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)(مدلوالهتا و فوائدىا

Different aspects of address (speech) in Holy Quran (its
meanings and benefits)
This last divine book Holy Quran is a great miracle given to
last prophet Muhammad (peace be upon him) and this book
has many miracle of its own. One of these miracles is its
style of addressing (speech). We picked twenty two
different modes of address used in Holy Quran and
mentioned all these modes one by one with definitions:
General with examples, Specific for Specific with
examples, Specific for General with examples, General for
Specific with examples, Gender with examples, Essence
with examples, Praise with examples, Dispraise with
examples, Sarcasm with examples, Plural by Singular with
examples, Singular by Plural with examples, Two by Singular
with examples, Plural after Singular with examples,
Consideration with examples, Inorganic with examples,
Rash with examples, Explanation with examples, Anger with
examples, Preference with examples, Inimitability with
examples, Coloring with examples. Giving its explanation,
meaning, examples, benefits, and its impacts supported by
Quranic verses, Hadiths, and opiniosns of scholars like
Imam Shoukani, Imam Al-Zarkashi, Imam
Shafi, AlGhazali, Al-Shanqeeti, Ibn-e-Taimiyyah, Ibn-e-Hazam

احلمدهلل كالصالة كالسالـ على حممد صلى هللا عليو كسلم كعلى آلو كصحبو كمن تبعهم
: بإحساف إىل يوـ الدين أما بعد
ما بعث هللا نبيان كال رسوالن إال ايده بادلعجزة لتكوف دليالن لرسالتو كتأييدان لدعوتو كصدؽ
أعجز
نبوتو كاف القراف الكرمي معجزة نبينا حممد صلى هللا عليو كسلم الكربل الذل
أستاذمساعد جبامعة اين ام دم للهندسة ك التكنالوجية كراتشي
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الفصحاء كالبلغاء كأىل العلم كالفكر  ،كبو أحيا هللا القلوب كأناء البصائر كأخرج األمة من
اجلهل كالرذيلة كالشرؾ إىل اذلدل كالفضيلة كاإلمياف اليقُت كلقد عرؼ سلفنا الصاحل رضواف
هللا عليهم أف سر سعادهتم يف الدارين يكمن يف القرآف فبات مههم تعلم القرآف حفظان

كفهمان كتتبيقان فعلينا معشر ادلسلمُت أف نسًتشد بتعاليم القرآف كنعمل بو كما اسًتشد
السلف بتعاليمو كعملوا بو كدما ال شك فيو أف من أجل الفنوف كأشرفها علم التفسَت الذم
ىو تبُت معاين كالـ هللا كقد كضع أىل العلم لو أصوالن كما كضعو ا لعلم احلديث أصوالن
معرؼ كجوه اخلتاب يف القرآف الكرمي
كلعلم القفو أصوالن كمن تلك القواعد كاألصوؿ ة

تعريفو:

األول :خطاب العام ادلراد بو العموم

لغة:مأخوذ يف العموـ  ،كىو الشموؿ 1
إصتالحان :إختلف األصوليوف يف تعريف العاـ على عبارات خمتلفة لكن أحسن ىو :كالـ
مستغرؽ جلميع ما يصلح لو حبسب كضع كاحد ،دفع ة  ،بالحصر
كىذا التعريف ىو الذم رجحو احملققكف من العلماء كاألصوليُت  ،كشيخ االسالـ 2
كاإلماـ ابن حزـ الظاىرم  3كالرازم  4ك الغزايل  5كالشنقيتي  6كىو تعريف
جلمهور األصوليُت
كادلراد خبتاب العاـ ادلراد بو العموـ  ،ما اريد بو العموـ قتعان  ،كىو الذم اشتمل على

قرينة تنفي إحتماؿ زبصيصو
مثل قولو تعاىل (:ىكىما ًم ٍن ىدابَّبوة ًيف ٍاأل ٍىر ً
ااً ًرٍزقيػ ىها) 7
ض إًَّبال ىعلىى َّب
خاص فيو
ااي ىخالً يق يك ًٌل ىش ٍي وء)
كقولو تعاىلَّ (:ب
 8فهذا عاـ ال َّب
قاؿ اإلماـ الشافعم رمحو هللا " فكل شي ء يف مساء كأرض  ،كذم ركح كشجر كغَت ذلك
فاهلل خلقو ،ككل دابة فعىل هللا رزقها  ،كيعلم مستقرىا ك مستودعها " 9
كقاؿ تعاىل(:يىا أىيُّػ ىها ًٍ
ك الٍ ىك ًرًمي )  10ادلراد بو كل اإلنساف
اإلنٍ ىسا يف ىما ىغَّبرىؾ بًىربًٌ ى
ً
ىح ندا )  11ذكر هللا أنو ال يظلم أحدان  ،فال ينقص من
كقاؿ تعاىل (:ىكىال يىظٍل يم ىربُّ ى
كأى
أمكاف كال يعاقب على غَت ذنب
حسنات حمسن ٌ ،ا
امن كاف كال يزيد من سئيات مس مئ انٌ
كمثل ىذا كثَت يف القرآف.

القلم  ---جون 2010

وجوه اخلطاب يف القران الكرمي)(280

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الثاين :خطاب اخلاص وادلراد بو اخلصوص
إختلفت عبارات األصوليُت يف تعريف اخلاص  ،فعرفو البعض بأنو " اللفظ الداؿ على
كاحد بعينو " 12
كقاؿ البعض ىو  :ما ال يعم شيئُت فصاعدان 13

كقاؿ آخركف ىو  :اللفظ الداؿ على الواحد عينان مثل " زيد " 14
كغَت ذلك يف العبارات  ،ككلها ترجع إىل معٌت كاحد كىو  :أنو كل لفظ كضع دلعٌت معلوـ

على اإلنفراد كأمثلتو يف القرآف كثَت :
ت الٍ ىع ًز ييز الٍ ىك ًرميي )  15ادلراد بو أبو جهل لعنو هللا  ،كيقاؿ لو
قاؿ تعاىل  ( :ذي ٍؽ إًن ى
َّبك أىنٍ ى

ذلك هتكمان  ،ألنو قاؿ للنيب صلى هللا عليو كسلم  " :ما بُت جبلُت أعز كال أكرـ مٍت "
16
ً
ً
ً
ً
ج ًيف
قاؿ تعاىل  (:فىػلى َّبما قى ى
ضى ىزيٍ هد مٍنػ ىها ىكطىنرا ىزَّبك ٍجنىا ىك ىها ل ىك ٍي ىال يى يكو ىف ىعلىى الٍ يم ٍ من ى
ُت ىحىر ه
ً ً
ااً ىم ٍفعي نوال 17).كغَت ذلك من األيات
ض ٍوا ًمنٍػ يه َّبن ىكطىنرا ىكىكا ىف أ ٍىم ير َّب
أ ٍىزىك ًاج أ ٍىدعيىائ ًه ٍم إًذىا قى ى

