
١ 

 

 

 

 

 
 

אאא 
אW 

)אאE 
 

 

  )الدكتوراه(أطروحة علمية مقدمة لنيل درجة 
 

אאW 
אא 

אאW٤٢٣٧٠٠٦٧ 
 

אאא 
 

אאא 
 

אאא
אאא 

א 
  كلية الدعوة وأصول الدين

  الكتاب والسنةقسم 
   وعلوم القرآنشعبة التفسري

 



٢ 

 

אאF١٤٢٦L١٤٢٧E 

 

@szjÛa@æìäÇZ@@Šqc†Ûaüü@pòíìÌÜÛa@a@ŠçbİÛa@†äÇ@ÐnÛa@¿‰ì‘bÇ@åiÛa@éibn×@¿@nŠíìänÛaë@ŠíŠz@Z@ @

  .مشرف بن أمحد الزهراين / الباحث مقدم من

حملمد الطاهر بن عاشور أحد     لتنوير   هذه الرسالة على الداللة اللغوية يف تفسري التحرير وا         تنصبوقد ا 
من حيث أدواا ودورها يف عملية التفسري مبستوياته املتعـددة          أملع املفسرين اللغويني يف العصر احلديث       

بدءاً ببيان املعىن وبلوغاً إىل الكشف عن مكنونه وعميق دالالته ، مث ارتقاًء إىل بيان إعجـازه وتفـرده                   
  .الداليل 

ن العلمي للطاهر بن عاشور ملا له من أثر يف جهده ، وثنت بعالقة علوم العربية                فبدأت بدراسة التكوي  
بالتفسري مث درست منهج البحث اللغوي يف التحرير والتنوير على أساس أمهية التفسري اللغوي ومكانتـه                

لعلميـة  بني أنواع التفسري مث مصادر ابن عاشور املتنوعة يف جمال البحث اللغوي مع اهتمامي بشخصيته ا               
يف التعامل مع هذه املصادر توثيقاً ومناقشة واختياراً وترجيحاً غري مغفل ضوابط ذلك كله وقواعـده ،                 

  .ولدور الشواهد اليت استشهد ا يف هذا اال من آيات قرآنية وأحاديث وشعر وأمثال 

راك اللفظـي   وللدالالت املتنوعة أثرها يف تفسريه سواء كانت متعلقة باللفظ كـالترادف واالشـت            
والتعريب ، والتضمني وحنوها ، أو كانت دالالت للتركيب كداللة النص واإلشارة واالقتضاء وحنوها ،               

  .حيث ظهرت شخصيته العلمية واضحة يف بيان هذه الدالالت ونقدها وتطبيقها يف جمال التفسري 

يت أدركها صـاحب    وقد كان الختالف لغات العرب واختالف الصيغ االشتقاقية آثاره الواضحة ال          
  .التحرير يف تلك الدالالت 

 –إعرابية أو بالغيـة      -ويعاضد هذا دراسة األسلوب القرآين ومناحيه الداللية يف التحرير والتنوير           
  .وهي تتضمن خصائص السياق النحوي والبياين للقرآن الكرمي يف هذا التفسري

ة بعناصرها املختلفة يف تشكيلها عند ابن       وقد احتلت قضية اإلعجاز القرآين أمهية من حيث أثر الدالل         
عاشور إذ أفردها مبباحث مستقلة إىل جانب تطبيقها يف ثنايا التفسري فقد استبعد القول بالصرفة وبـين                 



٣ 

مراحل التحدي والقدر املعجز من القرآن الكرمي ، مث درس أوجه اإلعجاز فيه مع تركيزه على اإلعجاز                 
رآين قاعدة راسخة وأساساً ينطلق منه بيان طرائق هذا اإلعجاز مـستخدماً            الداليل الذي يعتمد البيان الق    

  .الوسائل الداللية املتعددة إلثبات أعلى درجات اإلعجاز هلذا الكتاب العظيم 
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 وجعله علماً على معامل اهلدى ورسالة خالدة علـى        ،  الذي أودع يف كتابه أسرار البيان       احلمد هللا   
حتدى به الناس على اختالف ملكام وتعدد قدرام ليظل آيتـه اخلالـدة             و،  مر الزمان وتعاقب امللوان     

مث وفق أهل العلم إىل تفـسريه وبيـان         ،  وهداه احملكم الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من خلفه             
 الوجود نال من العناية على      فليس كتاب يف هذا   . أحكامه والكشف عن دالالته وإظهار إعجازه للعاملني        

فال يزال هذا القرآن دفاق الفيض مستمر ، مر الدهور ما نال هذا الكتاب العظيم وال جرى له من الذكر    
العطاء ، ال تنقضي عجائبه ، وال خيلق على كثرة الرد ؛ فقد تعاقبت عليه أفهام العلماء على اخـتالف                    

البالغي ، ونظر فيه املفسر ، وتأمل فيه الفقيه ، وتوقف           مشارم ومذاهبهم فاحتج به النحوي ول منه        
  ٠عنده املتكلم وأفاد منه املناظر واألديب 

فلم مينع واحداً منهم ورده بل وجد فيه كلهم مبتغاه وقصده وهو مع ذلك متجدد املعاين مع جتدد                  
ستمراً حـىت يـرث اهللا       وال يزال م   األيام ، وهذا من دالئل إعجازه الذي ر العاملني من لدن حممد             

  ٠األرض ومن عليها 

قد أدت معامل اهلدى وطرائق البيان يف هذا الكتاب العظيم إىل االنكباب على دراسة آياته مـن                 و
أساطني العلماء يسلم كل منهم السبيل إىل من خلفه فيرتع ذنوباً مث يسلمه لغريه ، وقد حبب هذا األمر                   

ز به هذا الكتاب من طاقة بيانية مكنونة تتفق مع الدرس وتبني كوامنـها            ما امتا : إليهم مزيتان ، أوالمها     
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ابتغاء األجر العظيم من اهللا تعاىل بالتدبر يف القرآن ، فراراً من أقفـال              : مع التفتيش والبحث ، والثانية      
  ٠  لُوبٍ أَقْفَالُهاأَفَال يتدبرونَ الْقُرآنَ أَم علَى قُ:  على أصحاا بقوله القلوب اليت نعى اهللا 

بلْ هو آيات بينات في صدورِ الَّذين أُوتـوا          : واستشرافاً ملرتلة العلم اليت سجلها القرآن بقوله        
 لْمالْع ... ٠ واستنـزاالً جلزيل املثوبة بالدعوة إىل اهلدى والداللة على مقاصد القرآن ومراميه  

ى العلوم وأجلَّها  إذا رتبت العلوم حسب الشرف ، فدراسة كتاب            ومن مث كان علم التفسري أعل     
 تغمر الـدارس    – إىل جانب كوا متعلقة بأشرف املعاين وأجل الكالم          - من أعظم اآلالء ألا      اهللا  

  ٠بفوائد علمية رفيعة بله الفضل األخروي حني تصلح النية ويستقيم اهلدف 

م على تفسري القرآن الكرمي ، فإىل جانب التصنيف العام          وقد تنوعت مذاهب جلة العلماء يف إقباهل      
الهتمامام من ميل إىل املأثور أو نزوع إىل احملمود من املعقول جند نزوعام يف نواحي املعقول متعددة ،                  
فمن مؤثر جانب الفقه ومسائله ، ومن ناح حنو البالغة ودالئلها ومن مستشرف صوب النحو وميادينه ،                 

العام باملعارف األساسية يف علم التفسري إال أن كالً جينح إىل التعمـق يف إحـدى هـذه                  مع اهتمامهم   
  ٠املعارف فيوليها أكثر اهتمامه وجل حبثه

وقد احتلت علوم الداللة اللغوية وأدواا مرتلة من أرفع املنازل عند املفسرين ، فهي اليت تستنبط                
خرج من حباره آللئها ودرها فضالً عن إبانتها عن وجوه          أسرار القرآن الكرمي وتسرب أغوار معانيه ، وتست       

  ٠تفرده وإشارات إعجازه 

 قد وضع أسس التفسري اللغوي للقرآن الكرمي وترك إشارات يف البحث            وإذا  كان ابن عباس      
الداليل ، فقد طور العلماء هذا البناء وجعلوا له من خربام وصايف تأمالم شرفات تطـل علـى أدق                   

  ٠انيه وخمابر تسرب أغواره وتفتق أسراره مع

ومن العجيب أن البحث الداليل يف القرآن الكرمي مل يتوقف عند حد حبيث يكرر الالحق السابق                
، فلو متثلنا كتايب عبد القاهر اجلرجاين يف وقته منصبني على ديوان من الشعر أو طائفة من اخلطب ملـا                    

لى ما أتى به لعظم امللكة اليت متتع ا ومشولية اإلحاطة مـع دقـة               رجونا أن يأيت من بعده بشيء يزيد ع       
السرب ، ولكن ملا كان األمر متعلقاً بكتاب اهللا تعاىل فقد وجدنا من بعده كالزخمشري يأيت بأضعاف ما                  

  ٠أتى به ، وكذلك فعل من بعد الزخمشري بالنسبة إليه 
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امتداداً ألصحاب املنهج الداليل يف تفسري      وإذا  كان الطاهر ابن عاشور صاحب التحرير والتنوير          
القرآن الكرمي ممن استخلصوا دقائق معارفه وكشفوا عن أسرار دالالته فهو يف الوقت نفسه إضـافة ال                 
تنكر يف ميدان البحث الداليل ألنه مل يكن تكراراً جلهود السابقني وال ترديداً لنتائجهم ، وإمنـا كـان                   

  ٠يل يف القرآن الكرمي يضيف إىل هذه التجربة مثلما يأخذ منها إبداعاً يف مسرية البحث الدال

ولعل الطاهر ابن عاشور من أعمق علماء عصره تناوالً لعلوم الداللة اللغوية وأوسـعهم باعـاً يف             
تعاطيها فقد عين يف تفسريه باللغة عناية ظاهرة ، فاعتىن باملفردة القرآنية من مجيع زواياها الداللية واهتم                 

اً كبرياً بالتركيب النحوي وإضاءاته وركز على األساليب البيانية وعطاءها الداليل مبا يتعانق كلـه               اهتمام
يف خدمة تفسري القرآن الكرمي فجاء تفسريه معرباً عن روح املفسر الواعي الذي حفظ من دروس األوائل                 

  ٠عربية فهماً واعياً دقيقاً يف فنون العلم أنه ال سبيل له إىل االجتهاد يف التفسري إال بفهم اللغة ال

  

  

  : البحث موضوع

ومن هنا وقع االختيار على دراسة الدالالت اللغوية يف التحرير والتنوير يف حماولة لوضع لبنة يف هذا                 
الصرح العظيم الذي تعاقب عليه علماء وهبوا أنفسهم إلبراز هذا اجلانب من جوانب علـوم القـرآن                 

  ٠الكرمي مصدراً وأسلوباً 

أثر الدالالت اللغوية يف التفسري عند الطاهر ابن عاشور يف          ( البحث على حماولة الكشف عن       ويقوم
، وحينما نطلق مصطلح الدالالت اللغوية فإن املراد دالالت اللغـة مبفهومهـا             ) كتابه التحرير والتنوير    

غي وداللة األسلوب   الواسع اليت تشمل الداللة املعجمية وداللة الصيغة ودالالت التركيب النحوي والبال          
األديب يف مجلته ، وذلك أن الدالليني احملدثني مل حيصروا الداللة اللغوية يف جمرد داللة اللفظ وإمنا جعلوه                   
علماً على كل ما يتعلق بإشعاعات املعىن وإحياءاته وهو الذي مسوه معىن املعىن مثل مالحظـة اجلانـب                  

ب الصريف لتبين داللة الصيغة الصرفية ومراعـاة اجلانـب          الصويت الذي قد يؤثر يف املعىن ودراسة التركي       
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النحوي أي الوظيفة النحوية للكلمة داخل اجلملة وللجملة داخل العبارة مث دراسة التعـبريات الـيت ال                 
  ٠ ١تكشف عن معناها إال يف حالة تركيبها كاألمثال وحنوها

رد والتركيب معاً كابن خلدون الـذي       وقد التفت العلماء العرب إىل مشولية علم الداللة للفظ املف         
يتعين النظر يف داللة األلفاظ ذلك أن اسـتفادة املعـاين علـى             : " يشري إىل ذلك إشارة واضحة بقوله       

مث ... اإلطالق من تراكيب الكالم على اإلطالق يتوقف على معرفة الدالالت الوضعية مفردة ومركبـة               
فكانت كلها من قواعد هذا الفن ، ولكوـا         ... الم  إن هناك استفادات أخرى خاصة من تراكيب الك       

  ٢٠"من مباحث الداللة كانت لغوية 

ومن مث آثر الباحثون مصطلح الداللة على مصطلح املعىن أو املعاين وجعلوا أهم حماور الداللة ثالثة                
لداليل لأللفـاظ   حماور يشكل األول منها العالقة الرمزية بني الدال واملدلول ويعاجل الثاين قضية التطور ا             
  ٠ ٣واألساليب ويتخصص احملور الثالث يف دراسة ااز وتطبيقاته الداللية وصالته األسلوبية

وملا كان البحث منصباً على التفسري وليس على أصل اللغة كان من طبيعته أن تصبح اللغة وسيلة ال                  
شغل حبصر كل املسائل أو األمثلـة       غاية فيستل من البحث الداليل فيها القضايا اليت ختدم التفسري وال ين           

اليت وردت فيه كما ال ينشغل بكثري من التفريعات اليت فرعها بعض الدالليني إذا مل تكن هلـا عالقـة                    
  ٠مباشرة بتفسري القرآن الكرمي 

  :البحث أمهية 

 لقد وجدت من نفسي الرغبة امللحة يف دراسة هذا املوضوع ، فتفسري ابن عاشور من التفاسري املهمة                
يف العصر احلديث ، وللمفسر جمهود كبري يف البحث اللغوي إال أنه موزع خالل تفسريه ، فأحببـت أن                   
أمللم شتات هذا اجلهد وأرتب أفكاره وأدرس آثاره امللموسة يف تفسريه للقرآن العزيز مع تأصـيل دور                 

ته اليت تعددت وطرقه الـيت      اللغة باعتبارها أداة من أدوات التفسري يف القدمي واحلديث وبيان أوجه دالال           
تنوعت ، وذلك ملا متيز به هذا التفسري عن تفاسري العصر بشمولية النظرة وعمقها وميلـها إىل أصـالة                   
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املعاجلة واألخذ حبظ وافر من طرق األقدمني يف استخالص الفوائد وتقييد الفرائد ، مع وضوح الشخصية                
  ٠ارة وقوة السبك وروعة األسلوب يف البحث واالستنتاج ورصانة العبارة وجودة اإلش

وحرصاً على االستمرار يف خدمة هذه الرغبة لدي وتواصل االهتمام ا حبب إيلَّ أن أتقدم بدراسة                
للداللة اللغوية يف هذا التفسري إىل قسم الكتاب والسنة بكلية الدعوة وأصول الدين جبامعة أم القـرى ،                  

إبراز نواحيه طمعاً يف أن يسد ثغرة يف الدراسـة الدالليـة عنـد              مؤمالً أن أوفق يف تصنيف مباحثه مث        
  ٠املفسرين وأن يدخر يل عمالً صاحلاً يوم الدين 

  :أسباب اختيار املوضوع 

إن ما سبق هو السبب األساس يف اختيار املوضوع وهو املشاركة يف دراسة علـوم القـرآن الكـرمي                   
 إطار دراسة تفسري زخر ـذه الـدالالت وأبـدع يف            خصوصاً العلوم اليت تتعلق بدالالته العميقة يف      

استخدامها إلظهار معاين النص القرآين وبيان مقاصده ، وميثل البحث من هذه الزاوية خدمـة للقـرآن                 
، ويأيت تبعاً هلـذا     مبثل هذا النوع من الدراسات      قرآنية  كتبة ال الكرمي ولغته الشريفة ومسامهة يف إثراء امل      

