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المستخلص
يتحدث البحث عن أسلوب عطف اخلاص على العام ،وهو أسلوب عريب جاء به القرآن الكرمي ،وغرضه البالغي العام التنويه باخلاص وإعالء منزلته،
موردا شواهده من القرآن الكرمي على ترتيب املصحف وبلغت يف هذا البحث ( )47شاهدا من غري استقصاء ،مسرتشدا بأقوال املفسرين ملعرفة ما عظمه القرآن
عرب هذا األسلوب ليعظمه املسلم اعتقادا ،وعمال  ،وتركا ،مع ذكر حكم بالغية أخرى حسب السياق كما أوردها املفسرون ،والتدبر يف جممل تلك اآليات
الستنباط هداياهتا ،واحتوى البحث على ملحق يلخص احلكم البالغية على شكل جدول .واستخدم الباحث املنهج االستقرائي والوصفي وشيئًا من االستنباط.

ومن أبرز نتائجه :أن هذا األسلوب ورد يف نثر العرب وشعرهم ،وجاء يف القرآن الكرمي يف غاية البالغة واإلعجاز ،وهو لون من تصريف اآليات.ويف آية واحدة (
األعراف )33اجتمعت ثالثة ألوان من اإلعجاز :التشريعي والبالغي واألسلويب .ومن النتائج :تعظيم قدر الصالة والزكاة والصالة الوسطى(العصر) واجلهاد،
واألمر باملعروف والنهي عن املنكر.والذين أوتوا العلم ،واإلنفاق يف سبيل اهلل.ويف جانب النهي اإلهلي :تعظيم الفواحش ،واإلمث ،والبغي ،والشرك ،والقول على اهلل
بغري علم ،ومكر السيئات .ومن التوصيات:الرتكيز يف تعليم العربية للجيل ألمهيتها يف تفسري القرآن وتدبره وصحة الفهم .واإلفادة من هذا األسلوب وأساليب
القرآن عامة يف التعليم والدعوة وتأليف الكتب بتنويع املعاين بإبداع وجتدد.
الكلمات الدالة(المفتاحية) ( :عطف اخلاص ،تدبر  ،أوجه اإلعجاز )
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Abstract:
The research talks about the style of using conjunction to join a specific into a general,
which as an Arabic style present in the holy Qur'an. It serves the purpose of giving attention to the
specific and raising its position. The research includes 47 examples from within Al-Qur'an, ordered
according to Al-Moshaf without investigation. Following the citations of Interpreters (Mofassereen)
to understand the greatness of Al-Qur'an through this style, in order for Muslims to appreciate it
faithfully and to act upon it. The research also includes other rhetoric wisdoms according to the
context as pointed out by the Interpreters, and looking thoroughly into these verses (Ayat) to
understand their guidance.
The researcher used investigative and descriptive methods and some elicitation. The main
results include that: This style is present in Arabic literature including Prose and Poetry, it is also
present in the holy Qur'an in the highest level of eloquence and miraculousness, which is a form of
showcasing miracles. For example, in one verse, (Al A'raf, 33) three types of miraculousness came
together, the miracle of enactment, the miracle of eloquence, and the miracle of style. Those were
present in: gratifying the status of prayer, Zakat (charity), the middle prayer (Al-Asr), Jihad,
encouraging good deeds and advising against sins, as well as those who were given the knowledge,
and giving money for the sake of Allah. Additionally, it includes the godly inhibitions, by
acknowledging the risk of committing sins, misdemeanours, injustices, Polytheism (Shirk),
speaking in the name of Allah without knowledge, and premeditating evil.
Finally, the recommendations include: focusing on teaching Arabic to the next generation,
due to its importance in interpreting Al-Qur'an and looking thoroughly into understanding it, as well
as making use of this style, along with other styles within Al-Qur'an in education, inviting people
into Islam, and writing with creative and generative variety of meanings.
Key Words: (Specific conjunction, meditation, miraculousness types).
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المقدمة
بسم اهلل الرحمن الرحيم

احلمد هلل رب العاملني ،وأصلي وأسلم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان.
القرآن العظيم كالم اهلل احلكيم احلميد ،أنزله بلسان عريب مبني  ،وهو الكتاب املبارك املعجز ،من تدبره كما أمر
اهلل وعمل به كان من الفائزين ﭽ ﭻ ﭼ ﭽﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﭼ ]النساء[ ٨٢:

قال اإلمام الشافعي رمحه اهلل  " :وإمنا بدأت مبا وصفت من أن القرآن نزل بلسان العررب دون غرريه  ،ألنره ال يعلرم مرن
إيضاح مجل علم الكتاب أحد جهل سرعة لسران العررب  ،وكثررة وجوهره  ،ومجراع معانيره  ،وتفرقهرا ،ومرن علمره انتفرت عنره

الشبه اليت دخلت على من جهل لساهنا.)1(".
وإن من فروع العلوم املتصلة بكتاب اهلل تعاىل وتفسريه ،وتدبره  ،وله تعلق ببالغته وإعجازه  :أسلوب (عطف
اخلاص على العام) ،ذكره املفسرون عند تفسريهم آليات الكتاب العزيز ،وقد اعتىن به العلماء قديًا وحديثًا.
موضوع البحث :التعريف بأسلوب عطف اخلاص على العام وغرضه البالغي العام التنويه بفضل اخلاص أو

بيان خطره ،وعرض شواهده يف القرآن الكرمي ملعرفة ما عظمه اهلل هبذا األسلوب،وتدبر تلك اآليات مسرتشدا بأقوال
املفسرين الستنباط هداياهتا .وجعلته بعنوان  :عطف الخاص على العام في القرآن الكريم ( شواهد وتدبر).
أهداف البحث:
 -1تتبع شواهد عطف اخلاص على العام يف القرآن من غري استقصاء.
 -2إبراز ما عظمه اهلل تعاىل يف كتابه هبذا األسلوب من خملوقاته وأوامره ،ليعظمها املسلم اعتقادا وعمال
وتركا.
 -3التدبر يف جممل موضوع تلك اآليات الستنباط هداياهتا.
أهمية الموضوع وأسباب اختياره:

 -1أن كتاب اهلل تعاىل مصدر اهلدى والعلم.
 -2التعرف على املعظمات يف القرآن هبذا األسلوب؛ لتعظيمها اعتقادا ،وعمال ،وتركا.
وجدت َّ
عني على التدبر؛ ملا فيه من تنويع عرض املعاين.
-3
أن تأمل هذا األسلوب ُم ٌ
ُ
 -4أنه جيمع بني اللغة العربية والقرآن ،وال ختفى أمهية اللغة يف تفسري القرآن وتدبره الستنباط هداياته.
حدود البحث :اآليات القرآنية اليت جاءت على أسلوب عطف اخلاص على العام دون استقصاء وعددها
يف هذا البحث ( )47آية .وتدبرها مستنريا بكالم علماء التفسري رمحهم اهلل مع ما يسر اهلل من تنسيق

ررررررررر

()1الرسالة ،للشافعي ص 50
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وتعليق وتلخيص وأستغفر اهلل من اخلطأ والزلل والتقصري.
خطة البحث  :قسمت البحث إىل مقدمة ،وفصلني وخامتة و ملحق مث املصادر واملراجع.
الفصل األول  :للتعريف بأسلوب عطف اخلاص على العام وغرضه البالغي.
الفصل الثاين  :عرض الشواهد القرآنية مرقمة مع كالم املفسرين.
اخلامتة  :وفيها أبرز النتائج والتوصيات.
ملحق  :وفيه خلصت احلكم البالغية اليت ذكرها املفسرون  ،وجعلته على شكل جدول.
منهج البحث  :املنهج االستقرائي مع الوصفي وشئ من االستنباط.
إجراءات البحث :مجعت اآليات الكرية اليت جاءت على هذا األسلوب من خالل الرجوع إىل القرآن الكرمي ،
وجعلتها حسب ترتيب املصحف،مرقما الشواهد وأذكر كالم املفسر بعد اآلية خمتصرا مع التعليق ،واكتفيت باسم السورة
ورقم اآلية يف تويثق النقل من كتب التفسري حيث استخدمت تطبيق الباحث القرآين.
الدراسات السابقة  :مل أجد مؤلفا مستقال يف هذا املوضوع ،ووجدت مقاال خمتصرا بعنوان(:عطف اخلاص على

العام) يف موقع طريق االسالم غري منسوب ،سرد فيها  29مثاال من القرآن دون ذكر لكالم املفسرين  ،واستفدت منه
بعض الشواهد.
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الفصل األول  :تعريف بأسلوب عطف الخاص على العام وغرضه البالغي
أسلوب عطف اخلاص على العام من فروع فن (اإلطناب) من (علم املعاين)  .وحمور علم املعاين  :مراعاة

مقتضى احلال واملقام والسياق(.)1
ومن املعروف أن العربية هي لغة اإلجياز وجوامع الكلم إال أنه كما لإلجياز فائدته يف مواقعه؛ يكون لإلطناب
فائدته يف مواقعه.
سر العربية يف جماري كالم
يقول أبو منصور الثعاليب رمحه اهلل (ت - :)429يف سياق ما اشتمل عليه كتابه ُّ ": -
العرب وسننها واالستشهاد بالقرآن على أكثرها – الفصل اخلامس يف االختصاص بعد العموم :العرب تفعل ذلك فتذكر

الشيء على العموم مث ختص منه األفضل فاألفضل فتقول :جاء القوم والرئيس والقاضي .ويف القرآن ﭽ ﭑ ﭒ
ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭼ [ البقرة ،]٢٣٨ :وقال تعاىل ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭼ

[الرحمن ]٦٨ :وإمنا أفرد اهلل الصالة الوسطى من الصالة وهي داخلة يف مجلتها وأفرد التمر والرمان من مجلة الفاكهة
ومها منها لالختصاص والتفضيل كما أفرد جربيل وميكائيل من املالئكة فقال :ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ

ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ [ البقرة. ")٢( [٩٨ :
كشي رمحه اهلل بعد أن أورد ذكر اخلاص بعد العام" :وعلى هذا بىن املتنيب قوله :
وقال الزر ُّ
فإن تفق األنام وأنت منهم * َّ
فإن املسك بعض دم الغزال
أيضا حيث قال :
وابن الرومي ً
()٣
كم من أب قد عال بابن ذرا شرف * كما علت برسول اهلل عدنان"
فهو إذن من أساليب العرب ورد يف نثرهم وشعرهم وخاطبهم اهلل يف القرآن بأساليبهم ولغتهم.
البالغي :
الغرض
ُّ
ُ
()4
،تنبيها على
و ّبني اإلمام ابن القيم رمحه اهلل غرض هذا األسلوب بقوله" ::عطف اخلاص على العام وعكسه
ً
وختصيص ا له بالذكر من بني النوع  ،ألنه من أحق أفراد النوع بالدخول فيه  ،وهنا للناس طريقان  :أحدمها :أن ذكر
شرفه
ً
اخلاص قبل العام أو بعده قرينة تدل على أن املراد بالعام ما عداه.
ررررررررر

()1انظر :اإليضاح يف علوم البالغة ،اخلطيب القزويين ،ص153
()2فقه اللغة وسر العربية ص  -223املكتبة الشاملة احلديثة
()3الربهان يف علوم القرآن -النوع السادس واألربعون يف أساليب القرآن وفنونه البليغة – ص – 464املكتبة الشاملة احلديثة
( )4عكسه يعين به  :عطف العام على اخلاص.ومل أدخله يف البحث هنا لوجود حبث علمي بعنوان":أسلوب عطف العام على اخلاص يف القرآن الكرمي أ.عبد اهلل
بابا و أ.د .حممد بن السايح  ،جامعة األغواط ،ونشر يف جملة الدراسات االسالمية ،العدد العاشر  ،يناير 2018
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والطريرق الثراين  :أن اخلراص ذكرر مررتني  :مرررة صوصره  ،ومررة بشرمول االسرم العرام لرره  ،تنبيهرا علرى مزيرد شررفه .وهررو
كقولرره تعرراىل ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞﭼ [األحززبا  [٧ :وقولرره تعرراىل
ﭽﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ [البقززرة .)1(" ]٩٨ :ويقرول رمحرره
اهلل " :وأسرار مفردات القرآن ومركباته فوق عقول العاملني"(.)٢
وذكر السيوطي رمحه اهلل يف سياق أنواع اإلطناب" :النوع التاسع  :عطف اخلاص على العام ،وفائدته التنبيه على
فضله حىت كأنه ليس من جنس العام تنزيال للتغاير يف الوصف منزلة التغاير يف الذات  ،ومن أمثلته :ﭽ ﯺ ﯻ

ﯼ ﯽ ﯾ ﭼ [األعراف [1٧٠ :فإن إقامتها من مجلة التمسك بالكتاب وخصت بالذكر إظهارا لرتبتها
شامال للثاين ال املصطلح عليه يف األصول"
لكوهنا عماد الدين.تنبيه :املراد باخلاص والعام هنا ما كان فيه األول ً
وأما أبو حيان األندلسري رمحره اهلل فقرد قرال يف البحرر ايري ]سرورة البقررة آيرة" :[98وهرذا النروع مرن العطرف – أعرين
عطف اخلاص علرى العرام – علرى سربيل التفضريل ؛هرو مرن األحكرام الريت انفرردت هبرا الرواو  ،فرال جيروز ذلرك يف غريهرا مرن
()٣

حروف العطف".
أغراض بالغية أخرى  :الغرض العام التنويه بفضل اخلاص ،أو بيان خطره  ،ولكن املفسرين يرذكرون أحيانرا أغراضرا إىل
جانب الغرض العام بالنظر إىل داللة السياق ،كقول أيب حيان األندلسي رمحه اهلل عند عطرف جربيرل وميكرال حيرث قرال
 ":ينزل بالوحي والعلم وهو مادة األرواح وميكال ينزل باخلصب واملطر وهي مرادة األبردان" فرذكر حكمرة تكامرل مرا كلرف
اهلل تعرراىل برره امللكررني عليهمررا السررالم مررن مرراد احليرراة ،وهكررذا فعررل ابررن عطيررة رمحرره اهلل عنررد عطررف الصررالة الوسررطى ؛
ص ُد ت ْش ِر ِيفها وإ ْغرراءُ املصرلَني ِهبرا" فجعرل مرن احلكمرة اإلغرراء هبرا ،وهرو الزم التشرريف ،وسريمر برك يف الشراهدين
فقال ":ق ْ
ُ
رقم  3و . 5
وإذا كان العطف يقتضي املغايرة ؛ فكيف تكون درجة املغايرة بني العام واخلاص؟
جند اجلواب عند شيخ اإلسالم ابن تيمية رمحه اهلل حيث يقول :
" وعطف الشيء على الشيء يف القرآن وسائر الكالم يقتضي مغايرة بني املعطوف واملعطوف عليه مع اشرتاك
املعطوف واملعطوف عليه يف احلكم الذي ذكر هلما.
والمغايرة على مراتب أعالها :
-1

أن يكونا متباينني ليس أحدمها هو اآلخر وال جزؤه  ،وال يعرف لزومه له،كقوله (ﭽ ﮅ ﮆ ﮇ

ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﭼ [األعراف [٥4 :وحنو ذلك وقوله :ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ
ﮣ ﮤﭼ [البقرة ]٩٨ :وقوله ﭽ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ررررررررر

()1جالء األفهام ،ابن القيم ص  – 224املكتبة الشاملة احلديثة
( )2جالء األفهام  ،ابن القيم ص  – 233املكتبة الشاملة احلديثة
()3االتقان يف علوم القرآن – النوع السادس واخلمسون يف اإلجياز واإلطناب – املكتبة الشاملة احلديثة .ص 240
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ﭪ ﭫ ﭬﭭﭼ [آل عمران ]4 – ٣ :وهذا هو الغالب  .ويليه :
-2

أن يكون بينهما لزوم كقوله ﭽ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﭼ [ البقرة]......[ [4٢ :مها

ملبوسا ،ومن
متالزمان  ،فإن من لبس احلق بالباطل فجعله ملبوسا به  ،خفي من احلق بقدر ما ظهر من الباطل ،فصار ً
كتم احلق احتاج أن يقيم موضعه باطال فيلبس احلق بالباطل  ،وهلذا كان كل من كتم من أهل الكتاب ما أنزل اهلل فالبد
موردا ألمثلة كثرية له ،مث ذكر النوع الثالث]
أن يظهر باطال"[ .واستطرد يف هذا النوع ً
-3