الثالث :خطاب اخلاص  ،وادلراد بو العموم

النَّبيب إًذىا طىلَّب ٍقتم النًٌساء فىتىلًٌ يق ً ً ًً
صوا الٍعً َّبدةى ىكاتَّبػ يقوا َّب
كقولو تعاىل (:يىا أىيػُّ ىها ً ُّ
ي
وى َّبن لعدَّبهت َّبن ىكأ ٍ
ااى
ىح ي
يي ى ى
ربَّب يكم ىال يزبٍ ًرجوى َّبن ًمن بػيوهتًً َّبن كىال ىٍرجن إًَّبال أى ٍف يأٍتًُت بًىف ً
ااً ىكىم ٍن
كد َّب
اح ىش وة يمبىػيًٌنى وة ىكتًلٍ ى
ك يح يد ي
ى ى
ى ٍ
ي ي ٍ يي ى ي ٍ ى
ً
ً
ً
ك أ ٍىمنرا) 18
اا فىػ ىق ٍد ىلى ىم نىػ ٍف ىسوي ىال تى ٍد ًرم لى ىع َّبل َّب
كد َّب
ث بىػ ٍع ىد ىذل ى
ااى يٍد ي
يىػتىػ ىع َّبد يح يد ى
فائدة:ذكركثَت من ادلفسرين اف الواقع يف القر آف الكرمي اف اخلتاب ادلوجو للنيب صلى هللا
ثالثقساـ:
عليو كسلم على ةأ

 : 1قد يتوجو اخلتاب إليو صلى هللا عليو كسلم كال يكوف داخالن فيو قتعان  ،ك إمنا املراد بو
ضى ىربُّ ى
األمة بالخالؼ  ،من ذلك قولو تعاىل يف برالوالدين ( ىكقى ى
ك أَّبىال تىػ ٍعبي يدكا إًَّبال إًيَّباهي
ً
ً
ً
ً ً
يؼ ىكىال تىػنٍػ ىه ٍريمهىا
ىح يد يمهىا أ ٍىك كً ىال يمهىا فى ىال تىػ يق ٍل ىذليىما أ وٌ
ىكبًالٍ ىوال ىديٍ ًن إ ٍح ىسا نا إ َّبما يىػٍبػليغى َّبن عنٍ ىد ىؾ الٍكبىػىر أ ى
كقيل ىذلما قىػونال ىك ًرميا ك ً
الذ ًٌؿ ًمن َّب ً
ب ٍارمحىٍ يه ىما ىك ىما ىربػَّبيى ًاين
ن ى ٍ
اخف ٍ
الر ٍمحىة ىكقي ٍل ىر ًٌ
ض ىذليىما ىجنى ى
ى ٍ يى ٍ
اح ُّ ى
صغً نَتا ) 19
ى
كمعٌت قولو " إً َّبما يىػٍبػليغى َّبن " أم يبلغ عندؾ كالداؾ أك أحدمها الكرب  ،فال تقل ذلما أؼ ك
معلوـ أف كالديو صلى هللا عليو كسلم قد مات قبل بزمن طويل  ،فال كجو إلشًتاط
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بلوغهما أك احدمها الكرب بعد أف مات منذ زمن طويل إال أف ادلراد التشريع لغَته صلى هللا
عليو كسلـ  .كقد ثبت أف مثل ىذا من أساليب اللغة العربية  ،فمن أساليب اللغة
ااً إً ىذلنا آى ىخىر فىػتىػ ٍقعي ىد
ختاهبم إنسانان كادلراد باخلتاب غَته ك مثلو قولو تعاىل ( ىال ىٍذب ىع ٍل ىم ىع َّب
وما خمىٍ يذ نكال ) 20
ىم ٍذ يم ن
فالظاىر أف اخلتاب يف ىذ ق اآلية متوجو إىل النيب صلى هللا عليو كسلم ليشرع ألـ تو على
لسانو إخالص التوحيد يف العبادة لو  ،ألنو صلى هللا عليو كسلم معلوـ أنو ال جيعل مع هللا
إذلا آخر.كغَت ذلك من اآليات

ك
ىحلىلٍنىا لى ى
 : 2أف يكوف خاصان بو ال يدخل معو غَته قتعان كقولو تعاىل ( :يىا أىيػُّ ىها ً ُّ
النَّبيب إًنَّبا أ ٍ
ك كبػنى ً
ً ً
ك َّب
ات
ك ًدمَّبا أىفىاءى َّب
ااي ىعلىٍي ى
ت ىميًيني ى
اج ى
وريى َّبن ىكىما ىملى ىك ٍ
الالً آىتىػٍي ى
ك ىكبىػنىات ىع ٌم ى ى ى
تأي
أ ٍىزىك ى
يج ى
ً ً
ً
ك كبػنى ً
ك َّب
ت نىػ ٍف ىس ىها
اج ٍر ىف ىم ىع ى
ات ىخ ىاالتً ى
ىع َّبماتً ى
ك ىك ٍامىرأىنة يم ٍ منىةن إً ٍف ىكىىبى ٍ
الالً ىى ى
ك ىكبىػنىات ىخال ى ى ى
النَّبيب أى ٍف يستػٍنكًحها خالًصةن لى ى ً ً ً ً
ًً
ضنىا ىعلىٍي ًه ٍم
ُت قى ٍد ىعلً ٍمنىا ىما فىػىر ٍ
ك م ٍن يدكف الٍ يم ٍ من ى
لنَّبيب إً ٍف أ ىىر ىاد ً ُّ ى ٍ ى ى ى ى ى
ل ًٌ
ً
ً
اا غى يف ً
يما) 21
ت أٍىميىانػي يه ٍم ل ىكٍي ىال يى يكو ىف ىعلىٍي ى
ًيف أ ٍىزىكاج ًه ٍم ىكىما ىملى ىك ٍ
ك ىحىر ه
ج ىكىكا ىف َّبي ن
ورا ىرح ن
 : 3ىو ما رمن بصدده ختاب خاص ادلراد بو العموـ  ،كيدخل يف ىذا البحث قاعدة
عظيمة كىي أف العربة بعموـ اللفظ ال خبصوص السبب 22
يعٍت إ ذا نزلت اآلية لسبب خاص كلفظها عاـ  ،كاف حكمها شامالن لسببها كلكل ما

يتناكلو لفظها  ،ألف القرآف نزؿ تشريعان عاما جلميع األمة فكانت العربة بعموـ لفظو ال
خبصوص سببو
النَّبيب إًذىا طىلَّب ٍقتي يم النًٌ ىساءى  -----فا ؼتتح اخلتاب بالنيب كادلراد
ففي قولو تعاىل يىا أىيػُّ ىها ً ُّ
سائر من ميلك التالؽ قالوا  :كاف النداء للنيب كاخلتاب لألمة تكرميان للرسوؿ كتكليفان

