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  مجهورية السودان
  وزارة التعليم العايل والبحث العلمي

  والعلوم اإلسالميةالقرآن الكريم جامعة 
  كلية الدراسات العليا والبحث العلمي

  دائرة القرآن الكريم والدراسات اإلسالمية
  شعبة التفسري
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  .أوعية كتاب اهللا العظيمإلى أهل القرآن 

ومصابيح الدجى الذين سخروا حياتهم  ،أعالم الهدىعلماء األمة إلى و
  وجهودهم 

  .�حمد وسنة نبيه م في كتابه تعالى لبيان مراد اهللا
  .وجنتي ،إلى مقام والدتي السامي، درة حياتيو
إلى مقام والدي الحبيب الذي رباني وأدبني، وتحمل وعثاء الحياة من أجل و
  رعايتي 

   .أنا وإخوتي وتعليمي
   .إلى مقام خالتي التي ساهمت في تربيتيو
إلى إخواني وأخواتي وأقاربي الذين بذلوا جهوداً مشكورة في مسيرتي و

  . ةالعلمي
إلى زوجتي اللتين كانتا وراء تذليل الصعاب، ورعاية األبناء، مما شدني و
  لمواصلة 

  .المسير، واالستعالء على عوائق التقصير
  .إلى أوالدي فلذات كبدي ومصدر عزيمتي حال غيابيو

َفي إنجاز هذا العملوكل من ساهم معي  وإلى كل من له فضل علي.  
 . تواضعملهذا الجهد ا هديإليهم جميعاً أ
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هو  ،الحمد هللا حمداً يليقُ بجالله وكماله، المتفضِل بمنه وإحسانه، ال أحصي ثناء عليه

 - �محمد  -كما أثنى على نفسه، هداني للدين القويم، وجعلني من أمة خير المرسلين
 ووفقني لطلب العلم الشرعي، وأعانني على إنجاز هذا البحث، ونعمه علي ال تحصى،
له الحمد كثيراً، فهو أحقُ من عبد، وأكرم من أعطى، وأرأف من ملك، أسأله أن 

  .يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، ومقرباً إلى جنات النعيم
وعلى رأسها فضيلة  ،كما أتقدم بالشكر الجزيل والثناء الجميل لجامعة اإليمان

   .الجامعة عبد المجيد بن عزيز الزنداني رئيس/ د.شيخي العالمة أ
جامعة القرآن الكريم والعلوم اإلسالمية وعلى كما أخص بالشكر والثناء الوفير    

المباركة التي مدير هذه الجامعة  سليمان عثمان محمد/ البروفيسورفضيلة رأسها 
أسأل اهللا العلي القدير أن يجعلها فوتسجيلي طالباً في الدراسات العليا، تفضلت بقبولي 

 ،وأمنه ،إليمان إلى يوم الدين، وأن يحفظ على السودان الحبيب دينهمناراً للعلم وا
   .واستقراره

قاسم بشرى / الدكتوركما أتقدم بالشكر الجزيل ألستاذي الحبيب وشيخي القدير 
وحسن أخالقه،  ،غمرني بفضلهفحميدان، الذي تكرم بقبول اإلشراف على رسالتي، 

، الواسع في طباعه، الغزير في علمه، كما فكان نعم األستاذ المتواضع سجية بال روية
لم يكن فهو أشكر له ما أوالني به من اهتمام كبير، ومنحني من وقته وعلمه الكثير، 

والموجه، أسأل من اهللا العلي القدير  ،عالماً فحسب، بل كان نعم األب، ونعم المربي
 الجليلين بالشكر الجزيل للشيخين أكللأن يجزل له المثوبة في الدارين، كما 

/ شيخي الدكتور وفضيلةمبارك محمد أحمد رحمة، / الشيخ الدكتور فضيلة :المناقشين
اللذين تفضال بقبول مناقشة هذه الرسالة، وعلى ما السر الطاهر محمد الماحي، 

سيقدمانه من تصويب، وتقويم ستكون درراً وحلالً تزين البحث وتكمله، أسأل اهللا أن 
عبد اهللا عبد الرحمن / أستاذي القدير البروفيسور أشكر كمايجزيهما خير الجزاء، 
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الزبير الذي كان له قصب السبق في تعليمي وإعانتي مع تواضعٍ، وإنكارٍ لما يقدمه، 
   .أسأل اهللا أن يجزل له المثوبة في الدارين

واهللا  ،وأعانني على إنجاز هذه الرسالة ،أتقدم بالشكر لكل من ساهم معيكما  
  .الموفق
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  :اشتملت الرسالة على بابين وخاتمة على النحو اآلتي

  :فقد تناولت فيه التعريف بمفردات البحث وذلك في فصلين: א���
�א�ولא���
�א�ولא���
�א�ولא���
�א�ول��������������������
على تعريف التفسير، وأنواعه، واتجاهاته، وتعريف القرآن  الفصل األولاحتوى 

  .لجمل القرآنيةالكريم، والجملة القرآنية، والوصل، والفصل، والتكرار في ا
في تفسير  هعلى تعريف التأسيس، وبيان قاعدته، وأهميت: الفصل الثانيواحتوى 

الجملة القرآنية، أو الترجيح به عند المفسرين، كما احتوى على تعريف التوكيد، 
  .وأغراضه البالغية، والتوكيد في الجملة القرآنية

� ���و ���و ���و ���א�����و 
�א�����א��� 
�א�����א��� 
�א�����א��� 
ية على ضوء قاعدة التأسيس فقد تناولت فيه األمثلة التطبيق WWWWא���
ثة طريقة الترجيح بينها وذلك في ثالوالتوكيد، والقرائن التي يمكن أن تحتف بذلك، و

  :فصول على النحو اآلتي
على الجمل القرآنية التي تكررت بنفس اللفظ واخْتُلفَ في  احتوى :الفصل األولف

ر من مرة، والجمل معناها، والجمل القرآنية التي تكررت في السورة الواحدة أكث
  .القرآنية التي اختلف لفظها واخْتُلفَ في تكرار معناها

فقد احتوى على أثر القرائن في ترجيح قاعدة التأسيس على بعض : الفصل الثانيوأما 
قواعد التفسير التي منها إرجاع الضمير إلى ما يفيد التأسيس أولى من إرجاعه إلى ما 

حمله عن التأسيس فهو األولى، والعموم بعد يفيد التوكيد، ونفي الضد إن صح 
الخصوص يفيد التأسيس، والحمل على المجاز إن أفاد التأسيس حمل عليه إن دل عليه 

  نص 
  .أو قرينة
محتوياً على التوكيد في الجمل القرآنية، ومشتمالً على كل من : الفصل الثالثوجاء 

نفي الضد، والتوكيد بالتذييل، التوكيد في تكرر األلفاظ والمعاني، والتوكيد للجمل ب
 . والتوكيد بورود الخاص بعد العام، ثم ختمت الرسالة بأهم النتائج والتوصيات
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، الرشيد األمر إلى بتوفيقه ودعانا، المجيد بالقرآن األمم على شرفنا الذي هللا الحمد

سديد، ، وأسس به اإليمان على األمر الالعنيد وتحريف الجهول تغيير من وحفظه
 حكيم من تنزيل خلفه من وال يديه بين من الباطل يأتيه الوأكده بالوعد والوعيد، 

، من تمسك به نجا بالوعد األكيد، ومن تركه هلك يوم الوعيد، وأصلي وأسلم حميد
على المبعوث رحمة للعالمين، وإمام المتقين، وسيد الغر المحجلين، وآله وصحبه 

  .أجمعين
  :أما بعد

ما يمثله  ،فضالً عن عالمٍ ،علمٍ فضالً عن طالبِ ،يخفى على مسلمفإن مما ال 
المسلمين، فهو المعجزة الخالدة والدستور الدائم الذي فيه خبر  القرآن الكريم في حياة

من قبلنا ونبأ من بعدنا، وهو الفصل ليس بالهزل، وهو الصراط المستقيم، والنهج 
�X�W�mO�P�Q�R�S القويم، من تمسك به هدي إلى صراط مستقيم،

T�U����l )ونظراً لهذه األهمية فقد كان القرآن الكريم قبلةَ العلماء والباحثين )١ ،
ينهلون من مورده العذب الذي ال يتكدر وال ينقطع، وعليه فقد توجهت مستعيناً باهللا 

تفسير الجملة القرآنية في ضوء : (تعالى أن أدلو بدلوي بين الدالء فقمت بدراسة
فكان هذا الموضوع من األهمية بمكان حيث رأيت المفسرين حتى ) أكيدالتأسيس والت

أهل الرواية منهم إذا لم يجد في اآلية أثراً مال إلى التفسير بحسب قاعدة التأسيس 
ومن خالل البحث سيتبين للقارئ الكريم أهمية األخذ بهذه القاعدة العظيمة ، والتأكيد

  أقوال المفسرين،في تفسير القرآن الكريم، والترجيح بين 
  . واهللا المستعان 
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  :تيةوتتمثل مشكلة البحث في األسئلة اآل
بين أقوال ترجيح تفسير القرآن الكريم، والهل للجانب البالغي دور في   -١

  .المفسرين
تأكيد دور في تحديد هل ِلاختالف الجملة القرآنية بين كونها للتأسيس أو لل  -٢

  .الجملة معنى

 .نفس المعنى للجملة السابقة ُلمحهل تكرار الجمل القرآنية تَ  -٣

 .ما هي عالقة قاعدة التأسيس بقواعد التفسير األخرى -٤

 .ما هي الثمار المرجوة من تفسير الجملة القرآنية في ضوء التأسيس والتأكيد -٥

  


�ب ا����ر ا�����ع: ����ً��  .أ

  .إبراز دور التأسيس والتأكيد في التفسير  -١
 .وف على نوع من أنواع إعجاز القرآن الكريم في التفسير البالغيالوق  -٢

الكشف عن أسرار النكت البالغية في الجمل القرآنية من خالل التأسيس   -٣
 .والتأكيد

االطالع على آراء المفسرين واالستفادة منها لفهم كتاب اهللا وخاصة من   -٤
 .الناحية البالغية في علم المعاني

 .تأسيس أو التأكيد في الجمل القرآنيةتوضيح ثمرة األخذ بال  -٥

معرفة ما ترجح من األحكام واألخبار في القرآن الكريم بواسطة إعمال هذه   -٦
 .القاعدة

إيجاد مرجع متخصص يقف على الجمل التأسيسية والجمل التوكيدية ليسهل   -٧
 .والرجوع إليه في هذا الشأن ،االستفادة منه

 .بل حسب علمي واطالعين هذا الموضوع لم يفرد بالبحث من قإ  -٨
  

  .أه�� ا�����ع: ��� ً�
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بيان دور التأسيس والتأكيد في تفسير الجملة القرآنية، والترجيح بين أقوال   -١
 .المفسرين بهذه القاعدة

  دور التأسيس في فهم المسائل الواردة في القرآن الكريم سواء كانت فقهية   -٢
 .أو أصولية أو من أخبار األمم الماضية

جع متخصص يقف على الجمل التأسيسية والجمل التوكيدية ليسهل إيجاد مر  -٣
 .االستفادة منه والرجوع إليه في االتجاه البالغي للتفسير

م القرآني المتعلق بعلم المعاني والذي ندرسه من النظالكشف عن أسرار   -٤
  .خالل الجملة التأسيسية والجملة التوكيدية

  

  . ا�'را��ت ا�%�ب$: راب"ً�

والزمخشري وابن عطية ضوع تناوله المفسرون كاإلمام الطبري هذا المو   
والرازي والبيضاوي وابن عاشور وغيرهم، ولكن كمتفرقات وإشارات ونكت بالغية 

قاعدة التأسيس والتأكيد لتفسير اآليات القرآنية،  استخدموافي مصنفاتهم، كما 
ة العنكبوتية اإللكترونية ولقد اطلعت في المكاتب العامة والشبكوالترجيح بين األقوال، 

ؤلفات قريبة من وقد وجدت م ،فلم أجد حسب علمي دراسة متخصصة في ذلك )النت(
  :هذا الموضوع منها

لتاج القراء محمود بن حمزة بن نصر الكرماني  أسرار التكرار في القرآن  -١
دار االعتصام بدون / عبد القادر أحمد عطا، ط: ، تحقيق)هـ٥٠٥:(ت

 ،صفحة مقاس صغير) ٢١٣(ب صغير عدد صفحاته تأريخ الطبع، كتي
جزة تناول فيه اإلمام الكرماني بعض ما تكرر من آي القرآن بصورة مو

ولكن حسبه أنه من أوائل  تكاد تكون قليلة جداً جداً، وفائدته بالنسبة لبحثي
: بار الهمذاني المعتزلي تمن تكلم في هذا الفن بعد القاضي عبد الج

 ).هـ٤٧١: (بد القاهر الجرجاني تع والعالمة) هـ٤١٥(
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وأثره في الدراسات البالغية،  بالغة القرآن في آثار القاضي عبد الجبار  -٢
هـ، مطبعة دار ١٣٩٣عبد الفتاح الشين، في عام / رسالة دكتوراه للطالب

ميدان األزهر الشريف، وقد تكلم فيها الباحث عن جميع أنواع -القرآن
ار وتطرق إلى تكر" اإلشباع في الجمل" البالغة القرآنية، ومن ضمن ذلك
أو للتأكيد في حوالي خمس  -التأسيس -الجمل وأنه قد يكون لالستئناف

عشرة صفحة، وضرب مجموعة من األمثلة على ذلك، ودراستنا 
متخصصة في مواطن التكرار بجميع أنواعه في الجمل وفي غير التكرار 

 .الخ...لخصوص ونفي الضدمما له عالقة بالتأسيس والتأكيد من العموم وا

، رسالة دكتوراه مقدمة خصائص بناء الجملة القرآنية وداللتها البالغية  -٣
 -هـ١٤١٩إبراهيم علي الجعيد في جامعة أم القرى عام / من الطالب

ة، وقد م، تكلم في الباب األول منها حول التأكيد، وداللته البالغي١٩٩٩
ن التوكيد النحوي والتوكيد كيد والخالف بياستفدنا منه في دواعي التو

 . البالغي

دراسة نظرية تطبيقية رسالة ماجستير  قواعد الترجيح عند المفسرين  -٤
جامعة اإلمام محمد  -على بن حسين الحربي من كلية أصول الدين/ للطالب

 -هـ ١٤١٧وقد كانت أول طبعة للرسالة عام  الرياض،بن سعود في 
 . م١٩٩٦

أسيس والتأكيد ووضح أن المفسرين استخدموا هذه تناول فيها الباحث قاعدة الت
القاعدة في تفسير القرآن وفي الترجيح بين أقوال المفسرين وضرب مجموعة 

  . من األمثلة في عجالة سريعة
أما دراستنا لهذه القاعدة فقد استوعبت تطبيقات القاعدة بشيء من     

قهية والمسائل التفصيل كما رجح الباحث بواسطتها كثير من األحكام الف
  .الخبرية كما سيأتي الحقاً إن شاء اهللا تعالى

  

�ً%��� :�  .�*() ا�'را
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أتـبعتُ في هذه الدراسة المنهج االستقـرائي والتحليلي واالستنباطي على النحو  
  :اآلتي
  .استقراء آراء المفسرين في المسألة وأدلتهم على ذلك  -١
  قرآنية بين كونها تأسيسية حررت محل النزاع بين المفسرين في الجملة ال  -٢

 .أو توكيدية ووضحت سبب الخالف

 .قمت بالتوثيق والعزو لآليات واألحاديث واألقوال إلى مظانها  -٣

  .أعزو اآلية في بداية األمثلة ثم أكررها في المثال معتمداً على العزو السابق  -٤

لي نسبت القول إلى قائله من مصدره األصلي إال في حال فقدان المرجع األص  -٥
 .فنستأنس بالموجود

قمت بتقسيم البحث إلى فصول ومباحث ومطالب بطريقة اجتهادية لتسهل على   -٦
 .القارئ والباحث استخراج المعلومة المطلوبة لديه

 .فإنما أذكر اسم الكتاب والصفحة فقط تكرر االستشهاد من أي مرجعإذا   -٧

الصحابة  ترجمت لألعالم اللذين وردت أسماؤهم في صلب البحث، ما عدا  -٨
 .والمفسرين المعاصرين وأئمة المذاهب المعتبرة عند المسلمين

 .إن وجدت قمت بالترجيح بين آراء المفسرين مع بيان أدلتهم  -٩

 : استخدمت أثناء البحث بعض الرموز طلباً لالختصار، وهي كما يلي  -١٠

  .السنة الميالدية: تعني) م. (السنة الهجرية: تعني) هـ(الطبعة، : تعني) ط(
: تعني) ص. (ال يوجد تأريخ الطبعة أو دار الطباعة أو هما معاً: تعني) بدون(

 . رقم الصفحة

قمت بوضع فهارس عامة للبحث، وكل ما يتعلق بفنياته من النواحي الشكلية   -١١
   .ه بسهولةوالتنظيمية حتى يسهل الرجوع إلى جزئيات

  


ود ه� ا�
را��: ً���د��.  

  :هذه الدراسة محدودة بحدين 
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هل تفيد التأسيس أم  ،البحث يدور حول الجمل القرآنية: الحد الموضوعي: الًأو
هل الجملة المتأخرة تأسيسية أتت بمعنى جديد لم يعلم من الجملة : التوكيد بمعنى

  تؤكد ما قبلها؟أم جملة  ،السابقة
وبعض  ،تناولها الباحث في بحثه كتب التفسيرالمراجع التي : الحد المرجعي: ثانياً
  . األحاديث من مظانها من كتب الحديث والتخريجسيقوم بتخريج البالغة، و كتب

  

���ت ا��� وا��� ا�����: ����ً���  :ا�

  .سعة الموضوع وتشعب أطرافه  -١
صعوبة الحصول على بعض المراجع المتخصصة في التفسير   -٢

  .البالغي
  

�ً�   :ه� ا�
را�� ه#"!:  ��

المشتملة على مشكلة البحث وأسباب اختيار بعد ذكر المقدمة  - تتكون هذه الدراسة  
الموضوع وأهميته والدراسات السابقة والمنهجية البحثية التي سيتم السير عليها، 

من بابين وخاتمة وفهارس  -وحدود هذه الدراسة والصعوبات التي واجهت الباحث
  :على النحو اآلتي

  ا���ب ا%ول
  تـ�)یـ+ �*ـ)دات ا��'�

  :وفيه فصالن 
  .ت�)ی+ ا��*4#) وا��123 ا�0)/ن#�: ولا�*�! ا%

  :وفيه مبحثان
  .أنواعه، واتجاهاته: التفسير: المبحث األول

  :وفيه ثالثة مطالب
  .تعريف التفسير لغة واصطالحاً: المطلب األول
  .أنواع التفسير: المطلب الثاني
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  .اتجاهات التفسير: المطلب الثالث
  

  . عند البالغيين تعريف القرآن وأقسام الجمل: المبحث الثاني
  :ثالثة مطالبوفيه 

  .تعريف القرآن لغة واصطالحاً: المطلب األول
  .الجملة القرآنية وأقسامها عند البالغيين: المطلب الثاني
  .الوصل والفصل والتكرار في الجمل القرآنية: المطلب الثالث

  


 ا�2*4)ی9 وا���آ#
 ا���7#6: ا�*�! ا��5ن��:.  
  :وفيه مبحثان
  .التأسيس وأهميته عند المفسرين: ولالمبحث األ

  :وفيه ثالثة مطالب
  .تعريف التأسيس لغة واصطالحاً: المطلب األول
  .قاعدة التأسيس عند المفسرين: المطلب الثاني
  .أهمية التأسيس وفوائده في تفسير القرآن: المطلب الثالث
  .كيد وأغراضه البالغيةالتو: المبحث الثاني

  :ثالثة مطالبوفيه 
  .كيد لغة واصطالحاًتعريف التو: لب األولالمط

  .كيد البالغيةأغراض التو: المطلب الثاني
  .عند المفسرين بالجمل كيدالتو :المطلب الثالث

  
  ا���ب ا��5ن�

  ا���7#6 وا��7آ#
 ;� ا��123 ا�0)/ن#�
  :وفيه ثالثة فصول

  .ا���7#6 ;� ت")ار ا%�*�ظ وا���2ن�: ا�*�! ا%ول
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  :وفيه ثالثة مباحث
  . ف في معناهواختُل ،التأسيس فيما تكرر بلفظه: لمبحث األولا

  : وفيه مطلبان
  .التأسيس فيما تكرر بلفظه واختلف في معناه متصالً: المطلب األول
  .التأسيس فيما تكرر بلفظه واختلف في معناه منفصالً :المطلب الثاني
  .التأسيس في تكرار جملة بعينها في السورة: المبحث الثاني

  :ه مطلبانوفي
  .التأسيس في تكرار جملة بعينها في السورة متصالً: المطلب األول
  .التأسيس في تكرار جملة بعينها في السورة منفصالً: المطلب الثاني
  . التأسيس فيما اختلف لفظه واختلف في معناه: المبحث الثالث

  :وفيه مطلبان
  .ه متصالًالتأسيس فيما اختلف لفظه واختلف في معنا: المطلب األول
  .التأسيس فيما اختلف لفظه واختلف في معناه منفصالً: المطلب الثاني

  

  .#6ا���7ا�'2! :1@  أ ) ا�0)ا<9 ;� ت)�#=: ا�*�! ا��5ن�
  :وفيه مبحثان

  .إعادة الضمير إلى ما يفيد التأسيس، والتأسيس بنفي الضد: المبحث األول 
  : وفيه مطلبان

   .ما يفيد التأسيس هو األولىإعادة الضمير إلى : المطلب األول
  .نفي الضد إن أمكن حمله على التأسيس فهو األولى :المطلب الثاني

  .وفي األخذ بالمجاز التأسيس في التعميم بعد التخصيص،: المبحث الثاني 
  :وفيه مطلبان

  .التأسيس في التعميم بعد التخصيص: المطلب األول
  .تأسيساألخذ بالمجاز إن دل على ال: المطلب الثاني
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  .ا�0)/ن#� ا��7آ#
 ;� ا�23!: ا�*�! ا��5��
  :وفيه مبحثان

  .وبنفي ضدها ،كيد بتكرار الجملةالتو: المبحث األول
  :وفيه مطلبان

  .كيد بتكرار الجملةوالت: المطلب األول
  .كيد للجملة بنفي ضدهاالتو: المطلب الثاني
  .كيد بالتذييل، وورود الخاص على العامالتو: المبحث الثاني
  :وفيه مطلبان

  .التوكيد بالتذييل: المطلب األول
   .ورود الخاص على العامبكيد التو: المطلب الثاني

  

  : ا��Aت�2
 .وقد احتوت على أهم النتائج والتوصيات

  

  : ا�*��رس
ذيل الباحث بحثه بفهارس كاشفة لتيسير الوصول إلى ما يبتغيه القارئ والباحث 

  :فهارس هي ستةمما ورد في البحث وقد بلغت 
  .فهرس اآليات  - أ

 .فهرس األحاديث  - ب

 .فهرس اآلثار   - ج

 .فهرس األعالم -د

 .فهرس المصادر والمراجع هـ

  .فهرس الموضوعات -و
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�א��B�Cא�ولא��B�Cא�ولא��B�Cא�ولא��B�Cא�ول �� �� �� �
(CGوא��H��2�!א���"#
$%(CGوא��H��2�!א���"#
$%(CGوא��H��2�!א���"#
$%(CGوא��H��2�!א���"#
$%�ًF�ًF�ًF�ًF  

  

Jًو>Jًو>Jًو>Jًو>�W�W�W�W�Hא���K�2�!א���Hא���K�2�!א���Hא���K�2�!א���Hא���K�2�!א��WWWW� �� �� �� �
  .تدور معاني التفسير حول الكشف، واإليضاح، والبيان للشيء 

 بيانِ على تدلُّ واحدة كلمة والراء ،والسين ،الفاء) رسفَ(«: )١(قال ابن فارس
ه شيء٢(»وإيضاح(.   

 وتَفْسره بالكَسر يفسره الشيء فَسر ،البيان :الفَسر) فسر(«: )٣(وقال ابن منظور
 كشف :الفَسر ،)٤(mG�Hl :وجل عز وقوله...َأبانه :وفَسره فَسراً بالضم

 يفَسره َأن سَألته َأي ،كذا واستَفْسرتُه، لالمشْك اللفظ عن المراد كَشف والتَّفْسير المغَطّى
  . )٥(»لي

                                                 

هو أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا بن حبيب الرازي، ولد في قرية كرسفة، منطقة رستاق  -١
 ، كان من الرحالة في طلب العلم، توفى سنة خمسنزيل همذانالزهراء، كان أحد أئمة اللغة األعالم 

، شمس الدين أبو عبداهللا محمد سير أعالم النبالء: انظر ،بالري ودفن بها رةوتسعين وثالثمائة للهج
 .)بدون(مجموعة بإشراف شعيب األرناؤوط، مؤسسة الرسالة، : تحقيق، ١٧/١٠٣ بن أحمد الذهبي

عبد السـالم محمد هارون، دار الفكر، : ، تحقيق٤/٤٠٢معجم مقاييس اللغة، أحمد بن فارس  -٢
 . هـ١٣٩٩

د بن مكرم بن علي بن أحمد األنصاري األفريقي ثم المصري أبو الفضل يعرف بابن هو محم -٣
منظور، ولد سنة ثالثين وستمائة، بمصر وقيل في طرابلس، خدم في ديوان اآلثار بالقاهرة ثم ولي 
القضاء في طرابلس ثم رجع إلى مصر ومات فيها سنة إحدى عشرة وسبعمائة وترك من مختصراته 

 بن البن حجر، أبي الفضل أحمد الثامنة، المائة أعيان في الكامنة الدرر: انظر ،مجلدبخطه خمسمائة 
 -هـ ١٣٩٢ الهند، -أباد حيدر ،العثمانية المعارف دائرة ،  مجلس٢/١٠٧ الشافعي العسقالني علي

 .ضان المعيد عبد محمد: تحقيق الثانية،/ط م،١٩٧٢

 .٣٢: الفرقان -٤

 .األولى/بيروت، ط –، دار صادر ١١/١٢٨بن منظور األفريقي  لسان العرب، محمد بن مكرم - ٥



 ٢١

 أسهل فظبل الشيء عن والعبارة ،والكشف ،االستبانة«: بأنه التفسيروعرف 
  .)١(»األصل لفظ من وأيسر

والكشف  ،واإليضاح ،هو البيان: وخالصة القول أن معنى التفسير في اللغة
  . بلفظ أسهل وأيسر

  

�ً+.�D�ً+.�D�ً+.�D�ً+.�D�W�W�W�WL(CGJא�K�2�!א��L(CGJא�K�2�!א��L(CGJא�K�2�!א��L(CGJא�K�2�!א��WWWW  

 على المنزل اهللا كتاب فهم به يعرف علمهو  :التفسير«: )٢(قال اإلمام الزركشي
 علم من ذلك واستمداد ،كمهوح ،أحكامه واستخراج ،معانيه وبيان، � محمد نبيه
 لمعرفة ويحتاج ،والقراءات ،الفقه وأصول ،البيان وعلم ،والتصريف ،والنحو ،اللغة

  .)٣(»والمنسوخ والناسخ ،النزول أسباب

 يصرح بأنلم أطلق الفهم ولم يبين ضوابطه، وويرى الباحث أن الزركشي   
كرر بعض المعاني ، وفي التقريروال  ،وال في الفعل ،السنة مفسرة ال في القول

  . داخلة في علم اللغة كلهافالنحو والتصريف وعلم البيان 

                                                 

 .١١/١٢٨البن منظور  لسان العرب -١

 ،بدر الدين أبو عبد اهللا محمد بن بهادر بن عبد اهللا المصري الزركشي الشافعي اإلمام المصنفهو  -٢
 دين البلقينيوسراج ال ،جمال الدين األسنوي :وأخذ عن الشيخين ،ولد سنة خمس وأربعين وسبعمائة

سنة أربع وتسعين  ،توفي بمصر ودفن بالقرافة وكان رحالة في طلب العلم، وكثير التصانيف،
في أخبار من ذهب،  وشذرات الذهب ،١/٤٧٩الدرر الكامنة في أعيان المائة الثمنة: انظر ،وسبعمائة

ناؤوط، ومحمود عبد القادر األر: ، تحقيق٦/٣٣٤ العكري الحنبلي ابن العمادعبد الحي بن أحمد 
 .هـ١٤٠٦/دمشق، ط -األرناؤوط، دار ابن كثير

  ، دار إحياء الكتب العربية١/١٣البرهان في علوم القرآن، بدر الدين محمد بن عبد اهللا الزركشي  -٣
 .هـ١٣٧٦األولى / ط 
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 ،وأقاصيصها ،وشؤونها ،اآليات نزول علم« :التفسير: )١(وقال اإلمام السيوطي
، وناسخها ومتشابهها ،ومحكمها ،ومدنيها ،مكيها ترتيب ثم فيها، النازلة واألسباب
 ،وحاللها ،ومفسرها ،ومجملها ،ومقيدها ،ومطلقها ،وعامها ،وخاصها ،ومنسوخها
   .)٢(»وأمثالها ،برهاوع ،ونهيها ،وأمرها ،ووعيدها ،ووعدها ،وحرامها

وترتيب فروع القرآن من  ،مام السيوطي ركز على أسباب النزولويبدو أن اإل
الخ، ولم يهتم بجانب التفسير المشتمل على الفهم ...ومتشابه ،ومحكم ،ومكي ،مدني

   .البيانو
 بألفاظ النطق كيفية عن فيه يبحث علم«: وعرف علم التفسير أيضاً بأنه

 به الحق الشيء وتفسير، التركيبية معانيهاو ،اإلفرادية ،وأحكامها ،ومدلوالتها ،القرآن
 الكالم في يكون أن هو التفسير: البيان أهل قال، أجزائه بعض مجرى وجار له ومتمم
  .)٣(»ويفسره يزيله بما فيؤتى وخفاء ،لبس

وهذا التعريف ركز على القراءات بشكل جوهري لكنه أشار إلى إيضاح تلك   
تفسير مفردات، : المدلوالت بشكل إفرادي، وتركيبي، فهو قد تناول نوعين من التفسير

وتفسير تراكيب، وعليه فإن هذا التعريف أقرب إلى الصواب من حيث استيعاب معنى 
  .التفسير عند أهله

                                                 

هو عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد بن سابق الدين بن الفخر عثمان الخضيري األسيوطي  -١
توفى ، مهاًلَلد في رجب سنة تسع وأربعين وثمانمائة، ونشأ في القاهرة يتيما، اشتغل بالعلوم وكان عو

وكان  للهجرة، األولى سنة إحدى عشرة وتسعمائة ىخلت من جماد ليلة الجمعة لتسعة عشر يوماً
 ،)بدون( ،١١٠حسن المحاضرة في تأريخ مصر والقاهرة ص: عمره إحدى وستين سنة، انظر

، مكتبة الخزيبن صالح سليمان : تحقيق -٣٦٥ص ، أحمد بن محمد األدنرويبقات المفسرينوط
 .م١٩٩٧األولى/المدينة المنورة، ط -العلوم والحكم

لبنان   -سعيد المندوب، دار الفكر: ، تحقيق٤٣٥اإلتقان في علوم القرآن، جالل الدين السيوطي ص -٢
 .م ١٩٩٦ -هـ ١٤١٦

 محمدو ،درويش عدنان: تحقيق ،٢٦٠مي صالكفو موسى بن أيوب بقاءال كتاب الكليات ألبي -٣
 . هـ١٤١٩ /ط -بيروت - الرسالة مؤسسة ،المصري



 ٢٣

 ،فيه عن كيفية النطق بألفاظ القرآن بحثُعلم ي :التفسير« :)١(أبو حيان وقال
 ،والتركيبية، ومعانيها التي تحمل عليها حالة التركيب ،وأحكامها اإلفرادية ،ومدلوالتها

  .)٢(»وتتمات لذلك
  

والظاهر أن أبا حيان أورد نفس التعريف الذي سبقه، بدون زيادة، ثم قام 
يبحث فيه عن كيفية : علم هو جنس يشمل سائر العلوم، وقولنا: فقولنا«: بشرحه فقال

ومدلوالتها أي مدلوالت تلك : وقولنا ،ق بألفاظ القرآن هذا هو علم القراءاتطالن
وأحكامها اإلفرادية، : وقولنا، وهذا هو علم اللغة الذي يحتاج إليه في هذا العلم ،األلفاظ

، وعلم البديع ،وعلم البيان ،إلعرابوعلم ا ،والتركيبية هذا يشمل علم التصريف
 هتشمل بقوله التي تحمل عليها ما دالل: ومعانيها التي تحمل بها حالة التركيب :وقولنا

ويصد  ،وما داللته عليه بالمجاز، فإن التركيب قد يقضي بظاهره شيئاً ،عليه بالحقيقة
 ،المجاز عن الحمل على الظاهر صاد فيحتاج ألجل ذلك أن يحمل على الظاهر وهو

وتتمات لذلك، هو معرفة النسخ، وسبب النزول وقصة توضح بعض ما انبهم  :وقولنا
   .)٣(»في القرآن ونحو ذلك

أنه علم يفهم به مراد اهللا في : وخالصة القول في تعريف التفسير اصطالحاً
واستخراجٍ للحكَم واَألحكَام عبر علوم  ،من بيان لمعانيه �كتابه المنزل على محمد 

  .وابط حددها العلماء سيأتي بيانها في أنواع التفسيروض
                                                 

١-  ان، اإلمام أثير الدين األندلسي الغرناطي، النّفزي، نحويمحمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حي
وستمائة  ،أربع وخمسينسنة  ولد بمطخشارس، مدينة من حاضرة غرناطة، عصره ولغويه ومفسره

: انظر، ، وغيره، توفى سنة خمس وأربعين وسبعمائةالبحر المحيط في التفسير: من تصانيفهللهجرة، 
 اهللا عبد أبي الدين شمس: تخريج، ٤٧٢ص السبكي علي بن الوهاب عبد الدين تاجمعجم الشيوخ، 

 إسماعيل مصطفى -لعنبكيا يوسف رائد -عواد بشار الدكتور: تحقيق ،الحنبلي الصالحي سعد ابن
 .م٢٠٠٤ األولى /، طاإلسالمي الغرب دار، األعظمي

 الموجود عبد أحمد عادل الشيخ: تحقيق ،١/١٢١ األندلسي حيانوأب يوسف بن محمدالبحر المحيط،  -٢
 .  م٢٠٠١-هـ ١٤٢٢األولى/ط ،بيروت – لبنان ،العلمية الكتب دار ،معوض علي الشيخو

 .١/١٢٢المصدر نفسه  -٣



 ٢٤

وهذا التعريف تحاشى فيه الباحث من الفهم بدون ضوابط، وعن التكرار الذي  
انتقدناه في تعريف الزركشي، وذكْرِ جانبِ الفهم والبيان لأللفاظ والتراكيب الذي أغفله 

حاً للتعريفين األخيرين، السيوطي، وذكر العلوم والضوابط التي حددها العلماء إيضا
   .واهللا أعلم
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  : مفهوم التفسير بالمأثور: الفرع األول 

  هو تفسير القرآن بالمنقول سواء كان قرآناً : المقصود من التفسير بالمأثور
، أو عن الصحابة، ومعتمد هذا التفسير هو النقل كتفسير ابن �أو مأثوراً عن النبي 

فإن قال «: )٢(قال ابن تيمية، وغيره، وهذه هي إحدى طرق التفسير، )١(جرير الطبري
أن أصح الطرق في ذلك أن يفسر القرآن : التفسير؟ فالجواب فما أحسن طرقُ: قائل

وما اختصر من مكان فقد  ،في موضع آخر رسإنه قد فُل في مكان فجمبالقرآن؛ فما ُأ
 ..بسط في موضع آخر فإن أعياك ذلك فعليك بالسنة فإنها شارحة للقرآن وموضحة له

وال في السنة رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة فإنهم  ،وإذا لم نجد التفسير في القرآن
 والعلم الصحيح والعمل ،لتامولما لهم من الفهم ا ..أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن

  وال وجدته عن الصحابة  ،وال في السنة ،قرآنـإذا لم تجد التفسير في الو، ...الصالح
                                                 

هو اإلمام أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري اإلمام الجامع للعلوم المجتهد، ولد سنة أربع  -١
وعشرين ومأتين للهجرة في آمل طبرستان، ورحل إلى بغداد واستقربه المقام بها حتى توفى سنة 

، ١٢٠/ ٣ي كالسب الكافي عبد بن علي بن الدين تاج، طبقات الشافعية الكبرى: عشر وثالثمائة، انظر
، والتوزيع والنشر للطباعة هجر، الحلو محمد الفتاح عبد.دو الطناحي محمد محمود. د: تحقيق

 .هـ١٤١٣ الثانية/ط

شيخ اإلسالم  ،أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم ابن تيمية الحراني الحنبلي الدمشقي هو -٢
، ورحل إلى دمشق مع أسرته ستين وستمائة للهجرةسنة إحدى وولد بحران  ،في زمانه وأبرز علمائه

: سنة ثمان وعشرين وسبعمائة، انظر، وتوفى تلقى العلم حتى آلت إليه اإلمامة، هربا من غزو التتار
. د: تحقيق، ١١ص اهللا عبد أبو الذهبي قايماز بن عثمان بن أحمد بن محمدمعجم المحدثين للذهبي 

  .هـ١٤٠٨ األولى/ ، طالطائف –الصديق مكتبة، الهيلة الحبيب محمد
 



 ٢٦

  .)١(»فقد رجع كثير من األئمة في ذلك إلى أقوال التابعين
  

للناظر في القرآن لطلب التفسير مآخذ كثيرة أمهاتها « :الزركشي اإلمام قالو
  :أربعة

وهذا هو الطراز المعلم لكن يجب الحذر من  ،� لنبيالنقل عن ا: األول
  .الضعيف منه والموضوع فإنه كثير

  

 � األخذ بقول الصحابي فإن تفسيره عندهم بمنزلة المرفوع إلى النبي: الثاني
  .وفي الرجوع إلى قول التابعي روايتان

  

وقد ذكره  ،فإن القرآن نزل بلسان عربي مبين؛ األخذ بمطلق اللغة :الثالث
  .وأحمد بن حنبل ،أنس بن مالك: منهم ماعةج

  

وهذا  ،والمقتضب من قوة الشرع ،التفسير بالمقتضى من معنى الكالم :الرابع
اللهم فقهه في الدين : (في قولهرضي اهللا عنهما  البن عباس �هو الذي دعا به النبي 

  .)٣(» )٢()وعلمه التأويل
  

يكون بتفسير ب اهللا تعالى لكتاومن خالل كالم ابن تيمية يتضح أن التفسير 
  وال كبار التابعين ـوال الصحابة ثم يرجع إلى أقـرآن ثم بالسنة ثم بأقـرآن بالقـالق

                                                 

أنور الباز، : ، تحقيق٣٦٨-٣٦٣/ ١٣ ، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية الحرانيمجموع الفتاوى -١
 . م بتصرف٢٠٠٥هـ ١٤٢٦الثانية / وعامر الجزار، دار الوفاء، ط

، وفي ١/١٤٩وضع الماء عند الخالء :باب ،متفق عليه، في البخاري) اللهم فقه في الدين: (�قوله  -٢
فقد أخرجه أحمد في مسند ابن ) وعلمه التأويل: (، وأما قوله٧/١٥٨فضائل الصحابة : مسلم باب

شعيب قال و، )بدون(، القاهرة – قرطبة مؤسسة، الشيباني عبداهللا أبو حنبل بن أحمد، ١/٢٣٥عباس 
 أبي بن محمد بن اهللا عبد بكر أبو، ومصنف ابن أبي شيبة، إسناده قوي على شرط مسلم: األرنؤوط

 .)نبدو(، دار القبلة عوامة محمد:  تحقيق ،٢/٥٢٠ الكوفي العبسي شيبة

 . ، بتصرف يسير١٦١ -٢/١٥٦البرهان في علوم القرآن للزركشي  -٣



 ٢٧

  .، وهذا هو الذي يسمى بتفسير الرواية)١(كمجاهد بن جبر

، �ومن كالم الزركشي يتبين أن التفسير عنده هو ما جاء تفسيره عن النبي 
أو عن تابعي إذا رفعه إلى الصحابي آخذاً بمطلق أو نُقل تفسيره عن أحد الصحابة، 

وماً إال أنه بين في الفقرتين ماللغة، وبمقتضى معنى الكالم، وهذا شامل للتفسير ع
  .األولى والثانية سبيل التفسير بالرواية

الباحث من كالم الزركشي أيضاً أن معتمد التفسير بالمأثور هو النقل،  يرىو
ل صحيحاً؛ ألنه حذر من الضعيف، والموضوع إذ ال عبرة به ويجب أن يكون هذا النق

  .عند جميع المفسرين

  هو ما جاء في القرآن، «: وقد عرف بعض المعاصرين التفسير بالرواية فقال
  .)٢(»أو السنة، أو كالم الصحابة، بياناً لمراد اهللا تعالى

نقل عن وما  ،هو ما جاء في القرآن نفسه من البيان والتفصيل«: وقيل
  .)٣(»وأصحابه، والتابعين مسنداً إلى من قبلهم على الصحيح، �الرسول

ن هما خالصة كالم اإلمام ابن تيمية، وهو الراجح ان األخيران التعريفاوهذ
  .وهو ما سيقوم الباحث بشرحه في أقسام التفسير بالرواية

  
  
  

                                                 

 المفسر الحافظ سمع سعداً المقري المكيمجاهد بن جبر اإلمام أبو الحجاج المخزومي موالهم هو  -١
  وقرأ عليه القرآن وكان  ،وعبد اهللا بن عمر وابن عباس ولزمه مدة ،وأم هانئ ،وأبا هريرة ،وعائشة

 بلغ ثالثاً وقدتوفى سنة ثالث ومائة جمع غفير من التابعين وغيرهم،  روى عنه ،أحد أوعية العلم
 زكريا: تحقيق، ٩٣/ ١يالذهب عثمان بن أحمد بن محمد ،الحفاظ تذكرة: انظر ،وثمانين سنة

 .م١٩٩٨ -هـ١٤١٩ األولى /ط بيروت -يةالعلم الكتب دار، عميرات

 . هـ١٣٩٠األولى/طبيروت، –، دار اإلرشاد٧٥التبيان في علوم القرآن، محمد بن علي الصابوني ص-٢

  .هـ١٤١٦السادسة / الصباح، ط –نور الدين عترة، دمشق/ ، د٧٥يم صعلوم القرآن الكر -٣



 ٢٨

  :أقسام التفسير بالرواية :الفرع الثاني
م التفسير بالرواية إلى األقسام اآلتيةمما سبق يمكننا أن نقس:  

  :تفسير القرآن بالقرآن -١
���mz�{�|�}�~_�`�a�b:ومثال هذا القسم قوله تعالى

c�d�e�f�gl�)جاء مفسراً في قوله تعالى)١ ،:�mCB�A�D�E�

F�G�H�I�J�K�L�M�N�O�P�Q�R�S�T�U�

V�W�X�Y�Z�[�\]�^�_l�)٢(.  
�:جاء مفسراً في قوله تعالى ،)٣(��mJ�I�H�GFl:وكذلك قوله تعالى

�mA�B�C�D�El )٤(.  
  

  :تفسير القرآن بالسنة -٢
���mA:قوله تعالى نزل الم«: قال � مسعود ابن عنومثال ذلك ما ورد 

B�C�D�E�H�GF�I�K�J�l)أصحاب على ذلك شق ،)٥ 
 ذاك ليس«: � اهللا رسول فقال نفسه؟ يظلم لم أينا: اهللا رسول يا :وقالوا � اهللا رسول

�[�]\��mV�W�X�Y�Z :البنه لقمان قوَل تسمعوا ألم الشرك هو إنما
^�_`�a�b�c�d�l)٧(» )٦(.  

                                                 

 .١: المائدة -١

 .٣: المائدة - ٢

 .٣: الدخان - ٣

 .١: درالق - ٤

 .٨٢: األنعام - ٥

 . ١٣: لقمان  - ٦

هـ، ومسلم مع ١٤١٨األولى /، مكتبة دار السالم، ط٦٥١/ ٨ال تشرك باهللا : البخاري مع الفتح، باب -٧
 .هـ ١٤١٥الثانية / ط ، دار المعرفة،)٣٢٣(، برقم ١/٨٠انصدق اإليم: مع شرح النووي، باب



 ٢٩

 �بن مسعود  اللَّه عبد عنالصالة الوسطى بصالة العصر، ف �وفسر النبي 
   الشَّمس احمرت حتَّى الْعصرِ صالَة عن � اللَّه رسوَل الْمشْرِكُون حبس :قال
   اللَّه مَأل الْعصرِ صالَة الْوسطَى الصالَة عنِ شَغَلُونَا«: � اللَّه رسوُل فَقَاَل رتْاصفَ َأوِ

مافَهوَأج مهورقُبا و١(»نَار(.  

  :تفسير القرآن بقول الصحابي -٣
وعرفوا بجملتهم في ماذا أنزلت  ،الصحابة رضوان اهللا عليهم عايشوا التنزيل

عانهم على ذلك أن القرآن نزل إليهم منجماً، ولم ينزل دفعة واحدة، ليكون وأ ،اآليات
  .وأسهل في االمتثال والتطبيق ،أرسخ للفهم

 عنف ،�وأنها عالمةُ أجِل النبي  ،ومثال ذلك تفسير ابن عباس لسورة النصر
 فتىال هذا تُدخل ِلم: بعضهم قالف ،بدر أشياخ مع يدخلني عمر كان«: قال عباس ابن
 معهم، ودعاني يوم ذات فدعاهم: قال علمتم، قد ممن إنه: فقال مثله؟ أبناء ولنا معنا
��ma :تعالى قوله في تقولون ما :فقال مني، ِليرِيهم إال يومئذ دعاني رأيته وما: قال

b�c�d�el)اهللا نحمد أن أمرنا: بعضهم فقال السورة؟ ختم حتى) ٢ 
 عباس ابن يا: لي فقال ندري، ال: بعضهم وقال علينا، حتوفُ نصرنا جاء إذا ونستغفره

��ma به أعلمه � اهللا رسول أجل هو: قلت تقول؟ فما: قال، ال: قلت تقول؟ أكذلك
b�c�d�el)أجلك عالمة فذلك مكة، فتح :)٣ mo�p�q�

rs�t�u�v�l)٥(»تعلم ما إال منها أعلم ما: عمر فقال، )٤(.  
                                                 

ومسلم ، )٢٩٣١(برقم ، ٨٩/ ٦ ين بالهزيمة والزلزلةالدعاء على المشرك: البخاري مع الفتح، باب - ١
  ).١٤٥٨(، برقم ١٢٩/ ٥الدليل لمن قال الصالة الوسطى هي صالة العصر : مع شرح النووي باب

 .١: النصر - ٢

 .١: النصر - ٣

 .٣: النصر - ٤

  .٩١٩/ ٨ ��r���q��p��os��v��u������t: قوله بابمع الفتح،  البخاري - ٥



 ٣٠

  :تفسير القرآن بقول التابعي -٤
 ؟لف العلماء في تفسير التابعي هل هو من المأثور أم من التفسير بالرأياخت

عايشوا  -بمعنى هل نحمله على أنه منقول عن الصحابة رضوان اهللا عليهم اللذين
أقوال التابعين : )١(وقال شعبة بن الحجاج«: أم باجتهاد منهم، قال ابن تيمية -التنزيل

أنها ال تكون حجة : يعني! ي التفسير؟في الفروع ليست حجة، فكيف تكون حجة ف
اب في رتَأما إذا أجمعوا على الشيء فال ي ،على غيرهم ممن خالفهم، وهذا صحيح

 ،كونه حجة، فإن اختلفوا فال يكون قول بعضهم حجة على بعض، وال على من بعدهم
أو أقوال الصحابة  ،أو عموم لغة العرب ،أو السنة ،ويرجع في ذلك إلى لغة القرآن

  .)٢(»ي ذلكف
  

والسنة، ثم إلى أقوال الصحابة،  ،ولو رتب ابن تيمية الرجوع إلى لغة القرآن
ثم إلى عموم لغة العرب لكان خيراً من التخيير في الرجوع عند اختالف أقوال 

  .التابعين
  

منهم  :العلماء بين أما ما ينقل عن التابعين ففيه خالف«: )٣(قال محمد الزرقاني
 إنه من :ومنهم من قال ،ألنهم تلقوه من الصحابة غالباً ؛أثورمن اعتبره من الم

                                                 

لحجاج بن الورد الواسطي، أبو بسطام األزدي العتكي، موالهم، عالم أهل البصرة في شعبة بن اهو  -١
ورأى الحسن وسمع منه مسائل، وروى عن أنس  ،أمير المؤمنين في الحديث، سكن البصرةوزمانه، 

 ،، وروى له الجماعةللهجرة ، ولد سنة اثنتين وثمانين، وتوفي سنة ستين ومائةوغيرهموابن سيرين 
: تحقيق ،٢٠٦/ ٥ الصفدي لبكياأل أيبك بن خليل الدين صالحأبي الصفاء  ،لوافي بالوفياتا: انظر

 .م٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠ بيروت -دار إحياء التراث ،وتركي مصطفى ،أحمد األرناؤوط

 .هـ١٤٩٠/لبنان، ط-دار مكتبة الحياة ،٤٢مقدمة التفسير، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني ص -٢

تخرج بكلية أصول الدين، وعمل بها ، بمصر األزهرمن علماء ، د العظيم الزرقانيمحمد عبهو  -٣
الموافق  -عام سبع وستين وثالثمائة وألف للهجرة وتوفي بالقاهرة، لعلوم القرآن والحديث مدرساً

 بن علي بن محمد بن محمود بن الدين خير، األعالم :ثمان وأربعين وتسعمائة وألف ميالدية، انظر
 .م ٢٠٠٢ عشر الخامسة/ ، طللماليين العلم دار، ٦/٢١٠ الدمشقي الزركلي فارس،



 ٣١

من النقول عن الصحابة  كثيرالطبري  ابن جرير وفي تفسير ،بالرأي التفسير
  .)١(»والتابعين في بيان القرآن الكريم

  

وإن كان فيه  -ر ما روِى عن التابعينوالمأثبالتفسير  فيوإنما أدرجنا «: وقيل
ألننا وجدنا كتب التفسير  -الرأيبيل المأثور أو من قبيل هل هو من ق: خالف

 � النبيلم تقتصر على ما روِى عن  وغيره، الطبريابن جرير المأثور، كتفسير ب
  .)٢(»التفسير فيوما روِى عن أصحابه، بل ضمت إلى ذلك ما نُقل عن التابعين 

  

ن أن قول ومن خالل صنيع ابن جرير الطبري وغيره من المفسرين، يتبي
خالفا ، التابعين يعتبر من التفسير بالمأثور لقربهم من الذين شهدوا الوحي وتلقوا عنهم

   :ومن أهم مؤلفات التفسير بالمأثورلقول ابن تيمية، 
  

 .جامع البيان في تأويل آي القرآن، لإلمام أبو جعفر محمد بن جرير الطبري -١
 

  .)٣(ير البصريتفسير القرآن العظيم، لإلمام الحافظ ابن كث -٢
  

  .لسيوطيلإلمام االدر المنثور في التفسير بالمأثور  -٣
  
  
  
  

                                                 

 .م١٩٩٦األولى /بيروت، ط -، دار الفكر٢/١٢ مناهل العرفان في علوم القرآن، محمد الزرقاني -١

 .هـ١٤٠٩األولى / مصر، ط -، مكتبة وهبة١٣٩/ ١ التفسير والمفسرون، محمد حسين الذهبي -٢

البصري ثم الدمشقي،  بن ضوءماد الدين أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير هو اإلمام الحافظ ع -٣
معجم  :انظر ،فقيه مفسر مؤرخ، ولد سنة سبعمائة للهجرة، وتوفى سنة أربع وسبعين وسبعمائة

، جمال الدين يوسف بن عبداهللا، المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي، و٤١المحدثين للذهبي ص
 ).بدون(، ١/١٧٧ رديالملقب ابن تغري ب



 ٣٢

  :وحكمه التفسير بالدراية: ثانياً
  

  :معنى التفسير بالدراية: رع األولالف 
مدار التفسير بالدراية قائم على االجتهاد، وإعمال النظر اعتماداً على علوم 

  . ثور وإال اعتبر فاسداًاللغة، وأصول الدين، والفقه ما لم يعارض المأ
 ،هو صرف اآلية إلى معنى محتمٍل موافق لما قبلها«: )١(قال أبو محمد البغوي

  . )٢(»غير مخالف للكتاب والسنة من طريق االستنباط ،وما بعدها
قالوا وهذا غير محظور على «: وقال الزركشي بعد أن ساق كالم البغوي

���u�t�v: وذلك مثل قوله تعالى ؛العلماء بالتفسير وقد رخص فيه أهل العلم

xw�)هو الذي يقنط  :وقيل، الحرب على مائة رجل فيهو الرجل يحمل  :قيل، )٣
، ينفق الخبيث من ماله الذيهو  :وقيل ،الذي يمسك عن النفقة :وقيل ،من رحمة اهللا

  .)٤(»منه مخرج ولكٍل ،الذى يتصدق بماله كله ثم يتكفف الناس :وقيل
  : ي التفسير اآلتيوالمراد بالدراية ف

 - قاًفَّوفإن كان االجتهاد م ،المراد بالرأي هنا االجتهاد«: قال محمد الزرقاني
 ،عن الجهالة والضاللة فالتفسير به محمود بعيداً -إلى ما يجب االستناد إليه أي مستنداً

  .)٥(»وإال فمذموم
                                                 

ولد سنة ست وثالثين وأربعمائة أبو محمد الحسين بن مسعود بن محمد بن الفراء، البغوي الشافعي،  -١
: من مصنفاته ،محدث فقيه مفسر، كان سيدا إماما، زاهدا ،صاحب التصانيف، محيي السنةللهجرة 

 وفيات: للهجرة، انظر عشر وخمسمائة ، توفى سنةوغيرها ،والمصابيح ،شرح السنّة، ومعالم التنزيل
: حقق، تخلكان بن بكر أبي بن محمد بن أحمد الدين شمس العباس أبو، الزمان أبناء وأنباء األعيان
 .م١٩٩٤ األولى/ ط ،بيروت – صادر دار ، عباس إحسان

عة، وعثمان جم محمد النمر،: تحقيق ،١/٤٦ معالم التنزيل، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي -٢
 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٧الرابعة ، /وسليمان الحرش، دار طيبة، ط

 .١٩٥: البقرة -٣

 .٢/١٥٠البرهان في علوم القرآن للزركشي  -٤

 .٤٩/ ٢ للزرقاني مناهل العرفان في علوم القرآن -٥



 ٣٣

واعد هو القول في القرآن باالجتهاد المبني على أصول صحيحة، وق«: وقيل
سليمة متبعة يجب أن يأخذ بها من أراد الخوض في تفسير الكتاب، أو التصدي لبيان 

  .)١(»معانيه
   

هو تفسير القرآن باالجتهاد اعتماداً على األدوات التي يحتاج إليها «: وقيل
المفسر، وهي علم اللغة العربية، وعلم النحو، والصرف، واالشتقاق، وعلوم البالغة 

وعلم أصول الدين، وعلم أصول الفقه، وعلم القصص، وعلم وعلم القراءات، 
   .)٣(»، واألحاديث المبينة للتفسير، مثل أسباب النزول، والناسخ والمنسوخ)٢(الموهبة

   
هو تفسير القرآن وفقاً لقواعد صحيحة من : أن تفسير الدراية: والخالصة

  .ن األصول الشرعيةاللغة، بحيث ال يخالف نصاً من الرواية الصحيحة، وال أصالً م
  

وعليه فإن تفسير الدراية يشمل عدة اتجاهات، سأذكر بعضها في المطلب 
وأهميته؛ ألن موضوعنا في هذه الدراسة  ،التالي مع التركيز على التفسير البالغي

متعلق به، كونها ستتناول الجملة القرآنية من ناحية التأسيس والتأكيد، وأثر ذلك على 
  .ةمعنى اآلية القرآني

  

  :التفسير بالدراية حكم :الفرع الثاني
  :اختلف العلماء في جواز التفسير بالدراية إلى قولين 
 متسعاً أديباً وإن كان عالماً ،تفسير شيء من القرآنعدم جواز تعاطي : األول   

إال إلى ما  ينتهيواألخبار، واآلثار، وليس له أن  ،والنحو ،في معرفة األدلة، والفقه
  .التابعين أو إلى صحابته اآلخذين عنه، ومن أخذ عنهم من ،�بي روي عن الن
  .ولكن بشروط كما سيأتي دراية،تفسير القرآن بالجواز : الثاني

                                                 

 .٧٨التبيان في علوم القرآن للصابوني ص  -١

   : والهبة، انظر العطيةُ ، وتطلق علىنقع فيها الماءغدير ماء صغير وقيل نُقْرة في الجبل يستَ :الموهبة -٢
 .والمراد بالموهبة هنا من أعطاه اهللا ملكة يتذوق بها األلفاظ والمعاني فيفسرها. ١/٨٠٣لسان العرب

  .٧٥علوم القرآن الكريم لنور الدين عترة ص -٣



 ٣٤

  :التفسير بالرأي استدل باآلتيفمن ذهب إلى عدم جواز 

 من قال في القرآن«: أنه قال �عن النبي  عن ابن عباس رضي اهللا عنهما -١
 .)١(»أخطأ برأيه فأصاب فقد

 .)٢(»ومن قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار«: أخرى وفي رواية 

 

 ،من التحرج في تفسير القرآنوبعض التابعين الصحابة،  بعضما روي عن  -٢
عن تفسير حرف من أنه سِئَل  �بكر الصديق ي أب ورد عنفمن ذلك ما 
يف وك أي سماء تظلني؟ وأي أرض تقلني؟ وأين أذهب؟«: القرآن فقال

إذا ":وفي رواية !أصنع إذا قلت في حرف من كتاب اهللا بغير ما أراد اهللا؟
 .)٣(»"كتاب اهللا بما ال أعلم قلت في

  
  
 

                                                 

: القرآن برأيه، تحقيق الذي يفسر: ، باب٥/٢٠٠سنن الترمذي، محمد بن عيسى الترمذي السلمي -١
بيروت، وسنن أبي داود، سليمان بن األشعث  -أحمد محمد شاكر، دار إحياء التراث العربي

 .)بدون(،بيروت -الكالم في كتاب اهللا بغير علم، دار الكتاب العربي: ، باب٣/٢٥٨السجستاني 

ده عبد األعلى أبو عامر وفيه نظر؛ ففي سن: قال األلبانيحديث حسن،  :قالو، ٥/١٩٩الترمذي  رواه -٢
  :التقريبوقال الحافظ في  ،"ضعفه أحمد وأبو زرعة: "وقال ،"الضعفاء"فقد أورده الذهبي في الثعلبي 

: وفي سند الترمذي سفيان بن وكيع، لكنه قد توبع من جماعة، ولذلك قال المناوي، "صدوق، يهم"
نبغي أن يضعف، إذ فيه سفيان بن ي: بالترمذي، قال ابن القطان راراًرمز المصنف لحسنه، اغت"

 ناصر محمد، سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة: ، انظرمتهم بالكذب: قال أبو زرعةووكيع، 
، م١٩٩٢ -هـ١٤١٢ األولى/الرياض، ط -المعارف دار، ٤/٢٦٥األلباني نوح الحاج بن الدين

وأخرجه أبو يعلى في  ،٢٩٣و ٢٦٩/ ١ في المسند الشيباني عبداهللا أبو حنبل بن أحمد هأخرجو
 دار ،أسد سليم حسين: تحقيق، ١٢٦ /٢التميمي الموصلي يعلى أبو المثنى بن علي بن أحمد، مسنده

 .م١٩٨٤ - هـ١٤٠٤األولى/ ، طدمشق – للتراث المأمون

من كره أن : المصنف في األحاديث واآلثار، أبو بكر عبد اهللا بن محمد بن أبي شيبة الكوفي، باب -٣
 .هـ١٤٠٩األولى  /الرياض، ط –، مكتبة الرشد، تحقيق كمال يوسف الحوت٦/١٢٦ن آيفسر القر



 ٣٥

 .)١(ما ورد عن عدد من التابعين التمنع من التفسير بالرأي  -٣

 

  :زون للتفسير بالرأي هذه األدلة فقالوايوقد ناقش المج
ي وِهكذا ر: بعد أن رواه )٢(ال الترمذيفقد ق ؛ففي صحته وثبوته نظر: أما الحديث

 القرآن سرفَوغيرهم أنهم شددوا في أن ي ،�عن بعض أهل العلم من أصحاب النبي 
وغيرهما من أهل العلم أنهم فسروا  )٣(وأما الذي روي عن مجاهد وقتادة ،بغير علم

 ،بل أنفسهمأو من ق ،القرآن فليس الظن بهم أنهم قالوا في القرآن أو فسروه بغير علم
وقد  - أنهم لم يقولوا من قبل أنفسهم بغير علم - ي عنهم ما يدل على ما قلناوِوقد ر  

                                                 

  : ممنه -١
، وكان "أنا ال أقول في القرآن شيئا: "سئل عن تفسير آية من القرآن قال وقد كان إذا سعيد بن المسيب  -أ

ن لم يسمع كأوسعيد إذا سئل عن الحالل والحرام تكلم، وإذا سئل عن تفسير آية من القرآن سكت، 
 :تحقيق ،٢/٢٥٧البغدادي سالّم بن القاسم عبيد أبو، سالم بن للقاسم القرآن فضائل: انظر. شيئا

 .هـ١٤٢٠/ ، طدمشق -كثير ابن دار، الدين تقي وفاء - خرابة محسن - العطية مروان

 البيان معجا: ، انظرالقرآن والروح والرؤى :)ثالث ال أقول فيهن حتى أموت(: الشعبي قالاإلمام  -ب
 مؤسسة، شاكر محمد أحمد :تحقيق ،١/٨٧الطبري جعفر أبو جرير، بن محمد، القرآن تأويل في

  .م ٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠ األولى /ط، الرسالة
ذهب الذين كانوا : "يعني السلماني عن آية من القرآن فقال: سألت عبيدة: قال محمد بن سيرين -ج

   .١٧٩/ ٧ مصنف ابن أبي شيبة: انظر ،"بالسداد يعلمون فيما أنزل القرآن، فاتق اهللا وعليك
 تقي، الفتاوى مجموع: انظر ،"اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن اهللا": أنه قال: روي عن مسروقما  -د

، الجزار عامر -الباز أنور :تحقيق، ٢/٣٢٠ الحراني تيمية بن الحليم عبد بن أحمد العباس أبو الدين
 .م ٢٠٠٥/  هـ ١٤٢٦الثالثة / ، طالوفاء دار

محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي الحافظ أبو عيسى الترمذي الضرير مصنف الكتاب  هو -٢
وروى عنه حماد بن  أخذ علم الحديث عن أبي عبد اهللا البخاري، ،ولد سنة بضع ومائتين، الجامع

نة تسع توفي ثالث عشر رجب بترمذ س، وكان ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر شاكر وآخرون،
 . ٢٧٨/ ٤وفيات األعيان  ،٥٤/ ٢الوافي بالوفيات  :انظر، خمس وسبعين: وقيلوسبعين ومائتين 

والمحدثين أبو  العصر، قدوة المفسرينحافظ ، البصريقتادة بن دعامة بن قتادة بن عزيز هو  -٣
ة عشرة ومائ ، سنة ثمانيالطاعون في، مات بواسط األكمهالسدوسي البصري الضرير الخطاب 

 .٥/٢٦٩سير أعالم النبالء  :انظر، للهجرة



 ٣٦

  .)٢(») ١(تكلم بعض أهل الحديث في سهيل بن أبي حزم
  

وجملة ما تحصل في « :وقد ذكر اإلمام السيوطي التفسير بالرأي المحرم بقوله
 :معنى حديث التفسير بالرأي خمسة أقوال

 .لتفسير من غير حصول العلوم التي يجوز معها التفسيرا: أحدها

  .ال يعلمه إال اهللا الذي تفسير المتشابه: الثاني
  .ر للمذهب الفاسد بأن يجعل المذهب أصال والتفسير تابعاًرِالتفسير المقَ: الثالث
 .التفسير بأن مراد اهللا كذا على القطع من غير دليل: الرابع

  .)٣(»ن والهوىالتفسير باالستحسا: الخامس
  

بالرأي المحرم الذي ذكره  فسير المذموم المردود هو التفسيرالت وعليه فإن
ما يشتمل على المرويات الواهية،  من التفسير كثيراً النوعوهذا اإلمام السيوطي، 

  .والباطلة
  

 ،هو التفسير المبني على المعرفة بالعلوم اللغويةفالمقبول أما التفسير «
 ،واألحاديث، وال يعارض نقال صحيحاً ،، واألصولية، وعلم السننوالقواعد الشرعية
 ،، مع بذل غاية الوسع في البحثمستقراً ثابتاً يقيناً ، وال علماًوال عقال سليماً

، وهو )٤(»واالجتهاد والمبالغة في تحري الحق والصواب، وتجريد النفس من الهوى
                                                 

يتفرد عن الثقات بما  :قال ابن حبان ،قد ضعفه الجمهور"و، ضعيف القطيعي سهيل بن أبي حزمهو  -١
 ابن حبان بن والمتروكين، محمد والضعفاء المحدثين من المجروحين: انظر ،"ال يشبه حديث األثبات

 حلب، –الوعي زايد، دار إبراهيم محمود: تحقيق ،١/٣٩٠البستي التميمي حاتم أبي بن أحمد
 .هـ١٣٩٦ األولى/ط

 -أحمد شاكر، ومذيل بحكم األلباني على األحاديث، دار الكتاب العربي: ، تحقيق٥/٢٠سنن الترمذي  -٢
 ).بدون(بيروت، 

 .، بتصرف٢٢٠اإلتقان في علوم القرآن لجالل الدين السيوطي ص -٣

  ، مكتبة السنة ٩٨محمد بن محمد أبو شهبة ص/ كتب التفسير، د والموضوعات في تاإلسرائيليا -٤
 .بتصرف يسير ،هـ١٤٠٨الرابعة  /ط 



 ٣٧

نص من الكتاب أو السنة فهو فاسد كان مخالفاً ل ؛ ألن ما)١(الحق وعليه أكثر السلف
  .االعتبار، كما أن ما كان متكلفاً غير مبنى على االجتهاد المستكمل للشروط يعد عبثاً

  

هل يسمى تفسيراً أم يسمى  ،في تسمية التفسير بالرأياختلف العلماء و
   ؟)٢(تأويالً

بمعنى  ليساالزركشي أن هناك فرقاً بين التأويل والتفسير وأنهما  هرجحوالذي 
الصحيح وثم قيل التفسير والتأويل واحد بحسب عرف االستعمال «: فقال ،واحد

وكأن السبب في اصطالح بعضهم على التفرقة «: ، وقال في موضع آخر)٣(»تغايرهما
والتأويل التمييز بين المنقول والمستنبط ليحمل على االعتماد في المنقول  بين التفسير

  .)٤(»له وازدياداً زاًوعلى النظر في المستنبط تجوي
   

                                                 

علي، وابن مسعود، وابن عباس، وأبي بن كعب   كاإلمامالصحابة رضي اهللا عنهم من ر يكثمنهم  -١
لمن تأهل  وعبد اهللا بن عمرو بن العاص، وأنس، وأبي هريرة، وغيرهم، فلوال أن تفسير القرآن جائز

ورد تفسير القرآن عن ، كما له لما فعلوه؛ ألنهم كانوا أشد الناس ورعا، وتقوى، ووقوفا عند حدود اهللا
كثير من خيار التابعين، كسعيد بن جبير، ومجاهد بن جبر، وعكرمة، وقتادة والحسن البصري، 

ن إنما كان زيادة ومسروق، والشعبي، وغيرهم، مما يدل على أن من امتنع منهم من تفسير القرآ
 ،١٤١ /٢ القنوجي الوشي المرقوم لصديق بن حسن أبجد العلوم :انظر ،احتياط، ومبالغة في التورع

 .م١٩٧٨ بيروت، – العلمية الكتب دارزكار،  الجبار عبد: تحقيق

هما بمعنى وقد أنكر ذلك : واختلف في التفسير والتأويل فقال أبو عبيد وطائفة: قال صديق حسن خان -٢
التفسير أعم من التأويل، وأكثر استعماله في األلفاظ ومفرداتها، وأكثر استعمال : وقال الراغب، قوم

توجيه لفظ : بيان لفظ ال يحتمل إال وجها واحدا، والتأويل: التفسير: ، وقيلالتأويل في المعاني والجمل
القطع على أن : التفسير: دييماتروقال ال، مختلفة إلى واحد منها بما ظهر من األدلة متوجه إلى معانٍ

ترجيح أحد : المراد من اللفظ هذا، والشهادةُ على اهللا سبحانه وتعالى أنه عنَى باللَّفظ هذا، والتأويل
إخبار عن حقيقة المراد، والتفسير إخبار : التأويُل: وقال أبو طالب الثعلبي، المحتمالت بدون القطع 

لما قبلها وبعدها، : التفسير بالرأي: غوي، وقال البعن دليِل المراد إلى معنى موافق هو صرف اآلية
االستنباط من طريق ،١٤٢ ،٢/١٤١أبجد العلوم:انظر. تحتملُه اآلية، غيرِ مخالف للكتابِ والسنة. 

 .٢/١٤٩البرهان في علوم القرآن للزركشي -٣

 .٢/١٧٢ المصدر نفسه -٤



 ٣٨

والذي تميل إليه النفس أن التفسير ما كان راجعاً « : الذهبي محمد حسين قالو
وذلك ألن التفسير معناه الكشف  ؛والتأويل ما كان راجعاً إلى الدراية ،إلى الرواية

أو عن بعض  �عن مراد اهللا تعالى ال يجزم به إال إذا ورد عن رسول اهللا  والبيان
وعلموا ما أحاط به من حوادث ووقائع وخالطوا  ،الذين شهدوا نزول الوحيأصحابه 

  . ورجعوا إليه فيما أشكل عليهم من معاني القرآن الكريم �رسول اهللا 
   

وأما التأويل فملحوظ فيه ترجيح أحد محتمالت اللفظ بالدليل، والترجيح يعتمد 
لوالتها في لغة العرب ويتوصل إليه بمعرفة مفردات األلفاظ ومد ،على االجتهاد

   .)١(»واستنباط المعاني من كل ذلك
  

أن التفسير مغاير للتأويل، وأن  )٢(والذي يراه الباحث هو ما رجحه األكثر
 ،هو التأويل؛ وذلك ليحصل التمييز في التفسير بالمأثور »الرأي«تفسير الدراية 

  بالمأثور، والنظر في واالجتهاد في التفسير بالرأي، ويكون االعتـماد على التـفسير 
المستنبط، ثم إن التفسير بالمأثور مقدم على التفسير بالرأي عند التعارض، بل يعد 
التفسير بالرأي في مقابل النص فاسد االعتبار، وال مشاحة في االصطالح إذا عرف 

  :، ومن أهم كتب التفسير بالرأيالمعنى
 .)٣(أنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي  - أ

 

                                                 

 .١/١٦التفسير والمفسرون  -١

، واألصفهاني في ٢/١٤٩، والزركشي ١/٤٦ الحسين بن مسعود البغوي في معالم التنزيل: ممنه -٢
 .١/١٦، ومحمد الذهبي في التفسير والمفسرون٢/١٩٢مفردات القرآن 

هو قاضي القضاة أبو الخير عبد اهللا بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي الشافعي، من بالد فارس  -٣
كان إماماً بارعاً مصنفاً، فريد عصره، ، ولي قضاء شيراز، وصاحب المصنفات وعالم أذربجان

أنوار التنزيل وأسرار التأويل في : ، من مصنفاتهووحيد دهر، أثنى على علمه وفضله غير واحد
 طبقات المفسرين للسبكي: خمس وثمانين، انظر: توفى سنة إحدى وتسعين وستمائة، وقيل ،التفسير

 .٢/٨٣فى بعد الوافيالمنهل الصافي والمستوو ،٨/١٥٥



 ٣٩

  .)١(التنزيل وحقائق التأويل للنسفي مدارك  - ب

 .)٢(لباب التأويل في معاني التنزيل للعالمة عالء الدين البغدادي الملقب بالخازن -ج

 .األندلسي محمد بن يوسف حيان بيالبحر المحيط أل  - د

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

هو أبو البركات عبد اهللا بن أحمد بن محمود النسفي الحنفي أحد الزهاد واألئمة المعتبرين، وصاحب  -١
مدارك التنزيل في تفسير القرآن، وكنز  :منها ،وغيرهما ،األصولو ،التصانيف المعتبرة في الفقه

 .١/١٦٨ أعيان المائة الثامنة الدرر الكامنة في: انظر، توفى سنة إحدى وسبعمائة ،الدقائق

هو العالمة عالء الدين أبو الحسن علي بن محمد بن إبراهيم الشيحي البغدادي الشافعي عرف  -٢
شق واستقر بها سمع من علمائها ثم انتقل إلى دم، بالخازن، ولد في بغداد سنة ثمان وسبعين وستمائة

 .٣٤/ ١الوافي بالوفيات: انظر. ئةومات بها سنة إحدى وأربعين وسبعما متعلماً ثم معلماً



 ٤٠
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إن ساعده السياق قُبِل، فيبنى على قواعد نحوية أو بالغية،  الذيالتفسير  هو«
  .)١(»ويقويه الدليل ،وإال أعرضنا عنه، وأخذنا بما يصححه النظر

الرجوع في تفسير القرآن إلى المعنى العربي الذي  :فه بأنهويمكن أن نعر
إلى  اللغوي ينقل المعنىالذي شرعي النص ال عند عدم ، ويكون ذلكاستعملته العرب

آخر معنى .  
  :والتفسير اللغوي على قسمين

يحتمل اللفظ إال معنى واحداً، وهذا ما ال يقع فيه خالف، وهو  ن الأ: األول«
أشبه بأن يجعل من القسم الذي طريقه السماع ال االجتهاد، لعدم الحاجة إلعمال الرأي 

   .فيه مطلقاً
ا جميعها، ففي مثل هذا يكون ما يحتمل أكثر من معنى، والسياق محتمل له: الثاني 

�:ه تعالىتفسير قول: مثال ذلك، والتّميز وإعمال الرأي اعتماداً على المعنى اللغوي
m±�°l)فقال بعضهم: "، قال الطبري)٢ :لطه ممزوج مخلوط، مزاجه وخ

 ،طعمه وريحه: قال �±�°� ،ممزوج: قال �ومتُخْم� عن عبد اهللاو ،مسك
  .)٤(» )٣("بمسك يجعل فيه أن آخر شرابهم يختم: ليوق

  .وإعمال الرأي اعتماداً على المعنى اللغوي ،باالجتهاد: ولعله يقصد بالتميز أي

                                                 

  .٣٩٨/ ٢ للذهبي التفسير والمفسرون - ١

 .٢٦ :المطففين - ٢

 .٢٤/٢٩٦جامع البيان للطبري  - ٣

 .٢ص مساعد الطيار ،مصادر التفسير - ٤



 ٤١

 �±�°�: وفقاً للمعنى اللغوي لقوله تعالى ،ووجه االستشهاد هنا إعمال الرأي
  :هي فكان في اللغة ثالثة معانٍ

  .)٣(ك يجعل فيهآخره يختم بمس -٣. )٢(طعمه وريحه مسك -٢. )١(خلطه مسك -١
وفي هذا المثال، وكل ما هو على شاكلته يمكن إعمال الرأي في اختيار أحد 
المعاني، ويمكن حمل اللفظ أو الجملة على جميع المعاني إن كانت اللغة والسياق 

  .يحتمله، واهللا الموفق
� �
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 فيرآن، ويجتهد عبارات الق فييحكِّم االصطالحات العلمية  الذيالتفسير هو «
  .)٤(»استخراج مختلف العلوم واآلراء الفلسفية منها

  

أكثر من تحدث عن هذا النوع من التفسير بمعلومات  )٥(ولعل اإلمام الغزالي
  تأمليه وفقاً لآليات، بلفتات وما حصل عليه من كتب الفلسفة، وأحياناً ،عصره

م، عرف التفسير ١٩٨٧عام وعندما عقد أول مؤتمر لإلعجاز العلمي في إسالم أباد 
  : العلمي بأنه

                                                 

 . ١٢/١٦٣لسان العرب البن منظور  -١

 .١٢/١٦٣المصدر نفسه  -٢

     الحميد عبد: تحقيق ،٥/١٥٦ المرسي ةسيد بن سماعيلإ بن علي الحسن أبو ،األعظم والمحيط المحكم -٣
 .م٢٠٠٠/، طبيروت -العلمية الكتب دار ،هنداوي     

 .٢٩، ٣/٢٨التفسير والمفسرون للذهبي  -٤

أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي حجة اإلسالم الفقيه الشافعي، لم يكن في آخر هو  -٥
غال حتى تخرج في مدة قريبة وصار من تفي االش وجد لعلماعصره مثله، اختلف إلى دروس 

وكانت والدته في سنة خمسين وأربع مائة بالطابران ، األعيان واشتهر اسمه وسار بذكره الركبان
، ٣٢٣/ ١٩سير أعالم النبالء : انظروتوفي رابع عشر جمادى اآلخرة سنة خمس وخمسمائة 

  .١٢٠ ،١/١١٩الوافي بالوفيات و



 ٤٢

الكشف عن معاني اآلية أو الحديث في ضوء ما ترجحت صحته من نظريات «
  .)١(»العلوم الكونية

والتفسير العلمي يختلف عن اإلعجاز العلمي؛ ألن اإلعجاز ال يكون إال فيما «
تحقق ثبوته، ولذلك يعلسنة النبوية، إخبار القرآن الكريم، أو ا :ف اإلعجاز بأنهر

بحقيقة أثبتها العلم التجريبي أخيراً، وثبت عدم إمكانية إدراكها بالوسائل البشرية في 
أو الحديث على الحقيقة الكونية، التي  ،وهكذا يظهر اشتمال القرآن، �زمن الرسول 

يؤول إليها معنى اآلية أو الحديث، ويشاهد الناس مصداقها في الكون، فيستقر عندها 
وقد تتجلى ، )٢(�m�X�WÃ�Â�ÄÅÆ�Çl ، ويعلم بها التأويل، كماالتفسير

 ؛وشموالً، وعمقاً ،مشاهد أخرى كونية عبر القرون، تزيد المعنى المستقر وضوحاً
، وتكمن أهمية التفسير العلمي المتثبت من )٣(»قد أوتى جوامع الكلم �ألن الرسول 

  : الحقائق التي أثبتها العلم التجريبي باآلتي
، ويغرس اليقين يشبع حاجتهم من الثقافة الكونية تفسيراً للمسلمينسير القرآن تف -أ«

  .في قلوبهم بصدق ما أخبرهم به القرآن الكريم
إدراك وجوه جديدة لإلعجاز في القرآن من ناحية ما يحويه أو يرمز إليه من  -ب

  .علوم الكون واالجتماع
  .والدين دفع مزاعم القائلين بأن هناك عداوة بين العلم -ج
استمالة غير المسلمين إلى اإلسالم من هذا الطريق العلمي الذي يخضعون له دون  -د

  .ولكن شريطة أن يكون بدون تعسف لآليات والمعاني ؛)٤(»سواه في هذه األيام
  

                                                 

  -مطبوعات هيئة اإلعجاز العلمي ،١٤المجيد بن عزيز الزنداني ص اإلعجاز العلمي، عبدتأصيل  -١
 ).بدون(مكة المكرمة 

  .٦٧:األنعام -٢

 .١٥تأصيل اإلعجاز العلمي للزنداني ص -٣

  .١٠٠/ ٢ للزرقاني مناهل العرفان في علوم القرآن -٤



 ٤٣
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في القرآن، يعمد المفسر فيه إلى  واحداً وهذا اللون من التفسير يتناول موضوعاً« 

  . )١(»آليات المتعلقة بهذا الموضوع، ويشرحها ويفصل القول فيهاذكر ا
ومثال ذلك أن يعمد المفسر إلى جمع آيات التقوى من جميع سور القرآن ثم 

  .يقوم بتفسيرها في منظومة واحدة
  

Q�AJ�4אT�!א�W� �
  .)٢(»هو التفسير الذي يولي موضوع األحكام الفقهية عناية خاصة«
  :ومن األمثلة على ذلك 

المعروف بالجصاص  يالراز على بن أحمدألَّف أبو بكر  :من الحنفية
تناول فيه األحكام  أحكام القرآنسماه  كتاباً سبعين وثالثمائة من الهجرةسنة  والمتوفى

   .الفقهية مرجحاً مذهب الحنفية
الملقب  اهللا عبد بن محمد بن اهللا عبد بن محمدألَّف أبو بكر  :ومن المالكية

، كتابه أحكام القرآن الهجرةالمتوفى سنة ثالث وأربعين وخمسمائة من  عربيالبن اب
  .رتبة االجتهاد كما في ترجمته ، وكان متحرراً قد بلغمعتمداً على المذهب المالكي

الطبرى  على بن محمد بن على الدين، عمادألَّف أبو الحسن  :ومن الشافعية   
، وهو ع وخمسمائة كتابه أحكام القرآنالمتوفى سنة أرب يالهراس المعروف بالكيا

  .إذا الح له الدليل يخرج عن المذهبكسابقه 
  

وهكذا بقية المذاهب حتى مذاهب الفرق المنحرفة التي تتعسف أحكام القرآن 
وغيرها، فكل طائفة  ،والباطنية ،عشرية، كالشيعة االثناللتدليل على مذاهبها الباطلة

  .ا، وفكرهاجعلت لها تفسيراً يتماشى مع مذهبه
� �

                                                 

 .، رسالة دكتوراه ٢/١٥ الصباغ واتجاهات التفسير، محمد بن لطف لمحات في علوم القرآن -١

 .نفسه المصدر -٢



 ٤٤

Q�AJ�4אU(�   Wא�

  :تعريف التفسير البالغي: أوالً
التي بها يطابق مقتضى األلفاظ، والجمل القرآنية هو علم يعرف به أحوال «

 ، مع إبراز سهولة المعنى، ومحاسن األلفاظ؛لغرض الذي سيق لهل اًوفق، الحال
  .كالم اهللا فهمليحترز بالوقوف عليها عن الخطأ في 

وقواعد سليمة  ،قول في القرآن باالجتهاد المبني على أصول صحيحةهو ال: أو
 ،لنظم القرآن بما يبين المعنى بحسب مقتضى الحالأسرار التراكيب ب تعنىمتبعة 

  .)١(»وتظهر من خالله فصاحة القرآن التي تحدى اهللا بها العرب

سماه إعجاز ، فقد ألف كتاباً )٢(ومن أعالم هذا الفن اإلمام عبد القاهر الجرجاني
القرآن الصغير، وكتاباً آخر سماه إعجاز القرآن الكبير، وغيرها من المؤلفات، 

في تفسيره المسمى بالكشاف، ولوال اعتزاله وانتصاره  الزمخشريوالعالمة محمود 
ه في تفسير في كتابه للمعتزلة لكان كتاباً حافالً، ومن المعاصرين الطاهر بن عاشور

وهذا ، جمع ما لم يجمعه غيره مستفيداً من من سبقه كثيراًالتحرير والتنوير فقد 
االتجاه في التفسير تابع للتفسير بالدراية وسيسلط الباحث األضواء عليه؛ كون هذه 

  . الدراسة التي نحن بصددها هي في التفسير البالغي
  

                                                 

هذان التعريفان استنبطهما الباحث من خالل تعريف علم البالغة، ومعنى الفصاحة، ومن خالل علوم  -١
عاني، وعلم البيان، وعلم البديع؛ ألني لم أجد من عرفه على رغم طول فترة علم الم: البالغة الثالثة

، ٤٩ص القزويني عمر بن سعدالدين بن محمد عبداهللا أبو، البالغة ومعل في اإليضاح: انظرالبحث، 
 .م١٩٩٨ ، الرابعة /ط ،بيروت – العلوم إحياء دار ،تحقيق الخفاجي

واضع أصول البالغة، كان من أئمة ، عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني، أبو بكرهو  -٢
أسرار البالغة، ودالئل : من كتبه، شعر رقيق له) بين طبرستان وخراسان(اللغة، من أهل جرجان 

وغيرها، ولد عام أربعمائة للهجرة وتوفى سنة إحدى وسبعين والجمل في النحو، ، اإلعجاز
 .٣/٢٤٠، وشذرات الذهب ٥/١٤٩طبقات الشافعية الكبرى للسبكي : انظر ،وأربعمائة



 ٤٥

  :أهمية التفسير البالغي: ثانياً
حصر في مدخل هذا البحث، ولكني سأعرج أهمية التفسير البالغي كبيرة، ال تكاد تن 

  :على بعضها فيما يأتي

 .الوقوف على معجزة القرآن الكريم البالغية التي تحدى بها اهللا تعالى العرب -١

 ،عجاز القرآن متوجه إلى العرب إذ هو معجز لفصحائهمإف«: قال ابن عاشور
جز مقارعيه ومعجز لعامتهم بواسطة إدراكهم أن ع ،مباشرة ،وشعرائهم ،وخطبائهم

برهان ساطع على أنه تجاوز طاقة  فهذا ،عن معارضته مع توفر الدواعي عليه
عليه لدى بقية البشر الذين بلغ إليهم  ِلزنَثم هو بذلك دليل على صدق الم، جميعهم

ولمن جاء  ،صدى عجز العرب بلوغا ال يستطاع إنكاره لمعاصريه بتواتر األخبار
ألنه قد يدرك ؛ معجزة مستمرة على تعاقب السنينأنه ، كما ريخأبعدهم بشواهد الت

والحكمية  ،إعجازه العقالء من غير األمة العربية بواسطة ترجمة معانيه التشريعية
 وإجمالي لمن تبلغه ،وهو دليل تفصيلي ألهل تلك المعاني ،واألخالقية ،والعلمية

  .)١(»شهادتهم بذلك
  

 .ما يرفع اإلشكال ويوضح المعنىأللفاظ والجمل القرآنية بلتوجيه التفسير  -٢

المسجد  فيلدروس العلم  )٢(لما جلس أبو عبيدة معمر بن المثنى«: ومثال ذلك
إن العرب حين تستعمل أسلوب التشبيه فإنها تشبه مجهوالً : جاءه رجل يقول له

                                                 

، مؤسسة التأريخ العربي، ٥٩/ ١، محمد الطاهر بن محمد بن عاشور التونسيالتحرير والتنوير -١
 . م٢٠٠٠هـ١٤٢٠األولى /لبنان، ط -بيروت

ولد  ،األدبو اللغةبمعمر بن المثنى التيمي بالوالء، البصري، أبو عبيدة النحوي، من أئمة العلم  -٢
وكان  ،وقرأ عليه أشياء من كتبه ،استقدمه هارون الرشيد إلى بغداد عشر ومائة، بالبصرة سنة
ا، شعوبيأبو، غبر من خبر في العبر :، انظرتسع ومأتين للهجرةسنة  يتوف، ا من حفاظ الحديثإباضي 

، زغلول بسيوني بن السعيد محمد هاجر أبو :تحقيق، ١/٢٥٩الذهبي قايماز بن أحمد بن محمد عبداهللا
/ ١الفيروزأبادي يعقوب بن محمد، واللغة النحو أئمة تراجم في البلغة، وبيروت – العلمية الكتب دار
  .هـ١٤٠٧ األولى/ ، طالكويت -اإلسالمي التراث إحياء جمعية، المصري محمد :تحقيق، ٧٦



 ٤٦

قوله تعالى عن  فيبمعلوم حتى يتضح المجهول فما بال القرآن يشبه مجهوالً بمجهول 
مجهولة  فهيفنحن لم نر طلع الشجرة  ،)١(�mr�qp�ol:ومشجرة الزق

