ :كاف ُالداين ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،مرجع ُسابق ،صُ.334
األنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،مرجعُسابق ،صُُ.052األمشوين ،املرجعُالسابق.
(ُ)3قالُ:متامُالنحاس ،القطع واالئتناف ،مرجعُسابق ،صُُ.337قالُ:أمتُ"ُالداين ،المكتفى في الوقف واالبتدا ،املرجعُ
السابقُ.األنصاري ،المقصد لتلخيص ما في المرشد ،املرجعُالسابقُ.تامُعندُاألمشوين ،املرجعُالسابق.
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بالتخفيف(ُ ،)0وكذبواُبالتشديد(ُ ،)4فمنُقرأُبالتشديدُ:أرادُكذهبمُقومهمُ،ومنُقرأُبالتخفيفُ:أرادواُ
أهنمُأخلفواُماُوعدواُبه{ُ،فَـن ِّج َُي} ُالفاءُجوابُالنصرُبعذابُاملكذبنيُ،ويقرأُفننجيُبنونني(ُ:)3

ٍ
احدةُ:علىُأنهُفعلُماض ُماُملُيسمُفاعلهُ،ومنُ
علىُأنهُفعلُمستقبلُ،ويقرأُ"ننجي"(ُ )2بنونُو
جعلهُفعالُمستقبالُنصبُ{ َم مُن} ُبهُ،و { َم مُن} ُمبعىنُالذيُ،ومنُجعلهُماضياُرفعُ{ َم مُن}ُ

ني}َ {ُ،ع ُِن} ُمتعلقةُبـ{يـَرُُّد}{ُ،لََق مدُُ
بهَ {ُ،وَال ُيـَرُّد ُبَأمسنَا}معطوفُ{ َع ِن ُالم َق موِم ُالمم مج ِرِم َُ

ص ِهم ُ ِعبـرةُ} ُالالمُالمُتوكيدُ،و{ ِعبـرةُ} ُاسمُ{ َكا َُن}ِ{ُ،يف ُقَص ِ
َكا َن ُِيف ُقَ ِ
ص ِه مُم} ُاخلربُ
َ
َ
مَ
ص م مَ
متعلقُمبعىنُاالستقرارُ،واهلاءُوامليمُيرجعان(ُ)3إىلُيوسفُوإخوتهُ،وذكرُو{ َكا َُن}ُألنُ{ ِعمبـَرةُ}ُ

اب} ُخفضُبإضافةُأويلُإليهمَ {ُ،ماُ َكا َنُ
ويل} ُمتعلقُبـ { ِعمبـَرةُ}{ ماألَلمبَ ُِ
مبعىنُاالعتبارِ{ُ،أل ِ ُ

َح ِديثا ُيـ مفتَـَرى}{ َما} ُنفيُ ،و{ َح ِديثا}خرب ُ{ َكا َُن}ُ ،وامسها ُمضمر ُفيهاُ ،والضمري ُكنايةُ
عنُالقرآنُ،أيُ:ماُكانُهذاُالقرآنُحديثاُيفرتى{ ،ولَ ِكن ُتَص ِد ِ
ني ُيَ َديمُِه}{لَ ِك مُن}ُ
يق ُالَّذيُبـَ م َ
َ م م َ

حرف ُتوكيدُ ،وكان مضمر(ُ )6بعد ُ{لَ ِك مُن} ُلداللة ُالكالم ُعليها ُفالتقديرُ :ولكن ُكان ُالقرآنُ

(ُ)0قراءةُعاصم ،والكسائي ،ومحزةُ.ينظر ،ابنُجماهد ،مرجعُسابق ،صُ.334القيسي ،التبصرة ،تُ:حممدُغوثُالندوي،
ط( ،4اهلندُ:الدارُالسلفية0214 ،ه0524-م)ُ.331 ،الزجاج ،مرجعُسابق.034/3 ،أبوُحيان ،مرجعُسابق.333/3 ،
(ُ)4يفُ(د)ُسقطُ"بالتشديد"ُ.قراءةُابنُكثري ،ونافعُوأيبُعمرو ،وابنُعامرُ.ابنُجماهد ،مرجعُسابق ،صُ.330الزجاج ،مرجعُ
سابق.034/3 ،
َّحاس ،إعراب القرآن ،مرجعُسابق.327/4 ،
(ُ)3الفراءُ،مرجعُسابق.36/4،الن َّ
(ُُ)2كذاُباألصلُ"ننجي"ُوالصوابُ" فَـنُ ِّج َُي"ُللنصُالقرآين.
(ُ)3يفُ(د)ُ"راجعان"ُ.اللفظانُيفيدانُاملعىنُالواحد.

(ُ )6القيسي ،مشكل إعراب القرآن ،مرجع ُسابقُ .326/0 ،العكربي ،التبيان في إعراب القرآن ،مرجع ُسابق،
.673/4الزجاج ،مرجعُسابق.033/3 ،
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{تَص ِديق ُالَّ ِذي ُبـني ُي َدي ُِه} ُواهلاء ُيف ُيديه ُعائدة ُعلى ُالقرآن ُأي ُكان ُ{تَص ِد ِ
نيُ
يق ُالَّذي ُبَـ م َ
َم َ َ م
م َ
م َ
يَ َديمُِه} ُمنُالكتبُ:التوراةُواإلجنيلُوالزبورُيصدقُذلكُكلهُويشهدُأنُمجيعهُحقُمنُعندُاهلل(ُ،)0

ٍ
ِ
ِ
يلُُ
ص ِد َُ
يل ُك ُِّل ُ َش مي ُء} ُعطفُعلىُ{تَ م
يق}َ {ُ،وهد َ
ىُوَر ممحَةُ} ُعطفُعلىُ{ َوتَـ مفص َ
{ َوتَـ مفص َ

ُش مي ٍُء}{ُ،لَِق موٍمُيـ مؤِمنو َُن}الالمُمتعلقةُبرمحةُ .
ك ِّل َ
القول في القراءةُ :
ُ

ُُُقرأُأهلُالكوفةُ{ َوظَنُّواُأَنـَّه مم ُقَ مد ُك ِذبوا} ُبالتخفيفُ،الباقونُبالتشديد(ُ ،)4والتشديدُ:علىُأنُ
س} ُوالضمري ُيف ُ{أَنـَّه مُم}ُ،
استَـميئَ َُ
الظن ُللرسل-صلوات ُاهلل ُعليهم-معطوف ُعلى{ م

و{ َجاءَه مُم} ُراجعُإليهمُ،والظنُحيتملُاليقنيُأيُ:ملاُاستيئسواُمنُإميانُقومهمُأيقنواُأنُقومهمُ

قدُكذبوهمُجاءهمُنصرناُ،وجيوزُأنُيكونُالظنُعلىُجاءناُبه(ُ )3أيُ:ظنواُأنُمنُأمنُمنُقومهمُ

قدُكذبوهم(ُ ،)2ملاُحلقهمُمنُالبالءُواالمتحانُ.والتخفيفُفيهُوجهانُأيضاُ:أحدهماُ:أنُالضمريُ
يفُظنواُللقومُ،والتقديرُ:حىتُإذاُاستيئسُالرسلُمنُإميانُقومهمُوظنُقومهمُأنُالرسلُقدُكذبواُ

فيما ُوعدواُ ،والثانيُ :أن ُيكون ُالضمري ُيف ُ{ظَنُّوا}ُ ،و{أَنـَّه مُم}ُ ،و{ك ِذبوا}ُ ،للقومُ،
والتقديرُ:حىتُإذاُاستيئسُالرسلُمنُإميانُقومهمُ،وظنُقومهمُأهنمُقدُكذبواُأيُ:كذبتهمُالرسلُ.

(ُ )0فائدةُ:املؤمنُاحلقُهوُالذيُيعتقدُبأنُالقرآنُكالمُاهللُمنزلُمن ُعنده ،وليسُكالما ُخمتلقا ُمنُعندُالرسول ُصلىُاهللُعليهُ
وسلم ،وأنهُحيملُالرمحةُواهلدايةُللمؤمنني ،فالُيشقونُوالُيتعذبون.نصرُواهلاليل ،مرجعُسابق.524/0 ،
(ُ)4الفراءُ،مرجعُسابقُ.36/4،ابنُقتيبة ،تأويل مشكل القرآن ،مرجعُسابقُ.432/0 ،ابنُجماهد،مرجعُسابق،صُ.330
(ُ)3كذاُباألصل"جاءناُبه"ُوالصوابُ"بابه" لثبوتهُيفُابنُعطية. 427ُ/3ُ،وابنُحيان. 336ُ/6ُ،والسمني.362/6ُ،
(ُ)2عبدالرزاق ،مرجعُسابقُ.345/0 ،ابنُجرير ،مرجعُسابق.312/06 ،
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(ُ)0
ُم منُنَ َشاءُ}ُبنونُواحدةُوتشديدُاجليمُوفتحُالياءُالباقونُ:بنوننيُ،
ي
ج
ن
ـ
ف
{
ابنُعامر:
و
قرأُعاصم
ِّ
َ
َ َ

والياءُساكنة(ُ ،)4فالتشديدُ:علىُأنه ُفعلُماضُمنُجنىُينجيُملُيسمُفاعلهُو{ َم مُن} ُاسمُماُملُ
يسمُفاعلهُ،والتخفيفُ:علىُأنهُفعلُمستقبلُمنُجناُينجوا(ُ)3أخربُاهللُتعاىلُعنُنفسهُ،و{ َم مُن}ُ

يفُموضعُنصبُ،وكتبتُبنونُواحدةُخلفائهاُيفُاللفظُ ُ.
القول في المعنى والتفسيرُ :
ُ

ُُُاملعىنُواهللُأعلم{ُ:وماُأَرس ملن ِ ِ
كُإَِّالُ ِرجاالُن ِ
وحيُإِلَمي ِه مم ُِم منُأ مَه ِلُالمقَرى}ُالُمالئكةُوالُ
ََ م َ َ
اُم منُقَـمبل َ
َ

أغواناُ ُوالُنساءُ،فدعواُمنُأرسلناهمُإليهُفكذبوهمُ،وردواُماُأتوهمُبهُمنُعندُاهللَ {ُ،ح َّىت ُإِذَاُ
(ُ)2
الرسلُ}ُالذينُأرسلناهمُإليهمُمنهمُأنُيؤمنواُباهلل ُ،ويصدِّقوهمُفيماُأتوهمُبهُمنُعندُ
استَـميئَ َُ
س ُ ُّ
م

ِّ
وظنُالذينُأرسلناهمُإليهمُمنُاألممُاملكذبةُ:أنُالرسلُالذينُأرسلناهمُقدُكذبوهمُفيماُكانواُ
اهللُُ،

(ُ)0عاصمُبنُأيبُالنجودُهبدلةُالكويفُاألسدي ،أبوُبكر(ُ،تُ047ُ:ه) ،أحدُالقراءُالسبعةُ،تابعي ،منُأهلُالكوفة ،ووفاتهُ
فيهاُ.ابنُسعدُ،مرجعُسابقُ.223/0،ابنُاجلزريُ،غاية النهاية في طبقات القراءُ،مرجعُسابقُ..326/ُ0،
(ُ )4ابن ُجينُ ،المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنهاُ ،مرجع ُسابقُ .331/0 ،ابن ُزجنلةُ ،مرجعُ
سابقُ .366 ،367 ،362/0،الداينُ،األحرف السبعة للقرآن،تُ :عبد ُاملهيمن ُطحان ،ط(،0مكة ُاملكرمةُ:مكتبة ُاملنارة،
0212هـ) ،مرجعُسابقُ.31 ،031/0 ،الداين،جامع البيان في القراءات السبع ،مرجعُسابق.044/0ُ،
(ُ)3كذاُيفُاألصل"ينجوا"بزيادةُألفُبعدُالواوُخبالفُالرسمُاإلمالئيُاحلديثُ.وجناُفالنُينجوُإذاُأحدثُذنباُأوُغريُذلكُ.
وجناهُجنواُوجنوىُ:سارهُ.والنجوىُوالنجيُ:السرُ.والنجوُ:السرُبنيُاثننيُ،يقالُ:جنوتهُجنواُأيُساررتهُ،وكذلكُناجيتهُ،واالسمُ
النجوىُ،ابنُمنظور،مرجعُسابق(.312/03،فصلُالنون).

(ُ)2أَيس ُيأيسُ ،وآيسته ،أَيُ:أيأَسته ،وهو ُاليأمسُواإلياس ،وَكا َن ُِيف ُاألَصلُاإليياسُبِومزنُاإليعاس.ويـ َقالُ:استيأ ِ
َسُمبَمعىنُيَئِس،
م
م
م َ َ َ
َ ََ
َم
َ َ
َ َ
َ

َ{ُ:وَال ُتايَسوا}ُ ،بِ َال ُمهز ،األزهري ،هتذيب ،اللغة ،مرجعُ
قدُرَوىُبعض َ
ئس.و َ
همُعنُابمنُ َكثريُأنهُقَـَرأ َ
َوالمق مرآنُنَزلُبلغةُمنُقَـَرأَُيَ َ
طُ.اخلطاب ،جمهرة أشعار العرب ،مرجعُسابقُ.406/2 ،أَيِ مست ُِممنه ُآيَس ُيَأمسا ُلغَة ُِيفُ
سابقُ.57/03 ،يَئِسُمنه ،أيُقَـنَ َ
يئِست ُِممنهُأَيأَسُيأمساُ ،ومص َدرمهاُو ِ
احدُ ،ابنُمنظور ،مرجعُسابق.05/6 ،
َ م
م َ ََ م َ َ
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صرنَا}قال ُذلك ُابن ُعباس(ُُ)0
ُنصرهم ُعليهمَ {ُ ،جاءَه مم ُنَ م
أخربوهم ُعن ُاهللُ ،من َُوعده ُإياهم َ
وسعيدُبنُجبري ُ ُوجماهدُوابنُزيد(ُ ُ )4والضحاك(ُ ُ )3وعبدُاهللُبنُمسعود(ُ ،)2ومعىنُاآليةُ:حىتُإذاُ
صرنَا}ُ،
استيئسُالرسلُمنُأنُيصدقهمُقومهمُوظنُالرسلُأنُقومهمُقدُكذبوهمَ {ُ،جاءَه مم ُنَ م

ادُبهُاليقنيُ،ألنُمنُأمنُمنُقومهمُملُيصدقواُيفُإمياهنمُ
فالظنُعلىُبابهُ،وجيوزُأنُيكونُالظنُير
م
ملاُحلقهمُمنهمُمنُالبالءُواالمتحانُ،ومنُخففُكذبواُقال ُهذاُاملعىنُمؤولُأيُ:ظنُقومهمُأنُ
الرسل ُقد ُكذبوا ُفيما ُوعدوا ُبه ُأو ُتيقنوا ُحىت ُجاءهم ُالنصر(ُ .)3وقوله تعالى{ :فَـن ِّج َُي} ُأيُ:

(ُ)0جماهد ،مرجعُسابق ،صُُ.214الثوري ،مرجعُسابق.022/0 ،سعيدُبنُمنصور ،مرجعُسابقُ.204/3 ،فائدةُ:بيان سنة
اهلل يف النصر على رسله وعباده املؤمنني زيادة منُاإلعداد والتمحيص ،مث يأيت نصر اهلل فيعزُأولياءه ويذلُأعداءهُ.يصح تسمية
املشرك باجملرم ألن الشرك جرمية ال تغتفر إالُمن تاب منها قبل املوت ،عندما ينزل عذاب اهلل املوعود فال مرد له ،وينجي اهلل منُ
عذابه من يشاءُفالعاقل يسارع إىل اإلميان لينجو من عذاب اهلل احملتوم قبل فوات األوانُالتنديد باإلجرام ،وهو اإلفساد للعقائد
واألخالق والشرائع واألحكامُ.نصرُواهلاليل ،مرجعُسابق.500/0 ،
(ُ)4ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4404/7 ،
(ُ)3أبوُحيان ،مرجعُسابق.333/3 ،
(ُ)2سعيدُبنُمنصور ،مرجعُسابقُ.203/3 ،عبدالرزاق ،مرجعُسابقُ.345/0 ،
(ُ)3ابنُوهب ،أبوُحممدُعبدُاهللُبنُمسلمُاملريُالقرشي(ت057ُ:هـ) ،تفسير القرآن من الجامعُتُ:ميكلوشُموراين ،ط،0
(بريوتُ:دارُالغربُاإلسالمي4113 ،م).47/0 ،الزجاج ،مرجعُسابقُ.034/3 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابقُ .4400/7 ،
الباقونُبالتثقيلُ.فأماُقراءة ُالتخفيفُفاضطربتُ
قالُالسمنيُ:قولهُتعاىل{ُ:ك ِّذبوام}ُقرأُالكوفيون»ُ{ك ِذبواُ}ُ«بالتخفيفُو
ُ
َّ
َّ

أقوال ِ
ُالناسُفيها ،ورويُإنكارهاُعنُعائشةُرضيُاهللُعنهاُقالتُ»ُ:معاذَُاللَّهُملُيك ِنُالرسلُلِتَظ ُّنُذلكُبرهباُ"وهذاُينبغيُأنُالُ
يِ
ُعلىُاملر َسلُإليهمُلتقدُّمهمُ
هاُ:أنُالضمري ُيف»ُوظنُّواُ«عائد
اءة"وقدُو َّجههاُالناس ُبأربعةُأوجه ،أجود
ص َّح ُعنهاُلتوات ِر ُهذهُالقر
َ
م
َ
َ
ِ
وألنُالرسل ُتَ مستدعيُم مر َسال ُإليهُ.والضمريُيف»ُأهنمُ
}ُسورةُيوسف ،اآلية،015ُ:
ُالذينُمنُقَـمبلِ ِه مم ُ
ُعاقِبَة
يفُقولهَ {ُ:كمي َ
فُ َكا َن َ
َ
َّ
َّ
هبمُم منُأ مرِسلواُإليهُبالوحيُوبنصرهمُعليهمُ .
ُالرس َلُقدُك ِذبوا،
ُاملر َس
«و»ُك ِذبواُ«عائدُعلىُالرسل،
َّ
أيُ:كذ َ
لُإليهمُأن َ
أيُ:وظن م
َّ
اُأهنمُقدُ
ُ
{حىتُإذاُاستَـميئَسوا}ُمنُالنصرُ{وظنُّو
ُالضمائرُالثالثةَُعائدةُعلىُالرسلُ.قالُالزخمشريُيفُتقريرُهذاُالوجه»ُ
الثاينُ:أن
م
َ

ِ
صرون ُأو ُرجاؤهم ُلقوهلم ُرجاء ُصادق ُورجاء ُكاذب ،واملعىنُ :أن ُمدَّةُ
ُح َّدثـَمتهم ُأهنم ُيـمن َ
كذبوا} ،أيَ ُ :ك َّذ َهبم ُأنفسهم ُحني َ
ِ
صَرُ
متاد مُ
انتظارُالنصرُمنُالُلَّهُوتأميلَهُقدُتطاولتُعليهمُو َ
ت ،حىتُاستشعرواُالقنوط ،وتَـ َوَّمهواُأالَُّنَ م
التكذيبُوالعداوةُمنُالكفار ،و َ
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وجعلُالظن ُمبعىنُالتوهمُفأخرجهُعنُ
وإماُرجاؤهم،
انتهى/فقدُجعلُالفاعل
صرناُ«
ُاملقدرُ:إماُأنفسهمَّ ،
َّ
َّ
هلمُيفُالدنياُفجاءهمُنَ م
َ
معناهُاألصليُوهوُتَـر ُّجح ِ
ُأحدُالطرفني ،وعنُجمازهُوهوُاستعمالهُيفُاملتَـيَـقَّنُ .
َ
َّ
الظنُعلىُبابهُمنُالرتجيح ،وإىلُهذاُحناُابنُعباسُوابنُمسعودُوابنُجبري،
الثالثُ:أن
ُالضمائرُكلَّهاُأيضاُعائدةُعلىُالرسل ،و ُّ
َ
قالواُ:والرسلُب َشر ُفَضعفواُوساء ُظَنُّهم ،وهذاُينبغيُأالَُّي ِ
ص َّح ُعنُهؤالءُفإهناُعبارةُغليظةُعلىُاألنبياءُعليهمُالسالم ،وحاشىُ
َ
َ
َ
َ
ِ
ُاألنبياءُإىلُشيءُمنُذلكُ .
ب
َُ
تُعائشةُومجاعة
األنبياءُمنُذلك،
ولذلكُرَّد م
َ
ُكثريةُهذاُالتأويل ،وأعظمواُأنُتـمن َس َ
ِ
سُيفُالقلبُم منُشبهُالوسوسةُوحديثُالنفسُ
ُماُخيم ِطرُبالبالُويـَ مه ِج
إنُص َّحُهذاُعنُابنُعباسُفقدُأر
ادُبالظن َ
ِّ
قالُالزخمشريَ «ُ:
اُالظنُالذيُهوُترجيح ِ
ينُعلىُاآلخرُفغريُجائزُعلىُرجلُمنُاملسلمني ،فماُبال ِ
ٍ
ُرسلُاللَّهُ
ُأحدُاجلائز
علىُماُعليهُالبشرية ،و َّأم ُّ

ُأنُيقالُ:خطَرُبباهلمُشبه ُالوسوسةَّ ،
ُالوسوسةُمنُالشيطانُوهمُم معصومونُ
فإن
الذينُهمُأعرف ُبرهبم؟»ُقلتُ:والُجيوزُأيضا
َ
َ
منهُ .