لألمة كقيل :خ كطبت األمة يف شخصية الرسوؿ كختاب اجلماعة يف شخصية رئيسها .
قاؿ ابو بكر الصَتيف " كاف ابتداء اخلتاب لو فلما قاؿ يف ادلوىوبة (خالص ة لك) علم
أف ما قبلها لو كؿغَته "  23كغَته من اآليات

الرابع :خطاب العام وادلراد اخلصوص

إ ختلف العلماء ىل كقع ذلك يف القرآف أـ ال ؟ فأنكره البعض  ،كالصحيح أنو كاقع ذكر
اإلماـ الشافعي  24كالزركشي  25األمثلة على كقوع ذلك يف القرآف
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َّب ً
ً
اخ ىش ٍويى ٍم فىػىز ىاد يى ٍم إًميىان ىاكقىاليوا
ين قى ى
النَّباس قى ٍد ىىعيوالى يك ٍم فى ٍ
ؾقولو تعاىل )الذ ى
النَّباس إ َّبف ى
اؿ ىذلي يم ي
ً
حسبػنى َّب ً
يل) 26
ى ٍي
اااي ىكن ٍع ىم الٍ ىوك ي
ب
األكؿ نعيم ف
كعمومو يقتضي دخوؿ يع الناس يف اللفظُت يعان  ،كادلراد ببعضهم ؼ

سعيد الثقفي  ،كالثاين أبوسفياف ك أصحابو 27
ناسا غَت من ع
قاؿ اإلماـ شافعي  " :فإذ كاف من مع رسوؿ هللا صلىاهلل عليو كسلم ن
كغَت من معو ي ع عليو معو ككاف
ذلم من الناس ككاف ادلخربكف ذلم ه
ناس غَت من يج ًمع ذلم ى
اجلامعوف ذلم ناسان  ،فالداللة بينة دما كصفت  :من أنو ع ذلم بعض الناس دكف بعض "
28
ض ًرب مثىل فىاستى ًمعوا لىو إً َّبف الَّب ًذين تى ٍدعو ىف ًمن د ً
ااً لى ٍن
كف َّب
ى ي ٍ ي
النَّباس ي ى ى ه ٍ ي ي
كمثلو قولو تعاىل ) يىا أىيػُّ ىها ي
ً
ً ً
اجتى ىمعيوا لىوي ىكإً ٍف يى ٍسليٍبػ يهم ُّ
ب
اب ىشٍيئنا ىال يى ٍستىػٍنق يذكهي مٍنوي ى
ضعي ى
ىٍلي يقوا ذيبىابنا ىكلى ًو ٍ
الذبى ي
ف التَّبال ي
ي
وب ( 29
ىكالٍ ىمتٍلي ي
أىل
قاؿ اإلماـ الشافعم  :فمخرج اللفظ عاـ على الناس كلهم  ،كدما ىو معلوـ عند
العلم بلساف العرب منهم أنو إمنا يراد هبذا اللفظ العاـ ادلخرج بعض الناس دكف بعض ألنو

ال اطب هبذا إالمن يدعومن دكف هللا " 30
َّب ً
ً
ص ىن بًأىنٍػ يف ًس ًه َّبن أ ٍىربىػ ىعةى أى ٍش يه ور
اجا يىػتىػىربَّب ٍ
ين يػيتىػ ىوفَّبػ ٍو ىف مٍن يك ٍم ىكيى ىذ يرك ىف أ ٍىزىك ن
كنظريو قولو تعاىل ) ىكالذ ى
كع ٍشرا فىإً ىذا بػلى ٍغن أىجلىه َّبن فى ىالجنىاح علىي يكم فًيما فىػع ٍلن ًيف أىنٍػ يف ًس ًه َّبن بًالٍمعر ً
ااي ًدبىا
كؼ ىك َّب
ى ى ىي
ي ى ىٍ ٍ ى ى ى
ى ٍي
ىى ن
ىمحى ًاؿ
تىػ ٍع ىمليو ىف ىخبًَته(  31كىذا عاـ يف احلامل كغَته مث خص بقولو تعاىل ) ىكأ ى
ت ٍاأل ٍ
يكال ي
ض ٍع ىن محىٍلى يهن (  32كلو أمثلة كثَتة يف القرآف الكرمي
ىجلي يه َّبن أى ٍف يى ى
أى

اخلامس:خطاب اجلنس
النَّباس ( 33كىو يف القرآف كثَت  ،فإف ادلراد جنس الناس ال كل
رمو قولو تعاىل ) يىا أىيُّػ ىها ي
فرد ،كإال فمعلوـ أف غَت ادلكلف مل يدخل ربت ىذا اخلتاب .فيدخل فيو األحرار كالعبيد
 ،كالرجاؿ كالنساء  ،كىذا باتفاؽ الع ؿماء كاختلف األصوليوف يف دخوؿ النيب صلى هللا
النَّباس ( كاألكثركف رج حكا دخوؿ النيب يف ىذا اخلتاب
عليو كسلم يف اخلتاب ) يىا أىيػُّ ىها ي
قاؿ الراغب األصفهاين فيما يتعلق هبذا النوع من اخلتاب " كالناس " قد َّب
يذكر  ،كاملراد بو
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الفضالء دكف من يتناكلو اسم " الناس " ذبوزان ،كذلك إذا اعترب معٌت اإلنسانية  ،كىو
كجود العقل كالذكر كسائر القوة ادلختصة بو  ،فإف كل شمئ عدـ فعلو ادلختص بو ال يكاد
يستحق امسو  ،كاليد فإهنا إذا عدمت فعلها اخلاص هبا  ،فإطالؽ اليدعليها كإطالقو على
ً
النَّباس (  34أم كما يفعل من يوجد فيو
يد السرير كمثلو قولو تعاىل  ) :آىمنيوا ىك ىما آى ىم ىن ي
معٌت اإلنسانية  ،كمل يقصد باإلنساف عينا كاحدان  ،بل قصد ادلعٌت .