  : بعض األسباب اليت كان هلا أمهيتها يف اختيار املوضوع منها السبب ومتعانقاً معه 

يف متخصصة جدة املوضوع وحداثته ، حيث مل تقم ـ يف حدود علم الباحث ـ دراسة علمية    -١
  ٠يف التحرير والتنوير جمال البحث الداليل 

املفسر تأخر لبحث أن إبراز دور املفسرين املعاصرين يف تفسري القرآن الكرمي ، إذ يتبني من خالل ا          -٢
  ٠اإلبداع فيها التفسري وأدوات نحيه عن الضالعة يف يال 

على دور اخللفية اللغوية واألدبية يف التفسري ، وهو         إطالع الباحثني   تساهم يف    إن هذه الدراسة     -٣
رجيح جانب يعمق فهم كتاب اهللا تعاىل ، وعلى قدر الدربة فيه وامللكة تكون الدقة يف اقتناص املعاين وت                 

  ٠الصواب من الوجوه املختلفة 

 لتـشعب منـاحي     يف خمتلف الفنون  أمهات الكتب   أن هذا املوضوع يتيح للباحث االطالع على         -٤
  ٠البحث الداليل خصوصاً حينما يتعلق بشخصية موسوعية مثل شخصية ابن عاشور 
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اإلميـاء  لكرمي، و يف الكشف عن وجوه متعددة من إعجاز القرآن ا         بصورة مباشرة    البحثة  سامهم  -٥
اإلميان ذا الكتـاب ويـدعو إىل       يعمق  إىل علو قدمه يف البالغة وتفرده يف البيان مجلة وتفصيالً ، وهو             

  ٠االعتزاز به 

  :منهج البحث 

اعتمد البحث املنهج الوصفي التحليلي ، الذي حياول الوقوف علـى طبيعـة منـهج املـصنف                 
داً يف الوصول إىل عالقتها مبلكته التفسريية وأثرها يف تفسريه          واستقصاء وسائله وحتليل هذه الوسائل اجتها     

، إىل جانب األدوات التكميلية كالنقد والتعليق ، وتوثيق املادة املنقولة واملستشهد ا من نصوص قدمية أو      
  ٠اقتباسات حديثة متعلقة باملوضوع 

  : الدراسات السابقة 

عناية الدراسية به فقد اهتم بدراسته بعض الباحثني        مل يعدم فكر ابن عاشور عامة وتفسريه خاصة ال        
ومشلت هذه الدراسات جوانب متعددة من فكره وجهده العلمي ، منها ما يتعلق مبنهجه العام ومنها مـا                  
يبحث اجلانب األصويل ومنها ما ينصب على قضايا حمددة يف تفسريه ، وملا كانت بعض هذه الدراسات                 

يف بعـض   مع هذا البحـث     تشترك  أقتصر على ذكر الدراسات اليت      بعيدة عن موضوع حبثي رأيت أن       
يف مجلتها دراسات تنصب على توصيف      وهي  جوانبه حبيث يوهم موضوعها التداخل معه أو اإلغناء عنه          

  : بعض النواحي البالغية يف تفسري ابن عاشور أو تتبع منهجه وأمهها 

ر دراسة دكتوراه مقدمة لكلية اللغة العربيـة        مباحث التشبيه والتمثيل يف تفسري التحرير والتنوي       -١
  ٠شعيب بن امحد الغزايل: جبامعة أم القرى من الباحث 

دراسة مقدمة لكلية   ) التحرير والتنوير ( خصائص بناء اجلملة القرآنية وداللتها البالغية يف تفسري          -٢
  ٠إبراهيم اجلعيد : اللغة العربية جبامعة أم القرى من الباحث 

كلية اللغة العربية جبامعة      علمية مقدمة إىل   ةالرس) التحرير والتنوير (يف تفسري   ة التمثيلية    االستعار -٣
  ٠علي حممد العطار: األزهر لنيل درجة الدكتوراه من الباحث 

  ٠للدكتور حواس بري كتاب مطبوع ) التحرير والتنوير(يف تفسري  املقاييس البالغية -٤
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ها تعاجل موضوعات بالغية حمددة وال تتعرض لتكوين خـط          وهي كما يتضح من عناوينها وخطط     
واضح ومتكامل لدراسة منهج ابن عاشور املتميز يف الداللة اللغوية ، وهذا هو الفارق األساس بينها وبني                 
هذه الدراسة إذ تتغيا دراسيت وضع تصور متكامل ومترابط لدور الداللة اللغوية مبحاورهـا املتنوعـة يف                 

التنوير ومن مث مل تعزف الدراسة عن اإلفادة من هذه الدراسات السابقة لكوا ختدم هذا               تفسري التحرير و  
  ٠البحث يف بعض خيوطها 

  :بعض مقتضيات الدراسة 

وقد اقتضت طبيعة البحث التنقيب عن دراسات ابن عاشور النادرة يف بعض األحيـان ، ككتابـه                 
ألنه ال يوجد يف أهم املكتبات العامة ودار الكتـب          وهو مطبوع إال أنه يف حكم املفقود        ) موجز البالغة (

املصرية ، وكذلك تعليقاته على دالئل اإلعجاز الذي ما يزال خمطوطاً ، وقد أمدين بصورة منهما الدكتور                 
  ٠على العطار حفظه اهللا 

 احلواشي اليت كثر رجوع ابن عاشـور         كما اقتضت سفري إىل القاهرة لالطالع على بعض
وهي حمققة يف صـورة     (     ) و  ) حاشية اهلمذاين (و  ) شية السعد التفتزاين على الكشاف    حا(إليها  مثل    

رسائل علمية جبامعة األزهر وحمفوظة يف مكتبة كلية اللغة العربية ، وكذلك تصوير بعض الدراسات مـن                 
    ٠ ٤املغرب العريب

ر ومنهم الـدكتور حممـد      ومن منة اهللا علي أن أتاح يل البحث لقاء بعض املهتمني بفكر ابن عاشو             
احلبيب بلخوجة أمني عام جممع الفقه االسالمي ، وهو أحد أخص تالمذة الشيخ ابن عاشور وقد تفـضل               
باملوافقة على مقابليت ، وقد أفدت منه يف تبيني بعض خواص صاحب التحرير وكذلك الدكتور العطـار                 

ر ، وقد تفضل باستضافيت وأطلعين على كثري الذي يعد من أوائل املهتمني باجلوانب البالغية عند ابن عاشو    
  ٠من أحوال أسرة ابن عاشور من خالل زيارته هلا يف تونس ، فجزى اهللا اجلميع عين خري اجلزاء 

  : خطة البحث 

وقد حاولت الدراسة إبراز أثر الدالالت اللغوية يف تفسري ابن عاشور آليات القرآن الكرمي وبيـان                
هذا الكتاب العظيم وذلك من إطار خطة حاولت استيعاب جمهـود ابـن             مقاصدها ونواحي اإلعجاز يف     

            

אאKKKKKKKKKK 
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عاشور يف احملاور الداللية املختلفة ودور شخصيته وتكوينه العلمي يف هذا اهود وذلك من خالل ثالثـة                 
  ٠أبواب قصدت تغطية هذه االهتمامات 

القة علم العربية بالتفسري    فبعد التمهيد الذي يشري إىل عناصر التكوين العلمي للطاهر ابن عاشور وع           
يأيت الباب األول من الدراسة الذي يدرس منهج البحث اللغوي يف تفسري الطاهر وذلك يف أربعة فصول ؛                  
يدرس الفصل األول منها التفسري اللغوي تعريفاً ومكانة وموقعاً يف تراث املفسرين مث دور ابن عاشور يف                 

 فيتطرق إىل تصنيف مصادر ابن عاشور يف جمال البحث اللغوي           هذا اللون من التفسري ، وأما الفصل الثاين       
من بالغية أو حنوية تفاسري للقرآن أو معاجم لغوية أو مصادر ، بينما يتعامل الفصل الثالث مع شخـصية                   
ابن عاشور العلمية يف التعامل مع هذه املصادر ؛ فيدرس طريقته يف العزو والتوثيق واملناقشة واالسـتدالل                 

ات والترجيح مث خيص مبحثاًً عن القواعد والضوابط اليت ابتكرها ابن عاشور أو اسـتخدمها يف                واالختيار
تفسريه ، أما الفصل الرابع فيهتم بشواهد التحرير والتنوير وقيمتها التفسريية سواء اآليات القرآنيـة الـيت                 

هذه الفصول األربعة أهم    ذكرت استشهاداً واألحاديث النبوية والشعر واألمثال العربية فيصفو من خالل           
  ٠خصائص املنهج اللغوي يف التحرير والتنوير 

مث يتجرد الباب الثاين لدراسة دالالت األلفاظ وأثرها يف تفسري ابن عاشور مشتمالً علـى أربعـة                 
فصول يعاجل الفصل األول منها الدالالت الوضعية من ترادف واشتراك لفظي وتصريف كمـا ال يغفـل                 

  ٠وات واألفعال دراسة دالالت األد

ويدرس الفصل الثاين دالالت الفحوى واإلشارة كداللة النص وداللة اإلشارة وداللة املفهوم وداللة             
  ٠االقتضاء وهي تعد أهم الدالالت املتعلقة بسياقات النص 

ويتطرق الفصل الثالث إىل لغات العرب وأثرها يف الداللة والتفسري فيعرف ذه اللغات ويـصنف               
  ٠ئل اليت وردت يف التحرير والتنوير مث يدرس أثرها يف هذا التفسري لغات القبا

وأما االشتقاق وقضاياه وأثره يف التفسري فقد توىل الفصل الرابع دراسة ذلك كله فبحث العالقة بني                
  ٠بنية الكلمة وداللتها وتطرق إىل داللة الصيغة مث حبث الفروق الداللية الدقيقة بني االشتقاقات املختلفة 

ويعد الباب الثالث متخصصاً يف حبث دالالت األسلوب القرآين عند ابن عاشور ، خيتص الفـصل                
األول بدراسة الدالالت اإلعرابية فيبحث أثر األوجه اإلعرابية يف تفسري القرآن الكرمي ويطرح مناذج مـن                

مع اختالف السياق بتعدد    تعدد األوجه اإلعرابية يف تفسري ابن عاشور سواء يف السياق اإلعرايب الواحد أو              
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القراءات مث يتطرق إىل املشكالت اإلعرابية وموقف ابن عاشور منها مبيناً أثر ذلك كله يف تفسريه للقرآن                 
  ٠الكرمي 

مث يأيت الفصل الثاين ليدرس دالالت السياق النحوي ليتجلى أثر داللة السياق يف تفـسري القـرآن                 
  ٠لنحوية وهي العطف واالستثناء والقسم الكرمي وذلك بدراسة مناذج من السياقات ا

وأما الفصل الثالث فينصب على الدالالت البالغية وأثرها يف توضيح املعىن يف هذا التفسري من خالل                
  ٠دراسة خصائص البيان القرآين وصوره مث خصائص األسلوب القرآين وتراكيبه 

رية اإلعجاز القرآين يف تفـسري ابـن        مث يربز الفصل الرابع وهو خامتة الباب وخامتة البحث أيضاً نظ          
عاشور فيعرف باملعجزة واإلعجاز  ويتطرق إىل موقف ابن عاشور من القول بالصرفة وبيانه للقدر املعجز                
من القرآن من خالل مراحل التحدي به مث خيتتم ببيان أوجه اإلعجاز يف القرآن الكرمي وتفريعها ليكـون                  

ألنه ميثل وجهة نظر صاحب التحرير يف قضية اإلعجاز الذي اختار          هذا الفصل أعظم مثار الفصول السابقة       
  ٠أن يكون إعجازاً داللياً يعتمد على داللة اللفظة واألسلوب 

  ٠مث تأيت اخلامتة وفيها أهم نتائج البحث ومقترحاته 

  

  

  : والفهارس الفنية للرسالة مشتملة على 

  فهرس لآليات القرآنية

  وفهرس لألحاديث النبوية

   لألشعاروفهرس

  وفهرس لألمثال

  وفهرس لألعالم املترمجني بالبحث

  ٠مث فهرس للمصادر واملراجع 
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وإين أمحد اهللا سبحانه وتعاىل على توفيقه يف هذه الدراسة وإعانيت على إمتامها ومهما كان اجلهـد                 
  ٠ وآخراً املبذول فيها فإنه لوال توفيقه وإعانته ما خرج منها سطر واحد ، فلله احلمد واملنة أوالً

الذي توىل  ... مث ينبغي يل أن أسجل عظيم شكري وتقديري ألستاذي فضيلة الشيخ الدكتور أمني              
هذا البحث بإشرافه وتوجيهه واعتىن بقراءته رغم مشاغله الكثرية ومنحين من وقته الكثري ، وقد أفدت من                 

ة من بعض أساتذيت األسـتاذ عبـد        توجيهاته ودقيق ملحظاته فجزاه اهللا خري اجلزاء ، كما ال أنكر اإلفاد           
  ٠العزيز عزت واألستاذ الدكتور حممد أبو موسى الذين أفدت منهما يف مسرية البحث 

كما ينبغي يل التنويه بفضل بعض إخواين كان عوم يل من أسباب إجناز هذا البحـث بالـصورة                  
  .....الالئقة 

لك ال يعين بلوغ درجـة الكمـال        وقد استفرغت يف هذه الدراسة ما استطعت من جمهود إال أن ذ           
الذي يصبو إليه كل باحث كماالً يعين خلوها من مواطن النقد واالستدراك شأا شأن أي جهد بـشري                  
وحسيب من ذلك أنه اجتهاد أريد به إبراز ما أداين إليه البحث واالستقراء واملوازنة واالستنتاج فما كـان                  

 من خطأ وزلل فهو عائد إىل العجز البـشري والـنقص            من صواب فهو من توفيق ريب سبحانه وما كان        
  ٠املركوز يف طبيعة اإلنسان ، وأرجو اهللا تعاىل أن يتقبل صواا وأن يعفو عن زللها 
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þa@szj½aÞë@ @

ïàÜÈÛa@éäíìØmë@‰ì‘bÇ@åi@ŠçbİÛa@ @

  

ر منذ أوائلها عن شخصية تشد االنتباه وتغري بالبحث عن نـشأا            تنيبء صفحات التحرير والتنوي   
وتكوينها العلمي ، ومل تبخل املصادر املختلفة باملعلومات اليت تصل الباحثني ذه الشخصية خصوصاً أا            
من الشخصيات العامة اليت كان هلا دورها يف خمتلف مناحي الفكر والعلم واحلضارة يف تونس ، كمـا                  

 ا وذاع صيتها يف أقطار خمتلفة من العامل اإلسالمي كمصر وسوريا وغريها من البلـدان ،                متددت شهر
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نتيجة لرحالا العلمية وصدًى لألحباث اليت كان يقدمها ابن عاشور يف خمتلف الدوريات العلمية يف هذه                
  .البالد 

درس جوانب حياته   ومن مث تولت الكثري من البحوث األكادميية وغريها الترمجة لصاحب التحرير و           
 األمر الذي أغىن هذا البحث عن التوسع يف الترمجة له ، مكتفياً باإلشارة إىل أهـم جوانـب                   )٥(املختلفة

حياته على سبيل اإلجياز ، خصوصاً ما يتعلق بتكوينه العلمي وموقع علوم الداللة من اهتمامه العلمـي ؛                  
  .لشدة تعلق ذلك مبوضوع الدراسة 

  

  

  

  

  

  

  

Þëþa@kÜİ½a@ @

‰ì‘bÇ@åia@ŠçbİÜÛ@ñŒuìß@òºŠm@ @

حممد الطاهر بن عاشور ، رئيس املفتني وشيخ اإلسالم ، وأستاذ التفسري والبالغة يف جامع الزيتونة                
وقاضي اجلماعة ، وشيخ اجلامع األعظم ، وعضو جمامع اللغة العربية ، مث هو قطب اإلصالح التعليمـي                  

العلم واإلدارة واإلصالح، دالة على جذور كرميـة ،         واالجتماعي يف عصره ، فهي حياة حافلة مبهمات         
  .وشخصية فذة 

            

