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} َفال َو َر ِّب َك ال ُي�ؤْمِ ُنو َن{ :حتقيق ودرا�سة
د .علي �أحمد ال�شرو�ش

(*)

امللخ�ص
آين بال ّدرا�سة
�ص القر� ّ
تهدف هذه ال ّدرا�سة �إلى الوقوف على واحدة من �آيات ال ّن ّ

مما يكتنف
مهم يف جتلية كثري ّ
وال ّتحليل املو�ضوعي من جانب اللّغة؛ لمِ َا للّغة من دور ّ

حيز الإ�شكال الذي
بع�ض الآيات القر� ّآنية من غمو�ض يف ال َّداللةُ ،يدخلها يف ّ
ي�ستوجب فك غمو�ضها و�إزالة ما علق بها من �إ�شكال .والآية الّتي نحن ب�صددها هنا

هي الآية ( )65من �سورة ال ّن�ساء.
وقد جاءت ال ّدرا�سة يف مق ّدمة ،ومطلبني :املطلب ال ّأول كان حتقيق ًا لر�سالة يف

لل�سيوا�سيّ � .أما املطلب الثّاين فكان يف البحث حول �سبب نزول الآية،
تف�سري الآية
ّ
ودرا�سة لغتها.

الكلمات املفتاحية :القر�آن – حتقيق – لغة.

(*)
ال�سلط.
جامعة البلقاء ال ّت ّ
طبيقيةّ ،
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"But no, by your Lord, they can have no Faith," achieve and study
Abstract
The study cames in an investigating and analyzing one of
the Quranic verses from a linguistic perspective because of the
importance of the language in making clear and disambiguating
many aspects of meaning. The verse which we want to address is
verse (65) chapter 4 (Surat Alnisaa)
The study comes as an introduction with two aspects. The first
aspect pays attention to the interpretation of the verse by Al-siwasi.
The second focuses on the occasion and language of the verse

Keywords : Quran - achieve - the language.
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املقدمة
يتنزل فيها على ال ّنبي
�شغل الن�ص القر�آين ال ّنا�س منذ اللحظة الأولى التي بد�أ ّ

ال�سالم– وا�ستمر ا�شتغال ال ّنا�س به �إلى يومنا هذا ،بني تف�سري (بكلّ �أ�صنافه)
–عليه ّ

إعراب ،و�رصف ،و�إعجاز ح ّتى بد�أ �أهل العلم ب�أخذ � ٍ
ٍ
آيات منه واالكتفاء بها �رشح ًا
و�
ولغة وتف�سرياً.

ونحن هنا نقف مع �أحد العلماء الذين �أخذوا �آية من القر�آن الكرمي حتمل يف
طياتها كثري ًا من الغمو�ض؛ لمِ َا تف�ضي �إليه من �إ�شكالية ترتبط ب�سبب نزولها� ،أدت
�إلى �إ�ساءة فهم املراد منها ،عند عوام ال ّنا�س خا�صة.
لب �أن ال ّتعامل مع ال ّن�ص القر�آين ،وخا�صة ما يتعلّـق
وال يخفى على ذي ّ
بالأحكام� ،أمر غاية يف ال ّدقة ،وحمكوم بكثري من االعتبارات التي ال تقف عند
ح�سب ،و�إمنا تتع ّداه �إلى معرفة �أ�سباب النزول ،وما فيها من روايات
�ألفاظ ال ّن�ص،
ُ

�صحت فهي غري �رصيحة يف ال�سببية ،على � ّأن املقرر عند جلّة
غري �صحيحة ،ولو ّ
العلماء �أن هذه الروايات �إن �صحت فهي تدخل يف مفهوم الآية ،ال �أنها ال�سبب يف

نزولها� .أي �أن الأمر ال يقف عند حدود الأ�سماء التي يتداولها �أ�صحاب �أ�سباب
النزول� ،أو �أهل التف�سري ،بل بعموم اللفظ؛ لأن العربة يف النهاية مبا يريد الله �أن
�رشعه عموماً.
ُي ّ

والآية التي نحن ب�صدد احلديث عنها هنا ،هي قوله تعالىَ }:ف�َلااَ َو َر ِّب� َ�ك لاَ
ُي�ؤْمِ ُنو َن ح ّتى ُي َح ِّك ُم َ
ما َق َ�ض ْيتَ
وك فِي َما َ�ش َج َر َب ْي َن ُه ْم ُث ّم لاَ يَجِ دُوا يِف �أَ ْن ُف�سِ ِه ْم َح َر ًجا مِ َّ
()1
ممن يقتلون ال ّنا�س ب�شبهة
َو ُي َ�س ِّل ُموا َت ْ�سلِي ًما {  .وال يخفى يف يومنا هذا �أن كثري ًا ّ
الكفر ،يعللون القتل بهذه الآية ،و�أنها نزلت يف �أن�صاري �شهد بدر ًا الكربى ،كما

((( الآية (� ،)65سورة الن�ساء.
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�سي�أتي بيانه الحقاً ،فال �ضري عند ه�ؤالء (خوارج هذا الع�رص) الذين ي�أخذون مبجرد
�ألفاظ الآيات دون �أن يخو�ضوا يف التفا�صيل� ،أن يقتلوا من يرون �أنهم �أقل من هذا
ٍ
أن�صاري قد خالف حكم ًا حكم به
بتهمة �أهون من تهمته .ف�إذا كان هذا ال
أن�صاري
ال
ّ
ّ

ال ّنبي �-صلى الله عليه و�سلّم -يف زعمهم ،ا�ستوجب معه نزع الإميان عنه ،فمن

ٍ
مرة
باب �أولى عندهم �أن ُي�ؤخذ غريه مبا هو �أقل من ذلك .ولو �أنهم �أعادوا النظر ّ

ف�سي عند التحكيم،
�أخرى يف �سياق الآية من حيث �سبب النزول ،واللغة ،واجلو ال ّن ّ
وربطوا الآية مبا قبلها وما بعدها يف ال�سورة ،لو�صلوا �إلى ما و�صل �إليه �صاحب

املخطوطة التي نحن ب�صددها ،وهو خمت�رص ب�أمرين:
�أولهمـــا� :إن كانت الآية يف م�ؤمن ،فاملراد منها كمال الإميان ال نزع الإميان عنه،
ن�صت عليه الآية.
يكمل �إميانه �إال �إذا ح ّقق ما ّ
بل ال ُ
وثانيهما� :إن كانت يف منافق ،فهذا غاية ما تريده الآيات التي قبلها وبعدها من بيان
لأفعال املنافقني و�صفاتهم.

وقد جاءت الدِّ را�سة يف مطلبني:
املطلب الأول :تناولت فيه الن�ص (املخطوط) من حيث التعريف ب�صاحب
الن�ص املحقق بال�صورة التي تر�ضي �صاحب املخطوط
املخطوط (الر�سالة) ،ث ُّم
ّ
عنه ،وفق مناهج التحقيق التي ُيعت ّد بها يف هذا الباب.
�أما املطلب ال ّثاين :فتناولت فيه ال ِّدرا�سة �سبب نزول الآية درا�سة ومتحي�صاً.

معتمدة على ما ورد يف كتب �أ�سباب ال ّنزول وكتب ال ّتف�سري ،وكتب الأحاديث

بوية.
ال ّن ّ

لغوي للوقوف على دور اللّغة يف بيان
ث ُّم عطفت بعده بدرا�سة الآية من جانب
ّ
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حقيقة املراد من الآية ،من خالل البحث يف نوع الفاء التي ت�ص ّدرت الآية ،وكذلك

القول يف "ال" التي بعدها ،والغاية التي اعتمد � ّأول الآية عليها واملتمثلة بـ(حتى)؛

لبيان حكم ما بعدها .وكذلك يف بيان العطف فيها من خالل ا�ستخدام �أداة العطف
فك ما �أ�شكل من داللة �ألفاظ الآية
"ث ُّم" ،وبيان ال ّدور
املحوري الذي تلعبه اللّغة يف ّ
ّ

باالعتماد على ما ا�ستخدمته الآية من �أ�ساليب نحوية؛ للإجابة عن �إ�شكالية ال ِّدرا�سة

بال�س�ؤال الآتي :هل ميكن �أن يو�صف �صحابي من الأن�صار وممن
املهمة ،واملتمثلة ّ

ظن من خ�صمه
�شهدوا بدر ًا واحلديبية بالكفر ،بعد �أن �شهد الله له بالإميان ،ملجرد ٍّ
�أنهما املق�صودان يف الآية� ،أم � ّأن الأمر ال يح�سمه اجتهاد ال�صحابي اجلليل (الزبري)،

بل يحتاج �إلى جمع �شتات امل�س�ألة من كل جوانبها� :أ�سباب النزول ،ولغة الآية،
واجلو العام؛ لتكتمل ال�صورة التي جتعلنا نطمئن عندما ن�صل يف نهاية املطاف �إلى
�ص القر�آين ب�أ�سلوبه اللغوي املُبهر قادر على �أن يف�سرّ بع�ضه بع�ضاً.
� ّأن ال ّن ّ
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املطلب الأ ّول:
التحقيق
�أو ًال :ترجمة �صاحب املخطوط:
هو عبداملجيد (�شم�س الدين) بن حمرم (�أب��ي الليث) بن حممد ال�سيوا�سي
ثمانية ،من
الع ّ
(971هـ1049-هـ) (1639–1564م) واعظ من علماء ال ّدولة ُ
املت�صوفة ،و�صاحب طريقة (اخللوتية).