السادس  :خطاب العني

اجلىنَّبةى ىكيك ىال ًمٍنػ ىها
ك ٍ
ت ىكىزٍك يج ى
اس يك ٍن أىنٍ ى
كىو يف القرآف كثَت رمو قولو تعاىل ) ىكقيػلٍنىا يىا آى ىد يـ ٍ
ًً
ً
ر ىغ ندا حي ي ً
ًً
ُت ( 35
َّبجىرىة فىػتى يكونىا م ىن الظَّبالم ى
ى ىٍ
ث شٍئتي ىما ىكىال تىػ ٍقىربىا ىىذه الش ى
ً
ًً
ُت(  36كغَت ذلك من
ت ُّ
الرٍؤيىا إًنَّبا ىك ىذل ى
ك ىٍذم ًزم الٍ يم ٍحسن ى
ص َّبدقٍ ى
كقولو تعاىل ) قى ٍد ى
اآليات .
فائدة أكىل  :كمل يقع يف القرآف النداء ب ػ " يا محمد" بل " ياايهاالنيب" ك "يا ايها الرسوؿ"
تعظيمان لو كتبجيالن كزبصيصان بذلك عن سواه 37
النَّبيب ً
اتَّبق َّب
فائدة ثانية :إختلف ادلفسركف ىف اخلتاب اخلاص بالرسوؿ كقولو ( يىا أىيُّػ ىها ً ُّ
ااى
ً
ًً
ً
ً
ً
يما ) 38
ُت إً َّبف َّب
ين ىكالٍ يمنىافق ى
يما ىحك ن
ااى ىكا ىف ىعل ن
ىكىال تيت ًع الٍ ىكاف ًر ى
وؿ ىال ى زنٍ َّب ً
ين يي ىسا ًرعيو ىف ًيف الٍ يك ٍف ًر 39 )----
كقولو تعاىل ( يىا أىيػُّ ىها َّب
الر يس ي ٍ ي ى
ك الذ ى
ىل يشمل األمة أـ ال ؟ كرجح األكثركف من احملققُت انو يشملها إبعتباره قدكة ذلا 40
فائدة ثالثة :من تعمق النظر يف القرآف ك تفاسَته جيد فرقان كاضحان بُت استعماؿ لفظ " يا

ايها النيب " ك " يا ايها الرسوؿ " جيد اخلتاب بالنيب يف حمل ال يليق بو الرسوؿ  ،ككذا
الرس ي ً
ك ًم ٍن ىربًٌك
وؿ بىػلٌ ٍغ ىما أينٍ ًزىؿ إًلىٍي ى
عكسو كقولو يف مقاـ األمر بالتشريع العاـ ( يىا أىيػُّ ىها َّب ي
) 41
كتأمل قولو تعاىل (ياأىيػُّهاالَّب ًذين آىمنيو ىاال تيػ ىق ًٌدموا بػُت ي ىد ًم َّبً
اا إً َّبف َّب ً
ًً
يع
ااى ىمس ه
اا ىكىر يسولو ىكاتَّبػ يقوا َّبى
ي ى ٍى ى
ى ى ى ى
َّب ً
ً
ً
ً
ً
النَّبيب ىكىال ىٍذب ىه يركا لىوي بالٍ ىق ٍوؿ ىك ىج ٍه ًر
ين آى ىمنيوا ىال تىػ ٍرفىػعيوا أ ٍ
ىص ىواتى يك ٍم فىػ ٍو ىؽ ى
ىعل ه
يم يىا أىيُّػ ىها الذ ى
ص ٍوت ً ًٌ
بػع ً
ض يك ٍم لًبىػ ٍع و
ض أى ٍف ىٍرببى ى أ ٍىع ىمالي يك ٍم ىكأىنٍػتي ٍم ىال تى ٍشعييرك ىف)  42ىف مقاـ اإلقتداء بالكتاب
ىٍ
ً
النَّبيب" فكأنو ع لو ادلقامُت:معٌت النبوة
كالسنة مث قاؿ" ىال تىػ ٍرفىػعيوا أ ٍ
ىص ىواتى يك ٍم فىػ ٍو ىؽ ى
ص ٍوت ً ًٌ
كالرسالة ربديدان للنعم ىف احلالُت.
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السابع  :خطاب الـمـدح

ً
ً
كقولو تعاىل (كتيوبوا إً ىىل َّبً ً
حو ىف ) 43
اا ى نيعا أىيػُّ ىها الٍ يم ٍ منيو ىف لى ىعلَّب يك ٍم تيػ ٍفل ي
ى ي
بعتبار
يرد اخلتاب بذلك إ
كقولو " يا أيها الذين امنوا " ك ىذا كثَت يف القرآف كقد
الظاىر عند ادلخاطب  ،كىم ادلنافقوف فإهنم كانوا يتظاىركف باإلمياف كما قاؿ تعاىل :
قىاليوا آى ىمنَّبا بًأىفٍػ ىو ًاى ًه ٍم ىكىملٍ تػي ٍ ًم ٍن قػيليوبػي يه ٍم ) 44

(

الثامن  :خطاب الذم

َّب ً
ين ىك ىف يركا ىال تىػ ٍعتى ًذ يركا الٍيىػ ٍوـ )  45كقولو تعاىل ( قي ٍل يىا أىيػُّ ىها
رمو قولو تعاىل ( يىا أىيػُّ ىها الذ ى
الٍ ىكافًيرك ىف ) 46
كلتضمن ىذا اخلتاب اإلىانة كالذـ مل يقع يف القرآف غَت ىذين ادلوضعُت
فائدة:كثراخلتاب بػ "يا أيها الذين أمنوا "على ادلواجهةمدحانذلم  ،كيف جانب الكفارعلى
ًً
ين ىك ىف يركاإً ٍف يىػنٍتىػ يهوايػيغٍ ىف ٍرىذلي ٍم
اؿغيبة إعراضان عنهم،ك إىانة كذمانذلم كقولو تعاىل( قي ٍل للَّبذ ى
ً
ُت ) 47
ودكافىػ ىق ٍد ىم ى
ضٍ
ف ىكإً ٍف يىػعي ي
ىماقى ٍد ىسلى ى
ت يسنَّبةي ٍاأل َّبىكل ى

التاسع  :خطاب التهكم

ت الٍ ىع ًز ييز الٍ ىك ًرميي) 48
كىو اإلستهزاء بادلخاطب كقولو تعاىل ( ذي ٍؽ إًن ى
َّبك أىنٍ ى
كىو اخلتاب ألىب جهل  ،ألنو قاؿ ما بُت جبليها  ،يعٌت مكة  ،أعزكالأكرـ مٍت  ،فقتلو
هللا يوـ بدر ك أذلو  ،فأنزؿ هللا ىذا األية  49كالنزؿ ما ُّ
يعد للضيف كيكوف أكؿ ما
يأكلو كادلعٌت اف ما ذكر من شجر الزقوـ  ،كشراب احلميم  ،كىو الذل ُّ
يعد ذلم كيأكلونو
يوـ القيامة كيف ىذا هتكم كاستهزاء هبم  ،ألف النزؿ ىو ما معد لألضياؼ تكرمة ذلم
 50كغَت ذلك يف اآليات الكثَتة