אאאאא–אאFאאEא–אK
א١٤١١אאאאא،–Kא Jא

א–א١٩٩٤אאאא،–א–א–א
א–אאא١٤٢٤L١٤٢٥K 
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 ، وقد هاجرت    )٦( فأسرة ابن عاشور فيما تذكره املصادر أسرة شريفة تنتمي إىل آل بيت النيب              
من األندلس بعد احتالل األسبان هلا وتنكيلهم باملسلمني وحماولة تنصريهم فراراً بدينـهم مـن تلـك                 

باملغرب األقصى ، حيث أقامت فترة مث انتقلت إىل تونس ، وال بد أن              ) سال( مبدينة   ، فاستقرت )٧(الفنت
رحل إىل مدينة تونس    "يكون ذلك على يد ابن عاشور اجلد األعلى إذ يذكر حسني خوجه يف ترمجته أنه                

هـ ١١١٠بعد حجه ، وأقام ا مدة تقرب من مخسني سنة إىل انتقاله من دار الفناء إىل دار البقاء سنة                    
   .)٨(" سنة ٧٩، وكان له من العمر 

            

אאF٣ J٤EF١٠ J١١E،Wאאא
F٢١Eאאאאא،
F٢Eא،KKאאאF١EאאF٤٥E،

KאWאא?א،אאאאאא
אאאאאאאא
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،אאFאאEא
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Wאא،אאאKאK
אאא،אאאאא

?אאאא?אאK?א
אאאאאאא?אF٢٠ J٢١EאאKאאא

،אאאאאאא
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هـ تقريبـاً   ١٠٦٠ومن النص السابق يفهم أن رحيل ابن عاشور اجلد األعلى إىل تونس كان عام               
 عاماً ، ومنذ هذا الوقت اشتهر آل عاشور يف تونس ، وكـان  ٣٠وأن عمره يف هذا الوقت كان حوايل   

مودة ، فاملؤرخ حسني خوجه يصف حممد ابـن         مصدر شهرم هو النسب الشريف والعلم والسرية احمل       
الواصل إىل رتب املواصل املختص من جانب القدس مبزيد العناية واألنـس ،             "عاشور اجلد األعلى بأنه     

من كساه اهللا جالبيب السّر والنور ، الشيخ        ... والسالك مسلك الطريقة ، السابح يف حبار أهل احلقيقة          
الواصل على مراتـب أهـل   " ، ويصف ابنه عبـد القادر بأنه )٩("شور املريب املعتقد سيدي حممد بن عا   

، وأيـاً كـان   )١٠("القرب والكمال ، واملتحلي حبلي األسرار املوروثة عن والده مكملة احلسن واجلمال       
رأي الباحث يف هذه األوصاف اليت ال ختلو من غلو فهي تدل على أن مكانة هذه األسرة وتقدمي الناس                   

 املتـويف   )١١(اجلد األول هلم يف تونس، ويبدو أن املؤرخ حممد بن حممد األندلسي السراج            هلا بدأت منذ    
هـ قد عاصر حممد بن عاشور فقد ترجم له ترمجة حافلة يف احللل السندسية ووصفه فيهـا                 ١١٤٩سنة  
غلو أيضاً   اخل األوصاف اليت ال ختلو من        )١٢(.."األستاذ املريب ، الثمل من األسرار يف حضـرة ريب          "بأنه  

ال يفارق الدرس وال اجلماعة ، ولـيس لـه يف           "، لكن يصفو لنا من وصفه له يف هذه الترمجة أنه كان             
، وقـد   )١٤("كان يأيت إىل حضرته أجلة العلماء يستفيدون منه       "، وأنه   )١٣("سوق املطامع الدنيوية بضاعة   

ـه ، وقد امتدت هذه املكانة مع       ذكر املؤلف بعض هؤالء العلماء الذين ترددوا على الشيخ ليستفيدوا من          
الـشيخ الربكـة سـيدي عبـد     "أبنائه من بعده ، فابنه عبد القادر يصفه صاحب احللل السندسية بأنه           

 وأما ابنـه اآلخـر      )١٦("هو يتيمة مقامه اليوم ، واملورد األمحى لدى القوم          "إنه  :  وقال عنه    )١٥("القادر
ملتقن األريب اآلخذ من غالب الفنون بأوفر نـصيب         الفقيه العارف ، ا   "إدريس فهو عند صاحب احللل      
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١٨ 

 ، مث جند ذكراً     )١٧("ملتقن األريب اآلخذ من غالب الفنون بأوفر نصيب         الفقيه العارف ، ا   "صاحب احللل   
درس العلوم الشرعية على أعيان جامع الزيتونة كالـشيخ العيـوين           "حملمد بن حممد بن عبد القادر الذي        

، وابنـه   )١٨() "جـامع الزيتونـة   (والشيخ املشاط والشيخ حسن الشريف مث درس يف اجلامع األعظـم            
 وحممد  )١٩(أخذ عن أعالم عصره كالشيخ أيب إسحاق إبراهيم الرياحي         "–هور حبمده    املش –حممــد  
 ، وقد تفوق وبرز يف وقت قصري، وتصدر للتـدريس باجلـامع             )٢١( ، وحممد بن اخلوجه    )٢٠(بن ملوكة 

  .)٢٢("األعظم، وانتخب خلطة القضاء واعتذر عنها

ن مكانة هذه األسرة يف تونس ، وهـو الـذي     وأما حممد الطاهر أخو محدة هذا فهو الرمز املعربّ ع         
هـ ، واخنـرط مثل أخيه     ١٢٠٣كان له األثر البالغ يف صاحب التحرير والتنوير ؛ فقد ولد بتونس سنة              

  األكرب محدة يف طلب العلم على الشيوخ يف جامع الزيتونة ، بل كان محدة 

   .)٢٣(من أساتذته يف هذا اجلامع

            

אאF٢L٦٢٧Eאאאאא
אאאF٢٣EאאK 

אאF١٠١E 

אאאאW،א،א،
FאאאאאE،١٢٦٦K

    אאF١L٤٨E 

אWא،אא،
אא،FאאאאEאא،אא

،א١٢٧٦K  

אאF٦L١٦٤E 

אאWאאא،
١٢٩٤א،FאאE،١٣١٣K 

אאF١L٢٤٨E 

אאF١٠١E 

אאאא J–١Lאאא–١٤٠٤F٣L٣٠٠E 



١٩ 

كشف عن متانة ؛ فقد تصدر للتدريس يف اجلامع األعظم فـدرس            والتاريخ العلمي للطاهر اجلد ي    
النحو والبيان واألصول والعلوم األدبية ، وقيد احلواشي واالختصارات على بعض الكتب منها حاشـيته               

، وتقاريره وتقييداته على حاشية السيلكويت علـى        )هدية األريب إىل أصدق حبيب    : (على قطر الندى    
، وتعليقاته على ما أقرأه من صحيح مسلم وكذلك حاشيته على شرح احمللي جلمـع               املطول يف البالغة    

اجلوامع للسبكي يف األصول ، وإن كان بعض هذه التقييدات مل يتم إال أا توحي بتنـوع اهتماماتـه                   
  .العلمية من حديث ولغة وبالغة وأصول 

س يف جامع الزيتونة، منها توليه      وقد توىل ابن عاشور اجلد هذا مجلة من املناصب إىل جانب التدري           
قضاء اجلماعة يف عهد الباي أمحد باشا ، مث تقليده خطة اإلفتاء ونقابة األشـراف واالحتـساب علـى                
األوقاف يف عهد الباي حممد الصادق ، مث تعيينه عضواً يف الس األكرب للشورى الذي عرب عنه ابن أيب                   

 ، وهذا كله يؤيد ما سبق ذكره من أن          )٢٥(" والدولة والسكان    احلامي حلقوق اململكة  " بأنه   )٢٤(الضياف
الطاهر اجلد هو الرمز املعرب عن مكانة هذه األسرة والذي كان ابن عاشور صاحب التحرير امتداداً لـه                  

  .علماً ومكانة 

وهي ضاحية مجيلة من    "فقد ولد حممد الطاهر بن عاشور صاحب التحرير والتنوير يف مدينة املرسى             
 ، وكانت والدتـه     )٢٦("حي الشمالية للعاصمة التونسية ، تقع على شاطي البحر األبيض املتوسط            الضوا
 ، الذي كان له أيـضاً       )٢٧(هـ بقصر جده لألم الصدر األعظم الوزير حممد العزيز بوعتور         ١٢٩٦سنة  

خذه جده ومنذ والدته أ"األثر الكبري يف تكوين شخصيته العلمية على حسب ما سيشار إليه يف موضعه ،            
 وهذا يدل على عناية جـده       -)٢٨( كما ذكر ولده عبـد امللك     –" لألم وأسكنه معه القسم اخلاص به       
  .الوزير به من أوائل حلظات حياته
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٢٠ 

 ، واجته إىل حفظ املتون العلميـة مثـل           ، فحفظ كتاب اهللا      )٢٩(وبدأ تعلم القرآن مبرتل األسرة    
 ابن عاشر ضمن جمموعة املتـون العلمية اليت يء         شـرح الشيخ خالد األزهري على األجرومية ، ومنت       

   .)٣٠(الطالب للتعليم جبامع الزيتونة

مث التحق جبامع الزيتونة عند بلوغه الرابعة عشرة من عمره ، فلقي عناية علمية من أساتذته الـذين                  
  ، الذي كـان أسـلوبه يف       )٣٢( والشيخ عمر ابن الشيخ    )٣١(كان منهم الشيخ سامل بن عمر بو حاجب       

من أنفع الطرق ، كان يقرر عبارة املنت ويبسطها حىت يتضح املراد منها ، مث يأخذ يف سـرد                   "التدريس  
وال يغادر عويصة أو عقدة إال حلَّ مغلقها وأوضح         ... عبارات الشرح وما متس احلاجة إليه من احلواشي         

  .، وغريهم من الشيوخ واألساتذة )٣٣("جمملها 

 سبع سنوات ، درس فيها أهم الكتب اليت تكون الشخصية العلميـة             وكانت فترة دراسته بالزيتونة   
   :)٣٤(للعامل ومن أمهها

  :  يف النحو العريب -١

التصريح مبضمون التوضيح للشيخ خالد األزهـري، وكذلك       : ألفية ابن مالك بشروحها اليت منها       
   ، ومغـــــين اللبيب البن هشام )٣٦( وشرح األمشــوين)٣٥(شــرح املكودي
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٢١ 

  . الذي مساه حتفة الغريب بشرح مغين اللبيب ، وهو أشهر شروحه وأوعبها)٣٧(بشرح الدماميين

  :  يف البالغة -٢

شرح السعد التفتازاين على التلخيص ، وكذلك شرحه املطول على التلخيص وشـرح الرسـالة               
  .السمرقندية 

  :  يف الفقه -٣

 على كتاب املرشـد     )٣٨(شيخ مياره الفاسي  أقرب املسالك إىل مذهب اإلمام مالك للدردير ، شرح ال         
 على حتفة احلكام البن     )٤٠( ، وشرح التاودي   )٣٩(املعني على الضروري من علوم الدين البن عاشر األندلسي        

  ) .حلي املعاصم لبنت فكر ابن عاصم( الذي مساه )٤١(عاصم املالكي

  :  يف أصول الفقه -٤
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٢٢ 

ح الفصول لشهاب الدين القـرايف ، وشـرح          على ورقات إمام احلرمني ، وتنقي      )٤٢(شرح احلطاب 
  .احمللي على مجع اجلوامع للسبكي 

  

  :  ويف علم الكالم -٥

 مع شرحه   )٤٣(العقائد النسفية لعمر بن حممد النسفي ، واملواقف يف علم الكالم لعضد الدين اآلجيي             
  .للشريف اجلرجاين 

  :  يف املنطق -٦

  . ، والتهذيب لسعد الدين التفتازاين السلَّم يف املنطق لعبد الرمحن حممد الصغري

  :  يف السرية -٧

  .الشفا للقاضي عياض وشرحه لشهاب الدين اخلفاجي 

فهذه أهم الكتب اليت درسها ابن عاشور يف مدة تعلُّمه بالزيتونة ، وقد أسفر اختبار شهادة التطويع                 
 غريباً على رجل أمضى جـلَّ        ، ومل يكن ذلك    )٤٤(الذي خاضه عن تفوقه بأعلى الدرجات يف االختبار       

وقته يف درس العلم واالنكباب على كتب الدراسة وغريها حىت إنه يف وقت فراغه كان ينشغل بتحريـر                  
  .جريدة داخل مرتله يذكر فيها األخبار اليت يعرفها واملشاهد اليت يشهدها 

عدها بقليـل التـدريس     وعلى أثر هذا النجاح الفائق بدأ التدريس جبامع الزيتونة ، مث أضيف إليه ب             
مبدرسة الصادقية ، ومنذ ذلك التاريخ شعر بأمهية إصالح التعليم وتطويره ، فاهتم بإحياء بعض العلـوم                 
العربية إذ أكثر من دروس الصرف وأدب اللغة ، وكان تدريسه شرح ديوان احلماسة جيمع بـني اللغـة      
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٢٣ 

ح عضواً يف جلنة تنقيح برامج التعلـيم سـنة    ، ومن مث كان االلتفات إليه ليصب   )٤٥(والنقد والذوق األديب  
  .هـ ١٣٢٩

ومل يكن غريباً بعد جناحه يف التدريس ويف إصالح التعليم أن يعين شيخاً جلامع الزيتونة وفروعـه                 
هــ، مث ملـا جـاء       ١٣٦٤ ، وأعيد إىل هذا املنصب بعد تركه له مرة أخرى عام             )٤٦(هـ١٣٥١سنة  

جم النشاط غزيـر    " ، وكان يف ذلك كله       )٤٧(هـ١٣٧٦لزيتونية عام   االستقالل عنيّ عميداً للجامعة ا    
اإلنتاج ، تزينه أخالق رضية وتواضع ، فلم يكن على سعة اطالعه وغزارة معارفه مغروراً كشأن بعض                 

 يف –األدعياء ممن مل يبلغ مستواه ، وألقى احملاضرات القيمة اليت كان البعض منـها مرجعـاً للبـاحثني         
 ، وإذا كان علم الشيخ مثار اهتمام وموضع إعجاب من           )٤٨("ونية ومجعية قدماء الصادقية     اجلمعية اخللد 

معاصريه وتالمذته ، فأدبه وخلقه مل يكونا أقل موضعاً من علمه ، ومن املعروف أن أدب العامل هو ركن                   
من أركان تكوينه ومقوم من مقومات شخصيته، ولعل معاصره اخلضر حسني قد مـزج بـني هـذين                  

وكنت أرى شدة حرصه على العلم ودقة نظره متجليتني يف حلظاتـه            : "نصرين لشخصية العامل بقوله     الع
وكنت أرى لساناً هلجته الصدق ، وسريرة نقية من كل خاطر سيء، ومهـة طماَّحـة إىل                 ... وحبوثه  

اءة أخالقـه  املعايل، وجداً يف العمل ، وحمافظة على واجبات الدين وآدابه ، وباإلمجال ليس إعجايب بوض              
  .)٤٩("ومساحة آدابه بأقل من إعجايب بعبقريته يف العلم 

لقد تقلَّد ابن عاشور طائفة من املناصب مثل رئاسة اإلفتاء وقضاء اجلماعة مث شيخ اإلسالم وهـو                 
لقب تفخيمي ، تداولته الرئاسة الشرعية احلنفية بتونس منذ القرن العاشر اهلجري، ومل يكـن لـدى                 "

س هذا اللقب وقد أطلق على رئيس الس الشرعي األعلى للمالكية بصفة رمسية على الشيخ               املالكية بتون 
، وكان أحياناً جيمع بني أكثر من منصب منها ؛ كجمعه           )٥٠("ابن عاشور ، وكان هو أول من لقِّب به          

            