وذكر �صاحب معجم امل�ؤلفني �أنه عبداملجيد بن حمرم بن حممد بن عارف
الزيلي ال�سيوا�سي ،احلنفي (جمد الدين)� ،صويف ،حم ِّدث ،ولد ون�ش�أ يف بلدة زيلة،

وانتقل �إلى الق�سطنطينية ،وتويف بها ،ومن ت�صانيفه الكثرية� :أربعون حديثاً،

ال�صالة
وتلخي�ص خ�صائ�ص النبي –�صلى الله عليه و�سلم ،-ولطائف الأزهار يف ّ
على ال ّنبي املختار ،وعدة امل�ستعدين يف ال ّت�رصيف(.)1

الزركلي :ا�ستدعاه ال�سلطان حممد الثّالث من (�سيوا�س) �إلى الأ�ستانة،
يقول
ّ

ف� َّأم بها للوعظ والإر�شاد �إلى �أن تويف(.)2

ثاني ًا :و�صف املخطوط
مل �أ�ستطع احل�صول �إال على ن�سختني من املخطوط عن طريق خماطبة جامعة
ردت اجلامعة م�شكورة و�أر�سلت
امللك �سعود يف اململكة العربية ال�سعودية ،وقد ّ
((( البغدادي� ,إ�سماعيل با�شا (ت1339هـ) ،هدية العارفني �أ�سماء امل�ؤلفني و�آثار امل�صنفني،
دار �إحياء الرتاث العربي ،د .ت.620/1 ،
املحبي ،حممد �أمني (ت1111هـ) ،خال�صة الأثر يف �أعيان القرن احلادي ع�رش ،املطبعة
وانظر:
ّ
الوهيبية1284 ،هـ.390/2 ،
الزركلي ،خري الدين (ت1396هـ) ،الأعالم ،دار العلم للماليني ،ط.150/4 ،2002 ،15
(((
ّ
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ن�سختني من املخطوط .وبعد النظر فيهما وفح�صهما تبني يل �أ ّنهما ن�سخة واحدة،

�إحداهما �صورة عن الأخ��رى .وحاولت بعدها جاهد ًا البحث عن ن�سخ �أخرى
لدي وعملت عليها،
للمخطوط ولكن دون جدوى ،فاكتفيت بهذه ال ّن�سخة التي ّ
وهي :ر�سالة ق�صرية ،ومت�أخرة زمنياً ،وخطها ن�سخي جميل .وال حتتاج �أن

عر�ض على ن�سخ �أخرى ،لأنها كاملة من �أولها �إلى �آخرها� ،إذ ذُ ِكر يف �آخر �صفحة
ُت َ

منها ا�سم امل�ؤلف كامالً.

واملخطوط يقع يف خم�س �أوراق ،يف كلّ ورقة خم�سة ع�رش �سطراً .وقد
وردت يف كتب امل�ؤلفني �ضمن جمموعة ر�سائل للم�ؤلف(.)1

((( انظر:
 كحالة ،عمر ر�ضا (ت1408هـ) ،معجم امل�ؤلفني ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط.170/6 ،1993 ،1 -هدية العارفني.620/1 ،
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ن�ص املخطوط
ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
"احلمد لله الذي حكم فيما �شجر بني العباد ،ف�سلموا من حرج وعناد ،وال�صالة
وال�سالم على ّنبيه النبيه ،وعلى �صحبه وبنيه ،هداة العتاة ،ومطلقي العناة،
ّ
وبعد،،،

فقد اختلف يف �سبب نزول قوله تعالى } :فَلاَ َو َر ِّب َك لاَ

ُي�ؤْمِ ُنو َن{( ،)1فقيل� :إنها

ِ
فحكم
ر�سول الله
يهودي عند
وق�صته �أنه خا�صم مع
نزلت يف م�سمى "بب�رش"(،)2
ّ
ّ
َ
اليهودي �إلى
ال�سالم ،فدعا
ّ
ال�سالم لليهودي ،فلم ير�ض املُنا ِفق لق�ضائه ،عليه ّ
عليه ّ
اليهودي :خا�صمنا عند ر�سول
عمر ،ر�ضي الله عنه ،ف�س�أل الق�ضية منهما ،فقال
ّ
الله فق�ضى يل ،فلم ير�ض هذا ،ودعاين �إليك لتق�ضي له ،فقال للمنافق� :أهكذا؟ قال:

نعم.
قال :مكانكما ح ّتى �أخرج �إليكما ،فدخل و�أخذ �سيفه ،فخرج و�رضب عنق

ال�سالم
املُنا ِفق .وقال :هكذا �أق�ضي ملن مل ير�ض حكم ر�سول الله .و�أخرب النبي عليه ّ

بذلك(.)3

((( �سورة الن�ساء.65 :
((( مل يورد �أحد ممن عر�ضوا لهذه الق�صة يف �سبب نزول الآية ا�سم ب�رش ،بل قالوا :بني يهودي
ومنافق ،دون ت�سمية.
 انظرّ :ربي ،حممد بن جرير (ت 310هـ) ،جامع البيان يف ت�أويل القر�آن ،حتقيق� ،أحمد
الط ّ
حممد �شاكر ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط.526–523/8 ،2000 ،1
((( هذه الرواية هي الواردة عند معظم �أهل التف�سري.
 انظرّ :ربي ،جامع البيان 523/8 ،وقد اخت�رصها.
الط ّ
ال�سالمة،
 ابن كثري� ،إ�سماعيل بن عمر (ت774هـ) ،تف�سري القر�آن العظيم ،حتقيق �سامي بن حممد ّدار طيبة ،ط 348/2 ،1999 ،2وما بعدها.
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ال�سالم :ما �أظن �أن عمر يجرتئ على قتل رجل م�ؤمن ،فنزلت الآية
قال عليه ّ

ال لق�ضاء عمر ،وت�صويب ًا لقراره ،ح ّتى قال
بيان ًا لعدم �إميانه ،وت�صديق ًا لنبيه ،وقبو ً

ال�سالم� :أنت الفاروق يا عمر .فكان
فر َق بني
ّ
جربائيلّ :
احلق والباطل .وقال عليه ّ

و�صف ًا له(.)1

وقيل� :إ ّنها نزلت يف �
الزبري( )2ابن
أن�صاري قد �شهد بدر ًا (�أ � )1أنه خا�صم مع ُّ
ٍّ

اج من
ال�سالم ،وق�صته �أ َّنهما اخت�صما �إلى ر�سول الله يف (�شرِ َ ٍ
ّ
عمة النبي ،عليه ّ

()3
ال�سالمِ :
ا�سق يا زبري ث ُّم �أر�سل املاء
ّ
احلرة) كانا ي�سقيان بها النخيل ،فقال عليه ّ

فتلون
�إلى جارك .فغ�ضب ال
ّ
أن�صاري ،فقال :لأن كان ابن ّ
عمتك يا ر�سول اللهّ ،

وجه ر�سول الله ،ث ُّم قال :احب�س املاء يا زبري ح ّتى يرجع �إلى (اجلَ در)( ،)4وا�ستوف

فمرا على املقداد( ،)5فقال :ملن الق�ضاء؟ فقال
حقك ث ُّم �أر�سله �إلى جارك .ث ُّم خرجا ّ

((( الزيلعي ،جمال الدين (ت769هـ) ،تخريج الأحاديث والآثار الواقعة يف تف�سري الك�شاف
للزخم�رشي ،حتقيق :عبدالله بن عبدالرحمن ال�سيد ،دار ابن خزمية ،ط ،1الريا�ض1414 ،هـ،
.330–329/1
عمة النبي ،وا�سمه الزبري بن العوام ،حواري الر�سول �صلى
((( ُّ
الزبري :هو ال�صحابي اجلليل ،ابن ّ
الله عليه و�سلم.
 انظر ترجمته يف :الرتياين ،جهاد ،مائة من عظماء �أمة الإ�سالم غريوا جمرى التاريخ ،دارالتقوى ،ط ،1القاهرة 42/1 ،2010 ،وما بعدها.
((( �رشاج من احلرة� :شرِ َ اج جمع �شرَ َ ج وهو م�سيل املاء من املرتفع �إلى ال�سهل ،واجلمع� :أ�رشاج.
انظر :ابن منظور ،جمال الدين (ت711هـ) ،ل�سان العرب ،دار �صادر ،ط ،4بريوت،
 ،49/8 ،2005مادة (�رشج) .واحلَ ّرة :الأر�ض ال�صلبة الغليظة ذات احلجارة ال�سوداء ،ويف
املدينة حرتان.
انظر :ل�سان العرب ،80/4 :مادة (حرر).
((( اجلَ در :هي احلواجز التي حتب�س املاء .واملعنى :ح ّتى تبلغ متام ال�رشب ،انظر :ل�سان العرب:
 ،94/3مادة (جدر).
عم النبي �صلى الله عليه و�سلم� ،صاحب
((( املقداد :هو املقداد بن عمرو� ،أ�سلم مبكراً ،تزوج من ابنة ّ
هجرتني وكان ممن �شهدوا بدراً.
انظر ترجمته :ابن حجر� ،شهاب الدين (ت  852هـ) ،الإ�صابة يف متييز ال�صحابة ،املكتبة الع�رصية،
ط ،1بريوت� ،2012 ،ص.489-488
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اليهودي عند املقداد فقال :قاتل الله
أن�صاري :البن عمته .ولوى �شدقه(" ،)1ففطن
ال
ّ
ّ

ه�ؤالء؛ ي�شهدون �أ ّنه ر�سول الله ث ُّم يتهمونه يف ق�ضاء يق�ضي فيما بينهم ،و�أمي الله،
لقد كان بنو �إ�رسائيل �إذا �أتوا ذنب ًا مرة يف حياة مو�سى ،فدعاهم �إلى ال ّتوبة ،وكانت

نف�سه .فكان مو�سى يقول ملن ا�ستتاب :اقتل نف�سك،
ال ّتوبة يف �رشيعته قتلُ املُذ ِنب َ
فيقتلُ املذنب نف�سه ،فبلغ قتالنا �سبعني �ألف ًا يف طاعة ربنا ح ّتى ر�ضي ع ّنا ،انتهى"(.)2
�رص َح به تف�سري
رجحوا نزولها يف �ش�أن املُنا ِفق كما
َّ
� ّأما �أرباب ال ّتف�سري فقد َّ