ُذهبُذاهبُإىلُأنُاملعىنُ:ظنُالرسلُالذينُوعدُاللَّهُأممََهمُعلىُلساهنمُقدُك ِذبواُفيهُفقدُأتىُعظيماُ
وقالُالفارسيُأيضا«ُ:إ من
َّ
ِ
َّ
ضعفواُ
كذلكُم من
ه"ُإىلُاألنبياءُوالُإىلُصاحليُعباد ُاللَّه ،و
ب ُمثل
ُابن ُعباسُذهبُإىلُأنُالرسلُقدُ َ
َ
ُزعمُأن َ
"الُجيوز ُأَ من ُيـمن َس َ
فظنواُأهنمُقدُأ مخلفوا ،ألنُاللَّ
ِّل ُلِ َكلِ َماتِِه}ُوقدُرويُعنُابنُعباسُأيضاُأنهُقالُ:معناهُ
هُتعاىل{ُ:الخيملِف ُالم ِم َيع
ادُ}ُو{ال ُمبَد َ
َ
َ
ولُ
وظنُّو
{وزلم ِزلوام ُحىتُيـَق َ
َ
اُحنيُضعفواُوغلبواُأهنمُقدُأ مخلفواُماُوعدهمُاللَّهُبهُمنُالنصرُوقالُ:كانواُبشرا ُوتالُقولهُتعاىلَ ُ:

الرسول}ُسورةُالبقرة ،اآليةُ .402ُ:
َّ
عوهُمنُالنبوةُوفيماُيـ مو ِعدونُ
ذبوهمُفيماُاد
ُالرسلُقدُ َك
ُاملر َسل
الرابعُ:أنُالضمائرُكلَّهاُتَـ مرِجع
َّ
َّ
َ
ُإىلُاملرسلُإليهم ،أيُ:وظَ َّن م
ُإليهمُأن َ
اُ:والُجيوزُع مودُ
ُملُيؤمن ُهبمُمنُالعقابُقبلُ ،وهذاُهوُاملشهورُمنُتأويلُابنُعباسُوابنُمسعودُوابنُجبريُوجماهدُقالو
بهُم من
َ
م
َ
ُاستيئس ُالرسل ُمن ُقومهم ُأنُ
ُم معصومونُ .وحيكى ُأن ُابن ُجبري ُحني ُسئِل ُعنها ُقالُ :نعم ُإذا
الضمائر ُعلى ُالرسل ُألهنم َ
َ
ِ
َّ
لوُر َحلمتُيفُهذهُإىلُاليمنُكانُ
ُاملر َسل
صدِّقوهمَّ ،
يَ
ُالرسلُقدُ َك َذبوهم»ُفقالُالضحاكُبنُمزاحمُوكانُحاضراَ «ُ:
وظن م
ُإليهمُأن َ
ِ
أيُ:وظنُالرسلُأهنمُقدُ َك َّذهبمُأممهمُفيماُجاؤواُبهُ
اضحةُوهوُأنُتعودُالضمائرُكلهاُعلىُالرسل،
ُالتشديدُفو
قليالُ»ُ.و َّأماُقراءة
َّ
َ
ِ
ِ
اُهبمُوصدَّقواُطالُعليهمُالبالءُ
ُاألنبياء ُالذيُآمنو
لطولُالبالء ُعليهم ،ويفُصحيح البخاري ُعنُعائشة«ُ:أهناُقالتُ:همُأتباع
َ
واستأخرُعنهمُالنصر ُحىتُإذاُاستيئسُالرسل ُمم َّ ِ
صر ُاللَّ ِه ُعندُ
َّت ُالرسل
َّنُكذهبمُم من ُقومهم ،وظن م
ُأنُقومهمُقدُ َك َّذبوهمُجاءهمُنَ م
َ
ُمبعىنُالتوهمُ
الظن ُهناُجيوزُأنُيكونُعلىُبابه ،وأنُيكو َن ُمبعىنُاليقنيُوأنُيكو َن
ُّ
ذلك»ُ.قلتُ:وهبذاُيـَتَّحدُمعىنُالقراءتني ،و ُّ

حسبماُتقدَّمُ .

وقرأُابنُعباسُوالضحاكُوجماهدُ« َك َذبوا»ُبالتخفيفُمبنيا ُللفاعل ،والضمريُعلىُهذهُالقراءةُيفُ{ظنُّوا}ُعائدُعلىُاألممُويفُ
َّ
ُالرسل ُقدُ َك َذبوهمُفيماُوعدوهمُبهُمنُالنصرُأوُمنُالعقاب،
ُإليهمُأن
ُاملر َسل
{أَنـَّه مم ُقَ مد ُك ِذبوام}ُعائد ُعلىُالرسل،
َّ
أيُ:ظن م
َ
ُأنُاألمم ُ َك َذبـَمتهمُ
أيُ:وظن ُالرسل
}ُعلىُاملر َسلُ"إليهم"،
وجيوزُأنُيعود ُالضمري ُيفُ«ظنُّوا»ُعلىُالرسلُويفُ{أَنـَّه مم ُقَ مد ُك ِذبوام
َّ
َ
م
َ
ِ
فيماُوعدوهمُبهُم من َّ
الظن ُهناُمبعىنُاليقنيُواضح«.وقرأُجماهد»ُ َك َذبواُ«بالتخفيفُعلىُالبناءُللفاعلُعلىُ:
ُأهنمُيؤمنونُبه ،و ُّ
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()0
ُع ِن ُالم َق موِمُ
فننجي ُالرسل ُومن ُنشاء ُمن ُعبادنا ُاملؤمنني ُإذا ُجاء ُنصرنا َ {ُ ،وَال ُيـَرُّد ُبَأمسنَا َ

ني}ُوذلكُأنُاهللُبَـ َعثُالرسلُ،فدعواُقومهمُُ،وأخربوهمُأنهُمنُأطاعُاهللُجناُُ،ومنُعصاهُ
المم مج ِرِم َُ

ع ِّذبُو َغ َوى(ُ .)4وقولُهَُ {ُ:وَال ُيـَرُّد ُبَأمسنَا} ُأيُ:عقوبتناُوبطشناُ،مث ُبطشناُبهُمنُأهلُالكفرُبناُ
وعنُالقومُالذينُأجرمواُ،فكفرواُباهللُ،وخالفواُرسلهُ .

ُوقوله تعالى{ :لََق مد ُ َكا َن ُِيف ُقَ ِ ِ ِ
ُعمبـرة ُِأل ِويل م ِ
ُح ِديثاُيـ مفتَـَرى} ُأيُ:لقدُكانُ
َ
ُماُ َكا َن َ
ُاألَلمبَاب َ
صصه مم َ

يفُقصصُيوسفُوإخوتهُعربةُألهلُاحلجىُوالعقلُيعتربونُهباُُ،وموعظةُيتعظونُهباُ،وذلكُأنُاهللُ
جلُثناؤهُبعدُأنُألقيُيوسفُيفُاجلبُمثُبِيعُبَـميعُالعبيدُوبعدُاإلسارُواحلبسُالطويلُُ،ملكهُمصرُُ،
ومكنُلهُيفُاألرضُُ ،وأعالهُعلىُمنُبغاهُسوىُإخوتهُ،ومجعُبينهُوبنيُوالديهُوإخوته ،وجاءُهبمُ

إليهُمنُالشُّقةُالبعيدةُ،يقالُللمشركنيُمنُقريشُ:لقدُكانُلكمُأيهاُالقومُُ ،يفُقصصهمُعربة ُلوُ
َّ
الُيتعذرُعليهُأنُيفعلُمثلهُمبحمدُصلىُاهللُعليهُ
اعتربمتُبهُ،أنُالذيُفعلُذلكُبيوسفُوإخوتهُُ،

(ُُ،)3فيخرجهُمنُبنيُأظه ِركمُُ،مثُيظهرهُعليكمُُ،وميكنُلهُيفُالبالدُُ،ويؤيدهُباألتباعُواألصحابُُ،
(ُ)2
يفُقصصهمُعربةُليوسفُوإخوتهُ،ورُّدُالعربةُإىلُ
ُ
يقولُ:لقدُكان
ُ
وإنُمرتُبهُشدائدُ ،وكانُجماهد
َّ
َ

َّ
اُعلىُأن ُقومهمُإذاُملُيـََرواُملوعدهمُ
وإم
وظن ُالرسل ُأهنمُقدُ َك َذبو
رةُ:إماُعلىُتأويلُابنُعباسَّ ،
ُّص َّ
َّ
اُفيماُحدَّثواُبهُقومهمُمنُالن م
َ

ُإليهمُأنُالرسل ُقدُ َك َذبواُ.اهـُالسمني ،مرجعُسابق،
ُاملر َسل
أثرا ُقالواُهلمُ:قدُ َك َذبمُـت
َّ
موناُفيكونونُكاذبنيُعندُقومهمُأوُ:وظن م
َ

...366-363-362-363/6بتصرف.

(ُ)0قصة يوسف عليهُالسالم تتضمن فنونا ُشىت من أساليب الرتبيةُوالسلوكيات ،وهتدف بوضوح إىل إبراز اخلصائص النفسية
للصفوة املختارةُمن الناس ،وتشرح لنا يف أسلوب سهل جين ،مثرة اللجوء إىل اهلل-عز وجل-يف الضيق واحملن ،وكيف ال يتخلى
اهلل عمن يلتجأ إليه فيصرف عنه السوءُ،وينقذه مما يتورط فيه ،ويضيء له الطريق مع شدة الظالم من حوله ،وميكن لهُيف األرض
يتبوأ منها حيث يشاءُُ.وفيهاُجوازُاستعمالُاحليلةُيفُالتوصلُإىلُاألمرُاملباحُ.نصرُواهلاليل ،مرجعُسابق.522/0 ،
(ُ)4ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.304/06 ،ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابق.4403-4404/7 ،
()3كذاُيفُ(د)ُ.وىفُاألصلُ:بدونُ"وسلمُ"ُواملشهورُ"وسلم"ُلورودُالنصُواهللُأعلم.
(ُ)2ابنُأيبُحامت ،مرجعُسابقُ.4403/7 ،
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()0
ُح ِديثاُ
ن
ا
ك
ُ
ا
م
{
تعالى:
وقوله
ُ
.
ُع ِقيب ُاإلخبار ُعن ُنبينا-صلى ُاهلل ُعليه
َ
َ
ُأوىلُ :ألنه َ
قريش م
َ
َ

يـ مفتَـرى}أيُ:ماُكانُهذاُالقرآن حديثاُخيتلقُويـتَ َّ
لكنهُتصديقُالذيُبنيُيديهُمنُ
ُ
كذبُويـتَ َخَّرصُ،و
َ
كتبُاهللُعزُوجلُاليتُأنـزهلاُقبلهُعلىُأنبيائهُ،كالتوراةُواإلجنيلُوالزبورُ،يصدِّقُذلكُكلهُ.ويشهدُ

عليهُأنُمجيعهُمنُعندُاهلل(ُ.)4وقولُهُ{ُ:وتَـ مف ِ
ُش مي ٍُء}ُأي :تفصيلُكلماُبالعبادُإليهُحاجةُ
ص
يلُك ِّل َ
َ
َ
ىُوَر ممحَةُلَِق موٍمُيـ مؤِمنو َُن}ُأيُ:هوُ
منُبيانُأمرُاهللُوهنيهُُ،وحاللهُوحرامهُُ،وطاعتهُومعصيتهُ{ َوهد َ
بيانُأمرهُ،ورشادُمنُجهلُسبيلُاحلقُفعميُعنه ُ ،إذاُاتبعهُاهتدىُبهُمنُضاللتهُ{ َوَر ممحَةُ} ُملنُ

اخللود ُيفُالنعيمُ
آمنُبهُوعملُمباُفيهُ،ينقذهُمنُسخطُاهللُوألي
ِّ
مُعقابهُ،ويورثهُيفُاآلخرةُجناتهُُ ،و َ

املقيمُ{لَِق موٍمُيـ مؤِمنو َُن}ُأي :يصدِّقونُبالقرآنُفيعملونُمباُفيهُمنُأمرهُوينتهونُعماُفيهُمنُهني(ُ)3

وقدُتضمنتُاآليتانُ:البيانُعماُيوجبهُبلوغُاحلدُيفُالناسُمنُفالحُأحدُمنُالقومُمنُأخذهمُ
بعذابُاالستئصالُيفُالدنياُمعُجناةُمنُأمنُبإميانهُوفوزهُبطاعتهُ،والبيانُعماُيوجبهُاالعتبارُبأخبارُ
املاضني ُمن ُاهلداية ُإىلُاحلقُ ،وسلوك ُطريق ُالرشد ُالذي ُيؤدي ُصاحبه ُإىل ُأجل ُحالُيف ُأخلصُ
إنعامُ ُ.
القول في الوقف والتمامُ :
ُ

ني}ُحسن(ُ،)0وآخرُالسورةُمتام(ُ ُ.)4
ُم منُنَ َشاءُ}ُصاحل(َ {ُ،)2ع ِنُالم َق موِمُالمم مج ِرِم َُ
{فَـن ِّج َي َ

(ُ)0كذاُىفُاألصلُويفُ(د)ُبدونُ"وسلمُ"ُواملشهورُ"وسلم"ُلورودُالنصُبه.
(ُ)4ابنُجرير ،مرجعُسابقُ.302/06 ،ابنُأيبُحامتُ،مرجعُسابق.4403/7ُ،
(ُ)3ابنُجريرُ،مرجعُسابقُ.212/03ُ،فائدةُ:إن القرآن مفصل لكل شيء من التحليل والتحرميُ،واألمرُبالطاعات والواجبات
واملستحباتُ،والنهي عن احملرمات واملكروهاتُ،واإلخبار عن الرب-تبارك وتعاىل-باألمساء والصفاتُ،وتنزهه عن مماثلةُاملخلوقات
فتهدى به قلوهبم من الغي إىل الرشادُ،ومن الضالل إىل السدادُ.نصرُواهلاليلُ،مرجعُسابق.524/0ُ،
(ُ)2النحاسُ،القطع واالئتنافُ،مرجعُسابقُ،صُ.337قالُ:كافُالداينُ،املكتفىُيفُالوقفُواالبتداُ،مرجعُسابقُ،صُ.334
قالُ:حسنُ،األنصاريُ،املقصدُلتلخيصُماُيفُاملرشدُ،مرجعُسابقُ،صُُ.052قالُ:كافُاألمشوينُ،مرجعُسابقُ،صُ.052
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وعددُالسورةُسبعةُآالفُومائةُوستةُوستونُحرفا(ُ )3وألفُوسبعُمائةُوستُوسبعون ُ(ُ ،)2ومائةُ
وإحدىُعشر(ُ)3آيةُالُخالفُيفُعددها(ُ ُ.)6

(ُ)0النحاسُ،القطعُواالئتنافُ،املرجعُالسابقُ.قالُ:تامُالداينُ،املكتفىُيفُالوقفُواالبتداُ،املرجعُالسابق.قالُ:تامُاألنصاريُ،
المقصد لتلخيص ما في المرشدُ،املرجعُالسابقُ.كافُعندُاألمشوينُ،املرجعُالسابق.
(ُ)4األنصاريُ،المقصد لتلخيص ما في المرشدُ،املرجعُالسابقُ.األمشوينُ،املرجعُالسابق.
(ُ)3الفريوزآبادىُ،مرجعُسابقُ.321/0ُ،اخلازنُ،مرجعُسابق.301/4ُ،
(ُ) 2كذاُبدونُذكرُمتييزُالعددُ"كلمة"ُوكذلكُيف"د"ُوالظاهرُسقوطُ"كلمة".لعلهُسقطُمنُالنساخُوالصوابُثبوهتاُالستقامةُ
املعىنُولثبوهتاُيفُاملصادرُاألخرىُ.الداينُ ،البيانُيفُعد ُآيُالقرآنُتُ:غامنُقدوريُاحلمدُ ،ط(ُ ،0الكويتُ:مركزُاملخطوطاتُ
والرتاث0202ُ،هـ0552-م).067/0ُ،
(ُ)3كذاُيفُاألصلُويفُ"د"ُُ"عشرة"ُُوهوُالصوابُألن ُالعشرة ُختالف ُاملعدود ُإذا ُكانت ُمفردةُ ،وتوافقه ُإن ُكانت ُمركبةُ،
فالعشرةُتوافقُ"آية"ُولعلهُسقطُمنُالناسخُواهللُ-تعاىلُ-أعلم.
(ُ)3البغوي ،مرجعُسابق.273/4 ،
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اخلامتة
نتائج ،ومقترحات.
النتائج التي توصلت إليها
بعد ُدراسيت ُهلذا ُاجلزء ُالذي ُحققته ُبعون ُاهللُ ،وفضلهُ ،والذي ُاستغرق ُأربعة ُوعشرين ُشهراُُ
وشهرينُ،توصلتُحبمدُاهللُإىلُالنتائجُالتاليةُ ُ:
أوال :النتائج التي توصلت إليها عن عصر المؤلف وحياته:
ُ_0إن ُالعصر ُالذي ُعاش ُفيه ُاإلمام ُاحلويف ُمن ُأزهى ُعصور ُالدولة ُاإلسالمية ُعلميا ُحيثُ
اهتم ُالفاطميون ُباحلركة ُالعلمية ُيف ُاملدارس ُواملساجد ُواألزهر ُالشريف ُوالرصد ُاحلاكميُُ ،وإن ُكانُ
الدافعُإىلُهذاُعندهمُهوُنشرُاملذهبُالشيعيُ .
ُ_4ملُيتأثرُاإلمامُاحلَويفُباملذهبُالشيعيُبلُكانُمنُأهلُالسنةُواجلماعةُ .
-3إنُتاريخُمولدُاإلمامُاحلويفُيفُبدايةُالنصفُالثاينُمنُالقرنُالرابعُاهلجريُ .
ُ _2إن ُاإلمام ُاحلَويف ُأثر ُيف ُاملصريني ُفقهاُ ،وحنواُ ،وتفسرياُ ُ ،وكان ُسدا ُمنيعا ُطيلة ُحياتهُ،

وحائالُدونُبثُاملذهبُالشيعيُبنيُاملصرينيُ .

ُ_3إن ُاإلمام ُاحلَويف ُوضع ُبكتابه ُهذا ُخالصة ُما ُألفه ُالسابقون ُلكي ُيكون ُمرجعا ُكبرياُ،

يرجعُإليهُطالبُالعلمُاملبتدئونُ،واجملتهدونُ .