 فيلدينا، ورؤوس الشياطين أيضا مجهولة لنا حيث لم نر شيطانًا، فكيف وقع هذا 
  القرآن؟ 

بالصورة الذهنية عن الصورة المشاهدة، ورأس  تكتفيفرد عليه معمر بأن العرب  
ة، فشبه به شجرة صورة كريهة مخيفة مرعب العربيالذهن  فيالشيطان صورته 

  .)٢(»الكريمومن هنا نشأ علم البالغة لخدمة أساليب القرآن ، الزقوم

  فهم المعاني القرآنية من خالل معرفة القرائن وسياق النص ولهجات العرب،  -٣
 ن متناقضين تماماً، دون أن تختلفالكلمة الواحدة والجملة الواحدة قد تحمل مدلوليف

فقد يقول ، والقرائن المحيطة) السياق(ما الذي تغير هو الكلمة في بنائها الداخلي، وإن
يستخدم نفس  المعنى الظاهري لهذه الكلمة، وقدوهو يقصد ) كذاافعل : (األب البنه

الكلمة ويقصد بها التهديد، الذي يستطيع اكتشافه من خالل القرائن، وهنا ينقلب معنى 
و بالضبط ما ينطبق على وهذا ه، )!ال تفعل(إلى معنى مناقض تماماً هو ) افعل(

القرآن الكريم، فقد يستخدم القرآن صيغة األمر ويقصد بها مدلولها الظاهري، عندما 
��: وقد يقصد بها اإلباحة عندما يقول، )٣(��a�b�c̀�_�̂�[�: يقول

وقد يقصد ، )٥(��²±�°�̄�®��: عقيب الحظر في قوله )٤(�°�¯�®
والتحدي عندما  يقصد التعجيز وقد، )٦(���b�c�d�e�f: التهديد عندما يقول

                                                 

 .٦٤: الصافات -١

 ).بدون(، ٧أثر الدرس اللغوي في فهم النص الشرعي، محمد المختار محمد المهدي ص -٢

 .٧٨: اإلسراء -٣

 .٢: المائدة -٤

 .٩٥: المائدة -٥

 .١٥: الزمر -٦



 ٤٧

مخاطباً  � أو عندما يقول على لسان نبي اهللا هود ،)١(��¿�¾�½�¼��: يقول
 وقد يقصد االستهزاء عندما يقول اهللا، )٢(���YX�W�V�Z: قومه الكافرين

، وهكذا وهلم )٣(�|�{�}��y�z: في خطابة لبعض أهل جهنم تعالى
  .)٤(جراً

  . جمل التي ظاهرها التماثل والتشابهإثراء المعاني لأللفاظ وال -٤
تعنى بمقتضيات األحوال وأسرار التراكيب  التيكتب البالغة وتعنى بهذا 

 ،وعدم الرجاء ،والقنوط ،اإلحباط :القرآن الكريم بمعنى فيد اليأس وورومثال ذلك 
ال يقنط من رحمة : أي ،)٥(mUTS�R�QPONMl :مثل قوله تعالى

��vuwx :وقوله ،)٦(��ÑÐÏÎ :وقوله...رحمة اهللا

y�)تورد ه قدلكن، )٧ من لهجات العرب آية فيها اليأس بمعنى العلم على لهجة، 
��m|�}�~�_�̀�a�b�c :قوله تعالى فيوذلك سياق النص، دل عليها 

d�f�el)معرفة سياق ، فدل ذلك على أهمية )٩(أفلم يعلم: ومعناها، )٨
ي اإلثراء لمعنى الجمل التي العرب، لتفسير كتاب اهللا تعالى، وسيأتولهجات  ،النص

 .واهللا الموفق ظاهره التشابه في الباب الثاني مفصالً،

                                                 

 .٢٣: البقرة -١

 .٥٥: دهو -٢

 .٤٩: الدخان -٣

 ،٤٩ص القزويني عمر بن سعدالدين بن محمد عبداهللا أبو الدين جالل، البالغة علوم في اإليضاح -٤
 .م١٩٩٨  الرابعة /ط، بيروت – العلوم إحياء دار

 .٨٧: يوسف -٥

 .٢٣: العنكبوت -٦

 .٤٩: فصلت -٧

 .٣١: الرعد -٨

 .، بتصرف١٣أثر الدرس اللغوي ص -٩



 ٤٨
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لجمع امصدر للفعل قرأ مرادفٌ للقراءة، بمعنى تال، وفيه معنى : القرآن   

القاف والراء والحرف المعتل أصل صحيح يدل على جمع «: قال ابن فارسوالضم، 
واجتماع، ومنه القرآن كأنه سمي بذلك لجمعه ما فيه من األحكام والقصص وغير 

   .)١(»ذلك
 في الماء قرأت: يقال والضم، الجمع :بمعنى) القرء( من أصلهوالقرآن «
 على رحمها تضم لم أي جنيناً، الناقة رأتق ما: يقال فيه، جمعته :بمعنى الحوض،

  .)٢(»بعض إلى بعضها ويضم ،والسور اآليات يجمع ألنه ؛قرآناً القرآن مىوس، ولد
 وقد، للقراءة مرادف مصدر وهو تال،: بمعنى) قرأ( من مأخوذ القرآن: وقيل«  
 :أي )٣(�mÑ�Ò�ÔÓ�∗�Ö�×�Ø��Ùl :تعالى قوله في المعنى بهذا ورد

  :� عفان بن عثمان رثاء في � ثابت بن حسان قول هومن، قراءته
  )٥(وقرآناً تسبيحاً الليل يقطع به السجود عنوان) ٤(بأشمط ضحوا

  .)٦(»قراءة: أي 
  

                                                 

   . ٧٩،  ٧٨/ ٥ييس اللغة البن فارس معجم مقا -١

 .١٢٨/ ١لسان العرب البن منظور  -٢

 .١٨، ١٧: القيامة -٣

 .٣٣٦ - ٣٣٥/  ٧ ):شمط( مادة ،العرب لسان :انظر. اللحية شيب لجالر في: الشمط -٤

 -فوزي عطوى، دار صعب: ، تحقيق١٣٤البيان والتبيين، أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ص -٥
 .م١٩٦٨األولى /طبيروت، 

 .١/٢٩لسان العرب البن منظور  - ٦



 ٥٠

 في كما مهموز وهو...وشكران كغفران ،فعالن وزن على القرآن« :قيلو
  .)١(»كثير ابن قراءة في كما )نآرقُ( بالتخفيف ويقرأ القراء، جمهور قراءة

لفظ القرآن ليس مشتقاً، وال مهموزاً، وأنه قد «: قال اإلمام الشافعي رحمه اهللاو
ارتجل وجعل علَماً للكتاب المنزل، كما أطلق اسم التوراة على كتاب موسى، واإلنجيل 

  . )٢(»على كتاب عيسى صلى اهللا عليهما وسلم
  

  :ومما سبق يتضح للباحث أن القرآن لغةً فيه أربعة أقوال

 .�على محمد  المنزل اهللا على كالم وضع علماً أنه -١

  . وجمعته إليهأنه مشتق من قرنت الشيء بالشيء إذا ضممته  -٢
  .وصف على وزن فعالن وهو مهموز مشتق من القرء بمعنى الجمعأنه  -٣
   .سمي به المقروء من تسمية المفعول بالمصدرمرادف للقراءة أنه مصدر  -٤

   

 مصدر وهو تال،: بمعنى) قرأ( من وذـمأخلقرآن والذي يرجحه الباحث أن ا
�-يدل على ذلك اآلية السابقة للقراءة مرادف mÑ�Ò�Ó�Ô�∗�Ö�×�Ø�

Ùl)٣ (وقوله – قراءته أي: �md�ef�h�g�i�j�kl )أي)٤ ، :
  . )٥(قراءة الفجر

                                                 

 )بدون(،  ٨ص السندي الغفور عبد القيوم عبد /كتوردجمع القرآن الكريم في عهد الخلفاء لل -١

، تحقيق أحمد صقر، مكتبة دار ٢٧٦/ ١مناقب الشافعي، أبوبكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي -٢
 .م١٩٧١ /القاهرة، ط –التراث 

 .١٨ ،١٧: يامةالق -٣

 .٧٨: اإلسراء -٤

 شمس الخزرجي األنصاري فرح بن بكر أبي بن أحمد بن محمد اهللا عبد أبو، القرآن ألحكام الجامع -٥
/ ط، القاهرة – المصرية الكتب دار ،أطفيش وإبراهيم البردوني أحمد : تحقيق ،٢/٢٩٨القرطبي الدين
  .م ١٩٦٤ - هـ١٣٨٤ الثانية

 



 ٥١

�ً+.�D�WL(CGJא�Kن�/

#"�א��$%W� �
  

المنزل، ثم أخذ في  أن القرآن كالم اهللا«: ذكر اإلمام السيوطي في اإلتقان
  تفصيل معنى الكالم وكيفية التنزيل، وعقد بعد ذلك فصالً في تواتر نقل القرآن 
وذكر أن األمة متعبدة بفهم معانيه، وإقامة حدوده، وحروفه على الصفة المتلقاه، ثم 

  .)١(»ذكر أن القرآن معجز، وأخذ في تفصيل القدر المعجز منه
  

هو كالم : مقتضى الحد الجامع المانع فيقالوعليه فيمكن تلخيص كالمه على 
بواسطة جبريل، المتواتر، المعجز، المتعبد بتالوته وتطبيق  �اهللا المنزل على محمد 

  .أحكامه
  

 ،�المنزل على نبينا محمد  ،كالم اهللا تعالىالقرآن «: )٢(وقال الشوكاني
المتحدى بأقصر  ،وتهالمتعبد بتال ،المنقول إلينا نقلًا متواترا ،المكتوب في المصاحف

  .)٣(»سورة منه
وهذا  »المكتوب في المصاحف«: وهذا التعريف مزيد فيه على ما سبق قوله

قيد غير الزم، وال يشترط في إثبات القرآن أن يكون في المصاحف؛ ألن هذا القيد ال 
  .محفوظاً يشمل ما كان محفوظاً في الصدور، والكل يسمى قرآناً سواء كان مكتوباً أو

المكتوب في  � المنزل على النبي ،الكالم المعجزهو «: يل القرآنوق
  .)٤(»المصاحف المنقول بالتواتر المتعبد بتالوته

                                                 

 .، بتصرف١٧٠-١/١٥٨لقرآن للسيوطي اإلتقان في علوم ا -١

ولد في هجرة شوكان سنة ثالث     الرباني، العالمة اإلمام، الشوكاني محمد بن علي بن محمدهو  -٢
وسبعين ومائة وألف من الهجرة، تولى منصب قاضي قضاة القطر اليماني، وكان نابذا للتقليد داعياً 

البدر الطالع بمحاسن من بعد : انظر ين وألف،لالجتهاد، صاحب التصانيف، توفى عام خمسين ومأت
 .٢٩٨/ ٦للزركلي  األعالمو). بدون(بيروت،  -دار المعرفة، ٢/٢٠٧القرن السابع للشوكاني 

أحمد عزو عناية، دار الكتاب العربي، : ، تحقيق١/٨٦إرشاد الفحول، محمد بن على الشوكاني -٣
 .م بتصرف يسير١٩٩٩ -هـ١٤١٩األولى /ط

 .١/١٥رفان في علوم القرآن، للزرقانيمناهل الع -٤



 ٥٢

هو كالم اهللا المعجز المنزل على خاتم األنبياء، والمرسلين «: وقيل القرآن
بواسطة أمين الوحي جبريل عليه السالم، المنقول إلينا بالتواتر، المتعبد  �محمد 

المبدوء بسورة الفاتحة، والمختتم بسورة الناس، والمتحدى بأقصر سورة  وته،بتال
  .)١(»منه

جنس يشمل كل كالم، خصص هذا الجنس » كالم«: قولهم في التعريف
باإلضافة إلى لفظ الجاللة ليخرج كل كالم سوى كالم اهللا، بيد أن كالم اهللا منه ما هو 

التخصيص هنا نسبية بالنسبة لما سوى  متعبد بتالوته، ومنه غير ذلك، فتكون نسبة
كالم اهللا، والكالم صفة هللا قائمة به، أثبتها ربنا عز وجل لنفسه، بدون تشبيه وال 

    .تكييف وال تعطيل
  

 ،قوالً كيفية بال ،ابد منه اهللا، كالم«: وعرف القرآن في العقيدة الطحاوية بأنه
 تعالى اهللا كالم أنه وأيقنوا ،حقاً لكذ على المؤمنون وصدقه ،وحياً رسوله على وأنزله

   .)٢(»كفر فقد البشر كالم أنه فزعم سمعه فمن ،البرية ككالم بمخلوق ليس ،بالحقيقة
من قيود مهمة في جانب  وخال وهذا التعريف فيه زيادة تفصيل في جانب،

ال إما أن تكون صفة كاشفة، أو تأكيداً معنوياً وعلى ك :»بالحقيقة«: خر، فمثال قولهآ
التقديرين دخولها في التعريف معيب، كما يالحظ الباحث أن هذا التعريف خال من 
وصف القرآن بالمعجز؛ فهل اإلعجاز صفة مختصة بكالم اهللا؟ وهل في الحديث 
القدسي أو النبوي شيء من اإلعجاز فتدخل في التعريف؟ على كال األمرين سيخرج 

بإقامة حروفه وألفاظه، وبأنه : أي» تالوتهالمتعبد ب«: غير القرآن من التعريف بقولهم
   .ال يجزئ في الصالة غيره

                                                 

األولى / المدينة المنورة، ط –، مكتبة طيبة١٣نفحات من علوم القرآن، محمد أحمد معبد ص -١
 .م١٩٨٦

المحسن دمشقي، تحقيق عبداهللا عبد، القاضي علي بن علي أبي العز ال١/٢٥٤شرح العقيدة الطحاوية - ٢
 .ـه١٤٢٠الثانية / التركي، مؤسسة الرسالة، ط



 ٥٣

 ،واإلعجاز ،للبيان � محمد على المنزل تعالى اهللا كالم«: وعرف كذلك بأنه 
  .)١(»بالتواتر المنقول ،بتالوته المتعبد المصحف، دفتي بين المجموع

نى واحد غير أن السابقة تدور في الجملة حول مع اتريفكل التعوالخالصة أن 
في بعضها زيادة قيود، وإسهاب، واألصل في الحدود أن تكون جامعة مانعة، وعليه 

 �أن القرآن كالم اهللا المنزل على محمد : فإن الباحث يرى أن التعريف المختار هو
  .وبأحكامه، المنقول بالتواتر ،لفظاً، للبيان، والتحدي، واإلعجاز، المتعبد بتالوته

  

  :وقيود التعريفشرح محترزات 
ها سبحانه لنفسه، وأثبتها له الكالم صفة من صفات اهللا أثبت: كالم اهللا: قوله

له موسى بال واسطة، بل أسمعه كالمه الذي فقد كلم سبحانه عبده ورسو«، �له رسو
��mB�C�D: قال اهللا عز وجل، كما شاء وعلى ما أرادهو صفته الالئقة بذاته 

E�F�GH�I�J�K�Ll�)٢(، و�X�W��i�j�k�l�)فأكده ،)٣ 
  .)٤(»بالمصدر مبالغة في البيان والتوضيح

 الذي استأثر بهكالم اهللا : خرج بقوله المنزل: »����المنزل على محمد «: وقوله
��m�X�WÃ�Ä�Æ�Å�Î�Í�Ì�Ë�Ê�É�È�Ç�Ñ�Ð�Ï�Ò :سبحانه نفسه

Ô�Ól )الكتب السماوية السابقة لنزول القرآن، �وخرج بقوله على محمد ، )٥ 

X�W�m�h�i�j�k�∗�m�n�o�p�q�l )٦(.  
  

                                                 

 ). بدون(موسى شاهين الشين، مطبعة الفجر الجديد،/ ، د٩الآلليء الحسان في علوم القرآن ص  -١

 .٢٥٣:البقرة -٢

 .١٦٤: النساء -٣

 بن عمر: ، تحقيق٢٤٧/ ١ الحكمي علي بن أحمد بن حافظ معارج القبول بشرح سلم الوصول -٤
 .م ١٩٩٠ - ـه ١٤١٠ األولى/، طالدمام – القيم ابن دار، عمر أبو محمود

 .١٠٩: الكهف -٥

 .١٩٤، ١٩٣: الشعراء -٦



 ٥٤

خرج به الحديث القدسي والنبوي، إذ لم ينزل كل واحد  قيد :»لفظاً« :وقوله
القدسي معنى على الصحيح، وفي الحديث  النبويمنهما لفظاً، وإنما نزل الحديث 

  .خالف مشهور
  

�W، �محمد هو من مهام و التشريعي وغيره،للبيان : أي :»للبيان« :وقوله

�m�XU�V�W�X�Y�Z�[�\l)١(.  
  

، مكيهم ،جميعاًاإلنس والجن القرآن قد تحدى  إن« :»والتحدي« :وقوله
القرآن أن يأتوا ولو بمثل أقصر سورة من سور  ،وعجميهم ،وعربيهم ،ومدنيهم

�X�W�mNML�O�P�Q�R�S�T�U�V، )٢(»فعجزوا أجمعين 

W�X�Y�Z�]�\�[�^l )و ،)٣�m�X�W³�́�µ�¶�¸�¹�
º�»�¼�½�¾�¿�À�Á�Â�Ã�Ä�Å�Ç�Æ�l)٤(.   

فالقرآن كتاب معجز بكليته وبجزئيته بكل وجوه « :»واالعجاز« :وقوله
اإلعجاز، وهذا اإلعجاز للبشرية كلها هو مقصد من مقاصد إنزال القرآن، إثباتاً 

في فصاحته وبالغته، وأنباء الغيب، وأخبار «، كما أن إعجازه �لرسالة ونبوة محمد 
لقرآن من إعجاز علمي، وتشريعي محكم دقيق صالح لكل األمم السابقة، وما حواه ا

  .)٥(»زمان ومكان

                                                 

 .٤٤:النحل - ١

 .١/٢١٨مناهل العرفان في علوم القرآن  - ٢

 .٨٨: اإلسراء - ٣

 . ٢٣: البقرة - ٤

مصطفى ديب البغا ومحي الدين ديب مستو، دار الكلم / ، د١٦٧الواضح في علوم القرآن ص  -٥
 .هـ١٤١٧ط األولى الطيب ودار العلوم اإلنسانية ـ دمشق ، 



 ٥٥

ومتعبد  ، وغيرها،المأمور بقراءته في الصالة :»المتعبد بتالوته« :وقوله
وهي المسندة إلى اهللا عز وجل  ،األحاديث القدسية به تخرجوهذا قيد  ظه،ابإقامة ألف
وإن كانت مما نؤجر على  حاديث النبوية،، واألنها منزلة من عند اهللا بألفاظهاأإن قلنا 
واستخراج األحكام الشرعية منها؛ ولكن ال يصح القراءة بها في الصالة، وال  ،قرأتها

  .متعبدون بإقامة ألفاظها على الصحيح

م على ما نقله جمع ال يمكن تواطؤه :المتواتر هو«:»المنقول بالتواتر«: وقوله
إلى أصحابه إلى التابعين وهكذا  �من النبي  :، أي)١(»الكذب عن مثلهم إلى منتهاه

�mg�h�i�j :حتى وصل إلينا دون نقص أو تحريف مصداقاً لقول اهللا تعالى

k�l�ml)القراءات المنقولة إلينا بطريق اآلحاد،  به تخرجوهذا قيد ، )٢
وهي المسندة إلى اهللا عز وجل إن قلنا إنها منزلة من عند اهللا  ،واألحاديث القدسية

  .ظهابألفا

سننتقل إلى تعريف  ، ومحترزات التعريف،وبعد أن أتممنا تعريف القرآن   
  .، واهللا الموفقفي المطلب التالي ، وأقسامهاالجملة القرآنية

  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 .١/٢٦٤اإلتقان في علوم القرآن للسيوطي  -١

 .٩: الحجر- ٢



 ٥٦
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  :تعريف الجملة لغة  - أ
جمع الشيء، : األول: لفظ مفرد جمعه جمل، ولمعناها أصالن: لجملة في اللغةا

  .جمال الشيء وحسنه: ضد تفرقه، واآلخر: واجتماعه، أي
 وعظَم تجمع أحدهما: أصالن والالم ،والميم ،الجيم) لمج(«: قال ابن فارس

  .حسن :واآلخر ،الخَلْق
 اهللا قال، حصلته وأجملْتُه ،الشّيء جملة وهذه الشّيء، أجملْتُ :قولك :فاألول

 دفعة عليه أنزل هال أي -  )١(mÁ�Â�Ã�Ä�Å�Æ�Ç�È�Él :تعالى
 واألصل، )٣(هي ما جمع من الحبال والقلوس: ، والجمُل-  )٢(واحد وقت في واحدة
  .)٤(»القبح ضد وهو الجمال، اآلخر

البحث، وهو  ودواألصل األول الذي ذكره ابن فارس هو المناسب لمقص
، الحبل جملة من اشتقت الجملة« :كما قال ابن منظور ،األصل الذي اشتقت منه الكلمة

  .)٥(»جملة فُأجملَت جمعت كثيرة قُوى َألنها ؛جِمالة ىسمي الغليظ الحبلف
  

                                                 

 .32 : الفرقان -١

، دار الكتاب ٢/٤٤٤مدارك التنزيل وحقائق التأويل، أبو البركات عبد اهللا بن أحمد محمود النسفي  -٢
 ).بدون(بيروت،  -العربي

 . ١/٤٢٨ س اللغة البن فارس مقايي: انظر الحبل الغليظ من حبال السفينة،: القلوس -٣

  .٤٨١/ ١البن فارس  معجم مقاييس اللغة -٤
 الرازي القادر عبد بن بكر أبي بن محمد، ومختار الصحاح، ١١/١٢٨لسان العرب البن منظور  -٥

 ).بدون( ،بيروت –، تحقيق محمود خاطر، مكتبة لبنان ناشرون ١١٩ص 



 ٥٧

عة كل جما جمعه عن تفرقة، والجملَةُ :ل الشيءجمَجماعةُ الشيء، وَأ: والجملَةُ«
 الشيء خذََأ ويقال ،شيء كل جماعة :ةلَمالج«: وقيل، )١(»شيء بكماله من الحساب

، وكل هذه التعريفات داخلة في األصلين )٢(»متفرقاً ال متجمعاً جملة وباعه ،جملة
  .اللذين ذكرهما ابن فارس

  

 :تعريف الجملة اصطالحاً  -  ب
  

 ،ل من تعريفه اللغويالتعريف االصطالحي للجملة ال يخرجه عن األصل األو    
ولكن يقصر المعنى على تجمع الكلمات، فإذا كانت الجملة مفيدة دخل األصل اللغوي 

   .م المفيد ال يخلوا من لمسة جماليةاآلخر وهو الجمال؛ ألن الكال
 أسندت كلمتين من مركب عن عبارة الجملة«: قال اإلمام عبد القاهر الجرجاني

 افإنهيكرمني،  إن :كقولك يفد لم أو ،قائم زيد :كقولك أفاد سواء األخرى إلى إحداهما
  .)٣(»مطلقا الكالم من أعم الجملة فتكون ،جوابال مجيء بعد إال تفيد ال جملة

جملة مفيدة، وجملة غير : ومن التعريف للجملة يتضح أنها تنقسم إلى قسمين
  :مفيدة

مفيد معنى  اما تركب من كلمتين أو أكثر، ولههي « :فالجملة المفيدة
   هي كالم تام يدل على معنى أقله نسبة شيء إلى شيء إثباتاً«: وقيل، )٤(»مستقل

  أو نفياً، أو إنشاء ربط بين شيء وشيء آخر يكفي إلنشائه القول مثل أمر التكوين 
  .)٥(»أو األمر بفعل ما

                                                 

 .١١/١٢٨لسان العرب البن منظور  -١

  الجيم :لوسيط، إبراهيم مصطفى، وأحمد الزيات، وحامد عبد القادر، ومحمد النجار، بابالمعجم ا -٢
 .مجمع اللغة العربية، دار الدعوة: تحقيق ١/٢٨٣ 

  ).بدون(دار الفضيلة بالقاهرة / ، تحقيق محمد صديق المنشاوي، ط٧معجم التعريفات للجرجاني ص -٣
 ).بدون(الخامسة عشرة / ف، ط، دار المعار١/١٥النحو الوافي، عباس حسن  -٤

 - لميداني، دار القلمعبد الرحمن حسن حبنكة ا ١/١٤٠ البالغة العربية أساسها وعلومها وفنونها -٥
 .هـ١٤١٦األولى/ ط ،دمشق



 ٥٨

التركيب، واإلفادة : هما اًمعوالخالصة أنه البد في الجملة المفيدة من أمرين    
   .مستقلةال

الجملة التي فقدت اإلسناد أو الرابط بين مكوناتها وقد : والجملة غير المفيدة هي 
أو أكثر، ولكن ال يحصل للسامع فائدة لعدم تمام عالقة إسنادية بين كلمتين توجد 
  . الكالم

 على اشتملكل كالم «ونخلص إلى أن الجملة المعتبرة عند البالغيين والنحاة، 
 ،مفيد غير الكالم كان وإالَّ ،)١(وهو اإلسناد رابط معنوي بينهما، وإليه ومسند مسند
   .)٢(»..يوجد في اللفظ ما يدل عليه، كحركة اإلعراب، وكضمير الفصل وقد

القرآن  َلموذلك ألن ج ؛وعليه فإن الجملة المعنية ببحثنا هي الجملة المفيدة  
يب اإلسنادي من كلمتين كلها مفيدة؛ وتامة تدل على معنى مفيد حاصل من الترك

  .فأكثر وسواء كان ظاهراً أو مقدراً
  

�ً+.�DW�K�Sא���T!#
�GW!���א���01א��
/.+��و%$ �
وتراكيبه  هي كالم اهللا تعالى المعجز في فصاحته، وبالغته،: الجملة القرآنية 

وذلك ألنها صيغت صياغة عربية في غاية البيان واإليضاح، روعي فيها  وعلومه؛
  :باآلتي«والتأخير، وما يقتضيه المبنى من المعنى، وتتصف التقديم 

  

التالؤم واالتساق بين كلماتها، وتالحق حركتها وسكناتها بنظم بديع يستريح له   -١
امها نسق جميل ينطوي على إيقاع انتظويتكون من ، )٣(»السمع والصوت والنطق

رتيب ما بينها رائع، ما كان ليتم لو نقصت من الجملة كلمة أو حرف أو اختلف ت
��mfe�g�h�i�∗�k :، ومثال ذلك قوله تعالىبشكل من األشكال

                                                 

وأكرم  كريم يفيد ثبوت مفهوم أحداهما لمفهوم األخرى نحو حاتم ضم كلمة إلى أخرى ضماً :اإلسناد - ١
  .١٠البن عاشورصموجز البالغة : انظر ،جباناً ه نحو ما خالدحاتماً، أو انتفاءه عن

 . ١/١٢٢البالغة العربية أساسها وعلومها وفنونها  - ٢

 .١٦٧الواضح في علوم القرآن ص   - ٣



 ٥٩

l�m�n�o�p�q�r�sl)تناسق الكلمات في كل جملة  ناتأملفإذا ، )١
تمعن نمنها، وتألف الحروف الرخوة مع الشديدة والمهموسة والمجهورة وغيرها، ثم 

لقرآنية إنما صبت الجملة ا هأن هذ ناعلم ،وتعاطف الحركات والسكنات ،في تأليف
  .الخبير وأن ذلك إنما قدر تقديراً بعلم اللطيف، مقداربمن الكلمات والحروف 

، أو ضعفاً دون أن تجد فيه اختصاراً مخالً الداللة بأقصر عبارة على المطلوب« -٢
 ،)٣(mg�fe�jih�kl :، ومثاله قوله تعالى)٢(»في األدلة

ألن في أخذ العفو صلة القاطعين  ؛كيف جمع اهللا بهذا الكالم كل خلق عظيمفنتأمل 
  .والصفح عن الظالمين

إخراج المعنى المجرد في مظهر األمر المحس الملموس ثم بث الروح « -٣
والحركة في هذا المظهر نفسه بحيث يجد القارئ إقناع العقل وإمتاع العاطفة، بما 

وة يفي بحاجة النفس البشرية تفكيراً، ووجدانا في تكافؤ، واتزان فال تطغى ق
��mu�v�w�x :مثاله قوله تعالىالتفكير على قوة الوجدان وال العكس، و

y�z�{�|�}�~�_�̀�a�b�c�d�e�f�g�
h�i�j�k�lm�n�o�p�qr�s�t�u�v�l)٤(، 

 ،قيام الكون على أساس من النظام الرتيبمن خالل قراءتنا لآلية نجد فيها صورة ل
 المعنى فيما نشعر بتصوير كوالتنسيق البديع الذي ال يتخلف، وال يلحقه الفساد، 

ا أمام آالت تتحرك بسرعة دائبة في نمظهر من الحركة المحسوسة الدائرة كأن
 .)٥(»صورها الشعور والخياليتنظام مستمر يعيها و

                                                 

 .١٢، ١١:القمر  - ١

 .٢٣/٢٤٥الرئاسة العامة إلدارة البحوث العلمية واإلفتاء والدعوة  -مجلة البحوث اإلسالمية - ٢

 .١٩٩: عرافاأل - ٣

 .٥٤: األعراف - ٤

 .، بتصرف٢٣/٢٤٧مجلة البحوث اإلسالمية  -٥



 ٦٠

، وتنبئ عن ب لتتالءم مع ما قبلها وما بعدهاأنها مسوقة في موقعها المناس -٤
 :ذلك قوله تعالىمثال و« ،)١(حسن نظم الكلمات وهي غاية في اإلحكام

m_�`�a�b�cl)منفصلة عما ) النذر(فلو أخذنا كلمة  ،)٢
تأمل و ،قبلها في اآلية لوجدنا ثقال في توالي الضمة على النون والذال معاً

وتأمل باقي الكلمات تجد مثل ما ذكرنا من القلق ) لقد(في دال مواضع القلقلة 
جاءت  نية في سياق واحدات لما انتظمت في الجملة القرآلكن الكلموالثقل، و

 .)٣(»مع السياق متالئمة تماماً

الصياغة الموافقة لحال المخاطبين بحيث تصلح أن تكون خطاباً لمختلف « -٥
المستويات من الناس بحيث يأخذ كل قارئ منها ما يقدر على فهمه واستيعابه، 

 .)٤(»ويراها مقدرة على مقياس عقله ووفق حاجته

ومن أمثلة ذلك  ،)٥(»نه الناس بعبارات كثيرةتدل على معنى واسع يعجز ع« -٦
�mtsr�qponmlk�u :قوله تعالى

wvl)فقد جمعت هذه اآلية كل خير ونهت عن كل شر ،)٦ 
 .بصيغة شاملة موافقة لحال جميع المخاطبين

  

  :وعليه فيمكن للباحث أن يعرف الجملة القرآنية باآلتي 
  العاطفة في تكافؤ  عشبِ، وتُالعقَل عقنمعناً تاماً مكتفياً بنفسه، تُ هي القول المفيد«  
  .»، وبصيغة موافقة لحال جميع المخاطبينواتزانٍ

                                                 

 .، بتصرف١٦٧الواضح في علوم القرآن ص  -١

 .٣٦: القمر -٢

 .، بتصرف٢٤٧/ ٢٣مجلة البحوث اإلسالمية  -٣

 . ١٦٧الواضح في علوم القرآن ص  -٤

 .، بتصرف٢٣/٢٤٦ مجلة البحوث اإلسالمية -٥

 .٩٠: النحل -٦



 ٦١

  الجملة القرآنية مركب إسنادي مفيد، دقيق المبنى والمعنى مطابق لحال «: أو  
المذكورة قريباً في صفات قد اشتمل على الصفات ، وهذا التعريف )١(»المخاطب

  . الجملة القرآنية، واهللا أعلم

�ً5��DW�+./
�W<@��م�א���;�����0א�� �
تقسيمات الجملة العربية التي ساغها النحويون والبالغيون هي نفس تقسيمات   

   :تنقسم إلى قسمينهي الجملة القرآنية؛ ألن القرآن نزل بلسان عربي مبين، و
  :الجملة الخبرية: القسم األول

، لمن ال يعلم أنه قائم ،)زيد قائم( :كقولكإفادة المخاطب إما نفس الحكم «هي   
  .)٢(»لمن زيد عنده وال يعلم أنك تعلم ذلك ،)زيد عندك( :أو الزم فائدة الخبر، كقولك

هي الجملة التي اشتملت على خبر ما، فمضمونها  :الجملة الخبرية«: وقيل  
والقصد منها اإلعالم بأن الحكم الذي اشتملت عليه ، إخبار عن أمر ما، إيجابا أو سلباً

  .)٣(»واقع خارج العبارة الكالمية مطابق لهله 
  : الجملة اإلنشائية: القسم الثاني

ما، كإنشاء  هي الجملة التي لم تشتمل على خبر، وإنما أنشأ النطق بها حدثاً«  
إذا  هم،ـاجتهد، وكإنشاء طلب الف: اسقني، أو قلت له: لولدكطلب الفعل، إذا قلت 

  .)٤(»ونحو ذلك ،و ما حكم كذا شرعاًهل يجوز أن أفعل كذا؟ أ: قلت للفقيه
  ويندرج تحت هاتين الجملتين من الخبر واإلنشاء أنواع كثيرة، والمقام ال يسمح  

  بذكر فروع الجملتين، وحسبي أن أشير إلى ذكر ما يساعد على فهم تفسير الجملة 
  .القرآنية في ضوء التأسيس والتأكيد على ما سيأتي بيانه

                                                 

، والبالغة ١٦٧التعريف والذي قبله استنبطه الباحث من خالل الواضح في علوم القرآن ص هذا -١
 . ١/٨٥ العربية للميداني، فصل الجمال في الكالم

 .بتصرف يسير ،٦٥ص لقزوينيا الدين جاللل، البالغة علوم في اإليضاح -٢

 .١٢٤/ ١البالغة العربية أسسها وعلومها وفنونها  -٣

 .١٢٤/ ١ المصدر نفسه -٤



 ٦٢

�א��B�Cא���5&א��B�Cא���5&א��B�Cא���5&א��B�Cא���5& �� �� �� �
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 موضع وتمييز تركه والفصل ،بعض على الجمل بعض عطف الوصل«  
  .)١(»البالغة تقتضيه ما على اآلخر موضع من أحدهما

 ، أما الفصل فهوالربط بين أجزاء الكالم بحرف عطف هو: الوصل«فيكون   
   .)٢(»الربط بين أجزاء الكالم بحرف عطفعدم 

�ً+.�D�W-G=א�!(-�وא��M=GW� �
  :أن يكون بين الجملتين كمال االتصال :الصورة األولى

كمال ، ويكون ال تغاير بين الجملتين حتّى تُعطَفَ التالية على السابقة«بمعنى   
  :االتصال ألمور ثالثة

ى للتأكيد دفع توهم التجوز والمقتض ،ىأن تكون الثانية مؤكدة لألول :األول  
   :والغلط وهو قسمان

في إفادة التقرير مع  هكيد المعنوي من متبوعونزل الثانية من األولى منزلة التتأن  -١
، فالجملة )٤(�`�{�~_��z}|��: تعالى قولهك، )٣(»االختالف في المعنى

�~�:ة وهي قولهالثاني    :ة لما أفادته الجملة األولى وهي قولهمقرر��`�_�{

                                                 

 .٥٠اإليضاح في علوم البالغة ص - ١

 .٢٧الخالصة في علوم البالغة للشحود ص - ٢

 .١/٤٤٧البالغة العربية وعلومها للميداني  - ٣

 .٧: لقمان - ٤



 ٦٣

�|{�z�، �¹¸���:كذا قوله�º�»�¼�)معناه  �¸���¹ :؛ ألن قوله)١
  ألن المستهزئ بالشيء  ؛رد لإلسالم ��º«�¼�� :وقوله ،الثبات على اليهودية

  .ودافع له، لكونه غير معتد به، ودفع نقيض الشيء تأكيد لثباته ،المستخف به منكر له
لفظي من متبوعه في إفادة التقرير مع أن تنزل الثانية من األولى منزلة التأكيد ال« -٢

، فإن معنى )٢( �mD�E�F�G�H�I�J�Kl :قوله تعالىكاتحاد المعنى، 
 ���D�E�F�G�H��I :وهو قوله تعالىمعنى ما قبله،  �mJ�K�l :قوله

�mM�N�O�P�Q�RS�T�U�V�l:، وهو قولهوكذا ما بعده تأكيد ثان
إال في حق من ليس له قلب يخلص ؛ ألن عدم التفاوت بين اإلنذار وعدمه ال يصح )٣(

  .إليه حق، وسمع تدرك به حجة، وبصر تثبت به عبرة
كون األولى غير  أن تكون الثانية بدلًا من األولى، والمقتضى لإلبدال :الثاني  

ككونه مطلوبا  ،والمقام يقتضى اعتناء بشأنه لنكتة ،وافية بتمام المراد بخالف الثانية
  :نوعانوهو ، أو لطيفًا ،باأو عجي ،في نفسه أو فظيعا

��mÌ�Í :أن تنزل الثانية من األول منزلة بدل البعض من متبوعه، كقوله تعالى -١

Îl)وقوله ،، فإنه مسوق للتنبيه على نعم اهللا تعالى عند المخاطبين)٤:  
 mÐ�Ò�Ñ�∗�ÕÔl)لداللته عليها بالتفصيل ، بتأديته مما قبلهفى ، أو)٥

كونهم معاندين، واإلمداد بما ذكر من األنعام وغيرها  من غير إحالة على علمهم من
  .)٦(»بعض اإلمداد بما يعلمون

                                                 

 .١٥، ١٤:البقرة - ١

 .٦:البقرة - ٢

 .٧:البقرة - ٣

 .١٣٢:الشعراء - ٤

 .١٣٤، ١٣٣: الشعراء - ٥

 .، بتصرف٤٦٤، ١/٤٦٣، والبالغة العربية للميداني١٥١قزويني صاإليضاح في علوم البالغة لل - ٦



 ٦٤

 :كقوله تعالى ،أن تنزل الثانية من األولى منزلة بدل االشتمال من متبوعه -٢
mu�v∗x�y�z�{�|�}�~l )حمل  ، فإن المراد هو)١

، �~�}|{��z�y�x :المخاطبين على إتباع الرسل، وقوله تعالى
وتربحون صحة دينكم  ،أدية ذلك؛ ألن معناه ال تخسرون معهم شيًئا من دنياكمأوفى بت

  .فينتظم لكم خير الدنيا وخير اآلخرة

وذلك بأن تنزل منها منزلة عطف البيان  ،أن تكون الثانية بيانا لألولى: الثالث  
والمقتضى للتبيين أن يكون في األولى نوع خفاء مع  ،من متبوعه في إفادة اإليضاح

�mg�h�m�lk�j�i�n :كقوله تعالى ،قتضاء المقام إزالتها
o�p�q�r�sl)فصل جملة ،)٢: ��j�k�l�m..�  عما قبلها لكونها
   .)٣(»له تفسيراً

  :كمال االنقطاعأن يكون بين الجملتين : الصورة الثانية
فصل الجملة عند ذلك جب فيتباين تام  متتاليتين بين جملتين هو أن يكونو«  

شرط أن ال ب -ال يكون بين الجملتين حرف عطف: أي -جملة السابقةالتالية عن ال
  :وهذه الصورة تظهر في ثالثة وجوه، غير مقصودمعنى إلى إيهام  هذا الفصليؤدي 

في لفظيهما  وإنشاء والتالية خبراً ،أن تختلف الجملتان السابقة :الوجه األول  
 �¥�ة فجمل، )٤(�mª©¨§�¥l:تعالىقول اهللا ك ،وفي داللتيهما

خبرية في لفظها  �§¨©�ª :والجملة التالية، إنشائية، مصدرة بفعل أمر
الفصل بين الجملتين لكمال االنقطاع بينهما؛ ألن األولى طلبية فوجب ، وفي معناها

                                                 

 .٢١، ٢٠:يس - ١

 .١٢٠:طه - ٢

 .، بتصرف١/٤٦٣، والبالغة العربية وعلومها للميداني١٥١اإليضاح في علوم البالغة للقزويني ص - ٣

 .٤٩: الحجرات - ٤



 ٦٥

تفيد التجدد والحدوث، والثانية اسمية تفيد الثبوت واالستمرار، وبين التجدد والثبوت 
¶¸��mµ´³:له قوله تعالىومث، )١(»تباين كبير يوجب الفصل

À�¿¾½�¼�º¹l)³´�: ، فجملة)٢�µوجملة� ، :
�º¹�¸¶ فوجب الوصل بينهما،  جملتان خبريتان في اللفظ والداللة�

الفصل بين فوجب  ، وداللةً؛جملة إنشائية لفظاً �¼�½¾¿��À: ولكن جملة
والثانية والحدوث،  ،الجملتين لكمال االنقطاع بينهما؛ ألن األولى طلبية تفيد التجدد

  .اسمية تفيد الثبوت واالستمرار
في داللتيهما،  وإنشاء والتالية خبراً ،أن تختلف الجملتان السابقة :الوجه الثاني  

 في لفظها ومعناها، والثانية خبراً ولو لم تختلفا في لفظيهما، كأن تكون األولى خبراً
�mA�B�C�D�E: له تعالىكقوفي لفظها إنشاء في معناها، 

F�I�H�G�K�J�L�Ml)األولىالجملة ف ،)٣ :�A�
D�C�B�E� ًثانيةالالجملة ومعنى، و خبرية لفظا :�F��G

�H� ًطلبية إنشائية  خبرية لفظاوالتقدير اتبعوهم بإحسانمعنى ،.� �
لجملتين مناسبة ما في المعنى، وال يوجد اأن ال يكون بين  :الوجه الثالث  

�mv�w :ومثاله قوله تعالىمسند، ارتباط مابين المسند إليه فيهما، وال بين ال

x�yz�{�|�}l )يوجد  ال ،�{�|�}� :فجملة ،)٤
فالمانع من العطف  ،��yxwv :بينها ارتباط وبين الجملة السابقة

ال يمكن دفعه أصال وهو التباين بين الجملتين، ولهذا  )أمر ذاتي(في هذا الموضع 

                                                 

 .، بتصرف١/٤٤٥البالغة العربية وعلومها للميداني - ١

 .٥٧: البقرة - ٢

 .١٠٠: التوبة - ٣

 .٣: النحل - ٤



 ٦٦

في  عدد حكماًأن تُ: لكذ ومثل، ألن العطف يكون للربط؛ وجب الفصل، وترك العطف
ال يلدغ  - رأس الحكمة مخافة اهللا( :ال ترابط بينها، كأن تقول ةموضوعات مختلف

  .)١(»)بما قسم اهللا لك تكن أغنى الناس ارض - المؤمن من جحر مرتين
الفصل  فال يكون إال استثناء إذا أوهم االنقطاع لأما الوصل مع وجود كما«  

 :سأل وزيره عن شيء فقالأحد األمراء ما روي أن  ة ذلكمن أمثلوخالف المقصود، 
   .)٢(» )ال وأيد اهللا الخليفة(

  :أن يكون بين الجملتين شبه كمال االتصال: الصورة الثالثة
وتكون هذه الصورة في حالة كون الجملة الثانية قوية االتصال بالجملة «  

الحالة تكون الجملة  األولى لوقوعها جواباً لسؤال يفهم من الجملة األولى، وفي هذه
، )٣(mB�C�DE�F�G�H�Il :استئنافيه، ومن أمثلتها قوله تعالى الثانية

تكاد تكون جواباً لسؤال بعد الجملة  ��F�G�H�I: فالجملة الثانية وهي
  .)٤(»ألن النفس أمارة بالسوء ؛لماذا ال يبريء نفسه؟ فكان الجواب: األولى وهو

  :"شبه كمال االنقطاع"تين أن يكون بين الجمل: الصورة الرابعة
الجملة التالية بجملتين يصح عطفها على  تُسبقحينما الصورة  ههذتكون و«  

ألنه يفسد المعنى المقصود  ؛وال يصح عطفها على األخرى األولى لوجود المناسبة،
للمتكلم، فيترك العطف، ويجب حنيئذ الفصل دفعا لما قد يحدث من إيهام الوصل 

                                                 

 .١/٤٤٧البالغة العربية وعلومها للميداني - ١

 .، بتصرف٢٩، والخالصة في علوم البالغة ص١/٤٦٤البالغة العربية وعلومها للميداني - ٢

 .٥٣:يوسف - ٣

م ، ١٩٨٦هـ ١٤٠٦الثانية/بيروت، ط-علوم البالغة، أحمد مصطفى المراغي، دار الكتب العلمية -٤
 .، بتصرف يسير١/٤٦٠لبالغة العربية للميداني وا



 ٦٧

�ma�b�c�d�e�f�g�h�i�j�k�∗�m :ه تعالى، ومثاله قولبالواو

n�o�p�q�r�sl)فجمـلة)١ ،: �m�o�n�p�����  ال يصح  
�m��n: ؛ ألن العطف قد يوهم أن قوله��h�i�j�k: عطفها على جملة

o�s�r�qp� من مقول من قالوا: �i�j�k�،  وهذا يوقع في
  العطفافرين، ولذلك ترك ـان حقيقة الكـاللبس؛ ألنه من مقول اهللا تعالى في بي

   :)٢(ومثال ذلك أيضاً قول الشاعر
  أراها في الضالل تهيم بدالً وتظن سلمى أنني أبغي بها

لقربه منه  )أبغي(لئال يتوهم السامع أنه معطوف على  )تظن(على  )أراها(م يعطف فل
  .)٣(»ويحتمل االستئناف ،مع أنه ليس بمراد

  

  : الصورة الخامسة
 .ل االتصال وكمال االنقطاع مع قيام المانعأن يكون بين الجملتين توسط بين كما

وتكون هذه الصورة إذا كانت الجملتين متناسبتين وبينهما رابطة قوية ويمنع «
��m´�³²:العطف بينهما عدم االشتراك في الحكم، ومن أمثلتها قوله تعالى

µ�¶�¸�¹�º�»�¼�∗�¾�¿�Àl)فجملة ، )٤�¾�¿�À�  ال
أنه من مقول المنافقين، والحال أنه من القتضائه  ��¹¸�يصح عطفها على جملة 

 لئال يتوهم؛ ��µ´³² :وال على جملة )دعاء عليهم(مقوله تعالى 
مشاركته له في التقييد بالظرف، وأن استهزاء اهللا بهم مقيد بحال خلوهم إلى 

                                                 

 .١٢، ١١: البقرة -١

، ٢٩صالخالصة في علوم البالغة لم أعرف قائله، ولكن كُتُب البالغة يستشهدون به، منها  -٢
 .١١٦/  ١ومفتاح العلوم  ،١/٥٢اإليضاح في علوم البالغة و

  اآلداب مكتبة ،١٣٣ص الصعيدي عالالمت عبد ،البالغة علوم في المفتاح لتلخيص يضاحاإل بغية -٣
 .م٢٠٠٥-هـ١٤٢٦ السابعة عشر/ط

 .١٥، ١٤:البقرة - ٤



 ٦٨

ولهذا  ،شياطينهم، والواقع أن استهزاء اهللا بالمنافقين غير مقيد بحال من األحوال
  .)١(»لوجب أيضا الفص

  :ومما يتوسط بين كمال االتصال وكمال االنقطاع ما يلي
قد تقترن بالواو، وقد ال تقترن، فأشبهت الوصل الجملة الحالية؛ ألنها  :األول  
 يجب وصل الجملة الحالية بما قبلها بالواو إذا خلت من وفي هذه الحالة ،والفصل

��:كقوله تعالىضمير صاحبتها،  mCBA�D�E�F�Gl)٢( ،
جملة حالية اقترنت بالواو؛ ألنها خلت من ضمير عائد على  ��D�E��F: ةفجمل

  .� ��CBA: الجملة صاحبة الحال وهي
  :ويجب فصلها في ثالثة مواضع

التي للتسوية،  )أو(، أو وقع ذلك الماضي قبل )إال( تالياً إذا كان فعلها ماضياً -١
ة الحال ، فَفعل جمل)٣(�mw�x�y�z�{�|�}�~l:ومثاله قوله تعالى

  ).إال(جاء ماضياً تالياً  �كَانُوا�: هو
��T�U:، نحو قوله تعالى)ال(أو  )بما( أو منفياً إذا كان فعلها مضارعا مثبتاً -٢

V�W�)٤(، قوله تعالىكو:��X�Y�Z�[�\�]�^�_�`�)٥(.  
إذا كانت جملة اسمية واقعة بعد حرف عطف، أو كانت اسمية مؤكدة لمضمون ما  -٣

�mC�D�E :وكقوله تعالى ،)٦(�mjihgfel:عالىقبلها، كقوله ت

FG�HI�J�K����l)١(.  
                                                 

 ).بدون(، دار المعرفة الجامعية ٦٥مصطفى الصادق الجويني ص/ علم االسلوب، د - ١

 .١: األنبياء - ٢

 .١١: الحجر - ٣

 .١٦:يوسف - ٤

 .٨٤:المائدة - ٥

 .٤:األعراف - ٦



 ٦٩

اتفاق الجملتين في الخبرية ب الوصل بين الجمل، ويكون كما سبق :الثاني  
 واإلنشائية والبد مع اتفاقهما من جهة بها يتجاذبان، وأمر جامع به يتآخذان، وذلك

  اثل الذي بين نحو زيد يصلي ويصوم، أو وهمي، كشبه التم: إما عقلي نحو: الجامع
  .)٢(»كالقلم والدواة، والقرطاس في خيال الكاتب: خيالي: لوني البياض والصفرة، أو

��ml�k:ومن أمثلة القرآن في الوصل بالجامع العقلي قوله تعالى«  

m�n�o�p�ql)تعالى ، ومثال التجاذب الخيالي قوله)٣:�mM�N�

O�Q�P��R∗T�XW�VU�Y�Z�[l)٥(» )٤(.  
ه المقدمة عن الجمل وعالقة بعضها ببعض نحتاج إليها في وعليه فإن هذ   

كالمنا حول التأسيس والتأكيد؛ إذ من مواطن التأسيس توافق الجمل في اللفظ 
  . والمعنى، أو في المعنى فقط سواء مع وجود العاطف أو بدونه، وهذا ما سنبينه الحقاً

  

�ً5��D�Wن/

א0X\�K�M]-�א���Wא�� �
اللغة العربية، كما أن النص القرآني بما له من  ليبأسلوب من أساالتكرار 

إعجاز وبالغة خاصة أوضح النصوص العربية، وأكثرها دقة وعليه فإني سأتناول 
  : هذه الظاهرة بشيء من التعريف والتفصيل

  : تعريف التكرار في اللغة -أ
يه ويقال كَررتُ عل ،كَرر الشيء َأعاده مرة بعد ُأخرى«: قال ابن منظور

 شيء مرتَين، وبذكْرِ الشيءالتَّكْرير بذكْرِ الو«، )٦(»الحديث ِإذا رددته عليه وكَركَرتُه
   .)١(»وعلى الثاني األخير ،مرةً بعد ُأخرى، فهو على األول مجموع الذِّكْرين

                                                                                                                                                 

 .٢:البقرة - ١

 .٢٠ي علوم البالغة صالخالصة ف - ٢

 .٤٣: البقرة - ٣

 .١٨، ١٧: الروم - ٤

 .٦٦علم األسلوب للجويني ص - ٥

 .٥/١٣٥: لسان العرب - ٦



 ٧٠

  :كيد وله فوائد منهاووالتكرير أبلغ من الت«
  .تقررالتقرير وقد قيل الكالم إذا تكرر  -١

  .زيادة التنبيه على ما ينفي التهمة - ٢ 
 وإن كان مفيداً ،كيدووقد يكون التكرير غير ت ،وقد ال يكون ،كيد قد يكون تكراراًوالتو
��mv�w�x :ومنه ما وقع فيه الفصل بين المكررين كقوله تعالى ،كيد معنىوللت

y�z�{�|�}l )٣(»والتأكيد ال يفصل بينه وبين مؤكده ،)٢(.  
  

وقد «: لفروق بين التكرار والتأكيد ما ذكره صاحب تاج العروس بقولهومن ا
أن التأكيد شَرطُه : ومما فرقوا به بينهما ،قرر الفرقَ بينهما جماعةٌ من علماء البالغة

نَوا على ومن ثم ب والتكرار يخاِلفُه في األمرين،، وأن ال يزاد على ثالثة ،االتِّصال
تْ على تَكْرار ال تأكيد، ألنَّها زاد )٤( �mz�{�|�}�l: ه تَعالىذلك أن قول

  .)٦(» )٥( �m¸�¹�º�l: ثالثة، وكذا قولُه تعالى

  :تعريف التكرار في االصطالح  - ب
  .)١(»هو داللة اللفظ على المعنى مردداً«: )٧(قال ابن األثير

                                                                                                                                                 

تاج العروس من جواهر القاموس، محمدبن محمد بن عبد الرزاق أبو الفيض الملقب بمرتضى  -  ١
 ).بدون(، دار الهداية، ١٤/٢٨الزبيدي

 . ٤٢: آل عمران -٢

 .٤١١ات ألبي البقاء الكفومي صكتاب الكلي -٣

 .١٢: الرحمن -٤

 .١٥: المرسالت -٥

 .١٤/٢٨تاج العروس لمرتضى الزبيدي -٦

أبو الفتح نصر اهللا بن أبي بكر محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني، المعروف هو  -٧
 بالعلماشتغل و وهو صغير انتقل مع والده إلى الموصل ،الجزري، الملقب ضياء الدين بابن األثير

صاحب  ،حفظ كتاب اهللا وكثيراً من األحاديث وطرفاً من النحو واللغة وشيئاً كثيراً من األشعارف
 .٣٨٩/ ٥وفيات األعيان: ، انظرتوفي سنة سبع وثالثين وستمائة، ببغداد التصانيف،



 ٧١

إن كان عنى الواحد فقد نسي الجملة، و): اللفظ(وهذا التعريف إن كان يعني بـ 
  . الملفوظ من الكالم قل أو كثر فال إشكال

  حقيقة التكرار أن يأتي المتكلم بلفظ ثم يعيده بعينه سواء كان اللفظ متفق المعنى : وقيل
  .)٢(»أو مختلفاً أو يأتي بمعنى ثم يعيده 

  :أنواع التكرار -ج
  : إن تكرار الكالم على ضربين«

مستفاد به زيادة معنى لم يستفيدوه وهو ما كان مستغنى عنه غير : أحدهما
بالكالم األول؛ ألنه حينئذ يكون فضالً من القول ولغواً وليس في القرآن شيء من هذا 

  . النوع
ما كان بخالف هذه الصفة، فإن ترك التكرار في الموضع الذي يقتضيه : والثاني 

  .)٣(»وتدعو الحاجة إليه كان مذموماً كاألول

  :في كتاب اهللا تعالىصور التكرار الواقع  -د

 :تكرار في اللفظ والمعنى: الصورة األولى

: عند ذكره لنوع تكرار اللفظ والمعنى )٤(قال القاضي عبد الجبار المعتزلي  
���mM�N�O�P�Q�R�S�T�U�VW «: فقوله تعالى: وربما قيل« �

                                                                                                                                                 

المعروف بابن  الموصلي حمدم بن محمد بن نصراهللا الفتح وأب، والشاعر الكاتب أدب في السائر المثل -١
 ).بدون(مصر،  -بدوي طبانة، دار النهضة/أحمد الحوفي و د/د: ، تحقيق٢/٣األثير

 .م٢٠٠٣هـ ١٤٢٤األولى/، طالسيد خضر ص/ ي اللغة العربية، دالتكرار األسلوبي ف - ٢

محمد  :، تحقيق٥٢بيان إعجاز القرآن، حمد بن محمد بن إبراهيم البستي المعروف بالخطابي ص - ٣
 .م١٩٩١الرابعة /القاهرة، ط -خلف اهللا أحمد، دار المعارف

عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن الخليل بن عبد اهللا القاضي أبو الحسن الهمذاني هو  - ٤
هو الذي تلقبه المعتزلة قاضي القضاة وال يطلقون هذا اللقب على سواه وال يعنون به ، واألسداباذي
وله  كان إمام أهل االعتزال في زمانه وكان ينتحل مذهب الشافعي في الفروع، ق غيرهعند اإلطال



 ٧٢

X�YZ�[�\�]�̂�_�l)ما فائدة هذا التكرار؟)١ ،  
  وا اهللا في حفظ ما فعلوا من الطاعات، والمراد أن المراد باألول أن يتق: وجوابنا 

  . )٢(»�_�]�\[�^�بالثاني أن يتقوا اهللا في جميع ما كلفوا، ولذلك قال بعده 
وكالم القاضي يصلح مثاالً لما تكرر بلفظه دون معناه، ألنه بين أن تقوى اهللا في  

قوا اهللا في جميع ما أن يت: حفظ ما فعلوا من الطاعات، والمراد بالثاني: األمر األول
��mt�u�v�w :قوله تعالى كلفوا به، ولكن المثال المناسب لهذه الصورة هو

x�y�z�{�|�}�~���¡�¢�£�¤�¥�¦�§�
¨�©�ª�«�¬�®¯�±°�²�³�´�µ�¶�
¸¹�º�»�¼�½�¾�¿�l)٤(�|�����: ، فاآلية قد ذكرت جملة)٣( 

يم األمر تأكيد لتعظ«: كما قال البيضاويره اوتكرمرتين بنفس اللفظ والمعنى، 
، وقد )٦(، وبنحو هذا قال كثير من المفسرين)٥(»وترتيب الحكم على ما ذكر من حالهم

  .حذف المعمول ليدل على العموم في التَّبين

 :تكرار في اللفظ دون المعنى: الصورة الثانية

                                                                                                                                                 

صيته وولى قضاء  دعطويال حتى ب عمر دهراً، التصانيف السائرة والذكر الشائع بين األصوليين
 .٥/٩٧الكبرى طبقات الشافعية:انظر،توفي سنة خمس عشرة وأربعمائة بالري ودفن في دارهو ،الري

 .١٨: لحشرا -١

عبد الفتاح الشين / بالغة القرآن في آثار القاضي عبد الجبار وآثره في الدراسات البالغية، د -٢
 . ميدان األزهر الشريف، دار الفكر العربي-، مطبعة دار القرآن٢٠٢ص

 .٩٤:النساء - ٣

 .١٣/٦٣العربلسان :، انظرحسبما تقتضيه صيغة التفعل شدة طلب البيان، أي التأمل القوي :التبين -٤

، دار ٢/٢٣٧أنوار التنزيل وأسرار التأويل، أبو الخير عبد اهللا بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي  -٥
 . ٤/٢٢٥، والتحرير والتنوير البن عاشور)بدون(بيروت  -الفكر

 . ٤/٢٢٥، وابن عاشور في التحرير والتنوير٢/٣٨٥منهم ابن كثير في تفسيره  -٦



 ٧٣

��mi�j�k�l�m�n�o�p�q�rs�t :ومثال ذلك قوله تعالى
u�v�w�x�y�z�{�|�}�~�_�̀a�b�c�

d�e�f�g�hi�j�k�l�m�n�o�pq�r�s�t�u�v�w�
y�x∗�{�|�}�~���¡�¢�£�¤�¥�¦�§¨�
©�ª�«�¬�®�̄�²°�³�´�µ�¶¸�¹�º�� �
»�l)١(.  

جملة مكررة في لفظها دون معناها؛ ألن  ����n�o�p�q�rs: فقوله
: اآلية في الجملة األولى هي المعجزات المذكورة بعد هذه الجملة وهي قوله تعالى

�t�u�v�w�x�y�z�{�|�}�~�_�`a�b�c�
d�e�f�g�hi�j�k�l�m�n�o�p� وأما اآلية في ،

��µ�¶¸�¹�º´��²�³: فهي قوله �¬�»��ª©�����: قوله
 .)٢(»ألنها القول الذي يقوله كل األنبياء ويعرفون به ؛�«

 :تكرار في المعنى دون اللفظ: الصورة الثالثة

���mv�w�y�x�z�{�|�}~�_��̀a:قوله تعالى :ومثال ذلك
b�c�d�e�f�l)٣(.   

�����d�c��e: بنفس معنى البطالن في قوله� �����a`_�b: ةفجمل
f� ١(لوسيفي عدم انتفاعهم به في اآلخرة ودخولهم النار كما قال اآل(: »��c�

                                                 

 .٥١-٤٩: آل عمران -١

 عبد أحمد عادل :تحقيق، ٥/٢٥٥ الحنبلي الدمشقي عادل ابن علي بن عمراللباب في علوم الكتاب،  -٢
 .بتصرف م١٩٩٨-هـ١٤١٩األولى/ط –بيروت -العلمية الكتب دار، معوض محمد وعلي الموجود

 .١٦: هود -٣



 ٧٤

c�d�f�e كيد لقوله سبحانهوهو ت� :�����_�`�a�b � والظاهر أن
، واهللا )٢(»والبطالن على معنى الحبوط ،كانوا يعملون على معنى ما صنعوا ما حمل
   .أعلم
� �� �� �� �
� �� �� �� �

� �� �� �� �

                                                                                                                                                 

بغداد، مولده  هو محمود بن عبد اهللا الحسيني األلوسي، شهاب الدين، مفسر، أديب، محدث من أهل - ١
سنة سبع عشرة ومأتين وألف، تقلد اإلفتاء في بلده وله مصنفات أعظمها روح المعاني، مات سنة 

 .١٧٦/ ٧األعالم للزركلي : انظر. سبعين ومأتين وألف

 :، تحقيق٦/٢٢٦روح المعاني في تفسير القرآن الكريم والسبع المثاني، محمود األلوسي أبو الفضل  - ٢
 .هـ١٤١٥ بيروت –ة، دار الكتب العلميةعطي على عبد الباري



 ٧٥
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 الوطيد والشيء ،األصل على يدّل والسين الهمزة) أس(«: قال ابن فارس  
، وزاد على هذا ابن )١(»، فاألس أصل البناء وجمعه ُأسس، ويقال للواحد أساسالثابت

: منظور فقال أن التأسيس يشمل حدود الدار ورفع القواعد كما في لسان العرب
، البناء َأصل واَألساس واُألس شيء مبتَدِإ لك واَألساس واَألسس اُألس) أسس(«
  .)٢(»قواعدها من ورفعت حدودها بنيت ِإذا داراً َأسستُو

  

، والتأسيس في الشعر َأِلفٌ تلزم القافية وبينها شيء كل َأصل هو« :التأسيسو 
  .)٣(»وبين حرف الروي حرف يجوز كسره ورفعه ونصبه

  

صل البناء كاألساس، والتأسيس بيان حدود أ: األس«: وفي القاموس المحيط 
، وهذا هو ما ذهب إليه صاحب لسان )٤(»الدار، ورفع قواعدها، وبناء أصولها

  . العرب
   

هو أصل كل شيء ومبتدأه، والشيء الثابت، : والخالصة أن التأسيس في اللغة 
   .والتأسيس في الدار أصل بنائها وبيان حدودها ورفع قواعدها

� �

                                                 

 . ١٤/  ١معجم مقاييس اللغة البن فارس  - ١

 .٦/ ٦لسان العرب البن منظور   - ٢

 .٦/٦المصدر نفسه   - ٣

 .هـ ١٤٠٧دار الرسالة، ط الثانية  ، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي،٦٨٢القاموس المحيط ص  - ٤
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هذا التعريف فيه ، ولكن )١(»قبل حاصال يكن لم آخر معنى إفادة هو«: التأسيس
ألن المعنى اآلخر إنما هو حاصل من التكرار للفظ أو الجملة ولم يجر له  قصور؛

  . ذكر في التعريف

 حاصالً نيك مل آخر معنى إلفادة المكرر اللفظُ كوني َأن هو«: التأسيسوقيل 
، وهذا التعريف كامل ال يرد عليه ما ورد على السابق من النقص، وعليه )٢(»قَبله

  :فيمكن شرح تعريف التأسيس كاآلتي

المعنى المقصود من التأسيس وليد اللفظ المكرر، سواء كان مفرداً أو جملة، 
عنى اللفظ فإذا تكرر اللفظ أو الجملة، وأمكن حمل كل واحد منهما على معنى مغاير لم

اآلخر فإن هذا أولى من حملها على معنى واحد، وعلى هذا جاءت القاعدة عند العلماء 
أن اللفظ أو الجملة إذا دار بين التأسيس والتأكيد فاألولى حمله على التأسيس؛ وذلك 
إلفادته معنى جديد بدالً عن تكرار معنى اللفظ أو الجملة، وعلى هذا فإن األصل عدم 

   .إال لغرض من أغراض التوكيد كما سيأتي إن شاء اهللا تعالى تكرار المعنى
  
  
  
  
  

                                                 

إبراهيم األبياري، دار الكتاب العربي : ، تحقيق ٧١لجرجاني صالتعريفات، علي بن محمد بن علي ا -١
 ١٥٥هـ، والتوقيف على مهمات التعاريف، محمد عبد الرؤوف المناوي ص١٤٠٥ ،بيروت –

 .هـ ١٤١٠/ ط ،تحقيق الدكتور محمد رضوان، دار الفكر

 كتبة مشكاة اإلسالم،، م٤/٥الدقر  ، ومعجم القواعد العربية، عبد الغني٤٠٩الكليات ألبي البقاء ص  -٢
 ).بدون(
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إذا دار الكالم بين التأسيس والتأكيد فحمله على التأسيس «:نص القاعدة
  .)١(»أولى

ومن هذا النص جاءت أقوال المفسرين واألصوليين في االشتقاق من هذه 
  :أو بقول قواعد أخرى كلها تعتبر صوراً لهذه القاعدة منهاالقاعدة 
   

 .)٢(يهعل الشارع كالم يحملف التأكيد دون التأسيس الكالم في األصل -أ
  

 حملكيد هو حمل الكالم على اإلعادة ووالتو اإلفادة على الكالم حمل التأسيس -ب
  .)٣(اإلعادةعلى  الكالم على اإلفادة خير من حمله

  

  .)٤(الشارع كالم في أولى سالتأسي -ج
  

  .)٥(اللفظية الدالالت في األصل وهالتأسيس  -د
  

  .)٦(أولى األصلية الفائدة على اللفظ وحملهـ التأسيس أصل والتأكيد فرع، 

                                                 

دار . الدكتور أحمد الخراط: تحقيق ،٥/١٢٤ للسمين الحلبي الدر المصون في علوم الكتاب المكنون - ١
وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد األمين  .م ١٩٨٦ - ـه ١٤٠٦/دمشق ط  -القلم 

م، وقواعد الترجيح ١٩٩٥ -هـ ١٤١٥بيروت - ،، دار  الفكر٢/٤٤٢ابن محمد المختار الشنقيطي 
 . هـ١٤١٧الرياض ط  –، دار القاسم ٤٧٤/ ٢عند المفسرين، حسن بن على الحربي 

 .٨٣ص الظاهري األندلسي حزم بن سعيد بن أحمد بن علي محمد أبواإلحكام في أصول القرآن،  - ٢

 .٤/٥، و معجم القواعد العربية للدقر٧١التعريفات للجرجاني ص - ٣

 ) .بدون(، دار الفكر العربي، ٧٩ ١/٣ة التفاسير، محمد أبو زهرة زهر - ٤

 .٢١٣اإلحكام في أصول القرآن البن حزم، ص - ٥

سيد الجميلي ، دار الكتاب /د: ، تحقيق٢/٢٠٦اإلحكام في أصول األحكام، علي بن محمد اآلمدي  -٦
 .هـ١٤٠٤األولى /بيروت، ط –العربي 
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، )١(هذه القاعدة من القواعد التفسيرية والترجيحية عند األصوليين«وعليه فإن 
ب اهللا تعالى ينشئ تفسيراً فيستعملها في أن المفسر لكتا والمفسرين، ووجه كونها كذلك

بيان معاني كالم اهللا، فهي في هذه الحالة تفسيرية، وإن كان ناظراً بين أقوال 
من ، وفي األمثلة اآلتية نماذج )٢(»المفسرين المختلفة مرجحاً بينها فهي قاعدة ترجيحية

  : توضح المسلكينأقوال األئمة 
   

  :اعدة التأسيسأمثلة تفسيرية بق: المسلك األول
   .)٣(اإلمام أبو بكر ابن العربي -١

�§�¦�¥�¤�£�¢�¡��~�{�|�m :قال في تفسير قوله تعالى 

¨©�ª�«�¬�®�¯�°l)هل لفظ التطهر في اآلية محمول على «، )٤
 ���~�: على معنى واحد وهو انقطاع الدم فيكون من التكرار أم يحمل قوله

وعلى القول الثاني قال على االغتسال،  �£�¢��: على انقطاع الدم، وقوله
وإذا أمكن حمل اللفظ على فائدة متجددة لم يحمل على التكرار : مقرراً لهذه القاعدة

  .)٥(»!في كالم الناس، فكيف كالم العليم الحكيم؟
                                                 

مقتضياً عين ما اقتضاه األول لكانت فائدته التأكيد ولو كان مقتضياً  ألنه لو كان...«: قال اآلمدي - ١
والتأسيس أصل والتأكيد فرع وحمل اللفظ على الفائدة  ،غير ما اقتضاه األول لكانت فائدته التأسيس

وهي متفرعة عن القاعدة  ،٤٣٤/ ١اإلحكام في أصول األحكام لآلمدي  :انظر » األصلية أولى
وقد ذكر نص قاعد التأسيس من األصوليين جمال الدين ، )الم أولى من إهمالهالكإعمال ( األصولية 

 .٢/٢١٨األسنوي في كتابه نهاية السول شرح منهاج األصول 

 .هـ١٤١١األولى/، دار الكتب العلمية، ط١/١٨٩األشباه والنظائر، عبد الوهاب بن علي السبكي - ٢

ن العربي القاضي، من بايلي المالكي المعروف بأبي بكر محمد بن عبد اهللا بن محمد المعارفي اإلشب - ٣
 من مصنفاته ،، ورحل إلى المشرقثمان وستين وأربعمائةولد في إشبيلية سنة  ،حفاظ الحديث

طبقات : انظر ،ثالث وأربعين وخمسمائةتوفي سنة  ،وكتاب أحكام القرآن" من القواصم العواصم"
 .١١/  ١عة في أسماء العلماء واألعالم األوهام الواق، ١/١٨٠المفسرين األدنروي 

 .٢٢٢: البقرة - ٤

 ).بدون.(، دار الكتب العلمية٣٢٢/ ١أحكام القرآن، محمد بن عبداهللا األندلسي الملقب ابن العربي  - ٥



 ٨١

  . )١(اإلمام ابن عادل -٢
� :تعالى قولهفي تفسير  قال  m³�´�µ�¶�̧�¹�º�»�¼�½�

¾�¿�À�Á�Â�l)قوله« ،)٢: �����À�Á�Â����� هينوج يحتمل:  
  كما كررت  أنها جملة كررت للتوكيد؛ لما طال الفصل بالمفاعيل: أحدهما

  .)٣(�m{�|�}�~���¡�¢�£�¤����l :في قوله تعالى� |��

 جواباً إنما هو كالم مستأنف على تقدير سؤال وقع...]بتأكيد[أنه ليس : الثاني
�¾�½�¼�«���¹�º: له؛ كأن يعقوب عليه الصالة والسالم قال له عند قوله

وهذا أظهر؛  ���À�Á�Â: كيف رأيتها؟ سائال عن حال رؤيتها، فقال �¿
  .)٤(»والتأسيس، فحمله على التأسيس أولى ألنه متى دار الكالم بين الحمل على التأكيد

 

  .لوسياإلمام اآل -٣
 يحتمل أن يكون تكريراً )٥(��m§�¨�©�ª�∗�¬�®�¯�°l«: قوله تعالىقال في تفسير  

ناها في النفوس وتمكينها في القلوب كما هو شأن للجملة السابقة لتقرير مع تكريراً
المراد باليسر  بيد أن ،على ما سبق والعسر ،مستأنفاً ويحتمل أن يكون وعداً ،التكرير

 الراجح لما هو االستئنافواحتمال  ،أو يسر اآلخرة ،هنا ما تيسر لهم في أيام الخلفاء
   ى محمول على أبلغوكالم اهللا تعالكيف  ،علم من فضل التأسيس على التأكيد

  
                                                 

صاحب التفسير الكبير : عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي، أبو حفص، سراج الدينهو  - ١
، كان مشهورا مشحونا بأنواع قواعد العربية والعلوم السائرة في التفسيرو "اللباب في علوم الكتاب"

 . ٥٨/ ٥األعالم للزركليو ،٤١٨/ ١األدنروي طبقات المفسرينوتوفى سنة ثمانين وثمانمائة للهجرة، 

 .٤: يوسف - ٢

 .٣٥ :المؤمنون - ٣

 والشيخ الموجود عبد عادل /الشيخ: تحقيق ،١١/١٢ل اللباب في علوم الكتاب، عمر بن على بن عاد - ٤
 .بتصرف يسير، م١٩٩٨ هـ١٤١٩األولى/، طلبنان/ بيروت -العلمية الكتب دار ،معوض علي

 .٦، ٥: الشرح - ٥
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  .)١(»واالستئناف لتسلية والتنفيسلوالمقام  ،وأوفاهمااالحتمالين 
  

 .اإلمام محمد بن علي الشوكاني -٤

��mA�B�C�D�E�F�G�H�I�J�K�LM :قال في قوله تعالى

N�O�P�Q�R�S�T�U�V�W�X�Y�Z�[l)٢(.  
لما بين  دقاًأي أن اإلنجيل أوتيه عيسى حال كونه مشتمال على الهدى والنور ومص«

من عيسى  األول فيكون حاالً معطوف على مصدقاً إن مصدقاً :وقيل ،يديه من التوراة
  .)٣(»ألن التأسيس خير من التأكيد؛ واألول أولى ،له للحال األول ومقرراً مؤكداً

  

   .)٤(اإلمام الطاهر بن عاشور -٥
: اإلزالف« ،)٥(m×ÖÕÔÓl :قال في تفسير قوله تعالى

الزلَف بالتحريك وهو القربة، أي جعلت الجنة قريباً من المتقين،  التقريب مشتق من
فإزالفها قد يكون بحشرهم  ،والجنة موجودة من قبل ورود المتَّقين إليها، أي ادنُوا منها

وقد يكون عبارة عن تيسير ، المسير إليها للحساب بمقربة منها كرامة لهم عن كلفة
  يرجح  �Ö×�: وقوله ،الدنيا لـادة أهـع وصولهم إليها بوسائل غير معروفة في

  كما  ��Ó :جملةياً لمعنوداً ـكيول، أي غير بعيد منهم وإالّ صار تاالحتمال األو

                                                 

 .٣٠/١٧٠معاني روح ال -١

 .٤٦: المائدة -٢

القاهرة،  -دار الحديث ٦٩/ ٢ ، محمد بن على الشوكانيفتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية -٣
 . م١٩٩٣هـ ١٤١٣ألولىا/ط

هو العالمة محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن محمد الشاذلي بن عبد القادر ابن عاشور  -٤
رئيس المفتين المالكيين بتونس، وشيخ جامع الزيتونة، وعضو المجامع العربية ولد بتونس سنة ست 

لتفسير، توفى في السابع عشر وتسعين ومأتين وألف للهجرة، صاحب التصانيف في اللغة واألدب وا
 .٦٦٢، ومعجم المؤلفين ص١٧٤/ ٦ األعالم:ث وتسعين وثالثمائة وألف، انظرمن رمضان سنة ثال

 .  ٣١:ق   -٥



 ٨٣

والتأسيس أرجح من ، )١(�_�`�a[�^� :وقوله عاجل غير آجل،: يقال
  .)٢(»كيدواحتمال الت

  

  :أمثلة ترجيحية بقاعدة التأسيس: المسلك الثاني
 . حمد بن جرير الطبرياإلمام أبو جعفر م -١

��Á�Â�Ã�Æ�Å�Ä�Ç�È�É�Ê :قوله تعالىقال عند تفسير  

Ë�Ì�Í�Î�Ï�Ð�)أي يوم هو؟ فقال بعضهم " اليوم"واختلفوا في« ،)٣
والقول الثاني هو األولى بتأويل : يوم بدر، ثم قال: يوم القيامة، وقال آخرون

أتيهم الساعة بغتة، أو اآلية؛ ألنه ال وجه ألن يقال ال يزالون في مرية منه حتى ت
تأتيهم الساعة؛ وذلك أن الساعة هي يوم القيامة، فإن كان اليوم العقيم أيضا هو 
يوم القيامة، فإن معناه ما قلنا من تكرير ذكر الساعة مرتين باختالف األلفاظ، 
وذلك ما ال معنى له فإن كان ذلك كذلك، فأولى التأويلين به أصحهما معنى، 

  .)٤(»ف في الخطاب وهو ما ذكرناهواشبههما بالمعرو
الطبري نرى أنه استخدم قاعدة التأسيس بعدم ابن جرير ومن خالل كالم  

على معنى  ��Ì�Í�Î�Ï�Ð: وجملة ،��È�É�Ê :حمل جملة
، وإنما رجح الحمل على المفيد للتوكيد تكرارال على ألن األصل عدم الحملواحد؛ 

  .سيس، وهو المعروف بالغياً بالتأتغاير المعنى

  .أبو حيان محمد بن يوسف األندلسي -٢
���À�Á�Â�Ã�Ä�Å¿�¾�«: في قوله تعالىقال   �

                                                 

 .  ٧٩: طه  -١

 .، بتصرف يسير١٤٩/ ١٤: التحرير والتنوير -٢

 .٥٥ :الحج -٣

، تحقيق أحمد شاكر، ٦٧٢/ ١٨ يجامع البيان في تأويل القرآن، أبوجعفر محمد بن جرير الطبر -٤
 .م٢٠٠٠ -هـ ١٤٢٠/ ط ،مؤسسة الرسالة



 ٨٤

Æ�ÇÈ�É�Ê�Ë�Ì�Í�)١(، �É�Ê�Ë� : رد على األولاسم اإلشارة 
ما فعلوه من : أي - وتكرير له، فأشير به لما أشير بذلك األول �¿�¾� :في قوله

ويجوز أن تكون إشارة  -..سوء الخلق مع أنبيائهم وعدم صبرهم، وتعنتهم، ورعونتهم
أن الذي حملهم : إلى الكفر والقتل المذكورين، فال يكون تكريراً وال توكيداً، ومعناه

ويظهر أن ، على جحود آيات اهللا وقتلهم األنبياء إنما هو تقدم عصيانهم واعتدائهم
تعليل لضرب الذلة  ���À�Á�Â�Ã�Ä�Å¿�¾�� :قوله

إشارة إلى الكفر � ��É�Ê�Ë :رة بقولهوالمسكنة والمباءة بالغضب، وأن اإلشا
تعليل لهما فيعود العصيان إلى الكفر، ويعود االعتداء إلى القتل، فيكون � ��Êوالقتل، و

الضرب والمباءة، وقابلهما : كما ذكر أوالً شيئين وهما ،قد ذكر شيئين وقابلهما بشيئين
ن، وذلك من محاسن ضعيوالكفر والقتل، فجاء هذا لفاً ونشراً في الم: بشيئين وهما

وجودة تركيبه، ويخرج بذلك عن التأكيد الذي ال يصار إليه إال عند الحاجة،  ،الكالم
�.)٢(»يبعد أن يحمل على التأسيسال وذلك بأن يكون الكالم  �

 .)٣(محمد األمين الشنقيطي -٣

��¯�®�¬�»��m£�¤�¥�¦�§�̈�©�ª: قال في قوله تعالى 
°�²�±�³�́�µ¶�¸�¹�º�»l)الضمير المحذوف الذي  اعلم أن «، )٤  

�¥�¤�£�����: في قوله قال بعض أهل العلم إنه راجع إلى اهللا تعالى ���³هو فاعل 
¦�§�¨�©�ª�«...� وعلى هذا فالمعنى كل من المسبحين والمصلين قد  ،اآلية

                                                 

 .٦١:البقرة - ١

 .١/٢١٦البحر المحيط  - ٢

هو محمد األمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي، اللغوي، األصولي، األديب،  -٣
تسعين وثالثمائة المفسر، الفقيه، صاحب أضواء البيان، ودفع التعارض وغيرها، توفي سنة ثالث و

 .٣/ ١ترجمة تلميذه عطية محمد سالم في مقدمة األضواء : انظر. وألف

 .٤١:النور - ٤



 ٨٥

إلى راجع إن الضمير المذكور : وقال بعض أهل العلم ،علم اهللا صالته وتسبيحه
  .لمصلين والمسبحين، قد علم صالة نفسه وتسبيح نفسهأي كل من ا »كُلٌّ«: قوله

األظهر على مقتضى ما ذكرنا عن األصوليين، أن يكون ضمير الفاعل و
������µ�´³�²: المحذوف في قوله أي كل من  »كُلٌّ«راجعاً إلى قوله  �¶±

المصلين قد علم صالة نفسه، وكل من المسبحين، قد علم تسبيح نفسه، وعلى هذا 
  .تأسيس ال تأكيد �«��¹�º¸� :عالىالقول فقوله ت

: صالته يكون قوله اهللا أي قد علم: أما على القول بأن الضمير راجع إلى اهللا
�¸�¹�º�»� والمقرر في  كالتكرار مع ذلك فيكون من قبيل التوكيد اللفظي

  .)١(»األصول أن الحمل على التأسيس أرجح من الحمل على التوكيد

أنه استخدم قاعدة التأسيس في ترجيح عود  نجد كالم الشنقيطي خالل ومن
  .كيدإلى ما يفيد التوما يفيد التأسيس، وهو أولى من رجوعه  إلىالضمير 

 

استعملها قد ومن خالل عرض األمثلة السابقة يتبين أن قاعدة التأسيس 
وفي الترجيح بين األقوال الواردة في معاني األلفاظ  ،المفسرون في تفسير اآليات

  .ذكرته هنا سيأتي مفصالً في الباب الثاني إن شاء اهللا تعالى والجمل، وما

                                                 

 .بتصرف يسير ،١/٤٣٥أضواء البيان  - ١



 ٨٦

�א��B�Cא���5&א��B�Cא���5&א��B�Cא���5&א��B�Cא���5& �� �� �� �
�<���0+���א�����6+��7و	=א^��K�Q%!��2א�����
/ن<���0+���א�����6+��7و	=א^��K�Q%!��2א�����
/ن<���0+���א�����6+��7و	=א^��K�Q%!��2א�����
/ن<���0+���א�����6+��7و	=א^��K�Q%!��2א�����
/ن �� �� �� �

� �� �� �� �

كالم الشارع تكمن أهمية التأسيس في أنه هو المقصود من الكالم السيما 
في نفس  الكالم كيد إال لغرض محدد كأن يريد المتكلم تقريرالحكيم، وال يأت التو

  .السامع أو غير ذلك من األغراض التي ستأتي الحقاً
  :وعليه فيمكن أن نلخص فوائد التأسيس فيما يأتي

الحمل  فاألولىواإلفادة أولى، وإذا دار اللفظ بينهما  ،كيد إعادةوالتأسيس إفادة والت -١
لتكرار في كتابه أسرار ا )١(قال تاج القراء الكرمانيومثال ذلك ما قاله ، على التأسيس

��mE�F�G�H�∗�J�K�L�M�N�∗�P�Q�R�S :تعالى قوله في في القرآن
T�∗�V�W�X�Y�Z�l)ألن اهللا نفى  ؛هذا التكرار اختصار وهو إعجاز« )٢

ونفى عن الكفار المذكورين ال واالستقبال، عن نبيه عبادة األصنام في الماضي والح
ر هذه اللفظة ست مرات فذكر عبادة اهللا في األزمنة الثالثة أيضا فاقتضى القياس تكرا

وهو  ،واقع موقع الحال )عابد(ألن الحال هو الزمان الموجود واسم الفاعل ؛لفظ الحال
���RQ:واقتصر من الماضي على المسند إليهم فقال ،صالح لألزمنة الثالثة P

                                                 

محمود بن حمزة بن نصر أبو القاسم الكرماني المعروف بتاج القراء، مؤلف كتاب خط هو  -١
وكتاب البرهان في أسرار التكرار في القرآن و ،المصاحف وكتاب الهداية في شرح غاية ابن مهران

غاية : انظر. وتوفى سنة خمس وخمسمائةمعاني متشابه القرآن إمام كبير محقق ثقة كبير المحل، 
 .٤٠٤/ ١ البن الجزري النهاية في طبقات القراء

 .٥-٢: الكافرون -٢



 ٨٧

TSسند ـظ المـواقتصر من المستقبل على لف الماضي وألن اسم الفاعل بمعنى ؛�
  .)١(»وكأن أسماء الفاعلين بمعنى المستقبل ،����V�X�W�Y�Z :إليه فقال

محمول على ) الكافرون(التكرار في سورة وخالصة كالم الكرماني أن   
التأسيس، ألن التغاير فيما تكرر كان بالنسبة لألزمنة الثالثة الماضي والحال 

  .تكرار للتوكيدالوالمستقبل، ولم يكن 
 

  .دفع إيهام التكرار المقتضي للتوكيد -٢

�«�¶¸mº¹ :ومثال ذلك تكرر التوبة مرتين في قوله تعالى 

¼�½�¾�¿�À�ÁÂ�Ã�Ä�Å�∗�A�B�C�D�E�F�

G�H�I�J�K�L�M�l)٢(.  
يردكم من عصيانه إلى  :أي ��ÁÀ: قوله تعالى«: قال أبو حيان

عليم بأحوالكم وبما تقدم من الشرائع  :��Å�ÄÃ، ويوفقكم لها ،طاعته
�A��CB، مواضعها بحسب الحكمة واإلتقانوالمصالح، حكيم يصيب باألشياء 

E�D �تعلق اإلرادة أوالً بالتوبة على سبيل العة على ما اخترناه من لي
علقها هنا على تو ،معطوف على العلة، فهو علة� �ÁÀ: ألن قوله ؛األقوال

 . )٣(»سبيل المفعولية، فقد اختلف التعلقان فال تكرار

   

هذا تأكيد لما قد � ��A�B�C�D�E: قوله تعالى« : وقال الشوكاني
 ،إلرشاد إلى الطاعاتامعناه  :األول: وقيل ،المتقدم� �À�Á :فهم من قوله

                                                 

عبد القادر أحمد : يق، تحق٢١٣أسرار التكرار في القرآن، محمود بن حمزة بن نصر الكرماني ص -١
 ).بدون(األولى / عطا، دار االعتصام، ط

 .٢٧، ٢٦:النساء - ٢

 .٣/٢٣٦البحر المحيط  - ٣



 ٨٨

إن الثاني لبيان كمال منفعة إرادته سبحانه وكمال ضرر : وقيل ،فعل أسبابها :والثاني
وليس المراد به مجرد إرادة التوبة حتى يكون من  ،ما يريده الذين يتبعون الشهوات

  .)١(»تكرير للتأكيدباب ال
 ليرتب عليه� ��A�B�C�D�E :ه تعالىرر قولكُ«: وقال ابن عاشور

وهذا كما  ،فليس بتأكيد لفظي ����F�G�H�I�J�K�L�M :قوله
  .)٢(»والصفة ونحوها يعاد اللفظ في الجزاء

قد � ��A�B�C�D�E: ومن خالل أقوال المفسرين يتبين أن جملة
فإن كان الكالم  ، وعليه���ÁÀ: لجملةتكون تأسيسية، وقد تكون توكيدية 

ولو كان مقتضياً غير ما  ،مقتضياً عين ما اقتضاه األول لكانت فائدته التأكيدالثاني 
والتأكيد فرع وحمل اللفظ على  ،والتأسيس أصل ،اقتضاه األول لكانت فائدته التأسيس

  .الفائدة األصلية أولى

ن إهمال معنى أحدهما حتى ال إعمال اللفظين أو الجملتين في معنيين أولى م -٣
��mr�s�t�u�v�w :ومثاله قوله تعالىيكون الكالم مكرراً بدون فائدة، 

x�y�z�{�|�}l)٣(. 
   