()3
ّ
الراجح �أن يكون نزول الآية �إلى قوله :ي�سلّموا
الط ّ
ربي وغريه  ،حيث قالواّ � :إن َّ

(ب  )1ت�سليماً :يف منافق م�سمى بب�رش( )4وغريه ممن �أراد ال ّتحاكم �إلى كافر �أو

()5
الرجحان.
يبينوا وجه ُّ
منجم  ،لكنهم مل ّ

وحق ال ّتعبري الذي قدح يف اخلاطر الفاتر والذّهن القا�رصَّ � :أن وجه
�أقول:
ّ

الرجحان �أن تكون يف الآية داللة على ذلك لفظ ًا ومعنى(.)6

((( �إلى هنا ينتهي احلديث كما يف :البخاري ،حممد بن �إ�سماعيل (ت256هـ)� ،صحيح البخاري،
حتقيق :د.م�صطفى ديب البغا ،دار ابن كثري ،ط ،3بريوت ،1987 ،حتت رقم ()2232-2231
 الرتمذي ،حممد بن عي�سى (ت279هـ) ،اجلامع ال�صحيح �سنن الرتمذي ،حتقيق� :أحمد حممد�شاكر و�آخرون ،دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت ،د .ت ،حتت رقم (.644/3 )1363
((( هذا وارد من باب ال�شرّ ح ولي�س يف منت احلديث .انظر :الق�سطالين� ،أحمد بن حممد (ت923هـ)،
�إر�شاد ال�ساري ل�رشح �صحيح البخاري ،املطبعة الكربى الأمريية ،ط ،7م�رص1323 ،هـ،
.87–86/7
((( انظرّ :
ربي ،جامع البيان 523/8 ،وما بعدها.
الط ّ
 القرطبي .267–266/5((( مل يذكر ّ
ربي ب�رشاً ،و�إمنا ترك الأمر على �إطالقه كما هو يف احلديث دون ت�سميته .كما ذكر
الط ّ
القرطبي يف تف�سريه ،حاطب بن بلتعة �أو ثعلبة بن حاطب ،والأح�سن �أنه غري معني .القرطبي:
 266/5وما بعدها.
((( يبدو �أن املراد من الكافر �أو املنجم هو الكاهن الذي �أراد املُنا ِفق �أن يحتكم �إليه وهو كعب بن الأ�رشف.
أن�صاري ،ويبدو
الزبري وال
((( يريد هنا ترجيح �أن تكون الآية نزلت يف
اليهودي واملُنا ِفق ولي�س يف ُّ
ّ
ّ
�أن ما ذهب �إليه هو الأرجح من جانبني :من جانب اللفظ وما يف الآية من دالئل لفظية حتيل �إلى
هذا الرتجيح ،ومن دالئل معنوية �ست�أتي بعد هذا.
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ال�ضمري البارز
�أما ال ّداللة لفظ ًا فل ّأن ت�صدير الآية بالفاء ال ّت
فريعية( ،)1ورجوع ّ
ّ

يف "ال ي�ؤمنون" �إلى املُنا ِفقني املعبرّ عنهم باملو�صول يف قوله تعالى� } :أَ مَ ْ
ل َت َر �إِ َلى
()2
ُ
َ
ا َّلذِ َ
�رصح به �صاحب احلقائق(،)3
ين َي ْز ُع ُمو َن �أ َّن ُه ْم �آ َم ُنوا مِبَا �أ ْن� ِز َل ِ�إ َل ْيك { كما ّ
حيث قالعقب قوله } :ال ي�ؤمنون{ :يعني الذين يزعمون ،ي�شهدون �أن قوله تعالى:
وربك" كالم مفرع على قوله�} :أمل ت َر �إلى الذين{ ،والآية املعرت�ضة بني
"فال
ّ

ُفرع عليه م�سوقة لبيان �أحوال املنافقني املُعبرَّ عنهم باملو�صول ،فال ينايف
ُفرع وامل َّ
امل َّ
ال بقوله :يزعمون
يف ال ّتفريع لكونها من تتمة املفرع عليه .وتو�ضيحه� :أنه �أخرب �أو ً

((( هي نف�سها الفاء الف�صيحة عند النحاة ،وهي تكون جواب ًا ل�رشط مقدر مع الأداة ،و�سميت ف�صيحة؛
لأنها تف�صح عن حمذوف قبلها؛ وهو املعطوف عليه مع كونه �سبب ًا للمعطوف ،و�شاهدها يف اللّغة:
قالوا خرا�سان �أق�صى ما يراد بنا ث ُّم التقول فقد جئنا خرا�سانا
ت�سمى الفاء
التقدير :فقلنا :قد جئنا خرا�سانا ،فاملحذوف فعل "القول" .وقد َّ
قرر �أبو البقاء الكفوي �أنه" :ال َّ
ف�صيحة �إن مل ُيحذ ِ
�سمى:
�سمى :فاء الت�سبيب ،و�إال ُت َّ
َف املعطوف عليه ،بل �إن كان �سبب ًا للمعطوف ُت َّ
تفريعية ،و�إن
�سمى:
َّ
�سمى ف�صيحة �أي�ضاً ،بل ُت َّ
فاء التعقيب ،و�إن كان حمذوف ًا ومل يكن �سبب ًا ال ُت َّ
َ
ً
�سمى :جزائية� ،سواء حذف املعطوف عليه �أم مل
ت
بل
ا،
أي�ض
�
ى
�سم
ت
ال
ا
�رشط
املعطوف
كان
ف�صيحةً
ُ
ُ
ً
َّ
َّ
الن�ص القر�آينَ ( :ف َمنْ َكا َن مِ ْن ُك ْم َمر ً
ِي�ضا �أَ ْو َعلَى َ�س َفرٍ َف ِع َّد ٌة مِ نْ �أَ َّيا ٍم �أُ َخ َر)
يحذف ،ومن �أمثلتها يف
ّ
[البقرة ،]184 :فالفاء يف ( ف َِع َّد ٌة ) ِ
ف�صحةٌ عن حمذوف ،والتقدير :ف�أفطَ َر فعليه عدة من �أيام �أخر،
ُ
ُ
خر ،عن ال�سبب الذي هو الإفطار".
�
أ
أيام
�
من
العدة
هو
الذي
فحذف (ف�أفطر) ،واكتفى بامل�سبب
َ
انظر:
 احلمد ،على توفيق ويو�سف الزعبي ،املعجم الوايف يف �أدوات النحو العربي ،دار الأمل،الأردن� ،1993 ،ص.220
 الألو�سي� ،أبو الف�ضل (ت1270هـ) ،روح املعاين يف تف�سري القر�آن العظيم وال�سبع املثاين ،دار�إحياء الرتاث العربي ،بريوت ،د .ت.270/1 ،
 الكفوي� ،أبو البقاء (ت1094هـ) ،الكليات معجم يف امل�صطلحات والفروق اللغوية ،تعليق:د.عدنان دروي�ش وحممد امل�رصي ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط ،2بريوت� ،1988 ،ص.677–676
((( الن�ساء.64 :
((( مل �أ�صل �إلى �صاحب احلقائق ،ويرتاءى يل �أنه يريد �صاحب كتاب "حقائق التف�سري" �أبا عبدالله
ال�سلمي.
انظر :عا�شور ،حممد الطاهر (ت ،)1973التحرير والتنوير ،دار �سحنون ،تون�س،1993 ،
.981–979/1
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ب�أن �إميان املُنا ِفقني زعم جمرد ال حقيقة له ،ث ُّم بني حالهم املُبتنى على كفرهم امل�ضمر
من �إرادة التحاكم �إلى الطاغوت ،و�صدهم ال ّنا�س عن كتاب الله ور�سوله ،وبني

�أعذارهم الكاذبة املقرونة لأميانهم الفاجرة حني �أ�صابتهم م�صيبة االفت�ضاح ،ث ُّم بني

�أ َّنهم يجدون الله تواب ًا رحيماً ،لو �أطاعوا الر�سول وا�ستغفروا (�أ  )2الله عما فعلوه

فرع قوله } :فال وربك{ على � ّأول الآية ،وهو
مما ذكر؛ لدخلوا يف الإميان ،ث ُّم َّ
} �أمل ت َر �إلى الذين{ �إخبار ًا لنبيه �أ َّنهم ال ي�ؤمنون ،يعني ال يدخلون يف الإميان،
وال يدخل الإميان يف قلوبهم ح ّتى ي�أتوا مبا جعل غاية لعدم �إميانهم ،ح ّتى يظهر

خلو�ص بواطنهم من مر�ض الكفر امل�ضمر ب�أن ي�رضب حالهم يف حملّ االمتحان.