ُ_6ولعدمُوجودُمسائلُفقهيةُيفُسورةُيوسف-عليهُالسالمُ-والُأحكامُفقهية،حرصتُعلىُ
أن ُأعرف ُمذهب اإلمام ُاحلَويف ُالفقهي ُمن ُالذين ُحققوا ُله ُيف ُكتابه ُ"الربهان ُيف ُعلوم ُالقرآن"ُ ،فإنُ
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مذهبه ُمالكيُ ،وهذا ُمما ُتوصلت ُإليه ُمن ُقبل ُأخي ُالدكتورُ/أزمان ُاألندونيسي ُالذي ُمل ُجيزم ُأحدُُ
قبلهُمبعرفةُمذهبهُ ُ.
ثانيا :النتائج التي توصلت إليها عن الكتاب:
-0توصلتُبعونُاهللُتعاىلُالسمُكتابُاحلويفُالذيُاختلفُيفُامسهُمنُقبلُالعلماءُاألجالءُ
وهو ُ"البرهان في علوم القرآن من الغريب واإلعراب والقراءات والتفسير والناسخ والمنسوخ
واألحكام وعدد اآلي والتنزيل والوقف والتمام واالشتقاق والتصريف والمحكم والمتشابه"ُوهذاُ
هو ُاملكتوب ُعلى ُاألجزاء ُاليت ُوقفت ُعليها ُفالذين ُحققوا ُأجزاءُ ُمن ُالكتاب ُمل ُجيزموا ُبامسه ُفأقولُ:
إنه ُسار ُعلى ُمنهج ُاملفسرين ُيف ُتفسري ُكل ُسورة ُتلو ُاألخرىُ ،على ُترتيب ُاملصحفُ ،ومتيز ُاإلمامُ
احلويف ُعن ُسابقيه ُبإضافة ُفن ُجديد ُمن ُعلوم ُالقرآنُ ،من ُالغريبُ ،واإلعرابُ ،والناسخ ُواملنسوخُ،
وغريهمُ ،ولذا ُقال ُصاحب ُالكتاب"ُ:يف ُعلوم ُالقرآن"ُمنُ!....وكأنه ُيعين ُمبن ُللتبعيض ُمن ُعلومُ
بني ُبعضا ُمن ُعلوم ُالقرآنُ ،وهذهُ
القرآنُ ،ومل ُيطلق ُالعنوان ُبقولهُ:يف ُعلوم ُالقرآن ُواكتفىُ ،ولكنه ُ َّ ُ
النتيجةُبظينُأنهُملُيثبتهاُأحدُقبليُ-واهللُتعاىلُأعلىُوأعلمُ .
-4ملُينازعُأحدُأنُكتابُ[البرهان في علوم القرآن]ُمنُتأليفُاإلمامُاحلَويفُ،بلُأمجعُاملرتمجونُ
لهُعلىُأنُهذاُالكتابُمنُتأليفهُ .

-3وقفت ُعلى ُتاريخ ُقراءة ُاملصرين ُمنذ ُبداية ُالتاريخ ُاإلسالمي ُحىت ُوقتنا ُاملعاصرُ ،ومن ُ ُمثَُّ
توصلت ُبأن ُاإلمام ُاحلويف ُكان ُيقرأ ُبرواية ُورش ُعن ُنافع ُاملدينُ ،وكتابه ُيدل ُعلى ُذلكُ ،وهذا ُمما ُملُ
يقفُعليهُأحدُمنُالباحثنيُالذينُحققواُأجزاءُُمنُالكتابُمنُقبليُ-واهللُتعاىلُأعلمُ ُ.
 -2توصلتُإىلُأنُاإلمامُاحلويفُبظينُأنهُملُيكن ُملماُبعلمُالقراءاتُالشريفُ،ولكنُلهُفيهُ
مشاركةُ،وهذاُماملُيتوصلُبهُأحدُُقبليُهبذهُالنتيجة-واهللُتعاىلُأعلمُ .
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للحويف ُكتاب ُشاملُ ،عاجل ُموضوعات ُخمتلفة ُيف ُالقراءاتُ ،والوقفُ
-3أن ُكتاب ُالربهان ُ َ

والتمامُ،واللغةُواإلعرابُ،والتفسريُ،واملعىنُ .

للحويفُتضمنُقدراُكبرياُمنُعلومُالنحوُواللغةُ،وأنُاإلمامُاحلَويفُأظهرُ
-6أنُكتابُالربهانُ َ

حذقهُ،وبراعتهُالنحويةُ،واللغويةُيفُكتابهُ .

-7استشهد ُاإلمام ُاحلويف ُبالقرآن ُالكرمي ُيف ُاملسائل ُاللغويةُ ،ومل ُيستشهد ُباحلديث ُالنبوي ُيفُ
اجلزءُالذيُحققتهُ،وأماُالشعرُ،وكالمُالعربُفكانُمكثراُلالستشهادُهبماُ .
-2أنُاإلمامُاحلَويفُاعتمدُعلىُالعللُالنحويةُاعتماداُكبرياُ،وبينهاُبياناُشافياُ .
-5أنُاإلمامُاحلَويفُفصلُكثرياُيفُإعرابُالقرآنُحبيثُيستفيدُمنهُاملبتدئُواجملتهدُ .
-01أنُاإلمامُاحلَويفُبغداديُاملذهبُ،وميلهُإىلُالبصرينيُ .
-00أن ُاإلمام ُاحلَويف ُانفرد ُبني ُاملفسرين ُبالرتتيب ُاجليدُ ،والتنسيق ُالواضحُ ،مماُجعل ُاالطالعُ

على ُكتابه ُسهالُ ،وأنه ُباملقارنة ُبينه ُوبني ُكتب ُالتفسري ُاألخرىُ ،يعد ُمن ُالكتب ُاألوىل ُاملعتمدةُ
عليهاُيفُهذاُالفنُ .
-04أن ُاإلمام ُاحلَويف ُاعتمد ُعلى ُأهم ُاملصادر ُيف ُعصرهُ ،فاستقى ُمنها ُمادتهُ ،كتفسريُ

الطربيُ ،وإعراب ُالقرآن ُللنحاسُ ،ومعاين ُالقرآن ُللزجاجُ ،وتفسري ُابن ُأيب ُحامتُ ،والفراءُ ،وابن ُقتيبةُ،
وغريهمُ .
-03أن ُاإلمام ُاحلَويف ُمثله ُمثل ُغريه ُمن ُالعلماء ُخيطئُ ،ويصيب ُلطبيعة ُالبشر ُهبذه ُالصفةُ

اجلبليةُ،وأنهُأخطأُيفُعدةُمسائلُنبهتُعليهاُيفُحملهاُ .

-02ملُأقفُعلىُكتابُلإلمامُاحلويفُ،سوىُهذاُالكتابُاملبارك[ُ،البرهان في علوم القرآن].
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-03مجعتُفوائدُباهلوامشُ،يفُالعقيدةُ،واألخالقُ،واملعامالتُ،واملسائلُاملختلفُفيهاُ،مثلُ
يوسفُ -عليه ُالسالمُ -والربهان ُالذي ُرءاه -عليه ُالسالمُ ،-ونقدُ
هم ُ َُ
مسألة ُ َمن ُالذبيح؟ ُوقضية ُ ُِّ
الرواياتُاإلسرائيليةُ،ومسألةُهلُيفُالقرآنُحرفُُزائد؟ُوهلُجيوزُالصالةُوالسالمُعلىُغريُاألنبياءُ-

عليهمُالسالم؟ُوهلُجيوزُالصدقةُعلىُاألنبياءُعليهمُالسالم؟ُوغريهاُمنُاملسائلُالنحويةُوالفقهيةُ .
اجحُماُأمكينُالدليلُُ .
ُورجحتُُالر َُ
ومماُسبقُأخلصُالنتائجُاليتُبظينُأنهُملُيقفُعليهاُأحدُقبلي-وهللُاحلمدُواملنةُوهيُكالتايلُ ُ:
 أن ُاسم ُالكتاب"البرهان في علوم القرآن" من الغريب واإلعراب والقراءات
والتفسير والناسخ والمنسوخ واألحكام وعدد اآلي والتنزيل والوقف والتمام
واالشتقاق والتصريف والمحكم والمتشابه.
ُ أنُاإلمامُاحلويفُولدُيفُبدايةُالنصفُالثاينُمنُالقرنُالرابعُاهلجريُتقريباُ.
 معرفة ُتاريخ ُقراءة ُأهل ُمصر ُمنذ ُالتاريخ ُاإلسالمي ُإىل ُوقتنا ُاملعاصرُ ،ومن ُ ُمثَّ ُقراءةُ
شيخناُاإلمامُاحلويف-رمحهُاهللُتعاىل.
 أنُاإلمامُاحلويفُملُيكنُملماُبعلمُالقراءاتُالشريفُ،ولكنُلهُفيهُمشاركة.
 مجعتُُوناقشتُبعضُالفوائدُ،واملسائلُالعلميةُمنُخاللُحتقيقُاملخطوطُاملباركُ.
 أنُاإلمامُاحلَويفُانفردُبنيُاملفسرينُالقدامىُبالرتتيبُاجليدُ،والتنسيقُالواضحُعماُ
قبلهُ ُ.
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المقترحات
هذاُاملخطوطُمنُاألمهيةُمبكانُ،وهوُمفرقُيفُاجلامعاتُاملختلفةُاليتُتصدتُلتحقيقُأجزاءُ
منهُ،ومعُهذاُملُيرُمطبوعاُمنهُيفُاألسواقُاملكتبيةُلإلفادةُمنهُ،فلذاُأقرتحُالتايلُ -:
ُ
 -1أقرتحُعلىُاجلهاتُاملعنيةُجبمعُماُتفرقُمنهُيفُاجلامعاتُاملختلفةُ،وإعادةُإخراجهُيفُعملُ
واحدُ،لينتفعُالناسُبهُ .
 -2أقرتح ُعلى ُعامة ُطلبة ُالعلمُ ،والباحثني ُإىل ُالعناية ُبالتفسريُ ،دراسة ُواطالعا ُوحتقيقاُُ ،ففيهُ
عامةُالعلومُ .
 -3أقرتح ُعلى ُعامة ُاملهتمني ُيف ُإحياء ُتراث ُأسالفنا ُاملفسرينُ ،وغريهم ُبأن ُينقبواُ ،ويبحثواُ
جادينُعنُمؤلفاتُاإلمامُاحلويفُاملندثرةُبالبحثُيفُاملكتباتُالعامليةُ"اخلاصةُباملخطوطات"ُ
وكماُحدثُمعيُ،فلقدُوفقت ُيفُاحلصولُعلىُهذاُاجلزءُاملباركُمنُجامعةُليدنُهبولنداُ
ٍ
فلكلُطارقُجميبُ ُ.
بعدُجهدُكبريُ،
 -4أقرتح ُأن ُيطبع ُكل ُجزء ُأجيزُ ،وحققُ ،بأن ُينشر ُيف ُاملكتبات ُالعامةُ ،حىت ُيسفيد ُعامةُ
طالبُالعلمُمنُجهدُكلُجمتهدُلينالواُاألجرُ،والثوابُ،وحىتُالُيندثرُعملُالباحثُكماُ
اندثرتُكتبُأسالفناُ-فاهللُاملستعانُ.
وفي الختام أقول :حللت بين فضيلتكم ،وبين يدي حروف ،وكلمات أبتغي بها وجه اهلل
 ،ثم رجائي أن تنال رضاكم ،وأود توجيهاتكم المباركة لإلفادة ،فما كان فيها من كمال
فمن اهلل تعالى ،وما كان فيها من نقص ،فمن نفسي والشيطان ،والحمد هلل الذي بنعمته
تتم الصالحات.
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الربهان يف علوم القرآن لإلمام احلَويف

الفهارس العلمية لسورة

يوسف
أوال :فهرس اآليات القرآنية
رقم اآلية

السورة

الصفحة

م
1

َٰ
ب
اب ََل َر ْي َ
آلم َذلِ َك ا ْل ِك َت ُ

1

البقرة

8

2

ب فِي ِه هُدًى لِ ْل ُم َّتقِينَ
اب ََل َر ْي َ
الم (َ )1ذلِ َك ا ْل ِك َت ُ

2

البقرة

8

3

اب ا ْل َج َّن ِة ُه ْم فِي َها َخالِدُونَ
ص َح ُ
أُولَئِ َك أَ ْ

12

البقرة

212

4

اب َعلَ ْي ِه
َف َتلَ َّقى آدَ ُم مِنْ َر ِّب ِه َكلِ َما ٍ
ت َف َت َ

37

البقرة

8

5

س َما َ
س ُه ْم
ش َر ْوا بِ ِه أَ ْنفُ َ
َولَبِ ْئ َ

102

البقرة

154

6

ض لِ ُي ْفسِ دَ فِي َها
س َعى فِي ْاْلَ ْر ِ
َوإِ َذا َت َولَّى َ

205

البقرة

11

7

يل َّ
ّللاِ
َم َثل ُ الَّذِينَ ُي ْنفِقُونَ أَ ْم َوالَ ُه ْم فِي َ
س ِب ِ

260

البقرة

11

8

َف ْل ُي َؤدِّ الَّذِي ْاؤ ُتمِنَ أَ َما َن َت ُه

283

البقرة

252

9

ب مِنَ َّ
ض ٍ
ّللاِ
َو َبا ُءوا ِب َغ َ

112

آل عمران

239

11

اس َقدْ َج َم ُعوا لَ ُك ْم
اس إِنَّ ال َّن َ
الَّذِينَ َقال َ لَ ُه ُم ال َّن ُ

173

آل عمران

201

11

س َبنَّ الَّذِينَ َك َف ُروا أَ َّن َما ُن ْملِي لَ ُه ْم َخ ْي ٌر ِْلَ ْنفُسِ ِه ْم
َو ََل َي ْح َ

178

آل عمران

9

12

ُح ِّر َم ْت َعلَ ْي ُك ْم أ ُ َّم َها ُت ُك ْم َو َب َنا ُت ُك ْم

23

النساء

9

13

اءلُونَ به َو ْاْلَ ْر َح ِام
س َ
ّللا الَّذي َت َ
َوا َّتقُوا َّ َ
اب َّ
ص َن ُ
ّللاِ
ات مِنَ ال ِّنسَاءِ إِ ََّل َما َملَ َك ْت أَ ْي َما ُن ُك ْم ِك َت َ
َوا ْل ُم ْح َ
َعلَ ْي ُك ْم

1

النساء

48

24

النساء

8

15

َولَ َهدَ ْي َنا ُه ْم صِ َر ً
اطا ُم ْس َتقِي ًما

68

النساء

8

سول َ َفأُولَئِ َك َم َع الَّذِينَ أَ ْن َع َم َّ
َو َمنْ ُيطِ ع َّ
الر ُ
ّللاَ َو َّ
ّللاُ
ِ
َعلَ ْي ِهم

69

النساء

7

17

إِنْ َيدْ ُعونَ مِنْ دُونِ ِه إِ ََّل إِ َنا ًثا

117

النساء

72

18

صوا دِي َن ُه ْم ِ َّلِلِ
َوأَ ْخلَ ُ

146

النساء

173-161

14

16

اآلية
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اآلية

م

رقم اآلية

السورة

الصفحة

163

النساء

333

المائدة

7
10

19

َ
َ
وح
إِ َّنا أ ْو َح ْي َنا إِلَ ْي َك َك َما أ ْو َح ْي َنا إِلَى ُن ٍ

21

الص ََل ِة
َيا أَ ُّي َها الَّذِينَ آ َم ُنوا إِ َذا قُ ْم ُت ْم إِلَى َّ

6

21

ّللا َعلَ ْي ُك ْم
َو ْاذ ُك ُروا ن ِْع َم َة َّ ِ

7

المائدة

22

يسى ا ْبنَ َم ْر َي َم َهلْ َي ْس َتطِ ي ُع َر ُّب َك
ار ُّيونَ َيا عِ َ
إِ ْذ َقال َ ا ْل َح َو ِ

112

المائدة

10

23

اب ا ْل َج َّن ِة ُه ْم فِي َها َخالِدُونَ
ص َح ُ
أُولَئِ َك أَ ْ

42

اْلعراف

212

24

ُخ ِذ ا ْل َع ْف َو َو ْأ ُم ْر ِبا ْل ُع ْر ِ
ض َع ِن ا ْل َجا ِهلِينَ
ف َوأَ ْع ِر ْ

199

اْلعراف

10

25

َذلِ َك ِب َما َقدَّ َم ْت أَ ْيدِي ُك ْم

51

اْلنفال

10

26

اب ا ْل َج َّن ِة ُه ْم فِي َها َخالِدُونَ
ص َح ُ
أُولَئِ َك أَ ْ

26

يونس

212

27

اب ا ْل َج َّن ِة ُه ْم فِي َها َخالِدُونَ
ص َح ُ
أُولَئِ َك أَ ْ

23

هود

212

28

الر تِ ْل َك آ َي ُ
ات ا ْل ِك َتا ِ
ين
ب ا ْل ُمبِ ِ

1

يوسف

16

29

صصِ ِه ْم عِ ْب َرةٌ ِْلُولِي ْاْلَ ْل َبا ِ
ب
لَ َقدْ َكانَ فِي َق َ

111

يوسف

16

31

ُنوحِي إِلَ ْي ِه ْم

43

النحل

333

31

َاج ُروا مِنْ َب ْع ِد َما فُتِ ُنوا ُث َّم َجا َهدُوا
ُث َّم إِنَّ َر َّب َك لِ َّلذِينَ ه َ
ور َرحِي ٌم
ص َب ُروا إِنَّ َر َّب َك مِنْ َب ْع ِدهَا لَ َغفُ ٌ
َو َ

110

النحل

280

32

إِنَّ ه ََذا ا ْلقُ ْرآنَ َي ْهدِي

9

اإلسراء

1

33

الز َنا إِ َّن ُه َكانَ َفا ِح َ
َو ََل َت ْق َر ُبوا ِّ
سبِ ًيَل
سا َء َ
ش ًة َو َ

32

اإلسراء

175

34

َوإِ ْذ ُه ْم َن ْج َوى

47

اإلسراء

287

35

إِ ْذ أَ َوى ا ْلفِ ْت َي ُة إِلَى ا ْل َك ْه ِ
ف

10

الكهف

249

36

َو َق َّر ْب َناهُ َن ِج ًيا

52

مريم

283

37

ِر َج ًاَل ُنوحِي إِلَ ْي ِه ْم

7

اْلنبياء

333

38

ول إِ ََّل ُنوحِي إِلَ ْي ِه
مِنْ َر ُ
س ٍ

25

اْلنبياء

333
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السورة

الصفحة

اآلية

م
39

َذلِ َك ِبأَنَّ َّ
ّللاَ ه َُو ا ْل َحق

62

الحج

9

41

أَ َي ِع ُد ُك ْم أَ َّن ُك ْم إِ َذا ِم ُّت ْم َو ُك ْن ُت ْم ُت َرا ًبا َوعِ َظا ًما أَ َّن ُك ْم ُم ْخ َر ُجونَ

35

المؤمنون

205

41

اء ُه ْم ِبا ْل َح ِّق
أ ْم َيقُولُونَ ِب ِه ِج َّن ٌة َبلْ َج َ

70

المؤمنون

9

42

الس َم َاو ُ
سدَ ِ
ض
ات َو ْاْلَ ْر ُ
ت َّ
اء ُه ْم لَ َف َ
َولَ ِو ا َّت َب َع ا ْل َح ُّق أَهْ َو َ

71

المؤمنون

10

43

الِل َج ْهدَ أَ ْي َمانِ ِه ْم لَئِنْ أَ َم ْر َت ُه ْم لَ َي ْخ ُر ُجنَّ
س ُموا ِب َّ ِ
َوأَ ْق َ