عطف بعض الشيء عليه كقوله القرآن ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ

ﭼ [ البقرة ]٢٣٨ :وقوله ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞ ﭼ [األحبا ]٧ :
وقوله ﭽ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﭼ [البقرة ]٩٨:ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ
ﮢﮣﭼ [ األحبا [٢٧ :
 -4عطررف الشرريء علررى الشرريء الخررتالف الصررفتني  ،كقولرره ﭽ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ
ﮪ ﮫ ﮬ ﮭ ﮮ ﮯ ﭼ [ األعل ز  ]4 – 1 :ﭽ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ

ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭼ [ البقرة.)1(" ]4 – ٣ :
إذن املرتبررة الثالثررة ال رواردة يف كررالم شرريخ االسررالم هرري مرتبررة اخلرراص ودرجررة عالقترره بالعررام يف العطررف  :عطررف بعررض
الشيء عليه  ،واضحة من خالل األمثلة.
واآلن بعد أن تعرفنا على هذا األسلوب وغرضه البالغي ننتقل إىل الفصل الثاين حيث شواهده من القرآن الكرمي

ررررررررر
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الفصل الثاني  :شواهد عطف الخاص على العام من القرآن الكريم
 -1ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣﭤ
ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ ﭰ ﭱ ﭲ ﭳﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭼ [البقرة[٢٥ :

راص علرى العرا َم،
(وعملوا الصاحلات) عطف على (آمنوا) فيقرال األعمرال دخلرت يف اإليران وعطفرت عطْرف اخل َ
رال :مل تر ْد ُخل فِير ِره ،ول ِكررن مررع العطْر ِ
رف -كمررا
قررال القررا ي رمحرره اهلل يف تفسررريه حماسررن ال ررتأويل عنررد هررذه اآليررة  " :وقر ْد يُقر ُ ْ
ْ
ْ
ِ
ِ ِ
يف ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ
ِ
ريل
اسرم الفقرري وامل ْسرركني .إذا أفْرررد أحرد ُمها تنرراول اآلخرر ،وإذا عطرف أحررد ُمها علرى اآلخرر فر ُهمررا صرْنفان  -وهرذا التَّر ْفصر ُ
ِ
ررب ،والتَّر ْقروى ،واملعررر ِ
ِ
يف اإلي ِ
وف .ويف ِْ
رف داللتُهررا يف اإلفْرر ِاد و ِاالقْرِررت ِان
ران هرو كررذلِك يف ل ْف ِرِب الرِ َ
اإلمث ،والعُر ْدوان ،واملُْنكر ِر ،ختْتل ُ
ُْ
لِمررن ترردبرَّر ال ُقر ْررآن ".وقررد ورد عطررف العمررل الصرراا علررى اإليرران يف القرررآن الك ررمي يف أكثررر مررن مسررني موضر ًرعا ،مجعهررا
اإلمام أبو بكر اآلجري – يف سياق رده على املرجئة  -يف كتابه الشريعةج 616 /2وكذلك فعل ابن بطرة يف كتابره اإلبانرة
الكربى  .787-780 /2وينظر :جمموع فتاوى ابن تيمية جملد. 7
 -2ﭽ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﭼ [البقرة]4٧ :

(وأين فضلتكم على العاملني) هذا التفضيل نعمة خاصة عطفت على العامة (نعميت)
قال الطاهر بن عاشور رمحه اهلل يف تفسريه؛التحرير والتنوير " :والنعمة هنا مراد هبا مجيع النعم ألنه جنس مضاف
ِ ِ
ناس ِ
ِ ِِ ِ
ِ
ض ل" .
ود بِِه احل ُّ
َعمة وي ْستْبقي ذلك الف ْ
صٌ
ب ت ْلك النر ْ
فله حكم اجلمع " مث قال " :وهذا التَّ ْذكريُ م ْق ُ
ث على االتَسام مبا يُ ُ
﴿- 3من كان ع ُد ًّوا لِلَّ ِه ومالئِكتِ ِه وُر ُسلِ ِه وِجربيل وميكال فِإ َّن اللَّه ع ُد ٌّو لِلكافِرين﴾ [البقرة]98 :
قال اإلمام ابن كثري رمحه اهلل يف تفسريه:
اب َعط ِ
﴿وِج ِْربيل وِميكال﴾ وهذا ِمن بَ ِ
الر ُس ِلُ ،مثَّ
اص َعلَى ال َْع ِّ
ْف الْ َخ ِّ
ام ،فِإنر َُّهما دخال ِيف الْمالئِك ِةُ ،مثَّ ُع ُم ِوم ُّ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِِ
السفريُ بر ْني اللَّه وأنْبِيائه ،وقررن معهُ ميكائيل ِيف اللَّ ْفِب؛ أل َّن الْير ُهود
ُخ َ
صصا بِال َذ ْك ِر؛ ِأل َّن ال َسياق ِيف ِاالنْتِصا ِر جل ِْربيل وُهو َّ
ِ ِ ِ
ِ
ِ ِ
ضا"
زع ُموا أ َّن ج ِْربيل ع ُد ُّوُه ْم وميكائيل وليُّر ُه ْم ،فأ ْعلم ُه ْم أنَّهُ م ْن عادى واح ًدا مْنر ُهما فرق ْد عادى ْاآلخر وعادى اللَّه أيْ ً
ف َعلَي ِه ِميكائِ ِ
ِ ِ ِ
َّموا
يل لِلتَّ ْن ِو ِيه بِ ِه َ
وعطَ َ ْ
يل لئَ اال يَتَ َوه ُ
َ
وبيانا حلكمة بالغية يقول ابن عاشور " :وأُعي َد ذ ْك ُر ج ْب ِر َ
أن محبَّتَهم ِميكائِيل تُ ْك ِسب ِ ِ
داوتَهُ".
َّ َ َ
ين َع َ
ُ ُ
الم ْؤمن َ
َ
وذكر أبو حيان األندلسي رمحه اهلل يف البحر ايي حكمة بالغية أخرى فقال عن جربيل وميكال عليهما
السالم " :ينزل بالوحي والعلم وهو مادة األرواح وميكال ينزل بالخصب والمطر وهي مادة األبدان" .
ِِ ِ
الرب بِأن تأتُوا البيوت ِمن ظُهوِرها و ِ
اقيت لِلنّ ِ
الرب م ِن
لك َّن ِ َّ
اس واحل َج وليس ِ ُّ
﴿ - 4يسألونك ع ِن األهلَّة قُل هي مو ُ
ُ
اتَّقى وأتُوا البُيوت ِمن أبو ِاهبا واترَّ ُقوا اللَّه لعلَّ ُكم تُفلِحون﴾ [البقرة]189 :
العام (مواقيت للناس ) لعباداهتم وأحواهلم  ،ومواقيت للحج ختصيص.
اس مع اعتِبا ِر املح ُذ ِ
اخلاص على العا َم لِِال ْهتِ ِ
وف ِمن عطْ ِ
قال ابن عاشور  " :وعطف احل َّج على النّ ِ
مام بِِه"
ف
َ
ْ
ْ

ولبيان نكتة بالغية أخرى يقول الشيخ ابن عثيمني رمحه اهلل يف تفسريه  ":يعين ومواقيت للحج ؛ ألن احلج أشهر

معلومات  ،تبتدئ بدخول شوال وتنتهي بانتهاء ذي احلجة ثالثة أشهر .فإذا قال قائل  :والصيام أيضا ﭽ ﮥ ﮦ ﮧ
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ﮨ ﮩﮪ ﭼ [البقرة [1٨٥ :قلنا :نعم ،لكن سياق اآليات توطئة لبيان احلج  ،فلهذا قال ( :واحلج) ،والصيام
انتهى الكالم عليه.
ات و َّ ِ
الصلو ِ
الوسطى وقوموا لِلَّ ِه قانِتني﴾ [البقرة]238 :
﴿ - 5حافِظوا على َّ
الصالة ُ
قال ابن عطية رمحه اهلل يف تفسريه ايرر الوجيز " :اخلِ
طاب ِجل ِمي ِع األ َُّم ِة ،واآليةُ ْأمٌر بِاملحافظ ِة على إقام ِة
ُ
ات يف ِ
وطها.وذكر تعاىل الصالة الوسطى ثانِيةً ،وق ْد دخلت قربل يف عم ِوم قرولُِِه" :الصلو ِ
الصلو ِ
أوقاهتا ِوِب ِمي ِع ُشر ِ
ات" ِألن َُّه
ُْ
ْ ْ ُ ُُ ْ
ُ
ص ُد ت ْش ِر ِيفها وإ ْغراءُ املصلَني ِهبا" .فذكر هنا حكمتني بالغيتني ؛األوىل :التشريف ؛ وهي تستدعي الثانية :اإلغراء.
قْ
ُ
﴿ - 6ولت ُكن ِمن ُكم أَُّمةٌ يدعون إِىل اخل ِري ويأمرون بِامل ِ
عروف وينهون ع ِن املنك ِر وأُولئِك ُه ُم املفلِحون﴾ [آل
ُ
ُ
ُ
عمران]104 :
يقول ابن عاشور " :ومعىن الد ِ
ُّعاء إىل اخل ِْري الدُّعاء إىل اإلس ِ
ث د ْعوةِ النَِّيب ِء ﷺ ،ف َّ
اس ٌم
الم ،وب ُّ
ْ
إن اخلْيرر ْ
ْ
ُ
اخلاص على العا َم لِِال ْهتِ ِ
ف ِمن عطْ ِ
ْجيمع ِخصال اإلس ِ
مام بِِه".
ف
َ
الم[ ]....فري ُكو ُن العطْ ُ
ْ
ُ
 -7ﭽ ﮯ ﮰ ﮱ ﯓ ﯔ ﯕ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ
[المائدة]٣٥ :

(العرام) الوسريلة أي القربرة بكرل أنرواع الطاعررات وعطرف عليرة اجلهراد يف سربيله وهررو نروع مرن القربرة والوسريلة وهررو
هنا(:اخلاص) يقول السعدي رمحه اهلل يف تفسريه:
"هرذا أمررر مررن اهلل لعبراده املررؤمنني ،مبررا يقتضرريه اإليران مررن تقرروى اهلل واحلرذر مررن سررخطه وغضرربه ،وذلرك بررأن جيتهررد العبررد،
ويبررذل غايررة مررا يكنرره مررن املقرردور يف اجتنرراب مررا يسررخطه اهلل ،مررن معاصرري القلررب واللسرران واجلروارح ،الظرراهرة والباطنررة.
ويستعني باهلل على تركها ،لينجو بذلك من سرخ اهلل وعذابره .و وابْرترغُروا إِلْي ِره الْو ِسريلة أي :القررب منره ،واحلظروة لديره،
واحلررب لرره ،وذلررك بررأداء فرائضرره القلبيررة ،كاحلررب لرره وفيرره ،واخلرروف والرجرراء ،واإلنابررة والتوكررل .والبدنيررة :كالزكرراة واحلررج.
واملركبة مرن ذلرك كالصرالة وحنوهرا ،مرن أنرواع القرراءة والرذكر ،ومرن أنرواع اإلحسران إىل اخللرق باملرال والعلرم واجلراه ،والبردن،
والنصح لعباد اهلل ،فكل هذه األعمال تقرب إىل اهلل .وال يزال العبد يتقرب هبا إىل اهلل حرىت ببره اهلل ،فرإذا أحبره كران عره
الذي يسمع به ،وبصره الذي يبصر به ،ويده اليت يبطش هبا ،ورجله اليت يشي [هبرا] ويسرتجيب اهلل لره الردعاء .ث م خ ص
تبارك وتعالى من العبادات المقربة إليه ،الجهاد في سبيله ،وه و :ب ل الجه د ف ي ت ال الك افرين بالم ال ،وال نف ،
والرأي ،واللسان ،والسعي ف ي نص ر دي ن اهلل بك ل م ا يق در علي ه العب د ،ألن ه ا الن وع م ن أج ل الطاع ات وأف ل
القرب ات .وألن م ن ام ب ه ،فه و عل ى القي ام بغي ره أح ر وأول ى و لعلَّ ُكر ْرم ترُ ْفلِ ُحررون إذا اتقيررتم اهلل برررتك املعاصرري،
وابتغيررتم الوسرريلة إىل اهلل ،بفعررل الطاعررات ،وجاهرردء يف سرربيله ابتغرراء مرضرراته .والفررالح هررو الفرروز والظفررر بكررل مطلرروب
مرغوب ،والنجاة من كل مرهوب ،فحقيقته السعادة األبدية والنعيم املقيم.

وق ررال اب ررن عطي ررة رمح رره اهلل تفس ررريه (يف اي رررر ال رروجيز) " :وقرولُرره تع رراىل﴿ :و ِ
ص ِ
اد بِال ِ ْك ِر
جاه ر ُردوا يف سر ربِيلِ ِه﴾ ُخ َّ
الجه ُ
ْ ُ
ِ
ِ
أعمر ِ
ِ
ِ
الم ْعنى يف قر ْولِر ِره﴿ :وابْرترغُروا إلْير ِره الو ِسرريلة﴾ ؛
رال الرِ َ
ل َو ْج َه ْي ِن :أحر ُرد ُمها نباهتُررهُ يف ْ
ررب؛ وأنرَّرهُ قاعرردةُ ْ
اإلسررالم؛ و َ ْد َد َخ َل ب َ
صه ت ْش ِري ًفا؛ والوجه اآلخر َّأهنا العِبادةُ الَِّيت تصلُح لِ ُك َل من ِهي ع ِن املحارب ِة؛ وهو مع ٌّد هلا ِمرن حالِ ِره؛ ِ
وسرن َِه؛ وقُر َّوترِ ِه؛
ول ِك ْن خ َّ
ٍّ
ْ
ْ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ِ
وشرهِ نر ْف ِس ِه؛ فرليس بريرنه وبرني أ ْن يرْنرقلِرب إىل اجلِه ِ
يق اهللِ تعاىل".
راد ّإال
ْ ُْ ْ
تر ْوف ُ
10