�أما ال ّداللة معنى ،فمن وجهني� ،أحدهماَّ � :أن ال ّت�أكيد املنتظم يف }فال وربك{

ال�ضمني املنتظم يف قوله� } :أمل تر �إلى الذين يزعمون �أنهم �آمنوا{
�إمنا هو للإنكار ّ

ل ّأن زعم الإميان منهم يت�ضمن �إنكارهم الكفر ،ف�أكّ د �سبحانه وتعالى قوله} :فال
ورد ًا لهم �إلى كفرهم الذي �أنكروا كونهم عليه �ضمناً.
ور ّبك{ نفي ًا لإميانهم،
ّ

وثانيهماّ � :أن الإخبار امل�ؤكّ د ب�أ ّنهم ال ي�ؤمنون و�رضب الغاية ِل َعدم �إميانهم،
ي�ستدعيان كونهم على الكفر قبل ورود الآية ،فاملعنى �أنهم يدومون على الكفر امل�ضمر
ح ّتى ي�أتوا بالغاية امل�رضوبة( ،)1فمتى �أتوا بها خل�صوا من الكفر ،ويدخلون يف الإميان

ال�صحيح ،فهذا ينا�سب حال املُنا ِفقني بتحقق كونهم على الكفر امل�ضمر قبل نزولها دون
أن�صاري ،لكونه على الإميان قبل ورودها ،ل َّأن اللاّ زم عليه على (ب )2
حال ال
ّ

تقدير نزول الآية يف حقّه خروجه من الإميان ودخوله يف الكفر .وال ريب � ّأن هذا
ُنزل فيه الكفر ح ّتى ي�أتي الغاية،
خالف ما ت�ستدعيه الآية ،ل ّأن ما ا�ستدعته كون امل َّ

فكلّ من فاء التفريغ ،ورجوع ال�ضمري ،وعالقة الت�أكيد ،وا�ستدعاء الآية ،و�سبق
((( الغاية امل�رضوبة هنا املراد منها ح ّتى الواردة يف الآية وما بعدها؛ �أي لن يتحقق الإميان ح ّتى
يحكموك وير�ضوا بحكمك وي�سلموا ت�سليماً.
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الكفر على النزول دليلٌ
قاطع وبرهان �ساطع على نزول الآية يف املُنا ِفقني املعبرَّ
ٌ
تقرر هذا حتقَّق � َّأن
عنهم باملو�صول يف قوله� } :أمل تر �إلى الذين يزعمون{ ،ف�إذا َّ

نزول قوله� } :أمل تر{ �إلى قوله} :و�سلموا ت�سليماً{ يف املُنا ِفقني ،على � َّأن ال ّنزول

مروي عن خ�صمه "الزبري"( ،)1فال ينبغي �أن ُيتلقَّى بالقَبول ،وال يليق
أن�صاري
يف ال
ٌّ
ّ

�أن يحكم برواية بكفر �أحد �شهد بدر ًا واحلديبية ،و�شهد الله له بالإميان( .)2حيث قال

املف�سرِّ ون(َّ � :)3إن قوله تعالى } :يا �أيها الذين �آمنوا ال تتخذوا{( )4نزل يف الأن�صار.
ال�سالم} :الي�ؤمن �أح ُد ُكم ح ّتى يكون هواه تابعاً ملا جئت به{
و� ّأما قوله عليه ّ

()5

ال�سالم} :ال ي�ؤمن �أحدكم ح ّتى مييل قلبه وطبعه �إلى ما جئت به{
وقوله عليه ّ

()6

فال يخلو � َّأن اخلطاب فيهما ،ويف �أمثالهماّ � ،إما للمنافقني �أو للم�ؤمنني( ،)7ف�إن كان
للمنافقني ،فيكن ورود احلديث لنفي �أ�صل �إميانهم على َوفق ما يف الآية الكرمية.

حمل مفهوم احلديث على كمال الإميان ،فيكون املعنى:
و�إن كان (�أ  )3للم�ؤمنني ُي َ
ن�سب بهما م�ؤمن �إلى الكفر.
ال َي ُ
كمل �إميان �أحدكم .فال ينبغي �أن ُي َ

أن�صاري ،وهذا
الراوي قال يف �آخر روايته :ما �أح�سب هذه الآية نزلت �إال يف ال
ّ
((( يعني � ّأن زبري ًا ّ
ظن من الزبري وال ُي�شرتط �أن يكون اجتهاد الزبري يف حملّه ،وهو طرف يف النزاع� ،أو علّه �أراد
�أن ما كان بينه وبني الأن�صاري من جملة ما عاجلته الآية ،ولي�س هو بذاته �سبب نزول الآية.
((( �إ�شارة �إلى قوله تعالى يف غري ما مو�ضع يف �أهل بدر ومتام �إميانهم ،انظر على �سبيل املثال ال
احل�رص �سورة الأنفال ،الآيات.63–62/12–11 :
((( انظر :الأندل�سي� ،أبو حيان (ت  745هـ) ،تف�سري البحر املحيط ،درا�سة وحتقيق :عادل �أحمد
عبد املوجود وعلي ،حممد عو�ض ،دار الكتب العلمية ،ط ،1بريوت.395/3 ،2001 ،
((( �سورة الن�ساء.144 :
((( انظر :املح�سن ،عبدالله بن �صالح ،الأحاديث الأربعون النووية ،اجلامعة الإ�سالمية ،املدينة
املنورة.79/1 ،1984 ،
ال�سابق.
((( مل �أجد هذا احلديث يف كتب الأحاديث .الوارد هو احلديث ّ
((( يريد هنا �أن يقدم مل�س�ألة مهمة جد ًا �ساق الر�سالة كلّها من �أجلها ،وهي �س�ؤال مهم :كيف ي�صدر هذا
ال�سالم ،من رجل م�ؤمن من الأن�صار وهو ممن �شهدوا �صلح
االعرتا�ض على حكم النبي ،عليه ّ
احلديبية ومعركة بدر الكربى؟
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وتقرر � َّأن احلديث حممول على
فبعد ما حت َّقق � َّأن نزول الآية يف املُنا ِفق،
ّ
كمال الإميان ،على تقدير كون اخلطاب للم�ؤمنني( .)1بقي الكالم فيما �صدر من
أن�صاري عند الر�سول ،ولدى املقداد على �إطالقه ،فكثري من املحققني(� )2أجابوا
ال
ّ
بوجوه �شتى.

وخال�صة الكالم � َّأن ما �صدر منه يبقى �أن يكون عن غ�ضب ِ
وح َّدة ٍ
نف�س ال

عن �سوء ظن واختالل عقيدة ،لأن ّ
الظاهر من حال رجل �أن�صاري �شهد بدر ًا
واحلديبية ،و�شهد الله له بالإميان ،كما قلنا� ،أن ال يكون ل�سوء ظن واختالل
عقيدة ،بل �أخذه الغ�ضب وبغي ال ّنف�س ،وطغى طبعه عند املنازعة ،ال �سيما عند
ٍ
اختيار.
احلكم عليه ،فقال ما قال بحكم الغ�ضب من غري

تنح ِ�سم مادة ال�شبهة بهذه املرتبة يف اجلواب؛ ل ّأن ما �صدر
ولك ّني �أقول :ال َ

ٍ
مما ي�ستوجب الكفر �أم ال؛ ل ّأن كلّ
منه بعدما تعينَّ لنا عن
غ�ضب ،يحتمل �أن يكون ّ

ما �صدر عن غ�ضب ال يخلو من �إيجاب كفر ،فاحتيج يف اجلواب �إلى حتقيق زائ ٍد
()3
ال�ساقطة بال ّتوبة.
احلَوبة
يخلِّ�صه من حفرة الكفر �إلى �ساحة
َ
ّ

ن�ص عليه �أهل التف�سري من املحدثني من باب املعادل املو�ضوعي ،فكما �أن الله عز وجل
((( وهذا �أمر ّ
ذكر يف الآية قبلها ممح�صات الذنوب وهي ثالثة :الأولى( :لو �أنهم �إذ ظلموا �أنف�سهم جاءوك).
والثانية( :فا�ستغفروا اهلل) .والثّالثة( :وا�ستغفر لهم الر�سول) .وممح�صات الإميان يف الآية
التي نحن ب�صددها ثالثة �أي�ضاً :الأولى( :فال وربك ال ي�ؤمنون حتى يحكموك فيما �شجر بينهم).
والثانية" :ثم ال يجدوا يف �أنف�سهم حرج ًا مما ق�ضيت" ،والثالثة( :وي�سلموا ت�سليماً) .فهذه ثالثة
مقابل ثالثة ،يقول ال�شيخ ال�شعراوي :القوالن يف ر�سول الله �-صلى الله عليه و�سلم : -دخول يف
حظرية �إميان ،وخروج من غلّ ذنب .انظر :خواطر ال�شيخ حممد متويل ال�شعراوي حول القر�آن
الكرمي ،د.ت ،د.ط.2377/4 ،
((( انظر القرطبي 440/6 ،وما بعدها.
((( احلوبة :التغيظ (الغيظ) ،والت�أث ُّم من ال�شيء.
انظر :ابن منظور ،ل�سان العرب ،مادة (حوب).
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فنقول وبالله ال ّتوفيق (ب ،)3وبيده مقاليد ال ّتحقيق ،ومفاتيح ال ّتدقيقّ � :إن ما

�صدر من بعد ما كان من غ�ضب ال ُي ِ
حتكيم غري
وجب الكفر؛ لأ َّنه يتو َّقف على
ٍ

ظاهر ،وعدم الر�ضا بعد ال ّتحاكم به باطناً ،فال نزاع � ّأن ّ
ال�صحابي
الظاهر من حال
ّ
ٍ
زمان ،ل ّأن عدم الر�ضا
ال�سالم -ور�ضي بق�ضائه ،ولو بعد
بي -عليه ّ
�أ ّنه حكّ م ال ّن ّ

بحكمه يف الباطن �إنمّ ا يتح ّقق يف ّ
ابتداء ،كما
ال�سالم–
ً
الظاهرّ � ،إما بتحكيم غريه –عليه ّ

وحكَ م كما فعله منافق قتله عمر� ،أو بقول �رصيح
فعل �أكرث املُنا ِفقني� ،أو بعد ما ُحكِّ م َ

رد احلكم� ،أو بفعل �رصيح يف ذلك كمنع خ�صمه من ا�ستيفاء ح ّقه� ،أو مبا ُي ِ
�شاكل
يف ِّ

مما ذُ ِكر ،بل حكَّ م ر�سول الله ،و�أم�ضى
ذلك ،ومل ي�صدر من ال
ّ
أن�صاري �شيء ّ
الرد،
حكمه ،حيث مل يراجع �إلى غريه بعد حكمه ،ومل ي�صدر منه قول �رصيح يف ّ