53

النور

10

44

لِ ُن َث ِّب َ
ت ِب ِه فُ َؤادَ َك

32

الفرقان

328

45

ُي ِري ُد أَنْ ُي ْخ ِر َج ُك ْم مِنْ أَ ْرضِ ُك ْم

35

الشعراء

236

46

َو ُه ْم بِ ْاآلَخ َِر ِة ُه ْم ُيوقِ ُنونَ

3

النمل

205

47

سا ِك َن ُك ْم
َيا أَ ُّي َها ال َّن ْمل ُ ادْ ُخلُوا َم َ

18

النمل

118

48

َو َج َعلُوا أَعِ َّز َة أَهْ لِ َها أَ ِذلَّ ًة

34

النمل

236

49

اس َتأْ َج ْر َ
َيا أَ َب ِ
ي ْاْلَمِينُ
ت ا ْل َق ِو ُّ
ج ْرهُ إِنَّ َخ ْي َر َم ِن ْ
ت ْ
اس َتأْ ِ

26

القصص

164

51

ض لَ َيقُولُنَّ َّ
الس َم َاوا ِ
ت َو ْاْلَ ْر َ
سأ َ ْل َت ُه ْم َمنْ َخلَ َق َّ
َولَئِنْ َ
ّللا ُ

25

لقمان

334

51

الدَّار
ِص ٍة ِذ ْك َرى
ص َنا ُه ْم بِ َخال َ
إِ َّنا أَ ْخلَ ْ
ِ

46

ص

173-161

52

ِيرا مِنَ َّ
الظنِّ
اج َتنِ ُبوا َكث ً
يا أَ ُّي َها الَّذِينَ آ َم ُنوا ْ

12

الحجرات

8

53

ِين
إِنَّ ه ََذا لَ ُه َو َح ُّق ا ْل َيق ِ

95

الواقعة

336

54

سولَ ُه ُك ِب ُتوا
ّللا َو َر ُ
إِنَّ الَّذِينَ ُي َحادُّونَ َّ َ

5

المجادلة

8

55

َما َي ُكونُ مِنْ َن ْج َوى َث ََل َث ٍة

7

المجادلة

284-66

56

إِ َّن َما ال َّن ْج َوى مِنَ ال َّ
ان
ش ْي َط ِ

10

المجادلة

287

57

قُلْ أُوح َِي إِلَ َّي

1

الجن

333

58

اء فُ َرا ًتا
َوأَ ْس َق ْي َنا ُك ْم َم ً

27

المرسَلت

215

59

َو َز َرابِ ُّي َم ْب ُثو َث ٌة

16

الغاشية

294
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م
61

اآلية
لَ َن ْس َف َعنْ

367

رقم اآلية

السورة

الصفحة

15

العلق

185
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يوسف
ثانيا :فهرس األحاديث واآلثار
أ – اْلحاديث

طرف الحديث

م
1

أجر مئة شهي ٍد (أجر يعقوب

2

إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها وَل يثرب

3

ف َوأ ُ ُّم ُه َ
ش ْط َر ا ْل ُح ْس ِن
س ُ
أ ُ ْعطِ َي ُيو ُ

4

سلَّ َم دَ َخل َ َم َّك َة َو َعلَ ْي ِه ا ْلم ِْغ َف ُر
صلَّى ّللاُ َعلَ ْي ِه َو َ
أَنَّ ال َّن ِب َّي َ

5

تكلم أربعة وهم صغار

6

ارقَ ،و َّ
خزنانَ ،و َّ
ابس،
الذ َّيال َ ،و ُذو ا ْل َكتِ َف ْي ِنَ ،و َق ِ
الط ِ
َو َو َّثاب

7

صبر َل شكوى فيه

8

لقد عجبت من يوسف وصبره وكرمه

9

لو لم يقل يعني ،يوسف الكلمة التي قال ما لبث في
السجن

11

ما بلغ من وج ُد يعقوب على ابنه؟ قال :وجد سبعين

11

من بثه فلم يصبر

12

اس َت ْج َم َر َف ْل ُيوت ِْر
ضأ َ َف ْل َي ْن ُث ْرَ ،و َم ِن ْ
َمنْ َت َو َّ

13

من َل يشكر الناس َل يشكر ّللا

14

يا محمد أخبرني عن الكواكب التي رأها يوسف

15

يرحم ّللا يوسف إذا كان ذا أناة

الصفحة
298
309
192
44
178
117
150
233
216
298
151

368

41
ط
116
233
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يوسف
ب -فهرس اآلثار

م
1

األثر

الصفحة

اتخذت طعاما وشرابا ومتكئا (أَ َع َّدت لَهُنَّ ُم َّت َكئا)

191

أتى جبريل يوسف بالبشرى وهو في السجن

298

3

أحب إِلَيَّ مِن أَن آت َِي َما َتك َره (السِّجنُ أَ َحب إِلَيَّ )
َ

194

4

أحسن منزلتي  ،وأكرمني وائتمنني فال أخونه (أحسن
مثواي).

2

5

168 -61

أخر ذلك إلى ليلة الجمعة (وقت االستغفار لبنيه)

317

إذا أتيتم ملك مصر فأقرؤه مني السالم  ،وقولوا له :إن
أبانا يصلي عليك

252

ان ربه م َما َن َز َل ِب ِه
اس َت َع َ

194

استعصم بعد ما حل السراويل  ،ال أدري ما بدا له

193

استلقت له :وحل ثيابه

174

11

َ
ِين َكا ُنوا
ارد المُس َتقِي َوأَص َحابه مِن التجَّ ار الَّذ َ
أ َسرَّ هُ ال َو ِ
َم َعهُم

151

11

ُنصِ يبُ ِب َرح َم ِت َنا َمن َن َشا ُء :أسلم الملك الذي كان معه
يوسف

244

اسمها َراعِ يل ِبنت َر َعابيل

163

أصاب بالد يعقوب التي هو بها الجوع  ،فبعث بنيه إلى
مصر

245

أعتصم باهلل من الذي تومئين إليه  ،وأستجير به منه

167

6
7
8
9

12
13
14

369
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يوسف
م
15

األثر

الصفحة

أعطي يوسف َوأُمه ُثلُث الحُسن

192

أعلم أن رؤيا يوسف صادقة وإني سأسجد له

298

أفرس الناس ثالثة

164

أكبرنه ،قال :حِض َن

192

إال أن يصيبكم أمر يذهب بكم جميعا ،فيكون ذلك عذرا

259

إال بعلة كادها هللا فأعمل بها يوسف

276

ألقي يوسف في الجب وهو ابن سبع عشرة

325

إلى السَّحر (الوقت الذي َّ
أخر الدعاء إليه يعقوبُ لولده)

317

إن اسمه إِطفِير بن روحيب وهو العزيز

163

إن إطفير هلك في تلك الليالي

244

25

إن الذي باعه بمصر كان َمالِك بن ُذعر بن ُث َويب

163

26

إن الكواكب األحد عشر كانت إخوته ،والشمس والقمر
أبويه

118

أن هللا أوحى إلى يوسف َس ُي َنبِّئُ إخوته بفعلهم به

147

إن تأويل الشيء ومنه تأويل الرؤيا إنما هو الذي يؤول
إليه

204

إن رؤيا األنبياء كانت وحيا

115

16
17
18
19
21
21
22
23
24

27
28
29
31

إن صاحبك وزوجك َس ِّيدِي

370

168

الربهان يف علوم القرآن لإلمام احلَويف

الفهارس العلمية لسورة

يوسف
األثر

م

الصفحة

31

أن يعقوب النبي صلى هللا عليه وسلم كان قد سقط
حاجباه

151

32

أن يعقوب دخل مصر هو ومن معه من أوالده وأهاليهم
وأبنائهم

326

33

أن يوسف سينبئهم بصنيعهم به ،وهم ال يشعرون إنه
يوسف

147

أنا أحق أن آنف أنا ابن إسحاق أو قال :ابن إسماعيل

243

أنا يوسف بن صفي هللا يعقوب ابن ذبيح هللا إسحاق

204

أناشدكما هللا أن ال ُتحباني

203

إنما سأله الفتيان عن رؤيا كانا رأياها

203

إنما سمي بخسا :ألنه كان حراما عليهم

161

إنه لذو حفظ لما استودعناه صدره من العلم

260

َ
الموت قبل يوسف
إنه لم يتمن أحد من األنبياء

327

إني أريد أن أخلصك لنفسي غير أني آنف أن تأكل معي

243

ُونَ ،وإِخ َوته َال
صا ِنع َ
أوحينا إلى يوسف ِب َما إِخ َوته به َ
ُرُون
َيشع َ

147

أين القميص؟ فجاءوه بالقميص ،عليه دم كذب

148

بابا بعد باب

167

باع إخوة يوسف يوسف

161

34
35
36
37
38
39
41
41
42
43
44
45

371
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يوسف
م

األثر

الصفحة

46

بدراهم قليلة ،أو ثمن ال يجوز في ثمن الطعام (ببضاعة
مزجاة)

300

البشير البريد

316

بضع وثالثون سنة ( َولَمَّا َبلَ َغ أَ ُ
ش َّدهُ)

166

بل البرهان ما أوعد هللا على الزنا أهله

175

بل السيارة باعوا يوسف

161

51

بل زينت{لَ ُكم أَنفُ ُس ُكم أَمرا} في يوسف وحسنته ففعلتموه

150

52

بلغنا أنه كان بينهم يومئذ ثمانون فرسخا ،وقال إني ألجد
ريح يوسف

313

53

بين الحروف التي سقطت عن ألسن األعاجم ،وهي ستة
أحرف

113

ون)
تحرزون ( ُتحصِ ُن َ

232

ون)
ترفعون وهو ما ينبت ( ُتحصِ ُن َ

232

47
48
49
51

54
55
56
57
58
59
61
61

تعال واقرب (هيت لك).

167-69

التقطه بعض األعراب

134

الجب :بئر بالشام

134

الجب :بئر ببيت المقدس

134

حاشا هلل ،معاذ هللا

192

ف أَس َتغ ِف ُر لَ ُكم َربِّي)
حتى تأتي ليلة الجمعة ( َسو َ

317

372
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الفهارس العلمية لسورة

يوسف
م

األثر

الصفحة

اكين فِي أَيدِيهنَّ َوهُنَّ َيح َسب َن أَ َّنهُنَّ ي َقطع َن
َح َزز َن ِبال ِّس ِّك ِ
األُترُج

191

حفيظ لما استودعتني ،عليم بما وليتني

243

َح َّل ال ِهم َيان وجلس منها مجلس الخاتن

174

حل سراويله حتى وقع على السرير

174

خطئ الرجل يخطأ إذا تعمد الذنب فهو خاطئ

182

دراهم فسول رديئة (ببضاعة مزجاة)

301

68

ذكر لنا أنه كان ال ينظر في وعاء إال استغفر هللا تأثما
مما قذفهم به

275

69

راودت امرأة العزيز ،وهي التي كان يوسف في بيتها
عن نفسه أن يواقعها.

166

زعموا أن سقف البيت انفرج ،فرأى يعقوب

175

زوج (أي ملك مصر) يوسف امرأة إطفير راعيل

244

سأل رجل عليا -عليه السالم عن مسألة ،فقال فيها

276

السجود ليس هو له كما سجدت المالئكة آلدم ،تشرفة ال
سجود عبادة

324

ص َنما لجده أبي أمه ،كسره وألقاه في الطريق (السرق)
َ

278

الصواع والسقاية سواء ،هو اإلناء الذي يشرب فيه

267

طول الزمان وكثرة األحزان ،فأوحى هللا إليه :يا يعقوب
أتشكوني

151

62
63
64
65
66
67

71
71
72
73
74
75
76

373
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يوسف
م
77
78
79
81
81
82
83
84
85
86
87
88
89
91
91
92

األثر

الصفحة

عشرون سنة وأنه لَمَّا َبلَ َغ أَ ُ
ش َّدهُ.

166

عفا هللا لكم عن ذنبكم وظلمكم لي

310

ش}
على السرير { َو َر َف َع أَ َب َوي ِه َعلَى ال َعر ِ

323

غضب على خبازه  ،بلغه أنه يريد أن يسَّمه

202

غلقت أبواب البيوت عليها وعلى يوسف لما راودته

167

فأرسله معهم فأخرجوه ،وبه عليهم كرامة

146

فأنزلهم منازل شتى ،وأنزل أخاه معه فآواه إليه

266

فرغ من األمر الذي فيه استفتيتماني

214

قال الذي اشترى يوسف من بائعه بمصر

163

ُ
ذهبت بالقميص ،ملطخا بالدم إلى يعقوب
قال يهوذا :أنا

316

قد أعطيتموني موثقا أال تقتلوه

146

كان أحدهما خباز الملك على طعامه ،واآلخر ساقيه

202

كان إخوة يوسف في يوسف من الزاهدين

162

كان اسم أحدهما َمجل ُ
ِث ،واآلخر َنبُو ( َودَ َخ َل َم َع ُه السِّج َن
ان)
َف َت َي ِ

202

كان اسم صاحبه بشرى

151

كان أول ما دخل على يوسف من البالء ،فيما بلغني أن
َعمَّته

279

374
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الفهارس العلمية لسورة

يوسف
األثر

م

الصفحة

93

كان رجال ( َو َش ِهدَ َشاهِد مِن أَهلِ َها)

178

94

كان صبيا في المهد ( َو َش ِهدَ َشاهِد مِن أَهلِ َها)

178

95

كان منذ خرج يوسف من عند يعقوب إلى يوم رجع
ثمانون سنة

299

96

كان منزلهم فيما َذكر لي بعض أهل العلم بالعربات

252

نظر يوسف إلى َعرق
كان يعقوب على طعام ،إذ َ

278

كان يعود مريضهم ويعزي حزينهم،

204

كان يهوذا يأتيه بالطعام

146

كانت اثنين وعشرين درهما (ثمن يوسف)

162

كانت أربعين (ثمن يوسف)

162

كانت عشرين درهما (ثمن يوسف)

162

ال أذكر لكم ذنبكم ،يغفر هللا لكم وهذا دعاء من يوسف

310

ال تقتلوا يوسف (قاله روبيل ،وكان أكبر القوم)

133

ال تقتلوا يوسف (قاله شمعون)

133

97
98
99
111
111
112
113
114
115

116
لتقطع به األترج ( َوآَ َتت ُك َّل َواحِدَ ة مِنهُنَّ سِ ِّكينا)
117

لقد كان في قصصهم عبرة ليوسف وإخوته

118
وب
لَمَّا أَخ َبرُوهُ ِب ُد َعا ِء ال َملِكِ  ،أَ َحسَّت َنفسُ َيعقُ َ
119

لما استخرجت السرقة من رحل الغالم انقطعت ظهورهم

375

190
345
298
280

الربهان يف علوم القرآن لإلمام احلَويف

الفهارس العلمية لسورة

يوسف
م
111
111
112
113
114
115
116
117
118

األثر

الصفحة

لما ألقي القميص على وجهه ارتد بصيرا

322

لما دخل إخوة يوسف عليه ،احتبسه فأقبل يحدثه

266

لما هم بمواقعة الخطيئة ،صور له يعقوب يتوعده

175

لو خرج يوسف قبل أن يعلم الملِك بشأنه

233

لوال أن تضعفوني وتعجزوني وتلوموني وتكذبوني

313

ليس في دين الملك أن يؤخذ السارق بسرقته

275

ما أحبني أحد قط إال دخل على من حبه بالء

203

ما رأى صاحبا يوسف شيئا ،وإنما كان تحالما

203

ما لكم يا بني :هل أصابكم في غنمكم شيء

148

119
ما يتكئن عليه (أَ َع َّدت لَهُنَّ ُم َّت َكئا)

190

 121المبين لمن تاله وتدبر ما فيه من حالله ،وحرامه،
وسائر ما حواه

113

متا ُع األعراب :الصوفُ والسَّمن ،وقيل الصوف

301

المتكأ األترج

190

فضرب في صدره ،فخرجت شهوته
مثل لهَ ،

175

121
122
123

124
مجلسا (أَ َع َّدت لَهُنَّ ُم َّت َكئا)

190

 125مدةُ ذلك أربعون سنة (المدة بين رؤيا يوسف وبين
تأويلها)

325

376
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يوسف
م
126
127
128
129

األثر

الصفحة

مزجاة رثة المتاع خلق الحبل والغرارة(ببضاعة مزجاة)

300

مكناه فيها يكون حيث يشاء يصنع فيها ما يشاء

244

مِن ِّ
الز َنا ( ِممَّا َيدعُو َننِي إِلَي ِه)

194

من تأويل األحاديث :العبارة

327

من قرأ متكأ فهو الطعام  ،ومن قرأ م َّتكأ وهي قراءة
131
شاذة :فهو األترج
131
132
133
134
135

اب لَ ُه َرب ُه)
نجاه من أن يركب المعصية (َاس َت َج َ

200

نودي يا ابن يعقوب أتزني؟ فتكون كالطير وقع ريشه

174

هل أنت مؤمن إن أخبرتك بأسمائها

116
167 ،69

هلم لك (هيت لك)
هو الوليد بن الريان (ملك مصر األكبر)

136
ض أَهل المال إلى مصر
ضع َنا َها َبع َ
ضا َعة اس َتب َ
ه َُو ِب َ
137
138
139
141

ُوران  ،معناها تعال (هيت لك)
هي لغة ح َ
هيت بالقبطية هلم

242
151
167
167-69

وأبو بكر الصديق حين تفرس في عمر

164

وأسروا بيعه

152

141
ت اس َتأ ِجرهُ
والتي قالتَ :يا أَ َب ِ
142

190-72

وهللا ما على األرض يومئذ خليقة أكرم على هللا من

377

164
299

الربهان يف علوم القرآن لإلمام احلَويف

الفهارس العلمية لسورة

يوسف
األثر

م

الصفحة

يعقوب
143

وإن يعقوب لذو علم لتعليمنا إياه

260

ص َّدق َعلَي َنا  :برد أخينا إلينا
َو َت َ

302

وال يوم هممت بها

241

ولكن امرأة العزيز أخبرتنا أنها راودته عن نفسه

235

 147وما شهدنا عند يوسف بأن السارق يؤخذ بسرقته إال بما
علمنا

289

وهل يتزوج المحزون؟ قال :الشيخ يعقوب أمرني بذلك

266

اإل َماء
يا أبتاه يا يعقوب لو تعلم ما صنع بابنك َب ُنو ِ

146

يا إخوتاه ردوا على قميصي ألتوارى به

146

يا رُبَّ شاك ِِر نعمة غيره ،ومنعم عليه ال يدري

207

يارب خطية أخطأتها ،فاغفرها لي

151

يجزي المحسنين أي :المهتدين

166

يعصرون األعناب ،والدهن

233

144
145
146

148
149
151
151
152
153
154

378

الفهارس العلمية لسورة

الربهان يف علوم القرآن لإلمام احلَويف
يوسف
ثالثا :فهرس الغريب
م

اآلية

المعنى

رقم اآلية

الصفحة

1

ك
ك َرب َ
َيج َت ِبي َ

6

يصطفيك

2

ث
يل األَ َحادِي ِ
َتأ ِو ِ

6

عبارة الرؤيا

3

َو َنحنُ عُص َبة

8

جماعة

127

4

ِين
صالِح َ
َقوما َ

9

يعنون أنهم يتوبون من قتلهم يوسف ،فيكونون
بتوبتهم من قتله بعد هالك يوسف قوما صالحين