אאאאF٣L٣٠٤ J٣٠٥EאאאF٥١ J٥٢E 

אאאF٣L٣٠٥E 

אאאאF٣L٣٠٥E 

אאF٣L٣٠٦E 

אF١٢٣ J١٢٦E 

אאאF٦٢EאאF٣١٠Eא١٣٥٩F٢٤E 



٢٤ 

ـ                 ه ، وظـل    بني مشيخة اإلسالم وبني عمادة الزيتونة ، ويف هذا داللة على مكانته العلمية وعظم الثقة ب
الطاهر يف هذا اجلهاد العلمي واإلصالحي حىت كرب وتفرغ من مناصبه إىل التأليف والتحقيـق العلمـي                 

  .هـ ١٣٩٣الذي مل يفارقه حىت تويف يف رجب سنة 

  :مذهبه الفقهي وعقيدته 

ومن خالل مصنفات ابن عاشور ـ خصوصاً تفسريه وفتاويه والكتب الـيت درسـها يف جـامع     
هر واضحاً أنه جمتهد يف الفتيا يسلك طريقة اتهدين يف االستدالل والترجيح واملناقـشة  الزيتونة ـ يظ 

 وطريقته ، – رمحه اهللا –والرد ، لكن ذلك ال مينع أنه ينتمي يف جممل آرائه االجتهادية إىل مذهب مالك       
             لس الشرعي األعلى للمالكية كما مرآنفاً ، واملـذهب     ومن األدلة على ذلك أنه تقلد منصب رئيس ا 

ولذلك جزم بعض دارسيه بأنه مالكي      . املالكي عامة هو املذهب املعتمد واملفىت به يف بالد املغرب العريب            
   .)٥١(املذهب

وأما اعتقاده فهو يصرح به وهو أنه أشعري العقيدة ، فهو يناقش صاحب الكشاف يف كثري مـن                  
األحيان أنه مذهبه كما يف رده قول املعتزلة بعـدم          اعتزالياته مرجحاً املذهب األشعري مصرحاً يف بعض        

 ...قوله تعـاىل    وجوب بعثة الرسل ، ويف وجوب اهلدى كله على اهللا تعاىل ، فهو يقول يف تفسريه ل                
  .)٥٣("فلذلك كانت اآلية أسعد مبذهبنا أيها األشاعرة  : " )٥٢(...فَإِما يأْتينكُم مني هدى

  :اره ــآث

ثاراً واضحة على وجه جامعة الزيتونة مث على وجه العلوم اإلسالمية مجلـة خـصوصاً                وقد ترك آ  
علوم العربية والتفسري ، فإذا كانت أشرق اللمحات على الوجه التعليمي جبامع الزيتونة تتجلى يف تطوير                

لتـدريس  التعليم به وإحداث تغريات جذرية يف بنيته من حيث اخلطة التعليمية واملواد العلمية وطـرق ا               
ومناهجه ، فإن أشرق القسمات على وجه العلم عامة متثلت يف تالمذة خملصني ساروا على دربه العلمي                 

            

אאאF١٤٩E 

אW٣٨ 

אאF١L٤٤٣EאF٢٢L١٩٣E 
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واإلصالحي أيضاً مث مؤلفات غطت أكثر جوانب العلم وفروعه خصوصاً العلوم الشرعية غاية وآلـة ،                
  .علوم وحبسب الباحث أن يسرد بعض أخص تالمذته مث أهم مؤلفاته مرتبة على أصناف ال

  : فمن أهم تالمذته 

  :  الشيخ عبد احلميد بن باديس -١

وهو عبد احلميد بن حممد املصطفى بن مكي بن بـاديس ، ولـد يف قـسنطينه بـاجلزائر سـنة                     
 ، وبعد إمتامه حفظ القرآن الكرمي ، ودراسة بعض العلوم العربية واإلسـالمية يف بـالده            )٥٤(هـ١٣٠٥

سب إىل جامع الزيتونة وأخذ عن كبار العلماء فيه ومن أشهرهم           هـ ، فانت  ١٣٢٧سافر إىل تونس سنة     
  : الطاهر بن عاشور الذي رمبا ملسنا له أثراً كبرياً يف شخصيته العلمية يتميز يف شيئني 

اهتمامه باجلانب اللغوي واعتزازه باألدب العريب ومنو الذوق األديب عنده ، وقد عرب ابـن                : األول
وإن أنس فال أنسى دروساً قرأا من ديوان احلماسة على األستاذ      : "ر حني قال    باديس نفسه عن هذا األث    

ابن عاشور ، وكانت أول ما قرأت عليه ، فقد حببتين يف األدب والتفقه يف كالم العـرب ، وبثـت يفّ     
اإلسـالم  روحاً جديداً يف فهم املنظوم واملنثور ، وأحيت يفّ الشعور بعز العروبة واالعتزاز ا كما أعتز ب                

")٥٥(.   

هـ ليباشر عمليـة اإلصـالح يف       ١٣٣٠بروز الشخصية اإلصالحية إذ عاد لبالده سنة         : والثاين
اجلزائر ، وإن كان يغلب على الظن أن ابن باديس قد طعم البذور اليت حتملها من جامع الزيتونة خبربات                   

زار " م يف رحلته إىل الشرق حيث        أخرى ملفكرين وعلماء من خمتلف أحناء العامل اإلسالمي الذين التقى         
مصر وسوريا ولبنان وحج إىل بيت اهللا ، واتصل بعلماء هذه األقطار ، وعاد إىل قسنطينة وقد يـأت                   

   .)٥٦("نفسه لعمل ضخم كبري أنفق فيه حياته كلها 

            

אא–אK–٢Lאאא–F١L٧٢Eא،– J
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 سنة  وقد ظل يف بالده يواصل مسرية الدعوة اإلصالحية ، فأسس مجعية العلماء املسلمني اجلزائريني           
هـ اليت متيز دورها يف حماربة االستعمار فكرياً وعسكرياً ، كما أسس جريديت املنقذ والشهاب               ١٣٥١

هـ ،  ١٣٥٩ومها من أقوى الصحف اجلزائرية مواجهة ملظاهر الفساد ، وظل يف دعوته حىت تويف سنة                
(  فيما بعـد باسـم       تفسريه للقرآن الكرمي الذي عكف على تدريسه مث مجع        : وله آثار علمية أشهرها     

يف أربعـة   ) ابن باديس حياته وآثاره     ( ، وقد مجع الدكتور عمار طاليب آثاره يف كتابه          ) جمالس التذكري   
   .)٥٧(جملدات

  :  حممد الفاضل ابن عاشور -٢

هـ ، وكان حمط عناية والـده ،        ١٣٢٧وهو ابن صاحب التحرير ، وقد ولد باملرسى بتونس سنة           
 بدأ يف حفظ املتون العلمية يف سن التاسعة إذ يقرر عبـد امللك ابن عاشـور                فحفظ القرآن الكرمي ، مث    

املقدار الواجب حذقه والذي ينبغي عرضه عليه يف آخر كل يـوم            "أخوه أن والده كان يكتب له منها        
ر ، والتحق باجلامعة الزيتونية يف أواخ     )٥٨("مقابل مقدار من النقود تشجيعاً له على مواصلة املثابرة والكد         

هـ ، ودرس على أعالمها ومن أبرزهم والده ، وذا جيمع بني عناية والده األبوية وعنايتـه           ١٣٤٠عام  
  .العلمية يف إطار البيت واألسرة مث عنايته العلمية يف إطار اجلامعة الزيتونية 

وقد تقلب الفاضل يف جمموعة من املناصب واملواقع العلمية ، وشارك يف جمموعة مـن األنـشطة                 
رجل واسع العلم شامل املعرفة ،      "جتماعية ورحل إىل بلدان شىت حىت نضجت شخصيته العلمية فهو           اال

متكامل اخلربة بالفنون ، ال يقل شأن التطبيق العملي لديه عن التصور الواعي ، إمـام حمقـق يف اللغـة                     
وث يف علم اإلعـراب     له حب ... وتارخيها ، خبري بنادرها وغريبها ، له تفرد يف فن الشعر ونقده ورجاله              

 ، وإن الباحث اخلبري بشخصية ابـن        )٥٩(... "تشهد بتميزه يف درك أسراره ، فقيه مـن الطراز األول           
  .عاشور األب ليشم يف هذه العبارات رائحته من خالل تكوين ابنه وتلميذه العلمي 

            

אאF٣L٢٨٩E 
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اً حمتـسباً ،    هـ قبل وفاة والده بثالث سنوات ، وصلى عليه أبوه صابر          ١٣٩٠وتويف الفاضل سنة    
التفسري ورجاله الذي يعد على صغر حجمه كاشفاً لكثري من تاريخ هـذا العلـم               : ومن أشهر مؤلفاته    

   .)٦٠(ومميزات التفاسري اليت تعرض هلا

  : حممد احلبيب بن خوجة -٣

تلقى العلم على يد الشيخ الطاهر ولزمه وحضر دروسه ، حىت الدروس اليت كان يعقدها يف بيتـه                  
عرفته عن قرب من ثالثة عقود      : " التراويح من ليايل رمضان ، وهو يصف هذه املالزمة بقوله            بعد صالة 

خلت ، وكنت كثري التردد عليه واالستماع له ، والتتبع لنشاطه واإلفادة من خلقه الرضي وعلمه الواسع                 
عمادة الكلية الزيتونية  ، وقد تقلَّد ابن خوجه مجلة من املناصب اليت تقلَّدها ابن عاشور من قبل مثل         )٦١("

، ومنصب اإلفتاء باجلمهورية التونسية ، مث شغل منصب األمني العام مع الفقه اإلسالمي جبده ، ولـه                  
جمموعة من املؤلفات واملقاالت املنشورة القيمة وبعضها متعلق بدراسة اجلوانـب اللغويـة والبيانيـة يف                

  .)٦٢("التحرير والتنوير

ين يف مكتبه حفظه اهللا تعاىل ، وأكد يل متانة الصلة بينه وبني ابن عاشـور                وقد لقيته جبدة واستقبل   
  .وأثره يف شخصيته العلمية 

وإذا كان التالميذ مثرة غراس علمي ، فإن املؤلفات مثرة أخرى من هذا الغراس ، ومؤلفات الطاهر                 
  :كثرية ، أكتفي بأمهها مصنفة على تصنيف العلوم ، وهي كما يأيت 

  :لتفسري مصنفه يف ا

حترير املعىن السديد وتنوير العقل اجلديد من تفسري الكتاب ايد ،           : وأصل امسه    : التحرير والتنوير 
مث اختصره إىل التحرير والتنوير ، طبعت منه أجزاء يف حياته ، مث توالت بعد وفاته حىت طبعت الطبعـة                    

  .هـ بالدار التونسية للنشر ١٤٠٤الكاملة منه سنة 
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   : يف احلديث من مصنفاته

 تونس  –طبع يف الدار العربية للكتاب      :  النظر الفسيح عند مضايق األنظار يف اجلامع الصحيح          -١
  .هـ ١٣٩٩ –

  . م ١٩٧٥كشف املغطى من املعاين واأللفاظ الواقعة يف املوطا طبع يف الشركة التونسية للتوزيع -٢

  :من مصنفاته يف الفقه 

بعت الطبعة األوىل منه يف الشركة التونـسية للتوزيـع سـنة             مقاصد الشريعة اإلسالمية ، ط     -١
  .م١٩٧٨

  . الوقف وآثاره يف اإلسالم ، طبع مبطبعة اهلداية اإلسالمية -٢

  .ويبدو أنه مل يكمله ) خمطوط مبكتبته ( آراء اجتهادية -٣

ة  حاشية التوضيح والتصحيح ملشكالت كتاب التنقيح للقرايف طبع مبطبعة النهضة بتونس سـن             -٤
  .هـ ١٣٤١

  :من مصنفاته يف اللغة واألدب 

 حتقيق كتاب الواضح يف مشكالت شعر املتنيب أليب القاسم األصفهاين ، طبـع يف الـشركة                 -١
  .م ١٩٦٨التونسية للنشر عام 

  .م ١٩٧٦ شرح ديوان النابغة الذبياين طبع بالشركة التونسية للتوزيع سنة -٢

) فوائد األمايل التونسية على فرائد الآليل احلماسية      (مساه  وقد  :  شرح ديوان احلماسة أليب متام       -٣
  .خمطوط مبكتبته 

  :من مصنفاته يف علوم البالغة 

  . موجز البالغة طبع يف املطبعة التونسية -١

  . أمالٍ على دالئل اإلعجاز ، خمطوط مبكتبته ، ولدى الباحث نسخة منه -٢

  .كويت خمطوط  تعاليق على املطول للتفتازاين وحاشية السيال-٣
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  :من مصنفاته التارخيية واالجتماعية 

 نقد علمي لكتاب اإلسالم وأصول احلكم لعلي عبد الرازق ، طبع باملطبعة الـسلفية مبـصر                 -١
  .هـ ١٣٤٤

 أصول النظام االجتماعي يف اإلسالم طبعت الطبعة األوىل منه باملطبعة الرمسيـة للجمهوريـة               -٢
  .م ١٩٨٥الشركة التونسية للتوزيع سنة م والثانية يف ١٩٦٤التونسية سنة 

وهو الذي ألفه يف إصالح التعليم بتونس طبع يف املـصرف التونـسي             :  أليس الصبح بقريب     -٣
  .م ١٩٦٧للطباعة سنة 

  . كتاب تاريخ العرب خمطوط مبكتبته -٤

ت وإىل جانب هذه املصنفات املتنوعة له جمموعة ضخمة من البحوث واملقاالت يف خمتلف الدوريا             
التونسية والعربية يصعب حصرها ، ومن الدوريات اليت كتب فيها الشيخ ، جملة جممع اللغـة العربيـة                  
بالقاهرة ، جملة امع العلمي العريب بدمشق ، الة الزيتونية بتونس ، وجملة املنار للشيخ رشيد رضا مبصر         

  .)٦٣(ة السعادة العظمى بتونس، جملة النجاح اجلزائرية ، جملة اهلداية اإلسالمية ببغداد ، جمل
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إن ما سبق من عرض لترمجة ابن عاشور ، وتتبع ملكانة أسرته من ناحية وملراحل حياته مـن ناحيـة         
أخرى ليكشف عن األبعاد اليت تتبلور فيها شخصيته العلمية ، فقد ظهر دور األسرة عمومـاً يف احليـاة                   

  .تونسية عامة ، فأثرها يف ابنها وسليلها سيكون أقوى من باب األوىل ال

 هو الذي توىل خطة اإلفتاء وقـضاء اجلماعـة          - حممد الطاهر اجلد األدىن      -وأقرب أجداده إليه    
ال يـذكر فقهـاً إال      "وتصدر للتدريس باجلامع األعظم ، ومل يهجر االجتهاد وال مال إىل التقليد ، فهو               

هكذا قال الفقهاء ، وما مينعين أن أعلم الـدليل كمـا            : ال يعجبين أن أقول     : ه ، ويقول    مرجحاً بدليل 
 ، ومن مهته العلمية أنه ملا أراد تدريس البالغة مل تكن يف تونس نسخة من دالئل اإلعجـاز                   )٦٤("علموه  
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ر ،  فاستجلب دالئل اإلعجاز ، استنسخه من بعض مكاتب اآلستانة عن طريق بعض التجـا             "للجرجاين  
   . )٦٥("ومل يكن ذلك الكتاب بتونس من قبل ، فكانت لدرسه رنة عظيمة يف احملافل العلمية 

وليس من الغريب أن ترى خمايل هذه الصفات العلمية يف الطاهر احلفيد من حترر الفكر واستقالل                
جـاز  الشخصية ، فليس من جمرد املصادفة إذن أن جند ابن عاشور احلفيد ينظر يف نـسخ دالئـل اإلع                  

  .وينتقدها ، بل ويشرح الكتاب ويعلق عليه بتعاليق ما تزال خمطوطه تنتظر من خيرجها إىل النور 

وأما جده ألمه فلعل له أعظم األثر يف شخصيته العلمية ، وهو الذي يعد شـيخه األول إذ تـوىل                    
تعاهده أستاذاً ومربياً   رعايته منذ سين الرضاعة ، فنقله منذ والدته إىل اجلناح اخلاص به يف قصره ، وظل ي                