خ�صمه من اال�ستيفاء ،فهذه الأمور عن ر�ضا ين�س ُّد به باب الكفر ،لك َّنه
ومل مينع
َ

طبيعية عر�ضا عليه حني املنازعة واحلكم عليه
ر�ضا �شابه غ�ضب نف�ساين ،وح ّدة
ّ

على ما تقت�ضيه ّ
الب�رشية من غري اختيار فحركاه ح ّتى حماله على ما قال.
الطبيعة
ّ

وهو قول لي�س فيه رائحة الكفر ،بل �أدنى ما يكون فيه ترك الأدب ،و�أعاله �أن

يكون من قبيل احلوبة ،التي ت�سقط بال ّتوبة (�أ  )4فبعدما ُن�سج املقال يف حتقيق براءة �ساحة

وال�ضالل ،نقول :ولنا جواب ِ
ينف�صم به مراد ال�شّ به على جميع
ال
أن�صاري من �شائبة الكفر ّ
ّ
وينح ِ�سم عروق الأ�شكال على ّ
ال ّتقادير،
كل ال ّت�صادير ،وهو � ّأن كلمة } ُث ّم{ يف قوله
َ

ِ
املتخا�ص َمني
تعالىُ } :ث ّم ال يجدوا{ تنادي ب�أعلى �صوت ،و�أرفع نداء �أن ما �صدر من

ال�سالم� ،إنمَّ ا يعت ُّد
من قول دال على وجدان احلرج امل�ستلزم عدم ّ
الر�ضا بق�ضائه ،عليه ّ
ناز َعة( ،)1وحني املخا�صمة وم�صادق ًا حالة
به يف �إيجاب الكُ فر� ،إذا كان مرتاخي ًا وقت ا ُمل َ
والر�ضا ا ُملتيقِّن �أ َّنه ين�ش�أ من اختالل عقيدة و�سوءِ باطن.
االختيار ِّ

الرد؛ وهو ا�ستخدام �أداة العطف "ث ُّم"
((( هنا �إ�شارة جميلة من �صاحب الر�سالة �إلى مدخل لغوي يف ّ
التي ت�ستلزم ترك مهلة زمنية بني املطلوب يف املعطوف واملعطوف عليه ،مبعنى �أن الر�ضا باحلكم
ال ي�شرتط فيه �أن يكون مبا�رشة بعد �صدور احلكم ،ولو كان كذلك جليء بالفاء من �أجل التعقيب،
آين.
ولكن الله عز وجل يعلم ما يف النفو�س فجاء بـ"ث ُّم" لتنا�سب ما ي�ستلزم الغ�ضب ال ّ
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و� َّأما �إذا كان حالة املُنازعة ،وحني املُجادلة ،فال ُيعت ُّد به ،لليقني � َّأن �صدوره

طبيعية ،وطغيان نف�س ،ال �سيما وقت احلكم عليه َع ِقيب املُرافعة؛ لأ َّنه
عن ِح َّدة
ّ

ويجلب اال�ضطرار ،فال ريب � َّأن
زمان الغ�ضب .وعند الغ�ضب ُ�سلب االختيارُ ،

املتعمد به يف �إيجاب الكفر .وي�شهد على ذلك
أن�صاري من قبيل غري
ما �صدر من ال
ّ
َّ
أن�صاري ،ومل ُين َقل
الراوي بالغ�ضب وتعقيبه بالفاء ،حيث قال :فغ�ضب ال
ّ
ت�رصيح ّ

فيه �شيء (ب ُّ )4
يدل على وجدان احلرج مت�أخر ًا عن زمان عامل على الغ�ضب،
ملجئ �إليه ،على ما ا�ستدعاه العطف بكلمة ث ُّم ،ح ّتى ُي�ستدل به
ٍ
ومرتاخي ًا عن وقت

�ساطع على براءة
وبرهان
قاطع
على الكُ فر ،فالعطف بكلمة } ُث ّم{ دون الواو دليلٌ
ٌ
ٌ
ٌ

ذمته عن ُتهمة الكُ فر؛ النتفاء ما يقت�ضيه من وجدان احلرج والترَّ اخي املعت ّد به يف
َّ
أوجب الكُ فر ،لكان� ،صلى الله عليه و�سلم،
�إيجاب الكفر ،على � َّأن ما �صدر منه لو �
َ

يدل على �أ َّنه من قبيل الع�صيان واحلَ وبة
ال�سالمّ ،
�آخذَه به ،فعدم م�ؤاخذته ،عليه ّ
ال�ساقطتني بال َّتوبة.

والروايتان املذكورتان يف �صدر املقال م�سطورتان يف كتب املُح ِّدثني
ِّ
كالبخاري ،وم�سلم ،والبيهقي( ،)1وابن ماجة( )2وغريهم ،ر�ضي الله عنهم ،وعن
م�ؤلف هذه الر�سالة ال�رشيفة ،ال�شيخ الأجل واملر�شد الأكمل ،عبداملجيد ال�سيوا�سي،
�سلَّمه الله تعالى.

انتهت
((( البيهقي� :أبو عبدالرحمن حممد بن احل�سني ال�سلمي ،من رواة احلديث ،عالمة ثبت فقيه ولد �سنة
384هـ.
انظر ترجمته يف :الذهبي ،حممد بن �أحمد (ت748هـ)� ،سري �أعالم النبالء ،م�ؤ�س�سة الر�سالة،
.163/18 ،2001
((( ابن ماجة :حممد بن يزيد ،احلافظ الكبري احلجة �صاحب ال�سنن ،ولد �سنة 209هـ.
انظر ترجمته :الذهبي� ،سري �أعالم النبالء.278/13 :
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الدرا�سة
املطلب الثاينّ :
�أو ًال� :سبب نزول الآية:
�إن الوقوف على �سبب �أو �أ�سباب نزول �آيات القر�آن الكرمي مفتاح يفكك �أمامنا
كثري ًا مما ميكن �أن ي�ستغلق علينا من و�ضوح مق�صود الآية.
وهذا الأمر يزداد �أهمية ونحن ب�صدد احلديث عن �آية تتعلق مب�س�ألة غاية يف
الأهمية� ،أال وهي فرق ما بني الكفر والإميان املرتبط جانب منهما مبدى طاعة
النبي �صلى الله عليه و�سلم.
الزبري بن العوام
يقول
الواحدي يف كتابه �أ�سباب نزول القر�آن" :نزلت يف ُّ
ّ

وخ�صمه حاطب بن �أبي بلتعة ،وقيل :هو ثعلبة بن حاطب� .أخربنا �أبو �سعيد
عبدالرحمن بن حمدان قال� :أخربنا �أحمد بن جعفر بن مالك قال :حدثنا عبدالله

ابن �أحمد بن حنبل قال :حدثني �أبي قال :حدثنا �أبو اليمان قال :حدثنا �شعيب عن
ال
الزبري عن �أبيه� ،أنه كان ُيح ِّدث �أنه خا�صم رج ً
هري قال� :أخربين عروة بن ُّ
ّ
الز ّ

احلرة كانا
من الأن�صار قد �شهد بدر ًا �إلى النبي �-صلى الله عليه و�سلم -يف �شرِ َ اج
َّ

للزبريِ :
ا�سق ،ث ُّم �أر�سل �إلى
ي�سقيان بها كالهما ،فقال النبي –�صلى الله عليه و�سلم– ُّ

أن�صاري وقال :يا ر�سول الله� ،إن كان ابن عمتك .فتلون وجه
جارك .فغ�ضب ال
ّ

للزبريِ :
ا�سق ث ُّم احب�س املاء ح ّتى يرجع
ر�سول الله –�صلى الله عليه و�سلم -ث ُّم قال ُّ

للزبري ح َّقه ،وكان قبل
�إلى اجلَ در ،فا�ستوفى ر�سول الله –�صلى الله عليه و�سلم– ُّ

أن�صاري
فلما �أحفظ ال
الزبري بر�أي �أراد فيه ِ�س َعة لل
ذلك �أ�شار على ُّ
ّ
ّ
أن�صاري ولهّ ،
الزبري :والله ما
للزبري ح َّقه يف �رصيح احلكم ،قال عروة :قال ُّ
ر�سول الله ا�ستوفى ُّ

�أح�سب هذه الآية �أنزلت �إال يف ذلك.)1("...

((( الواحدي ،علي بن �أحمد (ت468هـ)� ،أ�سباب نزول القر�آن ،ت :ال�سيد �أحمد �صقر ،دار
الكتاب اجلديد ،ط.110-109/1 ،1969 ،1
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الكلبي عن �أبي
ثم يعر�ض الواحدي ل�سبب �آخر يف نزول الآية حيث يقول" :قال
ّ
ّ

يهودي خ�صومة،
�صالح عن ابن عبا�س :نزلت يف رجل من املُنا ِفقني كان بينه وبني
ّ

اليهودي :انطلق بنا �إلى حمم ٍد ،وقال املُنا ِفق :بل ن�أتي كعب بن الأ�رشف ،وهو
فقال
ّ
اليهودي � اّإل �أن ُي ِ
خا�ص َمه �إلى ر�سول الله –
�سماه الله تعالى الطّ اغوت .ف�أبى
ّ
الذي ّ

�صلى الله عليه و�سلم– فلما ر�أى املُنا ِفق ذلك �أتى معه �إلى ر�سول الله –�صلى الله
عليه و�سلم ،-فاخت�صما �إليه ،فق�ضى ر�سول الله –�صلى الله عليه و�سلم– لليهودي،

فلما خرجا من عنده لزمه املُنا ِفق .وقال :ننطلق �إلى عمر بن اخلطاب .ف�أقبال �إلى
ير�ض بق�ضائه،
عمر ،فقال اليهودي :اخت�صمنا �أنا وهذا �إلى حممد فق�ضى يل عليه فلم
َ