فاحلكمة البالغيرة الريت ذكرهرا املفسرر ابرن عطيرة رمحره اهلل لعطرف اجلهراد يف سربيل اهلل علرى ابتغراء الوسريلة يف هرذه اآليرة
تدل على أمهية مراعاة سياق اآليات السابقة وليس قصر النظر على اآلية الواحدة فق  ،وإن معرفرة املفسرر برأحوال الرنفس
اإلنسررانية وطاقاهتررا وأن توجيهررات القرررآن مالئمررة خللررق اإلنسرران جعلرره جيتهررد يف فهررم هررذه احلكمررة ويسررجلها .ومررا أحرروج
املسررلمني اليرروم م رع انتشررار عصررابات احلرابررة واإلفسرراد بأنواعهررا إىل توظيررف طاقرراهتم يف نصررر احلررق باجلهرراد بكررل أنواعرره
واإلعداد له.
ٍ
﴿ - 8وهو الَّذي أنزل ِمن َّ ِ
ِ
ِِ
ِ
ِج ِمنهُ حبًّا ُمرتاكِبًا
ُ
السماء ماءً فأخرجنا به نبات ُك َل شيء فأخرجنا منهُ خضًرا ُُنر ُ
َّخل ِمن طلعِها قِنوا ٌن دانِيةٌ وجنّ ٍ
ات ِمن أ ٍ
وِمن الن ِ
الزيتون وا ُّلرّمان ُمشتبِ ًها وغري ُمتشابٍِه انظُروا إِىل َث ِرِه إِذا أَثر وينعِ ِه
عناب و َّ
إِ َّن يف ذلِ ُكم آل ٍ
يات لِق ٍوم ي ِ
ؤمنون﴾ [األنعام]99 :
ُ
يقول السعدي يف تفسريه ﴿ :و﴾ أخرج تعاىل باملاء ﴿جنات ِمن أ ْعن ٍ
الرَّمان﴾ فهذه من األشجار
اب و َّ
الزيْرتُون و ُّ
ْ
الكثيرة النفع ،العظيمة الو ع ،فل لك خصصها اهلل بال كر بعد أن عم جميع األشجار والنوابت".
﴿ -9قُل إَِّمنا حَّرم رَيب الفو ِ
احش ما ظهر ِمنها وما بطن وا ِإلمث والبغي بِغ ِري احل َق وأن تُش ِركوا بِاللَّ ِه ما مل يرُنرَزل بِِه
ُسلطانًا وأن تقولوا على اللَّ ِه ما ال تعلمون﴾ [األعراف]33 :
قال ابن عاشور رمحه اهلل عند تفسري هذه اآلية :
ب ،فهو أع ُّم ِمن الفو ِ
اإلمثُ فهو ُك ُّل ذنْ ٍ
اح ِ
ش ،وترقدَّم يف قر ْولِِه تعاىل﴿ :قُ ْل فِي ِهما ْإمثٌ كبِريٌ﴾ [البقرة]219 :
"و ّأما ْ
يف سورِة البرقرِة .وقرولِِه﴿ :وذروا ِ
عام ،فري ُكو ُن ِذ ْكر الفو ِ
اإلمث ِ
وباطنه﴾ [األنعام ]120 :يف سورةِ األنْ ِ
ظاهر ِْ
اح ِ
ش قرْبرلهُ
ُ
ُ
ُ
ْ
ُ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
لِِال ْهتِ ِ
الذنُ ِ
العام لال ْهتِ ِ
َّحذي ِر من عُ ُموم ُّ
الخاص بَ ْع َد
مامَ ،ك ْك ِر
وب ،فهو َمن ذ ْك ِر
الخاص َ ْب َل ِّ
ِّ
ِّ
َّحذي ِر منها قرْبل الت ْ
مام بِالت ْ
ِ
ِ ِِ ِ
الحاصل بِالتَّ ْخ ِ
ِ
العام ،اإّل َّ ِ ِ
ص ِ
ماما ِمن ِج َهتَ ْي ِن.
مام
ِّ
أن اّل ْهت َ
يص َم َع التَّ ْقد ِيم أ ْو أل َّن فيه ْاهت ً
َ
ِ
ْف الب غْ ِي َعلى اإلثْ ِم ِمن َعط ِ
العام لِِال ْهتِ ِ
الجاه ِليَّ ِة.
مام بِ ِهِ ،أل َّن البَ غْ َي كا َن َدأْبَهم في
ْف
الخاص َعلى ِّ
ِّ
َ
وعط ُ َ
ي:
الس ْع ِد ُّ
قال س ّو ُار بْ ُن املضَّر ِب َّ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
أحو ِال ْأه ِل
ول
أص
ة
اآلي
ه
ذ
ه
ت
ع
مج
د
وق
]........
[
جان
ن
جم
ت
ن
ك
ن
أج
مل
إذا
وب
ر
ح
أخا
ال
ز
أ
ال
أين
وَ
ُ
َّ
ُ
ْ
ْ
ْ
ُ
ُ ُ ْ
ْ ْ
ُُ
ِ
اجلاهلِيَّ ِة فِيما ترلبَّسوا بِِه ِمن الفو ِ
شو ِ
اح ِ
اآلثام"
ُ
وقوله هذا رمحه اهلل ينطبق على كل اجلاهليات يف التاريخ  ،واملدنية الغربية اليوم مجعت بني الفواحش بأنواعها ما
ظهر منها وما بطن واإلمث سواء قصد به ( اخلمر) ومنه املخدرات أو عامة االمث ،والبغي ؛ هذا الظلم واحلروب املوقدة يف
العامل  ،والشرك بكل صوره  ،والقول على اهلل بغري احلق ومنه خل األديان الباطلة باحلق مبسميات كثرية  :االبراهيمية
وغريها؛ فهذا من إعجاز هذه اآلية  .ويقول العالمة حممد األمني الشنقيطي رمحه اهلل يف تفسريه البديع (أضواء البيان) :
"وكان بعض العلماء يقول :هذا التكرار وعطف ما دخل فيما قبله عليه حلكمة ،وه ه الحكمة بيانها
وتفصيلها :أن مظامل الناس وتعدي بعضهم على بعض يف دار الدنيا راجع إىل ستة أقسام ،وهي أن يتعدى عليه يف
دينه ،أو أن يتعدى على نسبه ،أو أن يتعدى على عرضه ،أو أن يتعدى على نفسه ،أو أن يتعدى على ماله ،فهي ستة
جواهر :الدين والنفس والنسب والعقل واملال والعرض .فهذه اجلواهر الستة هي اليت تدور حوهلا املظامل .قال من قال
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هذا :اآلية جاءت ناهية عن التعدي يف مجيع هذه اجلواهر الست؛ ألن قوله :وقُل إَِّمنا حَّرم رَيب الْفو ِ
احش ما ظهر ِمْنرها
ْ
تعد على أنساب الناس وتقذير لفرش الناس؛ ألنه
وما بطن هذا ترع ٍّد على األنساب؛ ألن الزنا سواءً كان ظاهراً أو باطناً ٍّ

إذا كثر الزنامل يدر هذا م ْن أبوه ،ومل تدر أم هذا م ْن أبوه ،فضاعت الصبيان ،ومل يعرف هلذا أب ،فاختلطت األنساب،
ب عن األنساب .وهذا معىن قوله :وما ظهر
وتقذرت الفرش ،وضاعت أخالق اجملتمع .وأن النهي عن الفاحشة هو ذ ٌّ
ِمْنرها وما بطن [األعراف :آية]33
وأن قوله :ووالْبر ْغي املراد به :العدوان والظلم ،سواءً كأن عدوت على نفسه فقتلته ،أو عدوت على ماله

فأخذته ،أو عدوت على عرضه فتناولت منه وقذفته .قالوا :واملراد باإلمث هنا :اخلمر؛ ألهنا هي اليت تعدو على العقول.
وقال احلسن :اإلمث :اخلمر  .وكثري من علماء العربية يسمون اخلمر إَثاً .وهلم يف ذلك شواهد كثرية ،وأشعار معروفة ،منها
قول الشاعر :
ِ
بالعقول
تذهب
شربت اإلمث حىت َّ
ضل عقلي  ...كذاك اإلمثُ
ُ
يعين :اخلمر .وقال بعض العلماء :هذا البيت مصنوع .وبعضهم يقول :هو بيت عريب شاهد ،ومنه قول اآلخر :
ب ا ِإل ْمث بِالصو ِاع ِجهارا  ...وتررى املِ ْسك برْيرنرنا ُم ْسترعارا
ن ْشر ُ
وهذا كثري يف كالم العرب  -تسمية اخلمر إَثاً  -ومنه قول اآلخر :
َّ ِ ِ
ب ال ِوْزرا
هنانا ر ُس ُ
ول اهلل أ ْن نر ْقرب اخلنا  ...وأ ْن ن ْشرب ا ِإل ْمث الذي يُوج ُ
وقول اآلخر :

ِ
ت ا ِإل ْمث أ ْو م َّسين خب ُل
ت ح ِزيناً ذاهل الع ْق ِل بر ْعد ُه ْم  ...كأ َين ش ِربْ ُ
وُر ْح ُ
قررالوا :فقولرره :وا ِإل ْمث هررو لرررمي للخمررر؛ ألهنررا هرري الرريت تررذهب العقررول ،فهررو زجررر عررن إذهرراب العقررول وحمافظررة علررى
العقرول .بقري الردين وحرده؛ ألن األنسراب جراءت يف النهري عرن الزنرا ،واألنفرس واألعرراض واألمروال جراءت يف النهري عرن
البغي؛ ألنه ظلم علرى اإلنسران يف مالره أو نفسره أو عرضره .وايافظرة علرى العقرول جراءت يف لررمي اإلمث وهرو اخلمرر .علرى
هررذا القررول بقرري الرردين وامل رراد بقولرره :ووأن تُ ْش ر ِرُكواْ بِرراهلل مررا ملْ يرُن رَزْل بِر ِره ُس ر ْلطاناً [األع رراف :آيررة  ]33ألن أعظررم إفسرراد

الرردين اإلش رراك برراهلل ،والقررول يف ديررن اهلل بررال علررم ،فهررذا أعظررم فسرراد ال ردين ،قررالوا :فعلررى هررذا تكررون اآليررة الكريررة إمنررا
الز ْج ر ُرر عررن األنف ررس ،والزج ررر عررن األم رروال ،والزج ررر عررن األع رراض ،والزج ررر ع ررن
ت ليكررون فيه ررا َّ
تررداخلت عطوفه ررا وتك ر َّررر ْ
األنسرراب ،والزجررر عررن العقررول ،والزجررر عررن األديرران .وقررد علمنررا مررن اسررتقراء الكترراب والسررنة أن اهلل (جررل وعررال) يف هررذا
التشريع الكرمي الذي أنْرزلهُ على هذا النيب الكرمي صلى اهلل عليه وسلم بالغ يف املحافظ ِة على هذه اجلواهر الست"(. 1
ُ
فسبحان اهلل العظيم  ،يف آية واحدة أصول أحوال اجلاهلية واحتوت على اجلواهر الست وهذا إعجاز تشريعي
وإعجاز أسلويب وازن بني اإلجياز واإلطناب مع اإلعجاز اللغوي يف األلفاظ والبالغي يف الرتكيب؛ فسبحان من هذا
كالمه تبارك وتعاىل رب العاملني.
ررررررررر
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﴿- 10والَّذين ُي َسكون بِ ِ
الك ِ
ضيع أجر املصلِحني﴾ [األعراف]170 :
تاب وأ
قاموا َّ
الصالة إِنّا ال نُ
ُ
ُ
ُ
يقول السعدي يف تفسريه " :ومن أعظم ما جيب التمسك به من املأمورات ،إقامة الصالة ،ظاهرا وباطنا ،وهلذا
خصها اهلل بال كر لف لها ،وشرفها ،وكونها ميزان اإليمان ،وإ امتها داعية إل امة غيرها من العبادات".
﴿ - 11كدأ ِب ء ِال فِرعون وٱلَّ ِذين ِمن قبلِ ِهم ك َّذبوا بِرايرٰ ِ
ت رَهبِم فأهلكنرٰ ُهم بِ ُذنُوهبِِم وأغرقنا ءال فِرعون وُك ّلࣱ
ُ
كانُوا ظرٰلِ ِمني﴾ [األنفال ]54
يقول أبو السعود رمحه اهلل يف تفسريه (إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي):
وعط ُ ِ ِ
اج ِه تَ ْحتَهُ لِ ْْلي ِ
(أهلَ ْكنا) مع انْ ِدر ِ
ان بِ َك ِ
مال َه ْو ِل
﴿وأ ْغ َر ْنا َ
آل فِ ْر َع ْو َن ﴾ َعلى ْ
" َ
ََ
ْف َ ْوله تَعالىَ :
اإل ْغر ِ
ظاعتِ ِه"
اق وفَ َ
﴿ -12وأ ِع ّدوا هلم ما استطعتُم ِمن قرُ َّوةٍ وِمن ِر ِ
باط اخل ِيل تُ ِرهبون بِِه ع ُد َّو اللَّ ِه وع ُد َّوُكم وآخرين ِمن دوهنِِم ال
ُ
ٍ
ِ
تعلمونر ُه ُم اللَّهُ يعل ُم ُهم وما تُنفقوا ِمن شيء يف س ِ
بيل اللَّ ِه يرُو َّ
ف إِلي ُكم وأنتُم ال تُظلمون﴾ [األنفال]60 :
(من قوة) عام عطف عليه اخلاص ( رباط اخليل ) لالهتمام باخليل وشرفها على مر العصور.
﴿ - 13لقد نصرُكم اللَّه يف مو ِ
اطن كثريٍة ويوم ُحن ٍ
ني إِذ أعجبت ُكم كثرتُ ُكم فرلم تُغ ِن عن ُكم شيئًا وضاقت علي ُك ُم
ُ ُ
رض ِمبا ر ُحبت ُمثَّ ولَّيتُم ُمدبِرين﴾ [التوبة]25 :
األ ُ
يقول العالمة ابن عاشور يف تفسريه " :ونصركم ي وم حنَ ي ٍن وهو ِمن جملَ ِة الم ِ
واط ِن؛ ِأل َّن مو ِ
ب تر ْقت ِ
اطن احلر ِ
ضي
َْ َ ُ ْ
ُْ َ
ْ
ٍ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اس ِم مكان عُلم أنَّهُ
ب ،فرت ُد ُّل املواط ُن على األيّام كما ت ُد ُّل األيّ ُام على املواط ِن ،فرل ّما أُضيف الير ْوُم إىل ْ
أيّ ًاما ترق ُع فيها احل ْر ُ
اط ِن الن ِ ِ
أن املو ِ
مو ِطن ِمن مو ِ
اطن ُكلَّها يف يروِم ُحنر ْ ٍ
ف لتُر ُوَهم َّ
ني ،ولْيس هذا املراد.
َّص ِر ولذلك عُ ِطف بِالوا ِو ِألنَّهُ ل ْو ملْ يرُ ْعط ْ
ْ
ْ ٌ
ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ ٍ
ِ
ِ ٍِ
ِ
يص يَ ْوم ُحنَ ْي ٍن بِال ِّ ْك ِر ِمن بر ْ ِ
ني ويروم ُحنر ْ ٍ
ٍ
ني أيّ ِام
ني .وتَ ْخص ُ
وهلذا فالتَّر ْقد ُير :يف مواطن كثرية وأيّام كثرية منها م ْوط ُن ُحنر ْ ْ
ِ
ِ ِِ ِ ِ ِ
احلر ِ ِ
ِِ
ِ
ص ِ
ول
يصهُ بِال ِّ ْك ِر لما فيه م َن الع ْب َرة بِ ُح ُ
َّص ُر ،فَ تَ ْخص ُ
َّص ِر ُمثَّ عاد إلْي ِه ُم الن ْ
وب :أل َّن املُ ْسلمني انْرهزُموا يف أثْناء الن ْ
ُُ
ول اله ِزيم ِة ِع ْن َد إيثا ِر الحظُ ِ
ِ
وظ ِ
ص ِ
الن ْ ِ ِ ِ
العاجلَ ِة َعلى
ور ُسولِ ِه َ -علَْي ِه َّ
الصالةُ َّ
وح ُ
والس ُ
ُ
الم ُ -
َ َ
َّص ِر ع ْن َد ْامتثال ْأم ِر اللَّه َ
ِ
ثال ،فَ ِف ِيه مثَل ِ
ِ
ِِ
ِ
ِاّل ْمتِ ِ
ور ُسولِ ِه
وشاه ٌد لِحالَتَ ِي
﴿أح َّ
وريْ ِن آن ًفا في َ ْوله  -تَعالىَ :
ب إلَْيكم م َن اللَّه َ
الم ْ ُك َ
اإليثاريْ ِن َ
َ
َ ٌ
ِ
وج ٍ
ِ
هاد في َسبِيلِ ِه﴾ [التوبة ]24 :لِيَتَ نَبَّ ُهوا إلى َّ
آخ َر ،فهم ل ّما خر ُجوا إىل
أن َه ا
ض في أثْناء إيثا ٍر َ
اإليثار َ ْد يَ ْع ِر ُ
َ
هاد على حمبَّ ِة أسباهبِِم وعالقاهتِِمُ ،مثَّ هم يف أثْ ِ
ناء اجلِ ِ
ني كانُوا ق ْد آثرروا حمبَّة اجلِ ِ
هاد ق ْد عاودهم إيثار احلظُ ِ
غ ْزوةِ ُحنر ْ ٍ
وظ
ُ ُ
ْ
ْ ْ
ُ
ِ
العاجل ِة على امتِ ِ
ض ّد ِان ولِذلِك
ثال ْأم ِر اللَّ ِه ور ُسولِِه ﷺ الَّ ِذي هو ِمن آثا ِر إيثا ِر حمبَّتِها ،وهي ِعْبررةٌ دقِيقةٌ حصل فِيها ال َ
ْ
ِ ِ
ناس ِ ِ ِ
أعجبْتكم كثْررتُ ُكم﴾ ب ِديعا ِألنَّه ترْنبِيه على خطئِ ِهم يف األد ِب مع اللَّ ِه امل ِ
أي :ما
كان م ْوق ُع قر ْول ِه﴿ :إ ْذ ْ
ٌ
ُ
ً
ب لمقام ِه ْم ْ
ْ
ْ
ُ
كان يرْنبغِي لكم أ ْن تر ْعت ِم ُدوا على كثْررتِكم".
 ( -14الذين يلمزون املطوعني من املؤمنني يف الصدقات والذين ال جيدون إال جهدهم فيسخرون منهم سخر
اهلل منهم وهلم عذاب أليم ) [سورة التوبة]79 :
" وعطف الذين ال جيدون إال جهدهم على املطوعني وهم منهم  ،اهتماما بشأنهم" كماذكره ابن عاشور رمحه
اهلل .ويقول أبو حيان رمحه اهلل يف البحر ايي " ( والذين الجيدون إال جهدهم) هم مندرجون يف املطوعني  ،ذكروا
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تشريفا هلم".
الضررع ِ
فاء وال علررى املرضررى وال علررى الَّررذين ال ِجيرردون مررا يُ ِنفقررون حررر ٌج إِذا نصررحوا لِلَّر ِره ورسرولِِه مررا علررى
﴿ -15لرريس علررى ُّ
امل ِ
حملهم قُلررت ال أ ِجر ُرد مررا أ ِ
ِ ِ
حسررنني ِمررن سر ٍ
محلُ ُكررم علير ِره ترولَّروا
ريم  وال علررى الَّررذين إِذا مررا أترروك لررت ُ
ربيل واللَّررهُ غفر ٌ
رور رحر ٌ
ُ
فيض ِمن الدَّم ِع حزنًا أّال ِجيدوا ما يُ ِنفقون﴾ [التوبة]92-91 :
ت
م
ه
ر
ن
ر
ي
ع
ُ
وأ ُ ُ ُ
(الذين الجيدون ما ينفقون) عام خص منهم طائفة الذين تفيض أعينهم تنويها حبرصهم وحمبتهم هلل ورسوله.
يقررول الشرريخ رشرريد رضررا رمحرره اهلل يف تفسررريه (املنررار) " :وهررؤال ِء مجاعرةٌ ِمررن الْفقررر ِاء ير ْدخلُون ِيف عمر ِ
روم الَّر ِرذين ال
ُ
ُ
ُ
ُُ
ِجير ُردون مررا يرْن ِف ُقررون لِْل ِجهر ِ
الرو ِ
احررل الَّر ِريت ْل ِملُهرم ،فرهررو ِمررن عطْر ِ
راص علررى
رف ْ
اخلر َ
راد ِيف سررف ٍر ط ِوير ٍرل كغر ْرزوةِ تربُرروك ،وُهررو فر ْقر ُرد ُه ُم َّ
ُْ ُ ْ
ُ
الْعا َم"
رآن وال تعملون ِمن عم ٍل إِّال ُكنّا علي ُكم ُشهودا إِذ تُفيضون ِ
أن وما تتلو ِمنه ِمن قُ ٍ
﴿ -16وما تكو ُن يف ش ٍ
فيه
ً
ُ
الس ِ
وما يعزب عن ربَك ِمن ِم ِ
ماء وال أصغر ِمن ذلِك وال أكبرر إِّال يف كِ ٍ
تاب ُمب ٍ
ثقال ذ َّرٍة ِيف األ ِ
ني﴾ [يونس:
رض وال ِيف َّ
ُُ
]61