  :فيه قوالن �{�|�}��z«: )٤(قال اإلمام الماوردي

                                                 

 . ١/٦٨١فتح القدير  -١

 .٤/٩٧ التحرير والتنوير -٢

 .٤٢: آل عمران -٣

علي بن محمد بن حبيب أقضى القضاة أبو الحسن الماوردي البصري الشافعي صاحب التصانيف هو  -٤
روى عنه الخطيب ووثقه، ولي القضاء ببلدان كثيرة، ثم سكن بغداد وتفقه على أبي . حة الجيدةالملي

 في النكت والعيون: وارتحل إلى أبي حامد اإلسفراييني، ومن تصانيفه. القاسم الصيمري بالبصرة
نبالء سير أعالم ال :انظر ،سنة خمسين وأربعمائة توفى وغيرها،تفسير، وكتاب الحاوي في الفقه، ال

 .٧/١الوافي بالوفيات و ،٢٢٥/ ٣العبر في خبر من غبر ، و٦٤/ ١٨



 ٨٩

  .كيد لالصطفاء األول بالتكرارونه تإ: أحدهما
  

   .)١(»دة المسيحأن االصطفاء األول للعبادة، واالصطفاء الثاني لوال: والثاني

 ورباك أمكحين تقبلك من  أوالً ��x: قوله تعالى«: )٢(وقال الزمخشري 
�}� آخراً ��z ،مما يستقذر من األفعال� �y، واختصك بالكرامة السنية

  .)٣(»بأن وهب لك عيسى من غير أب ولم يكن ذلك ألحد من النساء �{�|
  

وثانياً  ،ه اآلية أوالً هو االصطفاءاعلم أن المذكور في هذ«: )٤(قال اإلمام الرازيو 
 هووال يجوز أن يكون االصطفاء أوالً  ،وثالثاً االصطفاء على نساء العالمين ،التطهير

فال بد من صرف االصطفاء  ،االصطفاء الثاني لما أن التصريح بالتكرير غير الئق
ي إلى ما واالصطفاء الثان ،األول إلى ما اتفق لها من األمور الحسنة في أول عمرها

 ،السالم من غير أب أنه تعالى وهب لها عيسى عليه من، ..اتفق لها في آخر عمرها

                                                 

السيد بن : ، تحقيق١/٣٩٢أبو الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي البصري النكت والعيون،  -١
 .)بدون(لبنان  /بيروت -عبد المقصود بن عبد الرحيم، دار الكتب العلمية

 القاسم الزمخشري الخوارزمي النحوي اللغوي المتكلم محمود بن عمر بن محمد بن عمر أبوهو  -٢
 ،ولد في شهر رجب سنة سبع وستين وأربعمائة بزمخشر قرية من قرى خوارزم ،المعتزلي المفسر

له تصانيف منها الكشاف في التفسير والفائق في و ،وقدم بغداد وسمع من أبي الخطاب وغيره وحدث
 طبقات المفسرين: ، انظرثالثين وخمسمائةمات ليلة عرفة سنة ثمان ووغريب الحديث 

 .١/١٠٤لسيوطيلطبقات المفسرين و ،١/١٧٢ألدنرويل

  عمر بن محمود القاسم التأويل أبو وجوه في األقاويل وعيون التنزيل حقائق عن الكشافتفسير  -٣
 ).بدون(، بيروت – العربي التراث إحياء دار، المهدي الرزاق عبد: تحقيق ،١/٣٨٩ الزمخشري

والحكماء  األذكياءالمفسر كبير  الرازي، األصولي محمد بن عمر بن الحسين القرشي فخر الدينهو  -٤
ضياء الدين خطيب الري،  اإلمامواشتغل على أبيه ، ئةاولد سنة أربع وأربعين وخمسم، والمصنفين

مات بهراة و، واهللا يعفو عنه، فإنه توفي على طريقة حميدةباليا وعظائم  مؤلفاتهوقد بدت منه في 
 .٥٠٠/ ٢١سير أعالم النبالء  ،١/٤٨٦وفيات االعيان: انظرئة، ايوم عيد الفطر سنة ست وستم



 ٩٠

وجعلها  ،وأنطق عيسى حال انفصاله منها حتى شهد بما يدل على براءتها عن التهمة
  .)١(»وابنها آية للعالمين فهذا هو المراد

ر في المعنى ووفقاً لقاعدة التأسيس فيرى الباحث أن حمل اللفظين على التغاي
 �اصطَفَاك�: أولى من الحمل على إعادة المعنى األول لالصطفاء، وعليه فجملة

تحمل على � }|{���zاألولى محمولة على االصطفاء للعبادة، و
مصطفاة على النساء االصطفاء لوالدة عيسى أو لتفضيلها على نساء العالمين، أو أنها 

  .الرجال دون

ياق تنوعاً دالئلياً لم يكن حاصالً من قبل، ومثاله الحمل على التأسيس يكسب الس -٤
  .)٢(�ma�b�c�d�e�f l :قوله تعالى في

 اهللا بحبل باالعتصام أمر ��a�b�c�d«: )٣(قال اإلمام ابن حزم
��e�f ْ الحمل ويجب مم اجتمعت عليه األمة، شيء كل في التفرق عن نهي� 

 األمر أفاده لما مفيداً اهللا بحبل االعتصام في التفرق عن النهي كان وإال ،عليه
  .)٥(»التأكيد دون التأسيس الكالم في واألصل ،)٤(تأكيداً فكان به باالعتصام

  

  :وجوه هافي تأويل � ��e�f«: وقال الرازي

                                                 

 – بيروت - العلمية الكتب دار ،٨/٣٨ الرازي التميمي عمر بن محمد الدين فخر ،مفاتيح الغيب -١
 .م ٢٠٠٠ - هـ١٤٢١ األولى/ط

 .١٠٣:آل عمران -٢

ولد في . شاعر وفيلسوف وفقيهأبو محمد م، األندلسي الظاهري، علي بن أحمد بن سعيد بن حزهو  -٣
نشأ شافعي المذهب ثم انتقل  ،وكان يلقب القرطبي سنة أربع وثمانين وثالثمائة للهجرة مدينة قرطبة 

توفي بقرية و ، وقد صنف العديد من الكتبإلى المذهب الظاهري حتى عرف بابن حزم الظّاهري
 .٣٥/١٦٦سير أعالم النبالء : انظر. خمسين وأربعمائة للهجرة، سنة ست واألندلس-منتليشم

 .٨٤، ١/٨٣وقد استدل ابن حزم بهذه اآلية على عدم جواز مخالفة اإلجماع بعد انعقاده  -٤

 .، بتصرف يسير١/٨٣اإلحكام في أصول القرآن، البن حزم  -٥



 ٩١

ألن الحق ال يكون إال واحداً وما عداه يكون ؛ أنه نهى عن االختالف في الدين :األول 
   .ي عن االختالف في الدينجهالً فلما كان كذلك وجب أن يكون النه

أنه نهى عن المعاداة والمخاصمة فإنهم كانوا في الجاهلية مواظبين على  :الثاني 
   .المحاربة والمنازعة فنهاهم اهللا عنها

  .)٢(»وبمثله قال البيضاوي ،)١(»أنه نهى عما يوجب الفرقة ويزيل األلفة :الثالث
على أن المعنى  بناءاً يةكيدتأجملة � ��feْ«: قوله تعالىوقال األلوسي في 

ال يقع بينكم شقاق وحروب : وقيل ،به باالعتصاموال تتفرقوا عن الحق الذي أمرتم 
  .)٣(»�اهللا  ال تتفرقوا عن رسول: وقيل ،ين لكم بأيام الجاهليةرِكما هو مراد المذكِّ

على الوجه  تأكيد لمضمون اعتصموا جميعاً� ��e�f«: وقال ابن عاشور
: وأما على الوجه الثاني فيكون قوله ،��a�b�c�dسير األول في تف

�e�f � ًللداللة على طلب االتحاد في الدين وقد ذكرنا أن الشيء قد  ثانياً أمرا
وفي اآلية دليل  ،)٤(���g�h�i�j�k: يؤكد بنفي ضده عند قوله تعالى

  .)٥(»على أن األمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده

كثيرة،  ��f�e: يتبين أن المعاني الواردة لجملةمن خالل أقوال المفسرين و 
؛ ألن ��a :والحمل على العموم أولى من االقتصار على تأكيد مضمون جملة

الجملة حذفَ منها المعمول لتبقى مطلقة، وال يخفى أن فائدة اإلطالق هو العموم، وال 
ليه فإن يقصر المعنى إال بدليل صريح، وعلى ذلك يحمل كالم الشارع الحكيم، وع

                                                 

 .٨/١٤٢مفاتيح الغيب  - ١

 .٢/٧٤أنوار التنزيل  - ٢

 .٤/١٩روح المعاني  - ٣

 .١٤٠: األنعام - ٤

 .٣/١٧٥التحرير والتنوير  - ٥



 ٩٢

���eورد علينا أمر لم يرد االعتصام به، وال العكس فاألصل عدم التفرق لعموم 
f�، واهللا أعلم . 

  .التأسيس طريقة لفهم وتفسير كتاب اهللا تعالى -٥

���mf�g�i�h�j�l�k�m�n :ومثال ذلك قوله تعالى    �

o�p�l)١(.  
يعني أن اجتماع  ��l�m�n�o�p: قوله تعالى«: قال الماوردي

  .)٢(»وليست ساعات ن تمام أربعين ليلة، ليدل بذلك على أن العشر هي لياٍلاألجلي

 :قيل ،��l�m�n�o�p :ثم ردد األمر بقوله«: )٣(وقال ابن عطية
  .)٤(»وبالجملة فتأكيد وإيضاح ،ليبين أن العشر لم تكن ساعات

وقد  ،ما معنى فتم ميقات ربه أربعين ليلة :ن قيلإف«: )٥(وقال ابن الجوزي 
  :فالجواب من وجوه ؟ذلك عند انضمام العشر إلى الثالثين علم

                                                 

 .١٤٢: األعراف -١

 .٢/٢٥٦النكت والعيون  -٢

، من أهل غرناطة، ، أبو محمدالقاضي عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربيهو  -٣
الوجيز المحرر: فهعالم بالشعر، من تصاني ، فقيه مفسرأحد القضاة بالبالد األندلسية، وصدور رجالها 

 إحدى وأربعين وخمسمائةرمضان سنة  وتوفي في إحدى وثمانين وأربعمائة، ولد سنة ،في التفسير
 .١/١٠٩األندلس للنابهي األندلسيتاريخ قضاة  :، انظربمدينة لورقة

 عبد السالم عبد: تحقيق، ٥١٦/ ٢ األندلسي عطية بن غالب بن الحق عبد محمد أبوالمحرر الوجيز،  -٤
 .م١٩٩٣  هـ١٤١٣ األولى/ط – لبنان - العلمية الكتب دار، محمد لشافيا

عبد الرحمن بن علي بن محمد بن علي بن الجوزي، أبو الفرج الواعظ، صاحب التصانيف هو  -٥
توفي أبوه وله ثالث سنين، وكان أوحد وقته في الوعظ وكان حافظا ثقة والمشهورة في أنواع العلوم، 

لمحمد بن  تكملة اإلكمال: وخمسمائة، انظرر رمضان من سنة سبع وتسعين توفي في ثاني عشر شه
 .٨٠/  ٦الوافي بالوفيات ، و٣٨٤/  ٢ عبد الغني البغدادي



 ٩٣

   .أنه للتأكيد :أحدها
  .ليدل أن العشر ليال ال ساعات :الثاني
ألنه يجوز أن  ؛لينفي تمام الثالثين بالعشر أن تكون من جملة الثالثين :الثالث

   .)١(»يسبق إلى الوهم أنها كانت عشرين ليلة فأتمت بعشر
 :في هذه الجملة قوالن ��l�m�n�o�p«: قال ابن عادلو

، فُهِم أنَّها أربعون ليلةً ��j�k: ألن قوله قبل ذلك ؛كيدوأنَّها للت: أظهرهما
بل هي للتَّأسيس، الحتماِل أن يتوهم متوهم بعشر ساعات، أو غير ذلك، وهو : وقيل
٢(»بعيد(.  

إما  ��l�m�n�o�p: ويرى الباحث من خالل أقوال المفسرين أن جملة 
، ويحتمل أن ���k�j�ihg�f: أن تكون جملة توكيدية لجملة

  اإلتيان بها لنفي أي توهم من أن اإلتمام بالعشر هي ساعات، 
أو أن العشر داخلة ضمن الثالثين، فيكون المعنى للجملة الثانية مستقل من حيث 

قال أن هذه الوضع؛ فهي إلزالة التوهمات التي قد يظنها من سمع التمام بعشر، وقد ي
الجملة قررت للسامع األربعين ليلة وأكدتها، ولكن الصواب غير هذا؛ ألن الجملة 

��l�m: السابقة فيها لبس لم يتحدد المعنى إال بالجملة الثانية، وعليه فقوله تعالى

n�o�p�  أفادتنا إفادة مستقلة لم نحصل عليها من الجملة السابقة، فتكون هذه
لمعنى، فتحمل على التأسيس، أما لو كانت توكيدية لكان اإلفادة أصل في تحديد ا

  .المعنى تابعاً، ومؤكداً لألولى فقط، واهللا أعلم
  

                                                 

 -اإلسالمي المكتب ،٣/٢٥٥الجوزي محمد بن علي بن الرحمن عبد، التفسير علم في زاد المسير - ١ 
 .هـ١٤٠٤ الثالثة /، طبيروت

 .٩/٢٩٨ اللباب في علوم الكتاب - ٢



 ٩٤

يس حسم مادة الخالف؛ ألن الكالم إذا دار بين التأسيس والتأكيد فحمله على التأس -٦
�`���:قوله تعالىفي ) اإليتاء(لفظ : ومثال ذلكأولى، وألنه أصل والتأكيد فرع، 

a�bc�e�d�f�gh�i�j�k�l�mn�o�p�q�r��)قال ، )١
يراد باليتامى الصغار  أنإما  ����a�`�bc: قوله تعالى«: الزمخشري

ال يطمع فيها األولياء واألوصياء ووالة السوء ويكفوا عنها  أنوبإتيانهم األموال 
يراد  أنوإما  ،بلغوا سالمة غير محذوفة إذااليتامى  تأتيأيديهم الخاطفة حتى 

 أنعلى ، بلغوا بالصغر إذامية لهم يتامى على القياس أو لقرب عهدهم الكبار تس
 أونس إن ايمطلوعن حد البلوغ وال  إليهم أموالهمال يؤخر دفع  أنإلى  إشارةفيه 

  .)٢(»منهم الرشد

وظاهر اآلية األمر بدفع المال لليتيم، وال يجوز في حكم «: وقال ابن عاشور
طلقا عليه اسم اليتيم، إذ اليتيم خاص بمن لم يبلغ، الشرع أن يدفع المال له ما دام م

   ،وهو حينئذ غير صالح للتصرف في ماله، فتعين تأويل اآلية إما بتأويل لفظ اإليتاء
وذلك بما نقل عن جابر بن  ،بغير معنى ادفعوا� `�أو بتأويل اليتيم، فلنا أن نؤول 

ر مع وجود الكبار في نزلت هذه اآلية في الذين ال يورثون الصغا: زيد أنه قال
بمعنى عينوا لهم حقوقهم، وليكون هذا األمر وما يذكر بعده  � `��الجاهلية، فيكون 

  .)٣(»كيد بعضها لبعضوتأسيسات أحكام، لت

 ،خطاب لألولياء واألوصياء ��bac`�: قوله تعالى«: وقال الشوكاني 
، لم يبلغ الحلممن ال أب له وقد خصصه الشرع بمن  :واليتيم .اإلعطاء: واإليتاء

وأطلق اسم اليتيم عليهم عند إعطائهم أموالهم مع أنهم ال يعطونها إال بعد ارتفاع اسم 

                                                 

 .٢ :النساء - ١

 .١/٤٩٥الكشاف  -٢

 .٤/١٣التحرير والتنوير  -٣



 ٩٥

ويجوز أن يراد باليتامى المعنى الحقيقي  ،باعتبار ما كانوا عليه اليتم بالبلوغ مجازاً
وهذه  ،وباإليتاء ما يدفعه األولياء واألوصياء إليهم من النفقة والكسوة ال دفعها جميعها

 ،)١(��ÁÀ¿¾½�Â�Ã :اآلية مقيدة باآلية األخرى وهي قوله تعالى
دفع أموالهم إليهم حتى يؤنس منهم ـل فال يكون مجرد ارتفاع اليتم بالبلوغ مسوغاً

  .)٢(»الرشد
أمر اهللا تعالى في هذه « ���a�bc`�: قوله تعالىوقال الشنقيطي في 

، ولكنه بين أن هذا شترط هنا في ذلك شرطاًاآلية الكريمة بإيتاء اليتامى أموالهم، ولم ي
 :اإليتاء المأمور به مشروط بشرطين

  .بلوغ اليتامى: األول
�½�¼�«��m¶�̧�¹�º :إيناس الرشد منهم، وذلك في قوله تعالى: والثاني

¾�¿�À�Á�Â�Ãl)باعتبار  ووتسميتهم يتامى في الموضعين، إنما ه، )٣
، وإن حمل إذ ال يتم بعد البلوغ إجماعاً يتمهم الذي كانوا متصفين به قبل البلوغ،

إجراء النفقة على هم أموالهم ؤإيتادفع األموال حال يتمهم فيحمل  معنىاإليتاء على 
  .)٤(»والكسوة زمن الوالية عليهم

  

يتناول كل من له  �وآتُواْ� :تعالى قوله فياألمر أن  ومن خالل أقوال المفسرين نجد 
جمع يتيم وهو  �اليتامى�و يتناول والة األمر،كما  ،يموالية أو وصاية أو صله باليت

  :على عدة معاني مات أبوه، والمراد بإيتائهم أموالهم الذيالصغير 
  .إعطاء اليتامى أموالهم إذا بلغوا، وتسميتهم يتامى على اعتبار ما كان -١
 .، على اعتبار أن بعض العرب كان يمنعهم حقوقهمبمعنى عينوا لهم حقوقهم -٢

                                                 

 .٦: النساء -١

 .١/٦٣٠فتح القدير  -٢

 .٦: النساء - ٣

 .بتصرف يسير، ١/٢٢٠أضواء البيان  - ٤



 ٩٦

 .األولياء واألوصياء إليهم من النفقة والكسوة ال دفعها جميعهاما يدفعه  -٣

 .منها شيء فيحفظها لهم وعدم الطمع  -٤

فال يصح إعطاؤهم ) الصغار(واليتامى على ) اإلعطاء(وعليه فلو حملنا اإليتاء على  
أموالهم إجماعاً، ولو قصد باليتامى الكبار وأن تسميتهم يتامى على اعتبار ما كان، 

��m¶�¸�¹ :جملة اإليتاء هنا مكرر مع ما سيرد بعده في قوله تعالى صار حمل

º�»�¿¾�½¼�À�Á�Ã�Âl)وستكون هذه الجملة توكيدية،  ،)١
�`�ولما كان التأسيس هو األصل في الدالالت اللفظية، كان حمل اإليتاء في جملة 

a�bاحث، على الحفظ، وعدم الطمع فيها، والنفقة عليهم منها هو الراجح عند الب��
وهو اِإليتاء، وإرادة الملزوم وهو  ،ويكون هذا التعبير من باب الكناية بإطالق الالزم

  .، واهللا أعلمالحفظ، أو من باب المجاز بالمآل إذ الحفظ يؤول إلى اِإليتاء
 

 :التأسيس فيه إثراء لمعاني مادة اللفظ الواحد، ومثال ذلك في تكرار قوله تعالى -٧
��T�V�U�)من إعادة  فأما ما ذكره تعالى« : عبد الجبار ، قال القاضي)٢

في سورة المرسالت؛ فألن ذكره عند قصص مختلفة لم �������U�T�V :قوله
يعد تكراراً؛ ألنه أراد بما ذكره أوالً، ويل يومئذ للمكذبين بهذه القصة، وكلما 
أعاد قصة مختلفة ذكر مثله على هذا الحد، فهو بمنزلة من يقبل على غيره، وقد 

ويل لمن قتل خالدا ثم يجري .. جماعة فيقول ويل يومئذ لمن قتل زيداقتل 
   .)٣(»الخطاب على هذا النحو في أنه ال يعد تكرارا

                                                 

 .٦: النساء - ١

 ).٤٩، ٤٧، ٤٥، ٤٠، ٣٧، ٣٤، ٢٨، ٢٤، ١٩، ١٥: (المرسالت - ٢

 .٢٠٥، ٢٠٤بد الجبار، لعبد الفتاح الشين صبالغة القرآن في آثار القاضي ع - ٣



 ٩٧

 هرحم) ٢(عن شيخ اإلسالم عز الدين بن عبد السالم«: )١(وقال اإلمام السبكي 
 يزيد اتفق األدباء على أن التأكيد في لسان العرب إذا وقع بالتكرار ال :اهللا أنه قال

في جميع السورة فذلك  ������T�U�V :وأما قوله تعالى :قال ،على ثالث مرات
في هذه السورة فالمراد المكذبون  ���T�U�V بل كل آية قيل فيها كيداًوليس ت

أي بهذا فال ���T�U�V :ثم يذكر اهللا تعالى معنى آخر ويقول ،بما تقدم ذكره
  .)٣(»كيدويجتمعان على معنى واحد فال ت

  

   وكذا إذا دار اللفظ بين أن يكون مؤكداً«: )٤(ل أبو البقاء الفتوحيوقا 
 في سورة ���T�U��V :أو مؤسسا فإنه يحمل على تأسيسه نحو قوله تعالى

والعرب ال تزيد  ،المرسالت فإن جعل تأكيدا لزم تكرار التأكيد أكثر من ثالث مرات

                                                 

ولد أول يوم من صفر سنة الشافعي الحسن  أبو يعلى بن عبد الكافي بن على بن تمام السبكهو  - ١
وطلب الحديث ورحل فيه وغيره اشتغل على ابن الرفعة وثالث وثمانين وستمائة وتفقه على والده 

اظ وتوفى رحمه اهللا في ثالث جمادى اآلخرة سنة ست ذ عن الحفخوالحجاز فأ واإلسكندريةإلى الشام 
 .١/٤٤٦ للشوكاني الطالع البدر، و٣٩/ ١ذيل تذكرة الحفاظ  :، انظروخمسين وسبعمائة

سنة سبع وسبعين وخمسمائة عبد العزيز بن عبد السالم بن أبي القاسم بن حسن السلمي ولد هو  - ٢
، وبائع السالطين مائها وحيد عصره سلطان العلماءفي دمشق ونشأ بها، وتفقه على أكابر علللهجرة  

طبقات : انظر. لم يرى الناس مثله في عصره علما وشجاعة وزهداً، توفى سنة ستين وستمائة للهجرة
 .٢/١٦١للسيوطي حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة ، و٢/١٠٩الشافعية البن قاضى شهبة 

، علي بن عبد الكافي         للبيضاوي األصول علم إلى صولالو منهاج على المنهاج شرح فياإلبهاج  - ٣
 . هـ١٤٠٤األولى /بيروت، ط-، دار الكتب العلمية١/٢٤٧السبكي 

ولد سنة ثمان  ،محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي، تقي الدين أبو البقاء، الشهير بابن النجارهو  - ٤
في جمع المقنع مع التنقيح  اإلراداتمنتهى (ه ل، من القضاة فقيه حنبلي مصريوتسعين وثمانمائة، 

. وغيره ومات سنة اثنتين وسبعين وتسعمائة للهجرةوزيادات مع شرحه للبهوتي، في فقه الحنابلة، 
 .٦/  ٦األعالم للزركلي : انظر



 ٩٨

فيكون الجمع  ،ك التكذيبفي التأكيد على ثالث، فيحمل في كل محل على ما تقدم ذل
  .)١(»تأسيسا ال تأكيدا

نظر لما سبق في اإلتباع أنه  وفيما قاله العز بن عبد السالم«: قال الزركشي
٢(مع خمسة مع أنه تأكيد في المعنى، وقال الزمخشري في تفسير سورة الرحمنس( :
 ،عاًأن يكرر عليهم ما كان يعظ به، وينصح ثالث مرات وسب �كانت عادة النبي "

  أال وقول الزور، أال وشهادة (:، وفي الحديث"ويغرزه في صدورهم ،ليركزه في قلوبهم
  . )٤(») ٣()فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت الزور،

وهذا النقل لكالم الزركشي هو اعتراض على أن التوكيد مختص بما تكرر 
راض عليه، بل هو ثالث مرات فقط، أما حمل المكرر على التغاير في المعنى فال اعت

األصل في كالم الشارع إال لغرض يعرف من خالل حال المخاطب أو المتكلم، وقد 
  .)٥(وثمان مرات ،نقل لنا من أشعار العرب ما تكرر خمس مرات

                                                 

شرح الكوكب المنير، تقي الدين أبوالبقاء محمد بن عبد العزيز بن على الفتوحي المعروف بابن  - ١
 .م ١٩٩٧-١٤١٨الثانية /محمد الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة العبيكان، ط: ، تحقيق١/٢٩٧ النجار

لعل الزركشي وهم في ذكر موضع كالم الزمخشري أنه في تفسيره لسورة الرحمن وإنما ذكره في  -٢
��_��`�������: ، عند قوله تعالى٢٣:اآلية: تفسير سورة الزمر �̂ �]���\��[��Z��Y��X

d��c��b��a�، ١٢٥/ ٤تفسير الكشاف  :انظر. 

بيان الكبائر : ، ومسلم باب)٢٥١١(، برقم٢/٩٣٩ما قيل في شهادة الزور : متفق عليه، البخاري باب -٣
 ).٢٧٠(، برقم ١/٦٤وأكبرها

 محمد محمد:  حققت ،٤٨٦/ ١ الزركشي اهللا عبد بن محمد الدين بدر ،الفقه أصول في البحر المحيط -٤
 .م٢٠٠٠/  هـ١٤٢١األولى /، طلبنان بيروت، -ميةالعل الكتب دار ،تامر

 قال مهلهل بن ربيعة يرثي ، وأشعارهم وهذا كثير في كالم العرب: أبو هالل الحسن العسكري قال -٥
 :أخاه كليبا

 إذا طرد اليتيم عن الجزور... على أن ليس عدال من كليب                 

 :وقال الحارث بن عياد. أبيات متتابعة وذكر المصراع األول ثمان مرات في أوائل    

 لحقت حرب وائل عن حبال... قربا مربط النعامة مني           



 ٩٩

تكرار : قيل ،"المرسالت"في����T�U�V: قوله تعالى«: وقال الشنقيطي
 - التأسيس أولى من التأكيد أن -اللفظ فيهما توكيد، وكونه تأسيساً أرجح لما ذكرنا

  .)١(»فال يتكرر منها لفظ ،في كل موضع على ما تقدم )المكذبين(فتحمل 
لمعنى : فقيل ���T�V�U: وأما تكرير قوله تعالى«: )٢(وقال ابن عجيبة

   التكذيب بل في كل آية منها ما يقتضي التصديق، فجاء الوعيد على: التأكيد فقط، وقيل
   .)٣(»الصوابوهذا اآلخر هو  ،بذلك

يقدر الكالم ����U�T�V على الوجه األول في موقع جملة«: وقال ابن عاشور 
وعلى الوجه الثاني في موقع الجملة يقدر ، )٤(��¾�½�¼��يوم إذ يقال لهم 

�يوم إذ : ض عنه التنوينوالمحذوف المع my�zl)فتكون الجملة تأكيداً، )٥ 
ألن  ؛رين فتقرير معنى الجملتين حاصلوعلى االعتبا، لنظيرتها التي تقدمت لفظياً

  .)٦(»وألن المكذبين يصدق باألحياء وبأهل المحشر ؛اليوم يوم واحد

                                                                                                                                                 

أبي هالل  ،كتاب الصناعتين :انظر.في أبيات كثيرة من القصيد، قربا مربط النعامة مني: ثم كرر قوله    
  .هـ١٤٠٤الثانية/روت، طمفيد قحيمو، دار الكتب العلمين بي: ، تحقيق٦٠ص الحسن بن سهل العسكري

 .، بتصرف يسير٢/٤٤٣أضواء البيان  - ١

له ، من أهل المغرب مفسر صوفي: ة، الحسني االنجريبأحمد بن محمد بن المهدي، ابن عجيهو  -٢
وغيره، وقد توفى سنة أربع وعشرين ومأتين كتب كثيرة، منها البحر المديد في تفسير القرآن المجيد 

 .٢٤٥/ ١األعالم للزركلي ، ١٦٣/ ٢معجم المؤلفين :انظر ،دفن ببلدة أنجرةوألف و

  ،بيروت - العلمية الكتب دار ،٨/٣١٧ عجيبة بن المهدي بن محمد بن أحمدالبحر المديد،  -٣
 .م ٢٠٠٢هـ ١٤٢٣ الثانية / ط

 .١٦:المرسالت -٤

 ٨:المرسالت -٥

 .٢٩/٣٩٧التحرير والتنوير  -٦



 ١٠٠

في هذه �����T�U�V :قوله تعالى تكرار وأما«: وقال ابن عطية األندلسي
بل في كل آية منها ما يقتضي  :وقيل ،إن ذلك لمعنى التأكيد فقط :السورة فقيل

  .)١(»التكذيب بذلك الذي في اآلية التصديق فجاء الوعد على

الويل الهالك أو هو اسم  ����T�U�V« : وقال الشوكاني في قوله تعالى
ألنه قسم الويل بينهم على قدر تكذيبهم  ؛واد في جهنم وكرر هذه اآلية في هذه السورة

ورب شيء كذب به هو أعظم  ،فإن لكل مكذب بشيء عذابا سوى تكذيبه بشيء آخر
  .)٢(»ذيب بغيره فيقسم له من الويل على قدر ذلك التكذيبجرما من التك

���T�U: ومن خالل عرض أقوال المفسرين يتبين أن التكرار في قوله تعالى

V�� يحتمل قولين:  
  .تكرار اآلية للتوكيد -١
   .ع تأسيساًيفيكون الجم ،حمل في كل محل على ما تقدم ذلك التكذيبال -٢

رين كما هو ظاهر في األقوال فيكون تقدير وعلى القول الثاني جمهور المفس
: المكذبين بيوم الفصل، والثانية: األولى ���T�U�V :كل أية حسب ما قبلها أي

المكذبين بأن اهللا هو الخالق المقدر، : المكذبين بهالك األولين والمجرمين، والثالثة
هو األولى،  وهكذا، فكل ما احتمل التوكيد والتأسيس في كتاب اهللا تعالى، فالتأسيس

  .واهللا أعلم

� �

                                                 

 .٥/٣٩١المحرر الوجيز  -١

 .٥/٥٠٢دير فتح الق - ٢
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  :تعريف التوكيد في اللغة: أوالً
أصل التوكيد من شد السرج على ظهر الدابة بالسيور حتى ال تسقط، وتسمى 

أخذ لتقوية هذه السيور تواكيد، ثم استعمل التوكيد في توثيق العهود، ومن هذا المعنى 
   .صدق الكالم الخبري
 مبدلة الهمزة ألن أصالً، ليست والدال ،والكاف ،الهمزة )أكد(« :قال ابن فارس

 وأوكد ،وإحكام شَد على تدلُّ كلمةٌ، وهي والدال ،والكاف ،الواو )وكد(، أي واو من
كقْده أي :عحبل: والوِكاد ،شُد لْب عند البقرة به تُشَدلونويقو ،الح :كَدو ،هكْده إذا وأم 
ين١(»به وع(.  

 بدل هو :وقيل ،وكَّده في لغة والعقد ،العهد َأكَّد :)أكد(« :وقال ابن منظور
   .)٢(»ووكَدته الشيء َأكَّدت وقد ،التوكيد في لغةٌ والتْأكيد

أي أقام وقصد، والعقد أوثقه وأكده، والرجل  :وكَد«: وفي القاموس المحيط
  .)٣(»والتوكيد أفصح من التأكيد، وتوكد وتأكد بمعنى.. .هشد

 ال حتّى بالسيور الدابة ظهر على السرجِ شد أصلُه«: اللّغة في التوكيد :وقيل
 ومن، العهود توثيق في التوكيد استعمل ثم، وتآكيد تواكيد السيور هذه وتسمى يسقط،

  .)٤(»ألفاظ من يؤكّده بما الخبري الكالم صدق ِلتقوية ُأخذ وياللُّغ المعنى هذا

                                                 

 .١٣٨/  ١معجم مقاييس اللغة   -١

 .٧٤/ ٣لسان العرب   -٢

 . ٤١٧القاموس المحيط ص  -٣

 .١٨٦، ١٨٥/ ١البالغة العربية أساسها وعلومها وفنونها  -٤



 ١٠٣

 سرجِـال شدكام، ويطلق على ـهو الشد واإلح: كيد في اللغةوالخالصة أن التو
 صدق تقويةفي  وياللُّغ المعنى ، ومنهما أخذيسقط ال حتّى بالسيور الدابة ظهر على

  .بما يؤكده من ألفاظ الخبري الكالم
   :وكيد في االصطالحتعريف الت: ثانياً

 يذْكر تابعتقوية مدلول ما ذكر بلفظ آخر، أو «: في االصطالح هو كيدوالت
   السهو احتمال رفع أو المجاز، إرادة احتمال رفع بغيةَ لمتبوعه، تقريراً
  .)١(»والغلط

تمكين المعنى في النفس وتقويته، وإماطة الشبهات عما «: وعرف التوكيد بأنه
  .)٢(»بار عنهأنت بصدد اإلخ

التوكيد تمكين الشيء في النفس وتقويته، وإماطة «: )٣(وقال أحمد المراغي
الشبهات عما أنت بصدد اإلخبار عنه، والمراد في هذا الباب تأكيد الحكم ال تأكيد 

  .)٤(»وال تأكيد المسند ،المسند إليه

ة وعليه فتعريف المراغي هو الذي يرجحه الباحث لما يكون في هذه الدراس
فالتوكيد ليس لزيد وحده، وال ) قام زيد، قام زيد: (من التأكيد لمعنى الجملة، كقولنا

  .للقيام، بل التوكيد لمعنى الجملة كلها، وهو قيام زيد

                                                 

 . ١٥٦، والتوقيف على مهمات التعاريف ص ٧٦التعريفات ص -١

، ١/٣٩٤د اهللا بن الحسين العكبري اللباب في علل البناء واإلعراب، أبو البقاء محب الدين عب -٢
 .م١٩٩٥دمشق ، ط  -غازي مختار طليمات،  دار الفكر

تسع وتسعمائة  تخرج بدار العلوم سنة، مفسر مصري، من العلماء: أحمد بن مصطفى المراغيهو  -٣
بكلية  ميةاإلسالللعربية والشريعة  وعين أستاذاً، بها اإلسالميةثم كان مدرس الشريعة  وألف للميالد،

عام  وتوفي بالقاهرة ، وغيرها،علوم البالغةو تفسير المراغي وله مؤلفات منها غوردون بالخرطوم
 .١/٢٥٨األعالم للزركلي: ، انظر)م١٩٥٢(إحدى وسبعين وثالثمائة وألف للهجرة الموافق 

بيروت،  –علمية ، دار الكتب ال٥١أحمد مصطفى المراغي ص" البيان، المعاني، البديع:"علوم البالغة -٤
 . م١٩٨٦ -هـ١٤٠٦/األولى
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  :أغراض التوكيد ودواعيه: الفرع األول
  :راض التوكيدأغ: أوالً

  .األصل أن الكالم يكون للتأسيس، وقد يأتي للتوكيد ألغراض معينة 
 قاصداً جازماً، كالمه يقول بأنه المخاطبِ إعالم كالمه، المتكلّم توكيد من الغرضو« 

 سبق ما غير بالغية ألغراضٍ بالتوكيد يؤتى قدو...منه، متثبتاً كالمه، عليه يدل لما
 ما منكر منزلة المخاطب وتنزيل باطل، وادعاء صحيح، غير اعتقاد ىعل كالرد بيانه،

 بهول واإلشعار والتشنيع، والترحم، والذم، ،والمدح واالفتخار، التوكيد، عليه دل
  . )١(»ذلك غير إلى وفظاعته، الحدث

  :التوكيد دواعي: ثانياً
  :دواعي التوكيد باعتبار المتكلم والمخاطب تنقسم إلى قسمين  

   :ما ينظر به إلى حالة المخاطب :م األولالقس
كان قلب نوح الحليم الرحيم من طبيعته أن يتحرك بعاطفة نحو قومه، فلربما  -١

أو يؤخره، كانت حالته تستدعي تأكيد القضاء  ،سأل ربه أن يرفع العذاب عنهم
  : الرباني بإغراقهم، حتى ال يكون لدى نوح أمل بخالف ذلك، فقال اهللا تعالى له

�ÜÛÚÞÝßáà�)إغراقهم بحرف التأكيد أمرفأكد له  ،)٢ "إن" 
  .)٣(»مراعاة لحالته القلبية الحليمة الرحيمة

                                                 

 .، بتصرف يسير٤٦٧، ٤٦٦/ ١البالغة العربية أساسها وعلومها وفنونها -١

 . ٢٧ :المؤمنون -٢

 .بتصرف يسير، ٥٥٤، ٥٥٣/ ١البالغة العربية أساسها وعلومها وفنونها  -٣



 ١٠٥

  وفي الكالم، تردداً عند ما يوجه له ـاطب شاكاً مـأن يكون المخ« -٢
 بحسب المؤكدات زدادـوتؤكد ـبر بمـوية الخـن تقـالة يحسـذه الحـه 

º	«	�� :ن نوحاً سأل ربه أن ينْصره فقالأ«: ، ومثال ذلك)١(»والتردد الشك قوة 
فأوحى اهللا إليه أن يصنع الفلك، حتى إذا أتمها وجاء أمر اهللا فإن ، )٢(�¼	½

وجميع أهله باستثناء من سبق عليه  :أن يسلك فيها من كل زوجين اثنين عليه أوالً
به في رفع أن ال يسأل ر ن عليه ثانياًأقول اهللا بأنه من المهلكين بسبب كفره، و

  ولما ، عذاب الهالك عن قومه
  

أن ينَزل خالي الذهن منزلة المتردد السائل الذي يطْلُب تأكيد الخبر له، وذلك « - ٣
إذا شَعر من مقدمات الكالم بما يشير إلى مضمون الخبر، فاستشرفت نفسه وتطلَّعتْ 

تطلُّع د في قبول الخبر، أو الطالب لما يومثال ذلك)٣(»ؤكّده لهالمستغرب المترد ، :
خلطوا عمالً صالحاً وآخر  قول اهللا عز وجّل لرسوله بشأن الّذين اعترفوا بذنوبهم«

�ml�k�j�m�n�o�p�q�rs�t�u�v�wx�y��z :سيئاً
{l)هذا األمر للرسول ، و)٤ دصلي عليهم، استشرفت نفس الرسول  �بعبأن ي� 

اها، فقالسمعللسؤال عن فائدة هذه الصالة الَّتي ياهللا له مؤكداً هم إي: ��t�u�v�
wx��، فاشتملت هذه الجملة على مؤكّدين: )ةالجملة (و )إن٥(»)االسمي(. 

 

                                                 

 .٦٩لقزويني صل اإليضاح في علوم البالغة -١

 . ٢٣ :المؤمنون -٢

، عبد المتعال الصعيدي، مكتبة اآلداب، ٤١اإليضاح لتلخيص المفتاح في علوم البالغة صبغية  -٣
 . م٢٠٠٥ -هـ١٧،١٤٢٦/ط

 .١٠٣ :التوبة -٤

 .، بتصرف١٣٨/ ١البالغة العربية أساسها وعلومها وفنونها  -٥



 ١٠٦

تقرير المؤكَّد لَدى من يوجه له الكالم، وتمكينه في نفسه، وإزالةُ ما لديه من « -٤
ا كان ، فإنه إذ)١(���Z�[�\�]�^�_�`��a :ه قول اهللا تعالىلامث، وشُبه حوله

ومن التأكيد ،وتحقيق لنفي كونه بشراً ،تأكيد ، فإثبات كونه ملكاًلم يكن بشراً كاًلَم 
: أي� ��l، فمعنى )٣(») ٢(��j�k�l�m :بالمرادف قول اهللا عز وجلَّ

توكيد بالمرادف  �������m: ، فيكون قوله���mأنظرهم وال تعجل، وهو نفس معنى 
 ،في نفس المخاطب وتثبيته ،لكالمل اًتقريريد ، كما أنه قد يأتي التوك���l: لقوله

 من لحال مراعاة أو وتمكيناً، تقريراً طبيعته تتطلب الذي الكالم لمضمون مراعاة
، )٤(��ÛÚÙØ×�Ü: �كقوله تعالى في مخاطبة النبي  ،الكالم له يوجه

ليس في نفسه إثارة شك في هذا، ولكن التوكيد يهدف إلى زيادة تقرير  �فالمخاطب 
 �حتى يبلغ به عين اليقين، وفيه تعهد اإليمان الراسخ في يقينه  �معنى في نفسه ال

  .)٥(»حتى ينهض بأثقال الدعوة
 

 ،اِإلنكار قوة بحسب المؤكدات وتزداد الكالم، له يوجه من لدى اِإلنكار حالة« -٥
قال  قصة أصحاب القرية التي جاءها المرسلونفي اهللا مثالً ما ضربه : ومثال ذلك

���B�A�E�D�C�G�F�H�I�J�K�L�M :عز وجلَّ اهللا
N�O�Q�P�R�T�S� )ل على أن المرسلين االثنين اهذا د، و)٦

 ثالثاً، والًاهللا إليهم رس فأرسل، نحن رسوالن إليكم، فكذبوهما: قاال ألصحاب القرية

                                                 

 .٣١: يوسف -١

 . ١٧ :الطارق -٢

 . ، بتصرف٥٣علوم البالغة للمراغي ص -٣

 . ٢٣: اإلنسان -٤

، مكتبة ٥٦ص خصائص التراكيب دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني ، أبو موسى محمد بن محمد -٥
 . ، بتصرف يسير٤٦٧/ ١والبالغة العربية أساسها وعلومها وفنونها . السابعة/وهبة، ط

 .١٤ ،١٣ :يس -٦



 ١٠٧

هنا نالحظ أن إنكارهم ناسبه ، و)١(���O�P�Q�R��T�S :قال اهللا تعالى
الجملة االسمية، : بمؤكدين ���TS�R: الم، فاقترنت عبارتهمَأن يؤكد لَهم الك

   التخصيص نم� ��S :وهو المعمول ديمـفي تقأيضاً ونالحظ  "إن"وحرف
فكان موقف مرسلون إليكم فقط، ال إلى غيركم، : ، أيكيدوالت ا يقويأو االهتمام م

���V�W�X�Y�Z�[�\�]�^�_�`�a�b:أصحاب القرية ما أبانه اهللا بقوله
c�d��)الخطاب  أن يكونفاقتضى هذا اِإلصرار على اِإلنكار والتكذيب، ، )٢

���f�g�h�i�j�k�∗�m :تعالىقال  مشتمالً على مزيد من التوكيد كما
n�o�p�q� )القَ :األول: ينكيدوتَ ةفأضافوا إلى المؤكدات السابق، )٣في مس 

�����g�hلقت إلى خبرالّتي هي الم االبتداء، زح الالم المزحلقة، :، الثاني� )فهي  )إن
 فتكاثرت نسبة المؤكّدات بحسب اإلمعان في التكذيب� �Tالداخلة على 

  .)٤(»واإلنكار
في هذا الحوار القرآني  هتصاعدلقوة اإلنكار و وفقاً تزدادعناصر التوكيد وعليه فإن  

التي اتصف بها  طبيعة العقلية المعاندةال عنالذي يحتاج إلى تأمل، ومراجعة تكشف 
 .وكيف كانت تنحرف في حوارها عن طلب الحقيقة، ومنهج االحتجاج لك الجيل،ذ

  

   ل غير المنكر منزلة المنكر إذا بدأ عليه شيء من أمارات اإلنكارينزت« -٦
 قوله، ومثال ذلك )٥(»ينكره ، فيخاطب بأسلوب التوكيد في األمر الذي الأو الشك

، وإن كان مما ال ينكر ، أكد إثبات الموت تأكيدين)٦(�m¬�±�°�¯�®l:تعالى
                                                 

 . ١٤ :يس -١

 . ١٥ :يس -٢

 . ١٦،١٧ :يس -٣

 . ٤٣ص خصائص التراكيب -٤

 . ٤١ح لتلخيص المفتاح في علوم البالغة للصعيدي صبغية اإليضا -٥

 . ١٥ :المؤمنون -٦



 ١٠٨

لتنزيل المخاطبين منزلة من يبالغ في إنكار الموت لتماديهم في الغفلة، واإلعراض 
 .)١(ميتون: عن العمل لما بعده، ولهذا قيل

، فمثال الوعد لتزداد النفوس يقينا واطمئنانًاوالوعيد الوعد غرس اليقين بتحقق  -٧
��µ�¶�¸�¹´���³ :وقوله ،)٢(����Ï�Ð�Ñ�Ò�Ó�Ô:قوله تعالى

º�»�¼�)وقوله ،)٣:���A�B�C�D�EFG�IH��J
K�)تعالى همقام الوعيد كقول في، وجداً ، ومثله كثير)٤:��r�s�t�u�

u�w�v�x�y�{�z�|��)٦(») ٥(. 
  

يسمى  وهو ما ،تأكيد الفعل بمصدرهب ويكون في الفعل المجاز توهم دفع« -٨
����j�i:تعالى هقول :، ومثالهوهو عوض عن تكرار الفعل مرتين" المفعول المطلق"

l�k�)٧( ًاً، ال تكليماً مجازياأي تكليماً حقيقي«)٨(. 
 

���b�c�d�∗�f�g :، ومثاله قوله تعالىالتخويف والتهديدالتغليظ في  -٩

h�i� )كرر قولهف ،)٩: �d�c�b� ألن العرب إذا أرادت  ؛مرتين
  .)١٠(التغليظ في التخويف والتهديد كرروا الكلمة مرتين

                                                 

 . ، بتصرف٤٦٧/ ١البالغة العربية أساسها وعلومها وفنونها -١

 . ٣٨: الحج -٢

 . ١٠١: األنبياء - ٣

 . ٣٩: الحج -٤

 . ٩٨: األنبياء -٥

 . ٥٨ صخصائص التراكيب  -٦

 . ١٦٤: النساء -٧

: ، تحقيق١/٢٨٨نواعها، جالل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيالمزهر في علوم اللغة وأ -٨
 . م١٩٩٨األولى /بيروت، ط -فؤاد على منصور، دار الكتب العلمية

 . ٤، ٣: التكاثر -٩

 .، بتصرف٢٤/٥٨١جامع البيان  -١٠



 ١٠٩

  

 :تعالى المذكورين بزيادة التأكيد في أمر علق بهما، كقولهتخصيص أحد « -١٠
�g�f�h�i�tsrqp� on�m� l� kj��
�vu�)والمخصص بزيادة الذكر للتأكيد في الوصية به هنا هو األم، فإنه )٢(») ١ ،

 .فإنه بعد ذكر الوصية بالوالدين شرع في بيان فضلها، وفيه إشارة لزيادة البر بها

  

  :حال المتكلم ما ينظر فيه إلى: القسم الثاني
في  لهاومث .، وتأكيدهبقوله المتكلم يدل على مدى انفعالما كيد والت أغراض من -١

 ،)٣(��Ñ�ÐÏ�Î�Ô�ÓÒ�Ù�Ø×�Õ�Û�Ú :الدعاء، قوله تعالى
اضح أن هذا التأكيد ينظر فيه إلى حال النفس الراجية، ويدل على مدى انفعالها بهذا فو

�°�¯�®�¬�»��:في قوله تعالى كذلكو«، )٤( »الرجاء، وتأكيدها لهذا الدعاء
±�²�³�´�µ�»º�¹�¸¶�¼�)فإن قلتَ: قال الزمخشري، )٥: لم 

�¹¸�� :، وشياطينهم باالسمية�±��: بالجملة الفعلية كانت مخاطبتهم المؤمنين لم� 
وذلك إما ألن أنفسهم ال تساعدهم عليه إذ ليس لهم من عقائدهم ...:محققة بإن؟ قلت

قول لم يصدر عن أريحية، وصدق رغبة واعتقاد، وإما  محرك، وهكذا كلال باعث و
وأما مخاطبة إخوانهم فهم فيما ، ألنه ال يروج عنهم لو قالوه على لفظ التوكيد والمبالغة

والقرار على اعتقاد الكفر، والبعد عن أن يزلوا  ...أخبروا به عن أنفسهم من الثبات
، وما قالوه من ذلك فهو رائج عنه، على صدق رغبة، ووفور نشاط وارتياح للتكلم به

  .)٦( عنهم متقبل منهم، فكان مظنة للتحقيق
                                                 

 . ١٤:لقمان -١

 .١٩٥اإليضاح في علوم البالغة ص -٢

 . ٩: آل عمران -٣

 .بتصرف ٥٤ صخصائص التراكيب  -٤

 . ١٤: البقرة -٥

 . بتصرف ١/١٠٤الكشاف  -٦



 ١١٠

  

اهتمام المتكلم بالمعنى وأنه مستعظم له وأنه يريد أن ينقله إلى سامعه كما يجده  -٢
 فيكأنهم سمعوا هرير كلب  ،."شر أهر ذا ناب: "في نفسه، قال في تحليله لبناء قولهم

، أن الكلب إنما حمله على الهرير شر :أيالوا ذلك مثله إال لسوء فق فيوقت ال يهر 
  .)١(»فأراد المتكلم أن ينقل الخبر لغيره كما يجده في نفسه

  

ال  نفسه وإن كانتلغرابة الخبر حرص المتكلم على أن يؤنس به نفس المخاطب « -٣
�^� :قوله تعالى«: ومثاله ،، وإنما هي في حاجة إلى ما يهيئها لقبولهالخبر تنكر

a�`�_�bd�c�e�f�g�h�i�j�k�m�l�n�o�

p�)فقد أكد أني أنا اهللا رب العالمين ليؤنس نفس موسى عليه السالم )٢ ،
بالخبر، ويحبط ما عساه يعلق بالنفس في مثل هذا الموقف، فقد انطلق عليه السالم 
ليأتي أهله بخبر، أو جذوة من النار لعلهم يصطلون، وبينما هو ذاهب إلى هذا 

الحق سبحانه من شاطئ الوادي األيمن في البقعة المباركة، وهذا الغرض، فجأه نداء 
  .)٣(»موقف غريب فاحتاج إلى التوكيد

  

إلشارة إلى أن الذي كان لم يكن على وفق ظن المتكلم، فكأن نفس المتكلم تنكره ا -٤
للداللة  قد تدخل كلمة إنو ،)٤(������i�hgf�e :فيؤكده لها، ومثاله قوله تعالى

كان من المتكلم في الذي كان أنه ال يكون، كقولك للشيء وهو بمرأى، على أن الظن 

                                                 

عبد الحميد : ، تحقيق٤/٩٨الحسن على بن إسماعيل بن سيده المريسي  المحكم والمحيط األعظم، أبو -١
 . م٢٠٠٠/ بيروت، ط -هنداوي، دار الكتب العلمية

 . ٣٠: القصص -٢

 . ٥٨خصائص التراكيب ص -٣

 . ١١٧: الشعراء -٤



 ١١١

إنه فعل  إنه كان من األمر ما ترى وأحسنت إلى فالن، ثم: ومسمع من المخاطب
  ؛ ألنـها كانت تظن أنها ستضع )١(�¬�»��ª©�̈�� :جزائي ما ترى، وعليه

  .)٢(»ذكراً فجاء المولود على غير ما كانت تظن
  

، لتزداد النفس يقينا به؛ ألن مقامها يقتضي ذلك هالنفس، وإبرازإظهار معتقد « -٥
، فإن المصيبة )٣(�^�_�`��g�f�ed�c�b�a:له قوله تعالىاومث

قد تقلق النفس وتهز اليقين، وعندئذ تلوذ نفس المؤمن بكينونتها هللا ورجعتها إليه، 
   .)٤(»فتعلن ذلك وتؤكده لتثبت في مواجهة الشدة

كيد ليست محصورة، وما سقناه إنما هو على جهة هذا وإن أغراض التو
  .التمثيل فقط

  

  :للجملة القرآنيةبدراستنا  التوكيدالقدر المتعلق من : الفرع الثاني
التوكيد الذي نعنيه في دراستنا هذه هو توكيد معنى الجملة بجملة أخرى، ولو 

عنه عند  لم يكن في ذلك تكرار ألي لفظ من ألفاظ الجملة السابقة، وهو المعبر
تمكين المعنى في النفس «: البالغيين والنحاة بالتوكيد المعنوي، وقد عرف بأنه
، والذي تختص به دراستنا )٥(»وتقويته، وإماطة الشبهات عما أنت بصدد اإلخبار عنه

   .فقط في الجمل منههذه ما كان 
  :وعليه فإن التوكيد الذي ال يدخل في بحثنا هو

 ،وكال ،والعين ،النفس: هي، وصور في سبعة ألفاظالتوكيد المعنوي المح  -١
  .وعامة ،جميعكل، وو ،وكلتا

                                                 

 . ٣٦: آل عمران -١

 . ١/٣٦البالغة العربية أساسها وعلومها وفنونها  -٢

 . ١٥٦: البقرة -٣

 . ٥٩خصائص التراكيب ص -٤

 .١/٣٩٤اللباب في علل البناء واإلعراب  -٥



 ١١٢

" الباء -من  -ا م -َأن  -ِإن : "كيد، وهيوتُزاد للتتوكيد الجمل بحروف  -٢
غـير ما  نك متأكرم -لما َأن جاء البشير  - لت ما تكره ـما إن فع: "مثل

 ".س اللَّه بِكَاف عبدهَألَي -َأنَا بمهمٍل  ما -ما جاءنَا من َأحد  -معرفة 

يكون بإعادة المؤكَّد بلفظه أو بمرادفه، سواء أكان اسماً الذي  التوكيد اللفظي  -٣
  .أما إذا كان التوكيد اللفظي في الجمل فإنه محل بحثنا، أم ضميراً أم حرفاً

 .أو غير ذلكالتوكيد الحاصل بنوعية الجملة، كأن تكون الجملة اسمية  -٤

  . التوكيد الحاصل بالتقديم والتأخير في الجملة -٥
 –جبار  - رحيم  -شكور  -غَفّار (: صيغ المبالغة التي يؤتى بها للتأكيد، مثل -٦

 .إلى غير ذلك من صيغ المبالغة القياسية والسماعية )قهار

  .التوكيد بالمصدر وهو ما يسمى بالمفعول المطلق -٧
   
  



 ١١٣
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إذا  معنى الجملة بجملة أخرىالتوكيد هنا ما كان ضد التأسيس، وهو توكيد 
لمفسرون على بيانه وبيان وجد نص أو قرينة تدل على إرادته، وقد حرص ا

  : أغراضه
  

  :بسبب نصٍبالجمل  كيدالتو: الفرع األول
  

  .الجوزي محمد بن علي بن الرحمن عبد الدين جمال -١
 :أي ،)١(����~�{�|�}�����w�x�y�z«: قال في قوله تعالى   

ينقطع عنهن حتى  �}�w�x�y�z: ال تقربوا جماعهن وهو تأكيد لقوله
  .)٢(»الدم

  

  .أحمد مصطفى المراغي -٢
فاتركوا غشيانهن في هذه المدة والسر في هذا التأكيد «: في اآلية السابقةقال 

و وصلت إلى حد اإليذاء، وقد كان بعض كبح جماح الرغبة في مالبسة النساء ول
الناس يظن أن االعتزال ترك القرب الحقيقي، لكن السنة بينت أن المحرم إنما هو 

  .)٤(» )٣(الوقاع فحسب
  

                                                 

 .٢٢٢: البقرة -١

 .١/٢٤٨زاد المسير  -٢

رواه مسلم باب جواز غسل رأس زوجها » إال الجماع  شيءاصنعوا كل « : �حديث انس عن النبي  -٣
 ).٣٠٢(، برقم١/٢٤٦وترجيله 

 الحلبي يالباب مصطفى ومطبعة مكتبة شركة ،٢/١٥٦تفسير المراغي، أحمد مصطفى المراغي -٤
 .دهوأوال



 ١١٤

  .الطاهر بن عاشور -٣   
جاء « )١(��{�~���|�}�����w�x�y�z :قال في قوله تعالى

نه ليس أو ،راد من االعتزالالنهي عن قربانهن تأكيداً لألمر باعتزالهن وتبييناً للم
التباعد عن األزواج باألبدان كما كان عند اليهود بل هو عدم القربان، فكان مقتضى 

�|{� :الظاهر أن تكون جملة ��yxwمؤكدة لمضمون جملة �

z�  ومبينة لالعتزال وكال األمرين يقتضي الفصل، ولكن خولف مقتضى
القربان مقصوداً بالذات معطوفاً على الظاهر اهتماماً بهذا الحكم ليكون النهي عن 

  .)٢(»التشريعات
: ومن خالل كالم ابن الجوزي والمراغي وابن عاشور يتبين أنهم حملوا جملة

على معنى واحد وهو عدم الجماع، على الرغم ���w�x: وجملة�،�{�|�
أن المعنى اللغوي يمكن أن يحمل على غير هذا المعنى، إال أن النص الشرعي قصر 

  . تين على معنى واحدالجمل
  

   :قرينةبسبب  بالجمل كيدالتو: الثانيالفرع 
  .يالدمشق عادل بن على بن عمر حفص أبو -١

�_�{~�|�}��v�w�x�y�z: قال في تفسير قوله تعالى

`�ab�c�d�e�f�g�h�i�j��)٣(، »��g�h �  لقولهتوكيد :
�~}�_�`�ab� الة فار، طرفي النها هي نفسها التي فيالوقتين في لص

  .)٤(وهما صالة الفجر وصالة المغرب، كما اختصت الوسطى بالتوكيد

                                                 

 .٢٢٢: البقرة -١

 .٢/٣٧٥التحرير والتنوير  -٢

 .١٣٠: طه -٣

 .، بتصرف يسير١٣/٤٢٤اللباب في علوم الكتاب  -٤



 ١١٥

  .)١(الغرناطي الكلبي جزي بن أحمد بن محمد القاسم أبو -٢
إشارة إلى الصلوات « ��a`�_�~�{��: قال في تفسير قوله تعالى

 ،فالتي قبل طلوع الشمس الصبح ،الصالة :التسبيحمعنى  أن الخمس عند من قال
ومن آناء الليل المغرب والعشاء اآلخرة وأطراف  ،وبها الظهر والعصروالتي قبل غر

  .)٢(»لألمر بها في ذلك تأكيداًوالمغرب وكرر الصبح  ،النهار المغرب والصبح
 ���g�h: ومن خالل كالم ابن عادل وابن جزي نجد أنهما حمال جملة

ألنه حمل معنى هذه  ���z�{�|�}�~�_�`�a: على التوكيد لجملة
فحملها على  ��h�g: على صالتي الفجر والمغرب فجاءت بعدها جملة الجملة

نفس المعنى توكيداً؛ لحمل معنى التسبيح في اآلية على أنه الصالة ففرع التسبيح 
  . المذكور في اآلية، فتكرر لديهم وقت صالتين فقالوا بالتوكيد، واهللا أعلم

  

   .)٣(الشربيني أحمد بن الدين محمد شمس -٣
مسلمين عادلين عن : أي ����A�B�C�D�EF« :سير قوله تعالىقال في تف

  .)٤(»كيد لما قبلهوت ���C�D�E، كل دين سوى دينه

                                                 

ثالث  سنةربيع الثاني من في  ولد غرناطة أهلاسم من الق أبوهو محمد بن احمد بن جزي الكلبي  -١
القوانين الفقهية في تلخيص مذهب المالكية : همن تصانيف مالكي أصولي ،فقيه ،وتسعين وستمائة

، عمر رضا معجم المؤلفين: توفى سنة إحدى وأربعين وسبعمائة، انظروالتسهيل لعلوم التنزيل، 
 ).بيروت(إحياء التراث العربي،  بيروت، دار -، مكتبة المثنى٩/١١ كحالة

دار ، ٢/١٨٤ المالكي الغرناطي الكلبي جزي بن محمد بن أحمد بن محمد ،التسهيل لعلوم التنزيل -٢
 .م١٩٨٣هـ ١٤٠٣الرابعة / بيروت، ط -الكتاب العربي

من أهل القاهرة له تصانيف  مفسر شافعيفقيه  يالخطيب الشربين ،محمد بن أحمد شمس الدينهو  -٣
توفى سنة سبع وسبعين ، حل ألفاظ أبى شجاع وغيرها في واإلقناع، في التفسيرها السراج المنير من

 .٦/  ٦األعالم للزركلي : انظر ،وتسعمائة

 ).بدون(بيروت، -، دار الكتب العلمية٢/٤٣٥للشربيني ، شمس الدين محمد بن أحمدالسراج المنير -٤



 ١١٦

ومن خالل كالم الشربيني يتبين إعماله للتوكيد في الجمل عندما يتعذر الحمل 
ألن  ���A�B: على التوكيد لجملة���C�D�E: على التأسيس، فقد حمل قوله

  .الفصل الثالث من الباب الثاني�كما سيأتي الحقاً فيالشيء يؤكد بنفي ضده، 
  

  .محمد بن على الشوكاني -٤
أضلهم عن  :أي ،)١(��a`�_�^�[��«: قال في تفسير قوله تعالى

الرشد وما هداهم إلى طرق النجاة ألنه قدر أن موسى ومن معه ال يفوتونه لكونهم بين 
 ؛تأكيد إلضالله� �a`��: قوله يديه يمشون في طريق يابسة وبين أيديهم البحر وفي

 .)٢(»ألن المضل قد يرشد من يضله في بعض األمور

: توكيدية لجملة� �a`��: وفي هذا المثال نجد الشوكاني قد اعتبر جملة  
  .ألن عدم الهداية بمعنى الضالل ��_�^�[�

� �

أن حمل الجمل على التوكيد قد عمل ومن خالل عرض األمثلة السابقة يتبين 
في تفسير اآليات وفي الترجيح بين األقوال الواردة ون عند تعذر التأسيس به المفسر

سيأتي مفصالً ومضافاً إليه من األمثلة في معاني األلفاظ والجمل، وما ذكرته هنا 
  .أقوال المفسرين اآلخرين في الباب الثاني إن شاء اهللا تعالى

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

 .٧٩: طه -١

 .٣/٥٤١فتح القدير  -٢
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نقصد باالتصال ههنا تتابع الجملتين من غير فاصل بينهما بحيث تأتي الجملة 
الثانية بنفس لفظ األولى، وعلى هذا األساس سنتناول المعنى المقصود من هذا التكرار 

ثم أذكر أقوال المفسرين من جهة كون  ،عند المفسرين، مقدماً المعنى العام لآليات
  .ة الثانية تأسيسية أم توكيدية لألولى، ثم أقوم بمناقشة األقوال والترجيحالجمل

� �

  :ا�� �ل ا,ول
�m�X�Wq�p�tr�vu�w�x�y�z{�|�}�

~��¡�¢�£�¤�¥�¦�§�¨©�ª�«�¬�®�¯�°l)١(.  
  

  :المعنى العام لآلية
كانت إذا  اليهودذكر المفسرون أن  ��r�q�p: قوله تعالى«

ولم يسكنوا معها في بيت كفعل المجوس  ،شاربوهاولم ي ،حاضت المرأة لم يؤاكلوها
كيف نصنع بالنساء إذا حضن؟ : [فقال يا رسول اهللا �فسأل أبو الدحداح رسول اهللا 

قذر : أي ���t�u�v ،الحيض: والمحيض ،)٢(]� �q�p�r فنزلت اآلية
وال : أي� {�|�� ،مجامعتهن إذا حضن: أي ��w�x�y�z ،ودم

ينقطع : بالتخفيف أي � ���ومن قرأ  ،يغتسلن: أي ���~� ،تجامعوهن
 �¨�§�¦�¥�� ،جامعوهن: أي �¤� ،اغتسلن� £�¢� ،عنهن الدم

   �°�¯� ،من الذنوب �ª»¬®� - وهو الفرج - بتجنبه في الحيض
                                                 

 .٢٢٢:ةالبقر - ١

 .)٧٢٠(، برقم ١/١٦٩غسل الحائض رأس زوجها وترجيله : صحيح مسلم، باب - ٢



 ١٢١

  .)١(»بالماء من األحداث والجنابات
  

  :أقوال المفسرين
�¢�¡��~�: اختلف المفسرون في تكرار جملة الطهر في قوله تعالى

  :إلى قولين كيدفيد التأسيس أم التوهل ت �£
  

  :وأدلتهم ،القائلون بالتأسيس: القول األول

�~�: المراد من لفظ الطهر في قوله تعالىذهب جمهور المفسرين إلى أن   

ولم هو الغسل،  � £�¢��: هو انقطاع الحيض، والطهر الثاني في قوله ��
ابن عطية ، و)٣(في تفسيره )٢(لبيالثع: قال بهذا القول يفرقوا باختالف القراءة، وممن

، وابن )٨(والشوكاني ،)٧(، والشربيني)٦(، وابن عادل)٥(وابن جزي، )٤(األندلسي
   .)٩(عاشور

                                                 

دمشق،  -، دار القلم١٦٧ص الحسن أبو الواحدي أحمد بن علي، العزيز الكتاب تفسير في الوجيز -١
 .م١٩٩٥ -هـ١٤١٥األولى / بيروت، ط -والدار الشامية

مفسر، من أهل نيسابور له اشتغال بالتاريخ من : اقأحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أبو إسح هو -٢
واعظا وكان صادقا  ،، والكشف والبيان في تفسير القرآناألنبياءكتبه عرائس المجالس في قصص 

 .٤٣١/  ٣٣سير أعالم النبالء  :، انظرئةاسنة سبع وعشرين وأربعموتوفى موثقا بصيرا بالعربية 

، تحقيق أبو محمد بن عاشور، دار إحياء ٢/١٥٩ي النيسابوريالكشف والبيان، أحمد بن محمد الثعلب -٣
 .م٢٠٠٢هـ١٤٢٢األولى /بيروت، ط -التراث العربي

 .١/٢٨٥المحرر الوجيز  -٤

 .١/١٤٨التسهيل لعلوم التنزيل  -٥

 .٧٥، ٤/٧٤اللباب في علوم الكتاب  -٦

 .١/١٢٣السراج المنير -٧

 .١/٣٤٤فتح القدير  -٨

 .٢/٣٧٥التحرير والتنوير  -٩
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على � ��~��: قراءة التخفيف في قوله )١(وحمل أبو الليث السمرقندي  
 ، وهذا مفيد للتأسيس لتغاير المعنى بين)٢(انقطاع الحيض، والطهر الثاني على الغسل

   .الجملتين على هذه القراءة
  : وأدلتهم في ذلك

أي بانقطاع الدم، وهو  � ��~�� :ألن قول تعالى ؛االستدالل بصيغة الفعل  - أ
ليس من فعلهن، وإنما طُهر يجري عليهن فيحمل على انقطاع الحيض، أما 

: اغتسلن، واالغتسال من فعلهن، والعرب تقول: أي� ¢£��: قوله
  .)٣("طَهرتْ، وإن لم تغتسل بالماءطَهرتْ المرأة، و"

أولى من حملها على  ، وهوحمل ألفاظ القرآن على التغاير األصل هو   - ب
والكل سائغ من  ،الترادف، فنحمل الطهر الثاني على معنى غير معنى األول

ناحية اللغة، ومن ناحية الشرع؛ وسبق في تقرير قاعدة التأسيس أن حمل اللفظ 
 .)٤(ن حمله على التوكيدعلى معنى مغاير أولى م

 

  : وأدلتهم ،كيدبالتو القائلون: القول الثاني
   فـقط، سلـالمقصود بالطهر في اآلية هو الغذهب بعض المفـسرين إلى أن   

                                                 

نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الليث السمرقندي إمام الهدى له تفسير القرآن وكتاب هو  -١
توفي ليلة الثالثاء إلحدى  ،النوازل في الفقه وخزانة األكمل وتنبيه الغافلين وكتاب بستان العارفين

عالم النبالء سير أ: انظر ،ث وتسعين وثالثمائةعشرة ليلة خلت من جمادى اآلخرة سنة ثال
 الوفاء أبي بن محمد الوفاء أبي بن القادر عبد الحنفية طبقات في المضية لجواهروا ،١٦/٣٢٣

 ).بدون(كراتشي،  -خانه كتب محمد مير، ٢/١٩٦محمد أبو القرشي

 .٣/٣١٠،٣١١بحر العلوم  -٢

 أبو ،المخصص: ، انظر)دموقد طَهرتْ تَطْهر وطَهرتْ وهي طاهر إذا انقطع عنها ال: (قال ابن سيده -٣
 خليل: تحقيق ،٦٨/ ١ سيده بابن المعروف األندلسي اللغوي النحوي إسماعيل بن علي الحسن أبو

 .م١٩٩٦ هـ١٤١٧ األولى/ ، طبيروت – العربي التراث إحياء دار ،جفال ميإبراه

 .من هذا البحث ٦٤ص: انظر -٤
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قراءة على أو  ،���~�� )١(أو انقطاع الحيض فقط، سواء على قراءة التشديد
، ��~��: توكيدية، لمعنى جملة� £�¢��: وجملة، �~���التخفيف 

وممن نقل أنه انقطاع ، )٣(والبيضاوي ،)٢(ممن قال أنه الغسل فقط ابن جرير الطبريو
  .)٤(ابن الجوزيالحيظ فقط 

غسل على أن معنى الطهر في اآلية محمول على الوضوء أو  حكىوممن 
، ولم ينتصر لهما، وكالهما فرع عن الغسل، وكل هذه )٥(الطبريالفرج ابن جرير 

فيكون إيراده للتوكيد ال  ،األول الطهرالثاني هو عين معنى  الطهراألقوال تقتضي بأن 
  .للتأسيس
   :م في ذلكتهلأدو 

فيجب أن يكون المعنى واحد إال  في الجملتين أن الطهر المذكور هو واحد  - أ
 بدليل يدل على التغاير، بمعنى كيف نحمل الطهر األول على معنى ثم نحمل 

  .)٦(!!ليل صارف عن المعنى األول؟الطهر الثاني على معنى آخر بدون د 

التكرير مراد به التأكيد؛ ألن الغرض هو التشديد على عدم قرب الزوجة   - ب
وذلك حتى ال يتساهل الناس في إتيان الزوجة وهي على الصفة  ؛حتى تطهر

المقتضية للتحريم؛ ألن داعي الشهوة مع طول المانع قد يوقع المكلف في 
 .الحرام

                                                 

النشر  :، انظروالهاء والباقون بتخفيفهماوخلف وأبو بكر بتشديد الطاء  وهي قراءة حمزة والكسائي -١
 . ٢٨٨، وإتحاف فضالء البشر في القراءات للدمياطي ص٢٥٩/ ٢البن الجزري في القراءات العشر

 .٤/٣٨٤جامع البيان  -٢

 .١/٥٠٩مدارك التنزيل  -٣

 .١/٢٤٨زاد المسير  -٤

 .٤/٣٨٤جامع البيان  -٥

 رشد بابن الشهير القرطبي محمد بن أحمد بن محمد الوليد أبوبداية المجتهد ونهاية المقتصد،  -٦
 .م١٩٧٥ -هـ١٣٩٥ الرابعة /، طمصر -وأوالده الحلبي البابي مصطفى ، مكتبة١/٥٨الحفيد



 ١٢٤

: المقصود الغسل، وقولهتدل على القيام بالفعل، و� ��~��قراءة التشديد  -ج
 :القول أغتسلن، فتكون هذه الجملة توكيدية، وممن قال بهذا: أي� ¢£��

 .)١(السمرقندي

��nm�po: غسل الفرج بقوله تعالىاستدل من قال الطهر ب  - د

q�)أن المقصود بالطهر الوارد هنا االستنجاء، فحملوا الطهر  :، أي)٢
لى هذا المعنى، وأما من قال أن الطهر هو الوضوء فاستدل الوارد هناك ع

، وهذا شبيه باالستدالل السابق، وهو )٣(����I�J�K�L: بقوله تعالى
  .من باب تفسير القرآن ببعضه

  

  :المناقشة والترجيح
ليس من فعلهن، فإنما يسلم  � ��~�� :إن استدالل الفريق األول بأن قوله  

على قراءة التشديد، فإنه يكون من فعلهن وال مانع من  أما ،لهم على قراءة التخفيف
حمله على أي نوع من أنواع التطهر، إال إذا اعتبرنا التخفيف مفسراً للمعنى المراد 

  .رتهاطَّهرت بمعنى طَ :فيقال ،من قراءة التشديد؛ ألن ذلك سائغ أيضاً في اللغة
بمعنى اغتسلت ) وتَطَهرت ،طَهرتْ: (فيقال ،واالستدالل باللغة يصح للفريقين  

  .وبمعنى انقطع حيضها، وعليه فال مرجح من جهة اللغة
وأما استداللهم باألصل وهو الحمل على تغاير المعنى أولى من الحمل على   

حمل ألفاظ الوحي «ترادفه في الجملتين فهو استدالل قوي مدعم بقاعدة التأسيس؛ و
  .)٤(»على التباين أولى من حملها على الترادف

  واحد وأما أدلة القائلين بالتوكيد فإن قولهم األصل في األلفاظ الحمل على معنى
                                                 

 .٣/٣١٠،٣١١ بحر العلوم  -١

 .١٠٨: التوبة -٢

 .٧٩: الواقعة -٣

 .٢/٤٨١قواعد الترجيح عند المفسرين  -٤



 ١٢٥

إال بقرينة، فال نسلم لهم بذلك؛ ألن األصل في الكالم اإلفادة وليس اإلعادة، وعلى ذلك 
  .يحمل كالم العليم الخبير إال لداعٍ معين من دواعي التوكيد

التشديد في عدم إتيانهن حتى يطهرن وأما استداللهم بأن غرض التوكيد هو    
أن حمل اللفظين على معنيين يفضي إلى نفس المعنى المقصود من التوكيد؛ : فالجواب

رين، وهذا المعنى هألن التشديد في التطهر تشديد في المنع؛ حيث رتب اإلتيان على طُ
جديد،  غير حاصل من التوكيد، وعليه فإن التأسيس أبلغ في التشديد، مع ذكره لمعنى

  .وتضمنه للمعنى المراد من التوكيد
على االستنجاء، أو الوضوء فقد أبعد؛ ألن الطهارة هنا وأما من حمل الطهر 
  . من الحيض إنما تكون بالغسل

؛ ألن الحمل على القائلون بالتأسيسوالذي يرجحه الباحث هو ما ذهب إليه 
 معنىالثانية مفيدة  جملةاللتكون  ،ولىهو األإذا لم يحصل منه تضاد  ىاختالف المعن

كيد، والحكم الناتج عن ترجيح ى التأسيس أولى من الحمل على التو، والحمل علجديداً
التأسيس هو عدم جواز مجامعة الزوجة حتى تغتسل بعد انقطاع الدم، وهو مذهب 

  .الجمهور خالفاً لمذهب الحنفية، واهللا أعلم
  

  :ا��5ن� ا��52ل
            m�X�Wv�w�x�y�z�{�|�}�~�_�`�a�b�

c�d�e�f�g�h�i�jk�l�m�n�l)١(.  
  

  :المعنى العام لآلية
أكلوا من  �~�{�|�}���v�w�x�y�z: قوله تعالى«

���b�c�d�e�f ،المحرمات ��a`�_�� ،الخمر والميسر قبل التحريم

                                                 

 .٩٣: المائدة -١



 ١٢٦

g� ثبتوا على التقوى واإليمان، ��jihk� العمل، ��l�m�n�  بمعنى
  .)١(»أنه يثيبهم

  

  :أقوال المفسرين
هل تفيد التأسيس أم التوكيد إلى  ��i: لف المفسرون في تكرار جملةاخت

   :قولين
  

  :القائلون بالتأسيس ودليلهم: القول األول
إعادة ذكر التقوى ليس فيه تكرار للتوكيد؛ ألن كل ذهب أكثر المفسرين إلى أن 
ت يحتمل أن يكون هذا التكرير باعتبار األوقا وأجملة لها معنى مغاير لألخرى، 

أو باعتبار الحاالت الثالث استعمال اإلنسان التقوى واإليمان بينه وبين نفسه  ،الثالثة
 ،ولذلك بدل اإليمان باإلحسان في الكرة الثالثة ،وبينه وبين الناس وبينه وبين اهللا تعالى

أو باعتبار المراتب الثالث المبدأ والوسط والمنتهى أو باعتبار ما يتقي فإنه ينبغي أن 
وبعض  ،عن الوقوع في الحرام والشبهات تحرزاً ،من العقاب المحرمات توقياً يترك

 ،)٢(الطبري ابن جرير: وممن قال بهذا القول، للنفس عن الخسة المباحات تحفظاً
، في كتابه الجامع ألحكام )٦(والقرطبي ،)٥(وابن الجوزي، )٤(، والبغوي)٣(والماوردي

                                                 

 .م١٩٨٥هـ١٤٠٦الثانية / ، الرسالة، ط٤/٢٨٥آن الكريم، محمد السيد طنطاوي للقر التفسير الوسيط -١

 .١٠/٥٧٧جامع البيان  -٢

 .٦٥/ ٢النكت والعيون  -٣

 .٣/٩٦معالم التنزيل  -٤

  .٢/٤٢٠زاد المسير  -٥

ح أبو عبد اهللا األنصاري األندلسي القرطبي المفسر كان من محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرهو  -٦
كتاباً كبيراً سماه كتاب جامع أحكام القرآن والمبين وقد صنف اهللا الصالحين والعلماء العارفين  عباد

سنة إحدى وغيرها وتوفى  الكتاب األسنى في أسماء اهللا الحسنىولما تضمن من السنة وآي القرآن 
 .١٦٤/ ١الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب : انظر، وسبعين وستمائة



 ١٢٧

، )٦(، والشوكاني)٥(، واآللوسي)٤(والشربيني ،)٣(، والخازن)٢(والبيضاوي ،)١(القرآن
  :على النحو اآلتيوإليك بعضها  ،واختلفوا في تقدير المعاني المرادة من التكرار

  :االتقاء األول يحتمل
  .والعمل ،االتقاء بتلقِّي أمر اهللا بالقَبول والتصديق، والدينونة به -١
   .أن المراد خوف اهللا عز و جل -٢
  .ربها قبل التحريممخاطبة لمن ش -٣
  . قوا باإليمان باهللا ونبذ الشركات -٤
  . اتقوا ما حرم اهللا تعالى -٥
  :يحتمل الثانيواالتقاء 

   .الخمر والميسر بعد التحريماتقاء  -١
  .الدوام على التقوىاألمر ب -٢
  . ، وهذا يتضمن النهي عن العودة إليهالمن شربها بعد التحريمخطاب  -٣
   .ت على التصديق، وترك التبديل والتغييراالتقاء بالثبا -٤
  .اتقوا الكبائر، وازدادوا إيمانا -٥

  :يحتمل واالتقاء الثالث
  .اجتنبوا العود إلى الخمر بعد تحريمها -١
   .اتقوا ظلم العباد -٢

                                                 

 ،أطفيش وإبراهيم البردوني أحمد: تحقيق .٦/٢٩٦القرطبي محمد بن أحمد جامع ألحكام القرآن، ال -١
 .م١٩٦٤ - هـ١٣٨٤ الثانية،/، طالقاهرة - المصرية الكتب دار

 .٣٦٤/ ٢أنوار التنزيل  -٢

ن التنزيل، عالء الدين على بن محمد بن إبراهيم البغدادي المشهور بالخاز الملباب التأول في مع -٣
 .م١٩٧٩هـ ١٣٩٩/لبنان، ط/بيروت -، دار الفكر٢/٧٧

 .٣١٦/ ١السراج المنير  -٤

 .٤/٣٣روح المعاني  -٥

 .٢/٣٥٥فتح القدير  -٦



 ١٢٨

  .قوا الشبهاتتا -٣
   .اتقوا جميع المحرمات -٤
  . )١(ألعمالوالتقرب بنوافل ابترك الصغائر هو االتقاء باإلحسان  -٥

  :واستدلوا باآلتي
  .بينها في المعنى األصل في العطف بين الجمل التغاير  - أ

 .المتعلقات المختلفة للتقوى تدل على اختالف معانيها  - ب

   .األصل الحمل على التأسيس   - ج
  

  :وأدلتهم ،القائلون بالتوكيد: القول الثاني
 واحدنى التقوى في الجمل الثالث هو معمعنى ذهب بعض المفسرين إلى أن 

 )٢(السيوطي والمحلي :وممن قال بهذا القول وهو أداء الطاعات أو اجتناب المحرمات،
وغرض هذا التوكيد : قالوا، )٥(، وحكاه الرازي)٤(وابن عاشور، )٣(في تفسير الجاللين

التوكيد تنبيه المخاطب على لزومها لألهمية، ولكي يستقر المعنى في نفس السامع 
  .فيلزمه

  :ودليلهم في ذلك
   .الخروج عنه إال بصارفن المعنى الشرعي للتقوى معلوم فال ينبغي أ   
  واحتمل فريق ثالث من علماء التفسير المعنيين السابقين، ولم يجزموا : تنبيه 

                                                 

 .، بتصرف٦/٢٩٦ الجامع ألحكام القرآن ، و٢/٤٢٠زاد المسير  ، و٦٥/ ٢النكت والعيون  -١

مفسر، فقيه، ) جالل الدين(ي محمد بن احمد بن محمد بن ابراهيم المحلي، المصري، الشافعهو  -٢
: من تصانيفهسنة إحدى وتسعين وسبعمائة للهجرة،  ولد بالقاهرة، ، نحوي، منطقيأصوليمتكلم، 

تفسير القرآن باالشتراك مع جالل الدين له مختصر التنبيه للشيرازي في فروع الفقه الشافعي، و
 .٢/١١٥، والبدر الطالع ١/٢٥٢ةحسن المحاضر: ، انظرتوفى سنة أربع وستين وثمانمائة ،السيوطي

 السيوطي بكر أبي بن عبدالرحمن الدين وجالل المحلي أحمد بن محمد الدين جاللتفسير الجاللين،  -٣
 .األولى /، طالقاهرة – الحديث الدار، ١٥٥ص

 .٥/٢٠٦التحرير والتنوير  -٤

 .١٢/٦٩مفاتيح الغيب  -٥



 ١٢٩

  بأحدهما الحتمال حمل اآلية عندهم على التأسيس أو التوكيد؛ وذلك لعدم قيام المرجح 
  .)٢(والشوكاني ،)١(ابن عادل: عندهم، منهم

  : مناقشة والترجيحال
ما استدل به الفريق الثاني من أن التقوى مصطلح شرعي ال يتغير فال يسلم 
لهم بذلك؛ ألن اللفظ القرآني قد يطلق ويراد به المعنى اللغوي ال الشرعي كلفظ 
الصالة، وأيضاً فإن لفظ التقوى وإن كان من المصطلحات الشرعية غير أن العلماء لم 

معين؛ ومرجع هذا االختالف المتعلق بحد التقوى شرعاً يرجع إلى يتفقوا في حده بلفظ 
اختالف متعلقات التقوى معنى، وعليه فإن تقدير معنى التقوى يختلف باختالف 

  . متعلقاتها، ويفهم هذا االختالف من داللة السياق
وأما قولهم التكرار فائدته التوكيد للزوم التقوى، وغرض هذا التوكيد تنبيه 

ولكي يستقر المعنى في نفس السامع فيلزمه، فهذا  ،على لزومها لألهمية المخاطب
المعنى حاصل من التأسيس؛ ألن األمر اإللهي يلزم المكلف من غير توكيد، ويترتب 
عليه أيضاً الوعد والوعيد وهذا يدفع الناس إلى لزوم األوامر وترك النواهي، وبهذا 

  :التقدير يتأكد لزوم التقوى من جهتين
  .ما يقتضيه األمر اإللهي من اللزوم :داهماإح

  .ما يترتب على مخالفة األمر من العقاب الشديد :ثانيهما
كما أن أهمية التقوى حاصلة بالتكرار مع تغير المعنى، وبناء على هذا فال 

  .معنى من نفي حمل لفظ التقوى على معاني متغايرة إال مجرد التحكم في النص
القائلون بالتأسيس فاستداللهم بالتعاطف المقتضي وأما الفريق األول وهم 

بمتعلقات التقوى، وأن معنى التقوى يفهم بحسب متعلقاتها هو  همللمغايرة مع استدالل
استدالل سديد وسالم عن المعارض؛ ألن التقوى لها معان عدة فيؤخذ منها ما يتناسب 

                                                 

 .٧/٥١١اللباب في علوم الكتاب  -١

 .٢/٣٥٥ فتح القدير -٢



 ١٣٠

ظ التقوى لمعانٍ عدة، مع السياق ومقام الخطاب، وهو الذي يراه الباحث؛ الحتمال لف
  .الموفقواألصل في الكالم اإلفادة ال اإلعادة، واهللا 

  :ا�� �ل ا� ���
X�W��mA�B�C�D�E�F�G�H�I�J�K�LM�N�O�

P�Q�R�S�T�U�V�W�X�Y�Z�[�l)١(.  
  

 :المعنى العام لآلية

بعثناه : يعني ،جعلناه يقفو آثار النبيين: أي� �A�B�C�D: قوله تعالى« 
���L ،بعدهم على آثارهم K�JI�H�G� ويدعو إليها ،يصدق أحكامها، 

�N�O�QP�R�S�T�U�V�W�Z�Y�X وهادياً: معناه� 
  .)٢(»وواعظاً

  : أقوال المفسرين
هل تفيد  ��T�S�W�V�U�X: اختلف المفسرون في تكرار جملة

  :كيد إلى قولينالتأسيس أم التو
  

  :القائلون بالتأسيس وأدلتهم: القول األول
: أي ��G�H�I�J�K�L :ن إلى أن قوله تعالىذهب جمهور المفسري  

اإلنجيل : أي ��XWVUTS: عيسى مصدق للتوراة، وقوله تعالى
   ،)١(والسمرقندي، )٤(، وابن جرير الطبري)٣(مقاتل :هذا، وممن قال بدق للتوراةـمص

                                                 

 .٤٦: المائدة -١

 . ٣٢١الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ص -٢

 دارأحمد فريد، : ، تحقيق٣٠٣/ ١ البلخي بالوالء األزدي بشير بن سليمان بن مقاتل الحسن أبوتفسير  -٣
 .م ٢٠٠٣ - هـ ١٤٢٤ األولى/ ، طلبنان – العلمية الكتب

 .٣٧٣/ ١٠جامع البيان  -٤



 ١٣١

                                                                                                                                                 

 .١/٤١٨ بحر العلوم -١



 ١٣٢

، )٦(وابن عادل ،)٥(وأبو حيان ،)٤(والخازن ،)٣(، والرازي)٢(، وابن الجوزي)١(والبغوي
   .)٨(، وابن عاشور)٧(انيوالشوك

  :وأدلتهم في ذلك
  .داللة السياق، فإنه يدل على أن المصدق الثاني هو اإلنجيل -١
 .األصل في التكرار التأسيس، فال نحمل الجملة الثانية على المعنى السابق -٢

 :الضمير في قوله ��P�Q�R: قوله تعالىفعود الضمير إلى أقرب مذكور  -٣
��P � عالىتراجع إلى اإلنجيل، قال :�N�O�P�Q�RS�.   