  .حىت وفاته 

 بعـد   –وهذا اجلد هو الشيخ األستاذ الوزير حممد العزيز بوعتور ، تلقى العلوم الدينية والعربيـة                
 على كبار علماء الزيتونة ، وله إىل جوار ذلك أسانيده العالية اجلامعة اليت تلقاها               -حفظه للقرآن الكرمي    

، وقد مارس الشيخ الـوزير التـدريس يف         )٦٧)(٦٦(سمرقندي الشريف عن اإلمام حممد الصاحل الرضوي ال     
جامع الزيتونة بإجازة من شيوخه ، فتحدثنا املصادر أنه درس كتباً عديدة منها شرح املختصر للـسعد                 
التفتازاين يف البالغة ، وهو الذي يالحظ أن ابن عاشور قد درسه أيضاً بعد ذلك ، ولعل من األدلة على                    

مية أنه كان حيضر الدروس العليا جبامع الزيتونة وهو يومئذ وزيـر ومـن كبـار رجـال                  علو مهته العل  
 ، وال شك أن هذه اهلمة العالية إىل جانب أخالقه اليت استرعت انتباه املسؤلني كانـت وراء                  )٦٨(الدولة

مث أمري األمراء   حرصهم على تقليده أرفع املناصب ، ابتداًء من رئاسة رتبة وزارة املال إىل رتبة أمري اللواء                 
مث وزير املالية مث مشاركته يف تنظيم التدريس جبامع الزيتونة،إىل أن توّج ذلك كله بتقليده منصب الوزارة                 

  .هـ١٣٠٠الكربى سنة 
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ويكفي من إجالل أعالم عصره لرسوخه يف العلم أن أعضاء احملكمة الشرعية العليـا وقـضاا إذا                 
عد أو تطبيقها على مستجدات العصر رفعوا إليه ما جيري بينهم           اختلفوا يف فهم بعض النصوص أو القوا      
   .)٦٩(من اخلالف فيكون رأيه هو حسم املسألة

ومن خالل دراسة ترمجة ابن عاشور يقرأ املتابع هلا األسطر السابقة وكأا تتحدث عن ابن عاشور                
 هذا غريباً فشخـصية اجلـد       ال عن جده الوزير لتشابه ما بينهما حىت يف ما توليا من املناصب ، وليس              

واضحة يف شخصية احلفيد وقد نوه ابن عاشور بفضل جدّه مراراً وذكره يف مساق االعتزاز كـثرياً يف                  
 ، وهذا بعض وفاء جبهد هذا اجلد يف تنشئته العلمية اليت أقلُّها أنه نسخ له                )٧١( وغريه )٧٠(التحرير والتنوير 

ونسخ له منت البخاري يف جزء فريد ، ومجع لـه يف            "إليه،  كتاب مفتاح العلوم للسكاكي بيده وأهداه       
 ، ومن مث تعد نشأة ابن عاشور من خالل هذه           )٧٢("دفتر كبري نصوصاً من عيون األدب وأمهات الكتب       

غـري أن   "األسرة يئة صاحلة وعميقة اجلذور حبيث يكون هلا األثر األبقى واألعمق يف هذه الشخصية ،                
 مل تصادف بذرة صاحلة يف احلفيد ملا آتت أكلها أو أينعت وأزهرت ، ولكنـها                هذه العناية والرعاية لو   

صادفت نبتة طيبة التلقي ، حسنة االستعداد مبا وهب هلا اهللا سبحانه من قطرة سـليمة وذهـن ثاقـب                   
ه  ، ولعل هذا االستعداد كان من أهم عوامل تكوينه العلمي ألنه يعربّ عن االستجابة الذاتية هلذ                )٧٣("وقاد

العناية ودور الطاهر يف تنمية آثارها فهو الذي عنده متخضت كل العوامل،وفيه توجهت حماور اإلفـادة                
  .ونتائج التكوين

فقد شغف الطاهر بالعلم ، وظهرت مهته فيه عالية منذ بدايات طلبه وهو الذي حصل النـهايات                 
 ، مث اهتم بنهل العلم      )٧٤(دة التطويع العظمى يف املواد اليت أخترب فيها يف جامع الزيتونة ليحصل على شها           

من مصادره األصلية وذخرت مكتبته اخلاصة بنوادر املخطوطات اليت نسخ بعضها خبط مؤلفـه ومتيـز                
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بعضها بأنه عزيز ال يوجد يف أكثر املكتبات ، وقد أشار إىل ذلك كله الدكتور علي العطار الـذي زار                    
بنظرة أجلتها يف فهرس مكتبته     : " ئر وهو يقول يف ذلك      مكتبته اخلاصة واعتىن باالطالع على هذه الذخا      

وجدت املخطوطات أكثر من املطبوعات ، وهي خمطوطات نادرة جداً سواًء منها ما كـان مغربيـاً أو                  
قد ظهر أثر هذه النوادر يف      " ، وبعد أن سرد أمثلة من هذه النوادر التفت إىل أنه             )٧٥("مشرقياً أو أندلسياً    
   .)٧٦("ر حني أمدنا بقطع نادرة من تراثنا مل يكن هلا نظري يف الشرق والغربمكتبة الشيخ الطاه

وهذا الشغف ال يكشف فقط عن طموح ومهة عالية يف درس العلم ، وإمنا يكشف أيضاً عن نبوغ                  
فطري غذته عوامل شىت حىت أوقدت فيه شعلة النشاط العلمي إىل أواخر حياته ، حىت إنـه رفـض أن                    

 املغذي يف آخر حياته عن طريق احلقن يف يده اليمىن على الرغم من ثقل اليسرى مـن                  يوضع له احمللول  
كثرة احلقن فيها ، وال سبب لذلك الرفض عنده إال أن هذه اليد هي اليت يكتب ا ، فهو يكتب حـىت                      

ابن  ، ويؤيد ذلك قول تلميذه البار الدكتور حممد احلبيب           )٧٧(آخر أنفاسه وأنابيب الغذاء موصلة جبسمه     
  .)٧٨("وهو إىل ما قبل وفاته بيوم مل يفارق املطالعة وال املراجعة وال اإلصالح وال التعقيب : " اخلوجة 

وقد عبر ابن عاشور نفسه عن هذه املعاين يف كلمته اليت ألقاها يوم أسندت إليه جـائزة احلبيـب                   
ة العلـم ، والتـوق إىل حتـصيله         وإين أمحد اهللا على أن أودع يفَّ حمب       : " م إذ يقول    ١٩٦٨بورقيبة سنة   

                ، ّعليها فخالطت شغاف قليب ومألت مهجيت وليب ة فُُِطرتوحتريره ، واألنس بدراسته ومطالعته ، سجي
 ... – طيب اهللا ثراهم وطهر ذكـرهم        –وغرزت يفَّ غريزة منتها التربية القومية اليت أخذين ا مشاخيي           

ملراتب تعلقي بطلب العلم ، وال آنس برفقة وال حـديث           حىت أصبحت ال أتعلق بشيء من املناصب وا       
أنسي مبسامرة األساتيذ واإلخوان يف دقائق العلم ورقائق األدب ، وال حبب إيلَّ شيء مـا حببـت إيلَّ                   

   .)٧٩("اخللوة إىل الكتاب والقرطاس
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 فقـد منتـها    إن هذا االستعداد الفطري واهلمة العالية كما لقحتها أسرة الشيخ منذ بدايات تكوينه ،             
مجاعة من شيوخه الذين درس عليهم العلم واكتسب منهم مع العلم صفات ميزم فإن التلميذ الواعي هو                 

  .الذي يأخذ عن شيخه أخالقه ومسته وشخصيته مثلما يأخذ علومه ومعارفه 

 شيخه اجلليل عمر بن أمحد بن علي بـن قاسـم            –ولعل من أبرز هؤالء الشيوخ بعد جدّه الوزير         
ملعروف بابن الشيخ الذي نشأ نشأة تعليمية باهتمام والده وحتت رعاية شيوخه حىت باشـر التـدريس                 ا

جبامع الزيتونة بإحلاح من شيوخه ، واستمر مرتبطاً ذه اجلامعة مدرساً وناظراً حىت أواخر حياته وهـي                 
ر بن عاشور والشيخ حممد     فترة حنو اخلمسني عاماً ، ومن أشهر تالمذته يف هذه الفترة الشيخ حممد الطاه             

  ) .شجرة النور الزكية يف تراجم املالكية(اخلضر حسني والشيخ حممد خملوف صاحب 

ولعل الطاهر قد تأثر بدروس هذا الشيخ وشكلت جانباً مهماً سواًء يف معارفه أو يف طريقة حبثـه                  
 للطالب حـني تـوىلَّ      ودروسه ، إذ تلقى عليه الشرح املطول على منت التلخيص وهو عينه الذي درسه             

التدريس ، وأما شرح احمللي على مجع اجلوامع وشرح السيد لكتاب املواقف اللذان تلقى منه دروسـهما                
  .فقد كتب على كل منهما حواشي وتعليقات فيما بعد 

ما رأيت  : "وأما تأثره بطريقته يف املباحثة والشرح فيكفي أنه أشار بنفسه إىل إعجابه بذلك إذ يقول              
اء الزيتونة من يسلك يف دروسه غري طريقة اإللقاء إال الشيخ عمر بن الشيخ والشيخ مـصطفى                 يف علم 

، وهـو يـودع هـذا       )٨٠("رضوان ، مع أما معترف هلما بقوة العلم ، وخاصة الشيخ عمر بن الشيخ             
 الذي جعله حموراً إلصالح التعليم بالزيتونة ، وذلـك يـشري إىل           ) أليس الصبح بقريب  (اإلعجاب كتابه   

  .توجهه حنو طريقة شيخه هذا يف التدريس وعدّه إياها من مظاهر اإلصالح يف التعليم 
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ومثل هذا الشيخ يف حياة الطاهر كثري ممن أفاد منهم علماً وطريقة وشخصية ، إال أن طلب اإلجياز                  
              ـم   يقتضي الباحث أن يكتفي بشخصية أخرى على سبيل التمثيل هلذا النوع من األساتذة الذين تكو ن

الطاهر يف شخصيته العلمية ، وهو الشيخ حممد النخلي القريواين الذي التحق جبـامع الزيتونـة سـنة                  
هـ وختم الكتب العالية يف خمتلف العلوم ، وإىل جانب هذا النفس العلمي العايل متيـز الـشيخ                  ١٣٠٤

ى ما قرره السابقون    باستقالل يف شخصيته وروح يأنف التقليد ويألف التجديد ، فهو ال حيجر فكره عل             
) ابن بـاديس (بل رمبا عارضهم وانتقدهم ، ولعل هذا االستقالل يف الشخصية يظهر يف نصيحته لتلميذه        

 كما  –وقد ذكر له تربمه بأساليب املفسرين وتأويالم وضيق صدره من اختالفهم فيما ال اختالف فيه                
ي فيما أجد يف نفسي من التربم والقلق فقال         فذاكرت يوماً الشيخ النخل   : "  قال –عبر ابن باديس نفسه     

اجعل ذهنك مصفاة هلذه األساليب املعقدة، وهذه األقوال املختلفة ، وهذه اآلراء املضطربة ، يسقط               : يل  
وهذا االستقالل يف الشخصية هو الذي جنده عند الطاهر بن           . )٨١("الساقط، ويبقى الصحيح ، وتستريح    
  .ا البحث عاشور حسب ما سنرى يف طوايا هذ

فقد رزق أساتذة مهروا يف العلـوم       "ومما سبق يتضح دور هؤالء الشيوخ يف تكوين ابن عاشور ؛            
العقلية والنقلية ، وقد ملك عليهم هاجس اإلصالح عقوهلم وقلوم ، فاكتسب منهم ملكـة علميـة ،                  

وسع يف ذلك وحلَّلـه     وأعمل فكره فيما حصله وت    ... وبثوا فيه روحاً إصالحية ، ومترس بثقافة واسعة         
")٨٢(.   

البيت ، واملدرسـة ، وعلمـاء       : من هذا املزيج املتجانس     "فهذه هي أهم عوامل تكوينه العلمي ،        
 ، وقد برز هذا األثر واضحاً يف مصنفات ابن          )٨٣("العصر ، تكونت شخصية ابن عاشور العامل واملؤلف         

 تنوع معارفه ورسوخ قدمه ودقـة مباحثـه         عاشور خصوصاً تفسريه التحرير والتنوير ؛ فاملتأمل يالحظ       
وفنونه وعدم يبه من االستدراك على األعالم الكبار وال من تقرير اآلراء الغريبة على الدارسني مـا دام                  

  .يسندها التحري والدليل 
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فالنظرة العجلى يف قائمة مصنفاته أو املتأنية يف مضمون هذه املصنفات ـ خـصوصاً التفـسري ـ    
يجة اليت سبقت اإلشارة إليها وهي تنوع معارف الطاهر وحذقه يف الفنـون املختلفـة ،                توصل إىل النت  

فقائمة املصنفات حتتوي كما سبق على مصنفات يف النحو والبالغـة واألدب ، والفقـه واألصـول ،                  
والتفسري واحلديث والتاريخ ، واللغة وغريها من الفنون العلمية اليت تدل على ثراٍء علمـي متيـزت بـه                   

خصية الطاهر بن عاشور ، لكن مما يلفت النظر أن قائمة املؤلفات حتتوي على كتاب يف الطب وهـو                   ش
، وهلذا داللة على علو مهته      )٨٤(للطبيب العريب ابن زهر   ) االنتصار جلالينوس (تصحيح وتعليق على كتاب     

  .يف التصنيف خاصة ويف حتصيل املعارف عامة 

لتنوع ، وحبسبنا يف ذلك أن ننتقل بني صفحات تفسريه          ومضمون هذه املصنفات يكشف عن هذا ا      
التحرير والتنوير ، فهو ال يكاد يترك علماً من األعالم التارخيية اليت وردت يف القـرآن إال عـرف بـه                     

 ، وال يكاد يترك أمة من األمم أو دولة من الدول إال ذكر نبـذة                )٨٥(وكشف عن أصل تسميته يف لغته     
 ، بل رمبا يصحح بعض املعلومات يف ذلك ويستدرك بعـضها كمـا يف               )٨٦(ملخصة ودقيقة عن تارخيها   

وهو حبث طويل استغرق حنو مخس صفحات ذكر فيه قول بعض علماء اإلفـرنج يف               ) الصابئة(حبثه عن   
أو ) الـصايب (واألظهر عندي أن أصل كلمـة       : "أصل التسمية وغريهم ، مث استدرك على ذلك بقوله          

هو لفظ قدمي من لغة عربية أو سامية قدمية هي لغة عرب ما بني النهرين مـن       أو ما تفرع منها     ) الصائبة(
  . ، مث استطرد يف ذكر أهم مالمح هذا الدين ومواطنه من جزيرة العرب )٨٧("العراق 

وهو يهتم باإلفادة من معارفه يف وصف ما حيتاج إىل وصف وتفصيل ما حيتـاج إىل تفـصيل يف                   
املشار إليه يف سورة سبأ معتمداً على أوصاف اجلغرافيني العـرب           القرآن الكرمي فهو يصف سد مأرب       

السد طوله من الشرق إىل الغرب مثامنائة ذراع وارتفاعه بضع عـشرة            "والرحالة األجانب ، إذ يقرر أن       
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) اإلكليل(ذراعاً وعرضه مائة ومخسون ذراعاً وقد شاهده احلسن اهلمداين ووصفه يف كتابه املسمى بـ               
   .)٨٨(... "الفرنسي ) غالزر(م ، والرحالة ١٨٨٣الفرنسي سنة ) أرنو(لرحالة ووصفه ا... 