ِ
الرس ِ
اخلاص على العا َم لِِال ْهتِ ِ
ف ﴿وما ترْترلُو﴾ ِمن عطْ ِ
مام بِِه ،ف َّ
ف
ول  -علْي ِه َّ
َ
الصالةُ
"وعطْ ُ
إن التَالوة أه ُّم ُشئُون َّ ُ
الم – "ذكره ابن عاشور يف تفسريه هلذه اآلية.
و َّ
الس ُ
﴿ - 17وإِذ قال موسى لِق ِ
وم ِه اذ ُكروا نِعمة اللَّ ِه علي ُكم إِذ أجنا ُكم ِمن ِآل فِرعون يسومون ُكم سوء الع ِ
ذاب
ِ
ِ
ِ
ظيم﴾ [إبراهيم]6 :
ويُذ َحبون أبناء ُكم ويستحيون نساء ُكم ويف ذل ُكم بالءٌ من ربَ ُكم ع ٌ
ف لِلنر ِ ِ
ِ
عام
هذه اآلية فصل القول فيها العالمة ابن عاشور قائال :وإ ْذ جنّاكم ظ ْر ٌ ْ
َعمة مب ْعىن اإلنْعام ،أ ِي :اإلنْ ُ
احلاصل يف وقْ ِ
ِ
ت ْإجنائِِه إيّاكم ِمن ِآل فِْرع ْون .وق ْد ترقدَّم تر ْف ِس ُري ن ِظ ِريها يف قر ْولِِه تعاىل ﴿وإ ْذ ْأجنْيناكم ِمن ِآل فِْرع ْون﴾
ُ
[األعراف ]141 :يف سورةِ البرقرةِ ،وكذا يف سورةِ األعر ِ
اف (ير ْقتُرلُون)ِ ،سوى َّ ِ ِ ِ ِ
ت فِيها مجُْلةُ ويُذ َحبُون
ْ
أن هذه اآلية عُطف ْ
ُ
ُ
على مجُْل ِة (يسومونكم) ويف آي ِة البرقرةِ و ْ ِ ِ
ت مجُْلةُ (يذ َحبون) ومجُْلةُ (ير ْقتُرلُون) بِ ُد ِ
ون عطْ ٍ
ف على َّأهنا بد ُل
األعراف ُجعل ْ
ُ ُ
ُُ
ِ
ا ْشتِ ٍ
مال ِمن مجُْل ِة ﴿يسومونكم سوء الع ِ
ف آخ ُر غْير ُر
ذاب﴾ ،فكان م ْ
ودا بِالع َد كأنَّهُ ِصْن ٌ
صً
ض ُمو ُن مجُْلة (ويُذ َحبُون) ُهنا م ْق ُ
ُُ
ُ
سِ
ذاب ْاهتِماما بِشأْنِِه ،فرعطْ ُفه ِمن َعط ِ
ني ق ْد حصل ِاال ْهتِمام ِهبذا الع ِ
وء الع ِ
العام ،وعلى كِال النَّظْم ْ ِ
ذاب
ْف
الخاص َعلى ِّ
ِّ
ُ
ُ
ً
ُ
ذاب األع َم ِ
ِ
ِ
السالم ِ -من ِذ ْك ِر الع ِ
امل ْخص ِ ِ
ص لِِال ْهتِ ِ
مام
األخ ِّ
وذ ْك ِر َ
وص بال َذ ْك ِر ،فال ُق ْرآ ُن حكى ُمراد كالم ُموسى  -علْيه َّ ُ
ُ
وإمنا حكاه ال ُقرآ ُن يف ُكل مو ِض ٍع بِط ِريق ٍة ترفنرُّنا يف إعادةِ ِ
ول اختِ ٍ
الق َّ ِ ِ
بِ ِه ،وهو ِ
حاصل على كِال النَّظْم ْ ِ
نيَّ ،
الف يف
ً
صِ ْ
صة حبُ ُ
َ ْ
ُ ْ
ٌ
ِ
ِ
ِ
وذ ْكر أفْظ ِع أنْو ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ُ ِ ِ
اع ِه مبينا.
صورة النَّظْم مع احلفاظ على امل ْعىن امل ْحك َي ،وهو ذ ْك ُر ُسوء العذاب ُْجمم ًالُ ،
إيتاء ِذي القرىب وينهى ع ِن الف ِ
حسان و ِ
دل وا ِإل ِ
﴿ -18إِ َّن اللَّه يأمر بِالع ِ
حشاء واملنك ِر والبغ ِي يعِظُ ُكم لعلَّ ُكم
ُ
ُُ
ُ
تذ َّكرون﴾ [النحل]90 :
وذكر السعدي رمحه اهلل احلكمة البالغية لتخصيص ذي القرىب من عموم الناس بقوله  " :وخص اهلل إيتاء ذي
القربى -وإن كان داخال في العموم -لتأكد حقهم وتعين صلتهم وبرهم ،واحلرص على ذلك .ويدخل يف ذلك مجيع
األقارب قريبهم وبعيدهم لكن كل ما كان أقرب كان أحق بالرب"
14

 -19ﭽ ﯼ ﯽ ﯾ ﯿ ﰀ ﰁ ﰂ ﭼ [الكهززف [4 :يقررول الشرريخ صررديق حسررن خرران يف تفسررريه
املسمى (فتح البيان) (" :وينذر الذين قالوا اختذ اهلل ولداً) وهم اليهود والنصارى .قال السدي وبعض كفرار قرريش القرائلني
ية كلية وهي إن ار عموم الكفار [ -،ف ي ايي ة (2لين ر بأس ا ش ديدا)]

بأن املالئكة بنات اهلل ،فذكر سبحانه أوالً
 -ثم عطف عليه ا ية خاص ة ه ي بع ي جزئي ات تل ك الكلي ة تنبيه اً عل ى كونه ا أعظ م جزئياته ا ،فأف اد ذل ك أن

نسبة الولد إلى اهلل سبحانه أ بح أنواع الكفر".
رسل املرسلني إِّال مب َشرين وم ِ
الباط ِل لِي ِ
نذرين وُجي ِاد ُل الَّذين كفروا بِ ِ
﴿ -20وما نُ ِ
دحضوا بِِه احل َّق و َّاختذوا آيا وما
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
أِ
ُنذروا ُه ُزًوا﴾ [الكهف]56 :
ِ
ف
ف ”وما أنْذ ُروا“ على ”اآليات“ عطْ ُ
وذكر املفسر ابن عاشور رمحه اهلل احلكمة البالغية هنا بقوله  " :وعطْ ُ
عام؛ ِألنَّهُ أبْرل ُغ يف الدَّالل ِة على ترو ُّغ ِل ُك ْف ِرِه ْم ومحاق ِة عُ ُقوهلِِ ْم.
خاص على ٍّ
ٍّ
 -21ﭽ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭼ [طه]14 :

اعبُر ْدِين﴾ ِبميرع
وواضح يف اآلية عموم العبادة وختصيص الصرالة ويف حكمرة ذلرك يقرول السرعدي رمحره اهلل﴿" :ف ْ

أن رواع العبررادة ،ظاهرهررا وباطنهررا ،أصرروهلا وفروعهررا ،مث خ ص الص الة بال كر وإن كان ت داخل ة ف ي العب ادة ،لف لها

وشرفها ،وت منها عبودية القلب واللسان والجوارح".
السماو ِ
كربون عن ِعبادتِِه وال يست ِ
رض ومن ِعندهُ ال يست ِ
ات واأل ِ
حسرون﴾ [األنبياء]19 :
﴿ -22ولهُ من ِيف َّ
ِ
ص ِ
ِ
ِ
ِ
األر ِ
اد
الع ُموم َمن أر َ
ص من َه ا ُ
ين وغَْي َرُه ْم ،ثُ ْم َخ َّ َ
ض﴾ يَعُ ُم َ
المالئ َك َة والنَبيِّ َ
و﴿من يف السماوات و ْ
ِ
المالئِ َك ِة بِق ْولِِه" :ومن ِعْندهُ"  ،ذكر ذلك ابن عاشور رمحه اهلل.
تَ ْش ِري َفهُ م َن َ
الز ِ
الص ِ
﴿ - 23وجعلناهم أئِ َّم ًة يهدون بِأم ِرنا وأوحينا إِلي ِهم فِعل اخلري ِ
الة وإيتاء َّ
كاة وكانوا لنا عابِدين﴾
ات وإِقام َّ
ُ
[األنبياء]73 :
الصالةِ وإِيتاء َّ
الزكاةِ هذا
وفعل اخلريات عام وخصت منه الصالة  ،ويف ذلك قال السعدي يف تفسريه":ووإِقام َّ

من باب عطف الخاص على العام ،لشرف هاتني العبادتين وف لهما ،وألن من كملهما كما أمر ،كان قائما بدينه،
ومن ضيعهما ،كان ملا سوامها أضيع ،وألن الصالة أفضل األعمال ،اليت فيها حقه ،والزكاة أفضل األعمال ،اليت فيها
اإلحسان خللقه"
﴿ - 24أمل ترر أ َّن اللَّه يسج ُد له من ِيف َّ ِ
ِ
ِ
بال والشَّج ُر
ُّجوم واجلِ ُ
ُ ُ
َّمس والقم ُر والن ُ
السماوات ومن يف األرض والش ُ
ٍ
ِ
ِ
اب وكثريٌ ِمن النّ ِ
و َّ
ذاب ومن يُِه ِن اللَّهُ فما لهُ من ُمك ِرم إِ َّن اللَّه يفع ُل ما يشاءُ ۩﴾ [احلج [18
الدو ُّ
ثري ح َّق عليه الع ُ
اس وك ٌ
ِ
ِ
الر ْح َم ِن " :و فاكِهةٌ وُنْ ٌل وُرَّما ٌن  ،وقال
ورةُ َّ
ال اإلمام البخاري في صحيحه  -كتَ ُ
اب التَّ ْفسي ِرُ .س َ
الصلو ِ
الرَّما ُن والن ِ ِ ِ
ات
ب فِإنرَّها ترعُدُّها فاكِهةً ،كق ْولِِه عَّز وج َّل  :و حافِظُوا على َّ
ض ُه ْم  :لْيس ُّ
بر ْع ُ
ْ
َّخ ُل بالْفاكهة .وأ َّما الْعر ُ
ِ
الصالةِ الْوسطى  .فأمرهم بِالْمحافظ ِة على ُك َل َّ ِ
ِ
الرَّما ُن ،وِمثْرلُها
َّخ ُل و ُّ
صر ت ْشد ً
يدا هلا ،كما أُعيد الن ْ
الصلواتُ ،مثَّ أعاد الْع ْ
و َّ ُ ْ
ُْ ُ
السماو ِ
ات وم ْن ِيف ْاأل ْر ِ
ال َ { :وَكثِ ٌير ِم َن الن ِ
َّاس َوَكثِ ٌير َح َّق َعلَْي ِه
ض  .ثُ َّم َ َ
 :و أملْ ترر أ َّن اللَّه ي ْس ُج ُد لهُ م ْن ِيف َّ
ِ
ِ ِ ِِ
السماو ِ
ات َوَم ْن فِي ْاأل َْر ِ
ض }  .ويف التفسري ايرر
ال َْع َ ُ
اب }َ .و َ ْد ذَ َك َرُه ُم اللَّهُ َع َّز َو َج َّل في أ ََّول َ ْوله َ { :م ْن في َّ َ َ
15

للقرآن الكرمي  (":وكثري من الناس ) من باب عطف اخلاص على العام من حيث الفعل والفاعل ؛ تشريفا لعباده
الصاحلني"[.]109 /18
﴿ - 25فأنشأنا ل ُكم بِِه جنّ ٍ
ات ِمن ُن ٍيل وأ ٍ
عناب ل ُكم فيها فواكِهُ كثريةٌ وِمنها تأ ُكلون  وشجرًة خت ُر ُج ِمن
ت بِالدُّه ِن و ِصب ٍغ لِآلكِلني﴾ [املؤمنون]20-19 :
طوِر سيناء تنبُ ُ
ٍ
أخر ْجنا لكم بِِه شجرًة ختُْر ُج ِمن
يقول الشيخ الطاهر بن عاشور رمحه اهلل (" :وشجرًة) عطْ ٌ
أي و ْ
ف على (جنّات) ْ
ِ ِ
طُوِر سيناء وهي شجرةُ َّ ِ
ِ
يصها بِال ِّ ْك ِر مع ط َي ك ْو ِن النّ ِ
اس ِمنها يأْ ُكلُون
الزيْرتُون ،ومجُْلةُ (ختُْر ُج) صفةٌ لر (شجرًة)  .وتَ ْخص ُ
ْ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
تَ ْن ِويهٌ بِ َ ِ
ومداواةً ،ومن أ ْعوادها و ُو ٌد وغَْي ُرهُ .وفي
عاما ْ
الحا ُ
وإص ً
شأْنها ،وإيماءٌ إلى َكثْ َرة َمنافعها؛ أل َّن من ثَ َم َرتها طَ ً
ِ
ٍ
الزي َ ِ ِ ِ
الح ِد ِ
بارَك ٍة"
يث " ُكلُوا َّ ْ
َ
ت وادَّهنُوا به فَإنَّهُ من َش َج َرة ُم َ
ِ
الز ِ
كاة َيافون يوما ترترقلَّ ِ
جال ال تُلهي ِهم ِجتارةٌ وال بيع عن ِذك ِر اللَّ ِه وإِ ِ
الصالةِ وإيتاء َّ
لوب
ِ ﴿-26ر ٌ
قام َّ
ٌ
ب فيه ال ُق ُ
ً
ُ
بصار﴾ [النور]37 :
واأل ُ
قال السعدي رمحه اهلل يف حكمة ختصيص البيع من سائر التجارة ﴿ " :ال ترُْل ِهي ِه ْم ِجتارةٌ﴾ وهذا يشمل كل
تكسب يقصد به العوض ،فيكون قوله﴿ :وال برْي ٌع﴾ من باب عطف الخاص على العام ،لكثرة اّلشتغال بالبيع على
غيره ،فهؤالء الرجال ،وإن اجتروا ،وباعوا ،واشرتوا ،فإن ذلك ،ال حمذور فيه .لكنه ال تلهيهم تلك ،بأن يقدموها ويؤثروها
على ِ
الصال ِة وإِيت ِاء َّ
الزكاةِ﴾ بل جعلوا طاعة اهلل وعبادته غاية مرادهم ،وهناية مقصدهم ،فما حال بينهم
﴿ذ ْك ِر اللَّ ِه وإِق ِام َّ
وبينها رفضوه".