  

  :القائلون بالتوكيد وأدلتهم: القول الثاني
توكيد  ��S�T�U�V�W�X: ذهب بعض المفسرين إلى أن جملة

، )١٠(، واأللوسي)٩(للجملة السابقة بلفظها، ومعناها، وممن قال بهذا القول ابن عطية
  . )١٣(، والشوكاني)١٢(واحتمله القرطبي ،)١١(وظاهر كالم ابن كثير

                                                 

 .٦٤/ ٣معالم التنزيل  -١

 .٢/٣٦٩زاد المسير  -٢

 .١٢/٣٧٠مفاتيح الغيب  -٣

 .٢/٥٩لباب التأول  -٤

 .٣/٥١٠البحر المحيط  -٥

 .٣٥٨/ ٧اللباب في علوم الكتاب  -٦

 .٢/٣١٧فتح القدير  -٧

 .١٢٠/ ٥التحرير والتنوير  -٨

 .٢٩٨/ ٢المحرر الوجيز  -٩

 .٦/١٥٠روح المعاني  -١٠

 .٣/١٢٦يرتفسير ابن كث -١١

 .٢٠٨/ ٦الجامع ألحكام القرآن  -١٢

 .٢/٣١٧فتح القدير  - ١٣



 ١٣٣

  :هم في ذلكودليل
: جملة كونتف أن الذي يقوم بالتصديق بالتوراة هو عيسى وليس اإلنجيل، -١

�S�T�U�V� ًله ومقرراً ىللحال األول من عيسى مؤكداً حاال.  
 إلى ��VUTSRQP: أن مرجع الضمير في قوله تعالى -٢
  .عيسى

  

  :المناقشة والترجيح
���A�B�C: وله تعالىاتفق العلماء على أن المراد بالمصدق بالتوراة في ق

D�E�F�G�H�I�J�K�L� المصدق الثاني في  ، واختلفوا في�أنه عيسى
إلى ثالثة أقوال  ��N�O�P�Q�R�S�T�U�V�W��X: قوله تعالى

  :هي
  . اإلنجيل يدعو إلى التصديق بالتوراة -١
  .عيسى وكتابه الذي أنزل عليه هما مصدقان لما تقدمهما من التوراة -٢

 ��S�T�U�V�W�X: يكون قوله -ول والثانياأل -وعلى القولين
   .جملة تأسيسية

 من عيسى مؤكداً فيكون حاالً ،معطوف على مصدق األول ن مصدقاًأ -٣
 ��S�T�U�V�W�X: ، وعلى هذا القول تكون جملةله للحال األول ومقرراً

   .توكيدية
نجيل فأما استدالل القائلين بالتوكيد أن عيسى هو الذي يصدق بالتوراة وليس اإل

فال يسلم لهم؛ ألن اإلنجيل أيضاً يصدق التوراة بإقرار شرائعه، وأما استداللهم بأن 
األولى ففيه تكلف، واألصل في ) مصدقاً: (الثانية معطوفة على جملة) مصدقاً: (جملة

إلى عيسى  ��P�Q�R: التعاطف التغاير، كما أن استداللهم بعود الضمير في قوله
  ود الضمير إلى أقرب مذكور وخاصة إذا أفاد التأسيس إال مرجوح؛ ألن األصل أن يع



 ١٣٤

  .لدليل يقوى على معارضة األصل وال دليل ههنا
عود : ، والتي منهالة القائلين بهفيرى الباحث ترجيح القول بالتأسيس لقوة أد

ن األصل في كما أ إلى أقرب مذكور؛ ألنه األصل، ��RQP: الضمير في قوله
الحمل على التأسيس أصل والحمل على التأكيد فرع، فيقدم و إفادة التغاير،التعاطف 

  . الحمل على األصل ال سيما عند اجتماع ثالثة أصول مع عدم قيام المعارض
  

  :ا�� �ل ا�.اب-
X�W��m³�´�µ�¶�¸�¹�º�»�¼�½�¾�¿�À�Á�

Âl)١(.  
  

  :المعنى العام لآلية
لين عن نبأ وإن كنت يا محمد، لمن الغاف: �يقول تعالى ذكره لنبيه محمد 

��¹¸����� :يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم إذ قال ألبيه يعقوب بن إسحاق

º�»�¼�½..�� والشمس والقمر ، إني رأيت في منامي أحد عشر كوكبا: يقول؛
�À�Á�Â� ٢(والشمس والقمر رأيتهم في منامي سجوداً: أي(.  

  

  :أقوال المفسرين
لة تأسيسية أم هل هي جم ��À�Á�Â: اختلف المفسرون في جملة

  :إلى قولين �..½�¼�«���¹�º: توكيدية لجملة
  

   :ن بالتأسيسالقائلو: القول األول
على التأسيس، واختلفوا في � �ÂÁÀ: حمل جمهور أهل العلم قوله تعالى 

  :معنى هذا التأسيس على قولين
                                                 

 .٤: يوسف - ١

 .، بتصرف٥٥٦-١٥/٥٥٤جامع البيان  - ٢



 ١٣٥

والشمس  ،أنه رأى أجرام الكواكب على معنى الرؤيا األولىحملوا : األول
جمهور  :، وممن قال بهذا القولر بسجودها لهبخْمعنى الرؤيا الثانية أنه َأو ،والقمر

  .)٣(والشربيني ،)٢(والخازن ،)١(المفسرين منهم الماوردي
  

وكيف : فكأنه قيل له �¿�¾�½�¼�«���º¹: أنه لما قال :الثاني
استئناف بياني،  فكالم الرؤيا الثانية عن الحال أو أنها� �ÂÁÀ: رأيت؟ قال

هما من أوجه التأسيس؛ ألن رؤية الشيء مجردة عن الوصف يختلف عن وصفه وكال
فقط، وعلى هذا جاء معنى اآلية، ففي الموطن األول أخبر عن رؤيته، وفي الموطن 
الثاني بين صفة المرئي، وكال من الحال والبيان إنما المقصود منهما إظهار الصفة 

البياني جارٍ على اصطالح النحاة  على كيفيتها، والتعبير بالحال أو االستئناف
، )٤(الزمخشري :والمقصود منهما ما سبق بيانهما، وممن قال بهذا القول

، )٩(في تفسيره )٨(، وأبو السعود)٧(، وابن عادل)٦(، والسمين الحلبي)٥(والبيضاوي
  .)١١(وابن عاشور، )١٠(والشوكاني

  
                                                 

 .٣/٧النكت والعيون  - ١

 .٣/٢٦٢لباب التأويل  - ٢

 .٢/٩٩السراج المنير  - ٣

 .٤٤٤/ ٢الكشاف  - ٤

 .٣/٢٧٣أنوار التنزيل  - ٥

 .٥١٨/ ٤المكنون الدر المصون في علم الكتاب  - ٦

 .١١/١٢اللباب في علوم الكتاب  - ٧

٨
 قريبة بقريةثمان وتسعين وثمانمائة  سنة ولد الحنفي،أبوالسعود  العمادي مصطفى بن محمد بن محمد -  

، العناية علي وحاشيته التفسير، في السليم العقل إرشاد له والفتيا، القضاء تولى قسطنطينية، من
 .٨/٣٩٨ الذهب شذرات :، انظرهـ اثنتين وثمانين وتسعمائة سنة ألولىا جمادى فيتوفى  وغيرها،

 .٣/٤٠٣إرشاد العقل السليم  -٩

 .٢/٤فتح القدير  -١٠

 .١٢/١٣التحرير والتنوير  -١١



 ١٣٦

  :ودليلهم في ذلك
رها ثم جاء ذكر رؤيا أخرى داللة السياق على رؤيا األجرام التي ذك -١

  .، وهي هيئة السجود فهي استئناف بيانيتبين الهيئة
أن الحمل على التأسيس وهو تغاير المعنى بين الجملتين أولى من  -٢

التوكيد الذي هو حمل الرؤيا الثانية على أنها عين األولى، واألصل 
  . الوقوف على التأسيس حتى يزحزحنا الدليل

  

  :ون بالتوكيدالقائل: القول الثاني
���¹: بمعنى جملة� ��ÂÁÀ :أن جملةفسرين إلى ـذهب بعض الم �

�º�»�¼�½�¾�¿ كرر الفعلفالرؤيا نفسها في الجملتين منامية، وت� 
، للفعل بالتكرير ، توكيداً)كلمت أخاك كلمته( :، وذلك على لغة من قالتطرية للعهد
والجملة المبيكيف كانت هذه الكواكب عند رؤيتها  نتنة للهيئة وهي الجملة الثانية بي

ابن : رآها وهي ساجدة له، والجملة المبينة تحتمل التوكيد، وممن قال بهذا القول: أي
، )٥(، وابن جزي)٤(، وأبو حيان)٣(، والقرطبي)٢(وابن عطية ،)١(جرير الطبري

  .)٦(واأللوسي
  

  :المناقشة والترجيح
  : بمعنى جملة � ��ÁÀÂ: من ذهب إلى القول بالتأكيد قال جملة 
��¹�º�»�¼�½�¾�¿ �  فالرؤيا نفسها في الجملتين، وهذا منهم إلزام  

                                                 

 .٥٥٦-١٥/٥٥٤جامع البيان  -١

 .٤/٢٤١المحرر الوجيز  -٢

 .١٢٢/ ٩الجامع ألحكام القرآن  -٣

 .٢٣٨/ ٦البحر المحيط  -٤

 .٧٢٢/ ١لعلوم التنزيل التسهيل  -٥

 .١٢/١٧٩روح المعاني  -٦



 ١٣٧

بما ال يلزم فزيادة المبنى يدل على زيادة المعنى إال بدليل يقصر على عدم الزيادة، 
كما أن الجملة المبينة لما أبهم في سابقتها أفادت معناً جديداً ليس في األولى واإلفادة 

  . خير من اإلعادة
تأسيسية، فيحمل � ��ÂÁÀ: والذي يراه الباحث هو القول بأن جملة 

ومعنى الرؤيا  ،أنه رأى أجرام الكواكب والشمس والقمر على معنى الرؤيا األولى
؛ ألن كالم الرؤيا الثانية عن الحال، أو أنها استئناف بياني الثانية أنه أخبر بسجودها له

السابقة، واألصل التأسيس حتى يحصل اليقين يفيد زيادة لم تكن معلومة من الجملة 
  .بضده، واهللا ولي التوفيق

  
  :ا�� �ل ا���0/

 X�W���A�B�C�D�E�∗�G�H�I�J�∗�L�M�N�∗�P�Q�

R�����)١(.   

  �l:المعنى العام لآلية
أي أيها المكذبون بما لنا من العظمة التي ال � �A�B :قوله تعالى« :)٢(قال البقاعي 

: نطفة مذرة ذليلة، وهو من مهن بالفتح، والمهين :أي ��DC�E ،عظمة دلهاتع
بما لنا من العظمة باإلنزال لذلك الماء في  :أي� �G ،الحقير الضعيف والقليل

محفوظ مما يفسده من الهواء وغيره ومددنا ذلك ألجل  :أي ��H�I�Jالرحم 
ان الزم مقدار من :أي� �M�L، التطوير في أطوار الخلقة والتدوير في أدوار الصنعة

                                                 

 .٢٣، ٢٢: المرسالت - ١

٢
مؤرخ : اط بن علي بن أبي بكر البقاعي، أبو الحسن برهان الدينبإبراهيم بن عمر بن حسن الرهو  - 

اآلي والسور يتعلق بعلم  نظم الدرر في تناسبومن تصانيفه  أصله من البقاع في سورية، أديب
  .٣٤٧/ ١ألدنروي لطبقات المفسرين  :انظر سنة خمس وثمانين وثمانمائة بدمشقى توف، التفسير



 ١٣٨

أي عندنا من تسعة أشهر للوالدة إلى ما فوقها أو  ���Nقدره اهللا تعالى للوالدة 
 ��P: وبينه معظماً له بقوله ،ولما كان هذا عظيماً ترجمه، دونها ال يعلمه غيره

 ،واآلجال ،أو فجعلناه على مقدار معلوم من األرزاق ،بعظمتنا على ذلك :أي
أو المقدرون في تلك ، قاً على ذلك وغيرهمطل القادرون نحن � ��Q�R، واألعمال

المقادير لما لنا من كمال العظمة بحيث نجعل ذلك بمباشرة من أردناه منه بطوعه 
  .)١(»واختياره

  

  :أقوال المفسرين
هل هي جملة تأسيسية أم توكيدية � ��Q�R: اختلف المفسرون في جملة  
   :، إلى قولين���P: لجملة

  

  :تأسيس وأدلتهمالقائلون بال: القول األول
من التقدير للزمن أو � ��P: ذهب كثير من المفسرين إلى أن معنى جملة

للمراحل سواء كانت لزمن الحمل، أو الوالدة أو غيرها، وسواء كان بقراءة التخفيف 
في الملك، من القدرة على الفعل، والتمكن � ��Q�R: ، ومعنى جملة)٢(أو التشديد

���Q: على القدرة على الفعل، وقوله� ��P: ى جملةأنهم حملوا معن: أو العكس، أي

R على التقدير للمراحل أو الزمن، فهؤالء قالوا جملة� :��Q�R�� ،تأسيسية
  ، )٤(والقرطبي ،)٣(ابن جرير الطبري: هذا القولالمعنى بين الجملتين، وقد قال لتغاير 

                                                 

١
، ١/٥٥٨نظم الدرر في تناسب اآليات والسور، برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي - 

  .م١٩٩٥ -هـ١٤١٥بيروت ، -تحقيق عبد الرزاق غالب المهدي ، دار الكتب العلمية
، الباقون بالتخفيف من القدرةقرأ و ،بتشديد الدال من التقدير �فقدرنا� ربو جعفوأقرأ نافع والكسائي  -٢

 الثانية/، طالعربي الكتاب دار ،١٣٨ص الداني عمرو أبو ،التيسير في القراءات السبع :انظر
 .م١٩٨٤/ هـ١٤٠٤

 .٢٤/١٣٣ جامع البيان -٣

 .٨/٣٠٥معالم التنزيل  -٤



 ١٣٩

  . )٣(ورجحه البغوي ،)٢(وابن عاشور ،)١(لوسيواآل

  :وأدلتهم على ذلك
  .األصل هو الحمل على التأسيس؛ ألن فيه زيادة في المعنى  -١

 من التقدير للشيء سواء كان في � �P: سياق النص يدل على أن المراد بقوله  -٢

: وقال سبحانه، )٤(��mlkj: المواصفات أو المدة، فقد قال تعالى
�Â�Á�À�¿¾�)٥(، وقال :�âáà�ß�Þ�)وقوله، )٦ :�RQ� 

 دون والقادرون على الخلق نحن،فنعم الموجِ: ه بما هو أهله، أيثناء من اهللا تعالى لذات
من التقدير، وعلى كال � �RQ: وجملةمن القدرة على الفعل � �P :لوقي

  . جملة تأسيسية� ��Q�R: القولين التغاير بين الجملتين قائم، فتكون جملة
  

  :القائلون بالتوكيد وأدلتهم: القول الثاني
على نفس معنى � �RQ: ى أن معنى جملةذهب كثير من المفسرين إل

فيكون ا، سواء كان على معنى التقدير لمراحل الخلق أو القدرة عليه� �P: جملة
في ) ٧(األصفهاني :المقتضي للتوكيد، وممن ذهب إلى هذا القول نىمن باب تكرار المع

                                                 

 .٢٩/١٧٤روح المعاني  -١

 .٢٩/٣٩٩التنوير التحرير و -٢

 .٨/٣٠٥معالم التنزيل  -٣

 .١٩: عبس -٤

 .٢: الفرقان -٥

 .٤٩: القمر -٦

أديب، : صبهاني المعروف بالراغبأو األ األصفهانيالحسين بن محمد بن المفضل، أبو القاسم  هو -٧
فات ، له مؤلالغزالي باإلمامسكن بغداد، واشتهر حتى كان يقرن ) أصبهان(من ، من الحكماء العلماء

 .١٩ص البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة: انظر، عديدة توفى سنة اثنتين وخمسمائة من الهجرة



 ١٤٠

 ،)٤(، والخازن)٣(، والرازي)٢(والزمخشري ،)١(في كتابه مفردات ألفاظ القرآن
  .)٦(، والشوكاني)٥(بينيوالشر

  :أدلتهم في ذلكو

  .جاءت للمعنى الحاصل قبلها، وهو التقدير لمراحل الخلق � ��P :أن جملة -١
�¾¿��Á�À: النصوص القرآنية في السور األخرى كقوله تعالى -٢

Â�)٧(وقوله ، :�âáà�ß�Þ�)تبين أن المقصود هو التقدير للمراحل  )٨
مع معنى � �P: في جملة للمراحل وليس القدرة على الفعل فيستوى المعنى

   .� �RQ: جملة
ين لهم وجه تبولم يوهناك قول ثالث لمجموعة من المفسرين ذكروا القولين  

   .)١٢(، وابن عجيبة)١١(، وابن عادل)١٠(وابن جزي ،)٩(السمرقندي: الترجيح، منهم
  

  :المناقشة والترجيح

  إما أن� ��Q�R :وجملة ،� ��P: خالصة أقوال المفسرين أن جملة
                                                 

 .دار القلم دمشق ،٢/٢٢٣مفردات ألفاظ القرآن، أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل األصفهاني -١

 .٤/٦٨٠الكشاف للزمخشري  -٢

 .٣٠/٢٣٩مفاتيح الغيب  -٣

 .٣/٢٦٩ل التسهيل لعلوم التنزي -٤

 .٤/٣٣٨تفسير السراج المنير  -٥

 .٥/٥٠٣فتح القدير  -٦

 .٢: الفرقان -٧

 .٤٩: القمر -٨

 .٣١١/ ٣/٣١٠بحر العلوم  -٩

 .٧/١٩٧لباب التأويل  -١٠

 .٢٠/٤٤٠٩اللباب في علوم الكتاب  -١١

 .٨/٣١٩البحر المديد  -١٢



 ١٤١

فيكون المعنى في الجملتين من التقدير، أو من القدرة على تحد معنى القدرة فيهما ي 

وإما أن يختلف  ،� ��P :لجملة توكيدية� ��Q�R: فتكون جملةالفعل، وعليه 
  :المعنى فتكون الجملة تأسيسية، ومجمل أقوال أهل التفسير في المعنى أربعة هي

  .فملكنا فنعم المالكون -١
 .اً فنعم المقدرون له نحنفقدرنا ذلك تقدير -٢

 .درون عليه نحنارنا على ذلك فنعم القدفقَ -٣

  . فَقَدرنا على ذلك فنعم المقَدرون -٤
 � �P: من التقدير، وجملة� ��Q�R: فجملة: أما على المعنى األول

فملكنا فنعم المالكون، فأفادت الكلمتان : من القدرة على الفعل فيكون المعنى مخففاً
ا وقت الوالدة وأحوال النطفة في التنقيل من حالة إلى حالة نَرقد :رين، أيمعنيين متغاي

  الشقي والسعيد، قدرنا : من التقدير، أي� �P ، أوسوياً حتى صارت بشراً
من القدرة على الشيء هكذا حكاه � �RQ: وقوله أو الطويل والقصير،

  .، فغاير بين معنى الجملتين في هذا الموطن)١(القرطبي
  .فكال الجملتين على معنى التقدير فيفيد التوكيد: لتقدير الثانيأما ا

  .وأما على التقدير الثالث، والرابع فالمعنى بينهما متغاير يفيد التأسيس
ومن حيث األدلة فاللغة والسياق يصلحان دليالً لكال الفريقين، فنرجع إلى األصل وهو 

   .، واهللا الموفقلسابقألنه أولى من تكرار المعنى ا ؛التأسيسالحمل على 
   
   

                                                 

 .، بتصرف١٩/١٦٠حكام القرآن أل الجامع - ١



 ١٤٢

�א���B��Cא�4.�5א���B��Cא�4.�5א���B��Cא�4.�5א���B��Cא�4.�5 �� �� �� �
(ً)!:��Q�:$��K�"��dوא�*e!�N�M

e!�N�M*�وא��Q�:$��K�"��d:!(ً)א���7+�6	%��0+
e!�N�M*�وא��Q�:$��K�"��d:!(ً)א���7+�6	%��0+
e!�N�M*�وא��Q�:$��K�"��d:!(ً)א���7+�6	%��0+�א���7+�6	%��0+ �� �� �� �

� �

سبق الحديث عن التكرار متصالً، وبينت هنالك معنى االنقطاع وسيأتي الكالم 
هنا عن التكرار منفصالً في مقابل ذكر االتصال هنالك وعليه فإني أقصد باالنفصال 

ختلف بين كون الثانية و أكثر بين جملتين متفقتين في ألفاظهما ومهنا أن تأتي جملة أ
  . لألولى توكيدية أوتأسيسية 

  

  :ا�� �ل ا,ول
X�W�m�k�l�m�n�o�p�q�rs�t�u�v�w�

xy�z�{�|�}�~�_`�a�b�c�d�e�f�g�h�

il)١(.   
  

  :المعني العام لآلية
نزلت حين سألت أم أسماء بنت هذه اآلية  ���k�l�m: قوله تعالى«

 ،�رسول اهللا  رأستأمحتى : أبي بكر ابنتها أن تعطيها شيئا وهي مشركة فأبت وقالت
فمنعهم الصدقة ليدخلوا في  ،ليس عليك هدى من خالفك: والمعنى ،زلت هذه اآليةنف

�|�}���z ،ثوابه ��x ،مال: أي ���t�u�v�w ،اإلسالم
قد علم : يهو خاص في المؤمنين أ: وقيل ،والمراد به األمر ،خبر ��`_�~�{

����wاهللا ذلك منكم  v�u�t� من مال على فقراء أصحاب الصفة، ��e�
f� يوفر لكم جزاؤه: أي، �g�h�i� ال تنقصون من ثواب أعمالكم : أي

  )٢(»شيئا
                                                 

  .٢٧٢: البقرة -  ١

  .١٩٠الوجيز للواحدي ص -  ٢



 ١٤٣

  :أقوال المفسرين
جملة  هل هي� a�b�c�d�e�f �: اختلف المفسرون في جملة

  :على قولين ؟��t�u�v�w�x: لجملة يةكيدوتتأسيسية، أم 

  :القائلون بالتأسيس ودليلهم: القول األول
 ��x�wvut: المفسرين إلى أن معنى جملة بعضذهب 

في : أي� ��a�b�c�d�e�f: جزاؤه في الدنيا، وجملة ألنفسكم: أي
  .)٣(والرازي ،)٢(في تفسيره )١(ابن عرفة :اآلخرة، وممن قال بهذا القول

لبيان مقدار الجزاء : الثانيةالجملة األولى لبيان الجزاء على النفقة، و: وقيل
، )٥(أبو حيان، و)٤(قاله الزمخشري فتغاير المعنى بينهما فلم يخرج عن إفادة التأسيس،

  . )٦(ابن عاشور
  :ودليلهم في ذلك

   .أن التوفية تدل على الثواب العظيم، وهذا ال يكون إال في الدار اآلخرة -١
  .لمعنىالفصل بين الجملتين والتعاطف مقتضٍ لتغاير ا -٢
  .داللة النصوص على أن جزاء األعمال غير مقصور على اآلخرة فقط -٣

                                                 

 التونسيإلى ورغمة قرية من افريقية  يمحمد بن محمد بن محمد بن عرفة أبو عبد اهللا الورغمهو  -  ١
عالم المغرب المعروف بابن عرفة ولد سنة ست عشرة وسبعمائة ومهر في المعقول  المالكي

. للهجرة وثمانمائةجمادى اآلخرة سنة ثالث  ار المرجوع إليه بالمغرب ومات فيوالمنقول وص
  .٢/٢٤٨البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع و ،٣٧/ ٧بن العماد الشذرات الذهب : انظر

حسن /د: تحقيق ،١/٣٥٠تفسير ابن عرفة المالكي، أبو عبد اهللا محمد بن محمد بن عرفة الورغمي -  ٢
  .م١٩٨٦األولى / تونس، ط -المناعي، مركز البحوث بالكلية الزيتونية

  .٧/٧٠مفاتيح الغيب  -  ٣
  .١/٣١٧الكشاف  -  ٤
  .٢/٧٠٠البحر المحيط  -  ٥
  .٢/٥٤١التحرير والتنوير  -  ٦



 ١٤٤

  .الحمل على التأسيس أولى من حيث األصل -٤

أي في  ��t�u�v�w�x: داللة السياق في الجملة األولى -٥
أما قوله في ، �`_�~�{�|�}��z: الدنيا لذكر اإلخالص بعدها بقوله

: في اآلخرة؛ ألن اآلية بعدها :أي� ��a�b�c�d�e�f: الجملة الثانية
�hg�i� وهو ختام لآلية يتوافق مع قول اهللا تعالى عن يوم القيامة :��A�

B�C�D�E�FG�H�I�JK�L�M�N�O� )١(.  

��t�u�v�w: من األدلة أيضاً ألصحاب هذا القول أن الجملة األولى -٦

x� ق الجزاء بفاء التعقيب مما يدل على قرب هذا الجزاء، أما في ُألح
فلم تأت فاء الترتيب، والتعقيب مما � �a�b�c�d�e�f: الجملة األخرى

  .يدل على تأخره عن األول

يدل � ��e�f: وقوله ،���x: اختالف المباني في قوله -٧
  .على اختالف المعاني

  : أدلتهمو ،القائلون بالتوكيد: القول الثاني
 ��a�b�c�d�e�f: أن معنى جملةالمفسرين إلى بعض ذهب 

 ،��x�wvut :م جزاؤه في اآلخرة، وهو نفس معنى جملةأي لك
  ، )٣(، والبيضاوي)٢(القرطبي :وممن قال بهذا القول فتكون الثانية توكيد للجملة األولى،

  

                                                 

  .١٧: غافر -  ١
  . ٣/٣٣٩الجامع ألحكام القرآن  -  ٢

  .١/٥٧٢أنوار التنزيل  -  ٣



 ١٤٥

  .)٦(والشوكاني، )٥(واآللوسي )٤(وأبو السعود ،)٣(، والشربيني)٢(وابن عادل، )١(والخازن

  : ودليلهم في ذلك
أنه � ��x: ا أبهم في قولهبينت م� ��e�f: قوله تعالى -١

  .)٧(توفيه الجزاء، والتبيين لما ُأبهِم نوع من التوكيد المعنوي
يستَدُل لهم أيضاً أن الذهن يصرف جزاء األعمال المقصود منها الثواب  -٢

 .إلى اآلخرة فقط

من أغراض التوكيد حث المخاطب على الفعل وإزالة تردده، والحمل هنا  -٣
د والبخيل باإلنفاق يقْدم عليه، وقد قال األلوسي على التوكيد يجعل المترد

تُعطَون جزاء وافراً وافياً، والمراد : أي«في تعليله للحمل على التوكيد 
 .)٨(»يكون لهم عذر في المخالفة لألمر المشار إليه في األنفاقنفي أن 

�{�|�}���z: هذا التكرار إنما حصل لطول الفصل بجملة  -٤

  .ل الفصل يقتضي التوكيد، والتكرار لطو��`_�~

  :المناقشة والترجيح
توكيدية، � ��a�b�c�d�e�f: ذهب أكثر المفسرين إلى أن جملة

في الجملة السابقة، والجواب أن الجملة � ��x: واستدلوا بأنها بينَت قوله

                                                 

  .٢٠٧/ ١لباب التأويل  -  ١
  .٤/٤٣٠اللباب في علوم الكتاب  -  ٢

   .١/٢٠٩السراج المنير  -  ٣

  .١/٣٢٩د العقل السليم إرشا -  ٤
  .٤٥/ ٢روح المعاني  -  ٥
  . ٤٤٢/ ١فتح القدير  -  ٦

  .٤٣٠/ ١اللباب في علوم الكتاب  -  ٧
  .، بتصرف٣/٤٦روح المعاني  -  ٨



 ١٤٦

المستأنفة فيها نوع من البيان لما سبقها، وال يشترط القول بالتوكيد؛ ألن المعنى بين 
ن غير متماثل، فالجملة الثانية فيها زيادة وهي التوفية التي لم تعلم من الجملة الجملتي
  . األولى

�~�{�|�}���z: كما أن وجود جملة فاصلة بينهما، وهي قوله

 ل إلى موضوع آخر يدل على استيفاءكيد؛ ألن االنتقاف القول بالتويضعال شك  ��`_
  .غاير للذي قبلهالسابق فيكون من باب األولى أن الذي بعده م

الجواب أن ف ،التوكيد فيه حث على اإلنفاق أما استدالل من قال بالتوكيد أنو
الحمل على التأسيس فيه أن األجر يكون في الدارين وهذا فيه حث لإلنفاق أكثر من 
الذي قبله؛ ألن النفس تميل إلى الجزاء العاجل أكثر، وأيضاً تعلق أمالً بالمستقبل من 

  .لجزاء في اآلخرة، وكال المعنيين يقتضي الحثخالل الوعد با
: وأما أن التكرار يكون لطول الفصل فال يصح؛ ألن الجملة األولى وهي

�xwvut� قد أتى جوابها وهو :�x�  فهي جملة
، كما أن إمكانية الحمل على معنيين متغايرين للجملتين هو مستقلة عن الجملة األخرى

   .األولى من الحمل على معنى واحد
على  ��a�b�c�d�e�f: يراه الباحث أن حمل جملة وعليه فالذي 

يضعف القول  التأسيس هو الراجح جرياً على األصل، والفصل الواقع بين الجملتين
: ، وداللة السياق على وجود جزاء عاجل بعد اإلنفاق كما قال تعالىبالتأكيد

�x وجزاء آخر يوفى بعد ذلك كما قال تعالى� ، :��e�f � يدل
��w: لى وجود جزاءين متغايرين، فحمل الجملة األولى وهيع v�ut�

x� لكم نفعه في الدنيا، وقد ورد ما يؤيد ذلك : على الجزاء في الدنيا، أي
من أحب أن يبسط له : [�، وقوله )١(]صنائع المعروف تقي مصارع السوء: [�عنه 

                                                 

ورواه  ،وحسن إسناده المنذري والهيثمي ،٨/٢٦١ بي أمامةأمن حديث " الكبير " رواه الطبراني في  -  ١
  .٣/٢٤٤شعب اإليمان ، والبيهقي في٦/١٦٣"األوسط " في 



 ١٤٧

���a�b�cهي و: والجملة الثانية، )١(]في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه
d�e�f� م يو: أي) ٢(�£��¢�¡���~��: أي في اآلخرة، قال سبحانه

  .، واهللا الموفق)٣(فيهم اهللا حسابهم وجزاءهم الحقّ على أعمالهمالقيامة يو
  

  : ا�� �ل ا� ��1
�X�Wm�qp�o�nm�lrs�t�u�v�

w�x�y�z�{�|�}�~�_�`a�b�c�d�e�
f�g�h�ij�k�l�m�no�p�q�rs�t�u�

v�w�xN...u�v�wx�y�z�{�|�}�~���
¡�¢£�¤�¥�¦�§¨�©�ª�«��¬l)٤(.� �� �� �� �

   

  :المعنى العام لآلية
���y�z ،معشر المسلمين يا ��xأي انهزموا،  ��u�v�w: قوله تعالى« 

: أي �~�{�|��، جمع المسلمين وجمع المشركين يوم ُأحد �}
بشْؤم : أي ��£¢���¡�وهي الخطيئة،  ،حملهم على الزلَة: وقيل ،طلب زلّتهم

إن اهللا غفور للمذنبين التائبين، حليم ال  �¬��»��ª©�¨§�¦�¥�¤��، ذُنوبهم
  .)٥(»يعاجل من عصاه بالعقوبة

  

                                                 

صلة : ومسلم باب) ٥٦٤٠: (من بسط له في الرزق بصلة الرحم برقم: متفق عليه، البخاري باب -  ١
  .، من حديث أنس بن مالك)٦٦٨٨: (، برقم٨/٨الرحم وتحريم قطيعتها 

  .٢٥ :النور -  ٢

  .١٩/١٤١جامع البيان  -  ٣

 .١٥٥ -١٥٢ :آل عمران - ٤

 .١٢٣-٢/١١٨ معالم التنزيل - ٥



 ١٤٨

  :أقوال المفسرين
هل هي جملة تأسيسية أم  �¨§�¦�¥�¤��: اختلف المفسرون في قوله تعالى

  :إلى قولين ���p�q��r :توكيدية لجملة
  

  :القائلون بالتأسيس، وأدلتهم: القول األول
���q: ماعة من المفسرين أن معنى العفو األول في قولهذهب ج p�

r� أنه عفو : ، فحملوا األول�¨§�¦�¥�¤��: غير العفو الثاني في قوله
عما فعفو : ونزلوا من الجبل، وأما الثاني �عن الرماة الذين خالفوا أمر رسول اهللا 

  . )٢(كثيروابن  ،)١(ابن جرير الطبري :بذلك، وممن قال كان منهم من الفرار
وعدولهم عن  ،رغبتهم في الغنيمة، وفشلهم في الجهادعن : وقيل العفو األول

عدم استئصالهم بسبب : والعفو الثاني ، وإنما كانت العقوبة ابتالء وتمحيص،اإلخالص
 ،)٦(، ومقاتل)٥(، والسيوطي)٤(، وابن الجوزي)٣(أبو حيان :جرم المخالفة، وممن قال به

  .)٧(وابن جزي ،)٦(ومقاتل
  :في ذلك ودليلهم

سياق اآليات وداللتها واضحة في ذكر الذنب األول وهو التنازع  -١
والعصيان الذي غفره اهللا لهم، وفي ذكر الذنب الثاني للذين استزلهم 

  .الشيطان الذي استدعى عفواً ومغفرة أخرى غير السابقة
 .االستدالل باألصل، وهو الحمل على اختالف المعنى -٢

                                                 

 .٦/١٤٣جامع البيان  -١

 .٢/١٤٦تفسير ابن كثير  -٢

 .٩/٣٩٨البحر المحيط  -٣

 .١٥٢/ ١زاد المسير  -٤

 . ٨٤ /٤الدر المنثور  -٥

 .١/١٩٨ مقاتلتفسير  -٦

 .٢١٢/ ١التسهيل لعلوم التنزيل  -٧



 ١٤٩

رين من المسلمين على ما وقع من التنازع العفو األول كان لجميع الحاض -٣
والعصيان وحب الدنيا، والعفو الثاني كان للذين استزلهم الشيطان ببعض 

 ونما فعلوه من الذنوب والمخالفات فيكون متعلق العفو األول هم الحاضر
 .من المسلمين، ومتعلق العفو الثاني هم الذين استزلهم الشيطان

لجميع المسلمين  � ��r: قوله تعالىالخطاب في العفو األول كان ب -٤
الذين ابتالهم اهللا في المعركة، وعلى هذا التقدير يكون متعلق العفو أعم 
مما ذكر في الدليل الثاني؛ ألنه شمل جميع المبتلين في المعركة سواء من 
الذين كانوا على الجبل أو لم يكونوا على الجبل، أما العفو الثاني فكان 

فدل  �..��u�v�wx�y�z�{N: له، بعد قو�§�: بقوله
   .فاختلف المتعلق ههنا ،على أنه عفو للذين تولوا يوم التقى الجمعان

  

  :القائلون بالتوكيد، وأدلتهم: القول الثاني
 المفسرين إلى حمل العفو في كال الموضعين على معنى واحد، بعضذهب 

  .)٢(وابن عاشور ،)١(لوسياآل: وممن قال به وخص به جميع الموجودين في الغزوة،
  :ودليلهم في ذلك 
  .أن التوكيد فيه حث وإغراء للمذنبين بالتوبة -١
رت هذه يمكن أن يستدل لهم بأن العفو واحد، وهو محو الذنوب سواء صغ -٢

 .ر عن سبب الذنبالذنوب أو كبرت، بصرف النظ

ذكر المغفرة الخاصة بالذين تولوا بعد ذكر المغفرة العامة بجميع المسلمين  -٣
 .هدوا القتال يدل على التوكيدالذين ش

  

                                                 

 .٤/٩٩روح المعاني  - ١

 .٢٦٢، ٣/٢٦١التحرير والتنوير  - ٢



 ١٥٠

  :المناقشة والترجيح
من خالل النظر في أدلة الفريقين يرى الباحث أن استدالل من قالوا بالحمل 

أن القول بالتأسيس : على التأكيد لغرض الحث واإلغراء على التوبة، فالجواب
بقائنا على  لذنوب ما يقوم مقام التوكيد معلمغفرة اواختالف المعنى فيه من التنويع 

  . وهو الحمل على اإلفادة، وهو أولى من اإلعادة ،األصل
فالجواب أن العفو كما أن استداللهم بأن العفو عن الذنوب هو واحد ال يتعدد 

عليها، وليس عاماً بجميع الذنوب، كما أن  جاء لذنوب محددة فيحمل ويقيد العفو
المؤاخذة بالذنب، وقد يكون  تعاطف الجمل يدل على التغاير، والعفو قد يكون بعدم

، وقد يكون بتبديل السيئات حسنات، عفا عن استئصالكم أو عفا عن عقوبتكمالمعنى 
   .وله صور كثيرة

واستداللهم بإيراد الخاص بعد العام أنه يقتضي التوكيد ال يثبت إال إذا دخل 
بالتأسيس الفريق الثاني باألول في المغفرة، وهو من مواطن الخالف، وعليه فالقول 

هو الراجح استدالالً باألصل والتعاطف المفيد للمغايرة في المعنى والفصل بين 
   .الجملتين مع استكمال جواب الجملة األولى منهما مضعف لجانب القول بالتأكيد

  
  :ا� ��� ا�� �ل

    X�W��mA�B�C�D�E�F�G�H�I�J�K�L�M�N�O�

P�QR�S�T�U�V�W�XY�Z�[�\�]�^�l )١(.  
  

  :ام لآليةاملعىن الع

 � �C�D يا بني آدم :كقوله فهو ،خطاب للكافة� �A�B: قوله تعالى
������E�F�G�H�I ،ا أمركم به أو نهاكم عنهماحذروا أمر ربكم أن تخالفوه في :أي

                                                 

 .١: النساء - ١



 ١٥١

، يعني حواء ������J�K�L، وهو آدم أبو البشر عليه السالم ،يعني من أصل واحد �
�M�N� نشر وأظهر من آدم وحواء، �O�P�Q� صف الرجال بالكثرة إنما و

إنما كرر التقوى  ��S�T�U�V��W ،ألن حال الرجال أتم وأكمل ؛دون النساء
 ،حلف عليك باهللاأو ،والتساؤل باهللا هو كقولك أسألك باهللا ،وأنه أهل أن يتقى ،كيدوللت
 ،واتقوا األرحام أن تقطعوها :ومعناه ،قرئ بفتح الميم ��X ،ستشفع إليك باهللاأو
�Z�[�\�]��^� والرقيب في صفة اهللا تعالى هو الذي ال يغفل عما  ،عني حافظاًي

  .)١(لحقه نقصيخلق ف
  

  :أقوال المفسرين
���S�T�U�V :اختلف المفسرون في معنى التقوى المأمور بها في جملة

�W�  هل هي نفس معنى التقوى المأمور بها في جملة��A�B�C�D��  أم يختلف
  : المعنى إلى قولين

  

  :لقائلون بالتأسيس، وأدلتهما: القول األول
���A�B�C: ذهب فريق من العلماء إلى أن معنى التقوى في قوله تعالى  

D�  توحيده واالعتراف له بصفات الكمال وتنزيهه عن الشركاء، وهي عامة لجميع
تقوى المؤمن  ���S�T�U�V��W: الناس مؤمنين وكافرين، والتقوى في قوله

  .حام واليتامى من النساء والرجالبالحذر من التساهل في حقوق األر
احذروا أيها الناس ربكم في أن تخالفوه فيما األمر األول بالتقوى بمعنى : وقيل

 ، واألمر الثاني بالتقوىأمركم، وفيما نهاكم، فيحل بكم من عقوبته ما ال قبل لكم به
من قال ، ومواتقوا األرحام أن تقطعوهابه اتقوا اهللا الذي تعاقدون وتعاهدون بمعنى 

                                                 

   .، بتصرف٤٧٣، ١/٤٧٢ويل لباب التأ - ١



 ١٥٢

، ومحمد رشيد )٣(، وابن عاشور)٢(، والبغوي)١(ابن جرير الطبري :بهذا القول
  .)٤(رضا

   :ودليلهم في ذلك
: ه بثالثة وجوهوعام لجميع المكلفين، وهذا هو األصح، وأيد :األول أن الخطاب -١

  .كون الالم في الناس لالستغراق -أ

  .كون جميعهم مخلوقين - ب 
  .ىمأمورين بالتقوكونهم  - ج 
والخطاب الثاني تقوى اهللا في المعاهدات والوصية باألرحام وال يكون هذا الخطاب  

  .)٥(لوسياآل :كا هذا القول، حإال لمن قد صار مسلماً
التعاطف بين الجملتين يقتضى التغاير، كما أن داللة السياق في اآلية تقتضي  -٢

  . اختالف المعنى بين الجملتين

  :وكيد، وأدلتهمالقائلون بالت: القول الثاني
���A�B�C: إلى أن معنى التقوى في قوله تعالى بعض المفسرينذهب 

D�� بمعنى التقوى في قوله :��S�T�U�V��W� وهو الخوف من اهللا بتوحيده ،
فتكون والخطاب يشمل جميع المكلفين من المسلمين والكافرين،  وامتثال أوامره،

   ،)٧(والخازن ،)٦(القرطبي :ا القولقال بهذالجملة الثانية توكيدية لألولى، وممن 

                                                 

 .٥٢٣/ ٧  جامع البيان - ١

 ٢/١٥٩ معالم التنزيل - ٢

 .٤/٨التحرير والتنوير  - ٣

، ٤/٢٦٤ هـ)١٣٥٤(: المتوفى رضا علي بن رشيد محمد ،)المنار تفسير( الحكيم القرآن تفسير - ٤
 م١٩٩٠/، طللكتاب العامة المصرية الهيئة

 .٤/١٨٣روح المعاني  - ٥

 .٥/٢ألحكام القرآن  الجامع - ٦

   .٤٧٣، ١/٤٧٢لباب التأويل  - ٧



 ١٥٣

  . )٣(لوسيواآل ،)٢(وابن عادل ،)١(وأبو حيان
  : في ذلك ودليلهم

أن األمر بالتقوى محمول كله على العموم، وعلى اعتبار أن األمر األول 
 مجيء الخاص بعد العام مفيدوالثاني خاص بمن أسلم، ف ،بالتقوى عام لجميع الناس

 . للتوكيد

 

  :لترجيحالمناقشة وا
 ���S�T�U�V��W: حمل جملةواحد المعنى في الجملتين  بأنمن قال  

كال األمرين بالتقوى بمعنى آمنوا باهللا : أي ����A�B�C�D: على التوكيد لجملة
أو بمعنى لزوم الطاعات واجتناب المحرمات، كما أنهم قالوا على اعتبار أن األمر 

يته من حيث التوجيه الرباني بالحذر الثاني بالتقوى خاص إما بالمؤمنين أو خصوص
الخاص بعد العام يفيد التوكيد، كما من قطع األرحام، واألول شامل للمؤمنين وغيرهم ف

فروع الشريعة فجائز أن يخاطب بعض وإن كان بلزوم  ،أن الخطاب الثاني بالتقوى
لوال كيد، لمن قال بالتأبه غير المسلم، ولكن ال يقبل منه حتى يسلم، وهذا دليل قوي 

والسياق الذي فرق بين المخاطبين بالتقوى في  ،والفصل بين الجملتين ،أن التعاطف
واختالف موضوع الجملتين، كل هذا اقتضى اختالف المعنى، واألصل أن الجملتين 

نقف على القول بالتأسيس حتى يدل الدليل السالم عن المعارضة على التوكيد، واهللا 
   .الموفق

  
 
  

  

  

                                                 

 .٣/١٦٤البحر المحيط  - ١

 .١٣٩/ ٦اللباب في علوم الكتاب  - ٢

 .٤/١٨٣روح المعاني  -٣



 ١٥٤
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االتصال ههنا تتابع الجملتين من غير فاصل بينهما بحيث قد مر معنا سابقاً أن 
تأتي الجملة الثانية بنفس لفظ األولى، وعلى هذا األساس سنتناول المعنى المقصود من 

  :اآلتية حسب األمثلة عند المفسرين تكرار جملة بعينها في السورة
  

  :ا�� �ل ا,ول
X�W��mb�c�d�∗�f�g�h�il)١(.  

  

  :المعنى العام لآلية
��c ،ليس األمر الذي ينبغي أن تكونوا عليه التكاثر� �b: قوله تعالى« 

d� عند النزع سوء عاقبة ما كنتم عليه ،�f�g�h�i�  سوء عاقبة ما
  .)٢(»ير لتأكيد التهديدركنتم عليه في القبر والتك

  

   :فسرينأقوال الم
هل هي جملة تأسيسية أم  ��f�g�h�i: اختلف المفسرون في جملة

  :إلى قولين ����b�c�d: توكيدية لجملة
  

  :القائلون بالتأسيس، وأدلتهم: القول األول
إذا : أي ����b�c�d: ذهب القائلون بالتأسيس إلى أن معنى قوله تعالى

د البعث أن ما وعدتم عن ��f�h�g�iنزل بكم الموت، أو إذا سئلتم في القبر، 

                                                 

 .٤، ٣: التكاثر -١

 .١٢٢٩الوجيز للواحدي ص -٢



 ١٥٦

ستعلمون في اآلخرة، : ستعلمون في الدنيا، والثانية: األولى: به صدق، وبمعنى آخر
، )٢(، وأبو حيان)١(أبو الليث السمرقندي: وهو مذهب جمهور المفسرين منهم

، )٤(كالماوردي ،، ومن المفسرين من حكى هذا القول، ولم ينتصر له)٣(والشوكاني
  .)٧(، وحكاه الشنقيطي)٦(�بينى حكاه عن على ، والشر)٥(والبيضاوي

��f��gالكفار، : يعنى ����b�c�d: وقال بعضهم يحمل قوله تعالى

h�i وحكاه )٩(، وابن كثير)٨(البغوي :المؤمنين، وممن قال به: يعني� ،
  . )١٢(، وأبو حيان)١١(، والخازن)١٠(الثعلبي

  

  :واستدل من حمل الجملتين على التأسيس باآلتي
  .المفيدة للتغاير والمهلة الزمنية) ثم(ن الجملتين بـالعطف بي -١
 .أولى من اإلعادةوهو األصل حمل اللفظ المكرر على اإلفادة  -٢

في الجملتين يدل على العموم في كليهما مما � ��dحذف معمول  -٣
يدل على عدم التقيد بمعنى معين لكال الجملتين، ومعلوم عند أهل 

  . شيء بحسبهواألصول أن العموم في كل  ،التفسير
                                                 

 .٣/٥٨٨بحر العلوم  -١

 .٣/٣٨٢البحر المحيط  -٢

 .٥/٦٩٥فتح القدير  -٣

 .٦/٣٣١النكت والعيون  -٤

 .٥/٥٢٤أنوار التنزيل  -٥

 .٤/٦٧٥السراج المنير  -٦

 .٩/٨١أضواء البيان  -٧

 .٨/٥١٨ معالم التنزيل -٨

 .٨/٤٧٤تفسير ابن كثير -٩

 .١٠/٢٧٧الكشف والبيان  -١٠

 .٧/٢٨٦لباب التأويل  -١١

 .٣/٣٨٢البحر المحيط  -١٢



 ١٥٧

  : القائلون بالتوكيد، وأدلتهم: القول الثاني
بمعنى كال سوف  ����b�c�d: من المفسرين إلى أن جملة كثيرذهب   

تعلمون إذا متم وصرتم في المقابر أنه ما كان لكم أن تتكاثروا باألموال وغيرها من 
ه وهذا التكرار غرض ��f�g�h�i: حطام الدنيا، وبنفس المعنى حملوا جملة

ابن  :كيد هو التغليظ في التخويف والتهديد، وقد قال بهذا القولالتوكيد، وداعي التو
، )٥(، والبيضاوي)٤(، والزمخشري)٣(، والماوردي)٢(، والثعلبي)١(جرير الطبري

  .)٨(، وابن عاشور)٧(، والشنقيطي)٦(والخازن
  

  :وقد استدلوا على ذلك باآلتي
اس عن االشتغال بالتكاثر في شهوات المقصد في الجملة األولى هو ردع الن -١

ألن العرب إذا أرادت  ؛الدنيا عن اآلخرة، فكرر الجملة بمعناها األول
  .)٩(ابن جرير الطبري :التغليظ في التخويف والتهديد كرروا الكلمة، قاله

في الجملتين المتعاطفتين يدل على أن المقدر � ��d :حذف معمول -٢
في التهديد  اني أقوى من األوليقتضي كون الث) ثم(واحد، وعطفه بـ

  . )١٠(والزجر المقتضي للتغاير
  

                                                 

 .٢٤/٥٨١جامع البيان  -١

 .١٠/٢٧٧الكشف والبيان  -٢

 .٦/٣٣١يون النكت والع -٣

 .٤/٧٩٨الكشاف للزمخشري  -٤

 .٥/٥٢٤أنوار التنزيل  -٥

 .٧/٢٨٦لباب التأويل  -٦

 .٩/٨١أضواء البيان  -٧

 .٤٥٨/ ٣٠التحرير والتنوير  -٨

 .٢٤/٥٨١جامع البيان  -٩

 .، بتصرف٤٥٨/ ٣٠التحرير والتنوير  -١٠



 ١٥٨

   :المناقشة والترجيح
األصل في العطف التغاير إال لدليل يقتضي إرادة نفس المعنى لغرض من 

  . )١(أو غير ذلك ،أو التهديد ،كالتقرير ،أغراض التوكيد
فهو محتمل وأما استدالل الفريقين بحذف المعمول ليفيد الترادف أو التباين 

  .تفرق بين متعلق المعمولين ةللفريقين وهو أقرب إلى التوكيد إال لقرين
هو ردع الناس وتخويفهم،  والمقصودالتكرار للتوكيد  أن وأما استدالل من قال

  .وأن أسلوب العرب في ذلك هو تأكيد المعنى السابق
أن الحمل على تغاير المعنى يؤدي نفس الغرض ويزيد عليه : فالجواب

  .كالقبر، والنار، وهو أولى من التخويف بأمر واحد مكرراً ،بالتخويف من عدة أمور
وعليه فالحمل على التأسيس هو ما يرجحه الباحث لداللته على معنى جديد مع   

، كما أن األصل في العطف الداللة على تغاير بقاء علة التأكيد من التهديد والتخويف
  . ، واهللا الموفقسيس أولى من الحمل على التوكيدواألصل أن الحمل على التأ المعنى،

  
  :ا�� �ل ا� ��1

��E�F�G�H�∗�J�K�L�M�N�∗�P�Q�R�S�T�∗�V: قوله تعالى
W�X�Y�Z�∗�\�]�̂��_� )٢(.  

  

  :المعنى العام لآلية
 �نزلت في رهط من قريش قالوا للنبي ����A�B�C: قوله تعالى«

في  ����E�F�G�H هذه السورةونعبد إلهك سنة فأنزل اهللا  ،تعبد آلهتنا سنة
��S ،في االستقبال � ��P�Q�R، في الحال ما أعبده ����J�K�L�M�N، الحال

                                                 

 .١١/٤١روح المعاني  - ١

 .٦-١:سورة الكافرون - ٢



 ١٥٩

T � ،��J�K�L�� في االستقبال، ��M�N � فنفى عنهم عبادة اهللا في الحال
عن نفسه عبادة  ونفى أيضاً ،وهذا في قوم أعلمه اهللا أنهم ال يؤمنون ،وفيما يستقبل

 � _�^� ،الشرك� [�\�، لييئسوا في ذلك؛ فيما يستقبلو ،األصنام في الحال
  .)١(»وهذا قبل أن يؤمر بالحرب ،اإلسالم

  

  :أقوال المفسرين
هل محمول على  ،ن في التكرار الحاصل في جمل هذه السورةواختلف المفسر  

 :تؤكد جملة ��P�Q�R�S�T: هل جملة: بمعنى ؟اختالف المعنى أم على ترادفه
�E�F�G�H�� ،كذلك جملة ؟حمل على معنى مغاير فتفيد التأسيسأم ت :�V�W�

X�Y�Z��)لجملةجملة تأسيسية أم مؤكدة  هل هي )٢ :�J�K�L�M�N�
  :إلى قولين ؟)٣(�
  

  :القائلون بالتأسيس، وأدلتهم: القول األول
إلى تغاير معنى الجمل المكررة في هذه السورة فحملوا  جمهور المفسرين ذهب

 :وجملةواألوثان اآلن في الزمن الحاضر،  آللهةمن ا ���E�F�G�H: جملة
�P�Q�R�S�T�� في المستقبل، وتكرار جملة :�J�K�L�M�N��  ولةمحم

ال أعبد : أي ، والثانية على المستقبل،ال أعبد اآلن ما تعبدون: ، أياألولى على الحال
، )٥(ي، والماورد)٤(الطبريابن جرير: بهذاوممن قال  في الزمن القادم معبوداتكم،

                                                 

 .١١٤٥دي صالوجيز للواح - ١

 .٥: الكافرون - ٢

 .٣: الكافرون - ٣

 .٢٤/٦٦١،٦٦٣جامع البيان  - ٤

 .٣٥٨/ ٦النكت والعيون  - ٥



 ١٦٠

، )٥(القرطبي، وحكاه )٤(، وابن عطية)٣(، والزمخشري)٢(في تفسيره )١(والواحدي
، )١٠(والشوكاني، )٩(، ورجحه أبو السعود)٨(، والشربيني)٧(، وابن عادل)٦(حيانوأبو

  . )١١(وابن عاشور، )١٠(والشوكاني
ال أعبد : في الجملتين األوليين اسم موصول بمعنى الذي، أي) ما(أن : وقال قوم
في الجملتين ) ما(وال أنتم عابدون الذي أعبد، فتكونان في المعبود، أما الذي تعبدون، 

ال أعبد عبادتكم المبنية على الشرك وال أنتم تعبدون : األخريين فهما مصدريتان، أي
وابن  ،)١٢(مثل عبادتي المبنية على اليقين فيزول التكرار، حكا هذا القول أبو حيان

  .)١٤(، وأبو السعود)١٣(عادل
  :في ذلكوأدلتهم 

١- اختالف صيغة الجفبعضها بصيغة الحال ،ل الواردةم: �F�E� وبعضها  ،�
  .واختالف المبنى يدل على اختالف المعنى ����P�Q�R :بصيغة االستقبال

                                                 

علي بن أحمد بن محمد أبو الحسن الواحدي العالمة، النيسابوري، الشافعي، صاحب التفسير  وإمام  هو -  ١
مات بنيسابور سنة ثمان وستين والبسيط، والوسيط، و الوجيز : علماء التأويل، صنف التفاسير الثالثة

 .٥/٢٤٠طبقات الشافعية الكبرى ، و١٨/٣٣٩سير أعالم النبالء : انظر. ئةاوأربعم

 .١١٤٥ص الوجيز للواحدي - ٢

 .٨٠٩/ ٤الكشاف  - ٣

 .٦٤/ ٦المحرر الوجيز  - ٤

 .٢٠/٢٢٨الجامع ألحكام القرآن  - ٥

 .٨/٥٢٢البحر المحيط  - ٦

 .٥٣٢، ٢٠/٥٣١اللباب في علوم الكتاب  - ٧

 .٤/٤٣٩السراج المنير  - ٨

 .٢٠٧، ٩/٢٠٦إرشاد العقل السليم  - ٩

 .٧٣/ ٨فتح القدير  - ١٠

 .٣٠/٥١١التحرير والتنوير  - ١١

 .٨/٥٢٢البحر المحيط  - ١٢

 .٥٣٢، ٢٠/٥٣١اللباب في علوم الكتاب  - ١٣

 .٢٠٧، ٩/٢٠٦تفسير أبو السعود - ١٤



 ١٦١

موصولة في الجملتين األوليين، ومصدرية في األخريين، وهذا دال ) ما(أن  -٢
 .على التغاير

فأردف بنفي أن يعبد  ،وا اهللاعطف الجمل على بعضها لمناسبة نفي أن يعبد -٣
؛ ألن كيدتوالهو آلهتهم، وعطفه بالواو صارف عن أن يكون المقصود به 

  .)١(العطف يدل على التغاير، قاله ابن عاشور

  

  :القائلون بالتوكيد، وأدلتهم: القول الثاني
ال �: لجملةكيد وت � ��P�Q�R�S�T: جملةالمفسرين إلى أن  ذهب بعض  

���J�K: كيد لقوله تعالىوثانياً ت ����J�K�ML�N: وجملة ،�أعبد ما تعبدون
L�M�N�� إقامتهم على ب خباروتحقيق اإل ،كيد هنا قطع أطماع الكفارووفائدة الت

الكفر، وأنهم ال ي٣(القرطبي ، وحكاه)٢(البغوي: قال بهذا القول، وممن لمون أبداًس( ،
  .)٦(، والشربيني)٥(، وابن عادل)٤(أبو حيانو
  

  : هم في ذلكوأدلت
غرض بالتكرار للتوكيد ا فأتى هن ،أن القرآن جاء على أساليب كالم العرب -١

  .قطع آمال الكافرين في المساومة على عبادة آلهتهم
  

فيؤتى بالتوكيد  ،أن من مذاهب العرب االختصار إلرادة التخفيف واإليجاز -٢
في هذا الموطن لتأكيد  لهذه األغراض، وهذه قاعدة عامة إال أن الشربيني استدل بها

   .كون المراد هنا هو التوكيد
                                                 

 .٣٠/٥١١التحرير والتنوير  - ١

 .٥٦٤/ ٨التنزيل  معالم - ٢

 .٢٠/٢٢٨الجامع ألحكام القرآن  - ٣

 .٨/٥٢٢البحر المحيط  - ٤

 .٥٣٢، ٢٠/٥٣١اللباب في علوم الكتاب  - ٥

 .٤/٤٣٩السراج المنير  - ٦



 ١٦٢

  :المناقشة والترجيح
لقطع آمال الكافرين في المساومة من استدل بأساليب العرب للقول بالتأكيد 

  . على عبادة آلهتهم
 يفتقر إلى قرينة؛ ألن األصل في الكالمعربي، لكنه نعم هذا أسلوب : فالجواب

ل إن قطع آمال الكافرين في المساومة على عبادة تغاير المعنى، بهو الحمل على 
  .آلهتهم بقولنا بالتأسيس أشد منه؛ ألنه نفي لعبادة ما يعبدون في الحاضر والمستقبل

وأما أن هذا أسلوب عربي للتخفيف واإليجاز فليس اإليجاز محموداً دائماً   
  .فوضعه في موضع يقتضى اإلطناب مشين والعكس صحيح

موصولة في الجملتين األوليين، ومصدرية ) ما(استدل بأن ف يسمن قال بالتأسو
في األخريين، وهذا دال على التغاير؛ ألن المصدر يدل على الحدث مجرداً عن 
، الزمان بخالف الفعل وعامليه فيدل كل منهما على الحدث والزمن المقدر فيه الحدث

كون توجيه منهم لما ذهبوا ولكن الفريق اآلخر ال يسلم لهم بذلك، وهذا ال يعدوا أن ي
  .إليه من الحمل على التأسيس

 � ��P�Q�R�S�T: والذي يراه الباحث هو الحمل على التأسيس؛ ألن قوله  
عطف الجملة على الجملة لمناسبة نفي أن  ����J�K�ML�Nعطف على 

يعبدوا اهللا فأردف بنفي أن يعبد هو آلهتهم، وعطفه بالواو صارف عن أن يكون 
 ���J�K�LM�Nفجاء به على طريقة  ،��E�G�F�Hتأكيد  المقصود به

لحال، ابالجملة االسمية للداللة على الثبات، ويكون الخبر اسم فاعل داال على زمان 
كما  ��F�E�G�H :فلما نفى عن نفسه أن يعبد في المستقبل ما يعبدونه بقوله

هتهم في الحال، بما تقدم آنفا، صرح هنا بما تقتضيه داللة الفحوى على نفي أن يعبد آل
بيان، فاقتضى االعتماد ال ة فيدازيألن المقام يقتضي  ؛هو صريح الداللة على ذلك
ولمقابلة كالمهم  ،في الكالم، لتأييسهم مما راودوه عليه على داللة المنطوق إطناباً

 وحصل من ذلك تقرير المعنى السابق وتأكيده، تبعاً ،المردود بمثله في إفادة الثبات



 ١٦٣

��K�J�ML :ألن موقعها أنها عطف على جملة ؛ل الجملة ال لموقعهالمدلو
N� "ًلجملة وليس توكيدا: �E��HGF� ألن التوكيد للفظ بالمرادف  ؛بمرادفها

  .، واهللا الموفق")١(المفرداتي ال يعرف إال ف
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 

 .٣٠/٥١١التحرير والتنوير  - ١



 ١٦٤
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  : ا�� �ل ا,ول
X�W��i�kj�l�� 

)١(.  
  

  :المعنى العام لآلية
؟ استفهام تعظيم وتعجب، لتوجيه قلوب ��k�j�i�l :قوله تعالى«

كان عذابي : السامعين لإلصغاء إلى ما يلقى إليهم قبل ذكره؛ لتهويله وتعظيمه أي
ذير، وإنذاري لهم جمع ن: وإنذاري لهم على هيئة هائلة، ال يحيط بها الوصف، والنُذر

  .)٢(»بالعذاب قبل نزوله
  

  :أقوال المفسرين
هل يفيد التأسيس أم  ��i��lk�j: اختلف المفسرون في تكرار جملة

  :على قولين ؟التأكيد
  

  :القائلون بالتأسيس، وأدلتهم: القول األول
ليس تأكيداً، ���i�l�kj :ذهب جمهور المفسرين إلى أن تكرار جملة  

  :مرات لمعان مختلفة هيوإنما تكررت أربع 
فكيف كان عذابي لقوم : كان بعد ذكر إغراق قوم نوح، فيكون المعنى: األول   

  !نوح ونذري؟
  .لتحذير قوم عاد قبل العذاب والخزي بما يحيق بهم في الدنيا: الثاني

                                                 

 .٣٠، ٢١، ١٨، ١٦: القمر - ١

 .١٩٢، ٦/١٩١البحر المديد  - ٢



 ١٦٥

: ما يحيق بهم في العقبى، كما قال تعالىولتحذير غيرهم بعد هالكهم : والثالث
��}�~���¡�¢�£¤�¥�¦�§ �)١(.  

فجاءت اآلية مبينة للعذاب الذي بعد عصيان قوم صالح بعقر الناقة : الرابع
ابن  :وبذلك لم يحصل أي تكرار للجمل، وممن قال بهذا القولنزل بقوم صالح، 

، )٦(في تفسيره )٥(، وإسماعيل حقي)٤(السعود أبو، و)٣(، والبغوي)٢(جرير الطبري
  .)٨(، والشوكاني)٧(لوسيواآل

  

  : يلهم في ذلكودل
أن عذاب كل أمة كان مختلفاً عن عذاب األمم األخرى فيترتب عليه اختالف  -١

معنى العذاب فال تكرار، كما أن الحمل على عذاب الدنيا يختلف عن عذاب 
  .العقبى في حق قوم عاد

الحمل على اختالف المعنى هو األولى في كالم العليم الحكيم، إال بقرينة  -٢
  . اإلعادة تصرف من اإلفادة إلى

  

                                                 

 .١٦: فصلت -١

 .٥٩٣/ ٢٢جامع البيان  -٢

 .٤٣١/ ٧معالم التنزيل  - ٣

 .٢٣٩/ ٦ إرشاد العقل السليم -٤

ولد في  ،تركي، متصوف مفسر: إسماعيل حقي بن مصطفى االسالمبولي الحنفي، أبو الفداءهو  -٥
فنفي إلى تكفور طاغ، وأوذي وعاد ) الخلوتية(آيدوس وسكن القسطنطينية، وكان من أتباع الطريقة 

يعرف وفمن العربية روح البيان في تفسير القرآن . كتب عربية وتركيةله . إلى بروسة فمات فيها
  .٣١٣/  ١األعالم للزركلي  :انظر. وغيره، ومات في سنة سبع وعشرين ومائة وألفبتفسير حقي، 

 ).بدون(،دار إحياء التراث، ٩/٢٢٦ الحنفي اإلستانبولي مصطفى بن حقي إسماعيل، روح البيان -٦

 .٨٦/ ١٤ روح المعانى -٧

 .٩٥/ ٧فتح القدير  - ٨



 ١٦٦

  :القائلون بالتوكيد، وأدلتهم: القول الثاني
؟ للتهديد، ��i��lk�j: ذهب بعض المفسرين إلى أن تكرار جملة

والتخويف، والتذكير، والتنبيه لمشركي العرب أن يحل بهم ما حل باألمم قبلهم، 
، )١(ابن عطية: فحملوا تطابق األلفاظ على تطابق المعاني، وممن قال بهذا القول

  .)٣(، وابن عاشور)٢(والثعالبي
  :في ذلك ودليلهم

وهو تعريض  ،)٤(في معنى التذييلجاءت  ؟���i��lk�j: جملةأن  
وأذاهم  ،وإعراضهم، �بتهديد المشركين أن يصيبهم عذاب جزاء تكذيبهم الرسول 

  .خويفالت، والتهديد توكيد هذا راتكروغيرهم، فاقتضى ال كما أصاب قوم نوح
  

  :لترجيحالمناقشة وا
من قال أن تكرار هذه الجملة للتوكيد نظر إلى األلفاظ المتكررة، وأسلوب 

 بما حل باألمم الماضية ليتعظ كفار العرب التخويفُ وهز النفوسِوالتهديد والتهويل 
يحمل أيضاً  :كيد؛ ولكن القول بالتأسيسهذا التكرار للتوفيكون  فيدخلوا في اإلسالم؛
، ويزيد عليه بحمل لفظ العذاب على عدة أنواع، وفيه زيادة في معنى التهديد ويؤكده

  .التهديد غير موجودة في حملنا العذاب على معنى واحد مكرراً
وأما استداللهم أن التكرار للجملة في نهاية ذكر القصص في معنى التذييل وهو 

  .يفيد التوكيد، فبعض هذه الجمل لم تكن تذييالً، وعليه فال تكون توكيداً
ِلما حاقَ بهم  :أن األوَلاستدالل من قال بتكرار اآلية مرتين في حق قوم عاد ب ماأو 

  .يرده ترتيب الثَّاني على العذابِ الدنيوي ،لما يحيقُ بهم في اآلخرة :والثاني ،في الدنيا

                                                 

 .٢٤٥/  ٦المحرر الوجيز  - ١

 .٢٢/  ٤ الجواهر الحسان - ٢

 .٤٢٢٥/  ١ التحرير والتنوير - ٣

 . هو ختم الكالم بجملة تؤكد ما قبلها، وسيأتي الكالم عنه مفصالً ص: التذييل - ٤



 ١٦٧

كيد؛ ألن لتأسيس، لضعف أدلة القائلين بالتووالذي يراه الباحث هو الحمل على ا
الذي ال نتزحزح عنه حتى يثبت لنا  وهوفي الكالم حمله على التأسيس،  األصل

 من العذاب الذي حل بتلك األمة في كل موضع على ما تقدم خالفه، فيحمل االستفهام
  .، واهللا الموفقفال يتكرر منها لفظ

  
  :ا�� �ل ا� ��1

�� �X�W��mz�{�|�}�l)١(.  
  

  :المعنى العام لألية
  

معشر الجن واإلنس من  فبأي نعم ربكما: �����{�|�}��z: قوله تعالى« 
  .)٢(»هذه النعم تكذبان

  

  :أقوال المفسرين في تكرار اآلية
هل يفيد  �z}|{�: في تكرار قوله تعالى اختلف المفسرون

  :على قولين ؟التأسيس أم التوكيد
  

  :القائلون بالتأسيس، وأدلتهم: القول األول
  

�}��z: ذكر فيه قوله تعالىن كل موضع ذهب القائلون بالتأسيس إلى أ  

فتحمل اآلالء في كل موضع على ما  ،يرجع إلى معنى اآلية التي قبله �����{�|
ابن جرير  :القول اتقدم قبل لفظ ذلك التكذيب فال يتكرر منها لفظ، وممن قال بهذ

 )٥(، وابن عاشور)٤(، واأللوسي)٣(ي، والشربين)٢(، والبقاعي)١(، والنيسابوري)٣(الطبري
                                                 

 .١٣: الرحمن - ١

 .٢٢/٢٢: جامع البيان - ٢

 .٢٢/٢٣: المصدر نفسه - ٣



 ١٦٨

، )٩(، وابن جزي)٨(، وأبو حيان)٧(ابن عطية :، وحكاه كل من)٦(طيوالشنقي )٥(عاشور
  .)١٠(والشوكاني

  

  :وأدلتهم في ذلك
أن هذا التكرار كان بسبب اختالف النعم لطرد الغفلة فتحمل كل آية منها  -١

 .على النعمة التي قبلها

  

أن األصل هو الحمل على تباين المعاني، فنحمل تكرار اآلية على المعاني  -٢
  .ةالمختلف

  

  : القائلون بالتوكيد، وأدلتهم: القول الثاني

لتقرير  �����{�|�}��z :تكرار قولهإلى أن بعض المفسرين ذهب   
على عادة العرب في التأكيد،  لها لنفوس وتحريكاًلتنبيها و ،وتأكيد التذكير بها ،النعم

  :وممن قال بهذا القول
، وأبو )٥(، والخازن)٤(، وابن جزي)٣(، والرازي)٢(، وابن الجوزي)١(ابن عطية 

  .)٨(، والشوكاني)٧(، وابن عادل)٦(حيان

                                                                                                                                                 

 .٤٣٥/ ١ ائب القرآن ورغائب الفرقانغر - ١

 .٧/٣٧٨نظم الدرر  - ٢

 .٤/١٠٨السراج المنير  - ٣

 .٢٧/٩٧روح المعاني  - ٤

 .٢٧/٢٣٠التحرير والتنوير  - ٥

 .،٢/٤٤٣أضواء البيان  - ٦

 .٥/٢٠٦المحرر الوجيز  - ٧

 .٨/١٨٤البحر المحيط  - ٨

 .٣/١١٠التسهيل لعلوم التنزيل  -٩

 .٥/١٨٨فتح القدير  -١٠



 ١٦٩

أن األصل في التكرار أنه للتقرير والتقريع، وال يبالغ : ودليلهم في ذلك
  .اإلنسان في استخراج األمور البعيدة كما قال الرازي

  

  :المناقشة والترجيح
وأسلوب  من قال أن تكرار هذه الجملة للتوكيد نظر إلى األلفاظ المتكررة،

  .التقرير أو التوبيخ حسب غرض التوكيد كما تصوره أكثر المفسرين
ومن ذهب إلى أن هذا التكرار ليس للتوكيد نظر إلى المعاني، وتعلق كل جملة 

من  تحمل اآلالء في كل موضع على ما تقدممن الجمل المكررة بمعنى الجملة قبلها، ف
، وهذا ينطبق فال يتكرر منها لفظ ،تكذيبل لفظ ذلك البقالنعمة أو المنة التي سبقتها 
، وهذا هو الراجح؛ ألن )٩(��z}|�{� :على كل تكرار لقوله تعالى

الحمل على التأسيس فيه إفادة، كما أن فائدة التوكيد موجودة على أقوى صورها فبدالً 
، واهللا من التقرير والتأكيد لنعمة واحدة، يكون التأكيد والتقريع على نعم متعددة

  .وفقالم
 

  

  

  

  
                                                                                                                                                 

 .٥/٢٠٦المحرر الوجيز  -١

 .٨/١١٠زاد المسير  - ٢

 .٢٩/٨٥مفاتيح الغيب  - ٣

 .٣/١١٠التسهيل لعلوم التنزيل  - ٤

 .٧/٣لباب التأويل  - ٥

 .٨/١٨٤البحر المحيط  - ٦

 .١٨/٣١١اللباب في علوم الكتاب  - ٧

 .٥/١٨٨فتح القدير  - ٨

 .١٩: المرسالت - ٩



 ١٧٠
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 ١٧١

���B�Cא�ول��B�Cא�ول��B�Cא�ول��B�Cא�ولאאאא �� �� �� �
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اختالف مبنى الجملتين من حيث التركيب،  االمقصود باختالف األلفاظ هاهن
غير أن المعنى المراد يحتمل أن يكون واحداً فتحمل الجملة الثانية على التوكيد لألولى 

ل جملة مغايراً لمعنى الجملة األخرى من باب لشبهها بمعناها، ويحتمل أن معنى ك
ما يندرج  دفع الترادف في كتاب اهللا، ولقوة إرادة التأسيس في مثل هذه الجمل، كما أن

تحت هذا المطلب هو أكثر ما ورد في القرآن فيما يتعلق بالتأسيس، وبالتالي كانت 
إن اختالف اللفظ كثرة وروده سبباً لكثرة االختالف في تفسيره، ومن ناحية أخرى ف

 :عند المفسرين واألصوليين والبالغيين اختالف المعنى، والقاعدة المعروفةيدل على 
أن االختالف في المبنى يدل على اختالف في المعنى وعلى هذا األساس كان 

في المطالب السابقة، ولهذا وذاك  ين مما وردالتأسيس أقوى وأب ترجيحاالختالف في 
وفتح باب  ،ألهميته في تقريب فهم مراد اهللا تعالى ؛لة فيهسأكثر من إيراد األمث

   :وذلك فيما يلي من األمثلة ،االجتهاد القائم على القرائن إلى أذهان الباحثين
  

 :ا�� �ل ا,ول

X�W��m¿�À�Á�Â�Ã)١( Ä�Å�Æ�Ç�È�ÉÊ�Ë�Ì�

Í�Î�Ï�Ð�Ñ�Òl)٢(.  

  :المعنى العام لآلية
  :ظهورنا، أيالً يأصر عهداً ثقي: أي� �À�Á�Â�Ã¿� :قوله تعالى«

                                                 

١
اإلصار َأصر الشَّيء : يقال للشيء الذي تُعقَد به األشياءو ،راً كسره وعطَفهالشيء يْأصره َأصَأصر  - 

  .١٦٣/  ١٢تهذيب اللغة  ،٢٢/  ٤لسان العرب : ، انظرَأصراً ، ِإذا حبسه وضيقَ عليه يْأصره
٢
  .٢٨٦: البقرة - 



 ١٧٢

في  مثل اليهود ���Æ�ÅÄ�È�Ç�É ، فتعذبنا بتركه وعدم حمله،ايثقله
تكليفهم بقتل األنفس في التوبة، وقطع موضع النجاسة، وغير ذلك من التكاليف 

  .)١(»من التكاليف التي ال تسعها طاقتنا� �À�Á�Â�Ã¿��الشاقة، 
  

  :ل المفسريناأقو
هل هي جملة  ،��Ë�Ì�Í�Î�Ï�Ð�Ñ�Ò: اختلف المفسرون في جملة

  :إلى قولين� �À�Á�Â�Ã¿��: تأسيسية، أم توكيدية لجملة
  :القائلون بالتأسيس، وأدلتهم: القول األول

على  ��Ë�Ì�Í�Î�Ï�Ð�Ñ�Ò: حمل جمهور أهل العلم قوله تعالى 
  :أربعة أقوال في معنى الجملتين الذي أفاد التأسيس إلىواختلفوا  ،التأسيس
أمور راجع إلى  ��Ë�Ì�Í�Î�Ï�Ð�Ñ�Ò: جملةمعنى ا قالو: األول  
تباينت من حيث المعنى مع ف ومراحل الحشر، ،من الحساب ودنو الشمس اآلخرة
؛ ألن المقصود بها � �À�Á�Â�Ã ÅÄ�Æ�Ç�È�É¿��: جملة

على هذا  طلب رفع التكاليف الشاقة أو العقوبات التي كانت على األمم السابقة، فتكون
ية؛ لتعلق الطلب بأمور يراد رفعها في الدنيا ال اآلخرة، وممن قال ستأسيالمعنى جملة 

  .)٢(ابن عرفة :بهذا القول
: تكون جملةف، أن يكون معنى الجملتين مراداً به رفع المشاق الدنيوية: الثاني

��À�¿�Á�Ã�Â � دعاء برفع التكاليف الشاقة التي فرضت على األمم
عاء برفع كل ما ال طاقة لنا به من د ��Ë�Ì�Í�Î�Ï�Ð�Ñ�Ò: السابقة، وجملة

ومن أدرك حقيقة  ،العقوبات أو التكاليف الشاقة من التي حصلت أو يتوق حصولها
العكس؛ فيكون من باب : التخصيص والتقييد والنسخ أدرك حقيقة هذا المعنى، وقيل

                                                 

١
  . ١/٣٧٤البحر المديد  - 

٢
  .بتصرف ٢/٨١٩تفسير ابن عرفة  - 



 ١٧٣

 ،)٢(، والنسفي)١(البغوي :التغاير في المعنى المقتضي للتأسيس، وممن قال بهذا القول
  .)٧(، وابن عاشور)٦(، والشوكاني)٥(، وابن عجيبة)٤(وابن كثير، )٣(وأبو حيان

  

األمر  المقصود به المبالغة في رفع� �Î�Ï�Ð�Ñ�Ò: قالوا معنى قوله: الثالث
دعاء � ��À�Á�Â�Ã: الذي تطيقه النفوس، ولكن بمشقة، وقوله المستصعب

لم يكلف بها من قبلنا، فتغاير برفع اإلصر فيما كان من تكاليف األمم السابقة، ولو 
  .)٨(ابن عرفة :وممن حكا هذا القولالمعنى فأفاد التأسيس، 

  

، وعمومه ينصرف إلى عام � ��Î�Ï�Ð�Ñ�Ò :في قوله) ما(قالوا أن : الرابع
المستقبل من زمن الوحي، وهو دعاء برفع كل ما يتوقع أن يفرض على األمة مما ال 

خاص، ويشمل  ���À¿�Æ�ÅÄÃ�ÂÁ�Ç�È�É :يطاق، وقوله
 ،)٩(أبو حيان :األمم السابقة من التشديد، وممن قال بهذا القولبطلب رفع كل ما لحق 

  .)١٢(، والشوكاني)١١(، والبقاعي في تفسيره)١٠(وأبو السعود

                                                 

١
  .٣٥٨/ ١التنزيل  معالم - 

٢
  .١/٧٣٨تفسير ابن كثير  - 

٣
  .٧/١٢٣البحر المحيط  - 

٤
  .١٤٠/مدارك التنزيل  - 

٥
  . ١/٣٧٤البحر المديد  - 

٦
  .١/٤٦٤فتح القدير  - 

٧
  .٢/٦٠٢التحرير والتنوير  - 

٨
  .بتصرف ٢/٨١٩تفسير ابن عرفة  - 

٩
  .٢/٢٨٠البحر المحيط  - 

١٠
  .١/٣٤٤إرشاد العقل السليم - 

١١
  .١/٥٥٨ظم الدرر في ن - 

١٢
  .١/٤١٩فتح القدير  - 



 ١٧٤

  :وأدلتهم في ذلك
استدلوا باألصل في تغاير المباني أنه يدل على تغاير المعاني ما لم يأت ما  -١

  .يبين إرادة نفس المعنى
��À�Á¿��: بعد الخاص في قوله ���Î�Ð�Ï�Ñ�Ò: العموم في قوله -٢

Â�Ã Ä�Å�Æ�Ç�È�ÉÊ�� يدل على التأسيس.  
  

  :القائلون بالتأكيد، وأدلتهم: القول الثاني
 ��Ë�Ì�Í�Î�Ï�Ð�Ñ�Ò: حملوا قوله تعالىمن المفسرين هذا الفريق  

��À�Á�Â�ÆÅÄ�Ã¿��: وهي قوله تعالى ،على معنى اآلية قبله

Ç�È�ÉÊ� ،ملته على من قبلنا من : أيال تحملنا ما ال نطيقه وهو اإلصر الذي ح
، )٢(، والزمخشري)١(ابن جرير الطبري :هذا القولقال  وممن التكاليف والعقوبات،

  .)٤(أبو السعودو، )٣(ابن عرفةوحكاه 
أن المقصود من الدعاءين في الجملتين إزالة المشقة في  :ودليلهم في ذلك

التيسير في الدين، فكان حملهما  طلب عينهو االبتالء، أو العقوبات، و التكليف أو في
  .)٥(على معنى واحد أولى من تفريق المعنى

  

  :المناقشة والترجيح
  : حملوا معنى اإلصر على ثالثة أقوالخالل أقوال المفسرين يتبين أنهم  من 

  .دنياالتكاليف التي تثقل كواهلنا فال نستطيع الوفاء بها في ال: األول
  .العهد والميثاق المؤكّد فيما يصعب الوفاء به: الثاني

                                                 

١
  .٦/١٣٩ جامع البيان - 

٢
  .١/٣٣٣الكشاف  - 

٣
  .٢/٨١٩تفسير ابن عرفة  - 

٤
  .١/٣٤٤إرشاد العقل السليم  - 

٥
  .٦/١٣٩ جامع البيان - 



 ١٧٥

  .من قبلاألمم العقوبات التي نزلت ب: الثالث
  

 :على معانٍ هي ���Î�Ï�Ð�Ñ�Ò: وحملوا قوله 

   .ال تكلفنا من األعمال ماال نطيق: األول
 .ماال طاقة لنا به من العذاب: الثاني

   .العقوبات النازلة بمن قبلنا: الثالث
 .االبتالء الشديد: لرابعا

   .جزاء السيئات: الخامس
  .مبالغةللهو تكرير لألول وتصوير لإلصر بصورة ماال يستطاع : السادس
    .الحمل على العموم فتشمل كل ما سبق: السابع

  

إما أنه راجع ألمور  ،��Ë�Ì�Í�Î�Ï�Ð�Ñ�Ò: وعليه فقوله تعالى
ألمور  راجعاً فإن كان ،العقوبات أو ،لتكاليفراجع ألمور الدنيا من اأو  ،اآلخرة

  .ية؛ ألن جملة الدعاء برفع اإلصر راجع ألمور الدنياتأسيسجملة  هيآلخرة فا
التي حصلت لألمم لدنيا ا الدعاء برفع ماال طاقة لنا به راجعاً ألمور وإن كان 

لترادف معنى الجملتين،  � �À�Á�Â�Ã¿��: ية لجملةكيدوت هي جملةفقبلنا 
  .)١(بن جرير الطبريوهو ما رجحه ا

قة أما إذا كان من عطف العام على الخاص بمعنى أن جملة طلب رفع ما ال طا
��Ë�Ì�Í: الذي كان على من قبلنا فتكون جملةلنا به أعم من جملة رفع اإلصر 

Î�Ï�Ð�Ñ�Ò� تأسيسية.  
وهو ما  ،أريد بما الَ طاقة لنا به الحقيقة وأما من جهة الحقيقة والمجاز فإذا

؛ ��À�Á�Â�Ã¿�فهو منفي بالجملة السابقة، وهي  ي قدرة البشرليس ف
 ،، وهو ما ال طاقة للنفس بهنفي اإلصر يستلزم الدعاء بنفي ما فوقهبألن الدعاء 

                                                 

١
  .٦/١٣٩ جامع البيان - 



 ١٧٦

أن ما ال طاقة : ، أيوإن أريد به المجاز فيكون من التكرار وهو توكيد للجملة السابقة،
لتغاير  تأسيساً الجملة كونتف قهالنفس تطيوإن كانت  ،األمر المستصعبلنا به هو 

  .ولكن لم يكن مم كُلف به الذين من قبلنا، فيفيد التأسيس ،المعنى، وقد يراد به الحقيقة
وأما استدالل من قالوا بأن المقصود من الدعاءين في الجملتين إزالة المشقة في 

كان حملهما عين التيسير في الدين، فهو طلب التكليف أو في االبتالء، أو العقوبات، و
على معنى واحد أولى، ففيه نظر؛ ألن الدعاء برفع اإلصر كان مقصوداً به الذي كان 
في األمم السابقة فقط، والجملة الثانية زاد فيها الطلب برفع كل ما فيه مشقة سواء ما 

فكان الطلب أعم من الذي قبله، فحصلت الزيادة  أو ما لم يسبق ،سبق في األمم السابقة
  .الثانية في الجملة

��Ë�Ì�Í�Î: والذي يراه الباحث أن األصل هو الحمل على الحقيقة، فقوله

Ï�Ð�Ñ�Ò� دعاء برفع المشقة من التكاليف والعقوبات التي حلت باألمم السابقة،   
وهذا  ،أو من التكاليف التي ال نطيقها ولو لم يكلف بها من قبلنا، والمقصود في الدنيا

 ���Ì�Í�Î�Ï�Ð�Ñ�Ò :ان ذلك كذلك فحمل جملةما يدل عليه السياق، فإذا ك
، يفيد العموم طلب رفع ما ال طاقة لنا بهعلى كل المعاني السابقة هو األولى؛ ألن 

الوارد في هذه الجملة بعد الخاص الوارد في جملة رفع اإلصر يدل على  والعام
، بالتأسيس قريباً في قول القائلين التأسيس، وهو قول جمهور المفسرين كما سبق بيانه

  . واهللا الموفق
  
  :ا� ��1 ا�� �ل
 X�W��m¤�¥�¦�§�¨�©�ª�«�¬�®�¯�°�±�²�

³�´�µ�¶�¸�¹�º�»l)١(.  