الـعـاشـر  :خطاب اجلمع بلفظ الواحد

اإلنٍسا يف إًن ى ً
ً
ك ىك ٍد نحا فى يم ىالقً ًيو) 51
ح إً ىىل ىربًٌ ى
َّبك ىكاد ه
رمو قولو تعاىل( يىا أىيُّػ ىها ٍ ى
ص ًر إً َّبف ًٍ
اإلنٍ ىسا ىف لىًفي يخ ٍس ور إًَّبال
كادلراد بو اجلميع ال فردان كاحدان بدليل قولو تعاىل ( ىكالٍ ىع ٍ
الَّب ًذين آىمنيوا كع ًمليوا َّب ً ً
الص ًٍرب ) 52
اص ٍوا بً ٍ
اص ٍوا بً َّب
ى ى ىى
احلى ًٌق ىكتىػ ىو ى
الصاحلىات ىكتىػ ىو ى
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اؿ إً َّبف ى ىال ًء ً
ضح ً
وف)  53كمل يقل"ضيويف" ألنو مصدر
ككقولو تعاىل ( قى ى ى ي ى
ضٍيفي فى ىال تىػ ٍف ى ي
ؼاد
كادلراد بو اجلمع ال اإل ر
ك ىرفًي نقا )  54كمل يقل رفقاء  ،كىو ادلراد من األية كغَت ذلك
كقولو تعاىل ( ىك ىح يس ىن أيكلىئً ى
من األيات الكثَتة

احلادي عشر  :خطاب الواحد بلفظ اجلمع

ب ارًجع ً
رمو قولو تعاىل ( قى ى ً
وف)  55أم إرجعٍت  ،ككجو صيغة اجلمع ( رب
اؿ ىر ٌ ٍ ي
ؼاد :
ارجعوين ) كمل يقل ( رب ارجعٍت ) باإل ر
أ – أل ف صيغة اجلمع لتعظيم ادلخاطب كىو هللا تعاىل  ،فالنادـ السائل

يًتكب صيغة

اجلمع يف ذلك الوقت تعظيما ؿربو  ،كرجح العالمة الشنقيتي ىذا الوج ق.
ب – كقيل  :اف ؽ كؿ " رب " استغاثة بو تعاىل كقولو ( ارجعوف ) ختاب للمالئكة
56
ً
ً
ً
ً
ً
ً
ً
الر يسل يكليوا من التَّبيٌبىات ك ٍاعمليوا ى ً
يم)
صاحلنا إ ٌين دبىا تىػ ٍع ىمليو ىف ىعل ه
ى ى
ى
كمنو قولو تعاىل ( يىا أىيػُّ ىها ُّ ي
57
وح
ت قىػ ٍويـ ني و
فهذا ختاب للنيب كحده إذ النيب معو كال بعده ،كمنو قولو تعاىل( ىك َّبذبى ٍ

ً
ُت ) 58
الٍ يم ٍر ىسل ى

ؼاىر األية تدؿ على أف قوـ نوح كذبوا اعة من ادلرسلُت بدليل صيغة اجلمع كادلراد منو
نوح عليو السالـ كحده  ،ككجو إتياف صيغة اجلمع انو دلا كانت دعوة األنبياء كاحدة كىي

 :ال الو اال هللا صار مكذب كاحد منهم مكذبان جلميعهم كغَت ذلك يف اآليات

الثاين عشر  :خطاب الواحد واجلمع بلفظ اإلثنني

كقولو تعاىل ( أىلٍ ًقيا ًيف جهنَّبم يك َّبل ىكفَّبا ور عنً و
يد )  59اختلف ادلفسركف يف ىذه األية
ى
ى
ىى ى
ذىب بعض ادلفسرين إىل اف ادلراد من األية – السائق كالشهيد ادلذكورين يف األية اليت
قبلها كىي " كجاءت كل نفس معها سائق كشهيد" كذىب اآلخركف إىل انو من باب
اخلتاب الواحد كاجلمع بلفظ اإلثنُت كرجح اإلماـ الشوكاين ىذا الرأم 60
كذكرعليو أمثلة يف كالـ العرب كاستعماذلم دلثل ىذا كنقل الزركشي عن الفراء قوالن آخر
كىو  :اف اخلتاب خلزنة النار كالزبانية فيكوف من باب ختاب اجلمع بلفظ اإلثنُت 61
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الثالث عشر  :خطاب اإلثنني بلفظ الواحد
وسى )  62أم ك ىاركف كخص موسى بالنداء
رمو قولو تعاىل ( قى ى
اؿ فى ىم ٍن ىربُّ يك ىما يىا يم ى
لكونو األصل يف الرسالة
ً
كقولو تعاىل ( فىأٍتًيا فًر ىعو ىف فىػ يق ىوال إًنَّبا رس ي ً
ُت)  63كمل يقل  :رسوالكغَت
ب الٍ ىعالىم ى
وؿ ىر ٌ
ىي
ى ٍ ٍ
ذلك يف األيات

الرابع عشر  :خطاب اجلمع بعد الواحد

كقولو تعاىل ( ىكىما تى يكو يف ًيف ىشأٍ وف ىكىما تىػٍتػليو ًمنٍوي ًم ٍن قػي ٍرآى وف ىكىال تىػ ٍع ىمليو ىف ًم ٍن ىع ىم ول إًَّبال يكنَّبا
ً
ًً
ك ًم ٍن ًمثٍػ ىق ًاؿ ذى َّبرةو ًيف ٍاأل ٍىر ً
ض ىكىال ًيف
ب ىع ٍن ىربًٌ ى
ودا إً ٍذ تيف ي
ىعلىٍي يك ٍم يش يه ن
يضو ىف فيو ىكىما يىػ ٍع يز ي
َّب ً
ً
ً و
ً
اب مبً و
ُت ) 64
ىصغىىر ًم ٍن ىذل ى
الس ىماء ىكىال أ ٍ
ك ىكىال أى ٍكبىػىر إَّبال ًيف كتى ي
اخلتاب للرسوؿ صلى هللا عليو كسلم ك ع يف الثالث ليدؿ على أف األمة داخلوف مع
النيب صلى هللا عليو كسلم  ،كىذا أسلوب من أساليب القرآف العظيم الكثَتة ادلختلفة .
ً ً ًً
ًً
ً
اج ىعليوا
وسى ىكأىخيو أى ٍف تىػبىػ َّبوآى ل ىق ٍوم يك ىما دب ٍ
صىر بػيييوتنا ىك ٍ
ك رموه قولو تعاىل ( ىكأ ٍىك ىحٍيػنىا إ ىىل يم ى
ً ً
ًً
ً
ُت)  65فثٌت يف األكؿ حيث جعل اخلتاب
يموا َّب
الص ىال ىة ىكبى ٌش ًر الٍ يم ٍ من ى
بػيييوتى يك ٍم قٍبػلىةن ىكأىق ي
مع موسى ك ىاركف  ،مث ع حيث جعل اخلتاب ذلما كلقومهما  ،مث افرد يف الثالث
فجعل اخلتاب دلوسى  ،ألنو األصل يف الرسالة كىاركف تابع لو 66