يد أن منُ َّن على الَّذين استُضعِفوا ِيف األ ِ
رض وجنعل ُهم أئِ َّمةً وجنعل ُه ُم الوا ِرثني  وُمن َكن هلُم ِيف
﴿ - 27ونُر ُ
األ ِ
رض ونُِري فِرعون وهامان و ُجنود ُمها ِم ُنهم ما كانوا بذرون﴾ [القصص]6-5 :
ِ
ِ
وخ َّ ِ
العام
ْف
الخاص َعلى ِّ
ِّ
ت على فِ ْع ِل منُ َّن َعط َ
يقول ابن عاشور َ ":
الم ِّن ْأربَ َعةَ أ ْشياء عُطف ْ
ص بال ِّ ْك ِر م َن َ
ِ
ِ
ِ
ض ،وأ ْن ي ُكون زو ُال م ْل ِ
األر ِ
ك فِْرع ْون على أيْ ِدي ِه ْم في نَِع ٍم أُ ْخر
وهي :ج ْعلُهم أيَّةً ،وج ْعلُ ُه ُم الوا ِرثني ،والت َّْمك ُ
ني هلم يف ْ
ُ
َج َّم ٍة ،ذُكِر كثِ ٌري ِمنها يف ُسورةِ البرقرةِ".
 -28ﭽ ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝﭞﭼ [األحبا ]٧ :
﴿ومنك ِ
ويفصل املفسر ابن عاشور رمحه اهلل تفضيل أهل العزم من الرسل فيقول  " :وقرولُه ِ
وح﴾ إَلْ هو
ومن نُ ٍ
ُْ
إن هؤ ِ
ٍ
العام لِِالهتِ ِ ِِ
ِمن ِذ ْك ِر ب ع ِ ِ
ِ ِ
الء امل ْذ ُكوِرين أفْض ُل ُّ
َْ
ي أفْراد ِّ ْ
مام هب ْم ف َّ ُ
الر ُس ِل ،وق ْد ذُكر ضم ُري ُحم َّمد ﷺ قرْبرلهم إيماءً
ودِ .
إلى تَ ْف ِ ِيل ِه على ج ِم ِيع ِهمُ ،مثَّ جعِل تررتِيب ِذ ْك ِر الب ِقيَّ ِة على تررتِيبِ ِهم يف الوج ِ
ص ض ِمري النَِّيب ِء بِ ْإد ِ
خال
وهل ِذهِ النُّكْت ِة ُخ َّ
َ َ
ْ
ْ ْ ُُ
ُ
ُ ْ ُ
حر ِ
ف ِمن علي ِه ِ ُص ِ
وع الباقِني فكان ق ْد ُخ َّ ِ
واهتِ ِ
مام ْي ِنْ :اهتِ ِ
مام
ف ِمن على ْجم ُم ِ
وص ِهُ ،مثَّ أ ُْد ِخل ح ْر ُ
مام التَّ ْق ِد ِيمْ ،
ص بِ ْاهت َ
ْ ُ
ْ
ِ
ِ
إظْها ِر ا ْتِر ِ
ان ِاّلبْتِداء بِ َ ِمي ٍر بِ ُخص ِ
السالم"
وص ِه غَْي َر ُم ْن َدم ٍج في بَِقيَّتِ ِه ْم َ -علَْي ِه ُم َّ
ُ
 -29ﭽ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﮪ ﭼ [األحزاب ]27
قال البقاعي يف تفسريه (نظم الدرر) مبينا حكمة ختصيص (ديارهم) من سائر األموال  ":ولما ذكر النّ ِ
اطق بِِق ْسمْي ِه _
ّ
ِ
ِ
الص ِامت فقال﴿ :و ْأورثكم ْأرض ُه ْم﴾ من احلدائ ِق
[يعين النساء واألطفال يف اآلية السابقة (وتأسرون فريقا)] -ذكر ّ
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حامي علَيها ما ّل ي ِ
﴿وديارهم﴾ ِألنَّه ي ِ
ص بَِقولِ ِهِ :
حامي َعلى غَْي ِرها؛ ُمثَّ ع َّم بِق ْولِِه﴿ :و ْأمواهلُ ْم﴾ ِمّا
َْ
ُ
ُُ
وغ ِْريها؛ ولَ اما َع َّم َخ َّ ْ
َُ ْ
الح و ِ
ومن غ ِريهِ ِمن النَّر ْق ِد و ِ
ترقدَّم ِ
األثاث وغ ِْريها"
املاشي ِة وال َس ِ
ْ
َّ ِ
َّ
صيال﴾ [األحزاب]42-41 :
ثريا  وسبَحوهُ بُكرًة وأ ً
كرا ك ً
﴿ -30يا أيرُّها الذين آمنُوا اذ ُك ُروا الله ذ ً
َ ِ
ِ
ِ
ب لِم ْوقِ ِع
فالتسبيح جزء من الذكر فهو عطف خاص على عام  .يقول ابن عاشور " :والذ ْك ُر :ذ ْك ُر اللَسان وهو املُناس ُ
ِ
ف (وسبَحوه) على (اذْ ُكروا اللَّه) من عطْ ِ
اآلي ِة ِمبا قرْبرلها وبر ْعدها .والت ِ
ف
وز أ ْن يُراد بِِه َّ
يح جيُ ُ
ات النَّواف ُل فرلْيس عطْ ُ
الصلو ُ
ُُ
َّسب ُ
ْ
ُ
ِ
العام .وجيوز أ ْن ي ُكون املأْم ِِ ِ
ف (وسبَّ ُحوهُ) على (اذْ ُك ُروا
َّسبِ ِ
َ
اخلاص على ِ ُ ُ
يح قر ْولُ :سْبحان اللَّه ،فري ُكو ُن عط ُ
ور به من الت ْ
ُُ
ِ
الخاص َعلى ِّ ِ
اللَّه) من َعط ِ
ماما بِ
وز على اللَّ ِه ِمن النَّقائِ ِ
ص ،فَهو
ْف
َّسبِ ِ
ِّ
يح التَّرْن ِزيهُ ع ّما ال جيُ ُ
ا
العام ْاهت ً
َ
الخاص أل َّن م ْعىن الت ْ
وام ِع الث ِ
من أ ْكم ِل ال ِّ ْك ِر ِّل ْشتِمالِ ِه على ج ِ
َّناء والتَّح ِم ِ
يح إياءً إىل التَّبرُّرِؤ ِمّا ير ُقولُهُ املنافِ ُقون يف ح َق
يدِ ،وأل َّن يف الت
َّسبِ ِ
ْ
َ َ
َ
َ
ْ
ُ
َّيب ﷺ فري ُكو ُن يف م ْعىن قر ْولِِه تعاىل ﴿ول ْوال إ ْذ ِ ْعتُ ُموهُ قُر ْلتُ ْم ما ي ُكو ُن لنا أ ْن نرتكلَّم ِهبذا ُسْبحانك هذا برُ ْهتا ٌن
النِ َ
ِ
يم﴾ [النور.]16 :
عظ ٌ
ِ
ب أفال يش ُكرون﴾ [يس]73 :
﴿ -31وهلُم فيها مناف ُع ومشا ِر ُ
ويف تفسري روح املعاين يقول األلوسي رمحه اهلل ﴿ " :وهلم فِيها﴾ أي يف األنْ ِ
عام بِ ِكال قِ ْسمْيها ﴿منافِ ُع﴾ غْير ُر
ْ
ِ
ِ
ِ ِ ِ ِ
ب مصدر ِمبعىن امل ْفعولِ
الرُك ِ
ُّ
ب﴾ مجْ ُع م ْشر ٍ ْ ٌ ْ
وب واأل ْك ِل كاجلُلُود وا ْ
ُ
األوبا ِر وغ ِْريها وكاحلراثة بالثَريان ﴿ومشا ِر ُ
ألصواف و ْ
ص مع دخولِ ِه في المنافِ ِع لِ َ ِ ِ ِ ِ
العر ِ
ب بِ ِه".
وخ َّ َ َ ُ ُ
اد بِ ِه اللَّبَ ُنُ ،
والمر ُ
َ
ُ
ش َرفه وا ْعتناء َ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َّ
الصال ُح يرفرعُهُ والَّذين ي ُكرون
﴿ - 32من كان يُر ُ
ب والعم ُل ّ
يد العَّزة فلله العَّزةُ مج ًيعا إليه يصع ُد الكل ُم الطيَ ُ
َّ ِ
ِ
بور﴾ [فاطر]10 :
السيَئات هلُم ع ٌ
كر أُولئك ُهو ي ُ
ذاب شدي ٌد وم ُ
ِ
ِ
ذاب ش ِدي ٌد ومك ُْر
ال ابن عاشور موضحا العام والخاص في ه ه ايية ﴿" :والَّذين يْ ُك ُرون ال َّسيَئات هلم ع ٌ
ِ
أُولئِك هو يربور﴾ هذا ف ِريق ِمن الَّ ِذين ي ِر ُ ِ ِ
وه ُم الَّ ِذين ذكرُه ُم اللَّهُ تعاىل يف قر ْولِِه ”وإ ْذ يْ ُك ُر بِك
ٌ
يدون العَّزة من املُ ْش ِركني ُ
ُ
ُُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
يص هلم
الَّذين كف ُروا ليُثْبِتُوك ْأو ير ْقتُرلُوك ْأو َُيْ ِر ُجوك“ اآلية قالهُ أبُو العالية ،فرعطْ ُفهم على ”﴿من كان يُِر ُ
يد العَّزة﴾“ ختْص ٌ
ِ
صوا بِِه ِمن ت ْدبِ ِري امل ْك ِر .وهو ِمن َعط ِ
العام لِِال ْهتِ ِ
مام بِ ِ ْك ِرهِ".
ْف
الخاص َعلى ِّ
ِّ
اخت ُّ
بِال َذ ْك ِر لما ْ
﴿ - 33ٱللَّهُ ٱلَّ ِذی جعل ل ُك ُم ٱألنعرٰم لِرتكبُوا ِمنها وِمنها تأ ُكلُون  79ول ُكم فِيها منرِٰف ُع ولِتبلُغُوا عليها
حاجةࣱ فِی ص ُدوِرُكم وعليها وعلى ٱل ُف ِ
لك ُلملُون [ ﴾80غافر ]80-79
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
وعطف اخلاص هنا يوضحه الشيخ الطاهر بن عاشور يف تفسريه فيقول  " :واملنافع ِ
شاملةٌ ل ُّلرُك ِ
وب الَّذي يف قر ْول ِه ﴿لتر ْركبُوا
ُ
يص كقولِِه تعاىل ِ ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ُخرى﴾ [طه ]18 :بر ْعد
بأْ
المناف ِع بَ ْع َد لتَ ْرَكبُوا منها تَ ْعم ٌ
منها﴾ ،فَ ْك ُر َ
﴿وِل فيها مآ ِر ُ
يم بَ ْع َد تَ ْخص ٍ ْ
ِ ِ
الشائِع املطُْروق ِعْندهمُ ،مثَّ ذكر مثِيلهُ يف الشُّيُ ِ
قر ْول ِه ﴿هي عصاي أتروَّكأُ علْيها﴾ [طه ،]18 :فذكر ُهنا ّ
وع وهو األ ْكلُ
ِ
وم المنافِ ِع ،ثُ َّم َخ َّ ِ
ِ
الحاج ِة إلى األنْ ِ
فار ف َّ
فاع
داد
عام فِيها تَ ْج َع ُل ِاّلنْتِ َ
إن ا ْشتِ َ
ِمنها ،ثُ َّم َ
المناف ِع ْ
َ
األس َ
ص م َن َ
عاد إلى ُع ُم َ
لس َف ِر في َم َح ِّل ِاّل ْهتِ ِ
مام".
بِ ُرُكوبِها لِ َّ
رض آل ٍ
السماو ِ
ٍ
ؤمنني  ويف خ ِلق ُكم وما يرب ُّ ِ
يات لِلم ِ
ات واأل ِ
آيات لِق ٍوم يوقِنون﴾
﴿ -34إِ َّن ِيف َّ
ث من دابَّة ٌ
ُ
ُ
ض آل ٍ
﴿إن يف َّ ِ
ف مجُْل ِة ِ
األر ِ
﴿ويف خ ْل ِق ُك ْم﴾ إَلْ على مجُْل ِة َّ
ْف
يات لِْل ُم ْؤِمنِني﴾ َعط ُ
[اجلاثية" ]4-3 :وعطْ ُ
السماوات و ْ
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ِ
إيجاد النَّو ِع ْ ِ
عاء لِ ُّ
لش ْك ِر َعلَْي ِه ".هك ا التم
الخاص ِم َن التَّ ْكِي ِر بِنِ ْع َم ِة
عام لِما في َه ا
خاص َعلى ٍّ
ِّ
ٍّ
ْ
است ْد ً
عاشور ه ه الحكمة البالغية.
ٍ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
رنهم س ريَئاهتِِم
﴿ -35والَّررذين آمن روا وعملُ روا ّ
الصرراحلات وآمن روا مبررا نرُ رَزل علررى ُحم َّمررد وُهررو احلر ُّرق مررن رَهبررم ك َّفررر عر ُ
وأصلح باهلُم﴾ [حممد]2 :
يقررول ابررن كثررري يف تفسررريه ُ " :مثَّ قررال جررل وعررال :والَّر ِرذين آمنُروا وع ِملُروا َّ ِ ِ
رت قرُلُرروبرُ ُه ْم وسررائرهم وانقررادت
الصرراحلات أ ْي آمنر ْ
ِ
لشرع اهلل جوا ِرحهم وبرو ِ
ف فِ ي
يل َعلَ ى أَنَّهُ َش ْر ٌ
اص َعلَى َع ٍّ
ْف َخ ٍّ
اطنُر ُه ْم وظو ِاه ُرُه ْم وآمنُوا ِمبا نرَُزل على ُحم َّم ٍد َعط ُ
ام َو ُه َو َدل ٌ
ُُ ْ
ِ ِ
اإليم ِ
ان بَ ْع َد بعثته صلوات اهلل وسالمه عليه"
ص َّحة ِْ َ
﴿ -36في ِهما فاكِهةٌ وُن ٌل وُرّما ٌن﴾ [الرمحن]68 :
قال أبو السعود " عطف األخيران على الفاكهة عطف جيريل وميكال على المالئكة بيانا لف لهما فإن ثمرة النخل
ابن