                                                 

 .٢٤ :يونس -١



 ١٧٧

 :المعنى العام لآلية

في سرعة تقضيها، وذهاب نعيمها بعد إقبالها،  �¥�¦�§�¤�� :قوله تعالى« 
حتى � °�̄��اشتبك : أي� ¨©�ª»�¬�®�����واغترار الناس بها، 

��من الزرع والبقول والحشيش  �´��³²°�±�����اختلط بعضه ببعض، 

µ�¶�¸�¹��º� تزينت : أي �«�، زينتها وبهجتها بكمال نباتها: أي
  .)١(»..بات وأشكالها وألوانها المختلفةبأصناف الن

  

  :أقوال المفسرين
هل هي جملة تأسيسية أم توكيدية � «��: اختلف المفسرون في قوله تعالى

  :إلى قولين���¹�º¸��: لجملة
  

  :القائلون بالتأسيس، وأدلتهم: القول األول
كمال : أي ��¹�º¸��: المفسرين إلى أن معنى جملة بعضذهب   

 ،واأللوان ،والبناء ،بأشكال النبات: أي� «�: حسنها الذاتي، ومعنى جملة
 فحملوا معنى ؛عن معنى الزينة ةوغيرها من أمور الزينة، فتباين لديهم معنى الزخرف

، وممن قال بهذا ال التوكيد لتأسيسل� «�: جملة غاير، فتكونالجملتين على الت
  :كل من القول

  .)٦(ابن عجيبةوحكاه ، )٥(، وأبو حيان)٤(، والبيضاوي)٣(، والرازي)٢(الطبري 

                                                 

 .٣/٢٠٩البحر المديد  -١

 .١٢/١٥٢ جامع البيان -٢

 .١٧/٥٩يب مفاتيح الغ -٣

 .٣/١٩٣أنوار التنزيل  -٤

 .٥/١١٦البحر المحيط  -٥

 .٣/٢٠٩البحر المديد  -٦



 ١٧٨

  :وأدلتهم في ذلك
  .، ثم استخدم في الزينة)١(أنه غير الزينة ةاألصل في المعنى اللغوي للزخرف -١
على  ةن ال الترادف، فيحمل معنى الزخرفاألصل حمل األلفاظ على التباي -٢

 .غير معنى الزينة

  .لتغايريفيد اوالزينة  ةالتعاطف بين جملتي الزخرف -٣
  

  :القائلون بالتوكيد، وأدلتهم: القول الثاني
أن � �¹�º¸��: توكيدية، لجملة � «�: ذهب من قال بأن جملة  

 ،ونبات ،ن ألوانمعناها نفس معنى الزخرف، إذ كال اللفظين يطلق على الزينة م
، )٤(، وابن عجيبة)٣(، وابن كثير)٢(ابن عطية :وغيره، وممن قال بهذا القول

    .)٦(، وحكاه أبو حيان)٥(والشوكاني
  : أدلتهم في ذلك

في األصل هو الذهب ثم نقل إلى كل زينة يتزين  المعنى اللغوي للزخرف -١
المعنى  بها، وال يمكن حمل المعنى في حق األرض على الذهب فيكون هذا

  .، فيحمل على التوكيدالزينة مرادفاً لمعنى
: أي� «��: وصفها بقوله� �¹�º¸��: بعد أن قال في اآلية -٢

  .)٧(قاله الشوكاني ،زخرفها هو أخذها لزينتها
                                                 

��������µ¶��¸� :قوله تعالىومنه ، ثم سمي كل زِينة زخْرفاً ،الذهب هذا اَألصل :الزخْرفُ -١ ��¹�������º

 .١٣٢/ ٩لسان العرب : انظر. تمامها وكمالَها :وقيل ،زِينتها بالنبات :قيل ،�«

 ٣/١٢٩المحرر الوجيز  -٢

 .٥٠٣/ ٢تفسير ابن كثير -٣

 .٣/٢٠٩البحر المديد  -٤

 .٢/٦٣٣فتح القدير  -٥

 .٥/١١٦البحر المحيط  -٦

 .٢/٦٣٣فتح القدير  -٧



 ١٧٩

  :المناقشة والترجيح
  :في أقوال المفسرين بمعاني هي ةالزخرف تورد

تمامها : الرابعو ،وبهجتها حسنها: الثالثو ،الذهب: الثانيو ،زينة األلوان: األول
  .وكمالها

  :ووردت الزينة بمعاني هي
حسنت بما خرج : الثالثو ،أصناف النبات وأشكالها: الثانيو ،حضرت زينتها: األول

  .الزينة التي عليها: الرابعو ،في رباها من الزهور النضرة
جملة � «�: قال جملة ةفمن حمل معنى الزينة على معنى الزخرف

  .��¹�º¸�� :ةتوكيدية لجمل
على  ةتأسيسية حمل أخذ األرض للزخرف� «� :ومن قال أن جملة 

، فتغاير المعنى مع ال لقصد التزيين ةقد يكون أخذ الزخرفأو  ،كمالها وحسنها الذاتي
  .�«�� :جملة

ة نوع من الزينة وأما من ناحية األدلة فالذين قالوا بالتوكيد احتجوا بأن الزخرف
وليس الزينة، وإن كان  ،أن أصل معنى الزخرف هو الذهب :والجوابفهو بمعناه، 

م بعد انوع مما يتزين به، فمعنى الزينة أوسع منه، وبمعنى آخر أعم منه، وذكر الع
: جملة التعاطف بينالتأسيس في الجزء الذي لم يسبق له ذكر، كذا  الخاص يدل على

��¸�¹�º يس يدل على التغاير، والحمل على التأس� «�: ، وجملة�
  .، وهو خير من اإلعادة الحاصلة بالتوكيد، واهللا الموفقأولى؛ ألن فيه إفادة

   

  :ا�� �ل ا� ��� 
X�W��ma�b�c�d�e�f�g�h�i�j�k�lm�n�o�p�

q�rl)١(.   

                                                 

 .٨٧: المائدة -١



 ١٨٠

 :المعنى العام لآلية

يا أيها الذين صدقوا اهللا ورسوله، وأقروا بما جاءهم به : يقول تعالى ذكره«
، "الطيبات"يعني بـ ����d�e�g�f�h�i�j ند اهللاأنه حق من ع �نبيهم 

فتمنعوها إياها، كالذي فعله  اللذيذات التي تشتهيها النفوس، وتميل إليها القلوب،
القسيسون والرهبان، فحرموا على أنفسهم النساء والمطاعم الطيبة، والمشارب اللذيذة، 

 ،الذي حد لكم فيما أحلَّ لكم حد اهللا � ��k�l، وحبسوا أنفسهم في الصوامع
فتجاوزوا حده الذي حده، فإن اهللا ال يحب من اعتدى حده الذي حده  وحرم عليكم،

  .)١(»لخلقه
  

  :أقوال المفسرين
هل هي جملة تأسيسية أم توكيدية � ��k�l: اختلف المفسرون في جملة

  :إلى قولين ����d�e�f�g�h�i�j: لجملة
  

  :ئلون بالتأسيس، وأدلتهمالقا: القول األول
  ���d�e�f�g�h�i�j: ذهب جمهور المفسرين إلى أن معنى جملة

وتشمل كل ما وتميل إليها القلوب  ،اللذيذات التي تشتهيها النفوسال تمنعوا أنفسكم من 
نهي  ��k�l: أحله اهللا من المطعم، والمشرب، والنساء، والمسكن، ومعنى جملة

نواع االعتداء من تحليل الحرام أو تحريم الحالل، عن االعتداء يدخل فيه جميع أ
فيكون االعتداء أعم من تحريم الطيبات، فأتت بمعنى جديد، فهي جملة تأسيسية، 

 ، وأبو)٤(، والقرطبي)٣(، والزمخشري)٢(ابن جرير الطبري: وممن قال بهذا القول

                                                 

 .١٠/٥١٣جامع البيان  -١

 .٨/٦٠٦جامع البيان  -٢

 .١/٧٠٥الكشاف  -٣

 .٦/٢٦٣حكام القرآن الجامع أل -٤



 ١٨١

ة بصيغة ، وحكاه ابن عطي)٤(، وابن عاشور)٣(لوسي، واآل)٢(، وابن عادل)١(حيان
  .)٥(التمريض

  :وأدلتهم في ذلك

�:تفيد العموم من وجهين؛ فجملة النهي عن االعتداء السياقداللة  -١
� .النهي في سياق النكرة: الثاني .حذف متعلق الفعل: األول 

على معنى مغاير  ����k�l: األصل الحمل على التأسيس، فنحمل جملة -٢
�.أولى من تكرار المعنى السابق

� .اهمامعنيدل على تغاير مل التعاطف بين الج -٣

  .يدل على غير ذلكاختالف المعاني إال لدليل يدل على اختالف المباني  -٤

  :القائلون بالتوكيد، وأدلتهم: القول الثاني
ال تعتدوا : أي ��k�l: ذهب بعض المفسرين إلى أن معنى جملة  

���d�e�f�g�h�i -بتحريمكم للطيبات، فكان هو نفس معنى الجملة قبله

j�- ٧(، والبيضاوي)٦(ابن عطية: فصارت جملة توكيدية، وممن قال بهذا القول( ،

                                                 

 .٤/١١حر المحيط الب -١

 .٧/٤٨٨اللباب في علوم الكتاب  -٢

 .٧/٩روح المعاني  -٣

 .٥/١٩٢التحرير والتنوير  -٤

 .٢/١٩٢المحرر الوجيز  -٥

 .٢/١٩٢المحرر الوجيز  -٦

 .٢/٣٠٤معالم التنزيل  -٧



 ١٨٢

  .)٤(، واآللوسي)٣(، وأبو حيان)٢(، وحكاه القرطبي)١(وسيد طنطاوي
  :ودليلهم في ذلك  
فقد نزلت بسبب تحريم بعض الصحابة على  ؛داللة سبب النزول لآلية -١

أو أن اإلسالم ال  ،مأنفسهم ما أحل اهللا ظناً منهم أن ذلك من دين اإلسال
، توكيدية، والغرض التشديد في لزوم ����k�l: يعارضه، فكانت جملة

  .فيما أحل اهللا لنا، وحرم علينا �هدي النبي 
، وعلى أن تحريم ما أحل اهللا هو اعتداء، فأتى النهي بعدم االعتداء تأكيداً -٢

  .طهذا يكون متعلق النهي مقدر فيشمل النهي عن تحريم ما أحل اهللا فق
  

  :المناقشة والترجيح
  :على عدة معانٍ منها � ��k�l: حمل المفسرون قوله تعالى

  . ال تحرموا ما أحل اهللا -١
  .ال تسرفوا في تناول الطيبات -٢
  .تشريع ما لم يأذن به اهللا تعالى - ٣ 
  .ال تحلوا ما حرم اهللا - ٤ 
   .ال تعتدوا على حقوق اهللا - ٥ 
  .حالل إلى الحرامال تجاوزوا ما حد لكم من ال - ٦ 
  .ال تعتدوا بالخنا وتحريم النساء - ٧ 
  .ال تعتدوا على حقوق الناس - ٨ 
  . ، أو المبالغةأو تحريم الحالل ،يشمل جميع أنواع االعتداء من تحليل الحرام - ٩ 

                                                 

 .٤/٢٦١تفسير الوسيط ال -١

 .٦/٢٦٣حكام القرآن الجامع أل -٢

 .٤/١١البحر المحيط  -٣

 .٧/٩اني روح المع -٤



 ١٨٣

���d�e�f�g�h: جملة توكيدية لجملة� ��k�l: فمن قال أن جملة

i�jاالعتداء على تحريم الطيباتعلى قصر معنى  )١(، استدل بسبب النزول� .  
إذا لم يكن معارضاً  أن العبرة بعموم اللفظ ال بخصوص السبب: والجواب

  .ألصل صحيح يقتضي قصره على سببه
فأتى النهي بعدم االعتداء وأما استداللهم بأن تحريم ما أحل اهللا هو اعتداء، 

  .تأكيداً
أفراده، أو من باب باب قصر العام على بعض نعم، ولكن هذا من : فالجواب 

التنصيص على بعض أفراد العام، والتنصيص ال يقتضي التخصيص، ولهذا لم تقصر 
الشريعة االعتداء على تحريم الحالل فقط، بل منه تحليل ما حرم اهللا، والغلو في 
المباحات، أو الزيادة في الواجبات التعبدية، ونحو هذا مما ال يخفى على من له أدنى 

  . كتاب والسنةنظر في نصوص ال
  تأسيسية بداللة � ��k�l: الذي يترجح للباحث هو القول بأن جملةعليه فو
الذي أفاد  � ��k�lمعمول بداللة حذف وهو الحمل على التغاير، و ،األصل

وال يخفى أن التعميم بعد  كما أن التعاطف يدل على التغاير في المعنى،العموم، 
  .فقالتخصيص يدل على التأسيس، واهللا المو

  
  :ا�� �ل ا�.اب-
X�W��m¹�º�»�¼�½�¾�¿�Á�ÀÂ�Ã�Ä�Å�Æ�Ç�ÈÉ�Ê�Ë�

Ì�Í�ÎÏ�Ð�Ñ�Ò�Ó�Ô�Õ�×�Ö�Ø�l)٢(.  

                                                 

عثمان بن على، وأن جماعة من ًأصحاب رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم منهم النزول وسبب  -١
 ،، وجب أنفسهم، واعتزال النساء، هموا بصيام الدهر، وقيام الليل، وابن عمرمظعون، وابن مسعود

 .٣٧٥/ ١اورديللم النكت والعيون: اآلية، انظر، فأنزل اهللا وتحريم الطيبات من الطعام عليهم

 .١٦٤: األنعام -٢



 ١٨٤

  :المعنى العام لآلية
 ،مالكه وسيده :���Á�ÀÂ¿�¾�� ،وإلهاً سيداً :��½�¼�«���¹�º: قوله تعالى«

��Ã�Ä�Å�Æ�Ç�ÈÉ��: ًإال أخذت به ال تجني نفس ذنبا، ��Ê�Ë�Ì�Í�ÎÏ�
  .)١(»حد جناية غيره حتى ال يؤاخذ بها الجانيال يحمل أ :�
  

  :أقوال المفسرين
هل هي جملة تأسيسية أم  ��Ê�Ë�Ì�Í�Î: اختلف المفسرون في جملة

  :إلى قولين ����Ã�Ä�Å�Æ�Ç�ÈÉ: توكيدية لجملة
  

  :القائلون بالتأسيس، وأدلتهم: القول األول
 ��Ã�Ä�Å�Æ�Ç�È: ذهب فريق من المفسرين إلى أن معنى جملة  

ال تكسب نفس : فحملوا األولى على معنى ��Ê�Ë�Ì�Í�Î: مغاير لمعنى جملة
ال يحمل أحد : إال لها من الحسنات أو عليها من السيئات، وحملوا الثانية على معنى

، )٢(أبو الليث السمرقندي :جناية غيره حتى ال يؤاخذ بها الجاني، وممن قال بهذا القول
    . )٣(وابن عاشور

  :كودليلهم على ذل
أن ما تكسبه نفس ال يتعدى  :، األولحيث أفاد معنيين هما ؛داللة السياق -١

  .عن نفس شيئا من األوزار ال تحمل نفس: والثانيمنه شيء إلى غيرها، 
األصل الحمل على تغاير المعنى، والحمل على توافقه فرع فيقدم األصل  -٢

 .على الفرع

  .التعاطف بين الجملتين يقتضي التغاير -٣
                                                 

 .٣٨٥الوجيز للواحدي ص -١

 .١/٥١٨بحر العلوم  -٢

 .٧/١٥٤التحرير والتنوير  -٣



 ١٨٥

  :القائلون بالتوكيد، وأدلتهم: يالقول الثان
بمعنى ال  ��Ã�Ä�Å�Æ�Ç�È: ذهب أكثر المفسرين إلى أن جملة  

أي ال ، ���Ê�Ë�Ì�Í�Î: تجني نفس ذنباً إال أخذت به، وهو نفس معنى جملة
���Ê: فتكون جملةوزرها  اخذ بغيرؤوالمعنى ال ت ،نفس مذنبة ذنب نفس أخرى تحمل

Ë�Ì�Í�Î � ٢(، وأبو السعود)١(أبو حيان: القول اذتوكيدية، وممن قال به( ،
  . )٤(، والشوكاني)٣(واآللوسي

أن ظاهر النص من حيث داللته على معنى واحد في  :هم على ذلكيلدلو  
الموضعين، كاأللفاظ المترادفة الدالة على شيء واحد مع اختالف مبناها، واألصل 

  .الحمل على الظاهر إال لدليل يدل على إرادة غير الظاهر
  

  :المناقشة والترجيح
 ��Ã�Ä�Å�Æ�Ç�È :من خالل أقوال المفسرين يتبين أن معنى جملة

  :متقاربة هي يدور على ثالثة معانٍ
  .ال تكسب نفس إال لها من الحسنات، أو عليها من السيئات -١
٢-  غيرهاال تكسب شيء يكون عاقبته على أحد. 

 .إال أخذت به ذنباً تجني نفسال  -٣

  :معانٍ كذلك هي دور على ثالثةي � ��Ê�Ë�Ì�Í�Î: جملةومعنى 
  .ال يحمل أحد جناية غيره حتى ال يؤاخذ بها الجاني -١
 .نفس أخرى يتعدى ذنب نفس إلىال  -٢

  .كسب كل أحد وعمله عليه -٣
                                                 

 .٤/٢٦٣البحر المحيط  -١

 .٣/٢٠٧إرشاد العقل السليم  -٢

 .٨/٧١روح المعاني  -٣

 .٢/٤١٧فتح القدير  -٤



 ١٨٦

���Ê�Ë�Ì: معنى الجملتين واحد حمل الجملة الثانية وهي قوله أن فمن قال

Í�Î � على التوكيد.  
��Ã :إن جملة :ة، قالتأسيسي� ��ÎÍÌËÊ :ن جملةأومن قال 

Ä�Å�Æ�Ç�È�  ،وال تكسب كل نفس شيئاً يكون  :أيلها معنى مستقل
ال تحمل نفس عن نفس � ��Ê�Ë�Ì�Í�Î :، وأما جملةعاقبته على أحد إال عليها

بمعنى أن الجملتين متغايرتين فاألولى تتحدث عن اختصاص الكسب، واألخرى  شيئا
للباحث وبذلك يظهر  ،سيكون يوم القيامةوهو الوزر الذي  ،تتحدث عن نتيجة الكسب

وأما أن الحمل على التأسيس فيه زيادة في المعنى، وهذا أفضل من اإلعادة بالتوكيد، 
كون األصل حمل النص على ظاهره إال لصارف، فهذا قول صحيح، غير أن ظاهر 
النص يدل على التغاير؛ ألن اآلية األولى بظاهرها تتحدث عن كسب المكلف نفسه، 

الثانية تتحدث عن نفي تحمل الكسب السلبي عن الغير، كما أن األصل الحمل على و
  . التأسيس، وهو ال ينافي الظاهر، بل يدل عليه ويقويه، واهللا الموفق

  
  :ا���0/ ا�� �ل

mXWGFEDCBA�HI�
J�K∗N�M�OP�Q�R�S�T�UV�W�X�Yl)١(.  

  

  :المعنى العام لآلية
 ،ورماحكميقتلهم بسيوفكم  ��DCBA :قوله تعالى«

�E� يذلهم بالقهر واألسر، ��HI�J�K� ؛ بني خزاعة: يعني
 � فشفى اهللا صدورهم بالنبي ،قريش أعانت بني بكر عليهم حتى نكثوا فيهم ألن

                                                 

 .١٥، ١٤:التوبة -١



 ١٨٧

 بكربني ها بمعونة قريش ها ووجدبركَ: يعني ��O�N�M والمؤمنين
  .)١(»هداهم اهللا لإلسالمفمن المشركين  ����Q�R�S�T�UV ،عليهم

  

  :ال المفسرينأقو
جملة تأسيسية هل هي  ����N�M�OP :جملة اختلف المفسرون في

  :إلى قولين� ���HI�J�K :أم توكيدية لجملة
  

  :القائلون بالتأسيس، وأدلتهم: القول األول
 � ��HKJI: إلى أن معنى جملة جمهور المفسرينذهب   

ويذْهب �: جملةشفاء الصدور بقتل األعداء والوعد بالفتح وانشراح الصدر، ومعنى 
ظَ قُلُوبِهِمبمعنى إذهاب الكرب وتحرق الحقد، وبذلك حملوا الجملتين على معنيين  �غَي

على التأسيس، وممن قال محمولة  ��N�M��O: مختلفين فكانت جملة
، ورجحه )٥(، وسيد طنطاوي)٤(، وابن عاشور)٣(، والرازي)٢(الواحدي :بهذا القول
  .)٨(لوسي، واآل)٧(في تفسيره )٦(النيسابوري

                                                 

 .٤٥٦الوجيز للواحدي ص -١

 .٤٥٦ص المصدر نفسه -٢

 .١٦/٤مفاتيح الغيب  -٣

 .١٠/٤١التحرير والتنوير  -٤

 .٦/٢٢٤الوسيط التفسير  -٥

مفسر، له اشتغال : األعرجالحسن بن محمد بن الحسين القمي النيسابوري، نظام الدين، ويقال له هو  -٦
آن له كتب، منها غرائب القر، ومنشأه وسكنه في نيسابور) قم(أصله من بدلة ، بالحكمة والرياضيات

 ،توفى سنة خمسين وثمانمائةوغيرها، قاف القرآن وورغائب الفرقان يعرف بتفسير النيسابوري، وأ
 .٤٢٠/ ١ألدنروي لطبقات المفسرين : انظر

 ،٤/١١٨ الحسن بن محمد بن الحسين القمي النيسابوري، غرائب القرآن ورغائب الفرقانتفسير  -٧
 . م ١٩٩٦ ،هـ ١٤١٦ األولى/، طلبنان/ بيروت -ةالعلمي الكتب عميران دار زكريا الشيخ: تحقيق

 .١٠/٦٢روح المعاني  -٨



 ١٨٨

  :وأدلتهم في ذلك
عن يؤذن باختالف المعطوف  �يشف�على فعل  �يذهب�عطف فعل  -١

؛ فمفهوم الشفاء المعطوف عليه، ويكفي االختالف بينهما اختالف المفهومين
  .العلة والسقم، ومفهوم الغيظ االنشراح

شفاء الصدور ما يحصل من فمتعلق  اختالف متعلق الفعلين في الجملتين، -٢
من  ذهاب الغيظ استراحتهمومتعلق ، للمؤمنين لمسرة واالنشراح بالنصرا

 .بما يلحق أعداءهم من الهزيمة والخسارة المادية والمعنوية تحرق الحقد

 .اختالف المباني يدل على اختالف المعاني -٣

 . أولى من الحمل على التأكيدوهو الحمل على التأسيس، هو األصل  -٤

  

  :لتوكيد، وأدلتهمالقائلون با: القول الثاني
��HJI: إلى توافق المعنى بين جملة بعض المفسرين ذهب  

K وجملة� :�ON�M�  ،فحملوا الثانية على التوكيد لألولى
وفائدة التوكيد هنا المبالغة في جعلهم مسرورين بما يمن اهللا عليهم من تعذيب أعدائهم، 

، )١(أبو حيان :القول عليهم، وممن قال بهذا للمؤمنين -سبحانه -، ونصرتهوإخزائهم
    .)٤(، وابن عاشور)٣(لوسي، واآل)٢(وحكاه النيسابوري

  :ودليلهم في ذلك
أن شفاء الصدر مساوياً لذهاب الغيظ في المعنى فيحصل به التوكيد هكذا  -١

  .)٥(لوسيقاله اآل

                                                 

 .٥/١٢البحر المحيط  -١

 . ٤/١١٨غرائب القرآن  -٢

 .١٠/٦٢روح المعاني  - ٣

 .١٠/٤١تنويرالتحرير وال - ٤

 .١٠/٦٢روح المعاني  - ٥



 ١٨٩

، فشفاء الصدر عام، وإذهاب غيظ القلب خاص، القلب أخص من الصدر -٢
  .يدوالخاص بعد العام يفيد التوك

   
  :المناقشة والترجيح

من  هممعناه أنه يشفي� ���HI�J�K :قولهفي لقائل أن يقول 
 تكرار ��ON�MP :وهذا هو عين إذهاب الغيظ فكان قوله ،ألم الغيظ
  كيد؟يفيد التو

شفى فتح فكانوا في زحمة االنتظار والجواب أنه تعالى وعدهم بحصول هذا الف
 ، وأذهب غيظ قلوبهم بدرك الثأر من العدوبالفتح االنتظارهذا صدورهم من زحمة 

 :وبين قوله� ���HI�J�K: وعلى هذا الوجه يظهر الفرق بين قوله
�N�M�O�. 

هذه فتكون ار من المكروه، بما نال الكفهو إذهاب الغيظ  أن من: وأما ما قيل
   .لغيظلالغيظ هو إذهاب  مألن شفاء الصدر من آال ؛كيد للتي قبلهاوالجملة كالت

إزالة  يستلزم ألن شفاء الصدر ؛ال يبعد ما ذهبوا إليهي يترجح للباحث أنه والذ
إذهاب الغيظ لكن يفيد التوكيد؛ فيكون من باب عطف الخاص على العام، وهو  ،الغيظ

بقتل  الصدر شفاء ألن ؛فيكون ذكره من باب الترقي ،من القلب أبلغ مما عطف عليه
لصدر يكون شفاء ا ، أوبالنصر عليهم لحقدبإزالة ا وإذهاب الغيظ ،األعداء وخزيهم

على التغاير في المعنى، كما أن هذا فيدل  ،قتل العدوبالوعد بالنصر، وإذهاب الغيظ ب
  . ير المقتضي للتأسيس، واهللا أعلماالعطف مفيد للتغ

   :ا�%�دس ا�� �ل



 ١٩٠

X�W�my�z�|{�~�}�_�̀�a�b�c�de�
f�g�h�i�j�kl)١(.  

  

 :المعنى العام لآلية

 ��a`�_�{�~�|��بطاعة اهللا، وأوفى بعهود اهللا إذا عاهد  من عمل«
وهو مصدق بثواب اهللا الذي وعد أهل طاعته على الطاعة، وبوعيد أهل معصيته : أي

يحييهم في الدنيا ما عاشوا فيها بالرزق : قيل ����b�c�de، على المعصية
ينه حياة طيبة فلنحي: وأولى األقوال بالصواب قول من قالغير ذلك، : ، وقيلالحالل

يعظم  بالقناعة، وذلك أن من قنعه اهللا بما قسم له من رزق لم يكثر للدنيا تعبه، ولم
فذلك  ��f�g�h�i�j�k، ولم يتكدر فيها عيشه ،فيها نصبه

  .)٢(»ال شك أنه في اآلخرة
  

  :أقوال المفسرين
هل هي في الدنيا أم في  ���b�c�d: اختلف المفسرون في جملة

هل هي  ��g�f: اس هذا الخالف اختلفوا في جملةاآلخرة، وعلى أس
  :إلى قولين ؟����b�c�de :تأسيسية أم توكيدية لجملة

  

  :القائلون بالتأسيس، وأدلتهم: القول األول
أنها في الدنيا،  ���b�c�d: ذهب جمهور المفسرين إلى أن جملة  
 في اآلخرة، فتكون هذه الجملة تأسيسية، وممن قال بهذا ���f�g: وجملة

                                                 

 .٩٧: النحل -١

 .، بتصرف٢٩٢-١٧/٢٨٩جامع البيان  -٢



 ١٩١

، )٥(، والشنقيطي)٤(، وابن عاشور)٣(، والشوكاني)٢(، وابن كثير)١(البيضاوي :القول
   .)٨(، والخازن)٧(، وحكاه الرازي)٦(وسيد طنطاوي

  :وأدلتهم على ذلك  
 ���f�g�h�i�j�k :أعقبه بقولهداللة السياق، حيث  -١

لحصل على اآلخرة  ���b��dc: وهي في اآلخرة، ولو حملنا قوله
  .ضي إلى اإلعادة، واإلفادة أولىالتكرار المف

 .على التغاير بين المعنيين ةلادالعطف بين الجملتين الذي يعتبر قرينة  -٢

 .األصل في اختالف المبنى اختالف المعنى -٣

  :القائلون بالتوكيد، وأدلتهم: القول الثاني
هي في اآلخرة،  ����b�c�de: المفسرين إلى أن جملة وذهب بعض  

؛ ألنها في � ��f�g�h�i�j�k: فتوافق معناها مع جملة
، وحكاه )١٠(الخازنو، )٩(اآلخرة، فأفادت التوكيد، وممن قال بهذا القول الرازي

  .)١٢(، والشنقيطي)١١(البيضاوي
                                                 

 .٣/٤١٩أنوار التنزيل  -١

 .٤/٦٠١تفسير ابن كثير  -٢

 .٣/٢٧٦فتح القدير  -٣

 .٢٢٠، ١٣/٢١٩التحرير والتنوير  -٤

 .٢/٢٤٠،٢٤١أضواء البيان  -٥

 .٨/٢٣٢الوسيط تفسير ال -٦

 .٩١، ٢٠/٩٠مفاتيح الغيب  -٧

 .١١٣/ ٤لباب التأويل  -٨

 .٩١، ٢٠/٩٠مفاتيح الغيب  -٩

 .١١٣/ ٤لباب التأويل  -١٠

 .٣/٤١٩أنوار التنزيل  -١١

 .٢/٢٤٠،٢٤١أضواء البيان  -١٢



 ١٩٢

  :وأدلتهم على ذلك  
  .)١(أن الحياة ال تطيب إال في الجنة، والدنيا دار كدح، قاله الحسن البصري -١

  .)١(البصري
  .فال فرق بينهما أن الجزاء الحسن في اآلخرة هو حياة طيبة، -٢

  :المناقشة والترجيح
  الدنيا أو في القبر إما في : أقوال أهل العلم في الحياة الطيبة المقصودة في اآلية   

  . فهو من اآلخرة) ٢(، والقبر هو أول منازل اآلخرةأو في اآلخرة
جملة توكيدية، حمل  � ��g�f: وعليه فمن ذهب إلى أن جملة

فتوافقت في  ،حياة الطيبة في اآلخرةعلى ال ���b�c�d: معنى جملة
  . � ��g�f: المعنى مع جملة

أن آلخرة، وهذا صحيح، ولكن ال مانع وهؤالء استدلوا بأن الحياة ال تطيب إال في ا 
وشيء والقناعة،  ،الرضا م عيشةيجعل اهللا للمؤمنين حياة طيبة في الدنيا بأن ييسر له

                                                 

 األمةتابعي، كان إمام أهل البصرة، وحبر : الحسن البصري الحسن بن يسار البصري، أبو سعيدهو  -١
من بالد فارس وهو أحد العلماء الفقهاء الفصحاء الشجعان ) ميسان(كان أبوه من سبي ، في زمنه

ومات بالبصرة سنة عشر ومائة وهو ابن  � ولد بالمدينة، ولد لسنتين بقيتا من خالفة عمر، النساك
 الدين جالل بن محمد، وهذبه،  ١/٨٧الشيرازي إسحاق أبو، طبقات الفقهاء :انظر ،ثمانين سنة

وفيات  ،م١٩٧٠/ ، طبيروت -العربي الرائد دار، عباس إحسان: قيحقت )منظور ابن( المكرم
 .٦٩/ ٢البن خلكان األعيان

، وقال شعيب األرنؤوط في تعليقه على ١/٦٣يث عثمان بن عفان أخرجه أحمد في المسند من حد -٢
، والبيهقي في السنن ٥/٣٣٣وسنن ابن ماجة ، ٤/٥٥٣إسناده صحيح، وسنن الترمذي : المسند

مد بن عبد المستدرك على الصحيحين، مح: انظر صحيح،: ، قال الذهبي في التلخيص٤/٣٦٦الكبرى 
بيروت،  -مصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية :، تحقيق٤/٣٦٦اهللا الحاكم النيسابوري 

 .م١٩٩٠-هـ١٤١١األولى /ط



 ١٩٣

بالنسبة لنعيم الجنة شيئاً غير أن النعيم في  من النعيم والرفاهية، وهذا وإن كان ال يعد
   .كل دار من الدارين بحسبه، فافترق النَّعيمان بافتراق الدارين وهذا واضح وبين

��g: ومن قال بأن جملة f� تأسيسية، حمل معنى جملة :  
��c�b�d�  على الحياة في الدنيا، وأن طيب العيش يكون فيها بالرزق  

  .في اآلخرة � ��g�f: ولهوق ،إلخ...أو بالقناعة
والذي يترجح للباحث أن حمل الجملتين على معنيين متغايرين أولى من 

واحد؛ ألن الحمل على التأسيس أولى من الحمل على التأكيد،  حملهما على معنى
   .واإلفادة خير من اإلعادة، وتعاطف الجملتين دل على التغاير، واهللا أعلم

  
  :ا�� �ل ا�%�ب-

�m�X�WÁ�Â�Ã�Å�Ä�Æ�Ç�È�É�Ê�Ë�Ì�Í�

Î�Ï�Ðٍ)١(l )٢(.   

  :المعنى العام لآلية
 � محمدفي شك مما ألقي على  ���Á�Â�Ã�Å�Ä�Æ�Ç: قوله تعالى« 

��Ì�Í�Î�Ï ،فجأة :� ��Ë ،القيامة :���È�É�Êمن القرآن، 

                                                 

وعقَام ال  من ذلك حرب عقام ،العين والقاف والميم أصٌل واحد يدلُّ على غموضٍ وضيق وشدة :عقم -١
م ألنه ال يوم رجل عقام، وهو الضيق الخُلُق ويوم القيامة يوم عقيو لشدتها يلوِي فيها أحد على أحد

 أبي بن محمد ،مختار الصحاح، و٤/٦٠مقاييس اللغة :انظر.بعده وريح عقيم ال تلقح سحابا وال شجراً
، بيروت –ناشرون لبنان مكتبة، خاطر محمود :، تحقيق١/٤٦٧ الرازي عبدالقادر بن بكر
 .م١٩٩٥ –١٤١٥/ط

 .٥٥: الحج -٢



 ١٩٤

Ð� وكان عقيما عن أن يكون للكافرين فيه فرح  ،يوم بدر: يعني  
  .)١(»تلد التي ال: والعقيم معناه ،أو راحة

  

  :أقوال المفسرين
��ÐÏ: اختلف المفسرون في جملة ÎÍÌ�  هل هي جملة

  :إلى قولين� ��È�É�Ê: تأسيسية، أم توكيدية لجملة

  :القائلون بالتأسيس، وأدلتهم: القول األول
أنه  � ��ÐÏ�ÎÍÌ: ذهب جمهور المفسرين إلى أن معنى جملة  

��È: الفة لمعنى الجملة قبلها وهييوم بدر، أو يوم الحرب أو يوم موتهم، فتكون مخ

É�Ê وهو يوم القيامة، فتكون جملة� :��ÐÏ�ÎÍÌ �  ،تأسيسية
، وابن )٤(، وابن عادل)٣(، والواحدي)٢(وممن قال بهذا القول ابن جرير الطبري

    .)٨(ابن عجيبةو، )٧(وحكاه الماوردي ،)٦(ورجحه البيضاوي ،)٥(عاشور
  : وأدلتهم على ذلك

ية للتخيير يقتضي التخيير بين متغايرين، وال معنى ألن العطف بأو المقتض -١
  .)٩(حتى تأتيهم الساعة أو تأتيهم الساعة قاله الطبري :يقال

                                                 

 .، بتصرف يسير٧٣٨ص يالوجيز للواحد -١

 .٦٧٢، ١٨/٦٧١يان جامع الب -٢

 .٧٣٨ص يالوجيز للواحد -٣

 .١٤/١٢٨اللباب في علوم الكتاب  -٤

 .١٧/٢٢٢التحرير والتنوير  -٥

 .٤/١٣٦تفسير أنوار التنزيل  -٦

 .٤/٣٧النكت والعيون  -٧

 .٤/٦٣٨البحر المديد  -٨

 .٦٧٢، ١٨/٦٧١جامع البيان  -٩



 ١٩٥

  .إال لدليل يصرف عنه التأسيس ال التوكيد هو الحمل علىاألصل  -٢
    

  :القائلون بالتوكيد، وأدلتهم: القول الثاني
  على قيام � ��ÐÏ�ÎÍÌ: ذهب بعض المفسرين إلى أن معنى جملة 

يوم القيامة، فحملت : أي� ��È�É�Ê: الساعة، فتوافقت في معناها مع جملة
، )٣(، والشنقيطي)٢(، والشوكاني)١(ابن عجيبة :على التوكيد، وممن قال بهذا القول

  .)٦(، وابن عادل)٥(، والبيضاوي)٤(وحكاه الماوردي
  :وأدلتهم في ذلك  

هي � ��ÐÏ�ÎÍÌ: الىاالستدالل بالسياق؛ فالجملة بعد قوله تع -١
���A�EDC: قوله تعالى B�)السلطان القاهر، : أي )٧

والتصرف التام، يومئذ هللا وحده، وال منازع له فيه، وال تصرف ألحد معه، 
�D�E وهذا اليوم ال  ،وأهل اإليمان ،بين فريق أهل المرية: أي�

  .ةيكون إال يوم القيام
   .اعة، فيناسب المقام التأكيدأن المراد مزيد التهويل والتخويف من قيام الس -٢

  :المناقشة والترجيح
 ،هو يوم القيامة: أي يوم هو؟ فقال بعضهم العقيماختلف أهل التأويل في اليوم 

  .بل عني به يوم بدر: وقال آخرون
                                                 

 .٤/٦٣٨البحر المديد  -١

 .٣/٦٦٣فتح القدير  -٢

 .٥/٢٩١اء البيان أضو -٣

 .٤/٣٧النكت والعيون  -٤

 .٤/١٣٦أنوار التنزيل  -٥

 .١٤/١٢٨اللباب في علوم الكتاب  -٦

 .٥٦: الحج -٧



 ١٩٦

الذي ال يوم بعده، كأنّ كل يوم يلد ما والذي يراه الباحث أن اليوم العقيم هو 
  وقد يكون يوماً عقيماً بالنسبة لشخص  ،ده يكون عقيمابعده من األيام، فما ال يوم بع

أو بالنسبة لمجموعة من الناس، وقد يراد به يوماً عقيماً بالنسبة لأليام على وجه 
ما سبق  عده، وهو يوم القيامة، وعلىفيكون هو اليوم اآلخر الذي ال يوم ب ،الحقيقة

  يكون للكافرين فيه فَرح  ، فهو عقيم عن أنفيمكن حمل اليوم العقيم على يوم بدر
أو ألنه ال مثل له في عظم أمره لقتال المالئكة  ؛أو راحة، كالريح العقيم؛ ال تأتي بخير

���A: تعالى بعده من قوله من قال بهذا القول لما ورد ال يساعد السياق فيه، لكن

B�C�)السلطان القاهر، والتصرف التام، يومئذ هللا وحده، وال منازع له: أي ،)١ 
فيه، وال تصرف ألحد معه، ال حقيقة وال مجازاً، وال صورة وال معنى، كما في 

بين فريق أهل : أي� ��D�E ،الدنيا، فإنّ للبعض فيه تصرفًا مجازيا صوريا
، لكن هذا االستدالل مبني فقط على داللة السياق، وهو استدالل وأهل اإليمان ،المرية

لجمل المتعاطفة، واحتمال السياق لقول آخر، وهو وجيه، لكن األصل هو التباين بين ا
ففيه من انفراد اهللا عز وجل بالحساب، والجزاء  ،أن يحمل اليوم العقيم على يوم موتهم

أولى بتأويل مثل يوم إتيان الساعة، وعليه فالقول بأن اليوم العقيم قبل قيام الساعة 
  حتى تأتيهم الساعة بغتة، ال يزالون في مرية منه : ن يقالألألنه ال وجه  ؛اآلية

وذلك أن الساعة هي يوم القيامة، فإن كان اليوم العقيم أيضا هو يوم ؛ أو تأتيهم الساعة
القيامة فإنما معناه ما قلنا من تكرير ذكر الساعة مرتين باختالف األلفاظ، وذلك ما ال 

ما بالمعروف وأشبهه ،كان ذلك كذلك، فأولى التأويلين به أصحهما معنى افإذ ،معنى له
  وال يزال الذين كفروا في مرية منه، حتى تأتيهم الساعة بغتة  :أن يقالفي الخطاب 

وال يؤخروا فيه إلى المساء،  ،ينظرون فيه إلى الليل أو يأتيهم عذاب يوم عقيم، فال
، وهذا القول فيه من التهويل أشد مما يحصل بالتوكيد؛ ألن لكنهم يقتلون قبل المساء

                                                 

 .٥٦: الحج -١



 ١٩٧

التهديد بأمرٍ عاجل، : التهديد بالعذاب اآلجل، واآلخر: أحدهما: بأمرين التهديد حصل
   .وفي ذلك من الشدة والتخويف ما اهللا به عليم، واهللا الموفق

  



 ١٩٨

  : ��4ا� ا�� �ل
X�W��mH�I�J�K�L�M�N�O�P�Q�Rl)١(.  

  

  :المعنى العام لآلية
على  � ��J�K ،يعني هربت منكم إلى مدين � ��H�I: قوله تعالى«

��P�Q ،العلم والفهم :وقيل ،يعني النبوة ����L�M�N�O ،فسي أن تقتلونين

R� ٢(»إليكم(.  
  

  :أقوال المفسرين
هل هي جملة تأسيسية أم  ��P�Q�R: اختلف المفسرون في جملة

  :إلى قولين ����L�M�N�O: توكيدية لجملة
  

  : القائلون بالتأسيس، وأدلتهم: القول األول
وهب لي : أي ���L�M�N��O: ن معنى جملةذهب جمهور المفسرين إلى أ

؛ ألنها خاصة ��R�Q�P: العلم والفهم والحكمة، فاختلف معناها مع جملة
أبو إسحاق  :بالرسالة، فحملت هذه الجملة على التأسيس، وممن قال بهذا القول

والسيوطي ، و)٧(، والبقاعي)٦(، وابن عادل)٥(، والبيضاوي)٤(، والرازي)٣(الثعلبي

                                                 

 .٢١:الشعراء -١

 .٢/٥٥٢بحر العلوم  -٢

 .١٦١/  ٧ الكشف والبيان -٣

 .٢٤/١٠٩مفاتيح الغيب  -٤

 .٤/٢٣٤أنوار التنزيل  -٥

 .١٥/١٦ب اللباب في علوم الكتا -٦

 .٥/٣٥٤نظم الدرر  -٧



 ١٩٩

، )٤(، والشنقيطي)٣(، وابن عاشور)٢(، وابن عجيبة)١(ي تفسير الجاللينفوالمحلي 
  .)٧(، والشوكاني)٦(، وحكاه الخازن)٥(ورجحه األلوسي

  :ودليلهم في ذلك
  .التعاطف يدل على التغاير في المعنى -١
 .األصل هو الحمل على التأسيس، فنحمل معنى الحكم على غير النبوة -٢

  المعاني إال لصارف من نص اختالف المباني يدل على اختالف  -٣
  .أو قرينة

  

  :القائلون بالتوكيد، وأدلتهم: القول الثاني
النبوة، فتوافقت  ����L�M�N�O: ذهب بعض المفسرين إلى أن معنى جملة  

فحملوا هذه الجملة على  ��P�Q�R: في المعنى مع الجملة بعدها وهي قوله
، )١٠(، والنسفي)٩(، والقرطبي)٨(ابن جرير الطبري :التوكيد، وممن قال بهذا القول

    . )١٣(، وحكاه ابن عجيبة)١٢(، والشوكاني)١١(والخازن
  

                                                 

 .٤٨١تفسير الجاللين ص -١

 .٥/٢٤٢البحر المديد  -٢

 .١٩/١٢٨ التحرير والتنوير -٣

 .٦/٩١أضواء البيان  -٤

 .١٩/٦٩روح المعاني  -٥

 .٥/١١٥لباب التأويل  -٦

 .٤/١٣٩فتح القدير  -٧

 .٣٤١/  ١٩ جامع البيان -٨

 .١٣/٩٥حكام القرآن أل الجامع -٩

 .٣/١٨٢ التنزيل مدارك -١٠

 .٥/١١٥لباب التأويل  -١١

 .٤/١٣٩فتح القدير  -١٢

 .٥/٢٤٢البحر المديد  -١٣



 ٢٠٠

  :ودليلهم في ذلك
أن الحكم الذي حصل عليه هو النبوة وهي مصدر العلم والفهم والحكمة فكان 

  .المرجع في المعنى إليها
وهناك فريق ثالث من المفسرين حكوا القولين ولم يظهر لهم وجه الترجيح بين 

، )١(أبو الليث السمرقندي: قولين أو احتمل عندهم األمرين بدون مرجح منهمال
  . )٤(، وابن الجوزي)٣(، والزمخشري)٢(والبغوي

  

  :المناقشة والترجيح
���L�M: في قوله تعالى � ��O: من خالل أقوال المفسرين نجد أن معنى

N�O�� منحصر في اآلتي:  
  .العلم والفهم والحكمة  -١
 .النبوة  -٢

بمعنى النبوة، كانت الجملة بعدها  ����L�M�N�O: ل أن معنى جملةفمن قا 
�P�Q�R� توكيدية؛ ألنها بنفس المعنى.  

ير واستداللهم بأن النبوة هي سبب العلم والفهم والحكمة ال يمنع من الحمل على تغا
أفضل لكي تذكر النبوة ومفرداتها لإلكثار من منن اهللا المعنى بين الجملتين، بل هو 

   .فيكون الشكر أكثرعليه 
فتكون  ،في اآلية هو الحكمة والعلم والفهم) الحكم(والذي يراه الباحث أن معنى 

وذلك بناء على القاعدة المقررة لدى أئمة جملة تأسيسية،  ��P�Q�R: جملة
إن وإذا دار الكالم بين التأسيس والتأكيد فحمله على التأسيس أولى،  :وهي التفسير

                                                 

 .٢/٥٥٢بحر العلوم  -١

 .٦/١١٠معالم التنزيل  -٢

 .٣/٣٢٥الكشاف  -٣

 .٦/١٢٠زاد المسير  -٤



 ٢٠١

تفيد  ��P�Q�R :باقي اآليةوالفهم يجعل  ،النافع والحكمةتفسير الحكم بالعلم 
، كما أن تعاطف الجملتين يدل على تغاير معنى جديداً لدى السامع زيادة على السابق

  .المعنى، واهللا الموفق
  



 ٢٠٢
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¾�¿�À�Á�Â�Ã�Ä�Å�Æ�ÇÈ�É�Ê�Ë�Ì�

Íl)١(.   
  

  :المعنى العام لآلية
عدم الصبر، والتعنت، : بسوء أخالق كانت في سلفهم، منهاسبحانه هم رذكَّ«

���m :وهذا ظاهر في قولهم ،، وغيرهاوسوء التدبير، والجهالة بالخير، والرعونة

n�o�p�q�r��  وقولهم، رسول اهللايا بدل يا نبي اهللا أو: ��s�t�u��  بدل
وطلبهم الفوم  ،والعسل ،هم اللحمللَوفي م ،ادع اهللا تعالى لنا، أو ادع لنا ربنا عز وجل

�§�¦�¥�¤�£� :وفي قول موسى عليه السالم ،والبصل بدالً عنهما

¨�©�ª� ́��رهم بالعاقبة المرة كما ذكَّ ،ر ذلكما يقر�¶µ� أي :
، الفقر والمهانة �¸� ،وهي الصغار واالحتقار ،والزمتهم الذلة ،أحاطت بهم

��¹�º�»��¼� : رجعوا من طول عملهم وكثرة كسبهم بغضب اهللا وسخطه
��À�Á�Â�Ã�Ä�Å�Æ�ÇÈ�É�Ê�Ë�Ì¿�¾� ،عليهم

Í بسبب كفرهم  ،والغضب ذلك إشارة إلى ما أصابهم من الذلة والمسكنة�
                                                 

 .٦١:البقرة -١



 ٢٠٣

مجاوزة الحق إلى الباطل،  :هم أيئواعتداعصيانهم، وذلك بسبب وقتلهم األنبياء 
  .)١(»والمعروف إلى المنكر

  

  :أقوال المفسرين
 ��ÌËÊÉ�Í: اختلف المفسرون في عود اإلشارة في قوله  

��ÃÂÁÀ�¿¾�ÅÄ��Æ: إلى أي الجمل يعود على جملة

Ç� فتكون جملة :�É�Ë�Ê�Ì�Í� أسيسية، أم تعود اإلشارة إلى ت
  :إلى قولين ؟فتكون توكيدية - من عدم الصبر والتعنت وسوء التدبير-المعاصي السابقة

  

  :القائلون بالتأسيس، وأدلتهم: القول األول
: تعود إلى قوله ����É�Ê�Ë: ذهب أكثر المفسرين إلى أن اإلشارة في جملة

��ÃÂÁÀ�¿¾�ÅÄ�Ç�Æ � فتكون جملة :��É�Ê�

Ë�� وقتلهم األنبياء  ،ن الذي حملهم على جحود آيات اهللاإ: أسيسية؛ ويكون المعنىت
، )٣(وأبو حيان )٢(الرازي :، وممن قال بهذا القولإنما هو تقدم عصيانهم واعتدائهم

  .)٤(وسيد طنطاوي
من تقدم منهم ويريد  �¾¿���ÁÀ :يحتمل أن يريد بقوله :وقيل

��: تكون جملةوعلى هذا  �الرسول  من حضر منهم في زمان ����É�Ê�Ë: بقوله

É�Ê�Ë�� ٥(تأسيسية، قاله الرازي(.   

                                                 

الخامسة، /ط المنورة، المدينة والحكم، العلوم مكتبة ،٦٣صالجزائري  بكر أبو جابر بن القادر عبد بن موسى بن جابر، الكبير العلي لكالمأيسر التفاسير  -١

 .م٢٠٠٣/ـه١٤٢٤

 .٨/١٦٢مفاتيح الغيب  -٢

 .١/٢١٦البحر المحيط  -٣

 .١/١٥٥الوسيط التفسير  -٤

 .٨/١٦٢مفاتيح الغيب  -٥



 ٢٠٤

وقتلهم النبيين  ،ويجوز أن يكون المشار إليه بذلك الثاني هو الكفر بآيات اهللا
هو سبب السبب � ��Éالخ فما بعد كلمة  ..فيكون ذلك إشارة إلى سبب ضرب الذلة

والتنقل من أصغرها إلى  ،فيهاعاصي يفضي إلى التغلغل متنبيها على أن إدمان ال
  .)١(، قاله ابن عاشورأكبرها

  :ودليلهم على ذلك
 »)٢(أن أسماء اإلشارة تقرب من الضمائر فيما يرجع إلى عود الذكر« -١

  .إلى أقرب مذكور: أي
ان أقل حاالً كيد يجب أن يكون بشيء أقوى من المؤكد والعصيوأن الت -٢

  .كيد الكفر بالعصيانومن الكفر فلم يجز ت
  

  :القائلون بالتوكيد، وأدلتهم: القول الثاني
تعود إلى المعاصي  ��ËÊ�É: ذهب بعض المفسرين إلى أن اإلشارة في قوله 

الذلة والغضب  ما أصابهم من: السابقة، فتكون هذه الجملة توكيدية، فيكون المعنى
على  إلشارة لزيادة تمييز المشار إليه حرصاًار اتكربسبب معاصيهم، و والمسكنة

معرفته، ويكون العصيان واالعتداء سببين آخرين لضرب الذلة والمسكنة ولغضب اهللا 
، )٣(النيسابوري :، وممن قال بهذا القولراتعالى عليهم، واآلية حينئذ من قبيل التكر

  .)٤(وابن عاشور
  : ودليلهم في ذلك  
 وعلة الكفر وقتل ،أن علة الذلة والغضب والمسكنة هي الكفر وقتل األنبياء  

   .األنبياء هي المعصية

                                                 

 .١/٥١٣ التحرير والتنوير -١

 .٢/٩٣الكشاف  -٢

 .١/٣٠١غرائب القرآن -٣

 .١/٥١٣ ويرالتحرير والتن -٤



 ٢٠٥

  :المناقشة والترجيح
إلى أي الجمل يعود  �.��É�Ê�ËN: اختلفوا في عود اإلشارة في قوله

  : على قولين
يعود اسم اإلشارة إلى المعاصي السابقة التي فعلوها من عدم الصبر والتعنت  -١

  .وسوء التدبير
 .� ��ÃÂÁÀ�¿¾�ÅÄ�Ç�Æ: يعود إلى قوله -٢

دم الصبر والتعنت وسوء إلى المعاصي السابقة من عفإن كانت اإلشارة تعود 
الذلة والغضب  ما أصابهم من: توكيدية، فيكون المعنى ����É�ËÊ: التدبير، فجملة

  .بسبب معاصيهم والمسكنة
�¾¿�ÄÃÂÁÀ: وإن عادت اإلشارة إلى قوله

Å�Ç�Æ فجملة� :��É�Ê�Ë�� ن الذي حملهم على إ: تأسيسية؛ ويكون المعنى
   .وقتلهم األنبياء إنما هو تقدم عصيانهم واعتدائهم ،جحود آيات اهللا

جملة � ��ÌËÊÉ�Í :والذي يظهر للباحث أن قوله تعالى
كيد يجب أن يكون بشيء أقوى من ون التتأسيسية، وال تصح أن تكون توكيدية؛ أل

والحمل على ، المؤكد والعصيان أقل حاالً من الكفر فلم يجز تأكيد الكفر بالعصيان
  .أولى؛ ألنه األصل في كالم الشارع، واهللا الموفقالتأسيس 

  :ا�� �ل ا� ��1
X�W��mÄ�Å�Æ�Ç�È�É�Ê�ËÌ�Í�Î�Ï�Ð�Ñ�Ò�

Ó�Ô�Õ��Ö∗�A�B�C�D�E�F�G�H�I�J�K�L�M�N�O�P�

Q�∗�S�T�U�V�W�X�Y�Z�[�\�]�^�_�`�a�bc�d�e�

f�gh�i�j�k�l�l)١(.   

                                                 

  .٧١ -٦٩: البقرة -  ١



 ٢٠٦

  :المعنى العام لآلية
���Ð: لهم عقوبة لهمفقيل  ���Å�Æ�Ç�È�É�Ê��Ë: قوله تعالى«

ÒÑ�Ó�Ô�Õ�Ö �  فحصروا على لون منها دون لون، ومعنى
 خالص لونها في الصفر� ��Ó�Ôأن البقرة التي أمرتكم بذبحها صفراء : ذلك

، ثم زادوا في تعنتهم فطلبوا بياناً في صفات البقرة أكثر فقال لهم اهللا الناظرين بعجِتُ
ا بقرة ليست مذللة بالحراثة، إنه« :أي��^��[�\�]���V�W�X�Y�Z: تعالى

وال معدة للسقاية، وهي سالمة من العيوب واألمراض، لونها واحد، وليس فيها لون 
األرض المهيأة : الحرثو ،المذللة والمروضة التي زالت صعوبتها :الذلول، وآخر

لونها واحد، وال  :شية فيها ال، سالمة من األمراض والعيوب :�_� ،للزراعة
  .)١(»نهالون آخر مع لو

  

  :أقول المفسرين
هل هي جملة تأسيسية أم جملة توكيدية  �_��: اختلف المفسرون في جملة

  :إلى قولين �^��[�\�]���Z: لجملة
أم جملة تأكيدية  ،هل هي جملة تأسيسية �`���ba: واختلفوا في جملة

  :إلى قولين ؟�ِإنَّها بقَرةٌ صفْراء فَاقع لَونُها�: لجملة
  

  :القائلون بالتأسيس، وأدلتهم: األول القول
ليست  �^��[�\�]���Z: معنى جملةذهب جمهور المفسرين إلى أن 
بين ال عيب فيها، فكان المعنى : أي� _��مذللة بالحراثة، وال معدة للسقاية، و

وابن  )٢(تأسيسية، وممن قال بهذا القول مقاتل� _��: متغايراً فتكون جملةالجملتين 

                                                 

  .بتصرف ،٢/١٨٦جامع البيان  -  ١
  .١/٥٦تفسير مقاتل  -  ٢



 ٢٠٧

، )٥(، والسيوطي)٤(، وابن عادل)٣(، والثعالبي)٢(، وابن كثير)١(جرير الطبري
  . )٦(والشوكاني

خلوها من أي  ���ÑÐ�Ó�Ò�Ô: كما ذهبوا إلى أن معنى جملة
خالية من العيوب، فتغاير لديهم المعنى : أي ���a�cb`��: لون يخالف لونها، وجملة

 :هذا القولعلى التأسيس، وممن قال ب��`�ba: بين الجملتين فحملوا جملة
  .)٨(، وجمهور المفسرين)٧(الطبري

  .أن الحمل على التأسيس أولى من الحمل على التأكيد :وأدلتهم في ذلك
  :القائلون بالتوكيد، وأدلتهم: القول الثاني

ليست  �^��[�\�]���Z: معنى جملةذهب بعض المفسرين إلى أن 
هي مسلَّمة من العمل،  :أي� _��: مذللة بالحراثة، وال معدة للسقاية، ومعنى جملة

توكيدية للجملة السابقة؛ ألنها بنفس � _��جملة : فكان معناهما واحد، فقالوا
   .)١٢(، وحكاه أبو حيان)١١(، والشربيني)١٠(، والرازي)٩(الحسن: وهو قولالمعنى، 

                                                 

  .٢/١٨٤جامع البيان  -  ١

  .١/٣٠٠تفسير ابن كثير -  ٢

  .١/٧٧الجواهر الحسان  -  ٣

  ١٧٠، ٢/١٦٣اللباب في علوم الكتاب  -  ٤

  .١/٤١٢الدر المنثور  -  ٥
  ١٥٩، ١/١٥٤فتح القدير  -  ٦

  .٢/١٨٢ان جامع البي -  ٧

، ١/٢٩١، واأللوسي ١/٦٦، والشربيني ١/٣٠٠، ابن كثير١/٣٤٣، والبيضاوي١/١٠٨منهم البغوي  -  ٨
  .١/٥٣٨وابن عاشور

  .١/٨١زاد المسير  -  ٩

  .٣/١١٢مفاتيح الغيب  -  ١٠
  .١/٦٦المنير السراج  -  ١١

  .١/٢١٤البحر المحيط  -  ١٢



 ٢٠٨

���ÑÐ: كما ذهب بعض هذا الفريق من المفسرين إلى أن معنى جملة

Ò�Ó�Ô �  لونها، وجملةخلوها من أي لون يخالف :��`�a�b� ال : أي
 � �a�b`��: لون فيها يخالف لونها، فاتحد المعنى لديهم بين الجملتين فحملوا جملة

، )٣(، واأللوسي)٢(، وحكاه ابن عادل)١(الشربيني :كيد، وممن قال بهذا القولالتو على
  .)٤(، وابن عاشور)٣(واأللوسي

  

  :المناقشة والترجيح
  :هيعدة أقوال  � _��: للمفسرين في قوله 

  .سالمة من األمراض -١
  .سالمة من العيوب -٢
  . سالمة من األلوان -٣
  . معفية من العمل -٤

  

  :ثالثة أقوال � �a�b`�� :وفي قوله
  .ال عيب فيها -١
  .وهي األلوان األخرى ص لونها من الشياتلُأو خَ لونها واحد -٢
   .مطهرة من الحرام ال غصب فيها وال سرقة -٣

هي مسلَّمة من العمل، قال هي جملة : أي� _��: لةفمن قال أن معنى جم
  .؛ ألنها ستكون بنفس المعنى�^��[�\�]���Z: توكيدية لجملة

   عنده ال عيب فيها، كان المعنى: أي� _��: ومن ذهب إلى أن معنى جملة

                                                 

  .١/٦٦المنير السراج  -  ١

  ١٧٠، ٢/١٦٣اللباب في علوم الكتاب  -  ٢

  .١/٢٨٨،٢٩١روح المعاني  -  ٣
  .١/٥٣٥التحرير والتنوير  -  ٤



 ٢٠٩

  . فتكون جملة تأسيسية �^��[�\�]���Z: مغايراً لقوله
، قال لون فيها يخالف لونهاال : أي� �a�b̀��: كما قالوا أن معنى جملة

؛ ألن خلوها من أي لون ���Ð�Ñ�Ò�Ó�Ô: هي جملة توكيدية لجملة
  .شديد الصفرة: أي� ��Ó�Ô: يخالف لونها قد استفيد من قوله

خالية من العيوب، قال إنها جملة : أي� �a�b`��: ومن قال أن معنى
  .تأسيسية لتغاير معناهما

اير المعنى أولى؛ ألن هذه الجمل جاءت والذي يراه الباحث أن الحمل على تغ
وتعنت أصحاب موسى وال يتصور أن اإلجابة على اللون يكون بذكر  ،رداً على طلب

على الخلو من العيوب، � `��b�aعدم العيب والعكس صحيح، فيحمل معنى 
على نفي العيب؛ ألن اإلفادة أولى � _��: فتكون جملة تأسيسية، كما تحمل جملة

  .اهللا الموفقمن اإلعادة، و
  

  :ا� ��� ا�� �ل
X�W�mv�w�x�y�z�{�|�}�~�_`�a�b�c�

d�∗f�g�h�i�j�k�lm�n�o�p�q�r�s�

t�u�v�x�wy�z�{�|�}�l )١(.  
  

 :المعنى العام لآلية

»�v�w�x�  خير وال شر��y � وهو مقدر مكتوب علينا�~�_� 
وإليه فليفوض المؤمنون أمورهم على � ��d�c�b�a ،ناصرنا

 ���k�j�lmهل تنتظرون أن يقع بنا  ��f�g�h��i ،الرضا بتدبيره

                                                 

 . ٥٢، ٥١: التوبة -١



 ٢١٠

 � ��q�r�s�t�u�vننتظر  ���p�on ،الغنيمة أو الشهادة
�|�}��zيأذن لنا في قتلكم فنقتلكم  ��xwبقارعة من السماء 

فانتظروا مواعيد الشيطان إنا منتظرون مواعيد اهللا من إظهار دينه  �{
  .)١(»وهالك من خالفه
  : أقوال المفسرين

هل هي جملة  ����f�g�h�i�j�k�lm: لف المفسرون في جملةاخت 
  :إلى قولين �{�|�}���v�w�x�y�z: تأسيسية، أم توكيدية لجملة

  :القائلون بالتأسيس، وأدلتهم: القول األول
�|�}���v�w�x�y�z: ذهب جمهور المفسرين إلى حمل معنى جملة  

: ، وحملوا جملةعز دينه بناما كتب اهللا لنا في عاقبة أمرنا أنه ينصرنا ويعلى  �{
�f�g�h�i�j�k�lm�� النصر : على أن تكون الحسنى األولى

الشهادة، وفي هذا تغاير للمعنى بين الجملتين فحملوا الجملة الثانية : والحسنى الثانية
، )٤(، والرازي)٣(، والبغوي)٢(ابن جرير الطبري :على التأسيس، وممن قال بهذا القول

  .)٩(، ورجحه الشوكاني)٨(، والسعدي)٧(، وابن كثير)٦(زي، وابن ج)٥(وأبوحيان
                                                 

 .٤٦٧الوجيز للواحدي ص -١

 .١٤/٢٩٠جامع البيان  -٢

 .٤/٥٦ معالم التنزيل -٣

 .١٦/٧٠مفاتيح الغيب  -٤

 .٥/٤٣٢البحر المحيط  -٥

 .١/٦٠٤التسهيل في علوم التنزيل  -٦

 .٤/١٦١تفسير ابن كثير  -٧

، ٣٣٩، عبد الرحمن بن ناصر عبداهللا السعدي صالمنان كالم تفسير في الرحمن الكريم تيسير -٨
 .م٢٠٠٠-هـ١٤٢٠األولى /عبد الرحمن بن معال اللويحق، مؤسسة الرسالة، ط: تحقيق

 .٢/٥٣٧فتح القدير  -٩



 ٢١١

  :وأدلتهم في ذلك  
كما قال  أن هذا هو الجواب الثاني عن فرح المنافقين بمصائب المؤمنين  -١

، ولو كان المعنى في الجوابين واحد، لما صح )٢(وابن عادل )١(الرازي
  .القول بأنهما جوابين على المنافقين

 .دل على التغاير في المعنىالعطف بين الجملتين ي  -٢

  .األصل التأسيس دون التوكيد -٣

  :القائلون بالتوكيد، وأدلتهم: القول الثاني
أنها  � {�|�}���w�x�y�z: ذهب بعض المفسرين إلى أن جملة  

بنفس  ����f�g�h�i�j�k�lm: بمعنى النصر أو الشهادة وجملة
: ن قال بهذا القول، وممكيدور لغرض التاكرمعناها، أو بياناً لها، فحصل الت

  .)٧(الشوكانيوأحد قولي  ،)٦(وابن عاشور،)٥(، والثعالبي)٤(، والبيضاوي)٣(القرطبي
  .)٧(الشوكاني
  :ودليلهم في ذلك  

منزلة البيان لما تنزلت  ����f�g�h�i�j�k�lm: جملةأن 
، وعطف ولذلك لم تعطف عليها� ��v�w�x�y�{z�|�} :تضمنته جملة

  .طالقه، وليس على إ)٨(البيان نوع من التأكيد
                                                 

 .١٦/٧٠مفاتيح الغيب  -١

 .٤٥٧/ ٢اللباب في علوم الكتاب  -٢

 .٨/١٥٩ أحكام القرآن - ٣

 .٢/٤٤٧أنوار التنزيل  - ٤

 .٢/١٤٤الجواهر الحسان  -٥

 .١٠/١١٩التحرير والتنوير  -٦

 .٢/٥٣٧فتح القدير  -٧

 .، بتصرف١٠/١١٩التحرير والتنوير  -٨



 ٢١٢

  وهناك قول ثالث وهو ذكر القولين بدون ترجيح الحتمال األمرين لديهم 
  . )١(أو عدم اتضاح المرجح، وممن قال بهذا الماوردي

  

  :المناقشة والترجيح
  :)٢(���v�w�|{z�y�x}:خالصة أقوال المفسرين في قوله تعالى 

 .يصيبنا من خير أو شر مماما كتب اهللا لنا في اللوح المحفوظ  -١

  .ما كتب اهللا لنا في عاقبة أمرنا أنه ينصرنا ويعز دينه بنا -٢
  .ما اختصنا بإثباته وإيجابه من النصرة، أو الشهادة -٣

  

  :وخالصة أقوال المفسرين في معنى الحسنيين خمسة
  .الغنيمة أو الشهادة -١
  .وإما الشهادة والفوز بالجنة إما النصر والغنيمة -٢

، فمن ���wv�y�x�|�{z�} :ا تضمنته جملةهذه الجملة بيان لم - ٣ 
بمعنى المصاب الوارد في  ���f�g�h�i�j�k�l: قال أن جملة

، وقد كيدور لغرض التاتكر هذا: قال� zy�xwv}|{�: جملة
عطف بيانٍ للجملة  ��f�g�h�i�j�k�l: استدلوا بأن جملة

  .السابقة
رائن تصرفه بل قد توجد ق ،والجواب أنه ليس كل عطف بيان يكون توكيداً 

���g�h�i�jو ����w�x: إلى التأسيس مثل ما حصل هنا فهاتان الجملتان

k�lmN.� اهللا بهما على شمات الكافرين بمصاب المؤمنين،  ةجوابان، رد
���v�w�x�y: في قوله تعالى: فيمتنع أن يكون المعنى واحداً، وقد قال الشوكاني

z�{�|�} �»الشهادة بمعنى الجملة  أو النصر أو ،في اللوح المحفوظ :أي
                                                 

 .٢/١١٣النكت والعيون  -١

 .٥١: التوبة -٢



 ٢١٣

 راًاتكر ���hg�f�lk�j�i: وعلى هذا القول يكون قوله بعدها،
واألول أولى حتى يكون كل واحد من الجوابين اللذين أمر اهللا سبحانه  ،كيدولغرض الت

والتأسيس خير من  ،لفائدة غير فائدة اآلخر رسوله بأن يجيب عليهم بهما مفيداًً
  .)١(»التأكيد

���f: يراه الباحث هو حمل معنى الجملتين على التغاير، فتكون جملة وعليه فالذي 

g�h�j� i�k�lm��  تأسيسية، لتعدد الردود على فرح المنافقين
: فيكبتوا، كما أن تغاير المباني يدل في األصل على اختالف المعاني، فنحمل جملة

�w�x�y�z�{�|�} �  في اللوح المحفوظ من خير ما كتب اهللا لنا على  
على أن تكون  ��l�k�ji�hg�f: و شرٍ، ونحمل جملةأ

الشهادة، والجنة، وبهذا وقع : النصر والغنيمة، والحسنى الثانية: الحسنى األولى
اإلثراء لأللفاظ، وكبت المنافقون، وشحذت همة المؤمنين، وطرد عنهم اليأس، بأن ما 

خرة، سواء على يصيبهم هو بقدر اهللا، وأنهم موعودون بالحسنى في الدنيا وفي اآل
  .حالة النصر أو الشهادة في سبيل اهللا تعالى، واهللا الموفق

  
  :ا�.اب- ا�� �ل

X�W��mº�»�¼�½�¾�¿�∗�Á�Â�Ã�Ä�Å�∗Ç)٢( È�
É)٣(�∗�Ë�Ì�Í�Î�Ï�Ð�Ñ�Ò�Ó�Ô�Õ�Ö�×�Ø�ÙÚ�Û�Ü�

Ý�Þ�ßà�á�â�ã�ä�å�æ∗....�f�g�h�∗�j�k�l�m�∗�

o�p�q�r�s�l)٤(.  

                                                 

 .، بتصرف يسير٢/٥٣٧فتح القدير  -١

 .١٠٠ صالفروق اللغوية  :انظر .كان سابقا لكل خبر سواهاالخبار بما يسر به المخبر إذا  :البشارة -٢

 .١٢/١٤٥لسان العرب البن منظور: ، انظرَأحالم وجمعه والعقل اَألناةُ بالكسر والحلْم :الحليم -٣

 .١١٢-٩٩:  الصافات -٤



 ٢١٤

  :المعنى العام لآلية
 � ¿� ،إلى المكان الذي أمرني بالهجرة إليه� ¾�½�¼�«���º: ىقوله تعال« 

سيد  � ��Ä�Å �، ��È�Ç�É ولداً ��Á�Â�Ã ،يثبتني على الهدى
��Ï�Ðأدرك معه العمل : أي� ��Í�Îذلك الغالم � ��Ë�Ì، يوصف بالحلم

Ñ�Ò�Ó�Ô�Õ�Ö� مر في المنام بذبح ولده وذلك أنه ُأ��×�Ø�Ù�  ما
���Û�Þ�Ý�Ü�ßà�áهل تستسلم له؟ فاستسلم الغالم والذي تراه فيما أقول لك 

â�ã�ä�å�æ�«)١(.  
  

  :أقوال المفسرين
  :إلى قولين إسماعيل أم إسحاقمن هو  ن في الذبيحاختلف المفسرو

  

  :القائلون بالتأسيس، وأدلتهم: القول األول
جملة � ��o�p�q�r�s: أن جملةذهب جمهور المفسرين إلى 

م الذي أمر إبراهيم بذبحه هو غير إسحاق، فيكون هو تأسيسية؛ فيكون الغالم الحلي
، وابن )٤(، والرازي)٣(، والزمخشري)٢(الثعلبي :إسماعيل، وممن قال بهذا القول

  . )٩(، وابن عاشور)٨(، والشنقيطي)٧(وابن عجيبة ،)٦(، وابن عادل)٥(كثير
                                                 

 .٩١٢الوجيز للواحدي ص - ١

 .١٥١-٨/١٤٩الكشف والبيان  -٢

 .٥٩، ٤/٥٨الكشاف  -٣

 .٢٦/١٣٥مفاتيح الغيب  -٤

 .٧/٢٧تفسير ابن كثير -٥

 .١٦/٣٣١اللباب في علوم الكتاب -٦

 .٦/١٧٩البحر المديد -٧

 .٣١٨، ٦/٣١٧أضواء البيان  -٨

 .٧٢-٢٣/٦٩التحرير والتنوير  -٩



 ٢١٥

  :وأدلتهم في ذلك
على فدل  ��o�p��qأنه لما ذكر قصة الذبح قال على أثر ذلك  -١

   .أن الذبيح سابق للمبشر به
يعني أباه عبد  ،)١()أنا ابن الذبيحين( :أنه قال �اهللا  ما روي عن رسول -٢

 .وإسماعيل بن إبراهيم ،عبد اهللا بن عبد المطلب

 .)٢(� يا ابن الذبيحين، فتبسم: قال له أعرابي -٣

  .)٣(قال به جمع من الصحابة فمن بعدهم -٤

��m: إسحاق في قوله أن اهللا تعالى وصفه بالصبر دون أخيه -٥

ponqtsr�)ووصفه  صبره على الذبح وهو،)١

                                                 

حضرنا مجلس معاوية " :الصنابحي قال أن...الحاكم من طريق عمر بن عبد الرحيم الخطابيأخرجه  -١
الذبيح إسماعيل، : م إسماعيل وإسحاق ابني إبراهيم، فقال بعضهممعاوية بن أبي سفيان، فتذاكر القو

، فأتاه �سقطتم على الخبير، كنا عند رسول اهللا : بل إسحاق الذبيح، فقال معاوية: وقال بعضهم
، هلك المال، وضاع العيال، فعد خلفت البادية يابسة، والماء يابساً! يا رسول اهللا : األعرابي، فقال

 سكت عنه الحاكم "، ولم ينكر عليه� عليك يا ابن الذبيحين ؟ فتبسم رسول اهللا علي بما أفاء اهللا
 .١٨/ ٤ ابن كثير تفسير :انظر. وقال ابن كثير هذا حديث غريب جداً. ٢/٥٥٤ المستدرك: انظر

عن الزرقاني في شرح  ،٦٠٦/ ١٩٩/ ١وأما ما نقله العجلوني في كشف الخفاء : وقال األلباني
 نفوهم منه ع. ه بتعدد طرقهتوالحديث حسن، بل صححه الحاكم والذهبي، لتقوي: المواهب أنه قال

/  ٤والموضوعة  سلسلة األحاديث الضعيفة: انظر.والصحيح أن هذا الحديث ال أصل له الزرقاني
١٧٣. 

وقال الحافظ ابن  ،إسناده واه: قلت:، وقال الذهبي ٢/٦٠٢بهذا اللفظ أخرجه الحاكم في المستدرك -٢
وبين علته السيوطي فقال في الفتاوى . ١٨/ ٤ تفسير ابن كثير: ، انظرهذا حديث غريب جداكثير 

، وقال األلباني في األحاديث الضعيفة هذا حديث غريب ، وفي إسناده من ال يعرف حاله  ٢/٣٥
 .١٧٣/ ٤سلسلة األحاديث الضعيفة والموضوعة : والموضوعة ال أصل له، انظر

وأبو الطفيل عامر ابن واثلة وسعيد بن المسيب والشعبي والحسن البصري  عبد اهللا بن عمرمنهم  -٣
ويوسف بن مهران ومجاهد والربيع بن أنس ومحمد بن كعب القرظي وهي رواية عطاء بن أبي 

 .٨/١٥١الكشف والبيان للثعلبي : انظر. الضبعي ويوسف بن ماهك عن ابن عباسورباح 



 ٢١٦

ألنه وعد أباه  ؛)٢(����V�W�X�Y: ووصفه بصدق الوعد في قوله
 .الصبر من نفسه على الذبح فوفى به

عن الذبيح  )٤(سألت أبا عمرو بن العالء :أنه قال )٣(صمعياألقل عن نُ« -٦
 ما كانـنوإ ؟كةـق بماحـومتى كان إس !؟أين عقلك :فقال يا أصمعي
  .)٥(»المنحر بمكةو ،البيت مع أبيه بناوهو الذي  ،إسماعيل بمكة

  :القائلون بالتوكيد، وأدلتهم: القول الثاني
توكيدية � �o�p�q�r�s: المفسرين إلى أن جملة بعضذهب   
اآلية، وعلى هذا يكون الغالم  �.��É�È�Ç ∗Ë�Ì�Í�ÎN :لجملة

ذبحه هو إسحاق، وممن ذهب إلى هذا القول الحليم الذي رأى إبراهيم في المنام أنه ي
  .)٩(الماوردي رجحه، و)٨(، والبغوي)٧(، وأبو الليث السمرقندي)٦(ابن جرير الطبري

                                                                                                                                                 

 .٨٥ :األنبياء -١

 .٥٤: مريم -٢

راوية العرب، وأحد أئمة العلم : الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي، أبو سعيد االصمعي عبد -٣
كان كثير التطواف في البوادي، ، ولد بالبصرة سنة اثنتين وعشرين ومائة، وباللغة والشعر والبلدان

توفى في البصرة ، يقتبس علومها ويتلقى أخبارها، ويتحف بها الخلفاء، فيكافأ عليها بالعطايا الوافرة
 .٣٧/٥٩تأريخ دمشق : انظر ،سنة ست عشرة ومأتين للهجرة

زبان بن العالء بن عمار بن عبد اهللا بن الحصين بن الحارث ينتهي إلى معد هو  أبو عمرو بن العالء -٤
قرأ القرآن على سعيد بن جبير  ،بن عدنان التميمي المازني المقرئ النحوي أحد القراء السبعة

 .توفي سنة أربع وخمسين ومائةوأعلم الناس بالقراءات والعربية والشعر وأيام العرب ن وكاومجاهد 
 .٢٧٥ص /  ٣لسان الميزان  .٤٧٠/ ٤الوافي بالوفيات  :انظر

 .٢٦/١٣٥مفاتيح الغيب  -٥

 .٢١/٨٦جامع البيان -٦

 .١٤٠، ٣/١٣٩بحر العلوم  -٧

 .٧/٤٦ معالم التنزيل -٨

 .٥/٦٠النكت والعيون  -٩



 ٢١٧

  : ودليلهم في ذلك
فذكر أنه فدى الغالم الحليم الذي  �]��Z�Y :قال تعالى أن اهللا -١

���Á�Â�Ã :من الصالحين، فقال بشر به إبراهيم حين سأله أن يهب له ولداً
Ä��Å� بالذبح من ابنيه هو المبشر به، وكان اهللا  ىكان المفد افإذ

  .تبارك اسمه قد بين في كتابه أن الذي بشر به هو إسحاق
كان يوسف : (فقال � ذكر نسب يوسف �النبي  أن ما ورد في الحديث -٢

اهللا بن إسحاق ذبيح اهللا  يوسف صديق اهللا بن يعقوب إسرائيل أشرف نسباً
 .)١()ل اهللابن إبراهيم خلي

   .)٢(ومن بعدهم الصحابة بعضأنه مذهب  -٣
��Ç :، فقاللم يثن اهللا تعالى على أحد بالحلم إال على إسحاق وإبراهيم -٤

È��É� ،وليس في القرآن أنه بشر بولد سوى إسحاق. 

 ،��po�q�r�s :اأنه تعالى لما تمم قصة الذبيح قال بعده -٥
ر هذه البشارة عقيب حكاية وذك ،أنه بشره بكونه نبيا من الصالحين :ومعناه

ألجل أنه تحمل هذه  ؛يدل على أنه تعالى إنما بشره بهذه النبوةف ،تلك القصة

                                                 

في هذا  قال الهيثمىو). ١٠٢٧٨(، رقم ١٠/١٤٩عبد اهللا بن مسعود  رجه الطبراني من طريقأخ -١
. ٨/١٣٣ مجمع الزوائد: انظر. مدلس، وأبو عبيدة لم يسمع من أبيه بن الوليد بقيةفيه : الحديث

البخاري مع : ، انظر)وإسحاق ذبيح اهللا(والحديث قد أخرجه البخاري ومسلم ولكن دون 
وعلى ما سبق يتبين أن حديث الطبري هو الذي ، ٨/١١٢ مسلم مع شرح النووي ،١٠/١٣٧الفتح

ذكر هذه الزيادة ومدار الحديث على بقية بن الوليد وهو مدلس وفيه علة أخرى وهي أن أبا عبيدة لم 
 .يسمع من أبيه عبد اهللا بن مسعود فيكون الحديث ضعيف جداً، واهللا أعلم

بي طالب وعبد اهللا بن مسعود والعباس بن عبد المطلب ، ومن عمر بن الخطاب وعلي بن أوهم  -٢
الباقين وأتباعهم كعب األحبار وسعيد بن جبير وقتادة ومسروق وعكرمة والقاسم بن أبي بزة وعطاء 

 .وهي رواية عكرمة وابن جبير عن ابن عباس ، ومقاتل وعبد الرحمن بن سابط والزبيري والسدي
 .٨/١٤٩الكشف والبيان للثعلبي : انظر



 ٢١٨

الشدائد في قصة الذبيح فثبت بما ذكرنا أن أول اآلية وآخرها يدل على أن 
 .ق عليه السالماالذبيح هو إسح

  .)١()الذبيح إسحاق: (�قوله  -٦
  

  :المناقشة والترجيح
ألدلة من السنة على ترجيح أحد القولين فلم يثبت شيء يمكن بالنسبة ل: أوالً

  .االعتماد عليه عند كال الطرفين
  

استدالل الفريقين بأن قوله قد قال به جمع من الصحابة فمن بعدهم، : ثانياً
  .فليس أحد القولين بأولى من اآلخر لوجود جمع من الصحابة فمن بعدهم مع كل قول

  

: فقوله تعالىلعربية، أن العطف يقتضي المغايرة، معلوم في اللغة ا :اًثالث
�o�r�q�p�s ال  دليل واضح للمنصف على أن الذبيح إسماعيل�

  .؛ ألنه عطف البشارة بإسحاق على البشارة األولى بالغالم الحليمإسحاق
  

يقينًا عبر عنه في كلّها بالعلم ال الحلم،  كر فيها إسحاقالمواضع التي ذُ :ابعاًر
���m: ، قال سبحانه وتعالىال العلم والصبر م الذبيح وصفه بالحلموهذا الغال

                                                 

هذا حديث وقال  ،)الذبيح إسحاق  ( :عن عبد اهللا قال ،إسماعيل بن الفضل أورده الحاكم من طريق -١
، لم يكن بذاكه قال أبو داود سند: ي التلخيصفالذهبي  وقال، صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه

هوازي، أخرجه معمر بن سهل األ وأورده البزار في مسنده من طريق، ٦٠٩/  ٢المستدرك : انظر
وهذا الحديث قد رواه ، )الذبيح إسحاق(: قال ،�العباس، عن النبي  من حديثإلينا من أصل كتابه، 

مسند البزار : انظر .موقوفا األحنف، عن العباس  المبارك بن فضالة، عن الحسن، عن جماعة ، عن
، ٨/١٣٤جمع الزوائد م: انظر، فيه مبارك بن فضالة، وقد ضعفه الجمهور: قال الهيثمىو، ٢٢٧/ ١
: وقال األلباني، الحسن بن دينار ضعيف وشيخه منكر فيه المبارك بن فضالة ضعفه الجمهور وفيهو

وقد روي في هذا أحاديث أخرى كلها ضعيفة، ، أن فيه أن الذبيح إسحاق: نكارة هذا الحديث ومن 
 ). ٣٠٥٩(ضعيف الجامع برقم :انظرفهو حديث موضوع ،  ،وبعضها أشد ضعفاً من بعض



 ٢١٩

n�o�pq�r�s��t�)وهو صبره على الذبح، ووصفه بصدق ،)١ 
ألنه وعد أباه الصبر من نفسه على  ؛)٢(�\��]���V�W�X�Y�Z: الوعد في قوله
 . ��Ç�È��É: ، وقالالذبح فوفى به

  

��Z�Y :قال تعالى اهللاأن  ن بأن الذبيح إسحاقاستدل القائلو: خامساً

 فذكر أنه فدى الغالم الحليم الذي بشر به إبراهيم حين سأله أن يهب له ولداً �]
بالذبح من ابنيه هو  ىكان المفد افإذ، ��Á�Â�Ã�Ä�Å :من الصالحين، فقال
  .قد بين في كتابه أن الذي بشر به هو إسحاق تعالىالمبشر به، وكان اهللا 

 :فنقول ،)٣(� ��Ð�Ñ�Ò�Ó�Ô�Õ :لقا تعالىأن اهللا : فالجواب
   ،ق لكان األمر بذبحه إما أن يقع قبل ظهور يعقوب منهالو كان الذبيح إسح

ق وبشرها معه بأنه يحصل منه األنه تعالى لما بشرها بإسح ؛أو بعد ذلك فاألول باطل
�� :يعقوب فقبل ظهور يعقوب منه لم يجز األمر بذبحه وإال حصل الخلف في قوله

Ò�Ó�Ô�Õ�، ألن قوله ؛باطل :والثاني: ��Ë�Ì�Í�Î�Ï�Ð�Ñ�Ò�Ó�

Ô�Õ�Ö��  لما قدر على السعي ووصل إلى حد القدرة  االبنيدل على أن ذلك
وذلك ينافي وقوع هذه القصة في زمان آخر  ،على الفعل أمر اهللا تعالى إبراهيم بذبحه

  .قافثبت أنه ال يجوز أن يكون الذبيح هو إسح
  

، الما تمم قصة الذبيح قال بعدهتعالى  لذبيح إسحاق بأنهمن قال أن ا كما استدلَّ
�s�rqpo �ًوذكر هذه  ،من الصالحين ومعناه أنه بشره بكونه نبيا

   .البشارة عقيب حكاية تلك القصة يدل على أنه تعالى إنما بشره بهذه النبوة

                                                 

 .٨٥ :األنبياء -١

 .٥٤: مريم -٢

 .٧١: هود -٣



 ٢٢٠

دّل ي ��qpo�r�s: بعد قصة الذبحقال تعالى أنه  :والجواب
غير المبشّر به في الثانية؛ ألنه ال يجوز حمل كتاب  شيءألولى ذلك على أن البشارة ا

��o: فبشرناه بإسحاق، ثم بعد انتهاء قصة ذبحه يقول أيضا :اللَّه على أن معناه

p�qه عنه كالم اللَّه، فهو تكرار ال ف��ائدة فيه ينز.  
  