اخلامس عشر  :خطاب اإلعتبار

اؿ يىاقىػ ٍوًـ لىىق ٍد أىبٍػلى ٍغتي يك ٍم
كقولو تعاىل حاكيانعن صاحل دلا ىلك قومو ( فىػتىػ ىوَّبىل ىعٍنػ يه ٍم ىكقى ى
ًً
ً
ً
ُت) 67خاطبهم بعد ىالكهم،اماألهنم
ت لى يك ٍم ىكلىك ٍن ىال يرببُّو ىف النَّباصح ى
ص ٍح ي
ًر ىسالىةىىرًٌ ىكنى ى
يسمعوف ذلك كمافعل النيب بأىل بدر،كاما لإلعتبار

السادس عشر  :خطاب اجلمادات خطاب من يعقل

ًً
اؿ ىذلا كلً ٍألىر ً ً ً
ُت ) 68
ض ائٍتيىا طىٍو نعا أ ٍىك ىك ٍرنىا قىالىتىا أىتىػٍيػنىا طىائع ى
كقولو تعاىل (فىػ ىق ى ى ى ٍ

القلم  ---جون 2010

وجوه اخلطاب يف القران الكرمي)(287

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فلفظ"طائعُت" ع مذكرعاقل،كصاحبها ضمَتتثنيةلغَت عاقل  ،كادلفركض اف يكوف "
طائعتُت " متابقان صاحبها يف التثنية اجلواب عن ذلك  :اف لفظ " طائعُت " ع
للسموات كاألرض  ،ألف السموات سبع كاألرضُت كذلك بدليل قولو
اا الَّب ًذم خلىق سبع ىمسو و
ات ىكًم ىن ٍاأل ٍىر ً
ض ًمثٍػلى يه َّبن يىػتىػنىػَّبزيؿ ٍاأل ٍىم ير بىػٍيػنىػ يه َّبن لًتىػ ٍعلى يموا أ َّب
ااى ىعلىى
ىف َّب
( َّبي
ى ى ى ٍ ى ىى
يك ًٌل ىشي وء قى ًد هير ىكأ َّب
ىحا ىط بً يك ًٌل ىش ٍي وء عًلٍ نما )  69فالتثنية لفظية فق ربتها
ىف َّب
ااى قى ٍد أ ى
ٍ
اربعة عشر فردان كأما إتياف اجلمع على صيغة ع العقالء  ،فألف العادة يف اللغة العربية أنو
اذا كصف غَت العاقل بصفة زبتص بالعاقل أجرم عليو حكمو .
اؿ أ ًٌىكً ىم ىعوي ى )  70فأمرىا كما ت مر الواحدة ادلخاطبة ادل نثة ألف
ككقولو تعاىل (يىا ًجبى ي
يع ـا ال يعقل كذلك ي مر

السابع عشر  :خطاب التهيج واإلثارة

اؿ موسى يا قىػوًـ إً ٍف يكٍنتم آىمٍنتم بً َّبً ً
ًً
ُت )
اا فىػ ىعلىٍيو تىػ ىوَّبكليوا إً ٍف يكٍنتي ٍم يم ٍسلم ى
يٍ ى يٍ
كقولو تعاىل ( ىكقى ى ي ى ى ٍ
71
حثىم كرغبهم على التوكل على هللا  ،كاف ادل منُت حقهم اف يفعلوا ذلك أم التوكل
َّب ً
ًً
ااى ىك ىذ يركا ىما بىًقي ًم ىن ًٌ
ُت) 72
ين آى ىمنيوا اتَّبػ يقوا َّب
الربىا إً ٍف يكٍنتي ٍم يم ٍ من ى
ككقولو تعاىل (يىا أىيُّػ ىها الذ ى
ى
فاهلل سبحانو كتعاىل كصفهم يف بداية األية باألمياف مث قاؿ  " :إف كنتم م منُت " فقد
حثىم على ترؾ الربا كاف ادل منُت حقهم أف يفعلوا ذلك كاأليات يف ىذا كثَتة.

الثامن عشر  :خطاب الـتـنـفـيـر

ًً
ضاأى يً ُّ
ض يك ٍم بىػ ٍع ن
ب بىػ ٍع ي
ىح يد يك ٍم أى ٍف يىأٍ يك ىل ىحلٍ ىم أىخيو ىمٍيتنافى ىك ًرٍىتي يموهي
ب أى
كقولو تعاىل ( ىكىاليىػ ٍغتى ٍ
اا تىػ َّبو ً
يم)73
ىكاتَّبػ يقو َّب
اااى إً َّبف َّبى ه
اب ىرح ه
فقد عت األية أكصافان كتصويران دلا نيا لو ادلغتاب من عرض اخيو على أفظع كجو  ،كيف
ذلك حماسن كاإلستفهاـ الذم معناه التقريع كالتنفَت كالتوبيخ  ،كجعل ما ىو الغاية يف
الكراىة موصوالن باحملبة  ،كاسناد الفعل إىل " احدكم " فيو اشعار بأف احدان ال ب
ذلك كمل يقتصر على سبثيل اإلعتبار بأكل حلم اإلنساف حىت جعلو " أخان " كمل يقتصر
على حلم األخ حىت جعلو " ميتان " كىذه كلها ـبالغات عظيمة تفيد التنفَت من الشي ء
ادلنو م عنو كغَت ذلك من األيات
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التاسع عشر  :خطاب التحنن واإلستعطاف

كقولو تعاىل ( قيل يا عًب ًاد َّب ً
ااً) 74
ىسىرفيوا ىعلىى أىنٍػ يف ًس ًه ٍم ىال تىػ ٍقنىتيوا ًم ٍن ىر ٍمحىًة َّب
ين أ ٍ
م الذ ى
ٍى ى ى
أف ىذه اآلية أرج ل آية يف كتاب هللا
قاؿ اإلماـ الشوكاين حفظو هللا " كاعلم
إلشتماذلاعلى أ عظم بشارة فإهنا أكالن أضاؼ العباد إىل نفسو لقصد تشريفهم ك مزيد

تبشَتىم  ،مث كصفهم باإلسراؼ يف ادلعاصي كاإلستكثار من الذنوب مث عقب ذلك
بالنهي عن القنوط من الرمحة مث ذكر بعد ذلك ادلغفرة من الذنوب يعان إال الشرؾ كما
ىو موضح يف القرآف  75 " -فمثل ىذا التحنن كاإلستعتاؼ دما يلُت القلب كلو كاف
قاسيان

حبيب
العشرون  :خطاب الت

ت ًمل تىػعب يد ما ىال يسمع كىال يػب ً
ً
كقولو تعاىل ( إً ٍذ قى ى ً ً
ك ىشٍيئنا )
ص ير ىكىال يػي ٍغ ًٍت ىعٍن ى
اؿ ألىبًيو يىا أىبى ى ٍ ي ى ى ٍ ى ي ى يٍ
76
اؿ يىا ابٍ ىن أ َّبيـ ىال تىأٍ يخ ٍذ بًلً ٍحيىًيت ىكىال بًىرأ ًٍسي )  77امنا قاؿ ىاركف ألخيو " قاؿ
ككقولو ( قى ى
يبنوـ " ألف قرابة األـ أشد عتفان كحنانان كحمبة من قرابة األب  ،كيف كليهما حنانا كحمبة