:فاكهة وغ اء ،والرمان :فاكهة ودواء" وهي حكمة لطيفة.
ِ ِ
نورُهم والَّذين كفروا
﴿ - 37والَّذين آمنوا بِاللَّ ِه وُر ُسلِ ِه أُولئِك ُه ُم ال َ
جرُهم و ُ
ص ّديقون والشُّهداءُ عند رَهبم هلُم أ ُ
صحاب اجلحي ِم﴾ [احلديد]19 :
وك َّذبوا بِآياتِنا أُولئِك أ
ُ
يقول ابن عثيمني رمحه اهلل يف تفسريه " :عطف التكذيب على الكفر وهو نوع منه؛ ألنه أشد ،فالذي يكفر ومل
يكذب أهون من الذي يكفر ويكذب ،فعطف كذبوا بآياتنا على كفروا من باب عطف الخاص على العام ،كعطف
الروح على املالئكة وهو منهم ،قال اهلل تعاىل :وتنزل املالئكة والروح فيها والروح جربيل وهو من املالئكة ،وأولئك
أصحاب اجلحيم  .اجلحيم اسم من أ اء النار ،وأصحاهبا يعين املالزمني هلا ،وهلذا إذا مرت آية فيها (أصحاب)
فاملعىن أهنم مالزمون هلا خملدون فيها ،نسأل اهلل العافية ،ويف هذه اآليات الرتغيب باألوصاف اليت توصل إىل اجلنات،
ألن اهلل تعاىل مل يذكر لنا هذه األمور لنتطلع عليها فق  ،ولكن لنسعى هلا ،وفيها التحذير من الكفر والتكذيب؛ لئال
يقع اإلنسان يف هذا العقاب األليم
﴿ - 38لقد أرسلنا رسلنا بِالبريَ ِ
ِ
الكتاب وامليزان لِيقوم النّ ِ ِ ِ
نات وأنزلنا معهم ِ
أس
ُُ
اس بالقس وأنزلنا احلديد فيه ب ٌ
ُ
ُُ
شدي ٌد ومنافِع لِلن ِ ِ
ِ
ِ
ِ
نصرهُ ور ُسلهُ بالغ ِ
نوحا وإبراهيم وجعلنا يف
يب إ َّن اللَّه ق ِو ٌّ
ُ ّ
ي عز ٌيز  ولقد أرسلنا ً
اس وليعلم اللَّهُ من ي ُ ُ ُ
الكتاب ف ِمنهم مهت ٍد وكثري ِمنهم ِ
ذَُريَّتِ ِهما النُّبر َّوة و ِ
فاسقون﴾ [احلديد]26-25 :
ٌ ُ
ُ ُ
ُ
ويف بيان احلكمة البالغية العامة واجلزئية من عطف اخلاص يف هذا املوضع يقول ابن عاشور رمحه اهلل ﴿ " :ولق ْد
الكتاب ف ِمنهم مهت ٍد وكثِري ِمنهم ِ
أرسلنا نُوحا وإبر ِاهيم وجع ْلنا يف ذَُريَّتِ ِهما النُّبوءة و ِ
وف على مجُْل ِة ﴿لق ْد
فاس ُقون﴾ م ْعطُ ٌ
ُْ
ً ْ
ْ
ُ
ٌ
أرس ْلنا رسلنا بِالبريَ ِ
ِ ِ ِِ ِ
س ِّج ُل بِ ِه
ف
الخاص َعلى ِّ
َّ
نات﴾ [احلديدَ ]25 :عطَ َ
ْ
ُُ
العام لَ اما أُ ِري َد تَ ْفصي ٌل إل ْجماله تَ ْفص ًيال يُ َ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِّ
العر ِ
يم"
ين م َن اليَ ُهود َع ْن َمناه ِج أبَ َويْ ِهما :نُ ٍ
انْحر َ
اف ُ
ب وال اال َ
الم ْش ِرك َ
وح وإبْراه َ
ين م َن َ َ
﴿ -39يا أيرُّها الَّذين آمنوا إِذا قيل ل ُكم ترف َّسحوا ِيف املجالِ ِ
انشزوا
انشزوا ف ُ
س فافسحوا يفس ِح اللَّهُ ل ُكم وإِذا قيل ُ
يرف ِع اللَّه الَّذين آمنوا ِمن ُكم والَّذين أوتُوا العِلم در ٍ
جات واللَّهُ ِمبا تعملون خبريٌ﴾ [اجملادلة]11 :
ُ
وهنا أنقل نصا مفيدا وإن طال للمفسر الطاهر بن عاشور حيث رتب القول حول هذه اآلية يف عطف اخلاص
"
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الرس ِ
العام ِأل َّن ِغ ْشيان ْجملِ ِ
ول
ْف
الخاص َعلى ِّ
ِّ
وحكمته  ،قال رمحه اهلل  ":وعطف الَّ ِذين أُوتُوا العِْلم ِمنهم َعط َ
س َّ ُ
ب العِْل ِم ِمن مو ِ
اع ِظ ِه وترعلِ ِ
ﷺ َّإمنا هو لِطل ِ
أي والَّ ِذين أُوتُوا العِْلم ِمنكم أيُّها امل ْؤِمنُونِ ،أل َّن الَّ ِذين أُوتُوا العِْلم ق ْد
يم ِه،
ْ
ْ
ُ
ِ
ي ُكو ُن األمر ِألح ٍد بِ ِ
س ِألجلِ ِهم ،أي ِألج ِل إج ِ
الق ِ ِ
الدنْياِ ،
الس ِه ْم ،وذلِك رفْ ٌع لِدرجاهتِِ ْم يف ُّ
وألنَّهم إذا تَ َم َّكنُوا
يام من امل ْجل ِ ْ ْ ْ ْ ْ
ُْ
ول ﷺ كا َن تَم ُّكنهم أجمع لِ ْل َفه ِم وأنْفى لِْلمل ِل ،وذلِك أدعى ِإلطالتِ ِهم اجللُوس و ْازِد ِ
الر ُس ِ
ياد ِه ُم الترَّلقَي
ِمن َم ْجلِ ِ َّ
َ ُ ََْ ْ
ْ
ُ ُ
ِ
ِ ِ ِ
ِ
س ِألج ِل إج ِ َّ ِ
ِِ
ِ ِ
ِ
ْم ِمن
وتر ْوف ِري ُم ْسترْنبطات أفْهام ِه ْم فيما يرُْلقى إلْي ِه ْم من الع ْل ِم ،فإقامةُ اجلالسني يف امل ْجل ِ ْ ْ
الس ال َ
ين أُوتُوا العل َ
َرفْ ِع َد َرجاتِ ِه ْم في ُّ
الدنْيا.
ولع َّل الب ْد ِريَني الَّ ِذين نرزل ِ
ت اآليةُ بِسب ِ
الصحاب ِة الَّ ِذين أُوتُوا العِْلم.
صتِ ِه ْم كانُوا ِمن َّ
ب قِ َّ
وجيوز أ ْن برعضا ِمن الَّ ِذين أ ُِمروا بِ ِ
ِ ِ ِ
العل ِْم فَأُِ ِ
يام كا َن ِمن ْأه ِل ِ
الق ِ
ين علْي ِه ،فري ُكو ُن
ْ ً
ُُ
يم أل ْج ِل ُر ْجحان فَ يلَة البَ ْد ِريِّ َ
َ
ُ
ِ
ِ
يف الوع ِد لِلَّ ِذي أُقيم ِمن مكانِِه بِرفْ ِع الدَّر ِ
جات ِ
ناس لهُ بِ َّ
أن اللَّه راف ُع درجتِ ِه.
ْ
ْ
استْئ ٌ
ِ
ِ
استِفادة امل ْعىن ِمن هذا
هذا تأْ ِو
يل نظْ ِم اآلي ِة الَّذي اقْرتضاهُ قرُ َّوةُ إجيا ِزهِ .وق ْد ذهب املف َس ُرون يف اإلفْ ِ
صاح ع ِن ْ
ُ
ُ
النَّظْ ِم الب ِدي ِع م ِ
ذاهب كثِريةً وما سلكْناهُ ْأوض ُح ِمنها.
ِ
وقال عب ُد اللَّ ِه بن مسع ٍ
ٍ
ِ
ود ومجاعةٌ ِمن ْأه ِل التَّر ْف ِس ِريَّ :
ف وءَّ
الم ُم ْستأْن ٌ
إن قر ْولهُ ﴿والَّذين أُوتُوا الع ْلم درجات﴾ ك ٌ
ْ
ُْ ُْ
جات بِِفع ٍل هو اخلبرر ع ِن املبتدأِ،
ِ
ِ
ضم ٍر ولعلَّه يرع ِين :نصب در ٍ
ِ
ِ
ِ
الم ِعْند قر ْول ِه منكم .قال ابْ ُن عطيَّة :ونُصب بِف ْع ٍل ُم ْ
ْ
ْ
ُ ْ
ُْ
الك ُ
ُ
والتَّر ْق ِد ُير :جعلهم".
﴿ - 40فاترَّ ُقوا اللَّه ما استطعتُم وا عوا وأطيعوا وأ ِنفقوا خريا ِألن ُف ِس ُكم ومن يوق ُش َّح ن ِ
فس ِه فأُولئِك ُه ُم
ً
املفلِحون﴾ [التغابن]16 :
ُ
ويف تفسري التحرير والتنوير يقول مؤلفه ابن عاشور  " :وعطْف (﴿وا ْ عوا و ِ
أطيعوا﴾) على اترَّ ُقوا اللَّه ِمن َعطْفِ
ُ
ُ
ُ
ِ
ِ
صيص ب ْع َد تَ ْخ ِ
ِ
العام لِِال ْهتِ ِ
يص فَ َّ
ص ٍ
إن اإلنْفا َق م اما َأم َر اللَّهُ بِ ِه فهو
الخاص َعلى ِّ
ِّ
وعط ُ
مام بِِه[َ ]...
ْف (﴿وأنْف ُقوا﴾) تَ ْخ ٌ َ
ِمن املأْمور ِ
ندوب ف ِف ِيه التَّح ِريض على اإلنْ ِ
وصيغةُ األم ِر ت ْشت ِمل و ِاجب اإلنْ ِ
اتِ .
فاق ِمبرتربتِ ِيه وهذا ِمن ِاال ْهتِ ِ
مام
فاق وامل ُ
ْ
ْ ُ
ُ
ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
بِالنَّزاه ِة ِمن فْترن ِة ِ
ت يف قر ْول ِه َّ
﴿إمنا ْأموالُكم و ْأوال ُدكم فْترنةٌ﴾ [التغابن]15 :
املال الَِّيت ذُكر ْ
دهن فري ِ
ِ
دهنون  وال تُ ِطع ُك َّل ح ّال ٍ
ِ
ف مه ٍ
ني  مهّا ٍز م ّش ٍاء
﴿ - 41فال تُط ِع املُك َذبني  وّدوا لو تُ ُ ُ
بِنمي ٍم  منّ ٍاع لِلخ ِري ُمعت ٍد أثي ٍم  عُتُ ٍّل بعد ذلِك زني ٍم﴾ [القلم]13-8 :
ِ
ٍ
ِ
َّه ِي ع ِن الطّاع ِة لِمن ه ِذ ِه ِصفاهتِِم لِ ْال ْهتِ ِ
مام ِهبذا
يقول ابن عاشور ﴿ ":وال تُط ْع ُك َّل ح ّالف﴾ إعادةُ ف ْع ِل النر ْ
ْ
ِ
ِ
ِ ِِ
ِ ِ ِ
يص ِهم بِال َذ ْك ِر بِمج َّرِد َعط ِ
ِ
ب فرلم يكْت ِ
األد ِ
ِ
الخاص
ْف
ِّ
َُ
ف بِ ُد ُخول ْ
أصحاب هذه ْ
األوصاف يف عُ ُموم املُك َذبني ،وال بت ْخص ْ
ْ
صيغَ ِة نَه ٍي أُ ْخر مماثِلَ ٍة لِ ْْلُولى .ولِي ِفيد تسلِي الو ِع ِ
ٍ
ف ،بل ِجيء في جانِبِ ِهم بِ ِ
يد
العام بِأ ْن يُ َ
َعلى ِّ
ْ
ُ
ْ
قال :وّل ُك َّل َح اال َ ْ َ
ُ
ْ
ِ
ِ
ضم ِ ِِ
الص ِ
أص ِ
يادةً َعلى
فات
َّ
حاب َه ِ ِه ِّ
َ
الخاص ِة ِز َ
ون قر ْوله ﴿سنس ُمهُ على اخلُْرطُوم﴾ [القلم ]16 :على ْ
اخلاص وهو يف م ْ ُ
ِ ِ
ِ
ين"
وعيد ُ
الم َك ِّ ب َ
ِ
سرا﴾ [نوح]23 :
﴿ -42وقالوا ال تذ ُر َّن آهلت ُكم وال تذ ُر َّن وًّدا وال ُسو ً
اعا وال يغوث ويعوق ون ً
نام كثِريةٌ مجعها قر ْو ُل ُكربائِ ِه ْم﴿ :ال تذ ُر َّن
قال الشيخ الطاهر ابن عاشور ْ ":بت ِم ُل أ ْن ي ُكون لِق ْوِم نُ ٍ
أص ٌ
وح ْ
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أعظمها وهي ه ِذ ِه اخلمسةُ ،فري ُكو ُن ِذ ْكرها ِمن َعط ِ
العام لِِال ْهتِ ِ
مام بِِه كق ْولِِه
ْف
الخاص َعلى ِّ
ِّ
ِآهلت ُك ْم﴾ ُمثَّ خ ُّ
صوا بِال َذ ْك ِر ْ
ْ
ُ
تعاىل ﴿من كان عد ًّوا لِلَّ ِه ومالئِكتِ ِه ِ ِ ِ
ِ
وج ِربيل ِ
وميكال﴾ [البقرةِ . ]98 :
األص ِ
نام
ُ
ْ
ور ُسله ْ
وبتم ُل أ ْن ال ي ُكون هلم غْير ُر ت ْلك ْ
ُ
اإلمج ِال لِِال ْهتِ ِ
مام بِها"
اخل ْمس ِة فري ُكو ُن ِذ ْك ُرها ُمف َّ
صلةً بر ْعد ْ
﴿ -43إَِّال الَّذين آمنوا وع ِملُوا الص ِ
احل ِ
الص ِرب﴾ [العصر]3 :
ات وتواصوا بِاحل َق وتواصوا بِ َّ
ّ
يقول ابن عاشور يف تفسريه  " :وع ِطف على عم ِل الص ِ
احل ِ
َّواصي بِالح ِّق والت ِ
ات الت ِ
الص ْب ِر وإ ْن كان
َّواصي بِ َّ
ُ
َ
ّ
ذلِك ِمن عم ِل الص ِ
احل ِ
العام لِِال ْهتِ ِ
مام بِ ِه؛ ِألنَّهُ َ ْد يُغْ َف ُل َع ْنهُ يُظ ُّن َّ
الصالِح هو ما
ْف
الخاص َعلى ِّ
ِّ
اتَ ،عط َ
أن العمل ّ
ّ
أن ِمن العم ِل املأْموِر بِِه إرشاد املسلِ ِم غيرره ود ْعوته إىل احل َق ،فالتَّو ِ
خاصتِ ِه ،فروقع التَّرْنبِيهُ على َّ
اصي بِاحل َق
أثر ُرهُ عم ُل امل ْرِء يف َّ
ُ
ُْ ْ ُ
ْ
ُ
س على فره ِمها بِِفع ِل املعر ِ
وف وترر ِك املْنك ِر .والتَّو ِ
الصو ِ
اب وإراض ِة النَّر ْف ِ
الص ِْرب
اصي بِ َّ
ي ْشم ُل تر ْعلِيم حقائِ ِق اهل ْد ِي وعقائِ ِد َّ
ْ
ْ
ْ
ْ
ُ
ُ
العام أيضا وإ ْن كان خصوصه خص ِ
ع ِطف على التَّو ِ
الص ْب َر تَ َح ُّم ُل
ْف
وج ٍه؛ ِأل َّن َّ
ِّ
اصي بِاحل َق َعط َ
الخاص َعلى ِّ ْ ً
ُ
وصا من ْ
ُ ُ ُُ ُ ُ ً
ض امل ْسلِم ِمن أ ًذى يف نر ْف ِس ِه يف إقام ِة بر ْع ِ
ض احل َق.
الح ِّق وما ير ْع ِرت
ش َّق ِة إ َام ِة
َم َ
َ
ُ
ُ
وح فِيها بِِإذ ِن رَهبِم َمن ُك َل أمر﴾ [القدر ]4
﴿ -44ترنرَّزُل ٱمللرٰ َكِكةُ وٱ ُّلر ُ
وح
وفي (أضواء البيان)يقول العالمة محمد األمين الشنقيطي رحمه اهلل  " :قر ْولُهُ تعاىل﴿ :ترنرَّزُل املالئِكةُ و ُّ
الر ُ
ِ
ِ ِ ِ
ِِ
ِ ِ
أي يف مجاع ِة
فِيها﴾ قِيلُّ :
يل ،كما يف قر ْوله﴿ :فرنرف ْخنا فيها من ُروحنا﴾ [األنبياء ،]91 :وي ُكو ُن فيها ْ
الر ُ
وح هو ج ْرب ُ
وف على املالئِك ِة ِمن َعط ِ
العام .وقِيلَّ :
ع ِمن املالئِك ِة ُم ْست ِقلٌّ ،وي ُكو ُن
ْف
الخاص َعلى ِّ
ِّ
املالئِك ِةْ ،أو م ْعطُ ٌ
إن ُّ
الروح نر ْو ٌ
فِيها ظر ٌ ِ ِ
أي يف تِْلك اللَّْيرل ِة".
ف للنر ُُّزول ْ
ْ
 -45ﭽ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞ ﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ ﭼ[البينة ]5
قال السعدي يف تفسريه  " :فما أمروا يف سائر الشرائع إال أن يعبدوا ﴿اللَّه خمُْلِ ِ
صني لهُ الدَين﴾ أي :قاصدين