 :قولهاستدل من قال أن الذبيح إسماعيل أن اهللا تعالى حكا عن إبراهيم  :اًسادس
���Á�Â�Ã :يستأنس به فقال ثم طلب من اهللا تعالى ولداً، )١(� ¿�¾�½�¼�«��
Ä�Å��)ألنه لو حصل له ولد  ؛وهذا السؤال إنما يحسن قبل أن يحصل له الولد ،)٢

 ���Á�Â�Ã�Ä��Å :وقوله ،ألن طلب الحاصل محال ؛واحد لما طلب الولد الواحد
 ،وأقل درجات البعضية الواحد ،للتبعيض )من(وكلمة  ،ال يفيد إال طلب الولد الواحد

فكأن قوله من الصالحين ال يفيد إال طلب الولد الواحد فثبت أن هذا السؤال ال يحسن 
 ،فثبت أن هذا السؤال وقع حال طلب الولد األول ؛كل األوالدوجود إال عند عدم 

بهذا  وأجمع الناس على أن إسماعيل متقدم في الوجود على إسحق فثبت أن المطلوب
قصة الذبيح فوجب أن يكون الذبيح هو  لهالدعاء هو إسماعيل ثم إن اهللا تعالى ذكر قب

  .إسماعيل
��s�r: من ذهب إلى أن جملةوعليه ف qp�o � توكيدية

الغالم ، كان ���ÈÇ�É�∗�Ë�Ì�Í�Î�Ï�Ð�Ñ�Ò�Ó�Ô :لجملة
   .الحليم الذي رأى إبراهيم في المنام أنه يذبحه هو إسحاق

��r: ن جملةومن ذهب إلى أ qp�o�s � تأسيسية؛ حمل
غير إسحاق؛ ألن إسحاق عطف عليه  أنهالغالم الحليم الذي أمر إبراهيم بذبحه 

  .من اإلعادة خيروالعطف يقتضي التغاير، واإلفادة 

                                                 

 .٩٩: الصافات -١

 .١٠٠: الصافات -٢



 ٢٢١

والراجح بحسب ما نحن بصدده من البحث عن مواطن التأسيس والتأكيد هو 
�«���º: قال عن نبيه إبراهيمهذه اآليات القول بأن الذبيح إسماعيل؛ ألنه تعالى في 

¼�½�¾�¿�∗�Á�Â�Ã�Ä�Å�∗ÈÇ�É�∗�Ë�Ì�Í�Î�Ï�Ð�

Ñ�Ò�Ó�Ô�Õ�Ö�×�Ø�ÙÚ�Û�Ü�Ý�Þ�ßà�á�â�ã�ä�å�æ 

��: قال بعد ذلك عاطفًا على البشارة األولىثم ، ���R�S�T :إلى قوله�

o�q�p�r�s �  غير المبشّر به  شيءفدّل ذلك على أن البشارة األولى
فبشرناه بإسحاق، ثم بعد  :ية؛ ألنه ال يجوز حمل كتاب اللَّه على أن معناهفي الثان

، فهو تكرار ال فائدة فيه ينزه عنه ��o��p: انتهاء قصة ذبحه يقول أيضا
كالم اللَّه، وهو واضح في أن الغالم المبشر به أوالً الذي فدي بالذبح العظيم، هو 

 .عليها مستقلّة بعد ذلك نص اللَّه عيل، وأن البشارة بإسحاقاإسم

، إذا احتمل �النص من كتاب اللَّه وسنّة رسوله  أن: المقرر في األصولو
التأسيس والتأكيد معا وجب حمله على التأسيس، وال يجوز حمله على التأكيد، إال 

  .واهللا الموفق، لدليل يجب الرجوع إليه
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 ٢٢٤
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أقرب مذكور، ولكن هذه القاعدة ليست الضمير أن يكون إلى  األصل في عود
، »ث عنهدحإعادة الضمير إلى الم«: قاعدةكعلى إطالقها، فإذا نازعتها قواعد أخرى 

فإن هذه القواعد تقدم عليها كما  »توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد«: أو قاعدة
ما يفيد على الضمير ، وحمل )١(ىعنه أول ثقرره العلماء، وال شك أن سياق المحد

، وإن كان مخالفاً لقاعدة عود الضمير التأسيس أولى من رجوعه إلى ما يفيد التأكيد
  .إلى أقرب مذكور

 إلىن الضمير إذا كان صالحاً ألن يعود إ :ولقائل أن يقول« :قال أبو حيان  
 ...على هذا، وقد نص النحويون راجحاً األقرب إلىاألقرب وعلى األبعد كان عوده 

دث حأنه إذا كان أحدهما هو المحدث عنه واآلخر فضلة كان عوده على الم :والجواب
  .)٢(»، وال يلتفت إلى القربجحعنه أر
عند التنازع في مرجع الضمير وقرر أن الضمير  وقد ذكر اإلمام الزركشي  

البعيد  يعود إلى األقرب، وال يرجع إلى ما قبله إال بدليل وذكر من األدلة أن يكون
  .)٣(محدث عنه

                                                 

 .٢/٦١٣قواعد الترجيح عند المفسرين  -١

 .٧/٣٣٠البحر المحيط  -٢

 .٤/٣٩البرهان  -٣



 ٢٢٥

األصل إعادة الضمير إلى أقرب مذكور ما لم يرد دليل « :نص القاعدة
  .)١(»بخالفه

 :شرح القاعدة

إذا وقع الخالف في عائد الضمير فالراجح هو القول الذي يعيد الضمير إلى 
لم يرد  ما«: ، وقولهملقريب أولى من إعادته إلى البعيدأقرب مذكور، فإعادته إلى ا

على خالف هذا األصل من إعادة الضمير إلى أقرب مذكور، وقد : أي» خالفهبل دلي
؛ )٢(ذكر هذا الشرط كل من قرر هذه القاعدة، مما يدل على أنها ليست على إطالقها

فإن نازعها غيرها نظر بين القواعد  ،قواعد أخرىألنه قد تتنازع هذه القاعدة مع 
ومن هذه « ليه،عإرادة البعيد فيعود الضمير على  فإذا دل دليل ،المتنازعة بالضوابط

 :األدلة

فإذا وردت قرينة في سياق اآلية تدل على إرادة : القرينة في السياق -١
 .بهاالبعيد دون القريب عمل 

سياق الجمل المذكورة قبل الضمير المختلف فيه وبعده، فإذا كان سياق  -٢
ر رجوعه إليه واحتمل الضمي ،الجمل قبل وبعد الضمير عن شيء واحد

فرجوعه إلى البعيد في هذه الحالة  ؛ورجوعه إلى القريب وكان بعيداً
  .)٣(»أرجح

  

  :القاعدةتقرير أقوال العلماء في 

                                                 

القول المبين في و، ٣٩٨/ ١، وقواعد التفسير لخالد السبت ٢/٦٢١قواعد الترجيح بين المفسرين  -١
 .٤٥/  ١الترجيح بين المفسرين قواعد 

القول المبين في قواعد الترجيح بين و، ٣٩٨/ ١، وقواعد التفسير لخالد السبت ١٦/١٨٨روح المعاني  -٢
 .٢/٦٢١قواعد الترجيح بين المفسرين  ،٤٥/ ١المفسرين 

  .٢/٦٢٢قواعد الترجيح عند المفسرين للحربي  -٣



 ٢٢٦

 :)١(����o�p�q�s�r�t��u: قال ابن جرير الطبري في قوله تعالى  
إلى  ��t�uعود ضمير : أي -وإنما قلت هذا القوُل أولى بالصواب في ذلك«

في  "الهاء"ن كوـألن تـوسى، فَـغير مـة ذكر لـلم يجر في هذه اآليألنه  ؛- موسى
  ه، أولى من أن تكون من ذكر ى لقربها من ذكرـ، من ذكر موس"من قومه" :قوله

   .)٢(»، من خبرٍ وال نظرٍمنها، إذ لم يكن بخالف ذلك دليٌل، لبعد ذكره فرعون
وز غير ذلك؛ ألنه والضمير راجع إلى أقرب مذكور، ال يج« :وقال ابن حزم  

مبدل من مخبر عنه أو مأمور فيه فلو رجع إلى أبعد مذكور لكان ذلك إشكاالً رافعاً 
  .)٣(»للفهم، وإنما وضعت اللغات للبيان

والعود على األقرب «: بعد ذكر الخالف في مرجع الضمير وقال ابن عطية  
  . )٤(»أحسن

  .)٥(»توالضمير يجب عوده إلى أقرب المذكورا«: وقال الرازي  
إن الضمير يعود إلى القريب إذا لم يكن هناك دليل على «: وقال ابن تيمية  

  .)٦(»خالف ذلك
، )١٠(، والسيوطي)٩(، والزركشي)٨(، وابن جزي)٧(وبمثل قولهم قال أبو حيان

  .)١(، والشنقيطي)١٠(والسيوطي

                                                 

  .٨٣: يونس -١
  .١٦٥/  ١٥جامع البيان  -٢
  .٤/٤٤٥األحكام في أصول األحكام  -٣
  .٣/١٨٥المحرر الوجيز  -٤
  .١٠/٢٣مفاتيح الغيب  -٥
  .١٥/١١٢مجموع الفتاوى  -٦
  .٢/١٣٥البحر المحيط  -٧
  .٢/٩٧التسهيل لعلوم التنزيل  -٨
  .٤/٣٩البرهان في علوم القرآن  -٩

  .٢/٢٨٤اإلتقان في علوم القرآن  -١٠



 ٢٢٧

   :ببيان هذا المطلب في فرعين، مع ضرب األمثلة على النحو اآلتي وسأقوم   
  

  :ا�5.ع ا,ول
  :وه� ی"�د إ�9 �� ی�5' ا��?��/ ،=1 >�د ا�;��. إ�9 أ8.ب �7آ�ر 

   :ا�� �ل ا,ول
X�W��m»º�¼�½�¾�¿�ÀÁ�Â�Ã�Ä�Å�ÆÇ�

È�É�Ê�Ë�Ì�Í�Îl)٢(.  

  :المعنى العام لآلية
  إبليس أذهبهما وفي قراءة فأزالهما نحاهما � º«��: قوله تعالى« 
نه لهما إوقاسمهما باهللا  ،لدهل أدلكما على شجرة الخ: أي الجنة بأن قال لهما� ¼��

إلى األرض  ����Â�Ãمن النعيم  �½¾�¿�Àلمن الناصحين فأكال منها 
من ظلم  ��Å�Æبعض الذرية � ��Äأي أنتما بما اشتملتما عليه من ذريتكما 

ما تتمتعون به من نباتها � ��Ìموضع قرار  ����È�É�Ê�Ëبعضكم بعضا 
�Í�Î� ٣(»وقت انقضاء آجالكم(.   

  

  :مفسرينأقوال ال
هل هي جملة تأسيسية  �½¾�¿�À: جملة اختلف المفسرون في معنى

  :إلى قولين� ¼�º«�� :أم تأكيدية لجملة
  

  :القائلون بالتأسيس، وأدلتهم: القول األول

                                                                                                                                                 

  .٤/٢٤٦أضواء البيان  -١
  .٣٦ :البقرة -٢
  .١/٩ تفسير الجاللين -٣



 ٢٢٨

: في قوله تعالى �¼�: أن الضمير فيإلى  جمهور المفسرينذهب   
�¼»º عائد إلى الشجرة، أو الطاعة، فتكون جملة� :��»º�
إخراج من � ½¾�¿��À: ، وجملةةعاد عن الشجرة، أو عن الطاعإب� ¼

، )١(الطبريابن جرير  :الجنة، فتكون هذه الجملة تأسيسية، وممن قال بهذا القول
  .)٦(، وابن عاشور)٥(، والشوكاني)٤(ابن عادلو، )٣(ابن عطيةو، )٢(السمين الحلبيو

، فيكون الضمير من الزلة، وهي الخطيئة) أزال(على أن معنى الفعل : وقيل
 � ½¾�¿��À: في عنها عائد على الشجرة فقط ال يحتمل غيره، فتكون جملة

  .)٨(وحكاه الصابوني ،)٧(ابن عاشور :تأسيسية، وممن قال بذلك
  

  :وأدلتهم في ذلك
  . إلى الشجرة؛ لكونها أقرب مذكور) ¼(عود الضمير في  -١

من عوده إلى ما يفيد األصل التأسيس، فعود الضمير إلى ما يفيد التأسيس أولى  -٢
 .التأكيد، فيحمل عليه إال لصارف

 .العطف فيه داللة على الفرق بين المتعاطفين -٣

  

  :القائلون بالتوكيد، وأدلتهم: القول الثاني

                                                 

  .١/٥٢٤جامع البيان  -١
  .١/١٣١الدر المصون  -٢
  .١/١١٢المحرر الوجيز  -٣
  .٥٦٧/  ١ اللباب في علوم الكتاب -٤
  .١٠٨/ ١فتح القدير  -٥
  .١/٣١٤التحرير والتنوير  -٦
  .١/٣١٤التحرير والتنوير  -٧
  .١/٢٧صفوة التفاسير  -٨



 ٢٢٩

: في قولهعائد إلى الجنة، � ¼��المفسرين إلى أن الضمير في  بعضذهب 
�»º�¼� ،فقالوا ، سواء كان الفعل من الزلة أو من الزوال عن المكان

؛ ألنه من باب تكرار �¼�º«��: توكيد لجملة� ½¾�¿��À: جملة
، وابن )٣(القرطبيو، )٢(ابن عطيةو، )١(البغوي :المعنى السابق، وممن قال بهذا القول

  .)٨(، والصابوني)٧(الشوكانيو، )٦(، وحكاه ابن الجوزي)٥(، وابن كثير)٤(وابن جزي
  .)٨(والصابوني

  :ودليلهم في ذلك
لذهاب عن المكان بمعنى التحول وهو بمعنى أن اإلزالل من الزوال وهو ا   

؛ ألنهما بمعنى، وهكذا ���º: توكيد لجملة� ½��: اإلخراج، فكانت جملة
إذا فسرنا اإلزالل أو حملناه على السبب المقتضي للخروج من الجنة بمعنى الخطيئة 

ل فإنه يقتضي عود الضمير إلى الجنة وهذا يدل على التوكيد، وفي تقرير المعنيين يقو
مجاز مشهور في  وهو ،واإلزالل جعل الغير زاال أي قائماً به الزلل«: ابن عاشور

والضمير في ، ومنه سمي العصيان ونحوه زلل ،والغلط المضر ،صدور الخطيئة
وليتبين سبب الزلة وسبب  ،ألنها أقرب ؛يجوز أن يعود إلى الشجرة� ¼�� :قوله

                                                 

  .١/٨٣معالم التنزيل  -١
  .١/١١٢لمحرر الوجيز ا -٢
  .١/٣١٢الجامع ألحكام القرآن  -٣
  .١/٨٦التسهيل لعلوم التنزيل  -٤
  .١/٢٣٦تفسير ابن كثير  -٥
  .١/٤٨زاد المسير  -٦
  .١٠٨/ ١فتح القدير  -٧
  .١/٢٧صفوة التفاسير  -٨



 ٢٣٠

عن ذكر  ئداً إلى الشجرة لخلت القصةالخروج من الجنة إذ لو لم يجعل الضمير عا
  .)١(»، ويجوز عود الضمير إلى الجنةسبب الخروج

  

  :المناقشة والترجيح
 :أي� º«¼��: إذا كان معنى: خالصة أقوال المفسرين هي

  ، فتكون يعود إلى الشجرة� ¼�� :ير في قولهـالضمف وهي الخطيئة الزلة فيأوقعهما 
  .تأسيسية � ½¾�¿��À: جملة

، فيحتمل اإلبعاد عن معنى أبعدهماب »أزال«من � ��ºا كان معنى وأما إذ
  .الشجرة أو عن الجنة

توكيد � ½¾�¿��À: فمن قال أن الضمير عائد إلى الجنة، قال جملة 
  .؛ ألنه من باب تكرار المعنى السابق�¼�º«��: لجملة

قال  وهي أقرب مذكور ،عائد إلى الشجرة) ¼(ومن قال أن الضمير في 
وسبب الخروج من  ، وهذا القول فيه بيان سبب الزلة،تأسيسية� ½��: جملة

من سبب اإلخراج من  الجنة إذ لو لم يجعل الضمير عائداً إلى الشجرة لخلت القصة
  .الجنة، كما أن العطف يقتضي التغاير بين الجملتين

  

عائد إلى الشجرة، � ¼��القول بأن الضمير في هو والذي يرجحه الباحث  
إبعاد � ¼�º«��: تأسيسية؛ ألن جملة� ½¾�¿��À: ةفتكون جمل

إخراج من الجنة، فأفادت الجملة الثانية � ½¾�¿��À: عن الشجرة، وجملة
وهذا القول األخير هو الذي � ¼�º«��: معناً جديداً غير الذي أفادته جملة

عائد إلى الشجرة، ) ¼(يستقيم مع قاعدة عود الضمير إلى أقرب مذكور، فضمير 

                                                 

  .١/٣١٤التحرير والتنوير  -١



 ٢٣١

والتعاطف ، )١(�µ´³²±∗¼»º¶¸� :تعالى في قوله
دل كذلك على تغاير معنى الجملتين بناء على  بالفاء الدالة على التعقيب والترتيب

اختالف معنى اإلزالل عن معنى الخروج، وعليه فقاعدة إعادة الضمير إلى أقرب 
  .فق، واهللا الموالتأكيد وهو خير من مذكور قد وافقت األصل في الحمل على التأسيس،

  
   :ا� ��1 ا�� �ل

X�W�m£�¤�¥�¦�§�¨�©�ª�¬�«�®�¯°�±�²�³�́�µ¶�
¸�¹�º�»l)٢(.  

  

   :المعنى العام لآلية
�¤¥�: قوله تعالى«  �©ª»¬� ،يصلي له �¦§¨�£

على أن اهللا  المطيع يسبح له والعاصي يذل أيضا بخلق اهللا تعالى إياه على ما يشاء
��²�³±��، بح اهللاـأجنحتهن في الهواء تس �¯�®� ،بريء من السوء

  .)٣(»وهو عام لغيرهم من الخلق ��µوهي لبني آدم  ��´

  : أقوال المفسرين
هل  ��µ´��²�³± �: اختلف المفسرون في مرجع الضمير في جملة

   :قولينلفظ الجاللة إلى إلى إلى كٌل من المصلين والمسبحين أم 
  

  :القائلون بالتأسيس، وأدلتهم: القول األول
�´��²�³± �: في قوله تعالى ��³إلى أن ضمير سرين جمهور المفذهب   
µ�  كل من المصلين والمسبحين قد علم صالة نفسه : أي �± �يعود إلى

                                                 

  .٣٦، ٣٥:البقرة -١
 .٤١:النور -٢

 .٧٦٦الوجيز للواحدي ص -٣



 ٢٣٢

جملة تأسيسية، وممن قال بهذا  �º«�¸�¹: وتسبيحها، فيكون قوله تعالى
، )٤(، وابن عادل)٣(والخازن ،)٢(، وابن عطية)١(أبو الليث السمرقندي :القول

، )٨(، وحكاه ابن الجوزي)٧(، والشوكاني)٦(ورجحه أبو حيان ،)٥(والشنقيطي
  .)١٠(النسفيو، )٩(والرازي

  :ودليلهم في ذلك
 تعالى هللا ��³ولو كان الضمير في  ،�±��اتفاق القراء على رفع « -١

  .؛ ألنها ستكون مفعوالً)١١(»أولى ��±�لكان نصب 
 .� ±��األصل عود الضمير إلى أقرب مذكور، وهو  -٢

: يجعل جملة) ±(على التأسيس وعود الضمير إلى األصل الحمل  -٣
�»º¹¸� تأسيسية. 

  

  :القائلون بالتوكيد، وأدلتهم: القول الثاني

                                                 

 .٢/٥١٧بحر العلوم  -١

 .٤/٢٣٢المحرر الوجيز  -٢

 .٨٣، ٥/٨٢لباب التأويل  -٣

 .١٤/٤١٠اللباب في علوم الكتاب  -٤

 .٥٥٢، ٥/٥٥١أضواء البيان  -٥

 .٤٢٦، ٦/٤٢٥البحر المحيط  -٦

 .٤/٥٩فتح القدير  -٧

 .٥٢، ٦/٥١زاد المسير  -٨

 .٢٤/١٠مفاتيح الغيب  -٩

 .٣/١٥٠ التنزيل مدارك -١٠

 .٤/٥٩القدير فتح  -١١



 ٢٣٣

�´��²�³± �: في قوله تعالى) ³(إلى أن ضمير بعض المفسرين ذهب 
µ�  كل من في السماوات واألرض والطير قد علم اهللا : أي) اهللا(يعود إلى

كيدية، وممن قال جملة تو �¸º¹«�: لىصالته وتسبيحه، فيكون قوله تعا
وحكاه  ،)٢( وهو اختيار جمهور المتكلمين، ورجحه الرازي )١(ابن عجيبة :بهذا القول

  .)٧(، وابن عادل)٦(، وأبو حيان)٥(، والنسفي)٤(، وابن الجوزي)٣(وحكاه ابن عطية
  :ودليلهم في ذلك

يح داللة السياق مبينة أن اهللا هو المسبح له فيكون هو العليم بتسب -١
  .المخلوقات وصالتها

أولى  ��²�³�́�µ± �: توحيد مرجع الضمير مع ما سبق جملة -٢
عائد الضمير إلى لفظ  �¨�§�: من تفريق مرجع الضمير، فقوله
�³�² �: الجاللة، فيكون الضمير في قوله ±�´�µ�  إلى لفظ

  .)٨("توحيد مرجع الضمير أولى من تفريقه"الجاللة أيضاً؛ ألن 
  

  :حالمناقشة والترجي
في لفظ الجاللة إلى  يرجع ���³الضمير المحذوف الذي هو فاعل  من قال

�ª»�¬�§�¦�¥�¤�£�: قوله ��¹�º¸�: اعتبر جملةاآلية،  �¨©

                                                 

 .٥/١٣١البحر المديد  -١

 .٢٤/١٠مفاتيح الغيب  -٢

 .٤/٢٣٢المحرر الوجيز  -٣

 .٥٢، ٦/٥١زاد المسير  -٤

 .٣/١٥٠ التنزيل مداركتفسير  -٥

 .٤٢٦، ٦/٤٢٥البحر المحيط  -٦

 .١٤/٤١٠اللباب في علوم الكتاب  -٧

 .٢/٦١٣قواعد الترجيح عند المفسرين  -٨



 ٢٣٤

والمسبحين قد علم اهللا صالته  كل من المصلين :المعنى ويكونتوكيدية،  �«
  .، واهللا عليم بما يفعلونوتسبيحه

أي كل من المصلين  �±�: لهإلى قوراجع الضمير المذكور ومن قال أن 
 � º«�¸��¹: ، فتكون جملةوالمسبحين، قد علم صالة نفسه وتسبيح نفسه

  .تأسيسية
  أما استدالل القائلين بالتوكيد بالسياق ففيه ضعف؛ ألن األصل عود الضمـير  

تدل على إرادة تغاير  ��± �: إلى أقرب مذكور، كما أن الحركة اإلعرابية على قوله
لكانت منصوبة، وهي قرينة معتبرة في » �± «: ه لو قصد المفعولية لقولهالمعنى؛ ألن
: صالته يكون قوله اهللا أي قد علم: القول بأن الضمير راجع إلى اهللا كما أنالترجيح، 

�¸�¹�º�»� عند والمقرر  ،كالتكرار مع ذلك فيكون من قبيل التوكيد اللفظي
الحمل على التوكيد كما تقدم  أن الحمل على التأسيس أرجح من علماء التفسير

على التوكيد، واهللا � «��¹�º¸� :وبهذا يظهر ضعف حمل جملة، إيضاحه
  .أعلم

  
  : ���ا� ا�� �ل

X�W�mª�©�«�¬�²±�°¯�®�³�

´�µ�¶�¸�¹�º�»�¼�½�¾�¿�À�ÁÂ�Ã�Ä�Å�

Æl)١(.   
  

  :المعنى العام لآلية

                                                 

 .١١٧:التوبة -١



 ٢٣٥

دما جاءوا عنمن إذنه للمنافقين في التخلف عنه � ©��ª»�¬�®� :قوله تعالى 
��³¯°�±�² يعتذرون إليه من الخروج معه للغزو،

´�µ وعسرة الزاد  ،وعسرة الماء ،في زمان عسرة الظهر�
�¶¾�½¼»º¹¸� والعصيان ثم ، بعضهم بالتخلف من بعد ما هم

  .)١( ازداد عنهم رضاً ��À�Á¿� ،لحقوا به
  :أقوال المفسرين

هل إلى  �¿�ÁÀ: اختلف المفسرون في عود الضمير في قوله  
  :والمهاجرين واألنصار، أم إلى الفريق الذي كادت قلوبهم أن تزيغ إلى قولين �النبي

  :القائلون بالتأسيس، وأدلتهم: القول األول
��À¿�: قوله تعالى من ��Á في المفسرين إلى أن الضمير بعضذهب   

Á� �¹¸�¶��: في قوله لفريقعائد إلى ا�º�»�¼�½�¾ �  فاختلف
؛ فاألولى كانت للنبي والمهاجرين واألنصار، والثانية كانت ي التوبةالمعنى بين جملت

فاقتضى اختالف المتوب عليهم اختالف التوبة  ،للفريق الذين كادت قلوبهم تزيغ
تأسيسية، حمل معناها على غير معنى الجملة � ¿��ÁÀ: فأصبحت جملة

والمراد ، �¯°�¬�®�©ª»�: قوله تعالى وهي ،السابقة
ألنه جرم محتاج إلى  ؛لكيدودتهم وقربهم من الزيغ لفريق في الثانيةعلى اأنه تاب 

 ،)٣(الماورديو ،)٢(الطبري: ، وممن ذهب إلي هذا القولفال تكرار لما سبق، التوبة
  .)٢(، وجوزه الشوكاني)١(، والنيسابوري)٥(، وحكاه أبو حيان)٤(وابن عاشور

                                                 

 .، بتصرف٤٨٤جيز للواحدي صالو -١

 .١٤/٥٣٩جامع البيان  -٢

 .٢/٤١٢النكت والعيون  -٣

 .١٠/٢٢٠التحرير والتنوير  -٤

 .٥/١١٢البحر المحيط  -٥



 ٢٣٦

  :وأدلتهم في ذلك  
 � ¿��ÁÀ: ضي أن قولهيقت إعادة الضمير إلى أقرب مذكور -١

  .يعود ضميره إلى الفريق
 ، فلو كانت التوبة الثـانية األصل الحمل على تغاير المعنى ال توافقه -٢

 .لألولين لكان تكراراً مفيداً للتوكيد عند اتفاق المعنى في التوبتين 

 .داللة السياق تدل على أن التوبة الثاني لغير األولين -٣

  .غاير في التوبةالعطف بين الجملتين يقتضي الت -٤
  

  :القائلون بالتوكيد، وأدلتهم: القول الثاني
التوبة األولى هي عين الثانية في اآلية المفسرين إلى أن  جمهورذهب   

: والمهاجرين واألنصار فتكون جملة �يعود إلى النبي  ��Áوالضمير في قوله 
�ÁÀ¿ توكيدية لجملة� :�«ª©�®�¬..وممن قال بهذا القول� ،: 

، )٨(، والنيسابوري)٧(، والثعلبي)٦(وأبوحيان ،)٥(والخازن ،)٤(والبيضاوي ،)٣(الرازي
  .)١٢(، واحتمله الشوكاني)١١(لوسي، واآل)١٠(، وابن عجيبة)٩(وأبو السعود

                                                                                                                                                 

 .٣/١٢٦غرائب القرآن  -١

 .٢/٥٩٩فتح القدير  -٢

 .١٦/١٧٤مفاتيح الغيب  - ٣

 .٣/١٧٨أنوار التنزيل  - ٤

 .٣/١٦٣لباب التأول  - ٥

 .٥/١١٢ البحر المحيط - ٦

 .٥/١٠٨الكشف والبيان  - ٧

 .٣/١٢٦غرائب القرآن  - ٨

 .٤/١٠٩إرشاد العقل السليم  - ٩

 .٣/١٢٦البحر المديد  - ١٠

 .١١/٤١روح المعاني  - ١١

 .٢/٥٩٩فتح القدير  - ١٢



 ٢٣٧

  :ودليلهم في ذلك
وإن كان كالم أهل المعاني  ،كيد يجوز عطفه بثم كما صرح به النحاةوالتأن   -١

  .)١(يخالفه ظاهراً

 .بسبب تحمل المشاق في الغزوة، فيكون المعنى واحد فيهما التوبة هنا كانت  -٢

  :المناقشة والترجيح
  :خالصة ما ذكر المفسرون في التوبة األولى والتوبة الثانية في هذه اآلية 

  .أن التوبة األولى في الذهاب، والتوبة الثانية في الرجوع -١
 .استدامتها ةإنشاء التوبة، والثاني ىاألول -٢

 .هي نفس التوبة األولى أن التوبة الثانية -٣

 :أما من ناحية المتوب عليهم

والتوبة الثانية على الفريق  ،أن التوبة األولى للنبي والمهاجرين واألنصار  -١
 .الذين كادت قلوبهم تزيغ

  .أن التوبة الثانية لنفس المتوب عليهم في اآلية السابقة  -٢
ى يعود عل� ¿��ÁÀ: في جملة ��Áالضمير في أن وعليه فمن قال  

التوبة األولى هي عين : قال ،�¯°�¬�®�©ª»��: جملة
: جملة توكيدية لجملة� ¿�ÁÀ: التوبة الثانية في اآلية، فيكون قوله تعالى

�«ª©�®�¬�°¯� جملة التوكيد يمكن ، واستدلوا بأن
  .، وأن سبب التوبة واحد وهو تحمل المشاق في سبيل اهللا)¿(أن تعطف ب

��¹¸�¶��: في قوله للفريقعائد  ��Áي فالضمير والذي يراه الباحث أن 

º�»�¼�½��¾�، ؛والمراد أنه تاب عليهم لكيدودتهم وقربهم من الزيغ 

                                                 

 .١١/٤١روح المعاني  - ١



 ٢٣٨

؛ ألن السابق توبة على النبي )١(فال تكرار لما سبق ،ألنه جرم محتاج إلى التوبة عليه
واألصل هو الحمل على التأسيس، وأن التعاطف  والمهاجرين واألنصار جميعاً،

ذلك، كما أن األصل عود الضمير إلى أقرب  لقرينة تصرف عنيقتضي التغاير إال 
وعليه فالقول بالتأسيس ، �¾��½�¼�«��¹�º̧�¶��: مذكور، وهو قوله

  .هو الراجح، واهللا الموفق
  : ا�5.ع ا� ��1

 ا�%��ق، =�"�د =1 >�د ا�;��. إ��A 9. ا,8.ب =1 ا�7آ. �'� �
/��   .إ�9 �� ی�5' ا��?

  : المثال على ذلك
 X�W��mÂ�Ã�Ä�Å�Æ�Ç�È�É�Ê�Ë�ÌÍ�Î�Ï�
l)٢(.   

  :المعنى العام لآلية
 ،خربوها ���È ،عنوة وغلبة ��Ç�ÆÅ�Ä�ÃÂ: قوله تعالى 

��É�Ê�Ë�ÌÍ� أشارت إلى أنها لو  ، وفي هذاأهانوا أشرافها ليستقيم لهم األمر
في وتعالى وصدقها اهللا سبحانه  حصل التخريب واإلفساد،ة جاءت سليمان محارب

  .)٣(��Î�Ï: قولها فقال
  

  :أقوال المفسرين
إلى سليمان � ��Î�Ï: جملة أختلف المفسرون في عود الضمير في

  :إلى قولينفتكون الجملة توكيدية؟ أم إلى الملوك فتكون هذه الجملة تأسيسية، وجنوده 
  

                                                 

 .١١/٤١روح المعاني  - ١

 .٣٤: النمل - ٢

 .، بتصرف٨٠٣الوجيز للواحدي ص - ٣



 ٢٣٩

  :سيس، وأدلتهمالقائلون بالتأ: القول األول
 إلىعائد � ��Î�Ï :جملة الضمير في إلى أنالمفسرين  ذهب بعض

 إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها: سليمان فتكون جملة تأسيسية، وتقدير الكالم
 قال بهذا ممن، وإذا دخلوا بلدتنا وكذلك يفعل سليمان وجنوده ،وجعلوا أعزة أهلها أذلة

، وابن )٣(، والعز بن عبد السالم)٢(الماورديو ،)١(أبو الليث السمرقندي :القول
   .)٦(، وابن عاشور)٥(لوسيواآل، )٤(جزي

  :ودليلهم في ذلك
  .األصل التأسيس فيعود الضمير إلى التقدير الذي يؤيد األصل  -١
 .لو عاد الضمير إلى أقرب مذكور وهم الملوك لخلت القصة عن سبب هذا القول  -٢

إلى سليمان؛ فاقتضى هذا : أي ��ÒÑÔ�Ó: داللة السياق، فاآلية بعدها  -٣
الخلف في عود الضمير إلى أقرب مذكور، وهو ال مانع منه إذا دل عليه السياق 

 .كما هو الحال هنا

   .المقصود من الحديث هو سليمان فيعود الضمير إليه  -٤
  :القائلون بالتوكيد، وأدلتهم: القول الثاني

���Î: ملوك في جملةأن الضمير يعود على ال إلىالمفسرين  ذهب جمهور
Ï جملة توكيدية لجملة�: ��Ã�Ä�Å�Æ�Ç�È�É�Ê�Ë�ÌÍ�� 

                                                 

 .٢/٥٨١العلوم  بحر - ١

 .٢٠٩، ٤/٢٠٨النكت والعيون  - ٢

 .١/٤٦٤تفسير العز بن عبد السالم  - ٣

 .٣٠٦/ ٢التسهيل لعلوم التنزيل  - ٤

 .١٩/١٩٨روح المعاني  - ٥

 .١٩/٢٦٠التحرير والتنوير  - ٦



 ٢٤٠

 :لما سبق من كالمها، وقد قال بهذا ويكون تقدير الكالم وكذلك يفعل الملوك، توكيداً
   ،)٥(، والبيضاوي)٤(والقرطبي، )٣(، وابن عطية)٢(والبغوي ،)١(الطبريابن جرير 

  .)١٠(ورجحه الشوكاني ،)٩(، وابن عجيبة)٨(، والبقاعي)٧(، وابن عادل)٦(والخازن
  :ودليلهم في ذلك  
  .أن الضمير يعود إلى أقرب مذكور وهم الملوك -١
هو من قول اهللا تأييداً لكالمها، فال يقول اهللا � ��Î�Ï: أن هذا القول -٢

 .عن نبيه ذلك فلزم عود الضمير إلى الملوك

  

  :المناقشة والترجيح
إلى من يعود  � ��Î�Ï: في قولهفي عود الضمير  مدار خالف المفسرين 

  :إلى قولين إلى الملوك أم إلى سليمان وجنوده
 :بأن جملةقال  ��Ïذهب إلى أن الضمير يعود إلى الملوك في  من   
�Î�Ï جملة توكيدية لجملة� :��Ã�Ä�ÆÅ�Ç�È�É�Ê�

Ë�ÌÍ��،  ،أو ويكون تقدير الكالم وكذلك يفعل الملوك، توكيداً لما سبق من كالمها
  .كما سبقوهذا قول أكثر المفسرين م اهللا تأييداً لكالمها، من كال

                                                 

 .١٩/٤٥٤جامع البيان  - ١

 .٦/١٦٠معالم التنزيل  - ٢

 .٤/٣٠٨المحرر الوجيز  - ٣

 .١٩/١٩٥كام القرآن الجامع ألح - ٤

 .٤/٢٦٧أنوار التنزيل  - ٥

 .٥/١٤٥لباب التأويل  - ٦

 .١٥/١٦٠اللباب في علوم الكتاب  - ٧

 .٥/٤٢٤نظم الدرر  - ٨

 .٥/٣٢٩البحر المديد  - ٩

 .٤/١٩٦فتح القدير  - ١٠



 ٢٤١

سليمان وجنوده، قال  إلىعائد � ��Ï :قوله ومن قال أن الضمير في
 إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها: تأسيسية، وتقدير الكالم � ��Î�Ï :جملة

  . ، وكذلك يفعل سليمان وجنودهوجعلوا أعزة أهلها أذلة
أن الحمل على التأسيس هو الراجح؛ ألن اإلفادة خير من  والذي يراه الباحث

تقصد � ��Î�Ï: اإلعادة، كما أن داللة السياق تدل على أن معنى قولها
�×���Ñ�Ò�Ó�Ô�Õ�Ö :قولها بعد ذلك ألن ،سليمان، وجنوده

Ø�)واإلرسال لم يكن إال إلى سليمان)١ ،�.   
أم هو  لقولها، هل هو حكاية اهللا� ��Î�Ï: وأما قولهم في قوله تعالى

  لقولها؟ تصديق من اهللا 
قوالن، وثمرة هذا السؤال تكمن في أنه إذا كان من أن في المسألة : فالجواب

؛ إال توكيدية، وعائد ضميرها على الملوك� ��Î�Ï :قول اهللا فال تكون جملة
إال على اعتبار من قال أن إفساد األنبياء مشروع إلقامة الدين وشرائعه، فعلى هذا 

ولكن في تسمية ما يفعله األنبياء  -التأسيس والتأكيد -لتخريج احتمال الوجهينا
، والراجح أنه من ، أما إذا كان من قولها فيحتمل التأسيس أو التأكيدباإلفساد نظر

أن داللة السياق والمتحدث عنه كما سبق قولها لتبين ما سيفعل سليمان إن حاربهم، و
  .ول بالتأسيس، واهللا أعلمهو سليمان، فكان الراجح هو الق

  

                                                 

 .٣٥: النمل - ١



 ٢٤٢
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الشيء إذا اتبع بنفي ضده أفاد توكيداً للـمعنى ذهب المفسرون إلى القول بأن 
  :السابق، وهذا بيانه على النحو اآلتي

  .)١(»الشيء يؤكد بنفي ضده« :نص القاعدة
مور ثم اتبع بنفي ضده، كان هذا إذا ورد إثبات أمر من األ :شرح القاعدة

النفي للضد توكيداً للمثْبت؛ وذلك لما يستلزمه اإلثبات من النفي، ومن عبارات 
، وسأذكر بعضاًً )٢(»األمر بالشيء نهي عن ضده«: األصوليين في مثل هذا أن يقولوا

  :من أقوال المفسرين في تقرير هذه القاعدة
  

  : أقوال العلماء في القاعدة
جد قبل اإلمام البقاعي من نصص على هذه القاعدة، وإنما وجدت تعامل لم أ  

المفسرين واألصوليين مع هذه القاعدة، فيعملونها كأسلوب عربي موجود كثيراً في 
  : لغة العرب، ومن ذكرها نصاً هم قليل سأذكر بعض أقوالهم فيها على النحو اآلتي

���l�m�n�op�q�r: لىعند تفسير قوله تعا: قال برهان الدين البقاعي  

s�t�u�v�)كده بنفي ، أت لكل من الجاهل والعالم ما أثبتولما أثب«: )٣
����s�t�uيشك شكاً يحصل بتعمد وتكسب ال  ���q�r: ضده مبيناً للفتنة فقال �

                                                 

 .٢/٤٥١: التحرير والتنوير، و٢٣٢/ ٨نظم الدرر  -١

عجيل جاسم النشمي، وزارة / د: ، تحقيق٢/١٥٩بن على الجصاص  الفصول في األصول، أحمد -٢
هـ، والمحصول في علم األصول، محمد ١٤٠٥األولى / الكويت، ط - األوقاف والشؤون اإلسالمية

طه جابر فياض العلواني، جامعة اإلمام محمد بن : ، تحقيق٢/٣٣٤بن عمر بن الحسين  الرازي 
 .هـ١٤٠٠األولى / الرياض، ط -سعود

 .٣١: المدثر -٣



 ٢٤٣

�.)١(»لما عندهم من العلم المطابق لذلك �

�]���V�W�X�Y�Z: عند قوله تعالى: )٢(النخجواني نعمة اهللا وقال  
\�]�^�_`�a�b�c�d��)وبعد ما قد سجل لقمان على ابنه توحيد « )٣

يحفظ  أنال بد له  بأنهينبه عليه  نأالحق بنفي ضده على وجه المبالغة والتأكيد أراد 
على نفسه األدب مع اللّه في كل األحوال بحيث ال يصدر عنه شي ء يخالف توحيده 

  .)٤(»وال يالئمه ولو كان مقدار ذرة حقيرة 
  .)٥(»والعرب تؤكد الشيء بنفي ضده« :بن عاشوراهرالطوقال   

وتأكيد الشيء بنفي ضده طريقة عربية قد اهتديت إليها ونبهت « :وقال أيضاً
  .)٧(» )٦(���g�h�i�j�k: عليها عند قوله تعالى

��ÊÉÈÇ :قوله تعالى وعطف« :وقال في موضع آخر  

Ë�)٨( على: ��Õ�Ö�× �)فجمع  ،ير اهللانهي عن نسبة اإللهية إلى أحد غ )٩
�[��: كقوله ،فجمع بين األمر والنهي مبالغة في التأكيد بنفي الضد إلثبات ضده

                                                 

 .٨/٢٣٢: نظم الدرر -١

، متصوف، من أهل آقشهر بواليةقرمان: نعمة اهللا بن محمود النخجواني، ويعرف بالشيخ علوانهو  -٢
الفواتح االلهية والمفاتح "له  ،، واشتهراألناضولرحل إلى  ،من بالد القفقاس" نخجوان"نسبته إلى و

سنة عشرين وتسعمائة للهجرة،  توفي بآقشهراوي، في التفسير، وحاشية على تفسير البيضالغيبية 
 .١٣/١١١، ومعجم المؤلفين ٨/٣٩، واألعالم للزركلي ١/٣٦٠طبقات المفسرين لألدنروي : انظر

 .١٣: لقمان -٣

 اهللا نعمة محمود بن اهللا نعمة ،الفرقانية والحكم القرآنية للكلم الموضحة الغيبية والمفاتح اإللهية لفواتحا -٤
 .م ١٩٩٩ /ط، مصر -للنشر ركابي دار ،٢/١٣٢ النخجواني

 .٢/٤٥١: التحرير والتنوير -٥

 .١٤٠: األنعام -٦

 .٦/١٢٩التحرير والتنوير  -٧

 .٥١: الذاريات -٨

 .٥٠: الذاريات -٩



 ٢٤٤

^�_�̀�a�)وقد ذكر ابن عاشور هذه القاعدة في أكثر من عشرة )٢(» )١ ،
مواطن من تفسيره وإنما اقتصرت على بعضها خشية اإلطالة، وننتقل إلى ضرب 

ى ذلك، وسيأتي الكالم حول ما وافق األمثلة التي خرجت عن القاعدة لقرينة دلت عل
  : القاعدة في الفصل الثالث من هذا الباب إن شاء اهللا تعالى

  

   :ا�� �ل ا,ول
X�W��ma�b�c�d�e�fg�h�i�j�k�l�n�m�

o�p�q�r�s�t�u�v�w�x�y�z�{�|}�~�_�`�
a�b�c�dl)٣(.  

  

  :المعنى العام لآلية
 ��e�fتمسكوا بدين اهللا : أي ���a�b�c�d: قوله تعالى«

 ،باإلسالم ���h�i�j�k، كما كنتم في الجاهلية مقتتلين على غير دين اهللا
�l�n�m � ما كان بين األوس والخزرج من الحرب إلى أن ألف اهللا بين : يعني

��o�p: وصاروا إخوانا متوادين فذلك قوله ،قلوبهم باإلسالم فزالت تلك األحقاد
q�r�s�t�u�v�w�x�y�z � لو  طرف حفرة من النار: أي

مثل : أي � ~�� �باإلسالم وبمحمد  فنجاكم �|�}� ،متم على ما كنتم عليه
  .)٤(»��a�b�c�d`�_�هذا البيان الذي تلي عليكم 

  

                                                 

 .٧٩: طه -١

 ٢٧/٤٠: التحرير والتنوير -٢

 .١٠٣: آل عمران - ٣

 .٢٢٥الوجيز للواحدي ص - ٤



 ٢٤٥

   :أقوال المفسرين
هل هي جملة تأسيسية أم جملة  ��e�f: اختلف المفسرون في جملة

  : إلى قولين � ��a�b�c�d :توكيدية لجملة
  

  :لتأسيس، وأدلتهمالقائلون با: القول األول
بلزوم  � ��a�b�c�d: المفسرين إلى أن معنى جملة بعضذهب 

وال تفرقوا في أي شيء مما ال يقبل التفرق في الدين، وإن : أي ��e�fاإلسالم، 
لم ينص الشرع على االعتصام به، فتكون جملة وال تفرقوا تأسيسية، وممن قال بهذا 

، وحكاه )٤(، والبيضاوي)٣(قولي الرازيوأحد ، )٢(وابن حزم ،)١(الزمخشري :القول
   .)٥(لوسياآل

  :ذلكودليلهم في 
؛ ألن فيه إفادة وهي خير من التأكيد دون التأسيس الكالم في األصل -١

  .اإلعادة
قرينة إرادة التأسيس، أن من مقاصد الشريعة عدم التفرق في األمور،  -٢

معناً  وإن لم ينص الشارع على االعتصام بها، فيفيد النهي عن التفرق
 .زائداً عن االعتصام

النهي عن التفرق فيه نهي عن دواعيه، وأسبابه، وهذا المعنى لم يفهم من  -٣
جملة االعتصام، وإنما فهم األمر بدواعي االعتصام، ودواعي عدم التفرق 

  .فيما ذكر فيه االعتصام فقط
  

                                                 

 .١/٤٢٣الكشاف  - ١

 .١/٨٣ ام في أصول القرآناإلحك - ٢

 .٨/١٤٢مفاتيح الغيب  - ٣

 .٢/٧٤أنوار التنزيل  - ٤

 .٤/١٩روح المعاني  - ٥



 ٢٤٦

  : القائلون بالتوكيد، وأدلتهم: القول الثاني
: على التوكيد لجملة ��e�f: معنى جملة إلى حملالمفسرين  ذهب أكثر

�a�b�c�d � ؛ ألن النهي عن التفرق عندهم ينصرف إلى ما أمروا
واعتصموا بحبل اهللا جميعاً وال تتفرقوا في هذا : باالعتصام به، ويكون المعنى لديهم

، )٣(، وأبو حيان)٢(والقرطبي ،)١(ابن جرير الطبري :االعتصام، وممن قال بهذا القول
   .)٧(، والبيضاوي)٦(، وأحد قولي الرازي)٥(، وابن عاشور)٤(سيلواآل

  : ودليلهم في ذلك
وهي ههنا  ،الشيء يؤكد بنفي ضدهمن القواعد المرجحة في التفسير أن أن 

  . جارية على ذلك
  

  :المناقشة والترجيح
  : هي ��e�f: إن مجموع أقوال المفسرين في معنى جملة

  . ووثوقكم بهتفرقوا عن استعانتكم باهللا ال -١
   .والطاعة باإليمان ه،اجتمعوا على التمسك بعهده أو بكتاب -٢

   .وال تتفرقوا عن الحق بوقوع االختالف بينكم كما كنتم متفرقين في الجاهلية - ٣ 
  .وال تحدثوا ما يكون عنه التفرق ويزول معه االجتماع واأللفة التي أنتم عليها -٤

 .نأنه نهى عن االختالف في الدي -٥

 .أنه نهى عن المعاداة والمخاصمة -٦

                                                 

 .٧٠/ ٧جامع البيان  - ١

 .٤/١٥٩أحكام القرآن  - ٢

 .٣/٢٩١البحر المحيط  - ٣

 .٤/١٩روح المعاني  - ٤

 .٣/١٧٥التحرير والتنوير  - ٥

 .٨/١٤٢مفاتيح الغيب  - ٦

 .٢/٧٤ أنوار التنزيل - ٧



 ٢٤٧

  . أنه نهى عما يوجب الفرقة ويزيل األلفة والمحبة -٧
  .ال يقع بينكم شقاق وحروب -٨

 .شيء كل في التفرق عن نهي -٩

  .ثانيا للداللة على طلب االتحاد في الدين أمراً -١٠
عموم التفرق  وقد قيل غير ذلك، وال مانع من الحمل عليها جميعاً فيكون النهي عن

  . وأسبابه ودواعيه
جملة توكيدية كان عنده النهي عن التفرق فيما  ��e�fإلى كون  فمن ذهب

واعتصموا بحبل اهللا جميعاً وال : أمروا باالعتصام به في اآلية، ويكون المعنى لديهم
  .تتفرقوا في هذا االعتصام

اإلطالق أي تأسيسية حمل عدم التفرق على  ��e�f :ومن ذهب إلى كون جملة 
�e�f� قوله في « :في أي شيء مما ال يقبل التفرق في الدين، قال ابن حزم

 ��e�f اهللا بحبل باالعتصام أمر ���a�b�c�ed�f: تعالى
 في التفرق عن النهي كان وإال عليه الحمل ويجب ،شيء كل في التفرق عن نهي

 الكالم في واألصل ،تأكيداً نفكا به باالعتصام األمر أفاده لما مفيداً اهللا بحبل االعتصام
ألن األصل حمل كالم الشارع «وهو الذي يختاره الباحث، ، )١(»التأكيد دون التأسيس

، وقاعدة تأكيد الشيء بنفي ضده ال )٢(»على التأسيس ما لم يرد ما يصرفه إلى التأكيد
التوكيد، تعد أن تكون أسلوباً عربياً إذا تعذر حمل الكالم على التأسيس عمل بها لتفيد 

   .واهللا أعلم
  

                                                 

، وقد استدل ابن حزم بهذه اآلية في هذا الموطن على ١/٨٣اإلحكام في أصول القرآن، البن حزم - ١
 .عدم جواز مخالفة اإلجماع بعد انعقاده

 . ١/٧٩٣زهرة التفاسير  - ٢



 ٢٤٨

  :ا�� �ل ا� ��1
X�W��mf�e�d�h�g�ij�k�l�nm�op�s�r�q�t�

ul)١(.  

  :المعنى العام لآلية
فأعرضتم عما دعوتكم إليه من الحق، واإلقرار  � �e�d :قوله تعالى«

بتوحيد اهللا، وإخالص العبادة له، وترك إشراك اآللهة في عبادته، فتضيع منكم وتفريط 
هللا عليكم، ال بسبب من قبلي، فإني لم أسألكم على ما دعوتكم إليه في واجب حق ا

، وال عوضا أعتاضه منكم بإجابتكم إياي إلى ما دعوتكم إليه من الحق والهدى، أجراً
إن جزائي وأجر : أي ���k�l�nm�op ،وال جزاء ،وال طلبت منكم عليه ثواباً

��s�r�q على غيركم أيها القوم، وال عملي وثوابه إال على ربي، ال عليكم

t�u٢(»، وأمرني ربي أن أكون من المذعنين له بالطاعة�(.  
  

  :أقوال المفسرين
 ،جملة تأسيسية هل هي � �k�onm�lp: اختلف المفسرون في معنى جملة

  :إلى قولين ���f�h�g�i :أم توكيدية لجملة
  

  :القائلون بالتأسيس، وأدلتهم: القول األول
مكافأة : أي ����f�h�g�ij: ن معنى جملةالمفسرين إلى أ جمهورذهب 

مقابل عام في الثواب  � ��k�onm�lp :ومعنى جملة مقابل نصحي لكم،في الدنيا 
��k: في الدنيا واآلخرة، فاختلف المعنى بين الجملتين فحملوا جملة النصح وغيره

                                                 

 .٧٢: يونس - ١

 .١٥/١٥٢جامع البيان  - ٢



 ٢٤٩

onm� lp ١(ابن جرير الطبري :على التأسيس، وممن قال بهذا القول�( ،
  .)٧(، والشوكاني)٦(، والشربيني)٥(، وابن كثير)٤(، والقرطبي)٣(، والبغوي)٢(والماوردي

  :ودليلهم في ذلك
  .أن الحمل على اختالف المعنى إفادة، فتقدم على اإلعادة  -١
أن األجر الذي لم يسألهم إياه هو المكافأة الدنيوية على دعوته لهم، أما   -٢

والمثوبة في اآلخرة، األجر المرجو من اهللا تعالى فهو الرزق في الدنيا 
  .فزيادة المعنى واختالف نوع األجر يدل على التغاير

  

  :القائلون بالتوكيد، وأدلتهم: القول الثاني
المفسرين إلى أن عدم سؤاله األجر منهم أي من قومه يقتضي أن  بعضذهب 

 � �k�onm�lp: أجره على اهللا، فكانت الجملتين بمعنى واحد فتكون جملة
أبو و، )٨(ابن عادل :، وممن رجح هذا القول���fi�h�gj :توكيدية لجملة

  .)١١(، وابن عاشور)١٠(لوسي، واآل)٩(السعود

                                                 

 .١٥/١٥٢جامع البيان  - ١

 .٢/٤٤٣النكت والعيون  - ٢

 .٤/١٤٣التنزيل معالم  - ٣

 .٨/٣٦٥الجامع ألحكام القرآن  - ٤

 .٤/٢٨٣تفسير ابن كثير  - ٥

 ٢/٣٤السراج المنير  - ٦

 .٢/٦٦٩فتح القدير  - ٧

 .١٠/٤٥١ اللباب في علوم الكتاب - ٨

 .٤/١٦٥إرشاد العقل السليم  - ٩

 .١١/١٥٩روح المعاني  - ١٠

 .١١/١٤٢التحرير والتنوير  - ١١



 ٢٥٠

  : ودليلهم في ذلك
أن الشيء يؤكد بنفي ضده، فقد نفى سؤاله لهم األجر ثم أثبت بما يؤكد  -١

  .المعنى السابق، وهو إن أجري إال على اهللا
  .د منه للتأسيسعدم التعاطف جعل الجملة الثانية أقرب للتوكي -٢

  

  :المناقشة والترجيح
يتبين من خالل أقوال المفسرين أن عدم سؤاله األجر منهم أي من قومه 

��k��l: يقتضي أن أجره على اهللا، فتكون الجملتين بمعنى واحد فتحمل جملة

onmp على التوكيد لجملة� :��h�gf�ij� وقد استدلوا بعدم العطف كقرينة ،
حق أن عدم العطف ال يلغي إرادة التأسيس، والعدم ال يدل على على إرادة التوكيد، وال

  .العدم
، قاعدة توكيد الشيء بنفي ضده أو تأكيد النفي بإثبات ضدهكما أن استداللهم ب

  .اعدة الحمل على التأسيس مقدمة عليهاقف
كالم جديد مستأنف وإن كان يفيد � �k�onm�lp: ومن قال بأن جملة
، السابقة إال أن فيه زيادة، والزيادة تكون بعموم األجر المعنى الذي حصل بالجملة

أن أجره  ���h�g�f�ij: فقد أفادت جملة ونوعيته، وعمومه للدنيا واآلخرة،
أن أجره ليس عليهم، وفائدة أخرى � ��k�onm�lp: ليس عليهم، وأفادت جملة

بنى يدل ف الماختالو، سواء في الدنيا أو في اآلخرة وهي أن أجره على اهللا تعالى
جملة تأسيسية وهو األقرب � ��k�onm�lp: فتكون جملةعلى اختالف المعنى، 

  . للصواب
    



 ٢٥١

  : ���ا� ا�� �ل
    X�W��g�h�i�k�j�on�ml�p�q�r�s�t�)١(.  
   

  :المعنى العام لآلية
من كان يريدها من الكفار وال يؤمن  :أي ���g�h�i�j�k: قوله تعالى« 

إن من : جزاء أعمالهم في الدنيا يعني ���m�n�oبالبعث وال بالثواب والعقاب 
حسنا من إطعام جائع وكسوة عار ونصرة مظلوم من المسلمين  أتى من الكافرين فعالً

ال  � ��s�tفي الدنيا  ����q�r ،عجل له ثواب ذلك في دنياه بالزيادة في ماله
حسنة ينقصون ثواب ما يستحقون فإذا وردوا اآلخرة وردوا على عاجل الحسرة إذ ال 

  .)٢(»لهم هناك
  

  :أقوال المفسرين
في المؤمنين : ، وقيل)٣(ذهب جمهور المفسرين إلى أن هذه اآلية في حق الكفار

���q: ، واختلفوا في معنى جملة)٤(المؤمنين المرائين الذين يريدون بأعمالهم الدنيا
sr�t� أم توكيدية لجملة ،هل هي جملة تأسيسية :��m�pon�  إلى
  :قولين

  

                                                 

 .١٥: هود - ١

 .٥١٥يز للواحدي صالوج - ٢

الضحاك، واختاره النحاس، بدليل  هنزلت في الكفار، قال: اآلية، فقيلمن نزلت هذه اختلف العلماء في - ٣
���{� بدليل اآلية التي بعدها � � � �|� �{��z��y�� �x��w��v� ]أي من أتى منهم بصلة ] ١٦: هود

: وقيل، له في اآلخرة حسنة ه بها في الدنيا، بصحة الجسم، وكثرة الرزق، لكن الئرحم أو صدقة نكاف
ولم ينقص شيئا في الدنيا،  ،المراد باآلية المؤمنون، أي من أراد بعمله ثواب الدنيا عجل له الثواب

 .١٣/ ٩ الجامع ألحكام القرآن: ، انظرألنه جرد قصده إلى الدنيا ؛وله في اآلخرة العذاب

 .٤/٣١٠، وتفسير ابن كثير ١٧/٣٢٧مفاتيح الغيب  - ٤



 ٢٥٢

  :قائلون بالتأسيس، وأدلتهمال: القول األول
أجور  :أي� ��m�pon: المفسرين إلى أن معنى جملة ذهب بعض

في هذه ال ينقصون  :أي� ��sr�q�t: في الدنيا، ومعنى جملة أعمالهم وثوابها
في األولى عائد إلى الدنيا، وفي  �فيها �األعمال التي عملوها، فالضمير المجرور 

، وابن )٢(لوسياآلو، )١(السيوطي :بهذا القولالثانية عائد لألعمال، وممن قال 
    .)٣(عاشور

  

  :وأدلتهم في ذلك
  .األصل حمل الكالم على التأسيس -١
: ففي األولىعلى معنيين  �فيها�مرجع الضمير المجرور  إمكانية حمل -٢

��m�pon مرجعه إلى الحياة الدنيا، وفي الثانية� :��sr�q�
t مرجعه إلى األعمال�. 

 ،التوفية مختصة بمكان األجرب مذكور، كما أن عود الضمير إلى أقر -٣
وهو الدنيا، والثانية باألجر وبيان عدم نقصه، فأصبح واضحاً اختالف 

   .� ��sr�q�t: الدال على التأسيس لجملة الجملتين
  

  :القائلون بالتوكيد، وأدلتهم: القول الثاني
أجور  نوف لهم: أي� �ponm: المفسرين إلى أن معنى أكثرذهب   

في : أي� ��sr�q�t، وما أشبهها ،الهم في الدنيا بسعة الرزق ودفع المكارهأعم
  ، )٤(الطبري :ال بهذا القولـق قد، فتأكدت التوفية بنفي النقص، والدنيا ال ينقص حظهم

                                                 

 .٨/٢٧ر المنثور الد - ١

 .٢٤/  ١٢ روح المعاني - ٢

 .١١/٢٢٢التحرير والتنوير  - ٣

 .١٥/٢٦٢جامع البيان  - ٤



 ٢٥٣

  .)٤(، ومحمد طنطاوي)٣(والشربيني ،)٢(، وابن عادل)١(البغويو
  :ودليلهم في ذلك  
  .ء يؤكد بنفي ضدهوالشي ،توفية األجور هي ضد البخس -١
عائد على الدنيا � ��sr�q�t: في جملة ��r: المجرور الضمير -٢

  .� ��m�pon :كالسابق في جملة
  

  :المناقشة والترجيح
  : هو � ��m�pon :معنى جملةاألقوال في حاصل 

   .المكاره صدقة بسعة الرزق ودفعالأجور أعمالهم في الدنيا ك -١
 .لرياسة وسعة الرزقمن الصحة وا في الدنياما يرزقون  -٢

  
  :� ��sr�q�t :معنى جملةاألقوال في وحاصل 
 . ال ينقصون ثواب ما يستحقون في الدنيا -١

  .تذييل قصد به تأكيد ما سبقه -٢
  . وهم في األعمال ال ينقصون أجرها -٣
عائد في ) r(وضمير  ،التوفية هو بمعنىوعليه فمن قال أن عدم بخسهم   

؛ ��mpon: لجملة توكيد� �tsrq: ل جملةقا ،الدنيا إلىالجملتين 
: في جملة ��r، وهذا استدالل قوي لوال أن الضمير ألنه من تأكيد الشيء بنفي ضده

��sr�q�t � تردد احتمال رجوعه إلى أجر األعمال أو إلى الدنيا، فإن رجع
الضمير إلى األعمال، كان التقدير نوف إليهم أعمالهم في الدنيا، وهم في جزاء 

                                                 

 .٤/١٦٥معالم التنزيل  - ١

 .١٠/٤٥٤اللباب في علوم الكتاب  - ٢

 .٢/٤١السراج المنير  - ٣

 .٧/١٧٦تفسير الوسيط ال - ٤



 ٢٥٤

تأسيسية أفادت معنى��sr�q�t �  : ال ال يبخسون، وعند ذلك تكون جملةاألعم
  . جديداً، وإن رجع الضمير إلى الدنيا فقد سبق أنه يفيد التوكيد بنفي الضد

عدم البخس على  يحملتأسيسية، ف� �sr�q�t: والذي يراه الباحث أن جملة 
ويحمل عدم  ،في الدنيا) جراأل(التكملة لألجر في الدنيا، أو تحمل توفية األعمال على 

األصول فإن الحمل على ، وعند تعارض لئال يكون تكراراً )ألعمالا( البخس على
كما أن عود الضمير في عدم البخس إلى  ،التأسيس أقوى من قاعدة التأكيد بنفي الضد

  . واهللا الموفق أقرب مذكور وهي األعمال قوى جانب الحمل على التأسيس،
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٢٥٥
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 ٢٥٦

�א��B�Cא�ولא��B�Cא�ولא��B�Cא�ولא��B�Cא�ول �� �� �� �
�א���K�7+�6א��N�m+0$$��א���(+��א���K�7+�6א��N�m+0$$��א���(+��א���K�7+�6א��N�m+0$$��א���(+��א���K�7+�6א��N�m+0$$��א���(+�� �� �� �� �

  
ورود الجملة التي تفيد العموم بعد جملة أفادت الخصوص ال ريب أن فيها 
تأكيد للجملة الخاصة وزيادةً في المعنى لم تكن حاصلة من الجملة األولى المفيدة 

  .للخصوص، وعليه فتكون الجملة المفيدة للعموم بعد المفيدة للخصوص جملة تأسيسية
�� :بآية )١(���Á�Â�Ã�Ä�Å��Æ :يةآلنسخ  ال«: قال الفخر الرازي

C� BA�)عد الخاص يثبت زيادة حكم على حكمألن ذكر العام ب ؛)٢ 
  .)٣(»الخاص، من غير أن ينسخه

�×�Í�Î�Ï�Ð�Ñ�Ò�Ó�Ô�Õ�Ö: في قوله تعالى« :لوسيوقال اآل

Ø�Ù�Ú�Û�Ü�Ý�Þß�à�á�â�ã��ä�)أي )٤: علمفيؤاخذكم به  ه اللَّه
وتقديم اإلخفاء على اإلبداء قد مرت اإلشارة ، وال ينفعكم إخفاؤه ،د مصيركم إليهعن

له  كيداًومن إيراد العام بعد الخاص توهذا  ���Ø�Ù�Ú�Û�Ü�Ý�Þ ،إلى سره
   .)٥(»، والجملة مستأنفة غير معطوفة على جواب الشرطوتقريراً

  .)٦(»وهناك إطناب بذكر العام بعد الخاص إلفادة الشمول« :وقال الزحيلي
مثلة الكتاب العزيز في هذا كثيرة، وسأذكر ما يبرز فإذا تقرر ما سبق فإن أ

  : صحة القاعدة وذلك على النحو اآلتي
                                                 

 .١٩٠: البقرة - ١

 .١٩١: البقرة - ٢

 .٣/١٤٤مفاتيح الغيب  - ٣

 .٢٩: آل عمران - ٤

 . ٢/١٢٢: روح المعاني - ٥

 . ٢/٣٠التفسير المنير  - ٦



 ٢٥٧

  

  :ا,ول ا�� �ل

�X�W��mR�S�T�Ul)١(.  
  

  :المعنى العام لآلية
 ،لك اللهم نَخشع ونَذلُّ ونستكين، إقرارا لك يا ربنا بالربوبية ال لغيرك: أي«

وطاعتنا لك في أمورنا كلها مخلصين لك  ،كوإياك ربنا نستعين على عبادتنا إيا
  .)٢(»العبادة

  

  :أقوال المفسرين
أم جملة  ،هل هي جملة تأسيسية ��T�U: اختلف المفسرون في جملة  

  :إلى قولين ���R�S: توكيدية لجملة
  

  :القائلون بالتأسيس، وأدلتهم: القول األول
عبادة فقط، وإنما إلى أن االستعانة ليست مقصورة على ال أكثر المفسرينذهب 

نعبدك ونستعين بك في كل شيء، ومن ذلك العبادة، : فيكون المعنى، في كل األمور
، )٣(الطبريرير ابن ج: وممن قال بذلكتأسيسية، � �UT :فتكون جملة
  .)٨(، وحكاه البغوي)٧(ابن عاشورو ،)٦(، والخازن)٥(والبيضاوي ،)٤(والزمخشري

                                                 

 . ٥: الفاتحة - ١

 .١/١٥٧جامع البيان  - ٢

 .١/١٥٧جامع البيان  - ٣

 .١/٩الكشاف  - ٤

 .١/٦٩أنوار التنزيل  - ٥

 .١/٢٢لباب التأويل  - ٦

 .١/١٨٣التحرير والتنوير  - ٧

 .١/٥٤ معالم التنزيل - ٨



 ٢٥٨

  :ودليلهم في ذلك
يدل على أن االستعانة عامة في كل شيء، ومن ضمن حذف معمول نستعين 
 .ذلك العبادة التي سبق ذكرها

  

  :القائلون بالتأكيد، وأدلتهم: القول الثاني
: المفسرين إلى أن االستعانة نوع من العبادة فحملوا جملة بعضذهب 

�UT وذكر البعض بعد الكل  ،على التوكيد؛ ألن هذا من باب التكرار�
  .)٢(حكاه البغويو، )١(الخازن :االهتمام، وممن قال بهذا القولغرض التوكيد فيه 

: فتكون جملةفي هذا الموطن االستعانة على العبادة معنى أو قصروا 
�UT� نعبدك ونستعين بك على عبادتك، وممن قال بهذا : توكيدية، والمعنى

   .)٤(البيضاوي وحكاه، )٣(ابن عرفة :القول
  

  :المناقشة والترجيح
  :وال المفسرين في اآليةخالصة أق  
  .نعبدك ونستعين بك على عبادتك -١
 .االستعانة نوع تعبد -٢

  .نعبدك ونستعين بك على كل شيء، ومن ضمن ذلك العبادة -٣
  

إما أن يكون معناها نعبدك ونستعين بك � �UT: إن جملةوعليه ف
  .للجملة السابقة على عبادتك، فتقصر االستعانة على العبادة، فتكون توكيد

                                                 

 .١/٢٢لباب التأويل  - ١

 .١/٥٤ معالم التنزيل - ٢

 .١/٩تفسير ابن عرفة  - ٣

 .١/٦٩أنوار التنزيل  - ٤



 ٢٥٩

ن تكون االستعانة ليست مقصورة على العبادة فقط، وإنما في كل األمور وإما أ 
 والعموم مستفاد مننعبدك ونستعين بك في كل شيء ومن ذلك العبادة، : فيكون المعنى

 :فتكون جملةوعلى هذا  ،بعلى مجروراً يذكر أن حقه الذي) U( متعلقحذف 
��UT إلفادتها معنى الشمول تأسيسية�.  

وذلك على التأسيس أولى � ��UT: باحث أن حمل جملةوالذي يراه ال
  : لما يلي

إلفادة معنى الشمول، وهو يحقق معنى االستعانة في كل أمر من األمور : أوالً
  .فيشعر هذا بمزيد خضوع واستكانة للخالق؛ الفتقار المخلوق إليه على وجه الدوام

  .سيس ال التأكيدأن األصل في إيراد العام بعد الخاص أن يفيد التأ: ثانياً
  .تغاير مبنى اللفظين يدل على تغاير معناهما: ثالثاً

األصل في األلفاظ التأسيس، والتوكيد فرع ال يلتفت إليه إال بقرينة : رابعاً
   .صارفة عن إرادة التأسيس

  
  :ا� ��1 ا�� �ل

X�W��mA�B�C�D�E�F�G�H�I�J�K�l)١(.   
  

  :المعنى العام لآلية
غطوا الحق وستروه وقد كتب اهللا  :أي �... ���mA�B�C: قوله تعالى«

   .)٢(»وعدمه فإنهم ال يؤمنون بما جئتهم به ،تعالى عليهم ذلك سواء عليهم إنذارك
وإنما استوى  ،إن الذين كفروا سواء عندهم إنذارهم وعدم إنذارهم«: وقيل

هللا لديهم اإلنذار وعدمه مع أن اإلنذار إنما يواجههم به نبي قوي أمين مؤيد من ا
تعالى؛ ألنهم لما جحدوا نعم اهللا، وعموا عن آياته، وحسدوا رسوله على ما آتاه اهللا 

                                                 

  .٦: البقرة - ١
  .١/٦١تفسير ابن كثير - ٢



 ٢٦٠

من فضله، صاروا بسبب ذلك في حضيض جممعه شعورهم، وبرد فيه إحساسهم،  د
  .)١(»ذ إلى قلوبهم بالغات الحججنفُفال تؤثر فيهم موجعات القول، وال تَ

  

  :أقوال المفسرين
أم توكيدية  ،تأسيسية هل هي جملة� ��J�K: جملةاختلف المفسرون في 

  : إلى قولين ����D�E�F�G�H�I: لمعنى جملة
  

  :القائلون بالتأسيس، وأدلتهم: القول األول
أي  -تأسيسية  -مستأنفة  � ��J�K: ذهب أصحاب هذا القول إلى أن جملة

ن قال بهذا ومم، أنهم ال يؤمنون بما سبق ذكره وبما لم يسبق ذكره من أمور اإليمان
، كما رجح هذا القول صاحب إعراب )٤(، والشوكاني)٣(، واآللوسي)٢(ابن عادل :القول

  . )٥(القرآن
  :ودليلهم في ذلك

؛ والمعنى ال يؤمنون بأي أمر من أمور حذف معمول الفعل يؤمنون -١
، فيكون عموم بعد )٦(»حذف المعمول يدل على العموم«اإليمان، و

 ���D�E�F�G�H�I: الىخصوص، وما تقدم في قوله تع
معناه استوى عندهم اإلنذار وعدمه، وهذا نفي إليمان خاص، وما بعده 

 . عاماً � ��J�K: في قوله

                                                 

  .١/٤٥التفسير الوسيط  - ١
  .١/٣٠٩اللباب في علوم الكتاب  - ٢
  .٥/٥١٣٤روح المعاني  - ٣
  .٦/١٥٣فتح القدير  - ٤
 – اإليمان مؤسسة الرشيد دار ،٢٢/٢٩٢ صافي الرحيم عبد بن محمود قرآن،الجدول في إعراب ال - ٥

  هـ ١٤١٨ الرابعة /ط دمشق
٦
  . ١/٢٦٣خصائص بناء الجملة القرآنية وداللتها البالغية  - 



 ٢٦١

  .األصل التأسيس، وفيه إفادة والتوكيد إعادة -٢
  

  :كيد، وأدلتهمالقائلون بالتو: القول الثاني
���D�E: توكيدية لجملة� ��J�K: ذهب أهل هذا القول إلى أن جملة

F�G�H�I؛ ألن استواء اإلنذار وعدمه هو بمعنى�� :��K�J �  وممن قال
، وتكون )٤(، وسيد طنطاوي)٣(ابن عاشور، و)٢(وابن كثير، )١(بهذا القول أبو حيان

  .سالتيئي هنا فائدة التوكيد
  :ودليلهم في ذلك
مفسرة لمعنى الجملة التي قبلها ومؤكدة  � ��J�K :جملةن داللة السياق؛ أل

  .حيث كان اإلنذار وعدمه سواء، فال يتوقع منهم اإليمانلها، ألنه 
  

  :المناقشة والترجيح
  ، استوى عندهم اإلنذار وعدمه: والتقدير� ��Aخبر  ���D�E :جملة إن 

، ���J�K: هو جملة) A(ويجوز أن تكون هذه الجملة اعتراضية على قوٍل، وخبر 
���J :جملةن فتكو� ��D�E�F�G�H�I :جملة »�A«وإذا اعتبرنا أن خبر 

K� في محل نصب على الحال، أو مستأنفة .  
��D�E: إما أن تكون مؤكدة لمعنى جملة� ��KJ :وعليه فجملة

F�G�H�I ألن استواء اإلنذار وعدمه هو بمعنى ؛� :��J�K�،  وتكون
���J: وهو من دواعي التوكيد، وهذا استدالل صحيح إال أن جملة سفائدة التوكيد التيئي

                                                 

  .١/١٧٠البحر المحيط  - ١
  .١/١٧٤تفسير ابن كثير  - ٢
  .١/١٦٧التحرير والتنوير  - ٣
  .١/٥٠الوسيط التفسير  - ٤



 ٢٦٢

K عموم لحذف المعمول أكثر من ما سبق ذكره من أمور اإليمان، فيها من ال�
أي أنهم ال يؤمنون بما سبق ذكره،  -تأسيسية  -مستأنفة � ��J�K: جملةفتكون 

وزيادة المعنى هو األولى عند تردد االحتمال ما وبما لم يسبق ذكره من أمور اإليمان، 
  .ئه، واهللا الموفقلم نجد قرينة تدل على قصر المعنى العام على بعض أجزا

  
  :ا�� �ل ا� ���

 X�W��mA�B��C∗E�F�G�H�I�∗�K�L�M�N�O�∗�
Q�R�S�Tl)١(.   

  

 :المعنى العام لآلية

���E، سعد المصدقون ونالوا البقاء في الجنة ���A�B�C: قوله تعالى«
F�G�H�I� ساكنون ال يرفعون أبصارهم عن مواضع سجودهم ،��K�L�
M�O�N شرع من قول وفعلعن كل ما ال يجمل في ال� ،��Q�R�S�

T� ٢(»دونؤللصدقة الواجبة م(.  

  :أقوال المفسرين
  هل تحمل على معنى زكاة  ���Q�R�S�T: ملةـاختلف المفسرون في ج

أم تحمل على معنى تربية النفس وتطهيرها من الذنوب  ،األموال فتكون جملة تأسيسية
   :إلى قولين� ��K�L�M�O�N: فتكون جملة توكيدية لجملة

  

  :القائلون بالتأسيس، وأدلتهم: القول األول

                                                 

 .٤-١: مؤمنونال - ١

 .٧٤٣الوجيز للواحدي ص - ٢



 ٢٦٣

على � �K�L�M�O�N: المفسرين إلى حمل جملة جمهورذهب 
على ما � ��Q�R�S�T: ، وجملةفي الشرع من قول وفعل يقبحكل ما 

، وممن قال صدقة؛ فتكون هذه الجملة تأسيسيةاليخرج من المال من الزكاة الواجبة أو 
ابن و، )٤(، وابن عجيبة)٣(، وابن كثير)٢(، والخازن)١(ابن جرير الطبري :بهذا القول

  .)٦(، ومحمد سيد طنطاوي)٥(عاشور

  :وأدلتهم في ذلك
  .الحمل على التأسيس واالستقالل أولى من غيره -١
األصل أن ينصرف اللفظ إلى المعنى الشرعي، والزكاة معلومة أنها في  -٢

  .ةابتداء بمكة ثم حددت األنصبة في المدين توقد شرع ،المال
  

  :القائلون بالتأكيد، وأدلتهم: القول الثاني
المفسرين إلى أن الزكاة المقصودة في اآلية هي زكاة النفوس  بعضذهب 

  : توكيدية لجـملة� ��Q�R�S�T: والتطهر من درن الذنوب، وعليه فجملة
�K�L�M�O�N � ،٨(، وابن عطية)٧(وممن قال بهذا القول الزمخشري(، � �

                                                 

 .١٩/١٠جامع البيان  - ١

 .٥/٣٢لباب التأويل  - ٢

 .٥/٤٦٢تفسير ابن كثير  - ٣

 .٥/٤البحر المديد  - ٤

 .١٨/٥التحرير والتنوير  - ٥

 . ١٠/١٣التفسير الوسيط  - ٦

 .٣/١٧٩الكشاف  - ٧

 .٤/١٦٧المحرر الوجيز  - ٨



 ٢٦٤

  .)٤(، وجوزه الخازن)٣(، والشنقيطي)٢(بيني، والشر)١(وأبو حيان
  :وأدلتهم في ذلك

  .أن هذه السورة مكية، والزكاة إنما فرضت بالمدينة -١
��m: كقوله تعالى ،المعروف في زكاة األموال أن يعبر عن أدائها باإليتاء -٢

n�)٥(، وقوله: �LK�)لم  وهذه الزكاة المذكورة هنا ،ونحو ذلك ،)٦
فدل على أن هذه � �Q�R�S�Tء، بل قال تعالى فيها يعبر عنها باإليتا

الزكاة أفعال المؤمنين المفلحين، وذلك أولى بفعل الطاعات، وترك المعاصي من أداء 
 .مالال

، وهنا لم أن زكاة األموال تكون في القرآن عادة مقرونة بالصالة، من غير فصل -٣
  .تقرن فدل على أنها غيرها

  

  :المناقشة والترجيح
��R�Q�S:قوله تعالى أقوال المفسرين في معنى الزكاة فيتنحصر 

T في أربعة أقوال�:  
 .القدر الذي يخرجه المزكي من النصابوهي لصدقة الواجبة ا -١

 .زكاة النفس من الشرك والدنسو ،العمل الصالحمن الفضائل  -٢

  .األموال الصدقة ال زكاة النصب المعينة في -٣
  لزكاة اتأسيسية حمل � �SRQT: أن جملةوعليه فمن قال  

                                                 

 .٦/٣٦٦البحر المحيط  - ١

 .٢/٤٥٠السراج المنير  - ٢

 .٥/٣٠٧أضواء البيان  - ٣

 .٥/٣٢لباب التأويل  - ٤

 .٤٣: البقرة - ٥

 .٧٣: األنبياء - ٦



 ٢٦٥

) المؤمنون(وكانت صدقة؛ ألن هذه السورة  ،المقصودة هنا على التي تخرج من المال
من قال بأن الزكاة و ، أي نزلت قبل فرض الزكاة ذات األنصبة المحددة،مكية

: المقصودة في اآلية هي زكاة النفوس والتطهر من درن الذنوب كما في قوله تعالى
�`�a�b�c�∗�e�f�g�h�)هي بمعنى اآلية قبلها فتكون جملة  :قال ،)١

  :توكيدية بثالث قرائن
أن هذه السورة مكية، بال خالف، والزكاة إنما فرضت بالمدينة كما : األولى 

قبل فرض زكاة  تنزل ��TSRQ :فدل على أن قوله ،هو معلوم
 .األموال المعروفة، فدل على أن المراد به غيرها

أن يعبر عن أدائها باإليتاء كقوله : ي زكاة األموالأن المعروف ف: الثانية
وهذه الزكاة لم  ،ونحو ذلك، )٣(��K�L :وقوله ،)٢(��m�n: تعالى

فدل على أن هذه � �TSRQ :يعبر عنها باإليتاء، بل قال تعالى فيها
أفعال المؤمنين المفلحين، وذلك أولى بفعل الطاعات، وترك المعاصي من  هي الزكاة
 .مالالأداء 

أن زكاة األموال تكون في القرآن عادة مقرونة بالصالة، من غير : الثالثة
   .)٤(»فصل

لكن اعتبار الزكاة بمعنى تزكية النفس أعم من اإلعراض عن اللغو؛ ألنها 
تشمل عمل الصالحات، وترك المعاصي والمحرمات، فيكون من باب ذكر العام بعد 

ين الجمل دل على التغاير في المعنى، كما أن التعاطف ب الخاص، وهو يفيد التأسيس،
  .واهللا أعلم

                                                 

 .١٠، ٩ :الشمس - ١

 .٤٣: البقرة - ٢

 .٧٣: األنبياء - ٣

 .٥/٣٠٧أضواء البيان  - ٤



 ٢٦٦

B�Cא�B�Cא�B�Cא�B�C4.�54.�54.�54.�5א�א�א�א�����א�� �� �� �� �
�kن�دل����Zא��k7+�6ن�دل����Zא��k7+�6ن�دل����Zא��k7+�6ن�دل����Zא������7+�6א��o�N�pdزא��o�N�pdزא��o�N�pdزא��o�N�pdز �� �� �� �

  

الحمل على الحقيقة، وال يؤخذ بالمجاز إال إذا تعذر الحمل على الحقيقة  األصل  
أو عند وجود قرينة وعالقة تدل عليه، وهذه قاعدة عند األصوليين والمفسرين 

  .وغيرهم
  .)١(»يجب حمل نصوص الوحي على الحقيقة«: ةنص القاعد

، وال يجوز العدول به ةاألصل في الكالم أن يحمل على الحقيق :شرح القاعدة
، فإذا تنازع المفسرون في تفسير آية فمنهم من يحمل األلفاظ على حقائقها، نهاع

الصواب هو قول من حمل على الحقيقة، ومن يحملها على مجازها، وومنهم من 
امتناع إرادة  مععلى المجاز لم يقبل منه إال بقرينة تصلح لنقلها عن حقيقتها حملها 
  .)٢(الحقيقة

  :المجاز عند العلماء
اختلف العلماء في جوازه من عدمه في اللغة وفي القرآن، والخالف في ذلك 

القرآن فالذي ال تجوز مخالفته أن آيات ي وعلى قول من أجاز وقوعه ف، )٣(مشهور
ائل الغيب كالجنة والنار والميزان والصراط ونحوها، وأخبار األمم الصفات، ومس

  .البائدة ال يدخلها المجاز البتة، وكل من ادعى فيها المجاز فهو في دعواه مبطل

                                                 

عبد / د: تحقيق، ٢٣٦/ ١البرهان في أصول الفقه، عبد الملك بن عبد اهللا الجويني أبو المعالي  - ١
، ٣/١٩٦هـ، وشرح الكوكب المنير ١٤١٨الرابعة /المنصورة، ط -العظيم محمود الديب، الوفاء

 .١/٣٨٧قواعد الترجيح عند المفسرين و

 .، بتصرف١/٣٨٨المصدر نفسه  - ٢

: ازه الجمهور، انظر، وأجة والقرآن كابن تيمية وابن القيم وغيرهماالمانعين وقوعه في اللغ - ٣
 . ١/١٩١وشرح الكوكب ١/٤٤٧لالمحصو



 ٢٦٧

  : أقوال العلماء في تقرير القاعدة
ظاهره ال  )١(���Ì�Í�Î�Ï�Ð�Ñ�Ò :تعالى قوله« :الرازيالفخر قال 

  أقصى ما في الباب أنه جاء هذا اللفظ بمعنى االستقبال في وه تحملنا ما ال قدرة لنا علي
  .)٢(»بعض وجوه االستعمال على سبيل المجاز إال أن األصل حمل اللفظ على الحقيقة

هو : قيل: )٣(��BA: في تفسير قوله تعالى« :قال أبوبكر بن العربي
الحقيقة إلى  عبر به عن دمشق، أو جبالها، أو مسجدها، وال يعدل عن: حقيقة، وقيل

   .)٤(»المجاز إال بدليل
، إن اللمس حقيقة في المس باليد، وفي الجماع مجاز أو كناية« :قال الصابوني

واألصل حمل الكالم على حقيقته، وال يعدل عن الحقيقة إلى المجاز إال عند تعذر 
 ، وعليه فسأقوم بضرب األمثلة التي خالفت القاعدة بقرائن يكون الحمل)٥(»الحقيقة

  :فيها على التأسيس أولى من حمله على الحقيقة المفيدة للتأكيد
  

  :ا�� �ل ا,ول
X�W��mA�B�C�D�E�F�G�H�I�J�K�L�MN�O�P�

QR�S�T�U�V�W�X�Y�[Z�\�]�̂�_�

`�a�cb�d�f�e�g�h�ij�k�l�m�nl)٦(.   
  

   :المعنى العام لآلية

                                                 

 .٢٨٦: البقرة - ١

 .٧/١٢٣مفاتيح الغيب  - ٢

 .١: التين - ٣

 .٤/٤١٤أحكام القرآن  - ٤

 .٢٢٤/  ١روائع البيان في تفسير آيات األحكام  - ٥

 .١٩٥:آل عمران - ٦



 ٢٦٨

���D�Eأجاب دعاءهم وأعطاهم ما سألوه  :يعني ���CBA: قوله تعالى« 

F�G�H�I�� ال أحبط عملكم أيها المؤمنون بل أثيبكم عليه من ذكر أو  :أي
  بمعنى  :وقيل ،صرة والمواالةـدين والنـيعني في ال ��O�P�Q ،ىنثأ

   .والعقاب على المعصية ،بعضكم كبعض في الثواب على الطاعة :الكاف أي
�ZYXWVUTS� أوطانهم  المهاجرين الذين هجروا :أي

فخرجوا  �ومتابعتهم رسول اهللا  ،المشركون بسبب إسالمهم ذاهمآو ،وأهليهم
 :ومعنى، وتركوا أوطانهم وعشائرهم هللا ورسوله ،مهاجرين إلى اهللا ورسوله

�ZY�  في طاعتي وديني وابتغاء مرضاتي وهم المهاجرون الذين أخرجهم
هللا المشركون من مكة فهاجر طائفة إلى الحبشة وطائفة إلى المدينة قبل هجرة رسول ا

 ،المدينة رجع إليه من كان هاجر إلى الحبشة من المسلمينإلى وبعد هجرته  �
 �^_�[�يعني وقاتلوا العدو واستشهدوا في جهاد الكفار �]\�

��a�cb�d�è��ها لهم وألغفرنَّ ،ألمحون عنهم ذنوبهم :يعني

f�g�h�i�  يعني ذلك الذي أعطاهم من تكفير سيئاتهم وإدخالهم الجنة ثواباً من
وهذا تأكيد لكون ذلك الثواب الذي  ��k�l�m�nفضل اهللا وإحسانه إليهم 

  .)١(»أعطاهم من فضله وكرمه ألنه جواد كريم
  

  :أقوال المفسرين
أم  ،هل هي جملة تأسيسية ���U�V�W: اختلف المفسرون في جملة

  :إلى قولين ��TS: تأكيدية لجملة

                                                 

 .١/٤٦٩،٤٧٠لباب التأويل  - ١



 ٢٦٩

  :القائلون بالتأسيس، وأدلتهم: القول األول
��U�V: المفسرين إلى أن اإلخراج من الديار في جملة جمهور ذهب  

W� اناً، وقد ما الهجرة فتكون بطوع المهاجر أحييقتضي القسر على الخروج، أ
��U�V: وهي هجر الشرك، وبذلك تحمل جملة ،تحمل الهجرة على معنى مجازي

W� ٢(، والرازي)١(ابن جرير الطبري :على التأسيس، وممن قال بهذا القول( ،
، )٧(، وأبو السعود)٦(وأبو حيان، )٥(، وابن كثير)٤(، والبيضاوي)٣(والقرطبي
  .)٨(واآللوسي

  :ودليلهم في ذلك
  .األصل الحمل على التأسيس ال التأكيد -١
 .الحمل على المجاز الذي فيه إفادة أولى من اإلعادة -٢

 .العطف المفيد للتغاير بين الهجرة واإلخراج -٣

ينة على أنهم هجروا الشرك والمحرمات مجيء اإلخراج بعد الهجرة قر -٤
 .فأخرجهم الكفار

  .)٩(أن الهجرة بمعنى هجر المحرمات �ورود الحديث عن رسول اهللا  -٥
                                                 

 .٧/٤٩٠جامع البيان  - ١

 .٩/٤٧٠مفاتيح الغيب  - ٢

 .٤/٣١٩أحكام القرآن  الجامع - ٣

 .٢/١٣٤ أنوار التنزيل - ٤

 .٢/١٩١تفسير ابن كثير  - ٥

 .١١٧، ٣/١١٦البحر المحيط  - ٦

 .٢/٢٣ إرشاد العقل السليم - ٧

 .٤/١٦٩روح المعاني  - ٨

المسلم من سلم المسلمون من لسانه « :قال �عن النبى  رضى اهللا عنهما بد اهللا بن عمروعن ع - ٩
، باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه صحيح البخارى »من هجر ما نهى اهللا عنهوالمهاجر  ،ويده
 ).١٠: (رقم ١/٢٣ويده 



 ٢٧٠

  :كيد، وأدلتهمالقائلون بالتو: القول الثاني
هي بمعنى  ���U�V�W: ذهب هذا الفريق من المفسرين إلى أن جملة

   :كل من قال بهذا القول، وممن ��TS: الهجرة، فتكون جملة توكيدية لجملة
  .)٣(وأبو السعود ،)٢(وحكاه أبو حيان ،)١(البغوي

  :ودليلهم في ذلك
أن الهجرة ال تكون إال قسراً كاإلخراج من الديار، وإن وجد االختيار فهو نادر 

  . ال حكم له
  

  :المناقشة والترجيح
  :خالصة أقوال المفسرين في الذين هاجروا كاآلتي

  .اضطراراً جروا أوطانهم وأهليهمن الذين هوالمهاجر -١

  .�الذين اختاروا المهاجرة من أوطانهم في خدمة الرسول  -٢

، فالهجرة والمهاجرة كالهما بمعنى الترك وقد المراد هاجروا الشرك وتركوه -٣
  .يكون لألوطان كما هو ظاهر، وقد يحمل على هجر المحرمات

 :ارهم كاآلتيوخالصة أقوال المفسرين في الذين أخرجوا من دي

  .واضطرارالذين أخرجوا من ديارهم قسر  -١
  .قريش من ديارهم بمكة مشركواهم المهاجرون الذين أخرجهم  -٢
  

���U�V: الخروج من الديار هو بمعنى الهجرة، قالوا جملةأن فالذين قالوا 

W� توكيدية لجملة: �TS� ًواستدلوا بأن الهجرة ال تكون إال قسرا ،
  . اركاإلخراج من الدي

                                                 

 .٢/١٥٤ معالم التنزيل - ١

 .١١٧، ٣/١١٦البحر المحيط  - ٢

 .٢/٢٣ إرشاد العقل السليم - ٣



 ٢٧١

أن ذلك يحدث غالباً لعدم القدرة على إقامة اإلسالم في بلد الكفر  :والجواب
فيكون القسر بإخراج الكفار له أو بالوجوب الشرعي إلقامة دين اهللا تعالى، وقد يهاجر 

  .اختياراً
وأما الذين حملوا جملة وأخرجوا على التأسيس، فاعتبروا الهجرة خروج 

على المجاز، وهو هجر الشرك  ��T: اختياري أو حملوا معنى جملة
والمحرمات يدعم هذا المعنى النص النبوي الذي سبق وداللة السياق، وهي أنهم لما 
هجروا الشرك أخرجهم الكفار قسراً، وهذا المعنى المجازي قد جعل جملة اإلخراج 
تأسيسية، وعليه فالذي يرجحه الباحث هو أن الهجرة مقصود بها المجاز وهو هجر 

   .ك والمحرمات بداللة النص وقرينة السياق، كما أوضحته سابقاً، واهللا أعلمالشر
  

  :ا� ��1 ا�� �ل
X�W�md�e�f�g�h�i�j�k�lm�n�o�p�qr�

s�t�u�v�w�xl)١(.  
  