وتبدو معارفه العلمية يف االعتماد على علوم كالكيمياء والطب يف وصفه ملا ذكر يف القرآن الكرمي                
صنف من الطني املطـين  "من الكائنات ، فهو يعتمد على علوم الكيمياء يف طريقة تكون الزجاج ، وهو   

عجني رمل خمصوص ، يوجد يف طبقة األرض ، وليس هو رمل الشطوط وهذا العجـني امسـه يف                   من  
 ، مث يتـابع     )٨٩()... "صودا(خيلط بأجزاء من رماد نبت يسمى يف الكيمياء         ) سليكا(اصطالح الكيمياء   

  .طريقة تكون الزجاج بناء على مثل هذه املعلومات 

العلمية املتنوعة أنه يرى اإلعجاز العلمي أحد مقومـات         ولعل مما دفعه إىل االهتمام ذه املعارف        
اإلعجاز القرآين كما سيأيت تفصيل ذلك يف الفصل األخري من الباب الثالث من هذا البحث ، ومـن مث                   
فاملعارف العلمية جزء مهم يف تفسريه ، ولعل املعارف الطبية من أظهر هذه املعارف وأدقها ، ولعل من                  

سائل فيه أجسام صغرية تسمى يف الطـب        "ملاء الرجل وماء املرأة ، فماء الرجل        األمثلة على ذلك وصفة     
احليوانات املنوية ، وهي خيوط مستطيلة مؤلفة من طرف مسطح بيضوي الشكل وذنب دقيق كخـيط                

بويضات دقيقة كروية الشكل تكون يف سائل مقره حويـصلة مـن            " ، وأما بويضات املرأة فهي       )٩٠("
ها مبيضان للمرأة ، ومها مبرتلة األنثيني للرجل فهما غدتان تكونان يف جانيب رحم              حويصالت يشتمل علي  

يكون عند انتهاء منو احلويصلة     " ، مث يصف كيفية منو البيضة وخروجها من احلويصلة ، الذي             )٩١("املرأة  
بلوغ البيـضة   ، فإذا انتهى منوها انفجرت فخرجت البيضة يف قناة تبلغ ا إىل جتويف الرحم ، وإمنا يتم                  

النمو ، وخروجها من احلويصلة يف وقت حيض املرأة ، فلذلك يكثر العلوق إذا باشر الرجل املرأة بقرب                  
  . وال شك أنه يقصد عقيب انتهاء احليض )٩٢("انتهاء حيضها 
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وهكذا متتد معارفه لتشمل العلوم املتنوعة ، يوظفها مجيعها لتفسري النص القـرآين وبيانـه وقـد                 
 أمثلة من املعارف اليت ال تتعلق باللغة أو الفقه أو احلديث أو غري ذلك من العلوم الالزمـة                   اقتصرت على 

للمفسر إمياًء باألدىن إىل األعلى ، وألن ابن عاشور قد ضرب يف هاتيك العلوم بالسهم األوىف وأخذ منها                  
  .باحلظ األوفر فكان له منها يف مصنفاته وتفسريه القدح املعلى

 املعارف املتنوعة تربز ميزة علمية أخرى قد ال جتتمع مع امليزة األوىل عند كثري من                وإىل جانب هذه  
العلماء، وهي دقة مباحثه  وعمق غوصه على املفردات اليت قد ال تأتى للكثريين، فهو يـصنف كتـاب                   

 فيجعل هدفه منه إيضاح املواضع الـيت فـات        ) النظر الفسيح عند مضايق األنظار يف اجلامع الصحيح         (
: املتقدمني إيضاحها ، وبيان النكت اليت تركوا بياا ، وقد أعرب عن هذا يف مقدمة الكتـاب بقولـه                    

ما يستوقف طرف الطَّرف ، ويستحث بيانـاً        ] أي اجلامع الصحيح  [ولقد كثر ما عرض يل عند روايته        "
الً ، فرأيت حقـاً أن      لذلك احلرف ، مل يشف فيه السابقون غليالً أو جتاوزه قلم كان عنـد بلوغه كلي              

 ، وصـنوه يف هـذا       )٩٣("أقيد ما بدا وأن ال أتركه يذهب سدى ، واحلمد هللا على ما أهلم إليه وهدى                 
 )٩٤(الذي سبق تأليفه تأليف النظر الفسيح     ) كشف املغطى من املعاين واأللفاظ الواقعة يف املوطا         (كتاب  

  .وقد سار يف النظر الفسيح مساره فيه 

دققة تزخر ا حبوثه يف ااالت املختلفة خصوصاً تفسريه الذي يكثر فيه تعـبري              وهذه النظرات امل  
الطاهر عن أن هذا املبحث الذي حبثه مل يذكره أحد من قبله ، أو مل يعثر عليه عنـد الـسابقني وهـي            

:  تعاىل قولهيف  ) الفاء( ، ولعل من هذا تأييده ملا ذهب إليه سيبويه وتابعه الزخمشري من اعتبار               )٩٥(كثرية
... ونبفَاْره ايإِيو)مشعرة بشرط مقدر ، فهو تأييد مبين على استقصاء وحصر ملواضع هذه الفاء              )٩٦ 

املتقدم معها املفعول علـى     ) الفاء(أن غالب مواقع هاته     "يف كالم العرب ، انتهى فيه إىل نتيجة مؤداها          
ولَقَْد : قوله تعاىل دخلت عليه تلك الفاء حنو      مدخلها أن تقع بعد ي أو أمر يناقض األمر والنهي الذي            
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٣٩ 

         كْتْن أَْشرلَئ كْن قَْبلم ينإِلَى الَّذو إِلَْيك يأُوح...   قوله تعاىل إىل :   ْدفَاْعب لِ اللَّهب...)وقول  )٩٧ 
  : األعشى 

  )٩٨(وال تعبد الشيطان واهللا فاعبدا 

 يف املعىن ، وكانت الفاء مؤذنة بذلك الشرط، وعالمـة           فكان ما يتقدم هاته الفاء، يتولد منه شرط       
لـئن أشـركت    : (عليه ، فألجل كونه مدلوالً عليه بدليلني أصله وفرعه كان كاملذكور ، كأنه قيـل                

  .)٩٩("، وكذا يف البيت ) فإن كنت عابداً شيئاً فاهللا فاعبد(، و ) ليحبطن عملك

تبع مواضع وقوع هذه الفاء يف لغة العـرب ، مث           ت: فهذا التحري الذي حتراه مبين على شيئني مها         
سرب هلذه املواضع نتيجته أا تقع بعد أمر أو ي يناقض األمر والنهي الذي بعدها، وهو ظاهر يف اآليـة                    
وبيت األعشى ، ومن مث كان ما قبلها مبرتلة الشرط من حيث املعىن ، ويعد أصالً يف املعىن ، مث ما بعدها                      

ملعىن ، فقول األعشى يتولد عن صدره شرط وهو أصل أسلوب الشرط مث يـأيت الفـرع                 يعد فرعاً هلذا ا   
فإن كنت عابداً شيئاً فـاهللا      : فكأنه تركب شرط هو     ) اهللا فاعبد (وهو املقصود وهو    ) الفاء(الذي بعد   

  .فاعبد 

ـ      : "وقد اعتز ابن عاشور ذا التحليل وعده فائدة عزيزة فقال عقبه             ها وهذه فائدة مل يفـصح عن
  .)١٠٠("السلف ، فخذها وال ختف 

ومثل هذه النظرات املدققة تعفي ابن عاشور من املالم حني خيالف كثرياً من األعالم الكبار ويهجم                
على آرائهم بالرد على الرغم من ثنائه عليهم يف كثري من املواضع وذكره آرائهم بألفاظها حمتجاً ـا ،                   

اهر وغريمها ، وطول النفس يف النقل احتجاجاً على أمهيـة           كما نقل يف مقدمته عن الزخمشري وعبد الق       
 ، فهذا االحترام والثناء مل مينعه من خمالفة هؤالء األعـالم يف             )١٠١(علوم البالغة يف تفسري القرآن العظيم       
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 ، ولعل التمثيل بالزخمشري  وعبد القاهر يغين يف هذا الباب ألن اعتزازه بآرائهما               )١٠٢(كثري من املواضع  
ه عليهما ظاهر يف تراثه خصوصاً التحرير والتنوير، فمخالفته هلما توميء إىل اسـتقالل شخـصيته                وثناء

  : العلمية ورسوخ قدمه يف العلم الذي خيالفهما فيه 

، فخالصة رأي ابن    ) كل(فمن نقده لعبد القاهر واستدراكه عليه اعتراضه على رأيه يف داللة كلمة             
 ال  )١٠٣("دة الشمول واإلحاطة ألفراد االسم الذي تضاف هي إليه          موضوعة إلفا ) "كل(عاشور أن كلمة    

ولَا تطْع كُـلَّ     : قوله تعاىل فرق عنده بني أسلوب اإلثبات أو أسلوب النفي أو النهي ومن مث فهي يف               
تفيد النهي العام عن طاعة كل فرد من أفراد أصحاب هذه الصفات اليت أضـيف                " )١٠٤( حلَّاف مهِنيٍ 

، وهذا واضح يف أنه يعترب داللتها على الشمول واإلحاطة عامة يف            )١٠٥("باملباشرة وبالنعوت   ) كل(إليها  
بـني أسـلويب    ) كل(كل األساليب إثباتاً ونفياً وياً ، وهو هنا خيالف عبد القاهر الذي فرق يف داللة                

 كل موصوف خبصلة من هذه      النهي عن طاعة  " اإلثبات والنفي ويرى تفريقه باطالً ؛ فاملراد عنده باآلية          
اخلصال بله من اجتمع له عدة منها، ويف هذا ما يبطل ما أصله الشيخ عبد القاهر يف دالئل اإلعجاز من                    

 فتفيد ثبوت الفعل أو الوصـف لـبعض ممـا           – أي أو النهي     –يف حيز النفي    ) كل(الفرق بني أن تقع     
  .)١٠٦("يف غري حيز النفي) كل( تقع وبني أن...مسنداً إليها) كل(، إن كانت ) كل(أضيفت إليه 

وأما خمالفته للزخمشري فهي كثرية بقدر طول صحبته له ، وألن الزخمشري صاحب تفسري يـضعه                
ابن عاشور أمامه يف أكثر مواضع تفسريه إن مل يكن كلها ، فيختار منه ويترك ويقبل ويـرد وسـتأيت                    

ا املقصود ظهور روحه االستقاليل نتيجة       ، وإمن  )١٠٧(مواضع يف البحث خالف فيها ابن عاشور الزخمشري       
  .لتدقيقه يف العلوم وتأصيله للمسائل 
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٤١ 

ومل تكن العلوم املتعلقة بالداللة أقل حظاً من غريها يف تكوين ابن عاشور العلمي ، بل رمبا كانت                  
من مث  أكثر هذه العلوم حظاً يف هذا الباب ، فطلب الداللة نتيجة حتمية للتدقيق يف املباحث والفنون ، و                 

زخرت قائمة مؤلفاته بالعديد من املصنفات يف هذه العلوم تأليفاً وحتقيقاً وتعليقاً كما كثـرت حبوثـه                 
الداللية مطولة ومعمقة يف تفسريه التحرير والتنوير ، وهذا اجلانب هو موضوع هذه الدراسـة ، إال أن                  

ة وتفرد شخصيته العلميـة يف هـذا   هذا ال مينع من االستئناس هنا ببعض األمثلة على عمق نظرته الداللي     
  : اجلانب 

ألقاه يف اجللسة اخلتامية ملؤمتر الدورة السابعة       ) فرق لغوي مغفول عنه   ( البن عاشور حبث مساه      -١
بالفك ، وهـو    ) الضرر(باإلدغام وكلمة ) الضر(عشرة مع اللغة العربية بالقاهرة ، فرق فيه بني كلمة           

أمجلت كتب اللغة يف هاتني الكلمتني إمجاالً سرت منه إىل          : "حث بقوله   يقرر سبب إنشائه يف صدر الب     
باإلدغـام ،   ) الضر(بالفك فيما يساوي معاين كلمة      ) الضرر(ألسن املستعملني أخطاء باستعماهلم كلمة      

من التنبيه على االحتراز من استعماهلا فيما       ) الضرر(غافلني عما تضمنه سر عدم إدغام احلرفني يف كلمة          
 ، وخالصة ما وصل إليه      )١٠٨("املدغمة ، فوجب بسط هذا البحث وحتقيقه        ) الضر(يساوي معىن كلمة    

باإلدغام الـذي يـستخدم     ) الضر(بالفك ال يستخدم إال يف معىن العمى والزمانه ، خبالف           ) الضرر(أن  
  .استخداماً عاماً

ص البحث هذا األمـر      يفرق ابن عاشور بني كلمات كثرية تدخل يف باب الترادف ، وقد خ             -٢
تفريقـه بـني    : مببحث خاص ، إال أن الطاهر يقرر يف بعض هذه األلفاظ أنه تفرد بذكر داللتها مثل                 

ومل أجد فيما رأيت من كالم املفسرين وال مـن          : " الدخول والولوج وداللة لفظة الدخول ؛ إذ يقول         
منا يقصد أم مل يفصحوا عن معـىن   ، وإ)١٠٩("أهل اللغة من أفصح عن معىن الدخول يف مثل هذه اآلية       

الدخول بالداللة اليت اختارها وميزها عن داللة الولوج ، وسيكون هلذا املوضع مزيد حبث يف مبحـث                  
  .  ، وإمنا أردت اإلشارة إىل حتريره لفروق مل يذكرها العلماء قبله كما نص هو يف تفسريه )١١٠(الترادف
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يستدعي حبث الداللة اللغوية عند ابن عاشور أن نتوقف عند عالقة اللغة وعلومها بالتفسري عامـة                
ومدى الفاعلية اليت اختصت بعلوم اللغة يف هذا اال ، وذلك يستدعي أيضاً الوقوف على عالقة اللغـة                  

قة ذلك بعلوم اللغة املختلفـة ودوره يف عمليـة          بالداللة والتصور الدقيق ملصطلح الداللة اللغوية ، وعال       
  .التفسري 



٤٣ 

 كتابه املشهور   )١١١(وقد التفت العلماء من قدمي إىل أمهية العربية ، حىت صنف فيه جنم الدين الطويف              
 أقواالً تتـضافر    مجع فيه للعلماء من لدن صحابة النيب        ) الصعقة الغضبية يف الرد على منكري العربية      (

 ، وعالقـة اللغـة      )١١٢( تعلمها مبرتلة تعلم القرآن    للغة ، حىت جعل عمر بن اخلطاب        على أمهية هذه ا   
كلف عباده مبا ضمن كتابه من األحكام       "العربية بالقرآن الكرمي أمنت من أن يتكلف لبياا ، فاهللا تعاىل            

عـين الكتـاب     أ – ببيانه فبينه بالسنة ، ومها       وشرع هلم فيه من بيان احلالل واحلرام ، وأمر رسوله           
وال ...  عربيان ، ومها أصل الشريعة ومعتمدها ومصدرها وموردها ، وعمادها ومـستندها              –والسنة  

 يف سنته إال بعد معرفة مقتضامها ، وال ميكـن فهـم             ميكن امتثال مأمور اهللا تعاىل يف كتابه ورسوله         
   .)١١٣("مقتضامها إال مبعرفة اللغة اليت وردا ا وهي العربية 

 ، فكيـف باملفـسر الـذي        )١١٤( عند الطويف  ان هذا بالنسبة لعموم القارئني كتاب اهللا        فإذا ك 
يتصدى هلذا األمر تصدي معلم وموجه ومفٍت فاألمر فيه أوجب ، ومن مث بدأ الـسيوطي مبراعاـا يف                   

ة به  البداءة بالعلوم اللفظية ، وأول ما جيب البداء       "سرده ما جيب على املفسر ، فيجب على املفسر عنده           
منها حتقيق األلفاظ املفردة فيتكلم عليها من جهة اللغة ، مث التصريف، مث االشتقاق ، مث يـتكلم عليهـا                    

مث البيان ، مث البديع،     ] وهو علم املعاين يف البالغة    [حبسب التركيب ؛ فيبدأ باإلعراب مث مبا يتعلق باملعاين          
، ويفهم من هذا النص أن ممارسـة هـذه العلـوم            )١١٥("مث يبين املعىن املراد، مث االستنباط، مث اإلشارات       