﴿حنرفاء﴾ أي :معرضني [مائلني] عن سائر األديان
ِبميع عباداهتم الظاهرة والباطنة وجه اهلل ،وطلب الزلفى لديهُ ،
ِ
ِِ
َّ
ين﴾
املخالفة لدين التوحيد .وخص الصالة والزكاة [بال كر] مع أنهما داخالن في وله ﴿ليَ ْعبُ ُدوا الل َه ُم ْخلص َ
لف لهما وشرفهما ،وكوهنما العبادتني اللتني من قام هبما قام ِبميع شرائع الدين".
ِ
ِ
تح﴾ [النصر]1 :
صر اللَّه والف ُ
﴿ - 46إذا جاء ن ُ
يقول ابن عثيمني رمحه اهلل يف تفسريه  " :فقوله :وإذا جاء نصر اهلل أي نصر اهلل إياك على عدوك ووالفتح
معطوف على النصر ،وعطفه على النصر مع أن الفتح من النصر تنويه بشأنه ،وهو من باب عطف الخاص على
العام ،كقوله تعاىل :وتنزل املالئكة والروح فيها [القدر . ]4 :أي يف ليلة القدر فجربيل من املالئكة وخصه لشرفه ،و

(ال) يف الفتح للعهد الذهين ،أي :الفتح املعهود املعروف يف أذهانكم ،وهو فتح مكة.
ِ - 47من شَر ما خلق  وِمن شَر ِ
غاس ٍق إِذا وقب﴾ [الفلق]3-2 :
ِ
ِ
الشروِر بِال ِّ ْك ِر مع انْ ِدر ِ
ِ
يص لِبَ ْع ِ
اج ِه فِيما َ ْب ُل
قال األلوسي رمحه اهلل يف تفسريه﴿":ومن شَر غاس ٍق﴾ تَ ْخص ٌ
ََ
ي ُّ ُ
عاذ ِمنه أد ُّل على ِاال ْغتِ ِ
ساس احلاج ِة إىل ِاالستِعاذ ِة ِمنه لِ َكثْ رِة و ُ ِ
وع ِهِ ،وأل َّن ترعيِني املست ِ
لِ ِزيادةِ ِم ِ
ناء بِ ِاال ْستِعاذ ِة و ْأدعى إىل
ُ
ْ
ُ َ ُ
ْ ُْ
اإلعاذةِ"
"
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الخاتمة
احلمد هلل الذي بنعمته تتم الصاحلات .وإن من أبرز النتائج:
-1مشل البحث () 47آية بدون املكرر ومن غري استقصاء.
-2عطف اخلاص على العام من أساليب العرب ؛ ورد يف نثرهم وشعرهم وجاء يف القرآن الكرمي يف غاية البالغة
واإلعجاز.وهو لون من تصريف اآليات يستوعب اإلحاطة باألفهام على اختالف مدارك العقول وينشطها .ﭽ ﮃ
ﮄ ﮅ ﮆ ﮇ ﮈ ﮉ ﮊ ﮋ ﭼ [األنعام]1٠٥ :

-3كل كالم اهلل تعاىل معجز،ويف آية واحدة ( األعراف آية _ )33رقم ( )9يف ترتيب الشواهد ظهرت ألوان من
اإلعجاز  :التشريعي واألسلويب والبالغي يف آن واحد ،حيث احتوت أصول أحوال اجلاهلية بدرجاهتا احلادثة يف كل
اجلاهليات القدية واملعاصرة وتضمنت الضرورات اخلمس أو الست يف الشريعة لتحقيق العدل ونفي الظلم  _،كما أشار
العالمة الشنقيطي  -وهذا االجياز يتوازن مع اإلطناب يف عطف اخلاص على العام وهو إعجاز أسلويب  ،واإلعجاز
البالغي يف األلفاظ والرتكيب ،فسبحان من هذا كالمه ،وصدق اهلل ﭽ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ
ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮ ﭯ ﭼ [اإلسراء]٨٨ :
 _4تعظيم اهلل تعاىل بتوحيده بأ ائه وصفاته وربوبيته وألوهيته هو مقصد القرآن األول ﭽ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ
ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ ﯤ ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯﯰ ﯱ ﯲﯳ ﯴ ﯵ ﯶ
ﯷ ﭼ [ يونس]٣1 :

 -5أسلوب عطف اخلاص على العام غرضه العام تفضيل وتشريف وتعظيم اخلاص أو تعظيم خطره ،ومن ذلك:
(تعظيم جربيل وميكال وسائر املالئكة وأولوا العزم من الرسل والنبيني وسائرهم.
ومن أوامر اهلل  :تعظيم قدر الصالة والزكاة والصالة الوسطى (العصر) ،واجلهاد ،واألمر باملعروف والنهي عن
املنكر،وذي القرىب ،واحلج ،وأهل العلم،واإلنفاق يف سبيل اهلل.
ويف جانب النهي اإلهلي  :تعظيم الفواحش ،واإلمث ،والبغي ،والشرك ،والقول على اهلل بال علم ،والتكذيب بآيات اهلل
،ومكر السيئات،واهلزء برسل اهلل وآياته.
ويف جانب النعم والنقم معطوفات لالهتمام ،وباجلملة يكن القول:
إن املوضوعات اليت عطف فيها اخلاص على العام مشلت جممل مقاصد القرآن الكربى؛ ما بتاجه العبد من تعظيم
خالقه سبحانه واهلداية إىل رضاه عن طريق رسله وكتبه وذكر نعمه وآياته والعبادات واملصاا الدينية والدنيوية وعاقبة ذلك
 ،وبيان طريق الضالل وعاقبته ،وهذا من إعجاز القرآن وبالغته.
 -6تأمل هذا األسلوب يعني على تدبر القرآن الكرمي املثمر لزيادة اإليان واليقني.
 -7هتدي اآليات  -بذلك األسلوب – املؤمن إىل :
أ  -التكامل بني خصال اإلسالم – اليت ورد ذكرها يف اآليات – وتنوعها ومشوهلا.
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ب  -إعطاء كل ذي حق حقه.
ج  -توقي الشرور بدرجاهتا.
د  -عباد الشكر والصرب .
-8يف بعض تلك اآليات يعد املفسر املفردة القرآنية من عطف اخلاص على العام بناء على أحد التفسريين أو
التفسريات اليت لتملها اآلية.
 -9ورد عطف اخلاص على العام يف القرآن بصور متنوعة منها:
 ذك ر اخلاص مث يعطف عليه عام مث يعطف عليه خاص كما يف آية ﭽ ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹﭺﭻﭼﭽﭾﭿ ﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ ﮈ
ﮉ ﮊ ﭼ غافر٨٠ - ٧٩ :
 -ذكر عام ﭽ ﮜ ﮝ ﭼ األحبا  ٢٧ :مث خاص ﭽﮞﭼ مث عام ﭽ ﮟ ﭼ

التوصيات:

-1

الرتكيز يف تعليم اللغة العربية بكل وسيلة مكنة ألبناء املسلمني وخاصة العرب ألمهيتها يف التفسري

والتدبر وصحة الفهم وملا يتعرض له اجليل من مؤثرات حديثة تبعده عن لغته ﭽ ﯖ ﯗ ﯘ ﯙﯚ

-2
-3
-4

ﯛ ﯜ ﯝ ﭼ [البخرف]44 :
إنشاء قناة تقنية لعلوم القرآن الكرمي بأنواعها ما يرب
مشكالهتم.

املسلمني بكتاهبم ويستهدون منه حلول

دعوة الدارسني لالستفادة من كتب تفسري القرآن الكرمي القدية واحلديثة وإشهار كنوزها ودررها.
اإلفادة من هذا األسلوب وأساليب القرآن الكرمي عامة يف التعليم والدعوة وتأليف الكتب بتنويع املعاين
بإبداع وجتدد.
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ملحق  :ملخص عطف الخاص على العام
م

قوله تعاىل

1

(وبشر الذين أمنوا وعملوا الصاحلات أن هلم جنات
جتري من لتها األهنار كلما رزقوا منها من َثرة رزقا قالوا
هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشاهبا وهلم فيها أزواج
مطهرة وهم فيها خالدون)البقرة 25
ِ
مت علي ُكم وأ
﴿يا بين إِسرائيل اذ ُكروا نعم ِيت الَّيت أنع ُ

3

( من كان عدوا هلل ومالئكته ورسله وجربيل وميكال
فإن اهلل عدو للكافرين) البقرة 98

4

يسألونك عن األهلة قل هي مواقيت للناس واحلج
وليس الرب بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن الرب من
اتقى واتوا البيوت من أبواهبا واتقوا اهلل لعلكم تفلحون )
البقرة 189
الصالةِ الوسطى وقوموا لِلَّهِ
﴿حافِظوا على َّ ِ
الصلوات و َّ ُ
قانتني﴾ [البقرة]238 :
﴿ولت ُكن ِمن ُكم أ َُّمةٌ يدعون إِىل اخل ِري وي ُأمرون بِاملعرو
ِ
ف وينهون ع ِن املنك ِر وأُولئِك ُه ُم املفلِحون﴾ [آل عمران
ُ
ُ
]104 :

2

5
6

ّين فضَّلتُ ُكم على
العالمني﴾ [البقرة]47 :

العام

اخلاص

آمنوا

وعملوا
الصاحلات

نعميت

وأين فضلتكم
على العاملني

ومالئكته

وجربيل وميكال

مواقيت للناس

واحلج
(أي :ومواقيت
للحج)

حافظوا على
الصلوات

والصالة
الوسطى

يدعون إىل اخلري

ويأمرون
باملعروف وينهون عن
املنكر

7

(يا أيها الذين آمنوا اتقوا اهلل وابتغوا إليه الوسيلة
وجاهدوا يف سبيله لعلكم تفلحون ) [املائدة]35 :

ابتغوا إليه
الوسيلة(تشمل كل
القربات)

وجاهدوا يف
سبيله

8

الس ِ
ماء ماءً فأخرجنا بِِه نبات
﴿وُهو الَّذي أنزل ِمن َّ
ُكل ش ٍ
يء فأخرجنا
َ
ِمنه خ ِ
ضًرا ُنرج منه حبا مرتاكبا ومن النخل من
ُ
طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان
مشتبها وغري متشابه انظروا إىل َثره إذا أَثر وينعه إن يف
ذلكم لآليات لقوم يؤمنون) األنعام 99
﴿قُل إَِّمنا حَّرم رَيب الفو ِ
احش ما ظهر ِمنها وما بطن و
ا ِإلمث والبغي بِغ ِري احل َق وأن تُش ِركوا بِاللَّ ِه مامل ينزل به

فأخرجنا به
نبات كل شيء

وجنات من
أعناب والزيتون
والرمان

9

سلطانا وأن تقولوا على اهلل ماال تعلمون) األعراف 33
10

( والذين يسكون بالكتاب وأقاموا الصالة إنا ال
نضيع أجر املصلحني ) األعراف 170

الفواحش ما
ظهر منها وما بطن
واالمث

والبغي بغري
احلق .

يسكون
بالكتاب

وأقاموا الصالة
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احلكمة البالغية
اإليان مركب من جزأين باطن وظاهر
 ،وعطف أحد اجلزأين حكمته االهتمام
به وضرورته للنجاة.
احلث على االتسام مبا يناسب
تلك النعمة
لشرفهما ،ورد على زعم اليهود
عداوهتم ليقطع تلبيسهم على أهل
الضعف منهم ومن املنافقني.
ومن احلكم البالغية :االشارة إىل
أهنما عليهما السالم ينزالن مباد احلياة
هذا بالوحي وهذا بالرزق.
لالهتمام به.

تشريفا هلا وإغراء املصلني هبا
لالهتمام به

 -1ألنه قاعدة االسالم،
 -2ألهنا العبادة املالئمة لكل
منهي عن احلرابة وهو معد هلا من حاله،
وسنه ،وقوته ،وشره نفسه؛ فليس بينه
وبني أن ينقلب إىل اجلهاد إال توفيق اهلل
تعاىل.
لكثرة وعظمة نفعها

ألن البغي كان دأهبم يف اجلاهلية.

لفضلها وشرفها وكوهنا ميزان
األعمال

11

ب ء ِال فِرۡعوۡن وٱلَّ ِذين ِمن قبۡهلِِ
﴿كدأۡ ِ
مۡۡ ك َّذبواۡ بِرايرٰ ِ
ت رَهبِمۡ فأهۡلكۡنرٰ ُهم بِ ُذنُوهبِِمۡ و
ُ
أغۡرقۡنا ءال فِرۡعوۡهنۡ وُك ّلࣱ كانُواۡ ظرٰلِ ِمني
﴾ [األنفال 54

فأهلكنهم
بذنوهبم

وأغرقنا آل
فرعون

لإليذان بكمال هول االغراق
وفظاعته

12

( وأعدوا هلم ما استطعتم من قوة ومن رباط اخليل
ترهبون به عدو اهلل وعدوكم وآخرين من دوهنم ال
تعلموهنم اهلل يعلمهم وما تنفقوا من شيء يف سبيل اهلل
يوف إليكم وأنتم ال تظلمون) االنفال 60
﴿لقد نصرُكم اللَّه يف مو ِ
اطن كثريٍة ويوم ُحن ٍ
ني إِذ
ُ ُ
ِ
أعجبت ُكم كثرتُ ُكم فرلم تُغن عن ُكم شيئًا وضاقت علي ُك ُم
رض ِمبا ر ُحبت مث وليتم مدبرين ) التوبة 25
األ ُ
( الذين يلمزون املطوعني من املؤمنني يف الصدقات
والذين ال جيدون إال جهدهم فيسخرون منهم سخر اهلل
منهم وهلم عذاب أليم) [التوبة ]79 :
ضعَفا ِء َوال َعلَ المَرض وَ ال
﴿لَيسَ َعلَ ال ُّ
جدونَ ما يُنفِقونَ حَ رَ ٌج إِذا
َعلَ الَّذينَ ال َي ِ
ّلِل َورَ سولِ ِه ما َعلَ المُحسِ نينَ مِن
صحوا ِ َّ ِ
َن َ
َّ
َّ
َ
َبيل َوَّللا ُ غَفو ٌر رَ حي ٌم  وَ ال َعل الذينَ إِذا
س ٍ
ج ُد ما أَح ِمل ُ ُكم َعلَي ِه
ما أَ َتو َ
ك لِ َتح ِملَهُم قُلتَ ال أَ ِ
َ
َّ
جدوا
َّمع حَ َب ًنا أَ اال َي ِ
َت َولوا َوأع ُي ُنهُم َتفيضُ مِنَ الد ِ
ما يُنفِقونَ ﴾ [التوبة]٩٢-٩1 :

من قوة

ومن رباط اخليل

لالهتمام هبا.

يف مواطن كثرية

ويوم حنني

املطوعني

والذين ال جيدون
إال جهدهم
[وهم منهم]

تشريفا هلم ،واهتماما بشأهنم.

ال جيدون ما
ينفقون

وال على الذين
إذا أتوك لتحملهم
[يدخلون يف
عموم الذين ال جيدون
ما ينفقون]

تسجيال حلرصهم على حمبة اهلل
ورسوله وإظهارا لعذرهم.