133

5

َير َتع

12

من الرعي أي يرعى اإلبل ،أي :أرسله معنا
يلهو وينعم وينشط في الصحراء

135

6

َو َما أَن َ
ت ِبمُؤمِن لَ َنا

17

ُص ِّد ِق َنا
ِبم َ

148

7

َو َجاءُوا َعلَى
َقمِيصِ ِه ِبدَم َكذِب

18

مكذوب

149

8

َقا َل َبل َس َّولَت

18

َبل َز َّي َنت

289

9

َّارة
َو َجا َءت َسي َ

19

مارة الطريق من المسافرين

151

11

َ
اردَ هُم
َفأر َسلُوا َو ِ

19

وهو الذي يرد المنهل أو المنزل َووُ رُوده إِيَّاهُ:
مَصِ يره

151

11

َفأَدلَى دَ ل َوهُ

19

فأرسل دلوه في البئر

151

12

َوأَ َسروهُ

19

أسره الوارد المستقي وأصحابه من التجار
الذين كانوا معهم ،وقالوا لهم :هو بضاعة
استبضعناها بعض أهل المال إلى مصر

151

13

َو َش َروهُ ِب َث َمن َبخس

20

ناقص

161

14

دَ َرا ِه َم َمع ُدودَة

20

باعوه بدراهم غير موزونة ،ناقصة غير وافية
لزهدهم كان فيه

162

379
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،164،124
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الربهان يف علوم القرآن لإلمام احلَويف
يوسف
اآلية

م

المعنى

رقم اآلية

الصفحة

15

أَو َن َّتخ َِذهُ َولَدا

21

َن َت َب َّناه

163

16

َبلَ َغ أَ ُ
ش َّدهُ

22

لما بلغ يوسف شدته ،وقوته في شبابه

165

17

َو َقالَت َهي َ
ت لَ َك

23

هلم ،أو تعال إلى ما هو لك

158

18

َوأَل َف َيا َسيِّدَ َها

25

وصادف سيدها :وهو زوج المرأة

178

19

َقد َش َغ َف َها حُبا

30

ص َل حُب يُوسُف إِلَى َش َغاف َقلب َها َ ،فدَ َخ َل
َقد َو َ
ب َعلَى َقلب َها
َتحته َح َّتى َغلَ َ

188

21

َوأَع َتدَت لَهُنَّ

31

فعلَت م َِن ال َع َتادَ ،وه َُو ال ِع َّدة :أي َمجلِسا ل َّ
ِلط َع ِام
َ

190

21

ُم َّت َكأ

31

22

أَك َبر َن ُه

31

َمجلِسا ل َّ
ِلط َع ِام
أعظم َنه َوأَجلَل َن ُه َوب ُِهت َن

190
191

23

ص َم
َفاس َتع َ

32

امتنع

193

24

أَعصِ رُ َخمرا

36

عنبا

203

25

ِّك
اذ ُكرنِي عِ ندَ َرب َ

42

عند سيدك

217

26

َقالُوا أَض َغ ُ
اث أَحالم

44

أخالط رؤيا كاذبة ال حقيقة لها

224

27

َوا َّد َك َر َبعدَ أُمَّة

45

بعد حين

224

28

ُون َسب َع
َتز َرع َ
ِين دَ أَبا
سِ ن َ

47

الدأب العادة

225

29

ون
ُتحصِ ُن َ

48

تحرزون

232

31

ي َُغ ُ
اث ال َّناسُ

49

يغاث الناس بالمطر

232

31

رُون
َوفِي ِه َيعصِ َ

49

العنب والسمسم وما أشبه ذلك

232

32

َما َخط ُب ُكنَّ

51

ما كان أمركن وما كان شأنكن

234

33

ص
اآلن َحص َح َ
َ
ال َحق

51

تبين الحق وانكشف وظهر

234
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34

َو َنمِيرُ أَهلَ َنا

65

نطلب ألهلنا طعاما فنشتريه لهم

257

35

إِال أَن ي َُحا َط ِب ُكم

66

يحيط بجميعكم ما ال تقدرون على أن تؤتوني
به

259

36

َو َقا َل َيا َبنِيَّ ال
َتد ُخلُوا مِن َباب
َواحِد َواد ُخلُوا مِن
أَب َواب ُم َت َفرِّ َقة

67

خاف عليهم إذا دخلوا من طريق واحد وهم
ولد رجل واحد العين ،فأمرهم أن يفترقوا

259

37

َآوى إِلَي ِه أَ َخاهُ

69

يقال :أوى فالن فالنا ،إذا ضمه إليه

262

38

َفال َتب َتئِس

69

تفتعل من البؤس يقال ابتأس يبتأس ابتأسا وهو
الحزن واالبتئاس واالكتئاب واالغتمام نظائر
في اللغة

262

39

ُث َّم أَ َّذ َن م َُؤ ِّذن

70

نادى مناد

267

41

أَ َّي ُت َها العِيرُ

70

وهي :القافلة فيها األجمال

267

41

اع ال َملِكِ
ص َُو َ

72

مشربة الملك

268

42

َوأَ َنا ِب ِه َزعِ يم

72

كفيل

269

43

َقالُوا َج َزاؤُ هُ َمن
وُ ِجدَ فِي َرحلِ ِه َفه َُو
َج َزاؤُ هُ

75

سنتهم في السارق :أن يستعبد

270

44

ُف
كِد َنا لِيُوس َ

76

هكذا صنعنا ليوسف

275

45

ِين ال َملِكِ
فِي د ِ

76

حكم ملك مصر ،وقضائه ،وطاعته

275

46
47

َقالُوا إِن َيس ِرق َف َقد
َس َر َق أَخ لَ ُه مِن
َقب ُل

77

يعنون أخاه ألبيه وأمه ،وهو يوسف

278

َفلَمَّا اس َتيأَسُوا مِن ُه

80

يئسوا منه ،ورأوا شدته في أمره

286
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48

ج يا
َخلَصُوا َن ِ

80

خال بعضهم لبعض يتناجون وال يختلط بهم
غيرهم ،والنجي يكون واحدا وجماعة ألنه
مصدر

49

َقا َل َك ِبيرُ هُم

80

قال بعضهم ،عنى به كبيرهم في العقل والعلم،
ال في السن ،وهو شمعون ،قالوا :وكان روبيل
أكبر منه

287

51

َفه َُو َكظِ يم

80

فهو مكظوم على الحزن ،أي هو مملوء منه
مُمسِ ك عليه ويسمى الحوض ونحوه كظامه،
ألنه يمسك الماء ويحبسه

295

51

ون َح َرضا
َح َّتى َت ُك َ

80

ِف الجسم مخبو َل العقل ،وأصل
حتى تكون دَ ن َ
الحرض :الفساد في الجسم والعقل ،من الحزن
أو من العشق

297

52

286-68

ون م َِن
أَو َت ُك َ
ِين
ال َهالِك َ

80

ممن هلك بالموت

297

53

ب
َو َما ُك َّنا لِل َغي ِ
ين
َحافِظِ َ

81

وما كنا نرى أن ابنك يسرق ويصير أمرنا إلى
هذا

289

54

َو َقا َل َيا أَ َس َفى

84

يا َح َزنا على يوسف يقال :إن األسف هو أشد
الحزن

295

55

اهلل َتف َتأ ُ َتذ ُكرُ
َت َّ ِ
ُف
يُوس َ

85

ال تزال تذكر يوسف

296

56

أَش ُكو َب ِّثي

86

والبث همه وحزنه وقيل :البث أشد الحزن،
إنما أشكوا حزني الذي أنا فيه ،وأبث حديثي
وحزني إلى هللا ...ويقال بثثت مابي أبثه بثا
إذا ذكرته ،وابثثتك مابي إذا أطلعتك عليه...
وأصل البث :البسط والنشر

297

57

اعة مُز َجاة
ض َ
ِب ِب َ

88

قليلة

300
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58

ص َّدق َعلَي َنا
َو َت َ

88

تفضل علينا بما َبي َن سعر الجياد والردية

301

59

يب
َقا َل ال َتث ِر َ
َعلَي ُك ُم

92

ال تعيير

309

61

ون
لَوال أَن ُت َف ِّن ُد ِ

94

لوال أن تضعفوني وتعجزوني وتلوموني
وتكذبوني

213

61

َو َر َف َع أَ َب َوي ِه َعلَى
ش
ال َعر ِ

100

62

َو َكأَيِّن مِن آ َية

63

َو َما يُؤمِنُ أَك َث ُرهُم
اهلل إِال َوهُم
ِب َّ ِ
ون
مُش ِر ُك َ

64

هللا َعلَى
أَدعُو إِلَى َّ ِ
يرة
بَصِ َ

65

ان َحدِيثا
َما َك َ
يُف َت َرى

105

106

108

111

على السرير

323

وكم من آية

334

ف صفتهم باهلل
وص َ
وما ُيقِر أكثر هؤالء الذين َ
أنه خالقه ورازقه وخالق كل شيء{،إِ َّال َوهُم}
يشركون في عبادته األوثان واألصنام،
واتخاذهم من دونه أربابا ،وزعمهم أنَّ له ولدا

334

ويقين علم مني

335

حديثا يختلق و ُي َت َّ
كذب و ُي َت َخرَّ ص

345

383

الربهان يف علوم القرآن لإلمام احلَويف

الفهارس العلمية لسورة

يوسف
رابعا :فهرس األشعار
م
1

2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14

القائل

الصفحة

البيت
يشكو إليَّ َج َملي ُ
طو َل الس َرى...صبر جميل فكِالنا مُب َتلَى

ملبد بن حرملة
الشيباني

،143،81

اعا
أ ُكفرا َبعدَ َر ِّد ال َمو ِ
ت َع ِّنيَ ...و َبعدَ عطاءك المائة الرِّ َت َ

القطامي

130

أبو عمرو بن العالء

159

َربِّي َك ِريم َال ُي َك ِّدرُ نِع َمةَ ...وإِ َذا ُت ُنوشِ دَ بالمهارق أَن َشدَ ا

أعشى قيس

215

ان
ِين العَشِ يَّا ِ
ت والض َحىَ ...وال َتحــ َم ِد ال َّشـي َط َ
َو َ
صـ ِّل َعـلَى ح ِ
َواللـ َه فـاح َمدا

أعشى قيس

186

ص ال َمو ُ
ت َيس ِب ُق ال َمو َ
َال أَ َرى ال َمو َ
ت َذا ال ِغ َنى
ت َشيءَ ...ن َّغ َ
ِيرا
َوال َفق َ

عدي بن زيد

264

فمكثت حوال...متى يأتي غِ َي ُاث َك من ُتغ ُ
َ
ِيث
بعثتك مائرا

لم أعرف قائله

258

بن عام ِِر
فإن َت ُك ِن ال َقتلى َبواء فإ َّن ُكمَ ...فتى ما َق َتل ُتم آ َل َعوفِ ِ

لَيلى األَخ َيلِيَّة

240

ـاويَّ َمـا يُغنِـي َّ
ـر َجت َيوما
الـث َرا ُء َع ِن ال َفــــــ َتى...إِ َذا َحش َ
أَ َم ِ
ض َ
اق ب َها الصَّد ُر
َو َ

حاتم بن عبد هللا
الطائي

280

األص ِاب ُع
ون َذل َِك دَ اخِل ُ ...د ُخو َل َش َغاف َتب َتغِي ِه
َ
َو َقد َحا َل َهم ُد َ

ال َّن ِاب َغ ُة الذب َياني

188

وب َو َت َّدعِي َ ...و َيل َح ُق مِن َها الحِق و َت َق َّطعُ
َف َما َف ِت َئت َخيل َت ُث َ

أوس بن حِجر

292

اح َة ال َحيِّ َوان َت َحى ِ ...ب َنا َبطنُ حُقف ذِي رُ َكام
َفلَمَّا أَ َجز َنا َس َ
َع َقن َق ِل (بالهامش)

امرئ القيس

138

الراعي

150

لم أقف على قائله

166

ِراق إذا أ َتيتا...أن الع َ
ِراق وأهلَه ُع ُنق
أبلِغ َ
أمير المؤمنين أخا الع ِ
إليك ف َهي َ
ت َهي َتا

َحتى إِذا لَم َيترُ كوا لِعِظا ِم ِه...لَحما َوال لِفُؤا ِد ِه َمعقول
َهل َغي ُر أَن َك ُث َر األ ُ
ال
شر َوأَهلَ َكت َ ...حربُ ال ُملُوكِ أَ َكاث َِر األَم َو ِ

384
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م
15
16
17
18
19
21
21
22
23
24
25
26
27
28
29

البيت

القائل

الصفحة

صـو ِبيَ ...عــلَيَّ َوإِنَّ َمــا أَهلَك ُ
ــت َمــا ُل
ــرُك إِ َّن َمــا َخـ َطئِي َو َ
لَ َعم َ

أوس بن غلفاء
الهجيمي

181

ـــاص َعلَي َهـــا َتــا ِجر ...جُ ــلِ َيت عِ نــدَ َع ِزيـز َيـو َم َطـ ِّل
ُدرَّ ة َغ
َ

أبو دؤاد اإليادي

187

هالل
َس َقى قومي بني َمجد وأس َقىُ ...ن َميرا والقبائ َل من
ِ

لَ ِبيد بن ربيعة بن
مالك

215

امرئ القيس

221

ابن مقبل

223

س َُحيم بنُ َوثِيل
ال َيربُوعِ ي

283

ابن مفزع الحميري

154

عبد هللا بن عبد
األعلى الشيباني

227

َعبد َّ
هللا بن ُع َمر بن
عثمان بن عفان

293

أعشى قيس

134

عبادك يُخطِ ئون وأنـت َرب ...بك َّفيــــــــك المنــــــــــايا
والحُ تــــــــــُو ُم

أمية بن األسكر

182

َفلَس ُ
ت ِبآمِر فِي َها ِب َسلم َ ...ولَ ِك ِّني َعلَى َنفسِ ي َزعِ يم

حاجز بن عوف
األزدي

269

ضبة الثقفي

194

العبدي
ال َّ
صلَ َتان َ

287

امرئ القيس

189

أس ِل
ارتِ َها أُم الرَّ َباب ِب َم َ
وج َ
حُوي ِرث َقبلَ َهاَ ...
َكدَ أ ِبك من أُم ال َ
َخود َكأَنَّ برأسها وُ ضِ َعت ِب ِه  ...أَض َغ ُ
ال
اث َري َحان َغدَ ا َة َش َم ِ
طراب
ج َيه ...واضطرب ال َقو ُم اض
َ
إِني إِذا َما ال َقو ُم َكا ُنوا أَن ِ
األَرشِ َيه
ت بُردا لَي َتنِي  ...مِن َقب ِل بُرد كن ُ
َو َش َري ُ
ت َها َمه
ارُك َيا َمغرُ و ُر َسهو َو َغفلَة...ولَيلُ َك َنومَ ،والرَّ دَي لك الَ ِز ُم
َن َه َ
ضنيَ ...ح َّتى َبل ُ
وحتى َش َّفني
ِيت َ
إ ِّني امرُؤ لَج بي حُب فأَح َر َ
ال َّس َق ُم
َ
لئن َ
أسباب السماء
يـــــــــــت
ِين قامة ...ورُق
َ
كنت فِي جُب َثمان َ
بسل ِم

ص َبا َقل ِبيَ ...وهِند مِثلُ َها يُص ِبي
إِلَى هِند َ
الَ ...ف ُكن عِ ن َد سر َك َخبَّ ال َّن ِجي
ُب َنيَّ َبدَا خِب َنج َوى الرِّ َج ِ
ف ال َمه ُنو َءة الرَّ جُ ُل َّ
أَ َتق ُتلُنِي َو َقد َش َعف ُ
الطالِي
ت فُ َؤادَ َها َ ...ك َما َش َع َ

385
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يوسف
البيت

م
31

َتقُو ُل إِ َذا دَ َرأ ُ
ت لَ َها َوضِ ينِي ...أَ َه َذا دِي ُن ُه أَ َبدا َودِينِي

القائل

الصفحة

المثقب العبدي

276

خامسا :فهرس األعالم
م

العلم

الصفحة

1

إبراهيم بن السري بن سهل ،أبو إسحاق الزجاج :عالم بالنحو واللغة .ولد ومات
في بغداد( .ت311:هـ)

168

2

إسماعيل بن عبد الرحمن السدي  ،تابعي ،حجازي األصل ،سكن الكوفة (ت:
128هـ)

146

3

أحمد بن محمد بن عبد هللا البزي ،أبو الحسن ،من كبار القراء ،من أهل مكة،
(ت250:هـ)

240

4

أعشى قيس ،أبو بصير ميمون بن قيس بن جندل ،من بني قيس بن ثعلبة الوائلي،
(ت 7 :هــ)

134

5

امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكندي ،من بني آكل المرار( :ت545 :م)

141

6

أمية بن حرثان بن األسكر ويقال األشكر بالمعجمة الجندعي ،شاعر فارس
مخضرم ،أدرك اإلسالم

181

7

أوس بن حُ جر بن مالك التميمي ،أبو شريح شاعر تميم في الجاهلية(ت 620:م)

292

8

أبو بكر األدفوي محمد بن علي بن أحمد ،نحوي مفسر( .ت 453 - 304:هـ)

39

9

تميم بن أبي بن مقبل ،من بني العجالن ابن مقبل ،من عامر بن صعصعة ،أبو
كعب :شاعر جاهلي(ت :بعد  37هـ = بعد  657م)

223

11

جابر بن عبد هللا بن عمرو بن حرام الخزرجي األنصاري السلمي ،صحابي (ت:
 78هـ)

115
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م

العلم

الصفحة

11

جرير بن عطية بن حذيفة اليربوعي أبو حزرة ،من تميم ،أشعر أهل عصره
(ت 110-28 :هـ )

315

12

ابن الحشا عبد الرحمن بن محمد بن عيسى  ،قاضي طليطلة (ت 473 - :هـ)

42

13

حاتم بن عبد هللا الطائي ،أبو َعدِى فارس ،شاعر ،جواد ،جاهلي ( ت46 :ق هـــ)

279

14

حاجز بن عوف بن الحارث األزدي من األزد ،شاعر جاهلي .

269

15

الحسن بن يسار البصري ،أبو سعيد ،ولد بالمدينة لسنتين بقيتا من خالفة عمر.

168

16

أبو دؤاد اإليادي جارية بن الحجاج بن حذاق اإليادي شاعر جاهلي (ت-146 :
 79ق .هـ)

188

17

أبو الدرداء ،عويمر بن مالك بن قيس األنصاري ،صحابي (ت 32 :ه)

208

18

الريان بن الوليد .قد اختلف في اسمه وذكر أن من ولد الريان بن الوليد عزيز
مصر.

242

19

َّ
الزي ُ
ار َة ب ِن إِسمَاعِ ي َل ،أحد
ار َة ال َّتيمِي ال ُكوفِيَ ،حم َزةُ بنُ َح ِبي ِ
ب ب ِن ُع َم َ
َّات ،أَبُو ُع َم َ
القراء السبعة( ،ت 160-151:هـ).