ضرورة للمفسر فهماً ودرساً ، مث ضرورة للتفسري تطبيقاً وتفصيالً ، ويكمن تركيز السيوطي وغريه على                
أمهية اللغة للمفسر يف أن اللغة هي الوسيلة للفهم احلقيقي أللفاظ القرآن الكرمي ، مث هي وسيلة بيان تفرد                   

مث نتدرج إىل أا اجلانب األهم يف الترجيح بني األقوال املختلفـة ، إىل جانـب أن                 أسلوبه وإعجازه ،    
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٤٤ 

الكثري من األحكام الشرعية يفتقر يف استنباطه إىل مقتضى القواعد النحوية واللغوية ، ولعـل اخـتالف                 
ـ  ...:العلماء يف نوع ما يتيمم به راجع إىل النظر الداليل يف قوله تعاىل             واْ صمميـا  فَتبا طَييدع..)١١٦( 

  :وحاصل اختالفهم أنه على مذهبني 

يرى أن التيمم يصح بكل ما هو من جنس وجه األرض وما هو متولد منها سواٌء أكـان                   : األول
  .عليه تراب أم ال ، وهو قول أيب حنيفة ومالك 

 ومرجـع    ، )١١٧(أنه ال يصح إال بالتراب وحده وهو قول الشافعي وإليه ذهـب احلنابلـة              : الثاين
اخلالف داليل ، إذ متسك أصحاب املذهب األول بالداللة االشتقاقية للصعيد وهي أنه صفة مشبهة مبعىن                

صاعد ، وهو املرتفع من األرض ، وملا كان وجه األرض مرتفعاً مسي به تراباً كان أو غريه ،                   : فاعل أي   
ال يقـع   : "لصعيـد ، فقال الشافعي     وأما أصحاب املذهب الثاين فتمسكوا بالداللة املعجمية احملفوظة ل        

  .)١١٨("الصعيد إال على تراب ذي غبار 

فاختالف الداللتني اللغويتني أوجب اختالف احلكم عند أصحاب املذهبني ، فإذا مـا ذهبنـا إىل                
ترجيح أحد القولني على أساس الداللة فسنجد أن اختيار طريقة االشتقاق يف تبين الداللة أوسع وأرحب                

ذا مل يكن مساع مستقصى من العرب حيدده يف جهة واحدة كما ذهب الشافعي ، بل قـد                  ، خصوصاً إ  
ال أعلم بني أهل اللغة اختالفاً يف أن الـصعيد وجـه            : "نقل عموم الداللة عن العرب حىت قال الزجاج         

  . ، وهذا انتصار للداللة االشتقاقية اليت يظهر فيها رحابة اللغة وسعتها )١١٩("األرض 
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احب التحرير والتنوير بعيداً عن هذا الدرب الذي يعرف قدر العربية وعالقتها املباشرة             ومل يكن ص  
 )١٢٠("معرفة مقاصد العرب من كالمهم وأدب لغتهم      "بتفسري القرآن الكرمي ، وذلك أن املراد من العربية          

  .)١٢١("القرآن كالم عريب فكانت قواعد العربية طريقاً لفهم معانيه"و

أا "ا فضلها ورونقها ومزاياها عند ابن عاشور ، وهي املزايا اليت تتلخص يف              وإذا كانت العربية هل   
أصلح اللغات، جمع معاٍن ، وإجياز عبارٍة ، وسهولةَ جريٍ على األلسن ، وسرعةَ حفٍظ، ومجالَ وقْعٍ يف                  

رد قواعد النحو    ، إذا كانت العربية هلا هذه املميزات عنده فإن املقصود بقواعدها ليس جم             )١٢٢("األمساع  
منت اللغة ، والتصريف والنحو واملعاين والبيـان        : جمموع علوم اللسان العريب وهي      "وحدها ، وإمنا هي     

")١٢٣(.   

فمن ما سبق نلحظ أن العربية متثل من علم التفسري لُحمته وسداه ، فهي معتمده ومرتكزه وإيضاح                 
 تبين العالقة بني اللغة والداللة ألنه قد يتبـادر إىل           داللته واإلبانة عن مراميه ، ومن مثة تظهر احلاجة إىل         

بعض األذهان أن الداللة اللغوية حمصورة يف املفردة اللغوية ، ال تتجاوزها إىل التركيب والسياق ، أو أن                  
علوم الداللة هي علوم أجنبية طارئة على الثقافة اإلسالمية فيحسن أن يتوقف البحث ولو يسرياً عند هذه                 

 حىت يلج إىل أبوابه عن قناعة بأن هذه األبواب داخلة يف مسمى الداللة لغة واصـطالحاً ، وأن                   القضايا
هذا العلم له جذور ضاربة يف تراثنا العريب قبل أن تتمخض الدراسات الغربية عن اعتباره علمـاً قائمـاً                   

  .بذاته 

ما يتوصل بـه إىل     "على ذلك   ، وهي بناًء    )١٢٤("إبانة الشيء بأمارة تتعلمها     "فأصل الداللة يف اللغة     
 ، فاملعىن العام لكلمـة      )١٢٥(..."معرفة الشيء ، كداللة األلفاظ على املعىن ، وداللة اإلشارات والرموز            
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هو اإلبانة بواسطة األمارة سواء كانت هذه األمارة لفظية أو غري لفظية ، فإذا ما أضيفت الداللة                 ) داللة(
  .الداللة بطريقة اللغة وعلومها وضوابطها إىل اللغة ، أو وصفت ا اختصت وسيلة 

كون الشيء حبالة يلزم من العلم به العلم بـشيء  "فإذا كان حد الداللة يف املفهوم االصطالحي هو      
 ، فإن تركيز املهتمني بالداللة اللغوية كان على أساس عالقة هذه الداللة باللغـة ، ولعـل                  )١٢٦("آخر  

اعلم أن داللة اللفظ عبارة عـن       : "حني عرف داللة اللفظ بقوله      األصفهاين كان أقرب إىل هذه العالقة       
   .)١٢٧("كونه حبيث إذا سمع أو تخيل الحظت النفس معناه 

وهذا املفهوم العريب للداللة ال يبعد عن املفهوم الذي وضعه علماء الداللة احملدثني يف الغرب منـذ                 
دراسـة  "عندهم يدور بني أنه     ) (اهتمامهم ذا العلم ، فتعريف علم الداللة        

... ذلك الفرع من علم اللغة الذي يتناول نظريــة املعـىن           : العلم الذي يدرس املعىن ، أو       : املعىن أو   
 ، ومن هنا نستخلص أن علم الداللة اللغوية قد أثريت مباحثه عند العرب ، وتأطر مصطلحه حىت                  )١٢٨("

يتعين النظر يف دالالت األلفاظ ، وذلك       : "اً للفقيه إذ يقول   إن ابن خلدون يف مقدمته جيعله علماً ضروري       
أن استفادة املعاين على اإلطالق من تراكيب الكالم على اإلطالق يتوقف على معرفة الدالالت الوضعية               

فكانت كلها من قواعد    ... مث إن هناك استفادات أخرى خاصة من تراكيب الكالم          ... مفردة ومركبة   
١٢٩("ا من مباحث الداللة كانت لغويـة هذا الفن ، ولكو(.   

والنص السابق يعبّر بوضوح عن أمهية الداللة اللغوية للعامل املهتم باستفادة املعاين ، واملفسر أحـد                
إىل أن الداللة اللغوية ال تنحصر يف داللة اللفـظ          ) مفردة ومركبة : (أفراد هذا اجلنس ، وهو يشري بقوله        

تركيب فيتعين على الدارس أن جيعل الداللتني نصب عينيه حـني اجتـهاده يف              وإمنا تدخل فيها داللة ال    
  .دراسة املعىن 
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ومـــن مث فقـــد احتلـــت داللـــة الـــسياق أو داللـــة الرصـــف       
 –كما يـسميها أوملـان      -،  )  (

للمفهوم العلمي للمعىن متثل    "اهتماماً كبرياً عند الداللييني احملدثني ، وقد اعترب هذا االهتمام تطوراً مهماً             
 ، وإذا كان أوملان يرى داللة النظم تطوراً مهماً يف الدراسـات             )١٣٠("يف دراسة طرق الرصف أو النظم       

الداللية يف العصر احلديث ، فال تستغرب إذاً اإلشادة جبهود عبد القاهر اجلرجاين يف إبراز نظرية الـنظم                  
 على دور النظم يف     )١٣١(رون ؛ فقد ركز عبد القاهر كما سيأيت       إىل الوجود الداليل منذ أكثر من مثانية ق       

  .الداللة حىت أصبح حموراً لدراسات الدارسني 

عنـد  ) علم الداللة العـريب   (على أصالة   "فايز الداية يف تركيزه     . ولعله يصح بعد ذلك أن نؤيد د      
ء ، ذلك أننا درسنا معامل هذا       الباحثني العرب من اللغويني والفالسفة واألصولني والفقهاء والنقاد واألدبا        

وفتشنا عما يقابلـها    ...) الفرنسية واالجنليزية واألملانيـة    ( العلم كما يبحثه العلماء يف اللغات املعاصرة        
ـ  )١٣٢("يف الكتابات العربية فوجدنا أعماالً أصيلة ودقيقة       البحوث الداللية العربية متتد من القـرون       "   ف

ة إىل سائر القرون التالية هلا ، وهذا التأريخ املبكر إمنا يعين نضجاً أحرزته              الثالث والرابع واخلامس اهلجري   
   .)١٣٣("العربية ، وأصله الدارسون يف جوانبها

إن داللة النظم اليت اعتربت تطوراً ملفهوم الداللة عند الدارسني احملدثني ، متثل يف التراث العريب كل                 
حنوية "إىل داللة مركبة    ... " ترادف ، تضاد ، اشتراك لفظي     "درجات الداللة وأقسامها من داللة مفردة       

  . وهو األمر الذي اهتم املفسرون بدراسته وبيانه يف تعرضهم للنص القرآين الكرمي )١٣٤(.."، بالغية

إن لكل مقام مقاالً ،     : متام حسان فكرة املقام عند البالغيني وهي املأخوذة من قوهلم           . ولقد عد د  
 ، واملراد أن املعىن املقـايل       )١٣٥("لذي يدور حوله علم الداللة الوصفية يف الوقت احلاضر          املركز ا "عدها  
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املعجمي يكون له دالالته اليت حيددها املعىن املقامي املكون من الظروف احمليطة ذا املقال ، وهذا البعد                  
 الرتول وحاالت األفراد يف     الداليل كما فطن إليه البالغيون فقد فطن إليه املفسرون حينما راعوا أسباب           

اخلطاب القرآين العام ، وذا ميكن القول بأن علوم الداللة اللغوية وأدواا معروفة عند العلماء املسلمني                
، وأن املفسرين مل يكونوا مبعزل عنها ، فقد متثلت يف تفاسريهم كما متثلت عند الفقهـاء واألصـوليني                   

 .والنقاد 
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يثري اهتمام املفسرين باللغة نزوع الباحثني إىل عد اجلانب اللغوي جانباً أساساً يف تفاسريهم فـال                
تكاد توجد دراسة ملنهج واحد من هؤالء  املفسرين إال جعلت اجلانب اللغوي أحـد مكونـات هـذا                   

 ،  )١٣٧(غوي للقرآن الكرمي موضوع دراسة مستقلة ألحد الدارسني        ، بل قد شكَّل التفسري الل      )١٣٦(املنهج
وهي سد منيع ملن    "  ،   )١٣٨("لغة العرب من أهم املصادر وأوثقها  يف معرفة كالم اهللا تعاىل             "وذلك ألن   

 ، وقد سبقت اإلشارة إىل ضرورة اللغة للمفسر وأـا           )١٣٩("أراد أن يفسر كالم اهللا مبا ال يعرف معناه          
  .روطه وآلة من أعظم آالته شرط من أهم ش

يف تاريخ الدراسات القرآنية أن من القضايا املنهجية املسلَّم         " وخنلص من ذلك إىل أن األمر الثابت        
هو أن  -واليت اعتمدها مجيع املفسرين بكل اجتاهام تقريباً وإن بدرجات متفاوتة         -ا يف علم التفسري       

فهم آي القرآن الكرمي ، وبتعبري آخر فإنه ال ميكـن أن يقـوم أي           الدليل اللغوي يعترب الطريق األول إىل       
 ، ويهِم الباحث يف تتبعـه للتفـسري         )١٤٠("إال باعتماده على اللغة أوالً    -أياً كان نوعه وطبيعته     -تفسري  

اللغوي ومباحثه أن يقف على حتديد ملصطلح التفسري اللغوي مستفيداً من اللغة وكتـب االصـطالح                
  .ابقة يف هذا اال ، مضيفاً إليها ما متس إليه احلاجة ويستدعيه البحث والدراسات الس
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 ومـن مث    مها نعت لألخرى على جهة النسب،       مصطلح التفسري اللغوي مركب من مفردتني إحدا      
  .يكمل التعريف مبعرفة معىن كل من اللفظتني وحد اصطالحهما 

على بيان شـيء وإيـضاحه      " ، وهو أصل يدل يف مجلته       ) فَسر  (  أصله يف اللغة اجلذر      :فالتفسري  
 ، ولعله مأخوذ من     )١٤٢(فَسر الشيَء يفِْسره بالكسر ، ويفسره بالضم فسراً يعين أبانه         :  ، يقولون    )١٤١("

 ذكر هـذا    مساعد الطيار عن  . الفَسر وهو نظر الطبيب إىل املاء يستدل به على املرض ، وقد سكت د             
فسرت احلديث أفسره فـسراً إذا بينتـه وأوضـحته          : قيل هو مأخوذ من قوهلم      " املعىن ، واكتفى بأنه     

 ، إال أن إرجاع املعىن إىل أصل حسي هو طريقة           )١٤٤(، وهي معىن عبارة ابن دريد يف اجلمهرة       )١٤٣(..."
ىل املاء ليستدل به علـى       ، فيكون فسر احلديث هذا مأخوذاً من فسر الطبيب وهو نظره إ            )١٤٥(أهل اللغة 

: ، ألنه يستدل بلونه على علة العليل ، قال الفريوز آبادي            ) تفِسرة(املرض، ومن مث مسي هذا املاء القليل        
وهو ماؤه املستدل به على علته ، وكذلك كل ما ترجم عن حال شيء              ،  ونظر الطبيب تفِسرة املريض     " 

الفسر مأخوذاً من أصله احلسي وهو التفسرة ، وكذلك          ، فعمم الفريوز آبادي معىن       )١٤٦("فهو تفسرته   
  .)١٤٧("ه ـوكل شيء يعرف به تفسري الشيء ومعناه فهو تفسرت: " فعل ابن منظور يف قوله 
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والتفسري إذاً مضاعف من الفسر ، ألن  فعله فسر بالتضعيف ، وفعل الفسر فَـسر بـالتخفيف ،                   
فسراً فسرت احلديث أفِسره    : والفسر من قوهلم    : "  دريد   وكالمها مبعىن واحد وهو اإليضاح ، قال ابن       
  .)١٤٨("إذا بينته وأوضحته ، وفسرته تفسرياً كذلك 

 )١٤٩(كما ذكر ابن القطاع   -وإذا تقرر أن الفسر والتفسري مبعىن واحد يف العموم ، فإن التشديد أعم              
لَا يأْتونك بِمثَلٍ إِلَّا جِئْناك بِالْحق      و :  قال تعاىل    )١٥٠(وهو األشهر يف االستعمال ، وبه جاء القرآن        -

 ، فإذا  أضفنا إىل تفسري جماهد تفسري ابن عباس           )١٥٢(بياناً: تفسرياً  :  قال جماهد    )١٥١( وأَْحسن تفِْسريا 
إن التفسري هو البيان املفصل ، ويبدو أن الطـربي        :  ، ميكن أن يقال      )١٥٣(تفصيالً: والضحاك أن معناها    

  .)١٥٤("وأحسن مما جاؤوا به من املثل بياناً وتفصيالً : "  إىل هذا حني فسره بقوله مال

  .البيان املفصل : فالتفسري يف اللغة ميكن أن يكون معناه 

وانطالقاً من هذا املعىن اللغوي ميكن التعرف على املعىن االصطالحي للتفسري، وقد كثرت عبارات              
 ، واختلفت من حيث اإلجياز واإلطناب ، واإلمجال         تعلقه بكتاب اهللا    العلماء يف حتديد هذا املصطلح ل     

أن التفسري ليس من "والتفصيل ، مع اختالفها يف بعض املقاصد والتفاصيل ، حىت ذهب بعض العلماء إىل          
العلوم اليت يتكلف هلا حد ، ألنه ليس قواعد أو ملكات ناشئة عن مزاولة القواعد كغريه من العلوم اليت                   

  .)١٥٥("كن هلا أن تشبه العلوم العقلية أم

إال أن كون التفسري علماً قائماً بذاته له أدواته ووسائله وقواعده جعلته كغريه من العلوم اليت بدأت                 
، وقد أسهم املفسرون     ، فاحتاج إىل ضبط حده ومتييزه      معارف مث تكونت على طريقة امللكات والقواعد      
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وهي كثرية ميكن أن يقتصر منها على بعضها استغناء به عن           ،    وأهل االصطالح يف وضع حدود للتفسري     
  : البعض اآلخر، فمن هؤالء 

التفسري علم يبحث فيه عن كيفيـة النطـق بألفـاظ القـرآن             : " إذ عرفه بقوله    : أبو حيان    -١
ا وأحكامها اإلفرادية والتركيبية ومعانيها اليت حتمل عليها حال التركيب وتتم١٥٦("ات ذلكومدلوال(.  