16

أن وما تتلو ِمنه ِمن قُ ٍ
﴿وما تكو ُن يف ش ٍ
رآن وال تعملو
ُ
ِ
ِ
عز
ن من عم ٍل إِّال ُكنّا علي ُكم ُش ً
هودا إِذ تُفيضون فيه وما ي ُ
ب عن ربَك من مثقال ذرة يف األرض وال يف السماء وال
ُ
أصغر من ذلك وال أكرب إال يف كتاب مبني) يونس 61
﴿وإِذ قال موسى لِق ِ
وم ِه اذ ُكروا نِعمة اللَّ ِه علي ُكم إِذ أ
جنا ُكم ِمن ِ
آل فِرعون يسومون ُكم سوء الع ِ
ذاب ويُذ َحبون أبن
اء ُكم ويستحيون نساءكم ويف ذلكم بالء من ربكم عظيم)
إبراهيم 6
ِ
ِ
ِ
﴿إِ َّن اللَّه يأمر بِالع ِ
دل وا ِإلحسان وإيتاء ذي ال ُقرىب وي
ُُ
هنى ع ِن الف ِ
حشاء واملنك ِر والبغ ِي يعِظُ ُكم لعلَّ ُكم تذ َّكرون﴾
ُ
[النحل]90 :

وما تكون يف
شأن

وما تتلو منه من
قرآن

لالهتمام هبا ،فالتالوة أهم شؤون
النيب صلى اهلل عليه وسلم.

ويذحبون أبناءكم
ويستحيون نساءكم

لعظم نعمة اهلل بالنجاة من صنوف
عذاهبم.

13

14

15

17

18

19

(وينذر الذين قالوا اختذ اهلل ولدا) الكهف 4

يسومونكم سوء
العذاب

يأمر بالعدل
واالحسان

(لينذر بأسا
شديدا) يف اآلية[ 2
واملفعول معروف
:الذين كفروا]

24

وإيتاء ذي
القرىب

وينذر الذين
قالوا اختذ اهلل ولدا
[هم اليهود
والنصارى وبعض
مشركي قريش القائلني
املالئكة بنات اهلل
عطفهم على عموم
الكفار املنذرين]

ملا فيه من العربة حبصول النصر
عند امتثال أمر اهلل ورسوله وحصول
اهلزية عند إيثار احلظوظ العاجلة.

لتعني صلتهم وبرهم

لقبح كفرهم بنسبة الولد إىل اهلل ،تعاىل
اهلل عما يقولون.

20

رسل املرسلني إِّال مب َشرين وم ِ
ِ
نذرين وُجي ِاد ُل
ُ
ُ
﴿وما نُ ُ
ُ
الباط ِل لِي ِ
الَّذين كفروا بِ ِ
دحضوا بِِه احل َّق و َّاختذوا آيا وما
ُ
أِ
ُنذروا ُهُزًوا﴾ الكهف 56

21

(إنين أنا اهلل ال إال أنا فاعبدين وأقم الصالة لذكري)
طه 14
ِ
السماو ِ
ات واأل ِ
رض ومن عندهُ ال يستك
﴿ولهُ من ِيف َّ
ِ
بِرون عن ِعبادتِِه وال يستحسرون﴾ [األنبياء]19 :

23

لناهم أئِ َّمةً يهدون بِأم ِرنا وأوحينا إِلي ِهم فِعل اخل
﴿وجع ُ
ِ
ِ
ير ِ
ِ
َّ
الصالة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين﴾ [األنبي
ات وإِقام َّ
اء]73 :

24

( أمل تر أن اهلل يسجد له من يف السموات ومن يف
األرض والشمس والقمر والنجوم واجلبال والشجر والدواب
وكثري من الناس وكثري حق عليه العذاب ومن يهن اهلل فما
له من مكرم إن اهلل يفعل ما يشاء) احلج 18
﴿فأنشأنا ل ُكم بِِه جنّ ٍ
ات ِمن ُن ٍيل وأ ٍ
عناب ل ُكم فيها
فواكِهُ كثريةٌ وِمنها تأ ُكلون  وشجرةً ختُر ُج ِمن طوِر سي
ت بِالدُّه ِن وصبغ لآلكلني) املؤمنون 20
ناء تنبُ ُ
جال ال تُلهي ِهم ِجتارةٌ وال بيع عن ِذك ِر اللَّ ِه وإِ ِ
قام ال
﴿ ِر ٌ
ٌ
صالةِ و ِ
الزكاةِ َيافون يوما ترترقلَّ ِ
إيتاء َّ
لوب واألبصا
َّ
ب فيه ال ُق ُ
ً
ُ
ُر﴾ [النور]37 :

27

يد أن منُ َّن على الَّذين استُضعِفوا ِيف األ ِ
رض وجنع
﴿ونُر ُ
هلُم أئِ َّمةً وجنعل ُه ُم الوا ِرثني  وُمن َكن هلُم ِيف األ ِ
رض ونُِري
فِرعون وهامان وجنودمها منهم ما كانوا بذرون) القصص

28

نوح وإِبرا
﴿وإِذ أخذنا ِمن النَّبِيّني ميثاقر ُهم وِمنك وِمن ٍ
هيم وموسى وعيسى اب ِن مرمي وأخذنا ِم ُنهم ميثاقًا غليظًا﴾
[األحزاب]7 :
ِ
﴿وأوۡرث ُكمۡ أرۡض ُهمۡ وديرٰرُهمۡ وأمۡو هلُمۡ
وأرۡضࣱا َّملۡ تطرُوهاۡ وكان ٱللَّهُ عل ٰى
ُك َل شیۡءࣱ ق ِديرࣱا﴾ [األحزاب ]27

22

25

26

واختذوا (آيا )

و(ما أنذروا)
هزوا

ألنه أبلغ يف الداللة على توغل
كفرهم ومحاقة عقوهلم.

فاعبدين

وأقم الصالة
لذكري

لفضلها وشرفها وتضمنها عبودية
القلب واللسان واجلوارح

وله (من يف
السموات واألرض)

فعل اخلريات

وإقام الصالة
وإيتاء الزكاة

يسجد له من
يف السموات ومن يف
األرض [ (ومن) تفيد
العموم

وكثري من الناس
[املؤمنون]
يسجدون عن
طاعةواختيار

جنات من ُنيل
وأعناب

وشجرة خترج من
طور سيناء(الزيتون)

ال تلهيهم جتارة
[ كل تكسب ]

وال بيع

منن على الذين
استضعفوا

و(جنعلهم أئمة
)و(جنعلهم الوارثني)
و(منكن هلم يف
األرض )و(نري
فرعون وهامان
وجنودمها منهم ما
كانوا بذرون)

من النبيني
ميثاقهم

ومنك ومن نوح
وإبراهيم وموسى
وعيسى ابن مرمي

6
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(ومن عنده ) ال
يستكربون عن عبادته
[املالئكة]

أرضهم

25

وديارهم

لشرفهم

لعظم قدرمها وشرفهما وفضلهما

تشريفا لعباده الصاحلني.

لربكتها وكثرة منافعها.

لكثرة االشتغال به على غريه.

خص أربعة نعم لعظمها.

لفضل أوِل العزم ومقدمهم النيب
حممد صلى اهلل وسلم عليه وعليهم
وعلى سائر النبيني والرسل.
ألنه بامى عليها ما ال بامى على
غريها.

30

َّ ِ
َّ
ثريا  وسبَ
كرا ك ً
﴿يا أيُّرها الذين آمنُوا اذ ُكُروا الله ذ ً
صيال﴾
حوهُ بُكرةً وأ ً
[األحزاب]42-41 :

اذكروا اهلل ذكرا
كثريا

وسبحوه بكرة
وأصيال

لعظم شأن التسبيح

31

ِ
ب أفال يش ُكرون﴾ [يس:
﴿وهلُم فيها مناف ُع ومشا ِر ُ
]73

منافع

ومشارب (اللنب)

لشرفه واعتناء العرب به.

32

يد العَِّزة فلِلَّ ِه العَِّزةُ مج ًيعا إِل ِيه يصع ُد الك
﴿من كان يُر ُ
ِ
السيَئاتِ
َّ
ِ َّ
الصال ُح يرفر ُعهُ والذين ي ُكرون َّ
ب والعم ُل ّ
ملُ الطيَ ُ
ِ
بور﴾ [فاطر10 :
هلُم ع ٌ
كر أُولئك ُهو ي ُ
ذاب شدي ٌد وم ُ
ِ
ِ
﴿ٱللَّهُ ٱلَّذی جعل ل ُك ُم ٱلۡأنۡعرٰم لرتۡكبُواۡ
ِمنۡها وِمنۡها تأۡ ُكلُون 79 ول ُكمۡ فِيها منرِٰف ُع
ِ
ِ
ص ُدوِرُكمۡ
ولتبۡلُغُواۡ علیۡها حاجةࣱ فی ُ
وعلیۡها وعلى ٱلۡفُلۡ ِك لملون) غافر 80
يات لِلم ِ
رض آل ٍ
السماو ِ
ات واأل ِ
ؤمنني 
﴿إِ َّن ِيف َّ
ُ
ويف خ ِلق ُكم وما يرب ُّ ِ ٍ
آيات لِق ٍوم يوقِنون﴾
ث من دابَّة ٌ
ُ
[اجلاثية]4-3 :

35

( والذين آمنوا وعملوا الصاحلات وآمنوا مبا نزل على
حممد وهو احلق من رهبم كفر عنهم سيئاهتم وأصلح باهلم)
حممد 2
﴿في ِهما فاكِهةٌ وُن ٌل وُرّما ٌن﴾ [الرمحن]68 :

33

34

36

من كان يريد
العزة

والذين يكرون
السيئات هلم عذاب
شديد

خصوا لتدبريهم املكر

ولكم فيها
منافع

ولتبلغوا عليها
حاجة يف صدوركم
(السفر)

لالهتمام بركوهبا يف السفر

إن يف السموات
واألرض آليات

والذين آمنوا
وعملوا الصاحلات

ويف خلقكم

وآمنوا مبا نزل
على حممد وهو احلق
من رهبم

التذكري بنعمة إجياد النوع استدعاء
للشكر عليه.

ألن اإليان بالنيب حممد شرط يف
صحة اإليان بعد بعثته صلى اهلل عليه
وسلم.

فيهما فاكهة

وُنل ورمان

لشرفهما ونفعهما

37

ص ّديقون
﴿والَّذين آمنوا بِاللَِّه وُر ُسلِ ِه أُولئِك ُه ُم ال َ
ِ ِ
نورُهم والَّذين كفروا
جرُهم و ُ
والشُّهداءُ عند رَهبم هلُم أ ُ
صحاب اجلحي ِم﴾ [احلديد]19 :
وك َّذبوا بِآياتِنا أُولئِك أ
ُ

كفروا

وكذبوا

ألن التكذب مع الكفر أشد من
جمرد الكفر.

38

﴿لقد أرسلنا رسلنا بِالبريَ ِ
نات وأنزلنا مع ُه ُم الكِتاب وامل
ُُ
يزان لِيقوم النّاس بِ ِ
القس ِ وأنزلنا احلديد ِ
أس شدي ٌد وم
ب
فيه
ٌ
ُ
نصرهُ ور ُسلهُ بِالغ ِ
َّ
نافِ ُع لِلنّ ِ
يب إِ َّن اللَّه ق ِو
ي
ن
م
ه
ل
ال
م
عل
اس ولِي
ُ
ُُ ُ
نوحا وإِبراهيم وجعلنا يف ذُ َريَّتِ ِهم
ٌّ
ي عز ٌيز  ولقد أرسلنا ً
الكتاب ف ِمنهم مهت ٍد وكثري ِمنهم ِ
ا النُّبر َّوة و ِ
فاسقون﴾ [احلد
ٌ ُ
ُ ُ
ُ
يد]26-25 :

لقد أرسلنا رسلنا
بالبينات

26

ولقد أرسلنا
نوحا وإبراهيم

يسجل به احنراف املشركني من
العرب والضالني من اليهود ] والنصارى
[ عن مناهج أبويهم نوح وإبراهيم
عليهما السالم.

39

﴿يا أيُّرها الَّذين آمنوا إِذا قيل ل ُكم ترف َّسحوا ِيف املجالِ
انشزوا يرف ِع
انشزوا ف ُ
ِس فافسحوا يفس ِح اللَّهُ ل ُكم وإِذا قيل ُ
اللَّه الَّذين آمنوا ِمن ُكم والَّذين أوتُوا العِلم در ٍ
جات واللَّهُ ِمبا
ُ
تعملون خبريٌ﴾ [اجملادلة]11 :

يرفع اهلل الذين
آمنوا منكم

40

﴿فاتَّر ُقوا اللَّه ما استطعتُم وا عوا وأطيعوا وأ ِنفقوا خ ًريا
ِألن ُف ِس ُكم ومن يوق ُش َّح ن ِ
فس ِه فأُولئِك ُه ُم املفلِحون﴾ [ا
ُ
لتغابن]16 :

فاتقوا اهلل ما
استطعتم

41

دهن فري ِ
ِ
ِ
دهنون
﴿فال تُط ِع املُك َذبني  وّدوا لو تُ ُ ُ
 وال تُ ِطع ُك َّل ح ّال ٍ
ف مه ٍ
ني  مهّا ٍز م ّش ٍاء بِنمي ٍم
 منّا ٍع لِلخ ِري ُمعت ٍد أثي ٍم  ُعتُ ٍّل بعد ذلِك زني ٍم﴾ [ال
قلم]13-8 :

فال تطع
املكذبني

وال تطع كل
حالف مهني  .مهاز
مشاء بنميم .مناع
للخري معتد أثيم

42

ِ
اعا وال
﴿وقالوا ال تذ ُر َّن آهلت ُكم وال تذ ُر َّن ودًّا وال ُسو ً
سرا﴾ [نوح]23 :
يغوث ويعوق ون ً

آهلتكم

ودا وال سواعا
وال يغوث ويعوق
ونسرا

لالهتمام

43

﴿إَِّال الَّذين آمنوا وع ِملُوا الص ِ
احل ِ
ات وتواصوا بِاحل َق وت
ّ
الص ِرب﴾ [العصر]3 :
واصوا بِ َّ

آمنوا وعملوا
الصاحلات

وتواصوا باحلق
(وتواصوا بالصرب)

ختصيص بعد ختصيص ؛ لالهتمام
به وعدم الغفلة عنه

44

وح فِيها بِِإذۡ ِن رَهبِم َمن ُك َل
﴿ترنرَّزُل ٱلۡملرٰ َكِكةُ و ُّ
ٱلر ُ
أمۡرࣱ﴾ [القدر ]4

تنزل املالئكة

والروح فيها ]
جربيل[

لشرفه

45

﴿وما أ ُِمرواۡ إَِّال لِيعۡب ُدواۡ ٱللَّه مخۡلِ ِ
صني لهُ ٱل َد
ُ
ُ
ُ
ِ
ٱلصل ٰوة ويُؤۡتُواۡ َّ
ٱلزك ٰوةۡ وذ لِك ِدي
يمواۡ َّ
ين ُحنرفاء ويُق ُ
ُن ٱلۡقريَم ِة﴾ [البينة ]5

ليعبدوا اهلل

ويقيموا الصالة
ويؤتوا الزكاة

لفضلهما وشرفهما

46

﴿إِذا جاء ن َّ ِ
تح﴾ [النصر]1 :
صر الله والف ُ
ُ

نصر اهلل

47

( ِمن شَر ما خلق  وِمن شَر ِ
غاس ٍق إِذا وقب﴾
[الفلق]3-2 :

والفتح [وهو من
نصر اهلل]

لبيان شأن فتح مكة

من شر ما خلق

ومن شر غاسق

27

والذين أوتوا
العلم درجات

وا عوا وأطيعوا
وأنفقوا

تفضيل أهل العلم.

(وأنفقوا) ختصيص بعد ختصيص
لالهتمام بقبول الشريعة والعمل هبا ومنه
االنفاق.

من أوصاف املكذبني خصصت
]للتنفري منها[ وزيادة وعيد املكذبني.

ختصيص لبعض الشرور لكثرة
وقوعه واحلاجة إىل االستعاذة منه.
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