146

21

زياد بن معاوية بن ضباب النابغة الذبياني الغطفاني المضري ،أبو أمامة ،شاعر
جاهلي ( نحو  18ق هـ = نحو  604م)

189

21

زيد بن أسلم العدوي :الفقيه العابد المفسر ،مولى عمر -رضي هللا عنه توفي سنة
(ت136-هـ)

324

22

السدوسي ،أبو الخطاب قتادة بن دعامة المزي الضرير األكمه ،مفسر كتاب هللا (
ت117هـ)

113

23

سعيد بن جبير بن هشام األسدي الكوفي :المقرئ المفسر الفقيه( ،ت95:هـ)

166

24

سلمان الفارسي :صحابي( ،ت36 :هـ)

325
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25

َشي َب ُة بنُ َن َعا َم َة ،أَبُو َن َعا َم َة الض َِّبي ال ُكوفِيَ .قا َل ابنُ معين :ضعيف الحديث(ت:
150-141هـ)

243

26

أبو صالح ،واسمه باذام ،ويقال باذان.مولى أم هانئ بنت أبي طالب.وهو
صاحب التفسير

242

27

الضحاك بن مزاحم البلخي الخراساني ،أبو القاسم :مفسر .توفي بخراسان (ت:
105هـ)

133

28

عامر بن شراحيل بن عبد أبو عمر الهمدانى ثم الشعبي وعُد من التابعين( ،ت:
105هـ)

190

29

العائذ بن محصن بن ثعلبة ،شاعر جاهلي ،من أهل البحرين( .نحو  35ق هـ
=نحو  588م)

276

31

أبوعمرو بن العالء بن عمار بن العريان بن عبد هللا بن الحصين المازني التميمي
البصري (68أو 154-70هـ)

159

31

أبُو ُع َمر َعبد َّ
العرجي الشاعر
هللا بن ُع َمر بن عثمان بن عفان األموي َ
(ت120:هـ)

293

32

أبو علي حسون حسين بن عيسى الكلبي ،قاضي مالقة( .ت 453 :هـ)

42

33

أبو عمران عبد هللا بن عامر اليحصبي ابن عامر على األصح ،إمام أهل الشام في
القراءة ،والذي انتهت إليه مشيخة اإلقراء بها (،ت118:هـ)

111

34

بُ .توُ ِّف َي ِبال َمدِي َن ِة فِي أَ َّو ِل
َعب ُد الرَّ ح َم ِن بنُ َزي ِد ب ِن أَسلَ َم َمولَى ُع َم َر ب ِن ال َخ َّطا ِ
ُون .
خ َِال َف ِة َهار َ

324

35

َعبد الرَّ ح َمن بن هُرمُز األعرج ،أَبُو دَاوُ د المدَ نِي ،وكان ثقة ثبتا( ،ت117 :هـ)

234

36

وح َّد َ
ث
َّاس ب ِن عبد المطلبَ ،ر َوى َعن أبيه َ
عبد الصمد بن علي بن َعب ِد َّ ِ
هللا ب ِن ال َعب ِ
َعن ُه(:ت185 :هـ)

192

37

ارث ،أَبُو ال َولِي ِد ال َبص ِري ،وثقه أبو زرعة ،وليس هو
َعب ُد َّ ِ
هللا بنُ ال َح ِ

301
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بالمشهور(.ت100- 91:هـ).
38

هللا بنُ َش َّدا ِد ب ِن المدَ نِي ،أَبُو ال َولِي ِد .مِن َت ِابعِيِّ أَه ِل المدينة (ت 90-81 :هـ)
َعب ُد َّ ِ

325

39

عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي ،وأحد أئمة العلم باللغة والشعر
والبلدان( .ت 216:هـ)

183

41

عبيد أبو جندل بن حصين بن معاوية النميري ،شاعر من فحول المحدثين.

151

41

علي بن محمد الشابشتي ،أبو الحسن :أحد الندماء األدباء توفي بمصر (ت388:
هـ)

30

42

غيالن بن عقبة بن مسعود العدوي ،أبو الحارث ،ذو الرمة ،من مضر ،شاعر،
من فحول الطبقة الثانية (ت117:هـــ)

294

43

ك
وب ال َبص ِري ال َحا ِئ ُ
أح ُد ال ُعبَّا ِد األعالم ،أَبُو َيعقُ َ
وب ال َّس َبخِيَ ،
َفر َق ُد بنُ َيعقُ َ
(ت 130-121هـ) .

322

44

الفضيل بن عياض التميمي اليربوعي ،أبو علي كان ثقة في الحديث (ت187:
هـ)

325

45

العبدي  :شاعر حكيم ،من عبد القيس (ت 80 :هـ)
قثم بن خبية ال َّ
صلَ َتان َ

287

46

أبو القاسم عبد الوهاب بن محمد بن عبد القدوس األنصاري من جلة المقرئين
(ت 462 - 403 :هـ)

43

47

قيس بن زهير بن رواحة العبسي ،ويكنى أبا هند يلقب بقيس الرأي لجودة رأيه
أمير عبس (ت 10:هـ)

304

48

لَ ِبيد بن ربيعة بن مالك ،أبوعقيل العامري أحد الشعراء في الجاهلية  ،وفد على
النبي -صلى هللا عليه وسلم (ت 41 :هـ).

215

49

ليلى األخيلية :ليلى بنت األخيل بن ذي الرحالة بن شداد بن عبادة العقيلي(:ت:
80ه)

239

389

الربهان يف علوم القرآن لإلمام احلَويف

الفهارس العلمية لسورة

يوسف
م

العلم

الصفحة

51

أبو محمد العسكري ابن رشيق الحسن ،المصري إمام محدث 370 - 282( .هـ)

39

51

مجاهد أبو الحجاج بن جبر اإلمام الحبر المكي أحد األعالم ،يروي عن جماعة
من أصحاب رسول هللا -صلىُاهللُعليهُوسلم (ت103 :هـــ).

113

52

محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني موالهم الكوفي الفقيه العالمة ،أحد األعالم.
(ت 190-181:ه)

325

53

محمد بن المستنير بن أحمد ،أبو علي ،الشهير بقطرب عالم باألدب واللغة (ت:
 206هـ)

217

54

محمد بن كعب القرظي أبو حمزة كان أبوه من سبي بني قريظة (ت 110:هـ)

175

55

محمد بن يزيد بن عبد األكبر أبو العباس ،المعروف بالمبرد ،إمام العربية ببغداد
(ت 286:هـ)

197

56

المظفر بن أحمد حمدان ،مقرئ مضري نحوي ،له كتاب في اختالف القراء
السبعة( .ت333:هـ)

39

57

معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس األنصاري الخزرجي،كان أعلم األمة بالحالل
والحرام( .ت 18 :هـ)

113

58

معمر بن المثنى ،أَبُو عبيدة التيمي البصري ،النحوي العالمة( ،ت 209:هـ)

133

59

نافع بن عبد الرحمن بن أبي نعيم الليثي بالوالء المدني أحد القراء السبعة
واألعالم ثقة.

128

61

هارون بن موسى بن شريك األخفش أبو عبد هللا التغلبي الدمشقي المقرئ(.ت:
 300هـ)

208

61

هانئ بن شكيم العدوي لم أقف على ترجمته.

314

62

أبو الوليد عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ،وأبو خالد فقيه الحرم المكي،
وهو أول من صنف التصانيف في العلم بمكة ،مكي المولد (ت 150-80:هـ)

147
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63

وهب بن منبه كان ممن قرأ الكتب (ت113:هـ)

298

64

يحيى بن زياد بن عبد هللا بن منظور الديلمي ،المعروف بالفراء :إمام الكوفيين
(ت207:هـ)

217

65

يزيد بن ربيعة بن مفرغ الحميري من فحول الشعراء (ت69:هـ)

154
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سادسا :فهرس املراجع واملصادر
مصحف املدينة النبوية للنشر احلاسوبي اإلصدار 1
جممع امللك فهد لطباعة املصحف
م

المؤلف
ابن أبي الدنيا

أبو بكر عبد هللا بن محمد بن عبيد بن سفيان بن قيس البغدادي
األموي القرشي (ت281 :هـ) الصبر والثواب عليه ،ت :محمد
خير رمضان يوسف ،ط( ،1بيروت :دار ابن حزم 1418 ،هـ-
 1997م)

ابن أبي َز َمنِين

أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن عيسى بن محمد المري،
اإللبيري المالكي (ت399 :هـ) تفسير القرآن العزيز ،ت :أبو عبد
هللا حسين بن عكاشة  -محمد بن مطفى الكنز ،ط(1القاهرة:
الفاروق الحديثة1423،هـ 2002-م)

1

2

3

ابن أبي شيبة

6

أبو بكر عبد هللا بن محمد بن إبراهيم بن عثمان بن خواستي
العبسي (ت235 :هـ) المصنف في األحاديث واآلثار ،ت :كمال
يوسف الحوت ،ط(،1الرياض:مكتبة الرشد1409،ه)

ابن أبي عام

أبو بكر وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك بن مخلد الشيباني (ت:
287هـ) الزهد  :ت :عبد العلي عبد الحميد حامد ،ط ( ،2القاهرة:
دار الريان للتراث1408،م)

ابن األثير أبو الحسن عز
الدين

علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد
الشيباني الجزري( ،ت630:هـ) أسد الغابة(بيروت :دار
الفكر1409،هـ 1989 -م)

ابن األثير ضياء الدين

نصر هللا بن محمد (ت637 :هـ) المثل السائر في أدب الكاتب
والشاعر ،ت :أحمد الحوفي ،بدوي طبانة ،ط( ،1القاهرة-
الفجالة -دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع)

4

5

المصنف
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م
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المؤلف

أبو الخير شمس الدين محمد بن محمد بن يوسف (ت833 :هـ)
شرح طيبة النشر في القراءات ،ضبطه وعلق عليه :الشيخ أنس
مهرة ،ط ( ،2بيروت :دار الكتب العلمية 1420،هـ 2000-م)

7
ابن الجزري
8

النشر في القراءات العشر ،ت :علي محمد الضباع (ت1380 :
هـ) (المطبعة التجارية الكبرى ،تصوير دار الكتاب العلمية)

أبو الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي بن محمد (ت:
597هـ) زاد المسير في علم التفسير ،ت :عبد الرزاق المهدي،
ط( ،1بيروت :دار الكتاب العربي 1422-هـ)

9
ابن الجوزي

أبو الفرج عبد الرحمن (ت )597 :فنون األفنان في عيون علوم
القرآن ،حققه وأكمل فوائده د/حسن ضياء الدين عتر(دار البشائر
اإلسالمية)

11

11

12

ابن الخطيب

محمد محمد عبد اللطيف (ت1402 :هـ) أوضح التفاسير ،ط،6
(المطبعة المصرية ومكتبتها 1383 -هـ  1964 -م)

ابن السراج

أبو بكر محمد بن السري بن سهل النحوي (ت316 :هـ) األول في
النحو ،ت :عبد الحسين الفتلي ( ،لبنان – بيروت-مؤسسة الرسالة)

ابن الشجري

أبو السعادات ضياء الدين هبة هللا بن علي بن حمزة (ت542 :هـ)
أمالي بن الشجري ،ت :الدكتور محمود محمد الطناحي ،ط،1
(القاهرة :مكتبة الخانجي 1413،هـ1991-م)

ابن العماد

العكري الحنبلي( ،ت:
أبو الفالح عبد الحي بن أحمد بن محمد َ
1089هـ) شذرات الذهب في أخبار من ذهب ت :محمود
األرناؤوط وخرج أحاديثه :عبد القادر األرناؤوط ،ط(،1دمشق:
بيروت :دار ابن كثير 1406،هـ  1986 -م)

ابن المبارك

أبو محمد تاج الدين ،عبد هللا بن عبد المؤمن بن الوجيه بن عبد
هللا بن على التاجر الواسطي المقرئ (ت741 :هـ) الكنز في
القراءات العشر ،ت :د.خالدالمشهداني ،ط ( ،1القاهرة -مكتبة

13

14

15
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الثقافة الدينية 1425-هـ  2004 -م)
ابن المنذر النيسابوري

أبو بكر محمد بن إبراهيم (ت319 :هـ) كتاب تفسير القرآن ،قدم
له األستاذ الدكتور :عبد هللا بن عبد المحسن التركي ،حققه وعلق
عليه الدكتور :سعد بن محمد السعد ،ط ( ،1المدينة النبوية-دار
المآثر  1423 -هـ 2002 ،م)

ابن الوزير

أبو عبد هللا ،عز الدين محمد بن إبراهيم بن علي بن المرتضى بن
المفضل الحسني القاسمي( ،ت840 :هـ) العواصم والقواصم في
الذب عن سنة أبي القاسم حققه وضبط نه ،وخرج أحاديثه،
وعلق عليه :شعيب األرنؤوط ،ط ( ،3بيروت-مؤسسة الرسالة
للطباعة والنشر والتوزيع 1415 -هـ  1994 -م)

16

17

18

ابن بشكوال

ابن تيمية
19

ابن جرير

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ،ت :عبد هللا بن عبد المحسن
التركي ،ط(1دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع
واإلعالن1422،هـ  2001 -م)
تاريخ الرسل والملوك ،القرطبي ،لعريب بن سعد( ،ت369 :هـ)
تاريخ الطبري ،ط( ،2بيروت :دار التراث 1387 ،هـ)

22
23

أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم الحراني (ت728 :هـ)
مجموع الفتاوى ،ت :عبد الرحمن بن محمد بن قاسم ( ،المدينة
النبوية :مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف،
1416هـ1995/م)
أبو جعفر الطبري محمد بن جرير بن يزيد بن كثير بن غالب
اآلملي( ،ت310 :هـ) جامع البيان في تأويل القرآن ،ت :أحمد
محمد شاكر ،ط( ،1مؤسسة الرسالة 1420،هـ  2000 -م)

21

21

أبو القاسم خلف بن عبد الملك (ت 578 :هـ) عني بنشره وصححه
وراجع أصله :السيد عزت العطار الحسيني ،ط(،1مكتبة الخانجي،
 1374هـ1955 -م)

ابن جزي

أبو القاسم ،محمد بن أحمد بن محمد بن عبد هللا ،الكلبي
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الغرناطي (ت741 :هـ) التسهيل لعلوم التنزيل ،ت :الدكتور عبد
هللا الخالدي ،ط(1بيروت -شركة دار األرقم بن أبي األرقم -
 1416هـ)
أبو الفتح عثمان المولي( ،ت392 :هـ) اللمع في العربية ،ت:
فائز فارس (الكويت :دار الكتب الثقافية)

24

25

ابن جني

الخصائص ،ط( ،4الهيئة المصرية العامة للكتاب)

26
ابن حجر العسقالني

أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد (ت852 :هـ)
المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية ،ت )17( :رسالة علمية
قدمت لجامعة اإلمام محمد بن سعود ،تنسيق :د .سعد بن ناصر بن
عبد العزيز الشثري ،ط( ،1السعودية :دار العاصمة ،دار الغيث،
1419هـ)

ابن حزم

أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد األندلسي القرطبي الظاهري
(ت456 :هـ) الفصل في الملل واألهواء والنحل ( ،القاهرة:
مكتبة الخانجي)

ابن خالويه

أبو عبد هللا الحسين بن أحمد( ،ت370 :هـ) ،الحجة في القراءات
السبع ،ت :عبد العال سالم مكرم ،ط( ،4بيروت :دار الشروق،
 1401هـ)

ابن خلف

أبو طاهر إسماعيل بن سعيد المقرئ األنصاري السرقسطي (ت:
455هـ) العنوان في القراءات السبع ت : :زهير زاهد وخليل
العطية (عالم الكتب ،بيروت 1405 ،هـ)

ابن خلكان

أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أبي بكر ابن
خلكان البرمكي اإلربلي (ت681 :هـ) وفيات األعيان وأنباء أبناء
الزمان ،ت :إحسان عباس

27

28

29

31

31

المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات واإليضاح عنها( ،وزارة
األوقاف-المجلس األعلى للشئون اإلسالمية1420 ،هـ1999 -م)
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32
ابن دريد

35

ابن رفاعة،

أبو الخير زيد بن عبد هللا بن مسعود الهاشمي (ت400 :هـ) :
األمثال ط ( ،1دمشق :دار سعد الدين1423 ،هـ)

ابن زنجلة

عبد الرحمن بن محمد ،أبو زرعة (ت403 :هـ) حجة القراءات،
ت :سعيد األفغاني(دار الرسالة)

ابن سالم

أبو عُبيد القاسم بن عبد هللا الهروي البغدادي (ت224 :هـ) غريب
الحديث ت :د .محمد عبد المعيد خان ،ط(،1الدكن :حيدر آباد،
مطبعة دائرة المعارف العثمانية 1384،هـ  1964-م)

36

37
ابن سيده

أبو الحسن علي بن إسماعيل المرسي (ت458 :هـ) المحكم
والمحيط األعظم ت :ابن سيده عبد الحميد هنداوي ،ط( ،1بيروت:
دار الكتب العلمية 1421،هـ 2000-م)
المخصص ،ت :خليل إبراهم جفال ،ط (،1بيروت :دار إحياء
التراث العربي1417،هـ1996 -م)

38
ابن طيفور

أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر (ت280 :هـ) بالغات النساء،
صححه وشرحه :أحمد األلفي( ،القاهرة :مطبعة مدرسة والدة
عباس األول1326 ،هـ1908-م)

ابن عادل

أبو حفص سراج الدين عمر بن علي الحنبلي الدمشقي النعماني
(ت775 :هـ) اللباب في علوم الكتاب ،ت :الشيخ عادل أحمد عبد
الموجود والشيخ علي محمد معوض ،ط ( ،1لبنان :دار الكتب
العلمية1419،هـ1998-م)

ابن عاشور

محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر التونسي( ،ت:
1393هـ) التحرير والتنويرط( ،1تونس :الدار التونسية

39

41

41

أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد األزدي (ت321:هـ) االشتقاق،
ت :وشرح :عبد السالم محمد هارون ،ط(،1بيروت :دار
الجيل 1411،هـ 1991-م )
جمهرة اللغة :ت :رمزي منير بعلبكي ،ط ( ،1بيروت :دار العلم
للماليين1987،م)

33

34

المصنف
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للنشر1984،هـ)
ابن عرفة

محمد بن محمد الورغمي التونسي المالكي ،أبو عبد هللا (ت:
803هـ) تفسير اإلمام ابن عرفة ،ت :د .حسن المناعي،
ط(1تونس :مركز البحوث بالكلية الزيتونية 1986 ،م)

ابن عطية

أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام األندلسي
المحاربي (ت542 :هـ)،المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز،
ت :عبد السالم عبد الشافي محمد ،ط( ،1بيروت :دار الكتب
العلمية 1422 ،هـ)

42

43

أبو الحسين حمد بن فارس بن زكرياء القزويني الرازي( ،ت:
 395هـ )الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب
في كالمها ،ط ( ،1محمد علي بيضون1418-هـ1997-م)

44

45

ابن فارس

مجمل اللغة ،دراسة وتحقيق :زهير عبد المحسن سلطان ،ط،2
(بيروت :مؤسسة الرسالة 1406 ،هـ  1986 -م)

46
ابن فورك

أبو بكر محمد بن الحسن األنصاري األبهاني( ،ت406 :هـ)
تفسير ابن فورك من أول سورة المؤمنون  -آخر سورة السجدة،
دراسة وت :عالل عبد القادر بندويش (ماجستير) ط( ،1مكة:
جامعة أم القرى1430 ،هـ2009 -م)

ابن قاسم

أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد هللا بن علي المري
المالكي (ت 749 :هـ) توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن
مالك ،شرح وت : :عبد الرحمن علي سليمان ،أستاذ اللغويات في
جامعة األزهر ،ط( ،1دار الفكر العربي1428-هـ 2008 -م)

أبو حنيفة الدينوري

أبو حنيفة أحمد بن داود (ت282 :هـ) األخبار الطوال ،ت :عبد
المنعم عامر مراجعة :الدكتور جمال الدين الشيال ،ط ( ،1القاهرة:
دار إحياء الكتب العربي ،عيسى البابي الحلبي وشركاه 1960 ،م)

47

48

49

معجم مقاييس اللغة ،ت :عبد السالم محمد هارون(دار الفكر-
1399هـ1979 -م)
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51

أبو محمد عبد هللا بن مسلم( ،ت276 :هـ) تأويل مشكل القرآن،
ت :إبراهيم شمس الدين( ،بيروت :دار الكتب العلمية 2007 ،م)

51

الشعر والشعراء ( ،القاهرة :دار الحديث 1423 ،هـ)

52

ابن قتيبة الدينوري

غريب القرآن ،ت :أحمد صقر(دار الكتب العلمية (لعلها مصورة
عن الطبعة المصرية) 1398هـ  978-م)

53

الجراثيم ،ت :محمد جاسم الحميدي ،قدم له :الدكتور مسعود
بوبو(دمشق-وزارة الثقافة)

54

أدب الكاتب (أو) أدب الكتاب ،ت :محمد الدالي (القاهرة :مؤسسة
الرسالة)
ابن قدامة

55

ابن قيم الجوزية

محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين (ت751 :هـ)
جالء األفهام في فضل الالة على محمد خير األنام ،ت :شعيب
األرناؤوط -عبد القادر األرناؤوط ،ط ( ،2الكويت :دار
العروبة1987 –1407،م)