وزعم �أنه مخُ ِ
ا�صم �إليك وتعلق بي فجئت �إليك معه ،فقال عمر للمنافق� :أكذلك؟ قال:

نعم ،فقال لهما :رويد ًا ح ّتى �أخرج �إليكما ،فدخل عمر و�أخذ ال�سيف فا�شتمل عليه ،ث ُّم
ير�ض بق�ضاء الله
خرج �إليهما و�رضب به املُنا ِفق ح ّتى برد ،وقال :هكذا �أق�ضي ملن مل
َ
اليهودي ،ونزلت هذه الآية.
وق�ضاء ر�سوله ،وهرب
ّ

ال�سالم–� :إن عمر فرق بني احلق والباطل ،ف�سمي
وقال جربيل –عليه ّ
الواحدي عن �سبب نزول الآية و� ّأن الأمر فيها متعلّق
الفاروق( .)1هذا ما ذكره
ّ

اليهودي واملُنا ِفق ،وعدم قبول املنافق بحكم
أن�صاري �أو
باملخا�صمة بني الزبري وال
ّ
ّ
عمر بن اخلطاب.
بي �-صلّى الله عليه و�سلّم -وما كان من ّ
�سيدنا َ
ال ّن ّ

الواحدي رواية �ضعيفة ،و�ضعفها يت�أ ّتى من جهتني:
والرواية الثانية التي يثبتها
ّ

الأولى �أنها تخالف �إجماع الأئمة ال�ستة ،الذين ُيجمعون على الرواية الأولى ،الزبري

أن�صاري ،ومن جهة ثانية ،كما يقول ال�سيوطي :اخلرب غريب يف �إ�سناده"(.)2
وال
ّ

((( الواحدي� ،أ�سباب نزول القر�آن.110-109/1 ،
((( ال�سيوطي ،جالل الدين (ت911هـ) ،لباب النقول يف �أ�سباب النزول ،م�ؤ�س�سة الكتب الثقافية،
ط ،1بريوت– لبنان� ،2002 ،ص.83-82
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تعر�ض للآية وكلّهم يعيد
وهذا الذي ذهب �إليه
ّ
الواحدي ،ذكره كلّ من َّ
الق�صة ذاتها(� .)1إال �أن الإمام ّ
رجح رواية �أخرى ل�سبب نزول الآية
الط ّ
ربي ُي ِّ

الق�صة التي ذكرها الواحدي؛ حيث ذكر ّ
ربي �أن �سبب ال ّنزول يتعلق
الط ّ
مع ذكر ّ

باليهودي واملُنا ِفق اللَّذين ذكر الله �صفتهما يف الآية قبلها ،يف قوله تعالىَ } :و َما
ّ
�أَ ْر َ�س ْل َنا مِ ن َّر ُ�سولٍ ِ�إلاَّ ِل ُي َطا َع ِب ِ�إ ْذنِ ال َّلـ ِه َو َل ْو �أَ َّن ُه ْم �إِذ َّظلَ ُموا �أَن ُف َ�س ُه ْم َجاء َ
ا�س َت ْغ َف ُروا
ُوك َف ْ
ال َّلـ َه َو ْا�س َت ْغ َف َر َل ُه ُم ال َّر ُ�س ُ
ول َل َو َجدُوا ال َّلـ َه َت َّوا ًبا َّرحِ ي ًما{( ،)2وقد �أجمع �أهل ال ّتف�سري
على �أ ّنها يف املنافقني .حيث حتاكما �إلى كعب بن الأ�رشف وهو الكاهن ،املو�صوف

بالطاغوت يف الآية(.)3

ث ُّم ُيعلِّق ّ
ال�سبب� ،أعني
الط ّ
ربي على ن�ص ين�سبه �إلى �أبي جعفر مفاده �أن هذا َّ

ال ذلك ب�أن هذا ال�سبب �أدعى �إلى ال ّتتابع يف
اليهودي واملُنا ِفق� ،أولى بال�صواب ،مع ِّل ً
ّ
�سياق ق�صة الذين ابتد�أ الله اخلرب عنهم بقوله�} :أمل ت َر �إلى الذين يزعمون �أنهم{(.)4
ورغم هذا الذي ي�سوقه ّ
ربي وما ذهب �إلى ترجيحه �إال �أنه ال يرف�ض �أن
الط ّ

أن�صاري مما ا�شتملت عليه الآية لقوله :ف�إنه غري م�ستحيل
الزبري مع ال
تكون ق�صة ُّ
ّ

�أن تكون الآية نزلت يف ِح َّ�صة املحتكمني �إلى َّ
الطاغوت ،ويكون فيها بيان ما احتكم

أن�صاري"(.)5
الزبري و�صاحبه ال
فيه ُّ
ّ

أن�صاري� ،أو
الزبري مع ال
و�سواء كانت الآية يف ق�صة
اليهودي مع املُنا ِفق� ،أو ُّ
ّ
ّ
((( انظر ال�شافعي ،حممد بن �إدري�س (ت204هـ)� ،أحكام القر�آن ،حتقيق :عبدالغني عبداخلالق،
دار الكتب العلمية ،بريوت1400 ،هـ.30/1 ،
 ال�سيوطي ،لباب النقول يف �أ�سباب النزول.62/1 ،((( �سورة الن�ساء.64 :
((( انظرّ :
ربي ،جامع البيان يف ت�أويل �آي القر�آن.523/8 ،
الط ّ
((( انظر :ال�سابق نف�سه.524/8 ،
((( ال�سابق نف�سه.525–524/8 ،
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للق�صتني معاً .فهذا ال ُيغيرّ من داللة الآية الوا�ضحة على ال ّت�سليم بحكم ال ّنبي –�صلى
�شك فيه .فما ورد من �أ�سماء عند �أهل التف�سري
الله عليه و�سلم– والقبول دون �أدنى ٍّ
ال ُيغري من عموم املراد من الآية ،وهو ال ّن�ص على � ّأن طاعة النبي �-صلى الله عليه

و�سلّم -من الإميان� ،أو من مكمالته.

ولكن الأمر ال يقف عند هذا احل ّد ،بل يتجاوزه �إلى ما هو �أبعد من ذلك؛ وهو
ّ

ِ
�سياق اللّغة مبا ين�ضوي عليه من اجلو ال ّنف�سي والطبيعة الب�رشية عند
معاجلة الآية من
آين.
�سمى برد الفعل ال ّ
املُخا�صمة� ،أو ما ميكن �أن ُي ّ

ثاني ًا :ال ّلغة
تناول �أهل اللّغة الآية �إعراب ًا وتو�ضيح ًا كما فعل �أهل ال ّتف�سري وامل�شتغلون بعلوم

القر�آن؛ فذهب ال ّنحا�س �إلى �أن } ر ِّبك { خف�ض بواو الق�سم ،وهي بدل من الباء

مل�ضارعتها �إياها ،وجواب الق�سم } ال ي�ؤمنون ح ّتى ،{...و} يحكموك{ ن�صب بـ
()1
العكبرَ ّي ما �أوجزه ال ّنحا�س
ف�صل ُ
}ح ّتى { ،وعالمة ال ّن�صب حذف النون  .وقد ّ
بقوله} :فال وربك{ فيه وجهان:

�أحدهما� :أن } ال { الأولى زائدة ،والتقدير } :فور ِّبك ال ي�ؤمنون { .وقيل:
الثّانية زائدة ،والق�سم ُمعرتِ �ض بني ال ّنفي واملنفي.
ٍ
ل�شيء حمذوف ،تقديره :فال يفعلون ،ث ُّم قال:
والوجه الآخر� :أن } ال { نفي

وربك ال ي�ؤمنون.

بينهم :ظرف } َ
ل�ش َجر {� ،أو حال من } ما {� ،أو من فاعل } �شجر{ .
((( النحا�س� ،أبو جعفر �أحمد بن حممد (ت338هـ)� ،إعراب القر�آن ،حتقيق :د.زهري غازي
زاهد ،عامل الكتب ،مكتبة النه�ضة العربية ،ط.468/1 ،1988 ،3
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و} ُث ّم ال يجدوا { معطوف على } يحكموك { ،و} يف �أنف�سهم{ يتع َّلق بـ}يجدوا{
تعلّق الظرف بالفعل.

ال من
} حرجاً { مفعول } يجدوا{ ،ويجوز �أن يكون } يف �أنف�سهم { حا ً
(حرج) ،وكالهما على �أن } يجدوا { متعدية �إلى مفعول واحد ،ويجوز �أن تكون
متعدية �إلى اثنني و } يف �أنف�سهم { �أحدهما.
} مما ق�ضيت { �صفة لـ } حرج { ،فيتعلق مبحذوف ،ويجوز �أن يتعلق بـ
رجت من هذا الأمر.
}حرج { ،لأنك تقولَ :ح
ُ
و} ما { :يجوز �أن تكون مبعنى الذي ،ونكرة مو�صوفة ،وم�صدرية(.)1
كب ّي ،تردد عند من تعر�ضوا لهذه الآية �إعراب ًا
والع رَ
وهذا الذي ذهب �إليه ال ّنحا�سُ ،

وتركيب ًا لغوياً .وال �أريد هنا �أن �أ�ستعر�ض �أقوالهم ملا فيها من ال ّتكرار ،ولكني

التكيب
�س�أكتفي ب�أن �أعلّق على �أهم املظاهر اللّغوية يف الآية التي تك�شف عن جمال رّ
اللّغوي فيها.