  :المعنى العام لآلية
: أي ���i�j�k ،خلقنا لكم � �d�e�f�g�h: قوله تعالى«

 � ��n�o ،لحسنةوما تتجملون به من الثياب ا: أي ��l ،يستر عوراتكم
لصاحبه إذا أخذ به أو خير  ��qp ،ستر العورة لمن يتقي اهللا فيواري عورته: أي

وذلك أن جماعة من المشركين كانوا يتعبدون بالتعري وخلع الثياب في  ،من التعري
ستر : من فرائضه التي أوجبها بآياته يعني: أي ���s�t�u�v ،الطواف بالبيت

  .)٢(»لكي يتعظوا ���w ،العورة

                                                 

 .٣٦:األعراف - ١

 .١/٣٩٠الوجيز للواحدي - ٢



 ٢٧٢

  :أقوال المفسرين
  يسية أم ـملة تأسـهل هي ج� ��n�o: ملةـمفسرون في جـاختلف ال

  :إلى قولين ���f�g�h�i: توكيدية لجملة
  

  :القائلون بالتأسيس، وأدلتهم: القول األول
: أي� ��kj�i�h�g�f: المفسرين إلى أن جملة جمهورذهب 
لى المجاز، وهو محمولة ع� �o�n: ، وجملةيستر عوراتكملباسا حقيقياً 

تأسيسية، وهذا أسلوب � ��n�o: اإليمان، واألعمال الصالحة، فتكون جملة
، وممن )١(��Z�Y]�\[�: يستخدمه القرآن كثيراً مثل قوله تعالى

، )٥(، والزمخشري)٤(، والماوردي)٣(والثعلبي، )٢(أبو الليث السمرقندي :قال بهذا القول
  .)٩(، والشوكاني)٨(حيانوأبو ، )٧(، وحكاه الرازي)٦(والبيضاوي
على ما يتقى به الحرب، وخاصة على � �o�n :تحمل جملة: وقيل

   :كل من تأسيسية، وممن قال بهذا القول� �o�n: فتبقى جملة )١٠(قراءة النصب
                                                 

 .١٩٧:البقرة - ١

 .١/٥٢٥بحر العلوم  - ٢

 .٤/٢٢٦الكشف والبيان  - ٣

 .٢/٢١٤النكت والعيون  - ٤

 .٢/٩٣الكشاف  - ٥

 .٣/١٤أنوار التنزيل  - ٦

 .١٤/٤٣،٤٤مفاتيح الغيب  - ٧

 .٤/٢٨٤البحر المحيط  - ٨

 .٢/٢٨٧فتح القدير  - ٩

اتحاف فضالء البشر في القراءات : ، انظرنافع، وابن عامر، والكسائي، وأبو جعفر اءةقروهي  - ١٠
/ بيروت، ط -، دار الكتب العلمية٢٨١ربعة عشر، شهاب الدين أحمد بن محمد الدمياطي صاأل

 .م ١٩٩٨هـ ١٤١٩ األولى



 ٢٧٣

  .)٥(، والرازي)٤(الزمخشري، و)٣(الثعلبي، وحكاه )٢(، وابن عاشور)١(ابن جزي

  :ودليلهم في ذلك
 .تغاير المعنىأن األصل الحمل على  -١

���Y�Z: أن القرآن يعبر عن التقوى بمعانٍ مجازية كقوله تعالى -٢

: فكما عبر عن التقوى بالزاد عبر عنها هنا باللباس فقال� [�\�]
�n�o �.   

 .إذا أفاد المجاز معناً جديداً حمَل عليه إذا احتمله السياق ودل عليه النص -٣

 ��n�o� ،��qp: داللة السياق، فقد قال اهللا تعالى بعد قوله -٤
ومعلوم أن اإلشارة كالضمير فاألصل أن يعود إلى أقرب مذكور، فلو دل 

  . على اللباس الحقيقي للجسم، فال مبرر للخيرية والتفاضل بين اللباسين
  

  :القائلون بالتأكيد، وأدلتهم: القول الثاني
محمولة على الحقيقة، � ��n�o: المفسرين إلى أن جملة بعضذهب 
���f�g: توكيدية لجملة� ��n�o: فتكون جملةالجسم الذي يستر  وهو اللباس

kjih�)٨(لماورديوحـكاه ا، )٧(ذا القول الواحديـبه ، وممن قال)٦(،   
   ،)٨(لماورديا

                                                 

 .١/٣٩٢التسهيل لعلوم التنزيل  - ١

 .٨/٥٨التحرير والتنوير  - ٢

 .٤/٢٢٦الكشف والبيان  - ٣

 .٢/٩٣الكشاف  - ٤

 .١٤/٤٣،٤٤مفاتيح الغيب  - ٥

 .١٩٧:البقرة - ٦

 .١/٣٩٠ للواحديالوجيز  - ٧

 .٢/٢١٤النكت والعيون  - ٨



 ٢٧٤

  .)٤(الشوكانيو ،)٣(، والثعلبي)٢(وأبو حيان، )١(والرازي
  :ودليلهم في ذلك

إلى والحمل عليها يؤدي إلى التوكيد، وقد يؤدي األصل الحمل على الحقيقة، 
التأسيس بدون المجاز إذا حملنا لباس التقوى على لباس الحرب أو غيره إال أنه ال 

  .مسوغ لذلك هنا
  

  :المناقشة والترجيح
  .أنه اللباس الذي يستر العورة :���f�g�h�i المفسرين في قول

  :فقد كانت على طريقتين� ��n�o: وأما أقوالهم في قوله
   :حقيقة قال هومن حمل لباس التقوى على ال: األولى

   .فيكون بنفس معنى األول ستر العورة لمن يتقي اهللا فيواري عورته -١
  . في الحرب عند الجهاد )٦(والمغافر )٥(ما يلبس من الدروع والجواشن -٢
  .لباس الصوف والخشن من الثياب لما فيه من التواضع هللا -٣
  .الملبوسات المعدة ألجل إقامة الصلوات -٤
  .به الحر والبرد ما يتَّقَى -٥

  :من حمل لباس التقوى على المجاز: الثاني
 .الخشية من اهللا تعالى -١

                                                 

 .١٤/٤٣،٤٤مفاتيح الغيب  - ١

 .٤/٢٨٤ البحر المحيط - ٢

 .٤/٢٢٦الكشف والبيان  - ٣

 .٢/٢٨٧فتح القدير  - ٤

 لسان العرب :انظر ،الدرع: ، وقيلاسم الحديد الذي يلبس من السالح :وهو جوشن، جمع: الجواشن - ٥
 .٨٨/ ١٣ العرب

للحرب زرد ينسج من الدروع على قدر الرأس يلبس تحت القلنسوة  ، وهوغفرم معج: المغافر - ٦
 .٦٥٦/  ٢المعجم الوسيط : انظر. ويطلق عليه الخوذة، أوالبيضة



 ٢٧٥

  .العمل الصالحواإليمان  -٢
  .السمت الحسن -٣
   .العفاف -٤
  .لباس الورع واتقاء معاصي اهللا -٥
 .لباس التقوى الحياء -٦

  

يدية على المالبس الحقيقية للجسم قال هي جملة توك� ��n�o: فمن حمل جملة 
  .، وهذا ما يفيده المعنى اللغوي للباس التقوى���f�g�h�i: لجملة

محمولة على المجاز، حمل معنى لباس  ��n�o: ومن قال أن جملة
 � �on: جملة فكانت عندهالتقوى على اإليمان، واألعمال الصالحة، 

على هذا القول ألن الحمل على المجاز إن أفاد التأسيس حمل عليه، و ؛تأسيسية
�]���Y�Z: قال تعالىكما لداللة القرآن على هذا المعنى المفسرين  هورجم

كما أن داللة السياق بعد ذكر لباس التقوى دلت على خيرية هذا ، )١(�[�\
اللباس؛ فلو كان هو اللباس الحقيقي مثل السابق فال وجه للخيرية، وعليه فداللة 

ع من القرآن إضافة إلى النصوص على إرادة المعنى المجازي من التقوى في مواض
واهللا داللة السياق، ترجح لدي الباحث الحمل على المجاز الموافق إلرادة التأسيس، 

  . الموفق
  
  
 

  

  

  

  

  

                                                 

 .١٩٧ :البقرة - ١
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��ولولولولא��B�Cא�א��B�Cא�א��B�Cא�א��B�Cא �� �� �� �

�9��Mאe!�N�-01*א��=א��=א��=א��=%��0+	��+8*e!�N�-01�9א��M
%��0+	��+8*e!�N�-01�9א��M
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تمكين الشيء في النفس وتقويته، : سبق في الباب األول أن عرفنا التوكيد بأنه
كيد بار عنه، والمراد هو توكيد الحكم ال تووإماطة الشبهات عما أنت بصدد اإلخ

د مقصوراً على توكيد الجملة ؛ فيكون نظرنا في التوكيكيد المسند، وال توالمسند إليه
 بجملة أخرى تثبتُ المراد في نفس السامع بإعادتها بنفس لفظها ومعناها، أو بمرادفها،
وفي هذا المطلب سيتناول الباحث التكرار لأللفاظ وترجيح المعنى المفيد للتوكيد من 

 : خالل األمثلة اآلتية

  

  :ا�� �ل ا,ول
X�W��mÂ�Ã�Ä�Å�ÆÇ�È�É�Ê�Ë�Ì�Í�Î�∗�Ð�Ñ�Ò�

Ó�Õ�Ô�Ö×�Ø�Ù�Ú�Û�∗�A�B�C�DE�F�G�H�I�J�K�

L�M�N�O�P�Q�R�l)١(.  
  

  :المعنى العام لآلية
يقال هبط فالن أرض كذا ووادي��Â�Ã�Ä�Å�ÆÇ��  : قوله تعالى

من الجنة هو  دمَآلأن المخرِج ثناؤه  أبان هذا القوُل من اهللا جل، وقد به كذا، إذا حّل
سبيل التسبب، إبليس كان على  اإلخراج إلى اهللا جل ثناؤه، وأن إضافة

�ÎÍÌËÊÉÈ� لهم في األرض  :، والمعنىهو موضع االستقرار أن
ولكم فيها بالغ إلى  ���Ì��ÎÍ :وكذلك قوله، بأماكنهم ومستقرهم مستقرا ومنزالً

 :، قيلأخذ وقَبِل :أي ��Ð�Ñ�Ò�Ó�Õ�Ô�Ö، وقيل إلى قيام الساعة، الموت
ا، فتاب اهللا عليه بق فلقَّى اهللا آدمله بوكلمات توبة، فتلقَّاها آدم من ربه وأخذها عنه تائب

                                                 

١
  .٣٨ -٣٦: البقرة - 



 ٢٧٩

��A�B، هو التواب على من تاب إليه من عباده المذنبين� ��Ú�Ù�Ø�Û، إياها

C�D�E�،هبوط آدم ت اآلية ودلّ والهبوط سبق ذكره في اآلية السابقة ا على أنأيض
، د، بجمع اهللا إياهم في الخبر عن إهباطهموزوجته وعدوهما إبليس، كان في وقت واح

��F�G�H�I�J�K�L�M�N�O�P�Q�R البيان والرشاد :الهدى�، 
وال هم يحزنون يومئذ على ما خلّفوا  ،فمن اتبع رسلي فهم آمنون من عقاب اهللا: أي

  .)١(بعد وفاتهم في الدنيا
  

  :أقوال المفسرين
أم  ،جملة تأسيسية الثانية، هل هي� �B: المفسرون في جملة اختلف
  : األولى إلى قولين� ��B: توكيدية لجملة

  

  :القائلون بالتأسيس، وأدلتهم: القول األول
���Â�Ã: المفسرين إلى التفريق بين الهبوطين فحملوا جملة بعضذهب   
Ä�Å��Æ� على الهبوط من الجنة إلى سماء الدنيا، وحملوا جملة :�A�B�

C�D�  الدنيا إلى األرض، فتغاير المعنى لديهم الثانية على الهبوط من سماء
وحكاه ، )٢(ابن كثير: فحملوا الجملة الثانية على التأسيس، وممن قال بهذا القول

  .)٦(، وضعفه أبو حيان)٥(، وابن الجوزي)٤(القرطبي، و)٣(البغوي
  ليعلق عليه  قص األمر بالهبوط أوالًوقع التأسيس الختالف المتعلق، فقد : وقيل

                                                 

١
  .، بتصرف يسير٥٥١-١/٥٣٤جامع البيان  - 

٢
  . ١/٢٤١تفسير ابن كثير  - 

٣
  .١/٨٦معالم التنزيل  - 

٤
  .١/٣٢٧لجامع ألحكام القرآن ا - 

٥
  . ١/٧٠زاد المسير  - 

٦
  .١/٢٧٠البحر المحيط  - 



 ٢٨٠

 ثانية ليعلق عليه معنى آخر هو ما هصَثم قَ، ون بعضهم لبعض عدوهو كو معنى
 ،ترتب على الهبوط من تفصيل لحال المخاطبين، وانقسامهم إلى مهتدين وضالين

  .)٣(سيد طنطاوي :قال به، و)٢(والبيضاوي ،)١(القرطبي: حكا هذا القولوممن 
  :وأدلتهم على ذلك  

  .بينهماالمعنى  تغاير في الجملتين يدل على اختالف المتعلق  -١
  .السياق يدل على وجود هبوطين  -٢

  

  :القائلون بالتوكيد، وأدلتهم: القول الثاني
 ،إلى أن جملة الهبوط الثاني هي عين الجملة األولى جمهور المفسرينذهب   

، )٥(، وابن جرير الطبري)٤(مقاتل :، وممن قال بهذا القولإنما كرر الهبوط توكيداًو
أبو ، و)١٠(، والبيضاوي)٩(والقرطبي، )٨(الرازي، و)٧(مخشري، والز)٦(البغويو

  .)١٤(، وحكاه ابن الجوزي)١٣(ابن عاشورو، )١٢(، واآللوسي)١١(حيان

                                                 

١
  .١/٣٢٧الجامع ألحكام القرآن  - 

٢
  .١/٣٠١أنوار التنزيل  - 

٣
  .١/٦٣: التفسير الوسيط - 

٤
  .١/٤٣تفسير مقاتل  - 

٥
  .١/٥٤٨جامع البيان  - 

٦
  .١/٨٦معالم التنزيل  - 

٧
  .١/١٢٨الكشاف  - 

٨
  .٣/٢٥غيب مفاتيح ال - 

٩
  .١/٣٢٧الجامع ألحكام القرآن  - 

١٠
  .١/٣٠١أنوار التنزيل  - 

١١
  .١/٢٧٠البحر المحيط  - 

١٢
  .١/٢٣٩روح المعاني  - 

١٣
  .١/٣٢٠التحرير والتنوير  - 

١٤
  . ١/٧٠زاد المسير  - 
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  :وأدلتهم على ذلك
كيد حاصلة بمجرد ولتلوإفادته ، قول واحد كرر مرتين لربط الكالمأن الجملتين 

  .)١(إعادة اللفظ
   

  :المناقشة والترجيح
  :رين في تكرار الهبوطخالصة أقوال المفس

والثاني من السماء  ،السماء إلىحدهما من الجنة أ ،آدم أهبط إهباطينأن  -١
 . األرض إلى

���Ä: وذلك قوله ����Â�Ãالتكرير لمجرد اتصال ما تعلق بمدلول  -٢
Å�ÆÇ��، وقوله :��F�G�H��Iوال يخفى إفادته للتوكيد� ،.   

 ���Ã: بالمتعلق قال جملةفمن فرق بين الهبوطين في المعنى أو فرق 
الثانية للتأسيس؛ ألن اختالف المتعلق يدل على اختالف الجمل، واألصل الحمل على 

  .تغاير المعنى
قول واحد كرر الجملتين وأما من حمل التكرار على التوكيد، فقد استدل بأن  

جيه لما وإن اختلف التو لتأكيد حاصلة بمجرد إعادة اللفظلوإفادته ، مرتين لربط الكالم
، كما أن المتعلق كله دل على أن الهبوط في الجملتين إلى األرض ال إلى بعد الهبوط
   .مكان سواه

الهبوط األول غير الثاني فاألول من الجنة إلى  قال أن أن من :ويرى الباحث
  :فهو ضعيف من وجهينوالثاني من سماء الدنيا إلى األرض  ،سماء الدنيا

فلو كان  ،)١(����È�É�Ê�Ë :ل في الهبوط األولقا اهللا تعالى أن :أحدهما
���È�É�Ê :كان االستقرار في األرض إنما حصل بالهبوط الثاني لكان ذكر قوله

Ë�Ì�Í�Î�� عقيب الهبوط الثاني أولى.   

                                                 

١
  .١/٣٢٠التحرير والتنوير  - 



 ٢٨٢

عائد  ����C والضمير في ���B�C :أنه قال في الهبوط الثاني :وثانيهما
، وبذلك فيرى الباحث أن الحمل نةوذلك يقتضي كون الهبوط الثاني من الج ،إلى الجنة

إعادة األمر لتغير متعلقه ال يحيل على التأسيس هنا ضعيف لما سبق ذكره، كما أن 
أنه من الجنة إلى األرض، يؤيد ذلك ما قاله اإلمام الرازي على  معنى األمر بالهبوط

ب إن الهبوط الثاني هو بمعنى األول ولكن آدم وحوى ظنا أن طل« :إثر ذكر الهبوط
هبوطهما قد نسخ بتوبة اهللا عليهما، فأعيد األمر بالهبوط إلزالة اللبس الذي وقعا فيه، 

  .)٢(»كيدفتكرار الجملة للتو ����B: وهذا ال يقتضي تغاير المعنيين لجملة
 اختلفاألولى، ولو  ��B: الثانية توكيدية لجملة���B: ن جملةإوعليه ف

ل على أن هبوطهم إلى دار بلية يتعادون األول د فاإلهباط متعلق كل أمر بالهبوط؛
أشعر بأنهم أهبطوا للتكليف فمن و إلى نفس المكان الثانياإلهباط و ،وال يخلدون ،فيها

مع عدم  ��Bكيد بتكرار لفظ ، وقد حصل التوومن ضل هلك ،اهتدى الهدى نجا
   .تغير المعنى، واهللا أعلم

  
  :ا� ��1 ا�� �ل

 X�W�mt�u�v�w�x�y�z�{�|�}�~���¡�¢�
£�¤�¥�¦�§�¨�©�ª�«�¬�®¯��°
±�²�³�´�µ�¶�¸¹�º�»�¼�½�¾�¿l )٣(.   

  

  :المعنى العام لآلية

                                                                                                                                                 

١
  .٣٦: البقرة - 

٢
  .، بتصرف٣/٢٥مفاتيح الغيب  - 
 .٩٤:النساء - ٣



 ٢٨٣

���w ،يا أيها الذين صدقوا اهللا وصدقوا رسوله :أي ��vu�t: قوله تعالى 
x�y�z�{�:  ا هللا في جهاد أعدائكمفتأنَّوا في قتل من � |��إذا سرتم مسير

قة إسالمه وال كفره، وال تعجلوا فتقتلوا من التبس أشكل عليكم أمره، فلم تعلموا حقي
وال تقولوا لمن استسلم لكم فلم : أي� £�¢�¡���~�{��، عليكم أمره

 فتقتلوه ابتغاء� ¤¥�يقاتلكم، مظهرا لكم أنه من أهل ملتكم ودعوتكم 
من  �®�ª»¬�طلب متاعِ الحياة الدنيا، : أي �§�¨�©�

كما كان هذا الذي ألقى إليكم  :يأ ��²�³°�±��رزقه وفواضل نعمه، 
�¬�»��ª كنتم كفارا مثلهم :قيلوفقتلتموه، � ¥�¤��السلم فقلتم له 
فال : أي � |�اتباعه، فتفضل اهللا عليكم بإعزاز دينه بأنصاره وكثرة  �®

�½�¼�«��º، تعجلوا بقتل من أردتم قتلَه ممن التبس عليكم أمر إسالمه
ن تقتلون، وكَفِّكم عمن تكفُّون عن قتله وعلم بقتلكم م ،ذا خبرة :أي �¾¿

  .)١(من أعداء اهللا وأعدائكم
  

  :أقوال المفسرين
أم توكيدية  ،الثانية هل هي جملة تأسيسية� |�: اختلف المفسرون في جملة

  :إلى قولين� |�}���w�x�y�z: لجملة
  

  :القائلون بالتأسيس، وأدلتهم: القول األول
 �|�}��w�x�y�z: قوله تعالى إلى أن معنى بعض أهل التفسيرذهب 

�¹¸�: ، ومعنى جملةأشكل عليكم أمرهفي أمر من تقتلونه ممن  : أي ،الثانية �

                                                 

 .، بتصرف٩/٧٠جامع البيان  - ١



 ٢٨٤

: ، فتغاير المعنى فأفاد التأسيس، وممن قال بهذا القولفتبينوا نعمة اهللا أو تثبتوا فيها
  .)٣(، واحتمله اآللوسي،)٢(ابن عادل ، ورجحه)١(السمين الحلبي

  :ودليلهم في ذلك
  .كيدوالت هو التأسيس الاألصل  -١
فتبينوا في أمر : األولوالسياق الذي ورد فيه التبين، ف ،المتعلقاختالف  -٢

  .عليكم من قبلفتبينوا نعمة اهللا : والثَّاني ،من تقتلونه
  

  :القائلون بالتوكيد، وأدلتهم: القول الثاني
: أي� |�}��w�x�y�z: المفسرين إلى أن معنى جملة جمهورذهب 

: ، ومعنى جملةذا سرتم مسيرا في جهاد أعدائكم فتأنَّوا في قتل من أشكل عليكم أمرهإ
��¸¹� ممن أشكل عليكم أمره، فتكرر  فال تعجلوا بقتل من أردتم قتلَه الثانية �

 ،هذا القولوداللة السياق تدعم المعنى في الجملتين فأفادت الثانية توكيداً لألولى، 
�«��º: فقال ،وعدم العجلة ،نلوعد والوعيد تأكيداً للتبيختم اآلية بما يجمع احيث 
، )٥(، وابن جرير الطبري)٤(مقاتل :وممن قال بهذا القول �¿�¾�½�¼

 ،)١٠(البيضاوي، و)٩(، والقرطبي)٨(، وابن الجوزي)٧(، وابن عطية)٦(والبغوي

                                                 

 .١/١١٩٢الدر المصون  - ١

 .٦/٥٨٠اللباب في علوم الكتاب  - ٢

 .٣/١١٥روح المعاني  - ٣

 .١/٢٥٠تفسير مقاتل  - ٤

 . ٩/٧١جامع البيان  - ٥

 .٢/٢٦٨معالم التنزيل  - ٦

 .٢/١٧٧المحرر الوجيز  - ٧

 .٢/٨٦زاد المسير  - ٨

 .٥/٣٤١الجامع ألحكام القرآن  - ٩

 .٢/٢٣٧أنوار التنزيل  - ١٠



 ٢٨٥

، )٦(عاشور، وابن )٥(وابن عجيبة ،)٤(وابن كثير، )٣(، وأبوحيان)٢(، والخازن)١(والنسفي
  .)٧(، واحتمله السمين الحلبي)٦(عاشور

  :ودليلهم في ذلك
عدم اختالف معنى التبين، بين الجملتين وهو التثبت، والسياق ال يدل  -١

  .على معنى غير التثبت فيمن يقتله المسلمون
يؤكد الحمل على  �¾¿�½�¼�«��º: ختم اآلية بقوله -٢

 .التوكيد

ى ما ذكر من ترتيب الحكم علو ،كيد لتعظيم األمروتكريره ت« -٣
دل على المبالغة في في أمر من يقتل يوإعادة األمر بالتبيين  ،)٨(»حالهم

  .من االستعجال في هذا األمرفي التحذير 
  

  :المناقشة والترجيح
: قوال الواردة في جملةمن خالل النظر في أقوال المفسرين يتبين أن األ

فتبينوا في أمر من : ولى وهوالثانية إما أن تكون بمعنى التبين الوارد في األ �فتبينوا�
  .؛ لداللة السياق قبلهعليكمفتبينوا نعمة اهللا : أو بمعنى ،تقتلونه

�½�¼�«�¹�º¸�: وعليه فقد ذهب بعض المفسرين إلى أن جملة
نها جملة إجملة تأسيسية، وقد قال ابن عادل بعد نقله لقول من قال  �¿�¾

                                                 

 .١/٢٤٧مدارك التنزيل  - ١

 .١/٤١٤لباب التأويل  - ٢

 .١٠/١٧٨البحر المحيط  - ٣

 .٢/٣٨٥تفسير ابن كثير - ٤

 .٢/١٢٣البحر المديد  - ٥

 .٢٢٦، ٤/٢٢٥التحرير والتنوير  - ٦

 .١/١١٩٢الدر المصون  - ٧

 .٢/٢٣٧أنوار التنزيل  - ٨



 ٢٨٦

فتبينوا في أمر : قهما، فإن تقدير األولكيد؛ الختالف متعلّوليست للت: وقيل« ،توكيدية
وألن األصل عدم  ؛فتبينوا نعمة اهللا أو تثبتوا فيها: وتقدير الثَّاني ،من تقتلونه

�°±�³²: ؛ وذلك ألن اهللا لما ذكرهم بالنعمة عليهم بقوله)١(»التأكيد
´�µ�¶أي تبينوا نعمة اهللا عليكم�� ،.  

 للجملة السابقة، توكيديةالثانية � ¹¸�: ملةوذهب جمهور المفسرين إلى أن ج 
في هذا الموطن، ويدعم هذا  ر لخطورة العجلةبالتَّبيين؛ مبالغة في التَّحذي رأعاد األمو

قوله  ، وهيوعدم العجلة ،نكيداً للتبي، والوعيد توختم اآلية بجملة تجمع الوعدالقول 
ألمر كيد وال يخفى ما في ذلك من التو �¿�¾�¼�½�«���º: تعالى
كما أن السياق إنما ذكرهم بما كانوا عليه وبنعمة اهللا عليهم ليتبينوا في أمر من ، التبين

  . واهللا أعلميقتلونه، 
  

  :ا� ��� ا�� �ل
X�W��m¼�»�½¾�¿�Á�À�Â�Ã�Ä�Ç�Æ�Å�ÈÉ�Ê�

Ë�Ì�Í�Î∗...�∗VU�WX�Y�Z�[\�_�^]�`�
a�b�c�de�f�g�hl )٢(.  

  

  :.المعنى العام لآلية
فهؤالء ُلع تلوا ببدر، كعادة قوم فرعون وصنيعهم ن من قريش الذين قُيشركالم

وفعلهم وفعل من كذب بحجج اهللا ورسله من األمم الخالية قبلهم، ففعلنا بهم كفعلنا 
، ��Ç�Æ�È، ، هو الشأن والعادة"الدأب"وقد بينا فيما مضى أن ، بأولئك
 ،م، كما عاقب أشكالهمفعاقبهم اهللا بتكذيبهم حججه ورسله، ومعصيتهم ربه: يقول

                                                 

 .٦/٥٨٠اللباب في علوم الكتاب  - ١

 .٥٤ -٥٢: األنفال - ٢



 ٢٨٧

���Aال يغلبه غالب، وال يرد قضاءه راد،  ���Ê�Ë�Ì�Í ،واألمم الذين قبلهم
B�C�D�E�F�G�H�I�J�K�L�M�NO�P�Q�R�S�)أي ،)١: 

فغيرنا نعمتنا عليهم بإهالكنا إياهم، كفعلنا ذلك في الماضين قبلهم ممن طغى علينا 
من كالم خلقه، يسمع ال يخفى عليه شيء  :أي ���P�Q�R�S، وعصى أمرنا

بما تضمره صدورهم، وهو � ��S ،رٍشَكالم كل ناطق منهم بخير نطق أو بِ
، فشراً ، وإن شراًفخيراً مجازيهم ومثيبهم على ما يقولون ويعملون، إن خيراً

�VU�W� كسنة آل فرعون وعادتهم وفعلهم بموسى نبي اهللا، في : أي
م من األمم المكذبة رسلها وصنيعهم من قبله تكذيبهم إياه، وقصدهم لحربه، وعادة

���b�c ،بالريح بالخسف، وبعضاً بالرجفة، وبعضاً ، بعضاً�فأهلكناهم بذنوبهم�
de�� في اليم، �f�g�h�  كل هؤالء األمم التي أهلكناها كانوا فاعلين ما

لم يكن لهم فعله، من تكذيبهم رسل اهللا والجحود آلياته، فكذلك أهلكنا هؤالء الذين 
  .)٢( هم ببدر، إذ غيروا نعمة اهللا عندهم، بالقتل بالسيف، وأذللنا بعضهم باإلسارأهلكنا

  

  :أقوال المفسرين
�^�_�[��Á�À¿�¾½�«�¼��: اختلف المفسرون في جملة

`�a هل هي جملة تأسيسية أم جملة توكيدية لجملة� :��¼�»�½¾�

¿�Á�À�Â�Ã�Ä��Å� إلى قولين:  
  

  :أدلتهمالقائلون بالتأسيس، و: القول األول
باعتبار ما  ىاألولالمفسرين إلى اختالف معنى الجملتين فحمل  بعضذهب 

 ،ومن شبه بهم ،�ÄÃ ÈÇÆÅ �: كما قال تعالى فعله آل فرعون

                                                 

 .٥٣: األنفال - ١

 .، بتصرف٢١-١٤/١٨جامع البيان  - ٢



 ٢٨٨

: وقيل ،���Ã `_^ a: كقوله تعالى عل بهمباعتبار ما فُ ةوالثاني
م الثاني يجري إن الكال: ، وقيلوبالثاني تكذيبهم األنبياء ،المراد باألول كفرهم باهللا

مجرى التفصيل للكالم األول؛ ألن الكالم األول فيه ذكر أخذهم، وفي الثاني ذكر 
 ،)٣(، وحكاه البيضاوي)٢(وأبو حيان، )١(الخازن :، وممن قال بهذا القولإغراقهم
  .)٧(، والشوكاني)٦(، والشربيني)٥(، والثعالبي)٤(والنسفي

  :ودليلهم في ذلك
 لألولىثانية وهو اإلغراق جرى مجرى التفصيل العقاب في الجملة الأن  -١

  .الذي هو األخذ بالذنوب فدل على زيادة المعنى في الجملة الثانية
وفي اآلية الثانية  ،اآلية األولى إشارة إلى أنهم أنكروا آيات اهللا وجحدوها -٢

، وفيها من التغاير وكفرهم بها ،إشارة إلى أنهم كذبوا بها مع جحودهم لها
  .التأسيسما يدل على 

إشارة إلى إنكار نعم في اآلية األولى إنكار لدالئل األلوهية، وفي الثانية  -٣
   .من رباهم ودالئل تربيته وإحسانه

  

  :القائلون بالتوكيد، وأدلتهم: القول الثاني
توكيدية  الثانية :فقالوا ،المفسرين إلى أن المعنى واحد في اآليتين جمهورذهب  

، )[: (، وفي الثانية)Ã: (الكالم، فقد قال في األولىوإنما هو تفنن في لألولى، 
، وال ريب أن الكفر والتكذيب )`: (، وفي الثانية)ÇÆ: (وفي األولى

                                                 

 .٣/٤٣لباب التأويل  - ١

 .٤/٥٠٣البحر المحيط  - ٢

 .٣/١١٦أنوار التنزيل  - ٣

 .٢/٧٠مدارك التنزيل  - ٤

 .٢/١٠٥الجواهر الحسان  - ٥

 .١/٦٥٩السراج المنير  - ٦

 .٢/٤٦٣فتح القدير  - ٧



 ٢٨٩

والتسميع، وهذا التكرير غرضه التأكيد واحد، كما أن أخذ اهللا لهم هو إهالكهم، 
 :هذا القولبأن يحل بالمكذبين ما حل بآل فرعون، وممن قال ب لإلنذار والتهديد تقريرو

، )٥(، والشوكاني)٤(والنسفي ،)٣(، والبيضاوي)٢(الزمخشريو، )١(الطبريابن جرير 
  .)٨(، والشربيني)٧(، وحكاه الخازن)٦(وابن عاشور

 

  :ودليلهم في ذلك 
  .عدم تغاير المعنى وهذا يدل على التوكيد -١
ذكر وجحود الحق وفي  ،داللة على كفران النعمفي الزيادة القول بالتوكيد فيه  -٢

  .اإلغراق بيان لألخذ بالذنوب
  

  :المناقشة والترجيح
  �..½�«�¼�: خالصة أقوال المفسرين في سبب تكرر قوله تعالى

  .له اإلهالك واالستئصاأن نبي وفي الثانية ،األخذ بالذنوب بال بيان ذلك األولى -١
م ففي وفي اآلية الثانية أنهم كذبوا بآيات ربه ،في األولى أنهم كفروا بآيات اهللا -٢

وفي اآلية الثانية إشارة  ،اآلية األولى إشارة إلى أنهم أنكروا آيات اهللا وجحدوها
  .وكفرهم بها ،إلى أنهم كذبوا بها مع جحودهم لها

ما نزل بهم من العذاب في  ةوبالثاني ،ما نزل بهم من العقوبة حال الموت ىاألول -٣
  .اآلخرة

                                                 

 .٢١-١٤/١٨لبيان جامع ا - ١

 .٢/٢١٨الكشاف  - ٢

 .٣/١١٦أنوار التنزيل  - ٣

 .٢/٧٠مدارك التنزيل  - ٤

 .٢/٤٦٣فتح القدير  - ٥

 .٩/١٣٦التحرير والتنوير  - ٦

 .٣/٤٣لباب التأويل  - ٧

 .١/٦٥٩السراج المنير  - ٨



 ٢٩٠

 �^_� :وفي الثاني ،إشارة إلى إنكار دالئل اإللهية ���Ä Å :ىاألول -٤
  .كثرتها وتواليها ىرباهم ودالئل تربيته وإحسانه عل إشارة إلى إنكار نعم من

ن مغير ذلك مما ال يخلو  :وقيل«: قال اإلمام الشوكاني بعد ذكر هذه األقوال
 ،��Ç�Æ�Èكالكالم المتقدم في  :��à��تعسف والكالم في 

على العام  معطوف على أهلكناهم عطف الخاص ��d�cb: وقوله
: بعد ذكر اآلية الثانية وقال ابن عاشور، )١(»لفظاعته وكونه من أشد أنواع اإلهالك

والتسميع تقرير  ،كيدوالمذكور قبله لقصد الت �َ½�«�¼�: تكرير لقوله«
لإلنذار والتهديد، وخولف بين الجملتين تفننا في األسلوب، وزيادة للفائدة، بذكر 

  .)٢(»هناك، وهما سببان لألخذ واإلهالك كما قدمناه آنفاالتكذيب هنا بعد ذكر الكفر 
األول باعتبار ما فحمل  ،ذهب إلى اختالف معنى الجملتين :فمن قال بالتأسيسوعليه  

 غير ذلك، وهو :، وقيلعل بهموالثاني باعتبار ما فُ ،ومن شبه بهم ،فعله آل فرعون
  . ال يعود بتغيير المعنى واختالفه في الجملتين تفصيل

توكيدية، وهذا  الثانية الجملة :قال :ومن ذهب إلى أن المعنى واحد في اآليتين 
بأن يحل بالمكذبين ما حل  لإلنذار والتهديد تقريرووالتسميع، التكرير غرضه التأكيد 

ير للمعنى بين الجملتين؛ وألن ابآل فرعون، وهو الراجح لدى الباحث لعدم وجود التغ
فكان في  ،والتكرير الذي يزعزع النفوس ،التقرير والتهديد إنذار المكذبين يحتاج إلى

  .الحمل على التوكيد هذا الغرض العظيم، واهللا أعلم
  

  :ا�� �ل ا�.اب-
    X�W��ma�b�c�d�e�f�g�h�i�jl)٣(.   

                                                 

 .٢/٤٦٣فتح القدير  - ١

 .٩/١٣٦التحرير والتنوير  - ٢

 .٥٨:يونس - ٣



 ٢٩١

  :المعنى العام لآلية
��dc: قوله تعالى« ba� بمطلق الفضل والرحمة، : أي�e�

f القرآن، : الرحمةاإلسالم، و: ال بغيره، أو الفضل��hg�i�j�  من
  .)١(»حطام الدنيا، فإنها إلى الزوال

  

  :أقوال المفسرين
هل هي جملة تأسيسية، أم جملة � ��e�f: اختلف المفسرون في جملة   

  :إلى قولين� ��dc�ba: بعد قوله -فليفرحوا -توكيدية للجملة المقدرة
  

  :القائلون بالتأسيس، وأدلتهم: القول األول
 � ��dc�ba: المفسرين إلى أن الجملة المقدرة بعد قوله ذهب جمهور

فتغاير المعنى فصارت هذه الجملة تأسيسية، � ��e�f: ، ثم تأتي جملةفليعتنوا
  .)٤(، وحكاه ابن عادل عن جماعة)٣(، والبيضاوي)٢(الزمخشري :وممن حكا هذا القول

وعدم وهو الحمل على التأسيس  هو الوقوف على األصل :ودليلهم في ذلك
  . التزحزح عنه إال بقرينة تدل على التوكيد

  

  :القائلون بالتوكيد، وأدلتهم: القول الثاني
  

 � ��dc�ba: ذهب جمهور المفسرين إلى أن الجملة المقدرة بعد قوله
فتكون جملة توكيدية للجملة المقدرة � ��e�f: هي فليفرحوا ثم تأتي جملة

                                                 

 .٣/٢٣١مديد البحر ال - ١

 .٢/٣٣٦الكشاف  - ٢

 .٣/٢٠٤أنوار التنزيل  - ٣

 .١٠/٣٥٦اللباب في علوم الكتاب : منهم أبو البقاء، والحوفي، وشهاب الدين، انظر - ٤



 ٢٩٢

�f� ٣(الزمخشريو، )٢(البغويو ،)١(ريابن جرير الطب: وممن قال بهذا القول( ،
، )٩(، والشربيني)٨(، وأبو حيان)٧(، وابن جزي)٦(، والبيضاوي)٥(والقرطبي ،)٤(الرازيو

  .)١١(، وابن عاشور)١٠(، والشوكاني)٩(والشربيني
  

  :المناقشة والترجيح
��ba: من خالل عرض أقوال المفسرين يتبين أن الجملة المقدرة بعد قوله 

dc ةهي فليفرحوا، ثم تأتي جمل� :��e�f � وهذا تكرار يفيد التأكيد؛
جملة  ���e�f: ألن الظاهر يدل على المقدر، وجوز الزمخشري كون جملة

فبعتنائهم : أي بفضل اهللا وبرحمته فليعتنوا: تأسيسية على تقدير الجملة السابقة
اختصاص الفضل والرحمة بالفرح دون بأن  ويجابفليفرحوا، فيكون الفرح باالعتناء، 

، ولعل انسجام التقدير مع ما بعده ا، فحذف أحد الفعلين لداللة المذكور عليهما عداهم
  .على التأكيد أولى، واهللا الموفق� ��e�f: يجعل حمل جملة

  

                                                 

 .١٥/١٠٥جامع البيان  - ١

 .٤/١٣٨معالم التنزيل  - ٢

 .٢/٣٣٦الكشاف  - ٣

 .١٧/٩٥مفاتيح الغيب  - ٤

 .٨/٣٥٣الجامع ألحكام القرآن  - ٥

 .٣/٢٠٤أنوار التنزيل  - ٦

 .١/٦٦٥التسهيل لعلوم التنزيل  - ٧

 .٥/١٣٨البحر المحيط  - ٨

 .٢/٢٢السراج المنير  - ٩

 .٣/٣٨٧فتح القدير  - ١٠

 .١١/١٥التحرير والتنوير  - ١١



 ٢٩٣

�א��B�Cא�4.�5א��B�Cא�4.�5א��B�Cא�4.�5א��B�Cא�4.�5 �� �� �� �
�86��%���S�4!:N���01���S�4!:N���01���S�4!:N���01���S�4!:N���01+����א86��%+����א86��%+����א86��%+����א �� �� �� �

سبق الكالم حول قاعدة التوكيد بنفي الضد وأقوال العلماء فيها وبقي في هذا 
  : ألمثلة التي وافقت القاعدة وهي كاآلتيالمقام أن أضرب ا

  

  :ا,ول ا�� �ل
X�W�mq�p�tr�u�wv�x�y�z{�|�}�

~��l)١(.  

  :المعنى العام لآلية
الذي أمر اهللا تعالى  المحيض :وقيل ،ويسألك يا محمد أصحابك عن الحيض«

وال تقربوا النساء في حال ، باعتزاله منهن موضع األذى، وذلك موضع مخرج الدم
  .)٢(»حتى ينقطع عنهن دم الحيض ويطهرنحيضهن 
  

  :أقوال المفسرين
هل هي جملة تأسيسية أم  ���~�{�|�: اختلف المفسرون في جملة

  :إلى أقولين ��}�w�x�y�z: تأكيدية لجملة
  

  :القائلون بالتأسيس، وأدلتهم: القول األول
االعتزال عدم  :من قال بالتأسيس ذهب إلى التفريق بين الجملتين، فقال

قربانهن عدم الجماع، فاختلف  مأي عدم االلتصاق، وعد ،القتراب من الجسد كامالًا
 :التأسيس، وممن حكا هذا القول ���~�{�|�: فأفادت جملة ،لديهم المعنى

                                                 

 .٢٢٢: البقرة - ١

 .٤/٣٧٧جامع البيان  - ٢



 ٢٩٤

ومخالفته  ،)٣(، وأنكره الطبري بتبيين شذوذه)٢(الماورديو، )١(ابن جرير الطبري
  .)٤(للنص الصريح من السنة

  :ودليلهم في ذلك  
  .اختالف األلفاظ يدل على اختالف المعاني -١
 .األصل الحمل على التأسيس -٢
 .العطف المقتضي لتغاير المعنى -٣
  

  :القائلون بالتوكيد، وأدلتهم: القول الثاني
 �}�w�x�y�z: المفسرين إلى حمل الجملتين وهما جمهورذهب  

على معنى واحد، وهو عدم الجماع فأفادت الثانية  ���~�{�|�: وقوله
، )٦(، وابن الجوزي)٥(الطبريابن جرير  :د األولى، وممن قال بهذا القولتوكي

  .)١١(، وسيد طنطاي)١٠(، والمراغي)٩(، وابن عاشور)٨(، والشربيني)٧(والبيضاوي
  :ودليلهم في ذلك

  .أهله هو الجماع فقط أن الممنوع على الرجل في زمن حيض �حديث النبي  -١
                                                 

 .٤/٣٧٧جامع البيان  - ١

 .١/٢٨٣النكت والعيون  - ٢

 .٣/٧٣١جامع البيان : انظر. شاذ لعبيدة السلماني وهو قول - ٣

جواز غسل رأس  :باب ،رواه مسلم» إال الجماع  شيءاصنعوا كل «: �نس عن النبي أحديث  - ٤
 .)٣٠٢(، برقم١/٢٤٦زوجها وترجيله 

 .٤/٣٧٧جامع البيان  - ٥

 .١/٢٤٨زاد المسير  - ٦

 .١/٥٠٩مدارك التنزيل  - ٧

 .١/١٢٣السراج المنير  - ٨

 .٢/٣٧٥التحرير والتنوير  - ٩

 .٢/١٥٦تفسير المراغي  - ١٠

 .١/٤٩٤تفسير الوسيط ال - ١١



 ٢٩٥

 .)١(أن الشيء يؤكد بنفي ضده -٢
   

  :والترجيح المناقشة
االعتزال على معنى اعتزال  يحمل؛ إما أن يتضح من خالل أقوال المفسرين

على مفارقة الفراش عند النوم وعدم � {�|��: الجماع حال الحيض، وجملة
قول ال ذاتأسيسية، وه� |�{�: االلتصاق بأي جزء من المرأة فتكون جملة

  .باليهود في ذلك بعدم التشبه �النبي  عنضعيف، لمخالفته للنص الصريح 
: توكيدية لجملة� |{�: دل على عدم الجماع، فتكون جملةإما أن يو

�xw�z�y�  النصوصالذي دلت عليه الصحيح وهذا القول هو 
ألن من  الصحيحة كما سبق بيانه، وهو ينسجم مع قاعدة توكيد الشيء بنفي ضده؛

قول راجع في المعنى المعلوم أن محل األذى الذي هو الحيض إنما هو القبل، وهذا ال
اهللا أكد اعتزال الزوجات في زمن الحيض بالنهي عن قربانهن، إلى ما ذكرنا؛ ألن 
السر في هذا التأكيد كبح جماح الرغبة و«: وضحه المراغي بقولهوفائدة هذا التوكيد 

في مالبسة النساء ولو وصلت إلى حد اإليذاء، وقد كان بعض الناس يظن أن 
، )٢(»الحقيقي، لكن السنة بينت أن المحرم إنما هو الوقاع فحسب االعتزال ترك القرب

التباعد، وهو هنا كناية عن : واالعتزال«: ، وأكد ذلك سيد طنطاوي بقوله)٢(»فحسب
عن جماعهن،  يعن قربهن كناية عن النه يأن النهترك الجماع والمباشرة، كما 

زمن حيضهن وال عليكم أيها المؤمنون أن تمتنعوا عن مباشرة النساء في : والمعنى
  .)٣(»تجامعوهن

   

                                                 

 . ٦/١٢٩التحرير والتنوير  -١

 .٢/١٥٦تفسير المراغي،  -٢

 .١/٤٩٤التفسير الوسيط  -٣



 ٢٩٦

  :ا�� �ل ا� ��1
X�W��mZ�[�\�]�^�_�`�a�b�c�d�e�f�g�

h�i�j�k�l�m�o�n�p�q�rs�t�u�v�w�x�

yl)١(.  
  

  :المعنى العام لآلية
  يا محمد، ألهل الكتاب، وهم أهل التوراة واإلنجيل� �Z:قوله تعالى«

لكلمة وا� ��a�b ،إلى كلمة عدل: يعني ��`�_�^�� ،هلموا �[�� 
العدل، هي أن نوحد اهللا فال نعبد غيره، ونبرأ من كل معبود سواه، فال نشرك به 

وال يدين بعضنا لبعض بالطاعة فيما : أي ���k�l�m�o�n :وقوله، شيئا
فإن : أي� ��u�tلربه  أمر به من معاصي اهللا، ويعظمه بالسجود له كما يسجد

فلم يجيبوك  أمرتك بدعائهم إليها أعرضوا عما دعوتهم إليه من الكلمة السواء التي
  .)٢(»��w�x�yأيها المؤمنون، للمتولين عن ذلك  �افقولو�إليها 

  

  :أقوال المفسرين
هل هي جملة تأسيسية أم توكيدية � ��g�h�i�j: اختلف المفسرون في جملة 

  :إلى قولين ؟����c�d�e�f :لجملة
  

  :القائلون بالتأسيس، وأدلتهم: القول األول
ال نعبد معه : أي ���c�d�e�f: إلى أن معنى جملة المفسرينبعض ذهب   

له في  على معنى ال نجعل غيره شريكاً األشياءمن � ��g�h�i�j، غيره
كيد هو متجه أفاد معناً جديداً غير توو ،وال نراه أهال ألن يعبد ،استحقاق العبادة

                                                 

 .٦٤ :آل عمران - ١

 .٦/٤٨٣جامع البيان  - ٢



 ٢٩٧

، )١(الزمخشري: لقولقال بهذا ا قدية، وتأسيس هذه الجملةكون توبهذا المعنى  التوحيد،
   .)٤(لوسيواآل، )٣(الواحدي هحكا، و)٢(والبيضاوي

  :ودليلهم في ذلك  
  .التأسيس أولى من التأكيد األصل الحمل على تغاير المعنى؛ ألن  

  

  :القائلون بالتوكيد، وأدلتهم: القول الثاني
ال نعبد معه  :بمعنى ����c�d�e�f: المفسرين إلى أن جملة جمهورذهب   

، نجعل غيره شريكا له في استحقاق العبادةال � ��g�h�i�j: جملة، وغيره
توكيدية للجملة � ��g�h�i�j: وعليه فجملة ،فتكون الجملتين بمعنى واحد

، )٧(، وأبو حيان)٦(الواحدي، و)٥(ابن جرير الطبري :السابقة، وممن قال بهذا القول
  .)٩(لوسي، ورجحه اآل)٨(والبقاعي

   :ودليلهم في ذلك
ذه األفعال الداخل عليها أداة النفي متقاربة في المعنى، يؤكد بعضها هأن «  

ونفي اتخاذ األرباب من دون  ،بعضاً، إذ اختصاص اهللا بالعبادة يتضمن نفي االشتراك

                                                 

 .٢/٥٣٣الكشاف  - ١

 .٤٨/ ٢أنوار التنزيل  - ٢

 .٢١٥حدي صالوجيز للوا - ٣

 .٣/١٩٣روح المعاني  - ٤

 .٥/٤٧٣جامع البيان  - ٥

 .٢١٥الوجيز للواحدي ص - ٦

 .٣/١٩٥البحر المحيط  - ٧

 .٢/١٠٩نظم الدرر  - ٨

 .٣/١٩٣روح المعاني  - ٩



 ٢٩٨

ألنهم كانوا مبالغين في التمسك  ؛الموضع موضع تأكيد وإسهاب ونشر كالم ألن ؛اهللا
   .)١(»بعبادة غير اهللا، فناسب ذلك التوكيد

يعم متعلقاته من مفعول به ومصدر وزمان الفعل في سياق النفي، كما أن 
فاستوى النفي في إفادة العموم  �ال نشرك�و �ال نعبد�، وهو حاصل في ومكان وهيئة

  .في كال الجملتين إضافة إلى أن الثانية في معناها ضد األولى
  

  :المناقشة والترجيح
هل هي  �وال نشرك به شيئاً� :جملة هم فياختالفيتبين  المفسرينمن خالل كالم  

 :على كونها تأسيسية يكون معنى قولهف ؟أم تأسيسية ����c�d�e�f :توكيدية لجملة
��g�h�i�j وال نراه أهال ألن  ،ال نجعل غيره شريكا له في استحقاق العبادة�

، اهللا ال نطيع أحدا في معصية: وقيل، إال أن هذا المعنى حاصل بالجملة السابقة، يعبد
لوسي وهو متجه أفاد معناً جديداً غير تأكيد التوحيد، وهو يتعلق بالطاعة، وقد رجع اآل

سرين؛ ألن صرف األلفاظ من ترجيح كونها توكيدية كقول جمهور المف عنه إلى
، ولوال ما شملت التوحيد إلى الطاعة بعيد ال يدل عليه أي دليل إال مجرد المخالفة

واإلثبات الذي اقتضى معنى الجملة  ،والنفي ،والقصر ،لحصرعليه الجملة األولى من ا
تأسيسية، وعليه فالقول بأنها جملة توكيدية � �jihg :الثانية لقلنا بأن جملة

هو الراجح، وهذا األسلوب يعرف عند البالغيين بتوكيد الشيء بنفي ضده وهو من 
   .واهللا الموفق ،)٢(أقوى أساليب التوكيد عند البالغيين

                                                 

 .٣/١٩٦البحر المحيط  - ١

 .١١١صاإليضاح في علوم البالغة - ٢



 ٢٩٩

  :ا� ��� �لا�� 
� m�X�Ww�x�y�z�{�|�}�~�_�`a�b�c�d�ef�g�

h�i�j�k�l�m�l)١(.  
  

  :المعنى العام لآلية
قل يا محمد، لهؤالء المشركين بربهم من : �يقول تعالى ذكره لنبيه محمد «

قومك، العادلين به األوثان واألنداد، الذين يدعونك إلى موافقتهم على دينهم وعبادة 
تدعون من دونه، فلن أتبعكم على ما تدعونني  ي أن أعبد الذينإن اهللا نهان: األوثان

وإن فعلت ذلك، فقد  ،إليه من ذلك، وال أوافقكم عليه، وال أعطيكم محبتكم وهواكم فيه
مثلكم على غير  تركت محجة الحق، وسلكت على غير الهدى، فصرت ضاالً

  .)٢(»استقامة

  :أقوال المفسرين
هل هي جملة تأسيسية، أم  ���j�k�l�m: اختلف المفسرون في جملة

  :إلى قولين ��g�h�i: توكيدية لجملة
   

  :القائلون بالتأسيس، وأدلتهم: القول األول
إن اتبعت  :أي ��h�g�i: ذهب بعض المفسرين إلى أن معنى جملة  

، في شيء يعني أنكم كذلك ����j�k�l�m: ، ومعنى جملةأهواءكم فأنا ضال
  .)٤(، والرازي)٣(الزمخشري :وقد حكى هذا القول

                                                 

 . ٥٦: األنعام - ١

 . ١١/٣٩٧جامع البيان  - ٢

 . ٢/٢٩شاف الك - ٣

 . ١٣/٨مفاتيح الغيب  - ٤



 ٣٠٠

  :في ذلك ودليله
  .خير من التوكيدوهو التأسيس  األصل -١
 .اختالف الجملتين بين الفعلية واالسمية يدل على التغاير في المعنى -٢

  .التعاطف بين الجملتين يدل على تغاير المعنيين -٣
  

  :القائلون بالتوكيد، وأدلتهم: القول الثاني
: توكيدية لجملة ��j�k�l��m: ذهب جمهور المفسرين إلى أن جملة

�g�h�i� أثبت الضالل إذ ذاك ونفى الهدى مع أنهما ؛ ألنهما بمعنى واحد، فقد
، )٢(، وابن جرير الطبري)١(مقاتل :، وممن قال بهذا القولمتالزمان للتقرير والتأكيد

، وأبو )٧(، والسمين الحلبي)٦(، والبيضاوي)٥(والقرطبي، )٤(الزمخشري، و)٣(والبغوي
  .)١٢(وابن عاشور ،)١١(، والشوكاني)١٠(، وابن عادل)٩(والنيسابوري، )٨(حيان

  :ودليلهم في ذلك
  .ضدهالشيء يؤكد بنفي هو نفس عدم االهتداء، و: أن الضالل

     

                                                 

 . ١/٣٣٩تفسير مقاتل  - ١

 . ١١/٣٩٦جامع البيان  - ٢

 . ٣/١٤٩معالم التنزيل  - ٣

 . ٢/٢٩الكشاف  - ٤

 . ٦/٤٣٧الجامع ألحكام القرآن  - ٥

  .٤١٤/ ٢أنوار التنزيل  - ٦

 . ١/٦٢٨الدر المصون  - ٧

  .٤/٥٣٠البحر المحيط  - ٨

 . ٣/٢٨٠غرائب القرآن  - ٩

 . ٨/١٨٢اللباب في علوم الكتاب  - ١٠

 . ٢/١٧٦فتح القدير  - ١١

 . ٦/١٢٩التحرير والتنوير  - ١٢



 ٣٠١

  : المناقشة والترجيح
تأسيسية فرق في المعنى من حيث � ��j�k�l�m: من قال أن جملة

ال يثبت؛  تفريقية، والحق أن هذا قوة الداللة على الضالل بين الجملة الفعلية واالسم
ألن التوكيد يحدث بين الجمل المتغايرة بين االسمية والفعلية، كما أن األصل التأسيس 
إذا لم يوجد دليل يصرف المعنى إلى التوكيد، والذي يراه الباحث هو ما ذهب إليه 

توكيدية، بل ومن أقوى أساليب � ��m�lkj: جمهور المفسرين من أن جملة
تأكيد للضالل بنفي االهتداء إضافة إلى : يد؛ ألنه توكيد للشيء بنفي ضده، أيالتوك

الفعل وحدوثه، والثانية  تدل على تجددفعلية األولى فتأكيد الجملة الفعلية بجملة اسمية؛ 
إن فعلت ذلك، فقد تركت سبيل الحق، وسلكت غير : والمعنى ،تدل على الثبوتاسمية 

  .ى، واهللا الموفقسبيل الهد
  

  :.اب-ا�� �ل ا�

X�W��mÓ�Ô�Õ�Ö�×�l)١(.   
  

  :المعنى العام لآلية
 حتى يروها قبل أن يدخلوها� ��Õ�Ô ،أدنيت: أي� �Ó :قوله تعالى«

�Ö�× ٢(»منهم وهو تأكيد�(.  
  

  :أقوال المفسرين
هل هي جملة تأسيسية أم  ،)٣(�×���Ö: اختلف المفسرون في قوله تعالى

  :ينإلى قول؟ � �Óَ�: توكيدية لجملة

                                                 

 .٣١:ق - ١

 .٩/١٠٤الكشف والبيان  - ٢

 .٢٨/١٥١مفاتيح الغيب : انظر» هي غير بعيد منهم«تكون الجملة الحالية على تقدير  - ٣



 ٣٠٢

  :القائلون بالتأسيس، وأدلتهم: القول األول
 ×���Ö ،يعني قربت وأدنيت� �Ô�Ó: المفسرين إلى أن قوله بعضذهب  

، المكانيفتكون غير دالة على الدنو والقرب ) غير بعيد دخولهم(جملة، تقديرها �
لها معنى غير معنى أزلفت، وهذا محمل فيه إفادة، وهو خير  ،فتكون جملة تأسيسية

، )٢(، واحتمله الرازي)١(أبو الليث السمرقندي :اإلعادة، وممن قال بهذا القول من
  .)٣(وحكاه الشوكاني
   :ودليلهم في ذلك

  .كيد فرعأولى من التوكيد؛ ألنه أصل والتو أن التأسيس
  :القائلون بالتوكيد، وأدلتهم: القول الثاني

، ���Ó :توكيدية لجملة� ×�Ö �: المفسرين إلى أن جملة جمهورذهب 
سواء كانت غير بعيد قربهم منها، أو غير بعيدة منهم، والشيء يؤكد بنفي ضده، 

أبو و ،)٧(، والقرطبي)٦(، وابن عجيبة)٥(، والرازي)٤(ابن عطية :وممن قال بهذا القول
  بن، وا)١(وكانيـ، والش)١١(وسيـلواآل ،)١٠(ادلـعوابن  ،)٩(ثيرـابن ك، و)٨(انـحي
  بنوا

                                                 

 .٣/٣٢١بحر العلوم  - ١

 .٢٨/١٥١مفاتيح الغيب  - ٢

 .٥/١١٠فتح القدير  - ٣

 .٥/١٤٨المحرر الوجيز  - ٤

 .٢٨/١٥١مفاتيح الغيب  - ٥

 .٧/٢٧٩البحر المديد  - ٦

 .١٧/٢٠الجامع ألحكام القرآن  - ٧

 .٨/١٢٦البحر المحيط  - ٨

 .٧/٤٠٦تفسير ابن كثير - ٩

 .١٨/٣٧اللباب في علوم الكتاب  - ١٠

 .١٣/٣٣روح المعاني  - ١١



 ٣٠٣

  .)٤(وسيد طنطاوي، )٣(، والشنقيطي)٢(عاشور
   :ودليلهم في ذلك

، والشيء يؤكد �×��Ö: أن أزلفت بمعنى قربت، وهو نفس المعنى لجملة
  .بنفي ضده

  

  :المناقشة والترجيح
غير (أو  ،)غير بعيد منهم(تقديرها � ×���Ö: من قال من المفسرين أن جملة  

كون لها معنى غير غير دالة على القرب أو الدنو المكاني، في كانت عنده) بعيد دخولهم
، ��Ó: إفادة جديدة لم نحصل عليها من جملة وفي ذلك، ��Ó :جملة معنى

  .فحملت على التأسيس
���Öأن  :أنهما بمعنى، أيعلى ى الجملتين والذي يراه الباحث أن حمل معن

توكيد � Ö×��: فتكون جملةهو الصواب، وعليه  ��Ó :هي بمعنى� ×
أوضحنا لك أن الشيء يؤكد بنفي ضده كما والمستند في ذ ،��Ó: معنوي لجملة

ذلك سابقاً، كما أن سياق اآلية الذي يذْكُر مواقف القيامة قبل اآلية دال صراحة على 
 .أن المقصود هو القرب المكاني، واهللا أعلم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                                 

 .٥/١١٠فتح القدير  - ١

 .٢٦/٢٥٦التحرير والتنوير  - ٢

 .٧/٤٣٠أضواء البيان  - ٣

 .١٣/٣٤٨التفسير الوسيط  - ٤



 ٣٠٤
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 ٣٠٥

� �
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لمنطوق  هو تعقيب جملة بجملة أخرى مستقلة، تشتمل على معناها تأكيداً :لتذييلا 
محتملة للتأسيس  ، والجملة التذييلية التوكيدية التي سنذكرها هنا)١(األولى، أو لمفهومها

   .كيد فقطى ما اختُلفَ فيه بين التأسيس والتووالتوكيد؛ ألن البحث مقصوراً عل
  

  :ا�� �ل ا,ول
X�W��s�t�u�v�w�x�y�

z�{�|�}�~��̀_�c�ba�d�

e�f�g�h�i�j�k�l�m�n�o�p�q�

r�s�t�u�v�w�x�y�z�{�|�

}�~���¡�¢�£�¤¥�¦�§�©�¨�ª�∗�B�C�

D�E�F�G�HI�J�K�L�)٢(.  
  

  :لعام لآليةالمعنى ا
يدخل فيها كل من لها عليك والدة، وإن بعدت، و ،األمحرم اهللا عليكم نكاح 

 ،ويدخل في البنت كل من لك عليها والدة، واألخوات الشقيقات، أو ألب أو ألم
كل أخت ألمك، أو جدتك وإن : والخالة، كل أخت ألبيك أو لجدك وإن عال: والعمة

                                                 

 اهللا عبد بن علي بكر أبي ،األرب وغاية خزانة األدبو ،٦٩ري الضمآن في بيان القرآن ص -١
 .م١٩٨٧ األولى /، طبيروت –الهالل ومكتبة دار، شعيتو عصام: تحقيق ،١/٢٤٢األزراري الحموي

 .٢٤، ٢٣:النساء -٢



 ٣٠٦

فهؤالء هن المحرمات ، وإن نزلت: نات األخت أيوبنات األخ وب ،علت وارثة أم ال
: وما عداهن فيدخل في قوله ،من النسب بإجماع العلماء كما هو نص اآلية الكريمة

�P� ON�RQ� وأما ، وذلك كبنت العمة والعم وبنت الخال والخالة
وفي ذلك تحريم األم مع أن  ،المحرمات بالرضاع فقد ذكر اهللا منهن األم واألخت

لها، إنما هو لصاحب اللبن، دل بتنبيهه على أن صاحب اللبن يكون أبا  اللبن ليس
 اللمرتضع فإذا ثبتت األبوة واألمومة ثبت ما هو فرع عنهما كإخوتهما وأصولهم

فينتشر  ،)١(»يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب«: �قال النبي قد  وا، وفروعهم
في األقارب، وفي الطفل  ومن له اللبن كما ينتشر ،التحريم من جهة المرضعة

لكن بشرط أن يكون الرضاع خمس رضعات في الحولين  ،المرتضع إلى ذريته فقط
حالئل اآلباء وإن علوا، وحالئل  :وأما المحرمات بالصهر فهن أربع، كما بينت السنة

وأمهات الزوجة وإن علون، فهؤالء الثالث  ،األبناء وإن نزلوا، وارثين أو محجوبين
الربيبة وهي بنت زوجته وإن نزلت، فهذه ال تحرم : والرابعة، العقديحرمن بمجرد 

��f�g�h�i�j�k�lحتى يدخل بزوجته كما قال هنا 

m��n� ،وقوله :��g�h�i � ،قيد خرج مخرج الغالب ال مفهوم له
فقد ذكر اهللا الجمع  ،وأما المحرمات بالجمع ،الربيبة تحرم ولو لم تكن في حجرهفإن 

، فكل )٢(الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها �وحرم النبي  ،بين األختين وحرمه
امرأتين بينهما رحم محرم لو قدر إحداهما ذكرا واألخرى أنثى حرمت عليه فإنه 

                                                 

: الشهادة على األنساب والرضاع المستفيض برقم: ، باب٣/٢٢٢رواه البخاري في صحيحه  -١
 .م١٩٨٧هـ ١٤٠٧األولى / القاهرة، ط -، دار الشعب)٢٦٤٥(

، ومسلم، باب تحريم الجمع )٥١٠٩: (، كتاب بدء الوحي، رقم٧/١٥متفق عليه، البخاري مع الفتح  -٢
 ).٣٥٠٢: (، رقم٤/١٣٥ي النكاح بين المرأة وعمتها أو خالتها ف



 ٣٠٧

إن اهللا كان  ،يحرم الجمع بينهما، وذلك لما في ذلك من أسباب التقاطع بين األرحام
 .)١(ما ال يطيقون غفورا للمذنبين إذا تابوا، رحيما بهم، فال يكلفهم

وهن محرمات على كل � �DCذوات األزواج  ��B :وقوله«
غير أزواجهن إال ما ملكتموهن بالسبي من دار الحرب فإنها تحل لمالكها بعد  أحد

���N ،كتب تحريم ما ذكر من النساء عليكم � �J�K�L ،االستبراء بحيضة
O�P�Q�R�� ٢(»ما سوى ذلكم من النساء(.  

  

  :نأقوال المفسري
هل هي جملة تأسيسية أم جملة  ��J�K�L: اختلف المفسرون في جملة  

  :إلى قولين ؟����t�s: توكيدية لجملة
  

  :القائلون بالتأسيس، وأدلتهم: القول األول
حرم : أي ��t�s: المفسرين إلى أن معنى جملة بعضذهب   

مناب  نائب مصدر: فالكتاب ��J�K�L: عليكم نكاح أمهاتكم، ومعنى جملة
��s: طف على قولهع، متعلّقاً به� ��tكَتَب اهللا ذلك كتاباً، و :عله، أيف

t�u�� ن ، فيكوهو حجة عليكم الذيلزموا كتاب اهللا إ: المعنىيكون و
: كيد المعنى السابق، وممن قال بهذا القولمن باب التعاطف والمغايرة ال تو

  . )٢(، وأبو حيان)١(ابن الجوزي، و)٥(الثعلبيوحكاه ، )٤(والسعدي ،)٣(البغوي

                                                 

: ، تحقيق١٧٤، ١٧٣تيسير الكريم الرحمن في تيسير كالم المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي ص -١
 .م، بتصرف٢٠٠٠هـ ١٤٢٠األولى / عبدالرحمن بن معال اللويحق، مؤسسة الرسالة، ط

 .١/٢٥٩الوجيز للواحدي -٢

 .٢/١٩٣معالم التنزيل  - ٣

 .١٧٤الرحمن ص تيسير الكريم - ٤

 .٢٨٥/ ٣الكشف والبيان  - ٥



 ٣٠٨

  : ودليلهم في ذلك  
  .األصل الحمل على التأسيس -١
  .اختالف المباني تدل على اختالف المعاني -٢

  :القائلون بالتوكيد، وأدلتهم: القول الثاني
هذا ما حرم  :أي� ��J�K�L: المفسرين إلى أن معنى جملة جمهورذهب   

 قولهألن  ؛معنىمنصوب على التوكيد محمول على ال) J(، وعليكم في الكتاب
�s�t�u�� تَكَ :هو بمعنىوممن قال بهذا اهللا عليكم هذا كتاباً ب ،

وابن ، )٥(وابن عطية، )٤(أبو الليث السمرقندي، و)٣(ابن جرير الطبري :القول
، )١١(، وابن جزي)١٠(، وأبوحيان)٩(، والبيضاوي)٨(، والقرطبي)٧(والرازي، )٦(الجوزي

  .)٢(في تفسيره) ١(، ومحمد أبو زهرة)١٣(وابن عاشور، )١٢(والسمين الحلبي

                                                                                                                                                 

 .٢/٥١زاد المسير  - ١

 .٣/١٢٤البحر المحيط  - ٢

 .٧/٢٦١جامع البيان  - ٣

 .١/٣١٩بحر العلوم  - ٤

 .١٠٣/ ٢المحرر الوجيز  - ٥

 .٢/٥١زاد المسير  - ٦

 .٣٧٩/ ٩مفاتيح الغيب  - ٧

 .٥/١٢٣الجامع ألحكام القرآن  - ٨

 .١٧٠/ ٢أنوار التنزيل  - ٩

 .٣/٣٦٦البحر المحيط  - ١٠

 .١/٢٥٣التسهيل لعلوم التنزيل  - ١١

 .١/٩٤٢الدر المصون  - ١٢

 .٤/٨٥التحرير والتنوير  - ١٣



 ٣٠٩

                                                                                                                                                 

 ةعشر ولد سنة ستأبو زهرة عالمة، أصولي، فقيه، بن أحمد بن مصطفى بن أحمد محمد  هو - ١
وتوفى سنة خمس  خه ومقارنته،و تاري ،كتب أكثر من أربعين كتابا في أصول الفقهوثالثمائة وألف، و

 .١/٢١٠المعجم الجامع في تراجم العلماء و طلبة العلم المعاصرين: انظر ،وتسعين وثالثمائة وألف

 .، دار الفكر العربي١/١٦٣٨زهرة التفاسير، محمد أبو زهرة  - ٢



 ٣١٠

  : ودليلهم في ذلك
  كاح المحرمات سواء من النسب أو الرضاع نداللة السياق التشديد في  -١

  .أو المصاهرة
  .عدو التعاطف بين الجملتين يدل على التوكيد -٢

  

   :المناقشة والترجيح
 مصدر��J � : جملة تأسيسية، قال� ��J�K�L: من رأى أن جملة

: طف على قولهع، متعلّقاً به ����tكَتَب اهللا ذلك كتاباً، و :ب فعله، أيمنا نائب
�u�t�s� هو حجة  الذيلزموا كتاب اهللا إ: المعنىقد يكون و

  .كيد المعنى السابقالتأسيس ال تو، فيكون من باب التعاطف المقدر وعليكم
: جملة توكيدية لجملة� ��LKJ: وذهب جمهور المفسرين إلى أن جملة

��st�uوعللوا ذلك بأن�� ، :��J � هو مصدر مؤكد لمضمون
: كيد لقولهو، إنما هو تبتَ، فالعامل فيه وهو ك���s�َ: الجملة السابقة من قوله

: حرمت، فلم يؤت بهذه الجملة على سبيل التأسيس للحكم، إنما التأسيس حاصل بقوله
هو وصل ، وقد خرج هؤالء عن األكيدوحرمت، وهذه جيء بها على سبيل الت

وهي عدم التعاطف المفضي غالباً إلى  ،التأسيس لوجود قرينة قوية على إرادة التوكيد
التوكيد، والذي يبدوا للباحث أن الحمل على التأسيس فيه ثقل وخروج عن ظاهر 

��s: تأكيد لجملة� ��J�L�K: النص، والمتبادر من السياق هو أن جملة

t� ى أن التذييل نوع من التوكيد كما أن كما قال ابن عاشور وال يخف أو تذييل
  . كيد، واهللا أعلميقوي جانب التوعدم التعاطف 

  



 ٣١١

  :ا�� �ل ا� ��1
 X�W��mA�B�C�D�E�F�G�H�I�J�K�L�M�N�

P�O�Q�R�S�T�U�V�W�X�Y�Z�[�\�]�^�_�`�
ab�c�d�e�l )١(.   

  

  :المعنى العام لآلية
شتد وتسكر األشربة التي تخمر حتى ت ����A�B�C�D�E: قوله تعالى« 
 ��H ،األوثان ����G�H�I�J�K�L ،القمار بجميع أنواعه �والميسر�
 ���J�K�L ،قذر قبيح ���I ،قداح االستقسام التي ذكرت في أول السورة �

���Q�R�S�T�U، كونوا جانبا منه� ��M ،مما يسوله الشيطان لبني آدم
V�W�X�Y�Z�[�  وذلك لما يحصل بين أهلها من العداوة والمقابح

ألن من اشتغل بهما  ؛���a`�^_�\[� ،اإلقدام على ما يمنع منه العقلو
  .)٢(»انتهينا: قالوا ،استفهام بمعنى األمر ��e�dc ،منعاه عن ذكر اهللا والصالة

  

  :أقوال المفسرين
هل هي جملة تأسيسية أم توكيدية  ����c�d�e: اختلف المفسرون في جملة

  : إلى قولين� �M: للنهي الوارد في جملة
  

  :القائلون بالتأسيس، وأدلتهم: القول األول
  ، ومعنى منه كونوا جانباً� ��M: المفسرين إلى أن معنى جملة بعضذهب    

                                                 

 .٩١، ٩٠: المائدة - ١

 .٣٣٤الوجيز للواحدي ص - ٢



 ٣١٢

فهل أنتم منتهون مع هذه األمور أم أنتم على ما كنتم عليه : أي ����c�d�e: جملة
، ممن د؟ فحملوا الجملة الثانية على االستفهام المجركأنكم لم توعظوا ولم تنزجروا

  .)٢(وابن عاشور، )١(الخازن: حكا هذا القول
  :ودليلهم في ذلك

  .األصل الحمل على التأسيس -١
الجملة االستفهامية اسمي المعنى فيها أقوى من الجملة الفعلية وهذا يؤدي  -٢

 .إلى تغاير المعنى

  .أن االستفهام فيه معنى التهديد مع النهي الوارد -٣
  

  :وأدلتهم القائلون بالتوكيد،: القول الثاني
؛ ��M: توكيدية لجملة ����c�d�e: المفسرين إلى أن جملة أكثرذهب 

: سواء بالنهي الصريح في قوله ألن معناهما واحد، وهو األمر باالنتهاء عن الخمر
�M � كما أن غرض ما ينهى عنه، للنهي بأبلغ أو بصيغة االستفهام المفيدة

، )٤(، وابن جرير الطبري)٣(مقاتل: القول وممن قال بهذاالتوكيد هنا التهديد والترهيب، 

                                                 

 .٢/٧٦لباب التأويل  - ١

 .٥/١٩٦والتنوير التحرير  - ٢

 .٢/٣٦٦تفسير مقاتل  - ٣

 .٦/٢٨١جامع البيان  - ٤



 ٣١٣

  ، )٦(وأبو حيان ،)٥(وابن كثير ،)٤(والخازن، )٣(والقرطبي، )٢(الزمخشري، و)١(والبغوي
  .)١٠(، والشنقيطي)٩(وابن عاشور، )٨(والشوكاني، )٧(والبقاعي

  :ودليلهم في ذلك
قرر في ، وقد ت)انتهوا( :من صيغة األمر التي هي الزجرأبلغ في أن االستفهام 

، فكان هذا تكراراً )األمر( :أن من معاني صيغة االستفهام التي ترد لها: فن المعاني
؟ هل أنت فاعل كذا :وصيغة«، ما ينهى بهبأبلغ � ��M: لألمر الوارد في جملة

   .)١١(»تستعمل للحث على فعل في مقام االستبطاء
  :المناقشة والترجيح

فكان  ،جملة تأسيسية ���c�d�e :ذهب بعض المفسرين إلى القول بأن جملة 
فهل أنتم منتهون مع هذه األمور أم أنتم على ما كنتم عليه كأنكم لم  :عندهم التقدير

أكثر ذهب وجعلوه استفهاماً مجرداً من صيغة األمر، بينما  ؟توعظوا ولم تنزجروا
؛ ألن االستفهام في ��Mُ: توكيدية لجملة ��e�d�c: المفسرين إلى أن جملة

، فتكون الجمل االستفهامية من صيغة األمر رأبلغ في الزج ����c�d�e :قوله
  . توكيدية

                                                 

 .٢٠/ ٢معالم التنزيل  - ١

 .١/٧٠٨الكشاف  - ٢

 .٢٩٢/ ٦الجامع ألحكام القرآن  - ٣

 .٢/٩٠لباب التأويل  - ٤

 .١٧٩/ ٣ابن كثير تفسير  - ٥

 .٤/١٨البحر المحيط  - ٦

 .٢/٥٣٧نظم الدرر  - ٧

 .٣٥٦/ ٢فتح القدير  - ٨

 .٥/١٩٦التحرير والتنوير  - ٩

 .٢/٤٠٥أضواء البيان  - ١٠

 .٥/١٩٦التحرير والتنوير  - ١١



 ٣١٤

المقصود منها الزجر وتأكيد النهي ووالذي يراه الباحث أن جملة االستفهام توكيدية،  
، وأما ��M: التي ال تقل عن النهي المساوي للنهي السابق في قوله بأقوى الصيغ

مية والفعلية فليس محل ترجيحنا في هذا البحث كما التوكيد باختالف الجمل بين االس
أوضحته سابقاً، وأما استداللهم بأن االستفهام فيه معنى التهديد فالنهي الشرعي بكل 
أشكاله يحمل منى التهديد لترتب العقوبة على فعله كما هو مقرر عند أهل األصول، 

  . د التأكيدوعليه فصيغة االستفهام قد دلت على ما دل عليه النهي، فأفا
  :ا� ��� ا�� �ل

X�W��mv�w�y�x�z�{�|�}~�`�_�a�b�c�d�
e�f�l)١(.   

  

  :المعنى العام لآلية
اإلشارة إلى المريدين  :��~{�|�}���v�w�y�x�z: قوله تعالى «

المذكورين وال بد من تقييد هذا بأنهم لم يريدوا اآلخرة بشيء من األعمال المعتد بها 
أو تكون اآلية خاصة بالكفار كما تقدم  ،لدار اآلخرةالموجبة للجزاء الحسن في ا

�`�_�a��b�  أي ظهر في الدار اآلخرة حبوط ما صنعوه من األعمال التي
كانت صورتها صورة الطاعات الموجبة للجزاء األخروي لوال أنهم أفسدوها بفساد 

لدنيا مقاصدهم وعدم الخلوص وإرادة ما عند اهللا في دار الجزاء بل قصروا ذلك على ا
أي أنه كان � ��c�d�e�f: ثم حكم سبحانه ببطالنه عملهم فقال ،وزينتها

ألنه لم يعمل لوجه صحيح يوجب الجزاء  ؛غير معتد به عملهم في نفسه باطالً
  .)٢(»ويترتب عليه ما يترتب على العمل الصحيح

  

  :أقوال المفسرين

                                                 

 .١٦: هود - ١

 .٢/٧٠٥فتح القدير  - ٢



 ٣١٥

هل هي جمل تأسيسية � c�d�e�f �: اختلف المفسرون في جملة
  :إلى قولين ؟��a��b_�` �: توكيدية لجملةأم 

   

  :القائلون بالتأسيس، وأدلتهم: القول األول
لم : أي ��a�b_�`�: المفسرين إلى أن معنى جملة بعضذهب 

فقد  أن العمل: أي ���c�d�e�f: ومعنى جملة ،الثواب عليها يترتب
 �a�b_�`�، والظاهر أن الضمير في شروط الصحة فأصبح فاسداً ال نفع فيه

وبطالن العمل كان في الدنيا، فاختلف المعنى بين الجملتين فأفاد  ،في اآلخرة� 
، )٣(، والقرطبي)٢(، والزمخشري)١(ابن جرير الطبري: التأسيس، وممن قال بهذا القول

  .)٧(وحكاه األلوسي، )٦(، وسيد طنطاوي)٥(، والشوكاني)٤(وابن عجيبة
  :ودليلهم في ذلك  
  .تالف المعنى هو األصلاخالتأسيس والحمل على  -١
 .اختالف المباني يدل على اختالف المعاني -٢

أن حبط العمل وبطالنه كالهما نتيجتان لعدم قصد وجه اهللا في العمل وال  -٣
 .يشترط تطابقهما في المعنى

  .العطف بين الجملتين مقتضٍ للتغاير -٤

  :القائلون بالتوكيد، وأدلتهم: القول الثاني

                                                 

 ٢٦٩/ ١٥جامع البيان  - ١

 .٢/٣٦٤الكشاف  - ٢

 .٩/١٥الجامع ألحكام القرآن  - ٣

 .٣/٢٧٨البحر المديد  - ٤

 .٤٣٣/ ٣فتح القدير  - ٥

 .٧/١٧٧تفسير الوسيط ال - ٦

 .١٢/٢٤روح المعاني - ٧



 ٣١٦

بنفس معنى  ��a�`_�b: معنى جملةذهب جمهور المفسرين إلى أن 
على عدم النفع وهو راجع محمول البطالن وهو أن  ���c�d�e�f: جملة

، فكان المعنى لكال ، وكال البطالن وحبوط العمل كان في الدنياإلى معنى الحبوط
  ، )٢(حيان ، وأبو)١(الخازن: وممن قال بهذا القول الجملتين واحد مع كونهما في الدنيا،

  
  .)٦(، والصابوني)٥(، والسعدي)٤(، واآللوسي)٣(يوالشربين

  :ودليلهم في ذلك
أن حبوط العمل بمعنى بطالنه؛ ألن النتيجة واحدة وهي عدم قبول العمل،  -١

  .وترتب العقاب عليهما يوم القيامة
جملة تذييلية ختمت بها اآلية فيكون  ����ed�c�f: أن جملة -٢

   .حملها على التوكيد هو الصحيح

  :ترجيحالمناقشة وال
��c�d�e: جملةو ��a�b_�`�: من قال بالتأسيس فرق بين جملة

f�� حبط العمل على الرياء، والبطالن على فقده شروط حمل ف ،في المعنى
 .الصحة

  ومن حمل حبط العمل، وبطالنه على معنى واحد وهو الرياء في العمل  
_��: توكيدية لجملة ���c�d�e�f: أو عدم قصد وجه اهللا قال جملة

                                                 

 .٢/٤٧٧معالم التنزيل  - ١

 .٥/٢١٠البحر المحيط  - ٢

 .٤١/ ٢السراج المنير  - ٣

 .١٢/٢٤روح المعاني - ٤

 .٣٧٨تيسير الكريم الرحمن ص - ٥

 .٢/٢٦صفوة التفاسير  - ٦



 ٣١٧

`�a�bمن قال بهذا القول بأن الجملتين بمعنى الرياء فضعيف؛  لاستدال ، وأما�
ألنه يمكن أن يكون البطالن في الدنيا وحبوط العمل عند الحساب في اآلخرة، ولكن 

وربما أن تذييلية يؤكد أنها توكيدية،  ��a�b_�`�: االستدالل بكون جملة
   .واهللا الموفقنى، التعاطف، واختالف المبنى يدل على اختالف المع



 ٣١٨

�א��B�Cא�4.�5א��B�Cא�4.�5א��B�Cא�4.�5א��B�Cא�4.�5 �� �� �� �
�א��=M=N��+8ود�א�sص�N$��א�$�مא��=M=N��+8ود�א�sص�N$��א�$�مא��=M=N��+8ود�א�sص�N$��א�$�مא��=M=N��+8ود�א�sص�N$��א�$�م �� �� �� �

� �

  :ا,ول ا�� �ل

X�W��mF�G�H�I�∗�K�L�∗�N�O�P�l)١(.  
  

  :المعنى العام لآليات 
على نفسه، وفي ضمنه اهللا ثناء أثنى به  :الحمد ������F�G�H�I: قوله تعالى 

�� في والالم واأللف. رب الْعالَمين الْحمد ِللَّه قولوا :أيأمر عباده أن يثنوا عليه، 
F�، ولفظ الجاللةالمحامد من الجنس الستغراق ، :��G � ،ألَهه كل شيءهو الذي ي

ؤدده، والمصلح أمر : ، الربويعبده كل خلْقوال مثل في س ،ه لهبالسيد الذي ال ش
  .خلقه بما أسبغ عليهم من نعمه، والمالك الذي له الخلق واألمر

اسم ألصناف األمم، وكل صنف منها عالَم، وأهل كل قَرن من كل صنف  :عالمينوال
والجن عالم، وكذلك سائر أجناس  ،فاإلنس عالَم، وكل أهل زمان منهم عالم ،منها عالم

رحمن بجميع خلقه في الدنيا بما يمن عليهم من النعم، والرحيم � �K�L، الخلق
أن هللا الملْك يوم الدين : أي ������N�P�Oعوا دينه، في اآلخرة بالمؤمنين الذين اتب

  .)٢(الحساب والمجازاة باألعمال والدين في هذا الموضع ،خالصا دون جميع خلقه

  :أقوال المفسرين
هل هي جملة تأسيسية أم توكيدية  ��P�O�N: اختلف المفسرون في جملة   

  :إلى قولين ؟���F�G�H�I :لجملة
  

                                                 

 .٤-٢: الفاتحة - ١

 .، بتصرف١٢٩ -١/١٢٢جامع البيان  - ٢



 ٣١٩

  :لتأسيس، وأدلتهمالقائلون با: القول األول

ثناء من اهللا  ��F�G�H�I: المفسرين إلى أن جملة بعضذهب   

 ��N�O�P: مالكها، وجملة :أي ،على نفسه وأنه رب جميع العوالم في الدنيا
، أفادت معناً غير األول، فتكون هذه الجملة يوم القيامة: أيأن هللا الملْك يوم الدين : أي

  .)٢(، وحكاه األلوسي)١(ابن عاشور :ذا القول، وممن قال بهتأسيسية فتكون جملة
كالتأكيد والتأكيد خالف األصل  ���N�O�P قوله تعالى«:قال ابن عاشور

وال داعي إليه هنا، إال أن يجاب بأن العالمين ال يشمل إال عوالم الدنيا، فيحتاج إلى 
ورود الرب بيان أنه ملك اآلخرة كما أنه ملك الدنيا، وإن كان األكثر في كالم العرب 

بمعنى الملك والسيد وذلك الذي دعا صاحب الكشاف إلى االقتصار على معنى السيد 
والملك وجوز فيه وجهي المصدرية والصفة، إال أن قرينة المقام قد تصرف عن حمل 

  .)٣(»اللفظ على أكثر موارده إلى حمله على ما دونه
   :ودليلهم في ذلك

  .ىوالحمل عليه هو األول األصل التأسيس، -١
 ��N�O�Pال يشمل إال عوالم الدنيا، و  ����I�H: أن قوله -٢

  .مستأنفة لتبين أنه ملك اآلخرة أيضاً
  

  :القائلون بالتوكيد، وأدلتهم: القول الثاني

ثناء من  ��F�G�H�I: المفسرين إلى أن جملة كثير منذهب   

 ��N�O�P: اهللا على نفسه وأنه رب جميع العوالم في الدنيا أي مالكها، وجملة
وهو يوم القيامة، فتكون هذه الجملة خاصة، واألولى عامة  أن هللا الملْك يوم الدين: أي

                                                 

 .١/١٦٤التحرير والتنوير  - ١

 .١/٧٧روح المعاني  - ٢

 .١/١٦٤التحرير والتنوير  - ٣



 ٣٢٠

 :على التوكيد للجملة السابقة، وممن قال بهذا القول ��N�O�P: فتحمل جملة
، )٥(، والسمين الحلبي)٤(، وابن عطية)٣(، والبغوي)٢(والقرطبي، )١(ابن جرير الطبري

  .)٨(لوسياآل، و)٧(وابن عادل، )٦(وابن كثير
  :ودليلهم على ذلك  
   .)٩(مفيد للتوكيدهو تكرار أن التخصيص بعد التعميم   

  

  : المناقشة والترجيح

: جملة توكيدية لجملة� �P�ON: قال ابن جرير الطبري مؤكداً أن جملة

��F�G�H�I� :»أن قوله ظان فإن ظن :��H�I � نبأ عن ملكه
َل ذلك بالنبأ عن نفسه أنه إياهم في الدنيا دون اآلخرة، يوجبملَكهم في : وص نم

فَقد أغفَل وظن�N�P�O � -  : اآلخرة على نحو ملْكه إياهم في الدنيا بقوله

محصور معناه � ��H�I :ذلك أنه لو جاز ِلظان أن يظن أن قوله، وخطأ
ى أن معنى على الخبر عن ربوبِية عالم الدنيا دون عالم اآلخرة، مع عدم الداللة عل

                                                 

 .١٥٢، ١/١٥١جامع البيان  - ١

 .١٤٠/ ١الجامع ألحكام القرآن  - ٢

 .١/٥٣معالم التنزيل  - ٣

 .١/٥المحرر الوجيز  - ٤

 .١/١٨الدر المصون  - ٥

 .١/١٣٤تفسير ابن كثير - ٦

 .١/١٠اللباب في علوم الكتاب  - ٧

 .١/٧٧روح المعاني  - ٨

رب �:حكا الفارسي عن ابن السراج عن بعضهم أنه وصفَ نفسه بأنه مالك كلِّ شيء بقوله  - ٩
ألن في  وال حجة فيه« : ألنها تكرار ، قال أبو علي» مالك«: ال فائدةَ في قراءة من قَرَأف �العالمين

الدر : انظر �هو اهللا الخالق البارئ المصور�: نحو ، يذْكَر العام ثم الخاصالتنزيل مثلَه كثيراً
 .١/٧٧روح المعاني ، و١٨/  ١المصون في علم الكتاب المكنون 



 ٣٢١

به منقوٍل، أو بحجة موجودة  �ذلك كذلك في ظاهر التنزيل، أو في خبرٍ عن الرسول 
رب عالَمِ الدنيا دون عالَمِ : كان واضحا فساد قول من زعم أن تأويلَه ،في المعقول

 اآلخرة، وأن�N�P�O � هملْكعلَم أنه في اآلخرة من ماستحقَّ الوصَل به لي
  .)١(»بمثل الذي كان عليه في الدنياوربوبيتهم 

���Oفالرب بمعنى الملك، والعالمين تشمل عوالم الدنيا واآلخرة؛ وألن : وعليه

P� جزء من العالمين، فيكون قوله :��N�P�O � ًتكرار للمعنى السابق مفيدا
  .لتوكيد الجملة السابقة

لك وليس من ورجح بعضهم أن كلمة الرب تحمل معناً زائداً على الملك أو الما
 أنه ملك عوالم الدنيا فقط، وجملة� ��H�Iكما قصروا كونه باب التكرار، 

�N�P�O � وهؤالء هم القائلون بالتأسيسأنه ملك عالم اآلخرة.  
والجواب هو أنه ال إشكال في أن تَحمل الجملة األولى المعنى الزائد ما دام 

من � �N�P�O: ج جملةمعنى الثانية كله داخالً في األولى، وعليه فال تخر

  . � ��F�G�H�I: كونها توكيدية لجملة

على � �N�O�P: جملةوأما كالم ابن عاشور فقد بين طريقة من حمل 
 المالك معنى على -كلمة الرب  – حمل لو« : على التأسيس فقال هاالتوكيد، ومن حمل

 والتأكيد، � ��H�I: لقوله تأكيد� ��N�O�P ذلك بعد تعالى قوله لكان
 الدنيا عوالم إال يشمل ال العالمين بأن يجاب أن إال هنا إليه داعي وال األصل الفخ

 � �N�O�P :كون جملةفت الدنيا ملك أنه كما اآلخرة ملك أنه بيان إلى فيحتاج
  .)٢(» جملة تأسيسية

                                                 

 .١٥٢، ١/١٥١جامع البيان  - ١

 .١/٩٥التحرير والتنوير  - ٢



 ٣٢٢

��F�G: على التأكيد لجملة� �N�O�P: والذي يراه الباحث أن حمل جملة 

H�I � أولى الشتمال��I لى جميع العوالم الدنيوية واألخروية، ع�
وذكر الخاص بعد العام يدل على التوكيد لمعنى الخاص وأهميته، وغرض التوكيد هنا 
تقرير الكالم وتثبيته في نفس السامع، كما أن ألباحث يرى أن غرض التوكيد هنا 

  .اليوم، واهللا أعلم ذلكالحث على العمل، واالستعداد ل
  

  :ا� ��1 ا�� �ل

X�W���M�N�O�P�Q�R�S�T�U�V�W�X�Y�

Z�[�\�]��̂_��̀a�� )١(.  
  