احلادي والعشرون  :خطاب التعجيز

كقولو ( فىػ ٍليأٍتيوا ًحب ًد و
يث ًمثٍلً ًو) 78
ى ى

قاؿ اإلماـ الشوكاين يف تفسَت اآلية األكىل " كىو أمر أم (فأتوا) معناه التعجيز 79 -
ككقولو تعاىل ( قيل فىادرءكا عن أىنٍػ يف ًس يكم الٍموت إً ٍف يكٍنتم ً ً
ُت )  80كغَت ذلك من
صادق ى
ي ىٍ ى
يٍ ى
ٍ ٍىي ى ٍ
اآليات

الثاين العشرون  :خطاب التلوين وتسميهأىل ادلعاين اإللتفات

اإللتفات ىو  :العدكؿ عن الغيبة إىل اخلتاب أك التكلم أك على العكس 81
كقيل  :ىو ربويل اسلوب الكالـ من كجو إىل آخر 82
كلو اقساـ :

- 1اإللتفات من التكلم إىل اخلتاب
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ككجهو حث السامع كبعثو على اإلستماع حيث اقبل ادلتكلم عليو كأنو اعتاه فضل
ً
يل ىال أ ٍىعبي يد الَّب ًذم فىتىىرًين ىكإًلىٍي ًو تيػ ٍر ىجعيو ىف )
عناية كزبصيص بادلواجهة كقولو تعاىل ( ىكىما ى
83
األصل " :كاليو أرجع " فالتفت من التكلم إىل اخلتاب  ،فهو قد أخرج الكالـ يف
معرض مناصحتو لنفسو  ،كىو يريد نصح قومو  ،تلتفان هبم كمنو قولو تعاىل ( إًنَّبا
ً ً
ك
ك ىكىما تىأ َّب
ك َّب
ىخىر ىكييتً َّبم نً ٍع ىمتىوي ىعلىٍي ى
َّبـ ًم ٍن ذىنٍبً ى
ك فىػٍت نحا يمبًيننا ليىػ ٍغفىر لى ى
فىػتى ٍحنىا لى ى
ااي ىما تىػ ىقد ى
ً
كيػه ًدي ى ً
يما )  84كمل يقل " لنغفرلك "
ىى ٍ ى
ك صىراطنا يم ٍستىق ن

- 2اإللتفات من التكلم إىل الغيبة

ككجهو أف يفهم السامع اف ىذا ًلط ادلتكلم كقصده من السامع حضر أك غاب ك
اراد باإلنتقاؿ إىل الغيبة ا إلبقاء على ادلخاطب  ،من قرعو يف الوجو هباـ اذلجر كقولو
اؾ الٍ ىكوثػىر فى ً
ك يى ىو ٍاألىبٍػتىػ ير)  85كمل يقل
ك ىك ٍارمىٍر إً َّبف ىشانًئى ى
ص ًٌل لىربًٌ ى
تعاىل ( إًنَّبا أ ٍىعتىٍيػنى ى ٍ ى ى
" لنا "

- 3اإللتفات من اخلتاب اىل التكلم

ىسىرعي ىمكنٍرا إً َّبف ير يسلىنىا يىكٍتيبيو ىف ىما
قاؿ الزركشي:ميكن أف ميثل بقولو تعاىل ( قي ًل َّب
ااي أ ٍ
سبىٍ يك يرك ىف )  86على أنو سبحانو فٌزؿ نفسو منزلة ادلخاطب 87

- 4اإللتفات من اخلتاب إىل الغيبة

كقولو تعاىل ( ىو الَّب ًذم يسًَتيكم ًيف الٍبػ ًر كالٍبح ًر ح َّبىت إًذىا يكٍنتيم ًيف الٍ يفلٍ ً
ك ىك ىجىريٍ ىن هبًً ٍم
ي ى ٌي ٍ ى ٌ ى ى ٍ ى
ٍ
يى
ً
ً
ً
بً ًر و و
و
َّبه ٍم
يح ىعاص ه
ج م ٍن يك ًٌل ىم ىكاف ىك ىنُّوا أىنػ ي
يح طىيًٌبىة ىكفى ًر يحوا هبىا ىجاءىتٍػ ىها ًر ه
ف ىك ىجاءى يى يم الٍ ىم ٍو ي
ً ًً
ً
ً
صُت لىو ال ًٌد ً
أ ًيحي ى هبًًم دعوا َّب ً ً
ين )
ين لىئ ٍن أ ٍىذمىٍيتىػنىا م ٍن ىىذه لىنى يكونى َّبن م ىن الشَّباك ًر ى
ااى خميٍل ى ي ى
ٍ ى ىي

جىريٍ ىن هبًً ٍم"
 88فقد إلتفت عن " يكٍنتي ٍم " إىل " ى
ً ًً
ً
اعب يد ً
كف ىكتىػ ىقتَّبعيواأ ٍىمىريى ٍم بىػٍيػنىػ يه ٍم يك ٌّلل
كقولو تعاىل( إ َّبف ىىذه أ َّبيمتي يك ٍم أ َّبيمةنىكاح ىدةن ىكأىنى ىاربُّ يك ٍم فى ٍ ي
إًلىٍيػنى ىار ًاجعيو ىف) 89
كاألصل " فقتعتم " عتفان على ما قبلو لكن عدؿ من اخلتاب إىل الغيبة
- 5من الغيبة أىل التكلم
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كقولو تعاىل ( فىػ ىقضاى َّبن سبع ىمسو و
ات ًيف يىػوىم ٍ ً
ُت ىكأ ٍىك ىحى ًيف يك ًٌل ىمسى واء أ ٍىمىرىىا ىكىزيػَّبنَّبا
ٍ
ى ي ى ٍ ى ىى
ً
ً
ً
الدنٍػيا ًدبى ى ً
ك تىػ ٍقد يير الٍ ىع ًزي ًز الٍ ىعلي ًم)  90عدؿ عن الغيبة يف"
َّب
يح ىك ًح ٍفظنا ىذل ى
الس ىماءى ُّ ى
صا ب ى
قضاىن"ك"سواىن "إىل التكلم يف قولو " زينا السماء " لإلىتماـ بذلك كاإلخبار عن

نفسو  ،بأنو جعل الكوكب زينة السماء الدنيا ك حفظان  ،تكذيبان دلن أفكر ذلك
- 6من الغيبة إىل اخلتاب
الر ٍمحى ين ىكلى ندا لىىق ٍد ًجٍئتي ٍم ىشٍيئنا إًدًّا)  91كمل يقل " لقد جاؤا
- 7كقولو ( ىكقىاليوا َّبازبى ىذ َّب