مرة يف
�أ�شار –كما مر �سابقاً– بع�ض �أهل النحو لـ } ال { املكررة يف الآيةَّ ،

�أولها ث ُّم بعدها بكلمة تعود } ال { مرة �أخرى؛ وهذا الأمر يحتمل واحد ًا من �أربعة:

رد لكالم تقدمها؛ �أي يف الآية قبلها وهيَ } :و َما أَ� ْر َ�س ْل َنا
ال ّأول� :أن "ال" الأولى ّ
مِ ن َّر ُ�سولٍ ِ�إلاَّ ِل ُي َطا َع ِب ِ���إ ْذنِ ال َّلـ ِه َو َل ْو �أَ َّن ُه ْم ِ�إذ َّظلَ ُموا �أَن ُف َ�س ُه ْم َجاء َ
ا�س َت ْغ َف ُروا ال َّلـ َه
ُوك َف ْ
َو ْا�س َت ْغ َف َر َل ُه ُم ال َّر ُ�س ُ
عز
الرد عليهم من الله ّ
ول َل َو َجدُوا ال َّلـ َه َت َّوا ًبا َّرحِ ي ًما{ ،فجاء ّ
تاماً.
وجلّ بـ } ال { .وهنا يكون الوقف على } ال { وقف ًا ّ
((( العكربي� ،أبو البقاء ،عبدالله بن احل�سني (ت616هـ) ،التبيان يف �إعراب القر�آن ،و�ضع
حوا�شيه :حممد ح�سني �شم�س الدين ،دار الكتب العلمية ،ط ،1بريوت.296/1 ،1998 ،
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الثّاين� :أن } ال { الأولى تقدمت على الق�سم اهتمام ًا باملنفي ،لأن نفي الإميان
عنهم هنا يف حال رف�ضهم االن�صياع حلكم النبي� ،أولى من الق�سم ،ث ُّم كررت مرة

�أخرى بعد الق�سم ،ولو �أ ّنه �أ�سقطها لبقي معنى النفي يف الثّانية ،ولكن تذهب داللة

االهتمام .و�إن �أ�سقط الثّانية و�أبقى الأولى ،تبقى داللة االهتمام ولكن تذهب داللة
النفي مع الثّانية ،فكَ ُمل الأمران مع ًا بوجودهما معاً؛ ح ّتى يتح ّقق االهتمام والنفي.
واملنفي.
الثالث� :أن تكون الثّانية زائدة ،وال َق�سم ُمعترَ ِ �ض بني ال ّنفي
ّ

الرابع� :أن تكون الأولى زائدة ،وهذا وارد يف القر�آن كقوله تعالى} :ال
املعنوي يف �سياق
�أق�سم بيوم القيامة{( ،)1وهنا تتجلّى فيها القيمة اجلمالية لل ّتوكيد
ّ
الرد امل�ؤكّ د
الآية ،وعظم الأمر الذي جاءت من �أجله .فقد زعموا �أ ّنهم �آمنوا ،فجاء ّ

عز وجلّ  ،وهو العامل ببواطنهم ،بـ"ال النافية" ،ثم الق�سم ال�رصيح } فال
من الله ّ
وربك{ ال ينطبق عليهم الإميان؛ ملا تق ّدم من �صفاتهم يف الآيات قبلها.
�أما الأمر الآخر يف الآية فهو تغيرُّ �صيغة ال�ضمري يف } ور ِّبك { وهو ما يعرف
بااللتفات يف ال�ضمري .ففي الآية قبلها } لوجدوا { بال�ضمري الغائب ،ث ُّم ُع ِدل عنه

ال�ضمري يف الآية
يف الآية } فال وربك{ �إلى �ضمري املخاطب؛ وهذا فيه �إ�شارة �إلى ّ
قبلها } �أو جا�ؤوك {.

وهذا االلتفات يك�شف لنا جمالية يف الآية وحقيقة لغوية مفادها �أ ّننا ميكن �أن

بناء عليه �أن } ال{ يف الآية لي�ست زائدة و�إمنا جيء بها لنفي كالم �سابق ،كما
ّ
نقرر ً

العكبرَ ّي ،وك�أنه �أراد :جا�ؤوك لي�شهدوا �أ َّنك ر�سول الله ،ث ُّم ال يقبلون
ذهب �إليه ُ
ثم
بك حكماًَّ ،
فرد عليهم �شهادتهم بـ } ال { التي يف �أول الآية ،ال تقبل �شهادتهمّ ،

مما ذهب �إليه ابن ه�شام يف املغني(.)2
ابتد�أ بالق�سم } ور ّبك { .وهذا قريب ّ

((( �سورة القيامة.1 :
((( انظر :ابن ه�شام ،جمال الدين (ت761هـ) ،مغني اللبيب عن كتب الأعاريب ،حتقيق :حممد
حميي الدين عبداحلميد ،املكتبة الع�رصية ،بريوت.277-276/1 ،1991 ،

102

العدد اخلام�س والت�سعون

جملة جممع اللغة العربية الأردين

مرجعية
وعلى هذا يكون الوقف عليها تام ًا لربطها ب�سياق الآية قبلها .وكذلك
ّ

ال�ضمري يف }ي�ؤمنون{ الذي يعود �إلى الآية التي قبلها يف احلديث عن املنافقني.
ّ

�أما } ح ّتى { فال يخفى �أنها مبعنى } �إل��ى { �أي انتهاء الغاية ،مبعنى :لن
ح�سب ،بل وي�سلّموا لهذا
ي�صح �إميانهم ح ّتى يبلغوا الغاية يف قبول حكمك ،ولي�س هذا
ُ
ٍ
انقياد �إليه على م�ستوى القبول املرتبط باجلوارح من جانب العمل ،ث ُّم
احلكم ت�سليم
عما �صدر منك لهم.
ال يجدوا يف �أنف�سهم �شيئ ًا من عدم ّ
الر�ضى ّ

آين ،ويمُ يط
� ّأما } ُث ّم { فهي العاطفة ،وجميئها هنا ُيف�سرّ عظم الإعجاز القر� ّ
أن�صاري
بالزبري وال
اللّثام عن موطن �إ�شكال الآية� ،إن كان �سبب نزولها متعلق ًا ّ
ّ

ر�ضي الله عنهما.

و} يجدوا { حتتمل �أن تكون املتعدية ملفعول واحد� ،أو املتعدية الثنني ،وهي
هنا �إن كانت متعدية لواحد فهو } ح��رج�اً { ،و�إذا كانت متعدية الثنني فالأول
}حرجاً { ،والثّاين } يف �أنف�سهم { اجلار واملجرور.
و�إذا كانت املتعدية لواحد ،ف�شبه اجلملة "يف �أنف�سهم" �إما متعلقة بـ } يجدوا{ �أو
متعلقة مبحذوف حال من } حرجاً { ...لأن �صفة النكرة �إذا تق َّدمت عليها ف َن�صب
العكبرَ ّي �سابق ًا(.)1
على احلالّ � .أما "مما ق�ضيت" فال تخرج عما ذكره ُ

((( انظر:
 ّربي ،جامع البيان.525–253/8 ،
الط ّ
 الأندل�سي ،تف�سري البحر املحيط.297-296/3 ، ال�سمني احللبي� ،أحمد بن يو�سف (ت756هـ) ،الدر امل�صون يف علوم الكتاب املكنون ،حتقيقد�.أحمد حممد اخلراط ،دار القلم ،دم�شق ،د .ت .21–19/4
 القرطبي� ،أبو عبدالله حممد (ت671هـ) ،اجلامع لأحكام القر�آن ،حتقيق� :أحمد الربدوين و�إبراهيم�أطفي�ش ،دار الكتب امل�رصية ،ط.267-266/5 ،1964 ،2
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اخلال�صة
�إن ما جاء يف هذا املخطوط ،وبعد عر�ضه على كتب التف�سري و�أ�سباب النزول،
وربطه بالدر�س اللغوي ،يجعل الباحث يذهب �إلى �أن تف�سري اخلالف حول ت�أويل
هذه الآية ،وما ينبني عليه من �أحكام ال بد �أن يراعي الآتي:
أن�صاري ،فا�ستخدام } ُث ّم { هنا للعطف
الزبري وال
�إن كانت الآية خا�صة يف ُّ
ّ

أن�صاري من هذا احلكم.
النبي ،وبني موقف ال
ال بني القرار؛ �أي :حكم
يعطي فا�ص ً
ّ
ّ

نف�سي يعلمه الله يف طبيعة خلقه ،فمهما بلغ بهم
وهذا يك�شف عن مراعاة جانب
ّ
الب�رشية �شائبة عدم القبول وخا�صة يف
الإميان مبلغ ًا عظيم ًا �إال �أ ّنه يبقى يف ال ّنف�س
ّ

ف�سية م�ستخدم ًا
�ص القر� ّ
آين مراعي ًا احلالة ال ّن ّ
خما�صمة ُق�ضي فيها للخ�صم .فجاء ال ّن ّ

عز وجلّ يريد �أن يخربنا �أ ّننا يف املوقف ذاته ربمّ ا
حرف العطف } ُث ّم{ وك� ّأن الله ّ
ال نقبل باحلكم ،ولكن بعد هد�أة ال ّنف�س وانطفاء جذوة الغ�ضب ال ب ّد من العودة �إلى
بي �-صلى
جادة ّ
ال�صواب وال ّت�سليم باحلكم .ودليل ذلك � ّأن َمـن رووا حديث ال ّن ّ

بي �-صلى الله عليه و�سلّم -علّق على موقف
الله عليه و�سلّم -مل يذكروا � ّأن ال ّن ّ
بـ"تلون الوجه" ،وعليه
أن�صاري ،بل اكتفى بالغ�ضب الذي ُعبرِّ عنه يف احلديث
ال
ّ
ّ
ف�إن الآية تف�رس يف �سياق مكمالت الإميان.

و�إن كانت الآية يف املنافق واليهودي� ،أو يف عموم اخلطاب القر�آين ،فتف�رس
الآية الكرمية يف �سياق بيان نوازع الإميان ال غري ،ان�سجام ًا مع ما �سبق الآية وما
تالها من حديث عن املنافقني و�صفاتهم.
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ثبت امل�صادر واملراجع
.1

القر�آن الكرمي.