   :المعنى العام لآلية

ال يدرك  ،يصدقون تصديقا جازماً بكل ما هو غيب: أي ����N�O :قوله تعالى 
 ،والبعث، والجنة ونعيمها ،، والمالئكةاًوصفات ،بالحواس كالرب تبارك وتعالى ذاتاً

في الدار اآلخرة وما فيها من حساب  بالحياةو :أي� �a`�_��، والنار وعذابها
وثواب وعقاب هم عالمون متيقنون ال يشكون في شيء من ذلك وال يرتابون لكامل 

  .)٢(إيمانهم وعظم اتقائهم

  :أقوال المفسرين 

هل هي جملة تأسيسية، أم جملة � �a`�_��: ختلف المفسرون في جملةا

  :إلى قولين ����N�O: توكيدية لجملة

                                                 

  .٤،  ٣: البقرة  - ١
  .، بتصرف٢٠ص وأيسر التفاسير للجزائري ، ،١/٦٤الدر المنثور،و ١/٩٦ي التسهيل البن جز - ٢



 ٣٢٣

  :لقائلون بالتأسيس، وأدلتهما: القول األول
اإليمان بالغيب عام  ����N�O: ذهب بعض المفسرين إلى أن معنى جملة

وغيرها ما عدا اإليمان باآلخرة فهو  والمالئكة يشمل كل مغيب من اإليمان باهللا
: أن اآلية السابقة، وهي قوله تعالى: ، وقيل��a`�_��: مذكور بعد في جملة

�M�N�O�P�Q�R�T�S� ق المؤمنين من هذه األمة، وقوله تعالىفي ح :
�V�W�X�Y�Z�[�\�]�̂�_�`�a� أهل الكتاب،  جملة مستأنفة في حق

في حق غير تأسيسية  فتكون جملة �ِئك علَى هدى من ربهِمُأولَ�: والخبر قوله
ابن : قال بهذا القول، وممن الموصوفين في اآلية األولى فتم التغاير على هذا األساس

  . )٣(، والشوكاني)٢(، وحكاه القرطبي)١(رير الطبريج
  :ودليلهم في ذلك

  .أن الحمل على اإلفادة أولى من الحمل على اإلعادة
  

  :القائلون بالتوكيد، وأدلتهم: القول الثاني

��a�̀: وذهب هذا الفريق من المفسرين إلى أن جملة   داخل معناها � _�

  ته التوكيد؛ ألن اإليمان باآلخرة جزء فقالوا هذا تكرار فائد ����N�O: في جملة
من اإليمان بالغيب، وفائدة هذا التوكيد التنبيه على وجوب اعتقادها لعظمها، وممن 

  ، )٧(والسيوطي، )٦(، وأبو حيان)٥(والقرطبي، )٤(ابن عطية األندلسي: قال بهذا القول
                                                 

  .١/٢٣٦جامع البيان  - ١
  .١/١٨٠جامع أحكام القرآن  - ٢
  .١/٢٧فتح القدير  - ٣
  .١/٦٢المحرر الوجيز  -٤
 .١٤٠/ ١الجامع ألحكام القرآن  - ٥

 .٢/٢٧٣البحر المحيط  - ٦

  .١/٦٤الدر المنثور  -٧



 ٣٢٤

  .)٣(، وسيد طنطاوي)٢(وابن عاشور، )١(والشوكاني
  :ودليلهم في ذلك

  .الخصوص بعد العموم يقتضي التوكيد أن
  

  :المناقشة والترجيح
 ��N�O: داخل معناها في جملة� �a`�_��: من ذهب إلى أن جملة

هذا تكرار فائدته التوكيد، وهو من باب الخاص بعد العام فاإليمان بالغيب عام، : قال
   وإنما كرر تعظيماً لها، وتنبيهاً على وجوبواإليمان باآلخرة خاص، 

   .وهذا من أغراض التوكيد )٤(»قادهااعت
 ومن قال أن المقصود باإليمان بالغيب عام يشمل كل مغيب من اإليمان باهللا

: وغيرها ما عدا اإليمان باآلخرة فهو مذكور في اآلية التالية، قال إن جملة والمالئكة
��_�`�a جملة تأسيسية أفادت حكماً جديداً، وهو اإليمان باليوم اآلخر أو أن� 

في حق  ���M�ON�P�Q�R�S�T: اآلية السابقة، وهي قوله تعالى
 � �V�^�]\[Z�Y�XW�_�`�a: المؤمنين من هذه األمة، وقوله تعالى

فتكون جملة  ���c�d�e�f�g: جملة مستأنفة في حق أهل الكتاب، والخبر قوله
كن هذا األساس، ل تأسيسية في حق غير الموصوفين في اآلية األولى فتم التغاير على

أكدت اإليمان بالغيب المتعلق � �a_`�: موضوع بحثنا في المعاني، فجملة
  . باآلخرة، وهو اإليمان باليوم اآلخر

                                                 

  .١/٢٧فتح القدير  -١
  .١/١٥٧التحرير والتنوير  -٢
  .٤٦/  ١الوسيط تفسير ال -٣
أبو و، ١٤٠/ ١والقرطبي في الجامع ألحكام القرآن،  ١/٨قال بذلك الزمخشري في الكشاف وممن -٤

  . ١/٢٠الجزائري في أيسر التفاسيربكر 



 ٣٢٥

عامة تشمل اإليمان باهللا ومالئكته واليوم  ����N�O: والذي يراه الباحث أن جملة 

توكيد للغيب المتعلق باآلخرة وخص � _�`���a: اآلخر وغيره فتكون جملة
  .ية، والتعظيم، واهللا الموفقبذلك لألهم

  
  :ا� ��� ا�� �ل

�X�W��m¢�£�¤�¥�¦�§�̈©�ª�«�¬�®¯�°�±²�³�

´�µ�¶�¸¹�º�»�¼½�¾�¿�À)١(�Á�Â�Ä�ÅÆ�

Ç�È�É�Ê�Ë�Ì�Í�ÎÏ�Ð�Ñ�Ò�Ó�Ô�l)٢(.  
  

   :المعنى العام لآلية
أقرأ عليكم الذي حرمه  �©̈�§�¦�¥�¤�£�¢��: قوله تعالى«

��³ ،وأوصيكم بالوالدين إحساناً� ��ª�«�®¬¯�±�°²: اهللا ثم ذكر فقال
´�µ� من مخافة الفقر: أي، �¾�¿�À�Á�Â�Ã�Ä�Å� 
  .)٣(»يريد القصاص ���Ç�È�Ë�Ê�É�Ì�Î�ÍÏ سر الزنا وعالنيته: يعني

  

  :أقوال المفسرين
هل هي  ����Ç�È�É�Ê�Ë�Ì�Í�ÎÏ: اختلف المفسرون في جملة
ى إل� �À�Á�Â�Ã�Ä�Å¿�¾��: جملة تأسيسية، أم توكيدية لجملة

  : قولين
  :القائلون بالتأسيس، وأدلتهم: القول األول

                                                 

 . ٤/٥٩٥تفسير ابن كثير: هي قبائح األعمال، وقيل المحرمات، انظر: الفواحش - ١

 . ١٥١:األنعام - ٢

 . ١/٣٨١الوجيز للواحدي - ٣



 ٣٢٦

��À�Á�Â�Ã¿�¾�: المفسرين إلى أن معنى جملة بعضذهب 

Ä�Å�Æ هو الزنا، ومعنى جملة: ��Ç�È�É�Ê�Ë�Ì�� ال تقتلوا إال : أي
وغيرهما، فتغاير المعنى  ،والزاني المحصن ،كالمرتد ،من حكمه القتل في اإلسالم

جملة تأسيسية، وممن قال  ��Ç�È�Ê�É�Ë�Ì�Í�Î: فأصبحت جملة
  .)٤(األلوسيو، )٣(البيضاويو، )٢(الواحديو، )١(الطبريابن جرير  :بهذا القول

  :ودليلهم في ذلك
  .األصل التأسيس والتوكيد فرع، فيحمل على الفائدة األصلية -١
  .تباين المبنى يدل على اختالف المعنى -٢

  :القائلون بالتوكيد، وأدلتهم: القول الثاني
أن قتل النفس داخل في معنى الفواحش، فيكون من  ب أكثر المفسرين إلىذه

جملة  ���Ç�È�É�Ê�Ë�Ì: باب ذكر الخاص بعد العام، فتكون جملة
، وابن )٧(، والنيسابوري)٦(، وابن كثير)٥(أبو حيان: توكيدية، وممن قال بهذا القول

  .)١١(، وسيد طنطاوي)١٠(، وابن عاشور)٩(، والبقاعي)٨(عادل
  :لهم في ذلكودلي

                                                 

 .١٢/٢١٩جامع البيان  - ١

 . ١/٣٨١الوجيز للواحدي  - ٢

 . ٢/٤٦٥أنوار التنزيل  - ٣

 . ٨/٥٤روح المعاني  - ٤

 . ٤/٢٥٢البحر المحيط  - ٥

 . ٣/٣٦٢تفسير ابن كثير - ٦

 . ٥/١٠٢غرائب القرآن  - ٧

 . ٨/٥١١ في علوم الكتاب اللباب - ٨

 . ٢/٧٤١نظم الدرر  - ٩

 . ٧/١٢٠التحرير والتنوير  - ١٠

 . ٣٤٣/  ٨ التفسير الوسيط - ١١



 ٣٢٧

أن قتل النفس داخل في عموم الفواحش، فأصبحت جملة قتل النفس من باب 
  .)١(ابن عادل :الخاص بعد العام وهو يفيد التوكيد عند عامة العلماء منهم

  

  :المناقشة والترجيح
أساس الخالف في هذه المسألة هو معنى الفواحش، فإما أن تكون بمعنى كل ما   

قتل : ون بمعنى الزنا، فمن قال أنها تشمل كل المحرمات قالحرمه اهللا، وإما أن تك
���Ç: النفس داخل فيه فيكون من باب ذكر الخاص بعد العام، وعليه فتكون جملة

È�É�ËÊ��Ì� توكيدية لجملة :�¾�¿�À�Á�Â�Ã�Ä�

Å�Æ لهذه الفاحشة واستهواال لوقوعها تعظيماً، وفائدة التوكيد.  
على أن معناها عدم  �À�Á�Â�Ã�Ä�Å�Æ¿�¾�: ومن حمل جملة 

محمولة على التأسيس،  ����Ç�È�É�ËÊ�Ì: االقتراب من الزنا، قال جملة
بمعنى جديد لم يأت في � ��Ç�È: خصص معنى الفواحش بالزنا فأتت جملة: أي

  .الجملة األولى
، وهو عموم ما تفاحش قبحه أي تزايد هوالْفَواحشَ والذي يراه الباحث أن معنى  

 ���Ç�È�É�ËÊ�Ì�Î�Í :ل النفس، وعليه فتكون جملةيدخل تحته قت
؛ ألن الخاص بعد العام يفيد التوكيد، وغرض ��À¿�¾��: توكيدية لجملة

التوكيد زيادة االهتمام، والتحذير الشديد، والتهويل من وقوعها، وهو الذي نص عليه 
هذا  ��Ç�È�É�ËÊ�Ì�Í�ÎÏ �:قوله تعالى«: المفسرون، قال أبو حيان

  ود أن ال يخص الفواحش بنوع ما، ـعموم الفواحش إذ األج مندرج تحت
  .)٢(»وإنما جرد منها قتل النفس تعظيما لهذه الفاحشة واستهواال لوقوعها

                                                 

 . ٨/٥١١ في علوم الكتاب اللباب - ١

 . ٤/٢٥٢البحر المحيط  - ٢



 ٣٢٨

وهذا مما نص تبارك  ��ÉÈÇ :قوله تعالى« :وقال ابن كثير
وتعالى على النهي عنه تأكيداً وإال فهو داخل في النهي عن الفواحش ما ظهر منها 

   .)١(»وما بطن
هذه شبيه بذكر الخاص بعد العام � �È�Ç :قوله تعالى«: وقال ابن عادل

له  فجرد منها هذا استفظاعاً، اعتناء بشأنه؛ ألن الفواحش يندرج فيها قتل النفس
م ل، ولو لم يذكر هذا الخاص ��Î�Í: استثنى منه في قوله وألنه قد ؛وتهويالً

  .أعلم ، واهللا)٢(»يصح االستثناء من عموم الفواحش
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 

 . ٣/٣٦٢تفسير ابن كثير - ١

 . ٨/٥١١تفسير اللباب  - ٢



 ٣٢٩

  
  
  
  
  
  
  
  

�א������������������0������������%א������������������0������������%א������������������0������������%א������������������0������������% �� �� �� �
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  .أهF ا�*��E): أوً� 
  .ا�����Gت: ����ً� 
  
  
  
  
  
  



 ٣٣٠

��ت�  
وفي ختام هذه الدراسة فإني أحمد اهللا عزوجل على ما أعان من إكمال هذا 

  . �ن عبد اهللا البحث ويسر، ثم أصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد ب
  :أما بعد

قرآنية في ضوء التأسيس والتأكيد، فهذه رسالة تناولتُ فيها تفسير الجملة ال
هذه الدراسة، وهي  لنتائج والتوصيات التي تمخضت عنويطيب لي أن أختمها بأهم ا

  :كاآلتي
  

  :أهم نتائج البحث: أوالً
الغي الذي كان له تفسير بالدراية في االتجاه البن هذه الدراسة داخلة في الإ -١

بإفحامه لجميع العرب أهل  �محمد النبي الدور الرائد في إثبات صدق 
أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو عشر سور أو سورة، البالغة والفصاحة 

  .من باب األولىوعجز غيرهم 
٢- كله  صر عليه كوحدة مترابطة من النظمقتَإن إعجاز القرآن البالغي ال ي

على مستوى الجملة و، ةى السورة الواحدبل معجز على مستو فحسب
 .في الجملة القرآنية في السورة، وعلى مستوى اللفظ الواحد

اختلفت اتجاهات التفسير وتنوعت لتعبر عن شمول القرآن لجميع جوانب  -٣
 .الحياة وعلومها مما يشهد بإعجاز القرآن

 .قَبله حاصالً يكن مل آخر معنى إلفادة المكرر اللفظُ كوني َأن هو: التأسيس -٤

كيد التوإذا دار بين التأسيس والتأسيس والتوكيد على أن الكالم  قاعدةتنص  -٥
 .فحمله على التأسيس أولى

 :أهم فوائد قاعدة التأسيس -٦

 .واإلفادة أولى ،كيد إعادةالتأسيس إفادة والتو -أ  

  .دفع إيهام التكرار المقتضي للتوكيد - ب 

 .عنيين أولى من إهمال معنى أحدهمافي مإعمال اللفظين أو الجملتين  - ج 
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  .الحمل على التأسيس يكسب السياق تنوعاً دالئلياً لم يكن حاصالً من قبل -د 

، والحمل على األصل هو كيد فرعألن التأسيس أصل والتوحسم مادة الخالف؛ هـ  
األولى، وبه يترجح حمل اآلية، أو اللفظ على معنى معين يندفع به 

  .ي معنى اآليةالخالف المحكي ف
 .تفسير كتاب اهللا تعالىوإثراء المعاني في  لفهم التأسيس طريق -و 

تمكين الشيء في النفس وتقويته، وإماطة الشبهات عما أنت هو : التوكيد -٧
، كيد المسند إليهد في هذا الباب تأكيد الحكم ال توبصدد اإلخبار عنه، والمرا

 .كيد المسندوال تو

٨- إعال :توكيدال من الغرضجازماً، كالمه يقول بأنه لمخاطبِالمتكلم ل م 
 .منه متثبتاً عليه، يدل لما قاصداً

 :من دواعي التوكيد -٩

وفي هذه الحالة يحسن الكالم، أن يكون المخاطب شاكاً متردداً عند ما يوجه له  -أ 
 .والتردد الشك قوة بحسب المؤكدات وتزدادتقوية الخبر بمؤكد 

 .كيد الخبر لهوالمتردد السائل الذي يطْلُب تن منزلة أن ينَزل خالي الذه - ب 

تقرير المؤكَّد لَدى من يوجه له الكالم، وتمكينه في نفسه، وإزالةُ ما لديه من شُبه  - ج 
 .حوله

 .الكالم له يوجه من لدى اِإلنكار حالة -د 

 .الجملفي  المجاز توهم دفعهـ  

  .غيرها من الدواعيو، التخويف والتهديدالتغليظ في  -و 

الوصل والفصل بين الجمل يوضح عالقة بعضها ببعض مما يبين كون  -١٠
معنى الجملة المتأخرة جديداً يفيد التأسيس أم يعيد المعنى السابق فيفيد 

 .التوكيد لألولى

 .بين الجمل في هذه الدراسة هو تتابع الجمل من غير فاصل بينهااالتصال  -١١

 .بين األقوال والترجيح تفسير،السرون في قاعدة التأسيس استخدمها المف -١٢
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وهي أسلوب عربي فيه هذه الدراسة تناولت ظاهرة التكرار في القرآن  -١٣
في اللفظ والمعنى هذا التكرار سواء كان إيجاز واختصار وإثراء للمعاني 

أم في اللفظ دون المعنى أم في المعنى فقط، وقد بين الباحث بعض هذه 
 .المواطن في القرآن الكريم

رجيح وت ي عليها فهم معاني القرآنكيد في القرآن ينبنقاعدة التأسيس والتو -١٤
 . األصولية، أو التاريخيةالمسائل  وأبعض األحكام الشرعية، 

أقرب مذكور، ولكن هذه القاعدة األصل في عود الضمير أن يكون إلى  -١٥
 إعادة الضمير إلى«: قاعدةكليست على إطالقها، فإذا نازعتها قواعد أخرى 

المحفإن  »توحيد مرجع الضمائر في السياق الواحد«: ، أو قاعدة»ث عنهد
هذه القواعد تقدم عليها كما قرره العلماء، وال شك أن رجوع الضمير إلى 

، وإن كان مخالفاً كيدإلى ما يفيد التوما يفيد التأسيس أولى من رجوعه 
 .لقاعدة عود الضمير إلى أقرب مذكور

دراسة أن الجملة تُؤكَد بِنفي ضدها إال إذا أمكن ظهر من خالل هذه ال -١٦
 .الحمل على التأسيس بدون تكلف

أن األصل في الدالالت اللفظية هو  ثبت للباحث من خالل هذه الدراسة -١٧
 .التأسيس

ورود الجملة التي تفيد العموم بعد جملة أفادت الخصوص ال ريب أن فيها  -١٨
تكن حاصلة من الجملة األولى  تأكيد للجملة الخاصة، وزيادةً في المعنى لم

المفيدة للخصوص، فتكون الجملة المفيدة للعموم بعد المفيدة للخصوص 
 .والعكس يدل على التأكيد جملة تأسيسية،

إعادة الضمير إلى ما يجعل الجملة المتأخرة تفيد التأسيس، أولى من   -١٩
 .كيدوإلى ما يجعلها تفيد الت تهإعاد

إن دلت النصوص أو القرائن عليه بالمجاز األصل األخذ بالحقيقة، ويؤخذ  -٢٠
 .اًمعنى جديد لكونه سيفيدالتأسيس،  ةفادإ ومن ضمنها
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 كيداًوأخرى مستقلة، تشتمل على معناها تتعقيب جملة بجملة : التذييل -٢١
   .إلى ما يفيد التأسيسعن التوكيد ، وقد يخرج لمنطوق األولى، أو لمفهومها

  
  :التوصيات: ثانياً

صة في النواحي البالغية للقرآن الكريم ليست كافية مما الدراسات المتخص -١
يتطلب من الباحثين التوجه نحو هذا الفن بغية استخراج الدرر البالغية من 
هذا الكتاب الذي تحدى اهللا تعالى أفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء أن يأتوا ولو 

  .بسورة من مثله
ن في إعمالها إثراء قاعدة التأسيس تكسب السياق تنوعاً دالئلياً، كما أ -٢

لمعاني مادة اللفظ الواحد مما يستدعي جعل هذا الموضوع مشروعاً 
 .لمجموعة من الباحثين

كيد يتم دراسة قضايا كثيرة في جانب في ضوء قاعدة التأسيس والتو -٣
األحكام الفقهية، واألصولية مما يجعل ذلك محال للبحث والدراسة لألحكام 

عند عدم النص  ترجيح وفقاً لهذه القاعدةالواردة في القرآن الكريم وال
 . المرجح

والحمد هللا الذي بنعمته تتم الصالحات، فقد بذلت ما في وسعي إلخراج هذا 
البحث بهذه الصورة، وال أدعي أني قد استكملت جميع جوانبه، ولكن حسبي أني بذلت 

يل واستفرغتُ جهدي، فإن كنت قد أحسنت فذلك من منن اهللا تعالى وجز ،طاقتي
فضله علي، وإن كنت قد أخطأت فما أجدر اإلنسان بالخطأ والزالت، وهذا جهد 

والتعديل  ،المقل، الذي ال شك أن فيه ما يترك المجال أمام الناظر فيه للتصويب
والتغيير، والحمد اهللا رب العالمين، وصلى اهللا وسلم على سيدنا محمد وعلى آله 

   .وصحبه وسلم
� �

� �
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٩٦  �v�w�x�y�z�{�|�~}�_��� �� �� �� ٩٧  �١٣٠  

�رة ا%ن�#�ء�  
٩٧  �mE�D�CBA�F�Gl  ٥٢  ١  
٩٨  �K�L�� �� �� �� ٢٤٦، ٢٤٥  �٧٣  
٩٩  �mm�n�o�qp�r�s�tl   ٢٠٠، ١٩٦  ٨٥  
١٠٠  �mr�s�t�u�v�w�x�y�l  ٩١  ٩٨  
١٠١  �m³�´�µ�¶�¸�¹�l  ٩١  ١٠١  

T'�رة ا��  
١٠٢  �mÏ�Ð�Ñ�Ò�Ó�Ô l  ٩١  ٣٨  
١٠٣  �mA�B�C�D�EF�l  ٩١  ٣٩  
١٠٤  �mÁ�Â�Ã�Å�Ä�Æ�Ç�l   ١٧٥، ٦٦  ٥٥  
١٠٥  �mA�B�C�D�E �l  ١٧٨، ١٧٧  ٥٦  

�ن��U2�رة ا��  
١٠٦  �mA�B��C∗E�F�G�H�I��� ٢٤٣  ٤- �١  
١٠٧  m¬�±�°�̄ �®l  ٩٠  ١٥  
١٠٨  �mº		½	¼	»l  ٨٨  ٢٣  



 ٣٤١

١٠٩  mÞÝÜÛÚßáàl  ٨٧  ٢٧  
١١٠  �m{�|�}�~���¡�¢�£��¤l  ٦٤  ٣٥  

�ر��رة ا��  
١١١  ��~���¡�¢��£�� ١٢٩  �٢٥  
١١٢  �m£�¤�¥�¦�§��̈©�ª�¬�«�l  ٢١٢، ٦٧  ٤١  

�رة ا�*)�Hن�  
١١٣  �m¾�¿�À�Á�Â�l   ١٢٢، ١٢١  ٢  
١١٤  mÁ�Â�Ã�Ä�Å�Æ�Ç�È�Él  32  ٤٠  
١١٥  mG�Hl   ٤  ٣٢  

�رة ا��V)اء�  
١١٦  �mH�I�J�K�L�M�N�l   ١٧٩  ٢١  
١١٧  mi�hgf�e�l  ٩٣  ١١٧  
١١٨  �mÌ�Í�Î∗Ð�Ñ�Ò�∗�ÕÔl  ١٣٢-

١٣٤  
٤٧  

١١٩  �mh�i�j�k�l�m�n�o�p�q�l   ١٩٣ ،
١٩٤  

٣٧  

!2��رة ا��  
١٢٠  Â�Ã�Ä�Å�Æ�Ç�È�É�Ê�Ë�ÌÍ�� ٢١٩  �٣٤  
١٢١  �Ô�ÓÒÑ�� ٢٢٢  �٣٥  

W��رة ا�0�  
١٢٢  �m�̂_��̀a�b�c�d�l  ٩٣  ٣٠  

�ت�"��رة ا���  
١٢٣  �mÎ�ÐÏ�Ô�ÓÒ�Ñ�Õl   ٣١  ٢٣  

�رة ا�)وم�  
١٢٤  mM�N�O�P�Q�R�l  ٥٣  ١٨، ١٧  



 ٣٤٢

�رة ��20ن�  
١٢٥  �m|{�z�_~�}�`l  ٤٦  ٧  
١٢٦  �mV�W�X�Y�Z�\[�]��̂_�̀l  ١٢،٢٢٤  ١٣  
١٢٧  �mf�g�h�i�j�k�l�m�l  ٩٢  ١٤  

�رة ی6�  
١٢٨  �B�A�E�D�C�G�F�H��� ٨٩  ١٤، �١٣  
١٢٩  �V�W�X�Y�Z�[�\�]�^�_�̀��� ٩٠  �١٥  
١٣٠  �f�g�h�i�j�k�m�n�o�p�q�� ٩٠  ١٧، �١٦  
١٣١  �u�xv�y�z�{�|���� ٤٧  ٢١، �٢٠  

�رة ا���;�ت�  
١٣٢  �o�r�qp�� ٣٠  �٦٤  
١٣٣  �mº�»�¼�½�¾�¿�∗Á�Â�Ã�Ä�Å�l  ٢٠١، ١٩٤  ١١٢-٩٩  

(�X�رة ا��  
١٣٤  ��b�c�d�e�f�� ٣٠  �١٥  
١٣٥  ��X�Y�Z�[�\�]�^�� �

� �

٨٠  ٢٣  

(;�Y رة��  
١٣٦  �mA�B�C�D�E�GF�H�I�KJ�l   ١٢٦  ١٧  

�1��رة ;�  
١٣٧  �m}�~���¡�¢�£�l  ١٤٧  ١٦  
١٣٨  mw�v�u�yxl   ٣١  ٤٩  

�رة ا�
خ�ن�  
١٣٩  mF�J�I�H�Gl  ١٣  ٣  
١٤٠  �y�z�{�}�|�� ٣١  �٤٩  

�رة ا�'3)ات�  



 ٣٤٣

١٤١  m¥¦�§��̈©�ªl  ٤٨  ٤٩  
�رة ق�  

١٤٢  m×ÖÕÔÓl  ٢٨٢، ٦٥  ٣١  
�رة ا�اری�ت�  

١٤٣  �mß�à�á�â�ã�ä l� ١٢٤  ٥١، �٥٠  
�رة ا�20)�  

١٤٤  �mfe�g�h�i�l  ٤٣  ١٢، ١١  
١٤٥  mi�j�k�l�l   ١٨، ١٦ ،

٣٠، ٢١  
١٤٦  

١٤٦  m_�`�a�b�c�l  ٤٤  ٣٦  
١٤٧  �mÞ�ß�à�á�â�l   ١٢٢، ١٢١  ٤٩  

�رة ا�)�92�  
١٤٨  �mz�{�|�}�l  ١٤٩، ٥٤  ، ١٢  

��Hا��رة ا��  
١٤٩  ��I�J�K�L��� ١٠٧  �٧٩  

(V'�رة ا��  
١٥٠  �mM�N�O�P�Q�R�S�T�U�VWl  ٥٥  ١٨  

( 
�رة ا�2�  
١٥١  �ml�m�n�o l � ٢٢٣  �٣١  

�رة ا��#0���  
١٥٢  �mÑ�Ò�ÔÓ�Õ�Ö�×�Ø��Ùl   ٣٤، ٣٣  ١٨، ١٧  

�رة اQن�4ن�  
١٥٣  �ÛÚÙØ×�Ü�� ٨٩  �٢٣  

�رة ا�2)�\ت�  
١٥٤  �my�zl  ٨٥  ٨  
١٥٥  �mT�U�V�l� ٧٩، ٥٤، ١٩، �١٥ ،



 ٣٤٤

� ٢٨، �٢٤ ،
٣٧، ٣٤ ،
٤٥، ٤٠ ،
٤٩، ٤٧  

١٥١  

١٥٦  �m¼�½�¾�l   ٨٥  ١٦  
١٥٧  ��A�B�C�D�E�∗�G�H�I�J�� ١١٩  ٢١، �٢٠  
١٥٨  �mL�M�N�∗�P�Q�R�l   ١٢٣  ٢٣، ٢٢  

  ة :��6�ر
١٥٩  �mj�k�l�m�l   ١٢١  ١٩  

�رة ا�2[**9#�  
١٦٠  �m°�±l  ٢٤  ٢٦  

�رة ا�[�رق�  
١٦١  �mj�k�l�m�l  ٨٩  ١٧  

62V�رة ا��  
١٦٢  ��̀a�b�c�∗�e�f�g�h�� ٢٤٦  ١٠، �٩  

�رة ا�V)ح�  
١٦٣  �m§�¨�©�ª�«�¬�®�¯�°l  ٦٤  ٦، ٥  

�رة ا��9#�  
١٦٤  �mA�B�l� ٢٤٨  �١  

�رة ا�0
ر�  
١٦٥  �mA�B�C�D�El  ١٢  ١  

�رة ا��"� )�  
١٦٦  ��b�c�d�e�f�g�h�i�� ١٣٧، ٩١  ٤، �٣  

�رة ا�"�;)ون�  
١٦٧  �mA�B�C�∗�E�F�G�H�l  ١٤١، ٦٩  ٥ - ١ ،

١٤٢  



 ٣٤٥

(���رة ا��  
١٦٨  �ma�b�c�d�e�l  ١٣  ١  
١٦٩  �mo�p�q�rs�t�u�v�l   ١٣  ٣  

  



 ٣٤٦


س�א��Fد#&T	&#د�F�
س�אT	&#د�F�
س�אT	&#د�F�
س�אT	� �� �� �� �
  

 

  I.ف ا�	'ی�  م	5J�ا  
  ٩٦   .إال الجماع شيءاصنعوا كل   ١
  ٨١  .وقول الزور أال  ٢
  ١٩٦  .أنا ابن الذبيحين  ٣
  ١٩٩   .الذبيح إسحاق  ٤
  ١٣   .الْوسطَى الصالَة عنِ شَغَلُونَا  ٥
  ١٢٨ .صنائع المعروف تقي مصارع السوء  ٦
  ١٩٨  .كان يوسف أشرف نسباً  ٧
  ١٠٣  .كيف نصنع بالنساء إذا حضن  ٨
  ١٢  .نفسه يظلم لم أينا: اهللا رسول يا: قالوا  ٩
  ١٧٤  القبر أول منازل اآلخرة  ١٠
  ١٠  .اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل  ١١
  ٢٥٠  المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما حرم اهللا  ١٢
  ١٢٩  .من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه  ١٣
  ٢٨٧  نهى عن الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها  ١٤
  ١٩٧  .فتبسم يا ابن الذبيحين  ١٥
  ٢٨٧  يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب  ١٦

  
  
  
  
  



 ٣٤٧

M�Duس�א
T	M�Duس�א
T	M�Duس�א
T	M�Duس�א
T	� �� �� �� �
  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  I.ف ا,�.  م	5J�ا  
  ١٩ .اتقوا التفسير فإنما هو الرواية عن اهللا  ١
  ١٩  .أنا ال أقول في القرآن شيئا  ٢
  ١٨  أي سماء تظلني؟  ٣
  ١٩ .ثالث ال أقول فيهن حتى أموت  ٤
  ١٩  .الذين كانوا يعلمون فيما أنزل القرآن ذهب  ٥
  ١٣   .بدر أشياخ مع يدخلني عمر كان  ٦
  ١٨ .أخطأ من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد  ٧
  ١٨ .من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار  ٨



 ٣٤٨


س�א��)مT	م(��
س�אT	م(��
س�אT	م(��
س�אT	� �� �� �� �
 

  ا��*'�  ا�G1َ�َ  م
١.   إبراهيم بن عمر بن حسن الر١١٩  بن علي البقاعي، أبو الحسن اط ب  
  ٩  أحمد بن عبد الحليم بن عبد السالم ابن تيمية الحراني أبو العباس   .٢
  ٢٧  أحمد بن على الرازي أبو بكر المشهور بالجصاص   .٣
  ٤ أحمد بن فارس بن زكريا بن حبيب الرازي    .٤
  ١٠٤  أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي، أبو إسحاق    .٥
  ٨١ نجرية، الحسني األبالمهدي، ابن عجيأحمد بن محمد بن    .٦
  ٨٦ مفسر مصري ،أحمد بن مصطفى المراغي   .٧
  ١٥  البصري أبو الفداء بن ضوءإسماعيل بن عمر بن كثير    .٨
  ١٤٧  إسماعيل حقي بن مصطفى االسالمبولي الحنفي، أبو الفداء   .٩

  ١٧٤   الحسن البصري الحسن بن يسار البصري، أبو سعيد.١٠
  ١٦٩  الحسين القمي النيسابوري، نظام الدين،  الحسن بن محمد بن.١١
  ١٢١   بالراغب المعروف األصفهانيالحسين بن محمد أبو القاسم .١٢
  ١٦ محمد أبو ،البغوي الفراء بن محمد بن مسعود بن الحسين.13
  ١٩٧  أبو عمرو بن العالء ،زبان بن العالء بن عمار بن عبد اهللا.١٤
  ٢٠   القطيعي سهيل بن أبي حزم.١٥
  ١٤ بن الحجاج بن الورد الواسطي، أبو بسطام األزدي العتكيشعبة .١٦
  ٥٥  ،عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الخليل الهمذاني األسداباذي.١٧
  ٧٥  ، ، أبو محمدعبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن المحاربي.١٨
  ٦  عبد الرحمن بن الكمال أبي بكر بن محمد الخضيري األسيوطي.١٩
  ٧٥  بن محمد بن علي بن الجوزي، أبو الفرج عبد الرحمن بن علي .٢٠
  ٧٩  عبد العزيز بن عبد السالم بن أبي القاسم بن حسن السلمي .٢١



 ٣٤٩

  ٢٨  عبد القاهر بن عبد الرحمن بن محمد الجرجاني، أبو بكر.٢٢
  ٢٣  عبد اهللا بن أحمد بن محمود النسفي الحنفي أبو البركات.٢٣
  ٢٣ و الخيرعبد اهللا بن عمر بن محمد بن علي البيضاوي أب.٢٤
  ١٩٧  عبد الملك بن قريب بن علي الباهلي، أبو سعيد االصمعي .٢٥
  ٧٣ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم، األندلسي الظاهري، .٢٦
  ١٤٢  علي بن أحمد بن محمد بن علي أبو الحسن الواحدي النيسابوري .٢٧
  ٧٩   الحسن الدين أبو تقي يعلى بن عبد الكافي بن على بن تمام السبك.٢٨
  ٢٣  علي بن محمد الشيحي البغدادي عرف بالخازن، أبو الحسن.٢٩
  ٧١  علي بن محمد بن حبيب أبو الحسن الماوردي البصري الشافعي .٣٠
  ٢٧  على بن محمد بن على الطبري المعروف بالكيا الهراسي.٣١
  ٦٤  عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي، أبو حفص.٣٢
  ١٩  قتادة بن دعامة السدوسي.٣٣
  ١١  المقري المكيد بن جبر أبو الحجاج المخزومي موالهم مجاه.٣٤
  ٢٨٩  أبو زهرة أحمد بن مصطفي بن أحمد محمد .٣٥
  ٦٧  محمد األمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني الشنقيطي.٣٦
  ٦٥  محمد الطاهر بن محمد بن محمد ابن عاشور .٣٧
  ١٠٩  بي محمد بن أحمد بن أبي بكر أبو عبد اهللا األندلسي القرط.٣٨
  ٩٨  القاسم  أبومحمد بن احمد بن جزي الكلبي .٣٩
  ٨٠  محمد بن أحمد بن عبد العزيز الفتوحي، أبو البقاء.٤٠
  ١١١  محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم بن أحمد المحلي.٤١
  ٩٨  يالخطيب الشربين ،محمد بن أحمد شمس الدين.٤٢
  ٥ محمد بن بهادر بن عبد اهللا الزركشي الشافعي أبو عبد اهللا.٤٣
  ٩ محمد بن جرير بن يزيد أبو جعفر الطبري .٤٤
  ٦٣  بن العربي امحمد بن عبد اهللا المعارفي المعروف بأبي بكر .٤٥



 ٣٥٠

  ٣٥   الشوكاني محمد بن علي بن محمد.46
  ٧٢  الرازي  محمد بن عمر بن الحسين القرشي فخر الدين.٤٧
  ١٩ محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي أبو عيسى الترمذي .٤٨
  ٢٥  حمد بن محمد بن محمد الغزالي أبو حامد الطوسي الفقيه م.٤٩
  ١٢٥  محمد بن محمد بن محمد بن عرفة أبو عبد اهللا .٥٠
  ١١٧   الحنفيأبوالسعود  العمادي مصطفى بن محمد بن محمد.51
  ٤ محمد بن مكرم بن علي بن أحمد أبو الفضل يعرف بابن منظور .٥٢
  ٧  الغرناطي أثير الدينمحمد بن يوسف بن علي بن حيان األندلسي .٥٣
  ١٤   محمد عبد العظيم الزرقاني.٥٤
  ٦٩  محمود بن حمزة بن نصر أبو القاسم الكرماني .٥٥
  ٥٧ محمود بن عبد اهللا الحسيني األلوسي .٥٦
  ٧٢  محمود بن عمر بن محمد أبو القاسم الزمخشري الخوارزمي .٥٧
  ٢٩  عمر بن المثنى التيمي بالوالء، البصري، أبو عبيدة النحوي م.٥٨
  ١٠٥  نصر بن محمد بن أحمد بن إبراهيم أبو الليث السمرقندي .٥٩
  ٥٤  نصراهللا بن أبي بكر محمد بن محمد بن عبدالكريم ابن األثير.٦٠
  ٢٢٤  نعمة اهللا بن محمود النخجواني.٦١

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

v\א

س�א�(�د�Mوא�T	v\א

س�א�(�د�Mوא�T	v\א

س�א�(�د�Mوא�T	v\א

س�א�(�د�Mوא�T	� �� �� �� �



 ٣٥١

 ا��.K-  م

  القرآن الكريم  
، وجيقنلا وال العلوم، صديق بن حسنفي بيان أحالوشي المرقوم  أبجد العلوم   .١

  .م١٩٨٧بيروت  -عبد الجبار زكار، دار الكتب العلمية: تحقيق

، للبيضاوي األصول علم إلى الوصول منهاج على المنهاج شرح فياإلبهاج    .٢
 -مجموعة من العلماء دار الكتب العلمية: علي بن عبد الكافي السبكي، تحقيق

 . هـ١٤٠٤األولى /بيروت، ط

 األماني منتهى( ويسمى عشر األربعة القراءات فى البشر فضالء حافإت   .٣
 الغني عبد بن محمد بن أحمد الدين شهاب )القراءات علوم في والمسرات

األولى /ط  – لبنان - العلمية الكتب دار ،مهرة أنس :الدمياطي تحقيق
 .م١٩٩٨هـ١٤١٩

عيد المندوب، دار س: ، جالل الدين السيوطي، تحقيقاإلتقان في علوم القرآن   .٤
 .م١٩٩٦ -هـ ١٤١٦ لبنان -الفكر

، محمد المختار محمد المهدي، أثر الدرس اللغوي في فهم النص الشرعي   .٥
 ).بدون(جامعة األزهر، 

: تحقيق )هراسى بالكيا المعروف( محمد بن على الحسن أبو ،القرآن أحكام   .٦
   ١٤٠٥/ط، بيروت -العلمية دارلكتب، عطية عبده عزت ـ على محمد موسى

عامر : ، محمد بن عبداهللا األندلسي الملقب ابن العربي، تحقيقأحكام القرآن   .٧
 م ٢٠٠٥هـ، ١٤٢٦األولى /بيروت، ط -حسن صبري، دار ابن حزم

 حزم بن سعيد بن أحمد بن علي محمد أبو، اإلحكام في أصول األحكام   .٨
 .هـ١٤٠٤األولى / القاهرة، ط -، دار الحديثالظاهري القرطبي األندلسي

 ،سيد الجميلي/د: ، علي بن محمد اآلمدي، تحقيقاإلحكام في أصول األحكام   .٩
 .هـ١٤٠٤األولى /بيروت، ط –دار الكتاب العربي 

، محمد بن محمد العماد أبو إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم .١٠



 ٣٥٢

 ).بدون(بيروت،  - السعود، دار إحياء التراث العربي

أحمد عزو عناية، دار : د بن على الشوكاني، تحقيق، محمإرشاد الفحول .١١
 .م١٩٩٩ - هـ١٤١٩األولى /الكتاب العربي، ط

محمد بن محمد أبو شهبة، / ، دوالموضوعات في كتب التفسير تاإلسرائيليا .١٢
 .هـ١٤٠٨الرابعة / مكتبة السنة، ط

عبد : ، محمود بن حمزة بن نصر الكرماني، تحقيقأسرار التكرار في القرآن .١٣
 هـ ١٣٩٦الثانية/قادر أحمد عطا، دار االعتصام، طال

 ابـن  درويش بن للحوت، محمد المراتب، مختلفة أحاديث في المطالب أسنى .١٤
ـ ١٤١٨ بيروت، – العلمية الكتب دار الشافعي، البيروتي الحوت محمد  - هـ

 .عطا القادر عبد مصطفى: تحقيق األولى،/ط م،١٩٩٧

، دار الكتب العلمية، ١/١٨٩علي السبكي ، عبد الوهاب بناألشباه والنظائر .١٥
 هـ١٤١١األولى /ط

، محمد األمين ابن محمد المختار أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن .١٦
  . م١٩٩٥ -هـ ١٤١٥بيروت  -الفكر الشنقيطي، دار

 الدمشقي فارس،الزركلي بن علي بن محمد بن محمود بن الدين خير ،األعالم .١٧
 .م ٢٠٠٢ عشر الخامسة/ ، ط للماليين العلم ردا، )هـ١٣٩٦ :المتوفى(

 بن عمر بن اهللا عبد سعيد أبو الدين ناصر، أنوار التنزيل وأسرار التأويل .١٨
 ).بدون(بيروت،  -، دار الفكرالبيضاوي الشيرازي محمد

 أبو جابر بن القادر عبد بن موسى بن جابر، الكبير العلي لكالمأيسر التفاسير  .١٩
الخامسة، /ط المنورة، المدينة والحكم، العلوم كتبةم،٦٣صالجزائري  بكر

 .م٢٠٠٣/ـه١٤٢٤

 بن سعدالدين بن محمد عبداهللا أبو الدين جالل، البالغة علوم في اإليضاح .20
 .م١٩٩٨ الرابعة /ط، بيروت – العلوم إحياء دار، القزويني عمر

/ د: ، أبو الليث نصر بن محمد بن إبراهيم السمرقندي، تحقيقبحر العلوم .٢١



 ٣٥٣

  ).بدون. (بيروت -محمود مطرجي، دار الفكر
 

 :حقق، تالزركشي اهللا عبد بن محمد الدين بدر ،الفقه أصول في البحر المحيط .٢٢
/  هـ١٤٢١ األولى /، طلبنان بيروت، -العلمية الكتب دار ،تامر محمد محمد

  .م٢٠٠٠
 خالشي: تحقيق ،األندلسي حيان بأبي الشهير يوسف بن محمد، البحر المحيط .٢٣

- لبنان ،العلمية الكتب دار ،معوض علي الشيخ - الموجود عبد أحمد عادل
 . م ٢٠٠١-هـ١٤٢٢األولى /، طبيروت

 -العلمية الكتب دار ،عجيبة بن المهدي بن محمد بن أحمد، البحر المديد .٢٤
 .م ٢٠٠٢هـ ١٤٢٣ الثانية/ط بيروت

 دار شـوكاني، ، محمد بن على الالبدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع .٢٥
  .بيروت - المعرفة

، بدر الدين محمد بن عبد اهللا الزركشي، دار إحياء البرهان في علوم القرآن .٢٦
 .هـ١٣٧٦األولى / الكتب العربية ط

في علوم البالغة، عبد المتعال الصعيدي،  بغية اإليضاح لتلخيص المفتاح .٢٧
 .م٢٠٠٥ -هـ١٤٢٦السابعة عشر / مكتبة اآلداب، ط

، عبد الرحمن حسن حبنكة لعربية أساسها وعلومها وفنونهاالبالغة ا .٢٨
 .هـ١٤١٦األولى / ط دمشق، الميداني، دار القلم

/ وآثره في الدراسات البالغية، د بالغة القرآن في آثار القاضي عبد الجبار .٢٩
ميدان األزهر الشريف، دار الفكر  -عبد الفتاح الشين، مطبعة دار القرآن

 ). بدون(العربي 

: تحقيق، الفيروزأبادي يعقوب بن محمد، لغة فى تراجم أئمة النحو واللغةالب .٣٠
   هـ١٤٠٧األولى/ط –الكويت -اإلسالمي التراث إحياء جمعية،المصري محمد

 قطلوبغا بن قاسم العدل أبو الدين زين ،تاج التراجم في طبقات الحنفية .٣١



 ٣٥٤

/ دمشق، ط -محمد خير رمضان يوسف، دار القلم: ، تحقيقالحنفي السودوني
  .م١٩٩٢ -هـ١٤١٢األولى 

 الحسيني، الرزاق عبد بن محمد بن محمد، القاموس جواهر من العروس تاج .٣٢
 دار، المحققين من مجموعة: تحقيق، الزبيدي بمرتضى الملقّب الفيض، أبو

  )بدون(، الهداية
 النباهي الحسن بن اهللا عبد بن الحسن أبو ،األندلس للنابهيتاريخ قضاة  .٣٣

، الجديدة اآلفاق دار في العربي التراث إحياء لجنة: تحقيق، األندلسي مالقيال
 م ١٩٨٣ - هـ ١٤٠٣ الخامسة،/ط – لبنان/  بيروت - الجديدة اآلفاق دار

 الحسـن  بن علي القاسم البن عساكر، أبي فضلها، وذكرتأريخ مدينة دمشق  .٣٤
 –الفكـر  ، دار»ابن عسـاكر «الشافعي، المعروف بـ اهللا عبد بن اهللا هبة بن

 .العمري غرامة بن عمر سعيد أبي الدين محب: تحقيق م،١٩٩٥ /بيروت، ط

، عبد المجيد بن عزيز الزنداني، من مطبوعات هيئة تأصيل اإلعجاز العلمي .٣٥
 ).بدون(مكة المكرمة، -اإلعجاز العلمي

بيروت،  –محمد بن علي الصابوني، دار اإلرشاد  التبيان في علوم القرآن، .٣٦
 . هـ١٣٩٠ألولى ا/ ط

، محمد الطاهر بن محمد بن التحرير والتنوير المعروف بتفسير ابن عاشور .٣٧
 هـ ١٤٢٠األولى/لبنان، ط -عاشور التونسي، مؤسسة التأريخ العربي، بيروت

 ابن عثمان بن أحمد بن محمد الدين شمس اهللا عبد ألبي للذهبي، تذكرة الحفاظ .٣٨
  .األولى/ط بيروت، - العلمية الكتب الذهبي، دار قايماز

، محمد بن أحمد الغرناطي الكلبي الملقب ابن جزي، التسهيل لعلوم التنزيل .٣٩
  .م١٩٨٣-هـ١٤٠٣الرابعة / بيروت، ط - دار الكتاب العربي

إبراهيم األبياري، دار : ، علي بن محمد بن علي الجرجاني، تحقيقالتعريفات .٤٠
  .هـ١٤٠٥،بيروت –الكتاب العربي 

: ، أبو عبد اهللا محمد بن عرفة الورغمي، تحقيقفة المالكيتفسير ابن عر .٤١



 ٣٥٥

  .م١٩٨٦األولى /تونس، ط-حسن المناعي، مركز البحوث بالكلية الزيتونية /د
، جالل الدين محمد بن أحمد المحلي وجالل الدين عبد الرحمن تفسير الجاللين .٤٢

  ).بدون(األولى /القاهرة، ط –بن أبي بكر السيوطي، دار الحديث
 مصطفى ومطبعة مكتبة شركة، أحمد مصطفى المراغي، سير المراغيتف .٤٣

 .م١٩٧٤هـ ١٣٩٤الثالثة / ده، طوأوال الحلبي يالباب

األولى /بيروت، ط -، وهبة الزحيلي، دار الفكر المعاصرالتفسير المنير .٤٤
  .م١٩٩١هـ ١٤١١

، الثانية/ محمد السيد طنطاوي، الرسالة، طالتفسير الوسيط للقرآن الكريم،  .٤٥
  .م١٩٨٥ -هـ١٤٠٦

القاهرة،  -، محمد حسين الذهبي، مكتبة وهبةالتفسير والمفسرون .٤٦
 م٢٠٠٠السابعة/ط

 القيوم عبد. د: ، تحقيقبكر أبو، محمد بن عبد الغني البغدادي، تكملة اإلكمال .٤٧
  هـ ١٤١٠األولى/ ، طالمكرمة مكة -القرى أم جامعة ي،النب رب عبد

 عوض محمد :تحقيق، األزهري أحمد بن محمد منصور أبو ،هذيب اللغةت .٤٨
  م٢٠٠١األولى/، طبيروت – العربي التراث إحياء دار، مرعب

، محمد عبد الرؤوف المناوي، تحقيق الدكتور التوقيف على مهمات التعاريف .٤٩
  .هـ١٤١٠ط بيروت، -محمد رضوان، دار الفكر

ر السعدي ، عبد الرحمن بن ناصتيسير الكريم الرحمن في تيسير كالم المنان .٥٠
/ عبدالرحمن بن معال اللويحق، مؤسسة الرسالة، ط: ، تحقيق١٧٤، ١٧٣ص

  م٢٠٠٠هـ ١٤٢٠األولى 
، ٦٧٢/ ١٨ ي، أبو جعفر محمد بن جرير الطبرجامع البيان في تأويل القرآن .٥١

  .م٢٠٠٠ - هـ ١٤٢٠تحقيق أحمد شاكر، مؤسسة الرسالة ط 
  

 البردوني أحمد: تحقيق القرطبي،محمد بن أحمد ، الجامع ألحكام القرآن .٥٢



 ٣٥٦

 -  هـ١٣٨٤ الثانية،/، طالقاهرة - المصرية الكتب دار ،أطفيش وإبراهيم
 .م١٩٦٤

 مؤسسة الرشيد دار ،صافي الرحيم عبد بن محمود، الجدول في إعراب القرآن .٥٣
  هـ ١٤١٨ الرابعة /، طدمشق –اإليمان

، السندي الغفور عبد القيوم عبد /كتوردلل جمع القرآن الكريم في عهد الخلفاء، .٥٤
 )بدون(

عبد القادر بن أبي الوفاء محمد الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية،  .٥٥
 .كراتشي -مير محمد كتب خانة ،القرشي

 جالل بكر أبي بن الرحمن عبد، حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة .٥٦
 ).بدون(، السيوطي الدين

 الحموي اهللا عبد بن علي بكر أبي الدين تقي ،األرب وغاية خزانة األدب .٥٧
 األولى /، طبيروت –الهالل ومكتبة دار، شعيتو عصام: تحقيق ،األزراري

 .م١٩٨٧

دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني، أبو موسى محمد بن  خصائص التراكيب .٥٨
 ). بدون(السابعة / محمد، مكتبة وهبة، ط 

سير التحرير والتنوير، ودالالتها البالغية في تفخصائص بناء الجملة القرآنية  .٥٩
كلبية اللغة  -رسالة دكتوراه مقدمة من ابراهيم على الجعيد، جامعة أم القرى

  .العربية
 الدايم عبد بن يوسف بن أحمد ،الدر المصون في علوم الكتاب المكنون .٦٠

. الدكتور أحمد الخراط: تحقيق ،لسمين الحلبيبا الملقب العباس أبو الحلبي،
   .م ١٩٨٦ -ـه ١٤٠٦/دمشق ط -دار القلم

، محمد عبد الخالق عظيمة، دار الحديث دراسات أسلوب القرآن الكريم .٦١
  ).بدون(

 علي بن أحمد أبوالفضل، الدين شهاب، الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة .٦٢



 ٣٥٧

 عبـد  محمد :مراقبة: ، تحقيقالعسقالني الكناني، علي، بن محمد بن محمد بن
 الثانيـة /الهنـد، ط  -أباد حيدر ،العثمانية معارفال دائرة ضان، مجلس المعيد
  .م١٩٧٢ -هـ ١٣٩٢

 محمد، بن علي بن إبراهيم، الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب .٦٣
ــن ــون، ابـ ــان فرحـ ــدين برهـ ــري الـ ــب دار، اليعمـ   الكتـ
 .بيروت – العلمية

 ،قيالدمش الحسيني الحسن بن علي بن محمد المحاسن أبو ،ذيل تذكرة الحفاظ .٦٤
  .م١٩٩٨ -  هـ١٤١٩ األولى /، طالعلمية الكتب دار

 -محمد على الصابوني، مكتبة الغزالىروائع البيان في تفسير آيات األحكام،  .٦٥
  .م١٩٨٠-هـ١٤٠٠الثالثة /مؤسسة مناهل العرفان، ط

، دار إحياء الحنفي اإلستانبولي مصطفى بن حقي إسماعيل، روح البيان .٦٦
  .)بدون(التراث 

والسبع المثاني، محمود األلوسي أبو  اني في تفسير القرآن الكريمروح المع .٦٧
بيروت،  –الفضل، تحقيق على عبد الباري عطية، دار الكتب العلمية 

 .هـ١٤١٥

 محمد بن علي بن الرحمن عبد، التفسير علم في زاد المسير .٦٨
 ١٤٠٤ ،الثالثة /، طبيروت -اإلسالمي المكتب،٣/٢٥٥الجوزي

 .)بدون(حمد أحمد مصطفى أبو زهرة، دار الفكر العربي، ، مزهرة التفاسير .٦٩

 -، محمد بن أحمد الشربيني، شمس الدين، دار الكتب العلميةالسراج المنير .٧٠
 .م٢٠٠٤هـ ١٤٢٥األولى / بيروت، ط

 ناصر محمد ،وأثرها السيئ في األمة والموضوعة سلسلة األحاديث الضعيفة .٧١
 العربية كةلالمم - الرياض، عارفالم دار، األلباني نوح الحاج بن الدين

 .م ١٩٩٢/  هـ ١٤١٢ األولى/، طالسعودية

بيروت،  -، سليمان بن األشعث السجستاني، دار الكتاب العربيسنن أبي داود .٧٢



 ٣٥٨

 ).بدون(

أحمد محمد شاكر، : ، محمد بن عيسى الترمذي السلمي، تحقيقسنن الترمذي .٧٣
  ). بدون(بيروت، - دار إحياء التراث العربي

: حقق، تالذَهبي أحمد بن محمد اهللا عبد أبو الدين شمس، ير أعالم النبالءس .٧٤
 بيروت -الرسالة مؤسسة، األرناؤوط شعيب بإشراف محققين مجموعة
   .التاسعة/ط هـ،١٤١٣

 العكري محمد بن أحمد بن الحي عبد، ذهب من أخبار في الذهب شذرات .٧٥
 -كثير بن دار، رناؤوطاأل محمود األرنؤوط، القادر عبد: تحقيق، الحنبلي
  .هـ١٤٠٦/ ، طدمشق

: ، القاضي علي بن علي أبي العز الدمشقي، تحقيقشرح العقيدة الطحاوية .٧٦
 .هـ١٤٢٠الثانية /عبداهللا عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، ط

، تقي الدين أبو البقاء محمد بن عبد العزيز بن على شرح الكوكب المنير .٧٧
محمد الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة : لنجار، تحقيقالفتوحي المعروف بابن ا

  .م١٩٩٧-١٤١٨الثانية /العبيكان، ط
 الدكتور:أحاديثه وخرج حققه، البيهقي بكر أبو الحسين بن أحمد، شعب اإليمان .٧٨

 أحمد مختار :أحاديثه وتخريج تحقيقه على أشرف، حامد الحميد عبد العلي عبد
 بالرياض والتوزيع للنشر الرشد مكتبة، الهند –ببومباي السلفية الدار - الندوي

  م ٢٠٠٣هـ١٤٢٣األولى /ط ،ببومباي السلفية الدار مع بالتعاون
 الدين ناصر محمد، )الكبير الفتح( وزيادته الصغيرضعيف الجامع  .٧٩

 .م١٩٨٨ - هـ١٤٠٨ الثالثة/، طبيروت - اإلسالمي المكتب،األلباني

: تحقيق، السبكي الكافي عبد نب علي بن الدين تاج ،طبقات الشافعية الكبرى .٨٠
 والنشر للطباعة هجر، الحلو محمد الفتاح عبد.دو  الطناحي محمد محمود. د

 هـ١٤١٣ الثانية/ ، طوالتوزيع

 بن عمر بن محمد بن أحمد بن بكر أبو ،طبقات الشافعية البن قاضى شهبة .٨١



 ٣٥٩

، بيروت – الكتب عالم، خان العليم عبد الحافظ. د: تحقيق، شهبة قاضي
  هـ ١٤٠٧ األولى/ط

 الفيروزآبادي يوسف بن علي بن إبراهيم إسحاق أبو ،طبقات الفقهاء .٨٢
 إحسان: حقق، ت)منظور ابن( المكرم الدين جالل بن محمد: هذبه، الشيرازي

  .م١٩٧٠ األولى/ ، طبيروت –العربي  الرائد دار، عباس
 علي: قيقتح، السيوطي بكر أبي بن الرحمن عبد، لسيوطيل طبقات المفسرين .٨٣

 .هـ١٣٩٦األولى/، طالقاهرة –وهبة مكتبة، عمر محمد

 صالح بن سليمان: تحقيق ،األدنروي محمد بن أحمد، طبقات المفسرين .٨٤
  .م١٩٩٧ األولى /ط ،المنورة المدينة - والحكم العلوم مكتبة، الخزي

 قايماز بن عثمان بن أحمد بن محمد عبداهللا أبو ،العبر في خبر من غبر .85
 العلمية الكتب دار ،زغلول بسيوني بن السعيد محمد هاجر أبو: تحقيق ،الذهبي

 ).بدون(، بيروت –

: حقق، تالذهبي عثمان بن أحمد بن محمد عبداهللا أبو، العبر في خبر من غبر .٨٦
  ).بدون(، بيروت – العلمية الكتب دار، زغلول بسيوني بن السعيد محمد

 ).بدون(دار المعرفة الجامعية، مصطفى الصادق الجويني، / ، دعلم األسلوب .٨٧

 ). بدون(أحمد مصطفى المراغي، " البيان، المعاني، البديع:"علوم البالغة .٨٨

السادسة / الصباح، ط –نور الدين عترة، دمشق/ ، دعلوم القرآن الكريم .٨٩
  .هـ١٤١٦

 بن محمد الجزري، ابن الخير أبو الدين شمس، غاية النهاية في طبقات القراء .٩٠
 ).بدون(، وسفي بن محمد

الحسن بن محمد بن الحسين القمي ، غرائب القرآن ورغائب الفرقان .٩١
، لبنان/ بيروت -العلمية الكتب عميران دار زكريا الشيخ: تحقيق ،النيسابوري

  . م ١٩٩٦ ،هـ ١٤١٦ األولى/ط
  . هـ١٤١٨األولى /، مكتبة دار السالم، طفتح الباري شرح صحيح البخاري .٩٢



 ٣٦٠

الشوكاني، محمد بن على  امع بين فني الرواية والدرايةفتح القدير الج .٩٣
 .م١٩٩٣-هـ١٤١٣األولى /القاهرة، ط -الشوكاني، دار الحديث

عجيل / د: ، تحقيق٢/١٥٩، أحمد بن على الجصاص الفصول في األصول .٩٤
األولى / الكويت، ط - جاسم النشمي، وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

  هـ١٤٠٥
 ،الفرقانية والحكم القرآنية للكلم الموضحة الغيبية المفاتحو اإللهية لفواتحا .٩٥

 /، طمصر -للنشر ركابي دار ،النخجواني اهللا نعمة محمود بن اهللا نعمة
  .م ١٩٩٩

الثانية / ، محمد بن يعقوب الفيروزآبادي، دار الرسالة، طالقاموس المحيط .٩٦
 .هـ ١٤٠٧

، دار القاسم ٤٧٤/ ٢ ، حسن بن على الحربيقواعد الترجيح عند المفسرين .٩٧
 . هـ١٤١٧/ الرياض ط –

األولى /، خالد عثمان السبت، دار ابن عفان، طقواعد التفسير جمعاً ودراسة .٩٨
  .هـ١٤٢١

أبي هالل الحسن بن عبد اهللا بن سهل  -الكتابة والشعر -كتاب الصناعتين .٩٩
الثانية / بيروت، ط -مفيد قحيمة، دار الكتب العلمية/ د: العسكري، تحقيق

  . م١٩٨٤-هـ ١٤٠٤
 بن أيوب البقاء أبو ،- اللغوية والفروق المصطلحات في معجم -الكليات كتاب.١٠٠

 مؤسسة، المصري محمد - درويش عدنان: تحقيق الكفومي، الحسيني موسى
  . م١٩٩٨ - هـ١٤١٩ /، طبيروت – الرسالة

 ،درويش عدنان: تحقيق مي،الكفو موسى بن أيوب البقاء ألبي كتاب الكليات،.١٠١
   هـ١٤١٩ -بيروت - الرسالة مؤسسة ،المصري محمدو
 

 القاسم التأويل أبو وجوه في األقاويل وعيون التنزيل حقائق عن الكشاف.١٠٢



 ٣٦١

 التراث إحياء دار، المهدي الرزاق عبد: تحقيق ،الزمخشري عمر بن محمود
 ).بدون(، بيروت – العربي

قيق أبو محمد بن ، أحمد بن محمد الثعلبي النيسابوري، تحالكشف والبيان.١٠٣
  .م٢٠٠٢هـ١٤٢٢األولى /بيروت، ط - عاشور، دار إحياء التراث العربي

موسى شاهين الشين، مطبعة الفجر / ، دالآلليء الحسان في علوم القرآن.١٠٤
 ). بدون(الجديد،

، عالء الدين على بن محمد بن إبراهيم البغدادي لباب التأول في معاني التنزيل.١٠٥
 .م١٩٧٩هـ ١٣٩٩/لبنان، ط/بيروت -لفكرالمشهور بالخازن، دار ا

، أبو البقاء محب الدين عبد اهللا بن الحسين اللباب في علل البناء واإلعراب.١٠٦
 .م١٩٩٥/ دمشق، ط -غازي مختار طليمات، دار الفكر: العكبري، تحقيق

، الحنبلي الدمشقي عادل ابن علي بن عمر حفص أبو، اللباب في علوم الكتاب.١٠٧
 دار، معوض محمد علي والشيخ الموجود عبد أحمد لعاد الشيخ: تحقيق
 .م ١٩٩٨- هـ ١٤١٩ األولى/ط – لبنان/  بيروت - العلمية الكتب

بيروت،  –، محمد بن مكرم بن منظور األفريقي، دار صادرلسان العرب.١٠٨
 ).بدون(األولى، /ط

، محمد بن لطف الصباغ، رسالة واتجاهات التفسير لمحات في علوم القرآن.١٠٩
 . اهدكتور

محمد بن لطف الصباغ، رسالة ماجستير، قسم لمحات في علوم القرآن، .١١٠
  .الجامعة األمريكية المفتوحة -أصول الدين

هـ ١٤٢١الثالثة / ، مناع القطان، مكتبة المعارف، طمباحث في علوم القرآن.١١١
 .م٢٠٠٠ -

 محات أبى حبان بنا الحافظ، والمتروكين والضعفاء المحدثين من المجروحين.١١٢
 هـ ٣٩٦ األولى/حلب، ط –الوعي دار، زايد محمود: تحقيقي، البست التميمي

 الهيثمي بكر أبي بن علي الدين نور الحافظ، الفوائد ومنبعمجمع الزوائد .١١٣



 ٣٦٢

 /ط بيروت، -الفكر دار، حجر وابن ،العراقي: الجليلين الحافظين بتحرير
  م١٩٩٢ هـ،١٤١٢

أنور الباز، : بن تيمية الحراني، تحقيق، أحمد بن عبد الحليم امجموع الفتاوى.١١٤
 . م٢٠٠٥هـ ١٤٢٦الثالثة / وعامر الجزار، دار الوفاء، ط

: تحقيق، األندلسي عطية بن غالب بن الحق عبد محمد أبو، المحرر الوجيز.١١٥
 األولى/، طلبنان – العلمية الكتب دار، محمد الشافي عبد السالم عبد

 .م١٩٩٣ هـ١٤١٣

 طه: تحقيق ،الرازي الحسين بن عمر بن محمد، ولاألص علم في المحصول.١١٦
 /، طالرياض – اإلسالمية سعود بن محمد اإلمام جامعة، العلواني فياض جابر

  .هـ١٤٠٠ األولى
محمود : تحقيق ،الرازي القادر عبد بن بكر أبي بن محمد، مختار الصحاح.١١٧

 .بيروت –خاطر، مكتبة لبنان ناشرون 

، ابن سيدهإسماعيل األندلسي المعروف ب، أبو الحسن علي بن المخصص.١١٨
 األولى/، طبيروت – العربي التراث إحياء دار، جفال إبراهم خليل :تحقيق
 .م١٩٩٦ هـ١٤١٧

، أبو البركات عبد اهللا بن أحمد بن محمود مدارك التنزيل وحقائق التأويل.١١٩
 .النسفي

بكر  ، جالل الدين عبد الرحمن بن أبيالمزهر في علوم اللغة وأنواعها.١٢٠
األولى /بيروت، ط -فؤاد على منصور، دار الكتب العلمية: السيوطي، تحقيق

 . م١٩٩٨

 النيسابوري مع الحاكم عبداهللا أبو عبداهللا بن محمد، الصحيحين على المستدرك.١٢١
 الكتب دار ،عطا القادر عبد مصطفى: تحقيق، التلخيص في الذهبي تعليقات
  .م١٩٩٠ - هـ ١٤١١ ،األولى /ط بيروت - العلمية

 :تحقيق ،التميمي الموصلي يعلى أبو المثنى بن علي بن أحمد، يعلى أبي مسند.122



 ٣٦٣

  .م١٩٨٤ - ١٤٠٤/، طدمشق – للتراث المأمون دار ،أسد سليم حسين
 البزار، البصري، الخالق عبد بنِ عمرو بن َأحمد بكر أبو ،مسند البزار.١٢٣

 علوم مؤسسة ،.اهللا زين الرحمن محفوظ /د: ، تحقيقالكبِير) المسند( صاحب
   .هـ١٤٠٩األولى /المدينة، ط –والحكم، بيروت  العلوم مكتبة -القرآن 

، أبو بكر عبد اهللا بن محمد بن أبي شيبة المصنف في األحاديث واآلثار.١٢٤
األولى /الرياض، ط –مكتبة الرشد ،الكوفي، تحقيق كمال يوسف الحوت

  .هـ١٤٠٩
: تحقيق، الحكمي علي بن أحمد بن فظحا معارج القبول بشرح سلم الوصول.١٢٥

 - هـ ١٤١٠ األولى/، طالدمام – القيم ابن دار، عمر أبو محمود بن عمر
 .م ١٩٩٠

محمد النمر، : ، أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي، تحقيقمعالم التنزيل.١٢٦
 .م١٩٩٧ -هـ١٤١٧الرابعة /وعثمان جمعة، وسليمان الحرش، دار طيبة، ط

 بن طارق: تحقيق ،الطبراني أحمد بن سليمان القاسم بوأ، األوسط المعجم.١٢٧
 -  الحرمين دار، إبراهيم الحسيني بن المحسن عبد ، محمد بن اهللا عوض
  .هـ١٤١٥ ،القاهرة

دار / محمد صديق المنشاوي، ط: ، تحقيق٧للجرجاني ص  معجم التعريفات.١٢٨
  ).بدون( ،الفضيلة بالقاهرة

 الدين شمس: تخريج ،السبكي علي بن بالوها عبد الدين تاج، معجم الشيوخ.١٢٩
 رائد - عواد بشار الدكتور: ، تحقيقالحنبلي الصالحي سعد ابن اهللا عبد أبي

 /ط، اإلسالمي الغرب دار، األعظمي إسماعيل مصطفى - العنبكي يوسف
  .م٢٠٠٤ األولى

 ).بدون. (، مكتبة مشكاة اإلسالم٤/٥، عبد الغني الدقر معجم القواعد العربية.١٣٠

 القاسم أبو الشامي، اللخمي مطير بن أيوب بن أحمد بن سليمان، لمعجم الكبيرا.١٣١
الموصل،  – الزهراء السلفي مكتبة عبدالمجيد بن حمدي: تحقيق ،الطبراني



 ٣٦٤

  .م١٩٨٣ - هـ١٤٠٤الثانية /ط
  ، كحالة رضا عمر، العربية الكتب مصنفي تراجممعجم المؤلفين .١٣٢

 ).بدون(، العربي تراثال إحياء دار، بيروت - المثنى مكتبة

 أبو الذهبي قايماز بن عثمان بن أحمد بن محمد، بالمحدثين المختص المعجم.١٣٣
 /ط ،الطائف - الصديق مكتبة ،الهيلة الحبيب محمد. د: تحقيق، اهللا عبد

  .هـ١٤٠٨األولى
، إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد المعجم الوسيط.١٣٤

  .ع اللغة العربية، دار الدعوةمجم: النجار، تحقيق
عبد السـالم محمد هارون، : ، أحمد بن فارس، تحقيقمعجم مقاييس اللغة.١٣٥

  . هـ١٣٩٩دار الفكر 
 العلمية الكتب دار ،الرازي التميمي عمر بن محمد الدين فخر، مفاتيح الغيب.١٣٦

 .م ٢٠٠٠ -هـ١٤٢١ األولى/ط – بيروت -

أكرم /د: ، تحقيقالسكاكي محمد بكر بيأ بن يوسف يعقوب أبو، مفتاح العلوم.١٣٧
 .م١٩٨٢ -هـ١٤٠٢األولى / عثمان يوسف، مطبعة دار الرسالة، ط

، أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل األصفهاني، مفردات ألفاظ القرآن.١٣٨
 ).بدون(دار القلم دمشق، 

 -، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، دار مكتبة الحياةمقدمة التفسير.١٣٩
 .هـ١٤٩٠/لبنان، ط

، أبوبكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي، تحقيق أحمد صقر، مناقب الشافعي.١٤٠
 .م١٩٧١القاهرة، ط  –مكتبة دار التراث 

 -، محمد عبد العظيم الزرقاني، دار الفكرمناهل العرفان في علوم القرآن.١٤١
 .م١٩٩٦األولى /بيروت، ط

 مري بن شرف بن يحيى زكريا أبو، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحاج.١٤٢
 .هـ ١٤١٥الثانية / ، دار المعرفة، طالنووي



 ٣٦٥

، اهللا عبد بن يوسف الدين جمال، المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي.١٤٣
  ).بدون(بردي، تغري ابنالملقب 

/ تونس ط -، المطبعة التونسيةعاشور بن الطاهر محمد ،موجز البالغة.١٤٤
  ).بدون(األولى، 

 الخير أبو علي بن محمد بن محمد بن محمد، راءات العشرالنشر في الق.١٤٥
على محمد : المشهور بابن الجزري، تحقيق الشيرازي ثم الدمشقي العمري

  ).بدون(الصباغ، المطبعة التجارية الكبرى، دار الكتب العلمية، 
، برهان الدين أبي الحسن إبراهيم بن نظم الدرر في تناسب اآليات والسور.١٤٦

 - دار الكتب العلمية ،تحقيق عبد الرزاق غالب المهدي عمر البقاعي،
  .م١٩٩٥ -هـ١٤١٥،بيروت

المـدينة المنورة،  –، محمد أحمد معبد، مكتبة طيبة نفحات من علوم القرآن.١٤٧
 .م١٩٨٦األولى / ط

، أبو الحسن على بن محمد بن حبيب الماوردي البصري، النكت والعيون.١٤٨
/ بيروت -د الرحيم، دار الكتب العلميةالسيد بن عبد المقصود بن عب: تحقيق
 ).بدون(لبنان، 

، اإلسنوي الرحيم عبد الدين جمال اإلمام ،الوصول منهاج شرح السول نهاية.١٤٩
 .م١٩٩٩ - هـ١٤٢٠األولى/، طلبنان-بيروت- العلمية الكتب دار

مصطفى ديب البغا ومحي الدين ديب مستو، / ، دالواضح في علوم القرآن.١٥٠
 .هـ١٤١٧األولى / ب ودار العلوم اإلنسانية ـ دمشق، طدار الكلم الطي

 ،لبكي الصـفدي األ أيبك بن خليل الدين الح، أبي الصفاء صالوافي بالوفيات.١٥١
 بيـروت  -دار إحيـاء التـراث   ، وتركي مصطفى ،أحمد األرناؤوط: تحقيق
  .م٢٠٠٠ - هـ١٤٢٠

، تحقيق حسنال أبو الواحدي أحمد بن علي، العزيز الكتاب تفسير في الوجيز.152
األولى / بيروت، ط -دمشق، والدار الشامية -عدنان داوودي، دار القلم



 ٣٦٦

 .م١٩٩٥ -هـ١٤١٥

 محمد بن أحمد الدين شمس العباس أبو، الزمان أبناء وأنباء فيات االعيانو.١٥٣
/ ، طبيروت – صادر دار، عباس إحسان: حقق، تخلكان بن بكر أبي بن

  .م١٩٩٤
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 ٣٦٧

��#=�wא��#=�wא��#=�wא��#=�wא� �� �� �� �
  ٤  ...................................................................................................  اQه
اء

  ٥  ...........................................................................................  شـ") و:);�ن
  ٧  .......................................................................................  �W1A�4 ا�)����

��
  ٨  ...................................................................................................  ا�02
  ١٧  .......................................................................................  ا��ـــــــ�ب ا%ول

  ١٧  ...................................................................  تـــ�ــ)یــ+ �ــ*ـــ)دات ا�ـ�ــ'ــ�
�\ن; R#;١٧  ..........................................................................................  :و  
  ١٧  .....................................................  .ت�)ی+ ا��*4#) وا��123 ا�0)/ن#�: ا�*�! ا%ول

 ا�2*4)ی9: ا�*�! ا��5ن��: 
  ١٧  ..............................................  .ا��ــ�7#ــ6 وا��ـــ7آ#ـــ
  ١٨  ..........................................................................................  ا�*�! ا%ول

  ١٨  ...............................................................  ت�)ی+ ا��*4ـــ#) وا�ــ3ـ2ـ�1 ا�ــ0)/ن#�
  ١٨  ..........................................................................................  :و;#R ��'�5ن

  ١٨  ........................................  .أنـــ�ا:ـR، واتـ3ــ�هــــ�تـR: ا�ـ�ـــ*ــ4ـــ#): ا��2ــ'ـ� ا%ول
  ١٨  ............................................  .ت�)ی+ ا�0)/ن، وأ�4Hم ا�3ـ�12 ا�0)/ن#�: ا��5ن�ا��2'� 

  ١٩  .....................................................................................  ا�2ــ�ــ'ــ� ا%ول
  ١٩  ...............................................................  أنــــ�ا:ـــR، وات�3ه�تR: ا�ـــ�ــ*ــ4ــ#)
  ٢٠  .........................................................................................  ا�e1]2 ا%ول

  ٢٠  ......................................................................  ت�)ی+ ا��* (#4��h واص[\�ً�
  ٢٥  .........................................................................................  ا�e1]2 ا��5ن�

  ٢٥  ..............................................................................  أنــــ�اع ا�ـ�ــ*ــــ4ـــــ#)
  ٤٠  .........................................................................................  ا�e1]2 ا��5��

  ٤٠  ...........................................................................  ــــ#)ات3ــــ�هـــ�ت ا�ـ�ـ*ـ4ـ
  ٤٨  .........................................................................................  ا��2'� ا��5ن�

  ٤٨  ................................................  تــ�)یــ+ ا�ــــ0)/ن وأHـــ�4م ا�ـــ3ـ2ـــ! ا�ـــــ0)/ن#�
  ٤٩  .........................................................................................  ا�e1]2 ا%ول

  ٤٩  ...............................................................  تـ�)ی+ ا�ــ0)/ن �ــ�h واصــ[\�ــــً�
  ٥٦  .........................................................................................  ا�e1]2 ا��5ن�

  ٥٦  .................................................................  ا�ـــ3ُــ2ْــ�1َ ا�ــــ0)/ن#� وأHـــــ�4�ــ��
  ٦٢  .........................................................................................  ا�e1]2 ا��5��

  ٦٢  ..............................................  ا�ـ�صـ! وا�ـ*ـ�ـ! وا�ـ�ـ"ـ)ار ;ـ� ا�3ـ2ـ! ا�ــ0ـ)/ن#�
  ٧٥  ..........................................................................................  ا�*�! ا��5ن�


 ا�2*4)ی9�: 
  ٧٥  ..............................................................  ا��ــــ�7ــ#6 وا��ــــ7آ#ــ
  ٧٦  .........................................................................................  ا��2'� ا%ول


 ا�2ــ*4)ی9�: Rـــ�7ــ#6 وأهــ2ــ#ـ�ـ��٧٦  .............................................................  ا  
  ٧٧  .........................................................................................  ا�e1]2 ا%ول

  ٧٧  .....................................................................  ت�)ی+ ا�� 6#�7��h واص[\�ً�
  ٧٩  .........................................................................................  ا�e1]2 ا��5ن�



 ٣٦٨


ة ا��ــ�7:�H92ــ*4)ی�ا 
�: 6#  ......................................................................  ٧٩  
  ٨٦  .........................................................................................  ا�e1]2 ا��5��

  ٨٦  ......................................................  أهــ2#ـ� ا�ـ��7ـ#ـ6 و;�ا<
� ;� ت*4#) ا�ـــ0)/ن
  ١٠١  .......................................................................................  ا��2'� ا��5ن�


 ا�2*4)ی9 وأYــ)اmــR ا�ــ�ـ\Yـ#ـ��: 
  ١٠١  .............................................  ا�ــــ�ـ�آــ#ـ
  ١٠٢  .......................................................................................  ا�e1]2 ا%ول

  ١٠٢  .................................................................  تـ�)ی+ ا�ـ��آـ#
 ��h واصـ[\�ـً�
  ١٠٤  .......................................................................................  ا�e1]2 ا��5ن�


را����أYـــ)اض ا�ـ�ـ�آـ#ـ� o1��2�ر ا

 ا�ــ�ـ\Yـ#ـ� وا�0  ........................................  ١٠٤  
  ١١٣  .......................................................................................  ا�e1]2 ا��5��


 ا�2ـــ*4)ی9�: !23��� 
  ١١٣  ...................................................................  ا��ــ�آ#
  ١١٧  ......................................................................................  ا��ـــــ�ب ا��5ن�

  ١١٧  ................................................................  ا���7#6 وا��7آ#
 ;� ا��123 ا�0)/ن#�
  ١٢٠  .......................................................................................  ا�e1]2 ا%ول

\ً��� ���  ١٢٠  ...............................................  ا���7#6 ;#�2 ت")ر �Rq*1 واْخ1ِ�َُ+ ;� ��
  ١٤١  ......................................................................................  ا�2ـ[1ـe ا��5ن�

\ً�*�� ���  ١٤١  ..............................................  ا���7#6 ;#�2 ت")ر �Rq*1 واخ�1+ ;� ��
  ١٥٣  ...................................................................................  ا��2ـ'ـ� ا�ــ5ـ�ن�

  ١٥٣  .........................................  ا���7#6 ;� ت")ار ��12 ��#��� أآ5) �9 �)ة ;� ا�4�رة
  ١٥٤  .......................................................................................  ا�e1]2 ا%ول

\ً�  ١٥٤  .................................  ا���7#6 ;� ت")ار ��12 ��#��� أآ5) �9 �)ة ;� ا�4�رة ��
  ١٦٣  .......................................................................................  ا�e1]2 ا��5ن�

 ����ً\ا���7#6 ;� ت")ار ��12 ��#*�  ١٦٣  ................................  أآ5) �9 �)ة ;� ا�4�رة �
  ١٦٩  .......................................................................................  ا��2'� ا��5��

���  ١٦٩  ...............................................  ا���7#6 ;#�2 اْخ +َ1َ�َ�Rq* واْخ1ِ�َُ+ ;� ت")ار ��
  ١٧٠  .......................................................................................  ا�e1]2 ا%ول

\ً��� ���  ١٧٠  .......................................  ا���7#6 ;#�2 اْخ +َ1َ�َ�Rqُ*ْ واْخ1ِ�َُ+ ;� ت")ار ��
  ٢٠٠  .....................................................................................  ا�2ـ[ـe1 ا�ـ�5ن�

�ً\ ا���7#6 ;#�2 اْخ +َ1َ�َ�Rq* واْخ1ِ�َُ+ ;�*�� ���  ٢٠٠  ......................................  ت")ار ��
  ٢٢٠  ........................................................................................  ا�*�! ا��5ن�

�ا:
 ا��*#4)H r�� @1: 6#�7��0)ا<9 ;� ت)�#= ا�٢٢٠  ........................................  أ ) ا  
  ٢٢١  .......................................................................................  ا��2'� ا%ول


s�ا �*�  ٢٢١  ................................  إ:�دة ا�2s#) إ�@ �� ی*#
 ا���7#6، وت)�#= ا��6#�7 �
  ٢٢٢  .......................................................................................  ا�e1]2 ا%ول

  ٢٢٢  .........................  7آ#
إ:�دة ا�2s#) إ�@ �� ی*#
 ا���7#6 أو�@ �9 ر��:R إ�@ �� ی*#
 ا��
  ٢٤٠  .....................................................................................  ا�2ـ[ـ1ـe ا��5ن�


  ٢٤٠  ..........................................................................  ا��ــ�7ــ6# ��ــ*� ا�ــsــ
  ٢٥٣  .......................................................................................  ا��2'� ا��5ن�

�#W، و;� ا%خ ����32زA��ا 
�� G#2����7#6 ;� ا��٢٥٣  .........................................  ا  
  ٢٥٤  .......................................................................................  ا�e1]2 ا%ول



 ٣٦٩

W#�A��ا 
�� G#2����7#6 ;� ا��٢٥٤  ................................................................  ا  
  ٢٦٤  .......................................................................................  ا�e1]2 ا��5ن�

  ٢٦٤  ................................................................  ا%خ ����32ز إن دل :1@ ا��6#�7
  ٢٧٤  ........................................................................................  ا�*�! ا��5��

  ٢٧٤  ..................................................................  ا�ـــ�ــ�آــ#ـ
 ;� ا�23! ا�ــــ0)/ن#�
  ٢٧٥  .......................................................................................  ا��2'� ا%ول


ه�m �*�  ٢٧٥  ..............................................................  ا���آ#
 ��")ار ا��123، و �
  ٢٧٦  .......................................................................................  ا�e1]2 ا%ول

���  ٢٧٦  ...........................................  ا���آ#
 ;#�2 ت")ر �9 ا�Rq*1� !23، و اخ1ِ�َُ+ ;� ��
  ٢٩١  .......................................................................................  ا�e1]2 ا��5ن�


ه�m �*�  ٢٩١  .........................................................................  تــ7آ#ــ
 ا��123 �
  ٣٠٢  .......................................................................................  ا��2'� ا��5ن�

ی#!، و ورود ا��Aص ��
 ا���م���� 
  ٣٠٢  ........................................................  ا���آ#
  ٣٠٣  .......................................................................................  ا�e1]2 ا%ول

  ٣٠٣  .................................................................................  ا�ـ�ــ�آ#
 ���ــ�یـ#ـ!
  ٣١٤  .......................................................................................  ا�e1]2 ا��5ن�

�رود ا��Aص ��
 ا���م� 
  ٣١٤  ....................................................................  ا���آ#
  ٣٢٥  ............................................................................  ا�ــــــAــــــــ�تــــــــــــ�2

  ٣٣٠  ..........................................................................................  ا�*ــــ��رس
  ٣٣١  ........................................................................................;�)س اFی�ت

  ٣٤٢  ....................................................................................  ;�)س ا%��دی�
  ٣٤٣  ........................................................................................  ;�)س اF �ر
  ٣٤٤  .......................................................................................  \م;�)س ا%:

w2)ا��در وا��  ٣٤٦  ..........................................................................;�)س ا�2
 ٣٦٣  ...........................................................................................  ا�2'��ی�ت

  