ابن كثير

أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي
(المتوفى774 :هـ) ،البداية والنهاية( ،دار الفكر 1407،هـ -
 1986م)

56

57

تفسير القرآن العظيم ،ت :سامي بن محمد سالمة ،ط ( ،2دار
طيبة للنشر والتوزيع1420،هـ1999-م)

58

59

أبو محمد موفق الدين عبد هللا بن أحمد بن محمد بن قدامة
الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي( ،ت620:هـ)المغني البن
قدامة ،ت :محمد خليل هراس(القاهرة :مطبعة نشر الثقافة
اإلسالمية بمصر)

ابن مالك

أبو عبد هللا جمال الدين محمد بن عبد هللا ،الطائي( ،ت:
672هـ) ألفية ابن مالك( ،دار التعاون)
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61

إكمال األعالم بتثليث الكالم ،ت :سعد بن حمدان الغامدي،
ط(1مكة المكرمة :جامعة أم القرى1404،هـ 1984م)

61

شرح الكافية الشافية ،ت :عبد المنعم أحمد هريدي ،ط ( ،1مكة
المكرمة :جامعة أم القرى مركز البحث العلمي وإحياء التراث
اإلسالمي كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية)
ابن مجاهد

أحمد بن موسى بن العباس التميمي ،أبو بكر البغدادي (ت:
324هـ) كتاب السبعة في القراءات ،ت :شوقي
ضيف،ط(،2مصر :دار المعارف1400 ،هـ)

ابن مال

عبد القادر بن مال حويش السيد محمود آل غازي العاني (ت:
1398هـ) بيان المعاني ط ( ،1دمشق :مطبعة الترقي 1382،هـ -
 1965م)

ابن منصور

سعيد ،أبو عثمان بن شعبة الخراساني الجوزجاني (ت227 :هـ)
التفسير من سنن سعيد بن منور – محققا ،دراسة وت :د سعد بن
عبد هللا بن عبد العزيز آل حميد ،ط( ،1الرياض :دار الميعي
للنشر والتوزيع 1417-هـ  1997 -م)

ابن منظور

أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم بن على األنصاري
الرويفعى اإلفريقى (ت711 :هـ)لسان العرب ،ط( ،3بيروت:
دار صادر1414 ،هـ)

ابن ناصف

إبراهيم بن ناصف بن عبد هللا بن ناصف بن عبد هللا بن ناصف
جي الحِمصِ ي نصراني الديانة (ت:
از ِ
بن جنبالط بن سعد ال َي ِ
1324هـ) نجعة الرائد وشرعة الوارد في المترادف والمتوارد،
(مصر :مطبعة المعارف 1905 ،م)

ابن هشام

أبو محمد جمال الدين عبد هللا بن يوسف بن أحمد بن عبد هللا،
(ت761 :هـ) مغني اللبيب عن كتب اْلعاريب ،ت :د.مازن
المبارك/محمد علي حمد هللا ،ط( ،6دمشق :دار الفكر1985،م)

ابن وهب

أبو محمد عبد هللا بن مسلم المري القرشي (ت197 :هـ) تفسير

62

63

64

65

66

67

68
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القرآن من الجامع البن وهب ،ت :ميكلوش موراني ،ط(1بيروت:
دار الغرب اإلسالمي 2003،م)
69

ابن مهران العسكري

أبو هالل الحسن بن عبد هللا بن سهل بن سعيد بن يحيى (ت :نحو
395هـ) جمهرة األمثال ( ،بيروت :دار الفكر)

أبو البركات ابن األنباري

كمال الدين عبد الرحمن بن محمد بن عبيد هللا األنصاري( ،ت:
577هـ) اإلنصاف في مسائل الخالف بين النحويين :البصريين
والكوفيين ،ط (1بيروت :صيدا-المكتبة العصرية1424،هـ-
2003م)

71

71

أبو الحسن ابن األثير

أبو القاسم النيسابوري

نجم الدين محمود بن أبى الحسن بن الحسين( ،ت :نحو 550هـ)
إيجاز البيان عن معاني القرآن ،ت :حنيف بن حسن القاسمي،
ط ( ،1بيروت -دار الغرب اإلسالمي 1415 -هـ)

أبو بكر الجزائري

جابر بن موسى بن عبد القادر بن جابر ،أيسر التفاسير لكالم
العلي الكبير ،ط( ،5المدينة المنورة :مكتبة العلوم والحكم،
1424هـ2003/م)

أبو بكر النيسابورى

أحمد بن الحسين بن مِهران( ،ت381 :هـ) المبسوط في القراءات
العشر ،ت :سبيع حمزة حاكيمي( ،دمشق :مجمع اللغة العربية،
 1981م)

أبو حيان

أثير الدين محمد بن يوسف بن علي بن يوسف األندلسي (ت:
745هـ) البحر المحيط في التفسير ت :دقي محمد جميل ط،1
(بيروت:دار الفكر1420،هـ)

أبو زيد الثعالبي

عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف (ت875 :هـ) الجواهر الحسان
في تفسير القرآن ،ت :محمد علي معوض -عادل أحمد عبد
الموجود ،ط( ،1بيروت :دار إحياء التراث العربي 1418 ،هـ)

72

73

74

75

76

عز الدين علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن
عبد الواحد الشيباني الجزري( ،ت630 :هـ) الكامل في التاريخ،
(بيروت :دار صادر1402 ،هـ)
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أبو سهل الهروي

محمد بن علي بن محمد (ت433 :هـ) إسفار الفيح ،ت :أحمد بن
سعيد بن محمد قشاش ،ط( ،1المدينة المنورة :عمادة البحث
العلمي بالجامعة اإلسالمية1420،هـ)

أبو شامة

أبو القاسم شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم
المقدسي الدمشقي (،ت665 :هـ) ،إبراز المعاني من حرز األماني
(،بيروت :دار الكتب العلمية)

77

78

79

81

أبو ُ
شهبة

محمد بن محمد بن سويلم (ت1403 :هـ) المدخل لدراسة القرآن
الكريم ،ط(،2القاهرة :مكتبه السنة 1423 ،هـ  2003 -م)

أبو عبيدة

معمر بن المثنى التيمى البري (ت209 :هـ) مجاز القرآن ،ت:
محمد فواد سزگين( ،القاهرة :مكتبة الخانجى 1381 ،هـ)

أبو علي القالي

إسماعيل بن القاسم بن عيذون بن هارون بن عيسى بن محمد بن
سلمان (ت356 :هـ) عني بوضعها وترتيبها :محمد عبد الجواد
األمعي ،ط( ،2القاهرة :دار الكتب المصرية1344،هـ1926 -م)

أبو منصور الثعالبي

عبد الملك بن محمد بن إسماعيل (ت429 :هـ) ،فقه اللغة وسر
العربية ،ت :عبد الرزاق المهدي ،ط( ،1إحياء التراث العربي،
1422هـ 2002 -م)

أبو منصور الماتريدي

محمد بن محمد بن محمود( ،ت 333 :ه) تفسير الماتريدي
(تأويالت أهل السنة) ت :د .مجدي باسلوم ،ط( ،1بيروت :دار
الكتب العلمية 1426 ،هـ  2005 -م)

أبو نعيم

أحمد بن عبد هللا بن أحمد بن إسحاق بن موسى بن مهران
األصبهاني (ت430 :هـ) حلية األولياء وطبقات األصفياء(السعادة
بجوار محافظة مصر1394-هـ 1974 -م)

81

82

83

84

معرفة الصحابة ،ت :عادل بن يوسف العزازي ،ط( ،1الرياض:
دار الوطن 1419،هـ  1998 -م)

85
86

المصنف

أبوالحسن السخاوي

علم الدين علي بن محمد (ت )643 :فتح الوصيد في شرح
القصيد تحقيق :د .موالي محمد اإلدريسي الطاهري دكتوراه،
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ط( ،1الرياض :مكتبة الرشد ،السلسلة  :سلسلة رسائل جامعية،
1423 ،92هـ 2002 -م)
أبوالخير السخاوي

شمس الدين محمد بن عبد الرحمن بن محمد (ت902 :هـ)
المقاصد الحسنة في بيان كثير من األحاديث المشتهرة على
األلسنة ،ت :محمد عثمان الخشت ،ط( ،1بيروت :دار الكتاب
العربي 1405 ،هـ 1985 -م)

األبياري

إبراهيم بن إسماعيل (ت1414 :هـ) الموسوعة القرآنية ،ط،1
(مؤسسة سجل العرب 1405هـ)

87

88

أبو منصور محمد بن أحمد بن الهروي( ،ت370 :هـ) تهذيب
اللغة ،ت :محمد عوض مرعب ،ط ( ،1بيروت :دار إحياء
التراث العربي2001 ،م)

89

91

األزهري الهروي

األخفش ،أبو الحسن المجاشعي بالوالء البلخي ثم البري( ،ت:
215هـ) معانى القرآن ت :الدكتورة هدى محمود قراعة ،ط( ،1
القاهرة :مكتبة الخانجي 1411 ،هـ  1990-م)

91
اإلستراباذي

نجم الدين محمد بن الحسن الرضي (ت686 :هـ) شرح شافية ابن
الحاجب ،مع شرح شواهده للعالم الجليل عبد القادر البغدادي
صاحب خزانة األدب المتوفي عام 1093ه ،ت :مجموعة من
تين ( ،لبنان :دار الكتب العلمية1395،هـ1975-م)

األشموني

أحمد بن عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم المصري الشافعي
(ت1100 :هـ) منار الهدى في بيان الوقف واالبتدا ،ت :عبد
الرحيم الطرهوني(القاهرة :دار الحديث2008 ،م)

األلوسي

شهاب الدين محمود بن عبد هللا الحسيني (ت1270 :هـ) روح
المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني ،ت :علي عبد
الباري عطية ،ط ( ،1بيروت :دار الكتب العلمية 1415،هـ)

92

93

94

معاني القراءات ،ط(،1السعودية :مركز البحوث في كلية اآلداب،
جامعة الملك سعود 1412 ،هـ  1991 -م)
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المؤلف
أمالي القالي

سمط الآللي في شرح أمالي القالي [هو كتاب شرح أمالي القالي /
ألبي عبيد البكري؛ نسخه وححه وحقق ما فيه وخرجه وأضاف
إليه عبد العزيز الميمني] ،نسخه وححه ونقحه وحقق ما فيه
واستخرجه من بطون دواوين العلم :عبد العزيز الميمني،
(بيروت :دار الكتب العلمية)

اإلمام أحمد

أبو عبد هللا بن محمد بن حنبل بن هالل بن أسد الشيباني (ت:
241هـ) مسند اإلمام أحمد بن حنبل ،ت :شعيب األرنؤوط -
عادل مرشد -وآخرون-إشراف :د عبد هللا بن عبد المحسن
التركي ،ط( ،1القاهرة-مؤسسة الرسالة 1421 -هـ 2001 -م)

95

96

مالك بن أنس بن مالك بن عامر األصبحي المدني (ت179 :هـ)
المدونة ،ط( ،1دار الكتب العلمية1415 ،هـ 1994 -م)

97
اإلمام مالك
98

99
األنباري

موطأ اإلمام مالك ،صححه ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه:
محمد فؤاد عبد الباقي(،بيروت :دار إحياء التراث العربي1406 ،
هـ 1985 -م)
أبوبكر محمد بن قاسم بن بشار (ت328هـ) إيضاح الوقف واالبتدا
في كتاب هللا عز وجل ،ت :محي الدين عبدالرحمن
رمضان(دمشق :مطبوعات مجمع اللغة العربية1391،ه1971م)
الزاهر في معاني كلمات الناس ت :د .حاتم الصالح الضامن،
ط( ،1بيروت :مؤسسة الرسالة 1412 ،هـ )1992-

111
األندونيسي
111

 112األنصاري

أزمان إسماعيل أحمد ،دراسة وتحقيق الجزء الثامن من كتاب
البرهان لإلمام الحوفي(القاهرة :جامعة األزهر ،كلية اللغة
العربية.إشراف أ.د /.صبحي عبد الحميد محمد عبد الكريم أستاذ
اللغويات بالكلية ،رسالة دكتوراه 1412ه1991-م)
أبو يحيى زكريا بن محمد بن أحمد بن زكريا زين الدين السنيكي
(ت926 :هـ) المقصد لتلخيص ما في المرشد في الوقف
واالبتداء ،ت :شريف أبو العال العدوي ،ط( 1بيروت -دار الكتب
العلمية 1422-هـ  2002 -م)
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إعراب القرآن العظيم حققه وعلق عليه :د .موسى على موسى
مسعود (رسالة ماجستير) ط()1دار النشر :ال توجد 1421-هـ -
2001م)

113
األهوازي
114

الباباني البغدادي
115

أبو علي الحسن بن علي بن إبراهيم بن يزداد (ت446 :هـ)
،الوجيز في شرح قراءات القرأة الثمانية أئمة األمصار الخمسة،
ت :دريد حسن أحمد  ،ط (،1بيروت :دار الغرب
اإلسالمى 2002،م)
إسماعيل بن محمد أمين بن مير سليم (ت1399 :هـ) إيضاح
المكنون في الذيل على كشف الظنون،عنى بتصحيحه وطبعه على
نسخة المؤلف :محمد شرف الدين بالتقايا رئيس أمور الدين،
والمعلم رفعت بيلكه الكليسى(بيروت :دار إحياء التراث العربي،
بيروت)

الباقولي

أبو الحسن ،نور الدين علي بن الحسين بن علي جامع العلوم
األَصفهاني (ت :نحو 543هـ) إعراب القرآن المنسوب للزجاج،
ت :ودراسة :إبراهيم اإلبياري ،ط( ،4القاهرة :دار الكتاب
المصري ،ودار الكتب بيروت 1420 ،هـ)

البغدادي

عبد القادر بن عمر (ت1093 :هـ) خزانة األدب ولب لباب لسان
العرب ،ت :وشرح :عبد السالم محمد هارون ،ط(،4القاهرة:
مكتبة الخانجي 1418 ،هـ  1997 -م)

البغوي

أبو محمد محيي السنة الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء
الشافعي (ت 510 :هـ) معالم التنزيل في تفسير القرآن = تفسير
البغوي ،عبد الرزاق المهدي ،ط ( ،1بيروت :دار إحياء التراث
العربي 1420،هـ)

البقاعي

إبراهيم بن عمر بن حسن الرباط بن علي بن أبي بكر (ت:
885هـ) نظم الدرر في تناسب اآليات والسور ،ط ( ،1القاهرة:
دار الكتاب اإلسالمي)

116

117

118

119

111

المصنف

البلنسي

ابن األبار محمد بن عبد هللا بن أبي بكر القضاعي (ت658 :هـ)
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التكملة لكتاب الصلة،ت :عبد السالم الهراس(،لبنان :دار الفكر
للطباعة1415-هـ1995-م)
البوصيري

أبو العباس شهاب الدين أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن سليم بن
قايماز بن عثمان الكناني الشافعي (ت840 :هـ) إتحاف الخيرة
المهرة بزوائد المسانيد العشرة

الثعلبي

أبو إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم( ،ت427 :هـ) الكشف
والبيان عن تفسير القرآن ،ت :اإلمام أبي محمد بن عاشور ،ط،1
(بيروت :دار إحياء التراث العربي 1422،هـ  2002 -م)

الجرجاني

أبو بكر عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الفارسي األل ،الدار
ِسير اآليِ والس َور ،دراسة وت:
(ت471 :هـ) دَ ر ُج الدرر في َتف ِ
(الفاتحة والبقرة) َوليد ِبن أحمد بن الِح الحُ َسين( ،وشاركه في بقية
األجزاء) :إياد عبد اللطيف القيسي ،ط ( ،1بريطانيا :مجلة
الحكمة 1429،هـ  2008 -م)

الجرجاوي األزهري

زين الدين المري خالد بن عبد هللا بن أبي بكر بن محمد( ،ت:
905هـ) شرح التصريح على التوضيح أو التصريح بمضمون
التوضيح في النحو ،ط( ،1بيروت :دار الكتب العلميةن1421هـ-
2000م

الجريرى

النهرواني ،أبو الفرج المعافى بن زكريا بن يحيى (ت390 :هـ)
الجليس الصالح الكافي واألنيس الناصح الشافي ،ت :عبد الكريم
سامي الجندي ،ط( ،1بيروت :دار الكتب العلمية 1426 ،هـ -
 2005م)

وجري
الج َ
َ

شمس الدين محمد بن عبد المنعم بن محمد القاهري الشافعي،
(ت889 :هـ) شرح شذور الذهب في معرفة كالم العرب ت:
نواف بن جزاء الحارثي ،ط( ،1المدينة المنورة :عمادة البحث
العلمي بالجامعة اإلسالمية1423،هـ2004/م)

111

112

113

114

115

116

 117الجوهري

أبو نصر إسماعيل بن حماد الفارابي (ت393 :هـ) الصحاح تاج
اللغة وصحاح العربية ت :أحمد عبد الغفور عطار ،ط( ،4

405

الربهان يف علوم القرآن لإلمام احلَويف

الفهارس العلمية لسورة

يوسف
م

المصنف

المؤلف

بيروت :دار العلم للماليين 1407 ،هـ 1987-م)
 118حاجي خليفة
الحاكم النيسابوري

أبو عبد هللا محمد بن عبد هللا بن محمد بن حمدويه بن ُنعيم بن
الحكم الضبي الطهماني النيسابوري المعروف بابن البيع ،ط،1
(ت405 :هـ) المستدرك على الصحيحين ت :مصطفى عبد القادر
عطا (بيروت:دار الكتب العلمية )1990 – 1411 -

حسن

حسن ،د /إبراهيم حسن ،تاريخ اإلسالم،ط(،3القاهرة :مكتبة
النهضة المصرية1982،م)

الحميرى

نشوان بن سعيد (ت573 :هـ) شمس العلوم ودواء كالم العرب
من الكلوم ت :د حسين بن عبد هللا العمري  -مطهر بن علي
اإلرياني  -د يوسف محمدعبدهللا ،ط(1دار الفكر المعاصر
(بيروت :دار الفكر (دمشق 1420:هـ  1999 -م)

الخازن

أبو الحسن عالء الدين علي بن محمد بن إبراهيم بن عمر
الشيحي( ،ت741 :هـ) لباب التأويل في معاني التنزيل ،ت: ،:
تحيح محمد علي شاهين ،ط( ،1بيروت :دار الكتب العلمية،
 1415هـ)

الخراط

أبو بالل ،أحمد بن محمد ،المجتبى من مشكل إعراب القرآن ،ط1
(المدينة المنورة :مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف،
 1426هـ)

الخطاب

أبو زيد محمد بن أبي القرشي (ت170 :هـ) جمهرة أشعار
العرب ،حققه وضبطه وزاد في شرحه :علي محمد البجادي( ،
نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع)

الخطيب

الشربيني ،شمس الدين ،محمد بن أحمد الشافعي (ت977 :هـ)
السراج المنير في اإلعانة على معرفة بعض معاني كالم ربنا
الحكيم الخبير(القاهرة ،مطبعة بوالق (األميرية) – 1285هـ)

119

121

121

122

123

124

125

مصطفى بن عبد هللا كاتب جلبي القسطنطيني (ت1067 :هـ) عن
أسامي الكتب والفنون (،بغداد :مكتبة المثنى1941 ،م)
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الخفاجي

126

الدارمي
127

المصنف
شهاب الدين أحمد بن محمد بن عمر المري الحنفي (ت:
اوي ،الم َُسمَّاة :عِ َناي ُة
هـ)حاشِ ي ُة ال ِّش َها ِ
سير ال َب َ
َ 1069
يض ِ
ب َعلَى تف ِ
يضاوي(بيروت :دار
سير ال َب َ
ال َقاضِ ى و ِك َفاي ُة الرَّ اضِ ى َعلَى تف ِ
صادر)
أبو محمد عبد هللا بن عبد الرحمن بن الفضل بن َبهرام بن عبد
الصمد ،التميمي السمرقندي (ت255 :هـ) مسند الدارمي
المعروف بسنن الدارمي ،ت :نبيل هاشم الغمري ط(،1بيروت:
دار البشائر1434،هـ 2013 -م)