بخن عليو منكر عليو قولو
" للداللة على أف من قاؿ مثل قوذلم ينبغي أف يكوف مو ا

 ،كأنو اطب بو قومان حاضرين
ً
الرًحي ًم مالً ً
الرًحي ًم ٍ ً ً ً
ك
ككقولو تعاىل ( بً ٍس ًم َّب
ُت َّب
الر ٍمحى ًن َّب
ااً َّب
ب الٍ ىعالىم ى
احلى ٍم يد َّبا ىر ٌ
الر ٍمحى ًن َّب ى
اؾ نىػعب يد كإًيَّب ى ً
ً ً ً
ُت)  92فحوؿ الكالـ من الغيبة إىل اخلتاب يف
اؾ نى ٍستىع ي
يىػ ٍوـ ال ٌدي ًن إيَّب ى ٍ ي ى
قولو " إياؾ " ---

كلإللتفات فوائػد منها :
- 1محل ادلخاطب على اإلنتباه لتغَت كجو األسلوب عليو
- 2محلو على التفكَت يف ادلعٌت  ،ألف تغَت كجو األسلوب ي دم إىل التفكَت يف
السبب
- 3دفع السامة كادللل عنو  ،ألف بقاء األسلوب على كجو كاحد ي دم إىل ادلل
غالبان
- 4قصد اإلىتماـ كقصد التوبيخ  ......كغَت ذلك من الفوائد .

الػحػواشػي
 -1الكافية يف اجلدؿ

– إلماـ احلرمُت عبدادللك بن عبدهللا ،ص 50

– الدكتور كىبة الزحيلم243/1 ،
اصوؿ الفقو اإلسالمي
95
– الزاىػدم – حافظ ثناء هللا ،ص
تيسَت األصوؿ

ؿ
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أصوؿ الفقو = عها – شهاب الدين أبو العباس احلنبلم،ص

 -2ادلسودة يف
574
 -3اإلحكاـ يف

أصوؿ األحكاـ – إبن حزـ الظاىرم263/1،

 -4احملصوؿ يف

أصوؿ الفقو – فخر الدين رازم2-1 / 513 ،

– ابو حامد حممد بن حممد الغزايل 2،32،
 -5ادلستصفى من علم األصوؿ
أصوؿ الفقو – حممد األمُت بن حممد ادلختار الشنقيتي،
 -6مذكرة يف
243
ص
 -7القرآف
 -8القرآف
 -9الرسالة
 -10القرآف

6 – 11
62 –39
– لإلماـ حممد ابن ادريس الشافعم ،ص 54
6 – 82

49 –18
 -11القرآف
 -12ادلسودة – لشيخ اإلسالـ إبن تيمية ،ص 571
 -13األذمم الزاىرات على حل ألفاظ الورقات يف أصوؿ الفقو،حممد بن عثماف ادلارديٍت
الشافعم ،ص 145
 -14الكافية يف اجلدؿ،ص 50
49 – 44
 -15القرآف
 -16فتح القدير – حممد بن على الشوكاين 757-756/4 ،
يف من مل ييسم يف القرآف – بدرالدين حممد بن ابراىيم ابن اعة
كغرر التبياف
الكناين،ص 474

 -17القرآف

37 – 33

 -18القرآف
 -19القرآف

1 – 65
24 / 23 – 17

 -20القرآف
 -21القرآف

22 – 17
50 – 33

 -22اضواء البياف،حممد األمُت الشنقيتي221/8 ،
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 -23الربىاف يف علوـ القرآف،اماـ بدرالدين حممدبن عبدهللا الزركش م218/2،،
 -24الرسالة لإلماـ الشافع م ،ص 60 / 59 / 58
 -25الربىاف يف علوـ القرآف ،ؿلزركشم222-221-220/2،
173 – 3
 -26القرآف
 -27فتح القدمرحممد بن على الشوكاين ، 649-648/1،كغرر التبياف يف من مل يسم
يف القرآف،ابن اعة الكناين ص  ،232ك أضواء البياف يف ايضاح القرآف بالقرآف
ؿلشفقي م235 – 234/1 ،
 -28الرسالة لإلماـ الشافع
73 – 22
 -29القرآف

م ص 59

60
 -30الرسالة ص
234 –2
 -31القرآف
 -32القرآف
 -33القرآف

4 – 65
168 -2

 -34القرآف

13 – 2

 -35القرآف

35 – 2

105 – 37
 -36القرآف
 -37الربىاف يف علوـ القرآف ،ؿلزركشم 228/2،كأضواء البياف يف ايضاح القرآف
بالقرآف،للشنقيتي408/7،
1 – 22
 -38القرآف
41 – 5
 -39القرآف
 -40مباحث يف علوـ القرآف ،مناع القتاف ص  229طبع :م سسة الرسالة بَتكت
67 – 5
 -41القرآف
2/ 1 – 49
 -42القرآف
 -43القرآف
 -44القرآف آية

31 – 24
– 41

 -45القرآف

7 – 5 -66
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 -46القرآف
 -47القرآف
 -48القرآف

1 – 109
38 – 8
49 – 44

 -49تفسَت ابن كثَت  146 /4كتفسَت فتح القدير للشوكاين756 – 755 / 4
 -50فتح القديرللشوكاين 205/5
6 – 84
 -51القرآف
 -52القرآف

1 -103/2

 -53القرآف
 -54القرآف

68 – 15
69 – 4

99 – 63
 -55القرآف
 -56أضواء البياف يف إيضاح القرآف بالقرآف ؿلشنقيتي559/5،
 -57القرآف
 -58القرآف

51 – 63
105 – 26

 -59القرآف

24 – 50

 -60فتح القديرللشوكاين101/5 ،
 -61الربىاف يف علوـ القرآف239/2 ،
49 – 20
 -62القرآف
16 – 26
 -63القرآف
61 – 10
 -64القرآف
87 – 10
 -65القرآف
 -66فتح القديرللشوكاين653/2 ،
79 – 7
 -67القرآف
11 – 41
 -68القرآف
 -69القرآف
 -70القرآف

12 – 65
10 – 34

 -71القرآف

84 – 10
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 -72القرآف
 -73القرآف
 -74القرآف

278 – 2
12 – 49
53 – 39

 -75فتح القدير617-616/4 ،
42 – 19
 -76القرآف
94 – 20
 -77القرآف
 -78القرآف

23 – 2

 -79فتح القدير139/1 ،
168 – 3
 -80القرآف
ص 51
 -81كتاب التعريفات للجرجاين
 -82الربىاف يف علوـ القرآف للزركش م 314/3،ك أصوؿ يف التفسَت شيخ العثيمُت ص
61
22 – 36
 -83القرآف
 -84القرآف

2 / 1 – 48

 -85القرآف

2 / 1 – 108

21 – 10
 -86القرآف
 -87الربىاف يف علوـ القرآف للزركش
 -88القرآف
 -89القرآف

22 – 10
93 / 92 –21

 -90القرآف

12 – 41

 -91القرآف

89 / 88 –19

 -92القرآف

 1 -1اىل 5

م317/3،