.2

الألو�سي� ،أبو الف�ضل (ت1270هـ) ،روح املعاين يف تف�سري القر�آن العظيم
وال�سبع املثاين ،دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت ،د .ت.

.3

الأندل�سي� ،أبو حيان (ت745هـ) ،تف�سري البحر املحيط ،درا�سة وحتقيق:
عادل �أحمد عبداملوجود ،وعلي حممد عو�ض ،دار الكتب العلمية ،بريوت،
ط.2001 ،1

.4

البخاري ،حممد بن �إ�سماعيل (ت256هـ)� ،صحيح البخاري،حتقيق:
د.م�صطفى ديب البغا ،دار ابن كثري ،بريوت ،ط.1987 ،3

.5

البغدادي� ،إ�سماعيل با�شا ،هدية العارفني �أ�سماء امل�ؤلفني و�آثار
امل�صنفني ،دار �إحياء الرتاث ،د .ت.

.6

الرتمذي ،حممد بن عي�سى (ت279هـ) ،اجلامع ال�صحيح �سنن الرتمذي،
حتقيق� :أحمد حممد �شاكر و�آخرون ،دار �إحياء الرتاث العربي ،بريوت،
د .ت.

.7

الرتياين ،جهاد ،مائة من عظماء �أمة الإ�سالم غريوا جمرى التاريخ ،دار
التقوى ،القاهرة ،ط.2010 ،1

.8

احلمد ،علي توفيق ،املعجم الوايف يف �أدوات النحو العربي ،مع يو�سف
الزعبي ،دار الأمل ،الأردن.1993 ،

.9

ابن حجر� ،شهاب الدين (ت852هـ) ،الإ�صابة يف متييز ال�صحابة ،املكتبة
الع�رصية ،بريوت ،ط.2012 ،1

 .10الذهبي ،حممد بن �أحمد (ت748هـ)� ،سري �أعالم النبالء ،م�ؤ�س�سة الر�سالة،
.2001
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الزركلي ،خري الدين ،الأعالم ،دار العلم للماليني ،ط.2002 ،15
.11
ّ

 .12الزيلعي ،جمال الدين (ت769هـ) ،تخريج الأحاديث والآثار الواقعة يف
تف�سري الك�شاف للزخم�رشي ،حتقيق :عبدالله بن عبدالرحمن ال�سيد ،دار ابن
خزمية ،الريا�ض ،ط1414 ،1هـ.
 .13ال�سمني احللبي� ،أحمد بن يو�سف (ت756هـ) ،الدر امل�صون يف علوم
الكتاب املكنون ،حتقيق د� .أحمد حممد اخلراط ،دار القلم ،دم�شق ،د.ت.
 .14ال�سيوطي ،جالل الدين (ت911هـ) ،لباب النقول يف �أ�سباب النزول،
م�ؤ�س�سة الكتب الثقافية ،ط.2002 ،1
 .15ال�شافعي ،حممد بن �إدري�س (ت204هـ)� ،أحكام القر�آن ،حتقيق :عبدالغني
عبداخلالق ،دار الكتب العلمية ،بريوت1400 ،هـ.
 .16ال�شعراوي ،حممد متويل (ت1998م) ،خواطر ال�شيخ حممد متويل
ال�شعراوي حول القر�آن الكرمي ،د.ت ،د.ط.
ّ .17
ربي ،حممد بن جرير (ت310هـ) ،جامع البيان يف ت�أويل القر�آن،
الط ّ
حتقيق� :أحمد حممد �شاكر ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط.2000 ،1

 .18عا�شور ،حممد الطاهر (ت1973م) ،التحرير والتنوير ،دار احلنون،
تون�س.1993 ،
 .19العكربي� ،أبو البقاء (ت616هـ) ،التبيان يف �إعراب القر�آن ،و�ضع حوا�شيه
حممد ح�سني �شم�س الدين ،دار الكتب العلمية ،بريوت ،ط.1998 ،1
 .20القرطبي� ،أبو عبدالله حممد بن �أحمد (ت671هـ) ،اجلامع لأحكام القر�آن،
حتقيق �أحمد الربدوين ،و�إبراهيم �أطفي�ش ،دار الكتب امل�رصية ،ط.1964 ،2
 .21الق�سطالين� ،أحمد بن حممد (ت923هـ)� ،إر�شاد ال�ساري ل�رشح �صحيح
البخاري ،املطبعة الأمريية ،م�رص ،ط1323 ،7هـ.
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 .22ابن كثري� ،إ�سماعيل بن عمر (ت774هـ) ،تف�سري القر�آن العظيم ،حتقيق
ال�سالمة ،دار طيبة ،ط.1999 ،2
�سامي بن حممد ّ

 .23كحالة ،عمر ر�ضا ،معجم امل�ؤلفني ،م�ؤ�س�سة الر�سالة ،ط.1993 ،1
 .24املحبي ،حممد �أمني ،خال�صة الأثر يف �أعيان القرن احلادي ع�رش ،املطبعة
الوهيبية1284 ،هـ.
 .25املح�سن ،عبدالله بن �صالح ،الأحاديث الأربعون النووية ،اجلامعة
الإ�سالمية ،املدينة املنورة.1984 ،
 .26ابن منظور ،حممد بن مكرم (ت711هـ) ،ل�سان العرب ،دار �صادر،
بريوت ،ط.2005 ،4
 .27النحا�س� ،أبو جعفر �أحمد (ت338هـ)� ،إعراب القر�آن ،حتقيق د.زهري
غازي زاهد ،عامل الكتب ،مكتبة النه�ضة العربية ،ط.1988 ،3
 .28ابن ه�شام ،جمال الدين (ت761هـ) ،مغني اللبيب عن كتب الأعاريب،
حتقيق :حممد حميي الدين عبداحلميد ،املكتبة الع�رصية ،بريوت.1991 ،
 .29الواحدي ،علي بن �أحمد (ت468هـ)� ،أ�سباب نزول القر�آن ،حتقيق :ال�سيد
�أحمد �صقر ،دار الكتاب اجلديد ،ط.1969 ،1
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The Collection of the Provisions of the Quran. Investigated
by: Ahmed El-Bardouni and Ibrahim Atfish. Darul-Kutub AlMasreyyah. 1964.
22. Ibn Katheer, Isma’il Ben Omar (774 AH). The Interpretation of
the Glorious Quran. Investigated by: Sami Bin Mohammed AlSalama, Dar Teeba, 1999.
23. Kahhaleh, Omar Reza. (1993). Dictionary of Authors. Al-Resala
Corporation.
24. Al-Mohibbi, Mohamed Amin. (1284 AH). The Essence of the
Impact of the 11th Century Figures. Al-Wahibeyyah Press.
25. Al-Muhsin, Abdullah Bin Saleh. (1984). Nawawi’s Hadiths.
Islamic University, Medina,
26. Ibn Manzoor, Muhammad Bin Makram (711 AH). The Arabic
Mother Tongue, Dar Sader, Beirut. 2005.
27. AnNahhas, Abu Jaafar Ahmad (338 AH). Parsing of the Quran,
Investigated by: Zuhair Ghazi Zahid, World of Books, Arab
Renaissance Library. 1988.
28. Ibn Hisham, Jamalud-Din (761 AH), Moghnil-Labib Ann Kotub
AL-Aareeb, Investigated by: Mohamed Mohyid-Din Abdul
Hamid, Modern Library, Beirut, 1991.
29. Al-Wahidi, Ali Bin Ahmed (468 AH). Reasons for the Descent
of the Quran, investigated by: AlSayyed. Ahmed Saqr. The New
Bookstore. 1969.
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12. Az-Zaylai, Jamalud-Din (769 AH). Attributing the Hadiths
and the Effects on Interpreting Al-Kashaf of Az-Zamkshari,
Investigated by: Abdullah Bin Abdur-Rahman Al-Sayed, Dar Ibn
Khuzaymah, Riyadh, 1414.
13. As-Sameen Al-Halabi, Ahmed Bin Yusuf (756 AH). Ad-Durrol
Masrson Fi Oloomil-Kitabil Maknoon; The Preserved Gems in
the Sciences of the Protected Book, Investigated by Ahmed
Mohammed Al-Kharrat. Darul-Qalam, Damascus, .D. T.
14. Al-Suyuti, Jalalud-Din (911H). The Core of the Transference in
the Causes of Descent. Cultural Books Corporation. 2002.
15. Al-ShafiEe, Muhammad Bin Idris. (204 AH). The Provisions of
the Quran, Investigated by: Abdul-Ghani Abdul-Khaliq. DarulKutub Al-Elmeyyah, Beirut, 1400 AH.
16. Al-Shaarawi, Mohamed Metwally. (1998). The Thoughts of
Sheikh Mohammed Metwally Al-Shaarawi on the Holy Quran.
17. ATtabari, Mohammed Bin Jareer. (310 AH). The Rhetoric
Collection in Interpreting the Quran; investigated by: Ahmed
Mohammed Shaker. Al-Resalah Corporation, 2000.
18. Ashour, Mohamed Et-Taher. (1973). Liberation and
Enlightenment, Darul-Hanoun, Tunisia, 1993.
19. Al-Qastalani, Ahmad Ibn Muhammad. (923 AH). ErshadusSari LiSharh Saheehil-Bukhari (Guidance of a Dawn-walker to
Explain Al-Bukhari Book). Al-Amireyyah Press, Egypt. (1323
AH).
20. Al-Akbari, Abul-Baqaa’ (616 AH). At-Tebyan Fi EhraabilQuran (The Interpretation of Parsing the Quran). Prepared by
Muhammad Hussein Shamsud-Din. Darul-Kutub Al-Elmeyyah,
Beirut,1998.
21. Al-Qurtobi, Abu Abdullah Muhammad Ben Ahmad (671AH).
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