128

أبو عمرو عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر( ،ت444 :هـ)
المكتفى في الوقف واالبتدا ،ت :محيي الدين عبد الرحمن
رمضان ،ط( ،1األردن :دار عمار 1422،هـ  2001 -م)

129

البيان في عد آي القرآن ت :غانم قدوري الحمد ،ط ( ،1الكويت:
مركز المخطوطات والتراث1414،هـ1994 -م)

131

الداني

التيسير في القراءات السبع،ت :اوتو تريزل ،ط( 2بيروت :دار
الكتاب العربي1404،هـ1984 /م)

131

األحرف السبعة للقرآن ،ت :عبد المهيمن طحان ،ط (،1مكة
المكرمة :مكتبة المنارة1408 ،هـ)

132

جامع البيان في القراءات السبع ط( 1اإلمارات :الشارقة 1428
هـ  2007 -م)
الداوودي

شمس الدين محمد بن علي بن أحمد( ،ت945 :هـ) طبقات
المفسرين،ت :علي محمد عمر،ط(،1القاهرة :مكتبة وهبة،
1392هـ)

درويش

درويش ،محيي الدين بن أحمد مطفى (ت 1403 :هـ) إعراب
القرآن وبيانه ،ط(4بيروت :دمشق :دار اليمامة 1415،هـ)

133

134

 135الدعاس

أحمد عبيد  -أحمد محمد حميدان  -إسماعيل محمود القاسم،
إعراب القرآن الكريم ،ط ( ،1دمشق :دار المنير ودار
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الفارابي 1425،هـ)

136

شمس الدين أبو عبد هللا محمد بن أحمد بن عثمان بن َقايماز (ت:
748هـ) سير أعالم النبالء ،مجموعة من المحققين بإشراف الشيخ
شعيب األرناؤوط،ط (،3مؤسسة الرسالة 1405 ،هـ  1985 /م)

137

دول اإلسالم ،ت :فهيم محمد شلتوت ومحمد مصطفى
إبراهيم(،القاهرة:الهيئة المصرية العامة للكتاب1974،م)

138

الذهبي

معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار،ط (،1دار الكتب
العلمية 1417 :هـ1997 -م)

139

تذكرة الحفاظ،ط(،1بيروت :دار الكتب العلمية1419،هـ-
1998م)

141

أبو عبد هللا شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان بن َقايماز
الذهبي (ت748 :هـ) العبر في خبر من غبر ،ت :أبو هاجر
محمد السعيد بن بسيوني زغلول،ط (،1بيروت :دار الكتب
العلمية)

141

142

رفيدة

الرومي

أ .د .فهد بن عبد الرحمن بن سليمان (معاصر) ط ،12دراسات
في علوم القرآن الكريم (حقوق الطبع محفوظة للمؤلف1424 ،هـ
2003 -م)

َّ
الزبيدي

محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني ،أبو الفيض ،الملقب
بمرتضى( ،ت1205 :هـ) تاج العروس من جواهر القاموس،
ت :مجموعة من تين(دار الهداية)

الزجاج

أبو إسحاق ،إبراهيم بن السري بن سهل( ،ت311 :هـ) معاني
القرآن وإعرابه ت :عبد الجليل عبده شلبي ،ط( ،1بيروت :عالم
الكتب 1408 ،هـ  1988 -م)

143

144

د.إبراهيم عبد هللا رفيده،النحو وكتب التفسير(الدار الجماهيرية
للنشر التوزيع واإلعالن1990،م)
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145
الزجاجي

المصنف
أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق البغدادي النهاوندي( ،ت:
337هـ) الالمات ،ت :مازن المبارك ،ط( ،2دمشق :دار
الفكر1405،هـ1985 -م)

146

حروف المعاني والصفات ت :علي توفيق الحمد ،ط ( ،1بيروت:
مؤسسة الرسالة 1984-م)

 147الزرقاني

محمد عبد العظيم( ،ت1367 :هـ) مناهل العرفان في علوم
القرآن ،ط (،3مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه الطبعة)

الزركشي
148

أبو القاسم محمود بن عمرو بن أحمد ،جار هللا (ت538 :هـ)
أساس البالغة ،ت :محمد باسل عيون السود ،ط( ،1بيروت :دار
الكتب العلمية 1419 ،هـ  1998 -م)

149

151

الزمخشري

المفصل في صناعة اإلعراب ،ت :د .علي بو ملحم ،ط( ،1
بيروت :مكتبة الهالل1993،م)
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل ،ط ( ،3بيروت :دار الكتاب
العربي 1407،هـ)

151
زهد

أد .عام العبد زهد ،اإلسرائيليات في تفسير ابن جرير الطبري
لسورة يوسف عرض ونقد ،مؤتمر خطر الروايات الواهية على
اإلسالم المنعقد الثالثاء – األربعاء  8-7ذو القعدة 1432
الموافق 2011/10/5-4م (غزة :كلية أصول الدين ،الجامعة
اإلسالمية)

الزيلعي

أبو محمد جمال الدين عبد هللا بن يوسف بن محمد (ت762 :هـ)
تخريج األحاديث واآلثار الواقعة في تفسير الكشاف للزمخشري،
ت :عبد هللا بن عبد الرحمن السعد ،ط( ،1الرياض :دار ابن

152

153

أبو عبد هللا بدر الدين محمد بن عبد هللا بن بهادر (ت794 :هـ)
البرهان في علوم القرآن ،ت :محمد أبو الفضل إبراهيم،
ط(،1القاهرة :دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبي
وشركائه 1376،هـ1957-م)
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خزيمة1414 ،هـ)
زين الدين الرازي

أبو عبد هللا محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الحنفي (ت666 :هـ)
مختار الصحاح ،ت :يوسف الشيخ محمد ،ط(،5بيروت :صيدا:
المكتبة العربية-الدار النموذجية1420،هـ 1999 /م)

السامرائي

فاضل بن الح بن مهدي بن خليل البدري ،لمسات بيانية في نو من
التنزيل ،ط ( ،3عمَّان :دار عمار للنشر والتوزيع 1423 ،هـ -
 2003م)

السبكي

تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين (ت771 :هـ) طبقات الشافعية
الكبرى ،ت :د .محمود محمد الطناحي د .عبد الفتاح محمد
الحلو،ط(،2القاهرة :هجر للطباعة والنشر والتوزيع1413،هـ)

سفيان الثوري

أبو عبد هللا بن سعيد بن مسروق الكوفي (ت161 :هـ) تفسير
الثوري ،ط( ،1بيروت :دار الكتب العلمية 1403 ،هـ  1983م)

السمرقندي

أبو الليث نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم (ت373 :هـ) بحر
العلوم

السمعاني

أبو سعد عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي المروزي( ،ت:
562هـ) األنساب ،ت :عبد الرحمن بن يحيى المعلمي اليماني
وغيره،ط (،1حيدر آباد :مجلس دائرة المعارف العثمانية1382 ،
هـ 1962 -م)

السمين الحلبي

أبو العباس شهاب الدين ،أحمد بن يوسف بن عبد الدائم (ت:
756هـ) الدر المصون في علوم الكتاب المكنون ت :الدكتور أحمد
محمد الخراط(دمشق :دار القلم)

سيبويه

أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالوالء (ت180 :هـ)
الكتاب ،ت :عبد السالم محمد هارون ط(3القاهرة :مكتبة
الخانجي 1408 ،هـ  1988 -م)

154

155

156

157

158

159

161

161

 162السيوطي

جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر( ،ت911 :هـ) حسن
المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ،ت :محمد أبو الفضل
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إبراهيم،ط (،1مصر :دار إحياء الكتب العربية ،عيسى البابي
الحلبي وشركاه 1387 ،هـ  1967 -م)
163

الدر المنثور(بيروت :دار الفكر)

164

طبقات المفسرين العشرين ،ت :علي محمد عمر ،ط ( ،1القاهرة:
مكتبة وهبة1396 ،م)

165

اإلتقان في علوم القرآن ت :محمد أبو الفضل إبراهيم ،ط،1
(الهيئة المصرية العامة للكتاب الطبعة1394 :هـ1974 /م)

166

شلبي

د /أحمد شلبي ،موسوعة التاريخ اإلسالمي،ط(،8القاهرة :مكتبة
النهضة المصرية1985،م)

الشنقيطى العلوي

أبو محمد عبد هللا بن ابراهيم العلوى(،ت 1836 :م) نشر البنود
على مراقى السعود ،ط(،1بيروت :دار الكتب العلمية 1409 ،هـ
 1988 -م)،

الشنقيطي

محمد األمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني (ت :
1393هـ) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (لبنان :دار
الفكر للطباعة و النشر و التوزيع 1415 ،هـ 1995 -م)

167

168

169

الشهرستاني

الشوكاني

محمد بن علي بن محمد بن عبد هللا اليمني (ت1250 :هـ) فتح
القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ،ط( ،1
دمشق :بيروت :دار ابن كثير ،دار الكلم الطيب 1414،ه)

صافي

محمود بن عبد الرحيم (ت1376 :هـ) الجدول في إعراب القرآن
الكريم ،ط ( ،4دار الرشيد :دمشق :بيروت :مؤسسة اإليمان،
 1418هـ)

171

171

أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد (ت548 :هـ)
الملل والنحل ،تصحيح أحمد فهمي محمد،ط(،1القاهرة :مطبعة
حجازي1398،هـ)
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 172الصباغ
الصبان

الصعيدي

الصعيدي ،عبد المتعال ،المجددون في اإلسالم من القرن األول
إلى الرابع عشر(،دار الحماس للطباعة)

الضباع

نور الدين علي بن محمد بن حسن بن إبراهيم بن عبد هللا
(ت1380:ه) اإلضاءة في بيان أصول القراءة ،ط (،1القاهرة:
المكتبة األزهرية للتراث1420،هـ1999-م)

طاش ُكبري َزادَه

أحمد بن مصطفى بن خليل (ت 958:هـ ) مفتاح السعادة
ومصباح السيادة في موضوعات العلوم(،بيروت :دار الكتب
العلمية)

طنطاوي

محمد سيد ،التفسير الوسيط للقرآن الكريم ،ط(1القاهرة :الفجالة،
دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع1997-1998 ،م)

الطنطاوي

الشيخ محمد الطنطاوي رحمه هللا ،نشأة النحو وتاريخ أشهر
النحاة ،ت :أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إسماعيل،
ط(،1مكتبة إحياء التراث اإلسالمي2005 ،م1426-ه)

عبد الرزاق

أبو بكر بن همام بن نافع الحميري اليماني النعاني(ت211 :هـ)،
(تفسير عبد الرزاق-تفسير القرآن العزيز) دراسة وت :د .محمود
محمد عبده ،ط ( ،1بيروت :دار الكتب العلمية1419،هـ)

175

176

177

178

179

181
عز الدين ابن األثير
181

محمدبن لطفي ،لمحات في علوم القرآن واتجاهات التفسير،
ط(،3بيروت :المكتب اإلسالمي)
أبو العرفان محمد بن علي الشافعي (ت1206 :هـ) حاشية الصبان
على شرح األشمونى أللفية ابن مالك ،ط(،1بيروت :دار الكتب
العلمية 1417 ،هـ 1997-م)

173

174

المصنف

أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن
عبد الواحد الشيباني الجزري( ،ت630 :هـ) الكامل في التاريخ،
(بيروت :دار صادر1402 ،هـ)
اللباب في تهذيب األنساب ( ،بيروت :دار صادر)
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182
العكبري

العمادي

أبو السعود محمد بن محمد بن مطفى (ت982 :هـ) إرشاد العقل
السليم إلى مزايا الكتاب الكريم(بيروت :دار إحياء التراث العربي)

الفارابي

أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم بن الحسين( ،ت350 :هـ) معجم
ديوان األدب ت :دكتور أحمد مختار عمر ،مراجعة :دكتور
إبراهيم أنيس(القاهرة :مؤسسة دار الشعب للحافة والطباعة
والنشر 1424،هـ 2003-م)

الفارسي

أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الغفار (ت377 :هـ) ،الحجة
للقراء السبعة ،ت :بدر الدين قهوجي  -بشير جويجابي ،ط،2
(دمشق  /بيروت :دار المأمون للتراث 1413 ،هـ 1993-م)

185

186

187
فخر الدين الرازي

أبو عبد هللا فخر الدين محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين
التيمي( ،ت606 :هـ) مفاتيح الغيب ،ط( ،4بيروت :دار إحياء
التراث العربي 1420،هـ)
معرفة القراء الكبار على الطبقات واألعصار ،ط ( ،1دار الكتب
العلمية 1417،هـ1997 -م) 199/1

188
الفراء
189

191

أبو البقاء عبد هللا بن الحسين بن عبد هللا البغدادي محب الدين (ت:
616هـ) اللباب في علل البناء واإلعراب ،ت :د .عبد اإلله
النبهان ،ط ( ،1دمشق :دار الفكر1416،هـ 1995م)
التبيان في إعراب القرآن ،ت :علي محمد البجاوي (عيسى البابي
الحلبي وشركاه)

183

184

المصنف

القاضي عياض

أبو زكريا يحيى بن زياد (ت207 :هـ) معاني القرآن ،ت :أحمد
يوسف نجاتى  /محمدعلى نجار  /عبدالفتاح إسماعيل شلبى(،
مصر :دارالمصرية للتأليف والترجمة)
اليحصبي أبو الفضل بن موسى (ت544 :هـ) ترتيب المدارك
وتقريب المسالك ،ت :سعيد أحمد أعراب ط(،1المغرب :مطبعة
فضالة ،المحمدية1983-1981،م)
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 191القطان

192

كحالة

عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني (ت1408 :هـ)
معجم المؤلفين( ،بيروت :مكتبة المثنى  ،دار إحياء التراث
العربي)

كراع النمل

المبرد

أبو العباس ،محمد بن يزيد بن عبد األكبر الثمالى األزدي( ،ت:
285هـ) المقتضب ت :محمد عبد الخالق عظيمة(بيروت :عالم
الكتب)

مجاهد

أبو الحجاج بن جبر التابعي المكي القرشي المخزومي (ت:
104هـ) ت :الدكتور محمد عبد السالم أبو النيل ،ط ( ،1مصر:
دار الفكر اإلسالمي الحديثة 1410،هـ  1989 -م)

المرادي

المرادي ،أبو محمد بدر الدين حسن بن قاسم بن عبد هللا بن علي
المصري المالكي المؤلف( :ت749 :هـ) الجنى الداني في
حروف المعاني ،ت :د فخر الدين قباوة -األستاذ محمد نديم
فاضل ،ط( ،1لبنان بيروت -دار الكتب العلمية 1413 -هـ -
 1992م) .370/1

194

195

196

198

مناع بن خليل (ت1420 :هـ) مباحث في علوم القرآن ،ط(،3
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع1421،هـ2000 -م)

أبو الحسن علي بن الحسن الهُنائي األزدي( ،ت :بعد 309هـ)
ال ُم َنجَّ د في اللغة (أقدم معجم شامل للمشترك اللفظي ،ت :دكتور
أحمد مختار عمر ،دكتور ضاحي عبد الباقي ،ط ( ،2القاهرة:
عالم الكتب 1988-م)

193

197

المصنف

ال َمر َو ِزي

أبو عبد هللا محمد بن نصر بن الحجاج (ت294 :هـ) مختصر
قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر ،اختصرها :العالمة أحمد
بن علي المقريزي ،ط( ،1باكستان -:فيصل اباد :حديث أكادمي،
 1408هـ 988-م)
تعظيم قدر الصالة ،المحقق :د .عبد الرحمن عبد الجبار
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الفريوائي ،ط(،1المدينة المنورة :مكتبة الدار1406 ،ه)
مسلم بن الحجاج
199

الميداني
211

211

النسائي

أبو الحسن القشيري النيسابوري (ت261 :هـ) المسند الصحيح
المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول هللا صلى هللا عليه
وسلم،ت :محمد فؤاد عبد الباقي (،بيروت :دار إحياء التراث
العربي) –
أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري (ت518 :هـ)
مجمع األمثال ،ت :محمد محيى الدين عبد الحميد( ،بيروت :دار
المعرفة)
أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني( ،ت:
303هـ) المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي ،ت :عبد
الفتاح أبو غدة،ط(،3حلب :مكتب المطبوعات اإلسالمية 1406 ،
ه1986 -م)

212

أبوجعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل (ت 338 :هـ) القطع
واالئتناف ،ت :عبدالرحمن بن إبراهيم المطرودي ،ط(1السعودية:
دار عالم الكتب1413،هـ 1992-م)

 213النحاس

إعراب القرآن ،ط(،1بيروت :دار الكتب العلمية 1421 ،هـ)

214

معاني القرآن الكريم ،ت :محمد علي الصابوني ،ط (، 1مكة
المكرمة :جامعة أم القرى1409،هـ)

215

عمدة الكتاب ،ت :بسام عبد الوهاب الجابي ،ط( ،1دار ابن حزم،
الجفان والجابي للطباعة والنشر 1425 -هـ  2004 -م)
النسفي

216

أبو البركات عبد هللا بن أحمد بن محمود حافظ الدين (ت710 :هـ)
مدارك التنزيل وحقائق التأويل ت :يوسف علي بديوي ،ط( ،1
بيروت -دار الكلم الطيب1419-هـ9981-م)

415

الربهان يف علوم القرآن لإلمام احلَويف

الفهارس العلمية لسورة

يوسف
م

المؤلف

 217نصار

عمار عبودى محمد حسين (معاصر) تطور كتابة السيرة النبوية،
ط (،1بغداد :الثقافية العامة 1418 ،هـ)

نصر والهاللي

محمد بن موسى وسليم بن عيد ،إتحاف اإللف بذكر الفوائد األلف
والنيف من سورة يوسف  -عليه السالم ،ط( ،1السعودية-
الرياض-مكتبة الرشد ناشرون1424-هـ2003-م)

النووي

أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف (ت676 :هـ) تهذيب
األسماء واللغات عنيت بنشره وتحيحه والتعليق عليه ومقابلة أوله:
شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية (بيروت :دار الكتب
العلمية)

الهيثمي

أبو الحسن نور الدين علي بن أبي بكر بن سليمان (ت807 :هـ)
مجمع الزوائد ومنبع الفوائد ،ت :حسام الدين القدسي ( ،القاهرة:
مكتبة القدسي 1414 ،هـ 1994 ،م)

الواحدي

أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي ،النيسابوري،
الشافعي (ت468 :هـ) الوسيط في تفسير القرآن المجيد ،ت:
وتعليق :الشيخ عادل أحمد عبد الموجود ،الشيخ علي محمد
معوض ،الدكتور أحمد محمد صيرة ،الدكتور أحمد عبد الغني
الجمل ،الدكتور عبد الرحمن عويس قدمه وقرظه :األستاذ
الدكتور عبد الحي الفرماوي ،ط(1بيروت :دار الكتب العلمية،
 1415هـ  1994 -م)

ياقوت الحموي

أبو عبد هللا شهاب الدين ياقوت بن عبد هللا الرومي ت626 :هـ،
معجم األدباء = إرشاد األريب إلى معرفة األديب ،راجعه وزارة
المعارف العمومية (القاهرة :دار إحياء الكتب العربية عيسى
البابى الحلبي وشركائه)

218

219

211

211

212

213

المصنف

يوسف

محمد عثمان(معاصر) الحوفي ومنهجه في تفسير القرآن،
ط(،1كفر الشيخ :دار العلم اإليمان2009،م)

416