 ، وبيان معانيه ،     علم يعرف به فهم كتاب اهللا املرتل على النيب          : " عرفه بقوله   : الزركشي   -٢
  .)١٥٧("واستخراج أحكامه وحكمه 

توضيح معىن اآلية وشأا وقصتها والسبب الذي       : ويف الشرع   : " ... عرفه بقوله   : اجلرجاين   -٣
  .)١٥٨("نزلت فيه بلفظ يدل عليه داللة ظاهرة 

هو العلم مبدلول القرآن ، وخاصية كيفية داللته وأسباب نزوله          : " حده بقوله    : )١٥٩(ابن عرفه  -٤
  .)١٦٠("، والناسخ واملنسوخ 

وأما التفسري يف العرف فهو كشف معاين القرآن وبيـان          : " قال يف تعريفه     : )١٦١(الكافيجي -٥
 لغوية أو شرعية ، وسواء كانت بالوضـع أو          املراد ، واملراد من معاين القرآن أعم ، سواٌء كانت معاين          

  .)١٦٢("مبعونة املقام وسوق الكالم وبقرائن األحوال 
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٥٤ 

، ين ألفاظ القرآن ومـا يـستفاد منـها   اسم للعلم الباحث عن معا: " ابن عاشور حده بقوله     -٦
    .)١٦٣("باختصار أو توسع 

  . )١٦٤("لكرمي بيان معاين القرآن ا: " حممد بن صاحل العثيمني حده بأنه  -٧

فاملالحظ أن هذه العبارات يف حد التفسري بعضها جممل ، وبعضها مفصل وهي يف التفصيل ليست                
سواء ؛ إذ يف بعضها زيادة عن بعض ، ومثرة هذا أن اإلمجال يف مثل تعريف ابن عثيمني قد يفهم منه أنه                      

           فهم منه أنه يريد احلدوأمـا التعريفـات      األدىن من البيان ،    يقصد هذه التفصيالت اليت عند غريه وقد ي 
نص على شيء من علوم التفسري كأسباب الرتول والناسخ واملنسوخ كما عنـد ابـن               املفصلة فبعضها ي  

عرفة، وبعضها ينص على غريه كعلوم اللغة والداللة كما عند الكافيجي ، أو البالغة كما عند أيب حيان                  
: " إذ يقول   " وخاصية كيفية داللته    : "مقصوده من قوله    ، أو علوم اإلعجاز كما صرح ابن عرفه بأنه          

  .  )١٦٥("خاصية كيفية داللته هي إعجازه ومعانيه البيانية : فقولنا 

 والظاهر من تعريف أيب حيان أنه يقصد إىل كافة العلوم اليت تعني على الفهم العميق لكتاب اهللا           
راءات أو اللغة أو التصريف أو النحو أو البالغـة ،           سواٌء منها علم الق    -وبيان دالالته وأحكامه وبالغته     

 كما نص هو يف شرحه هلـذا        -واملنسوخ وأسباب الرتول وحنو ذلك      أو علوم القرآن األخرى كالناسخ      
 ، وال شك أن هذا التعريف الواسع يشمل العلوم املعينة على حتقيق الفهم الدقيق والعميـق                 )١٦٦(التعريف

بغي أن يتوهم دخول بعض الدقائق البعيدة عن التفسري كالنكات البالغيـة             ، إال أنه ال ين     لكتاب اهللا   
يستدعيها املقام والقصص الذي يدخل عرضاً يف تفسري آية ، والتمادي يف ذكر اخلالفات الفقهية               ال  اليت  

اليت ال عالقة هلا بتفسري اآلية ، فذلك كله وإن وقع من بعض املفسرين وأصحاب احلواشي ، ال يقتضيه                   
  .ريف أيب حيان تع
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٥٥ 

وقد رأى بعض الدارسني أن مثل هذه التعريفات يدخل من العلوم ما ليس من علم التفسري ، ومنها                  
 إال أن تعبري أيب حيان يف تعريفه ورجوع الـضمري فيـه إىل              . )١٦٧(ما ال يدخل كله يف مصطلح التفسري      

           ني على فهمها بالصورة الواسعة والعميقة      ألفاظ القرآن دالٌّ على أن املقصود من هذه العلوم هو القدر املُع
  .اليت أشار إليها أبو حيان ، وإخراج القدر الذي ال عالقة له ذا الفهم 

أن لعلـم التفـسري     " باختصار أو توسع  : "ويستفاد من تعريف ابن عاشور للتفسري خصوصاً قوله         
  :مستويني 

و رفع اإلشكال عن معـىن اللفظـة        وهو ما ميكن أن يسمى باحلد األدىن من البيان ، وه           : األول
قد يتحقق مبعرفة اللفظة الغريبة يف اآلية ، أو مبعرفة قـصتها            " القرآنية أو التركيب القرآين ، وهذا البيان        

وسبب نزوهلا ، أو مبعرفة مكان نزوهلا وفيمن نزلت ، أو مبعرفة ما فيها من النسخ مبـصطلحه العـام ؛                     
 ورفع حكم شرعي ، وغريها مما يعتريه إزالة ورفع ،  واملقصود             كبيان جممل وختصيص عام وتقييد مطلق     

  . )١٦٨("عن معىن اآلية فإنه تفسري للقرآنأن ما يقع به بيان 

والكشف عن وجـوه بيانـه      ،  التوسع يف بيان مرامي القرآن ومقاصده الفقهية والتربوية          : الثاين
، إال أـم  مـستقل ومـستكثر  ع سلكها املفـسرون ف وتصاريف معانيه وضروب إعجازه ، وهي مهاي     

  .يشتركون على اختالفهم يف قدر منها سواٌء التفسريات املختصرة أو املطولة 

وهذا املستوى فضلة من وجه ، وضرورة من وجه آخر ، فهو فضلة بالنسبة إىل املبتدئ املقتصد ،                  
  .هية والتربوية وغريها وضرورة للمتمعّن اتهد ، واملستنبط لدالالت القرآن وإحياءاته العلمية والفق

ومثرة هذا التقسيم وهدفه هو حماولة الكشف عن مدى دخول علوم اللغة املختلفة يف عملية التفسري                
؛ فإن املكتفي رمبا مل حيتج من علوم اللغة إال إىل ما يتعلق بتفسري غريب األلفاظ القرآنية ، أو مـشكل                     

هد فإن علوم اللغة املختلفة من منت لغة وحنو وتصريف          اإلعراب الذي يتوقف عليه فهم املعىن ، وأما ات        
وبيان وغريها داخلة يف أدواته ، ضرورية يف تفسريه ، ومن هنا تظهر الداللة االصطالحية للتفسري اللغوي                 

  .) باختصار أو توسع(، فهو التفسري الذي يستخدم املعارف اللغوية يف بيان معاين القرآن الكرمي 
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٥٦ 

قة الدخول يف تفاصيل تعريف اللغة يف أصلها واشتقاقها لغوياً واصـطالحياً ،            ومل خيتر الباحث طري   
ألن تعريفات أصحاب االصطالح للُّغة قاصرة عن مفهوم اللغة كعلم ألا انصبت على تعريـف اللغـة                 
كظاهرة ، أما علم اللغة فهو متعلق بالقوانني اليت حتكم دالالت األلفاظ والتراكيب ، وهو الذي مسـاه                  

  . )١٦٩("علم اللسان "لفارايب ا

ويعد تعريف الفارايب هلذا العلم من أوضح التعريفات وأمشلها ، فقد عرف ابن خلدون علم اللغـة                 
علم باحث عن مدلوالت جواهر املفردات      " ، وعرفه القنوجي بأنه      )١٧٠("بيان املوضوعات اللغوية    " بأنه  

ملدلوالت بالوضع الشخصي وعما حـصل مـن        وهيئاا اجلزئية اليت وضعت تلك اجلواهر معها لتلك ا        
 ، وهو تعريف جيمع بني      )١٧١("تركيب كل جوهر وهيئاا من حيث الوضع والداللة على املعاين اجلزئية            

داللة اللفظ وداللة التركيب ، إال أن فهم ذلك منه يكون بصعوبة وعسر ، أما الفارايب فيقـسم علـم                    
  :اللسان إىل ضربني 

علم قوانني  : والثاين  . ظ الدالة عند أمة ما ، وعلم ما يدل عليه شيء منها             حفظ األلفا : أحدمها  " 
 ، وهو واضح يف تفصيل هذا العلم إىل ما يتعلق حبفظ األلفاظ وما يتعلق بـالقوانني                 )١٧٢("تلك األلفاظ   

سبعة أجزاء عظمى " اليت تضبط هذه األلفاظ من خمتلف اجلهات، ومن مث فقد قسم علم اللسان عامة إىل        
علم األلفاظ املفردة ، وعلم األلفاظ املركبة وعلم قوانني األلفاظ عندما تكون مفردة ، وقوانني األلفاظ                : 

  . )١٧٣("عندما تركب ، وقوانني تصحيح الكتابة وقوانني تصحيح القراءة ، وقوانني األشعار 

وعلمـي قـوانني    ويالحظ على هذا التقسيم أنه مييز بني علمي األلفاظ املفردة واأللفاظ املركبـة              
األلفاظ املفردة واأللفاظ املركبة ، وشرحه هلذا التقسيم يدل على هذا التمييز إذ يقصر العلمني األولـني                 
على املعرفة ذه األلفاظ والتراكيب وفهمها وحفظها وروايتها وجيعل علم القوانني يف هذا كله للضوابط               

 الدالالت والتمييز بينها من حيث الفـصاحة ،         اليت تضبط دالالت هذه األلفاظ والتراكيب وأنواع هذه       
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وقد جاء هذا التمييز مفصالً يف أربع صفحات دخل فيها ما يتعلق بالداللة من علوم خمتلفـة كـالنحو                   
   . )١٧٤(والصرف واالشتقاق واملعاين والبيان وغريها

             لم ال كظـاهرة ،     ومن مث خيتار الباحث تعريف التفسري اللغوي بناًء على نسبة التفسري إىل اللغة كع
جامعـة  : والقوانني يف كل صناعة أقاويل كلية أي        " ومؤاده التفسري القائم على قواعد اللغة وقوانينها ،         

 ، فهي يف العربية ليس جمـرد        )١٧٥("ينحصر يف كل واحد منها أشياء كثرية مما تشمل عليه تلك الصناعة           
: لفظ أو التركيب أو كما عبر اجلرجاين بقوله         اللفظ أو التركيب وإمنا هو القواعد اليت تضبط استعمال ال         

، الفاعل مرفوع : القانون أمر كلي منطبق على مجيع جزئياته اليت يتعرف أحكامها منه ، كقول النحاة        " 
 ، وذلك ألن االكتفاء بتعريف اللغة كظاهرة فيما يتعلق          )١٧٦("واملضاف إليه جمرور   ،   وبـواملفعول منص 

، )١٧٧("بيان معاين القرآن مبا ورد يف لغة العرب "إىل تعريف التفسري اللغوي بأنه بالتفسري اللغوي قد أدي    
وهذا التعريف ال يتضح منه دخول قوانني اللغة وقواعدها يف عملية التفسري حىت فيما يتعلـق باللفظـة                  

بيـان  : التفسري اللغوي   : (املفردة فكيف بقوانني السياق حنوية وبالغية ، ومن مث ميكن توضيحه بقولنا             
ه األلفاظ واألسـاليب    ، وذلك ألن هذ   ) معاين القرآن ومراميه وفق القوانني املستفادة من كالم العرب          

ت مبرحلتني العربية مر:  

  .ب ، واملعىن املأخوذ منها بذاامرحلة الرواية ، وهي جمرد نقل اللفظة واألسلو:األوىل

ة اليت تضبط فهم األلفاظ عامة واألساليب عامـة         مرحلة التقنني وهي تقنني القوانني العام      : الثانية
  .بناًء على هذا املسموع 

ة من الكالم يف موضوعات     يمث صارت علوم اللسان صناع    : " وقد أشار إىل ذلك ابن خلدون بقوله        
ب ، فوضعت الدواوين يف ذلك ، بعد أن كانـت ملكـات             ياللغة وأحكام اإلعراب والبالغة يف التراك     
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وسي ذلك وصارت تتلقى من كتب أهل اللسان ، فاحتيج          نا إىل نقل وال كتاب ، فت      للعرب ال يرجع فيه   
  . )١٧٨("إىل ذلك يف تفسري القرآن ألنه بلسان العرب ، وعلى منهاج بالغتهم 

ـ     -والتفسري اللغوي للقرآن انطالقاً من هذا التعريف يستخدم املفسّر فيه             -ه  ـإىل جـوار ملكات
مال العريب لأللفاظ والتراكيب على حسب ما يتغياه املفسّر من اختـصار أو             القوانني اليت تضبط االستع   

  .توسع يف بيان معاين القرآن ومراميه 

 الناحية بدعاً من العلوم ، فلو ضربنا مثاالً بعلم الفقه الذي يكاد يجمع              هوليس علم التفسري يف هذ    
 ،  )١٧٩(لية املكتسب من أدلتها التفـصيلية     العلم باألحكام الشرعية العم   : على أن حده االصطالحي هو      

ومع ذلك فالتصنيف فيه على مستويات خمتلفة من التوسع واالختصار ، ومن استيعاب كثري من مفردات                
الدليل األصلي الواحد كاللغة والقياس والسنة أو االكتفاء ببعضها عن بعض ، مع أن التوسع ال يطعن يف                  

ن التعريف ذاته حيتمل التوسع واالختصار ، وعلى هذا يقـاس           أصل التعريف كما أنه ال خيرج عنه ، أل        
لى فالتوسع فيهما واالختصار ما داما داخلني يف حدّ اإلبانة فال يعترض ا ع            . التفسري والتفسري اللغوي    

   .االصطالح وال باالصطالح عليها
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    هي أن علـوم     - طبيعة ومنهجاً ووسائل وأساليب      -ا املتتبع للعلوم اإلسالمية     احلقيقة اليت خيرج 
اللغة العربية ال تقتصر فائدا وأمهيتها على ما يتعلق ا يف ذاا ، وإمنا يدخل ذلك يف كثري من العلـوم                     

وعات الشرعية باعتبارها أداة للفهم واإلفهام، ومن مثة تستخدمها كتب الشروح يف أي موضع من موض              
العلوم ، ويستخدمها األصوليون ويبنون عليها كثرياً من أبواب كتبهم ، وكذلك الفقهاء يف تعـاريفهم                

ال بد يف فهم الـشريعة      " وطرق ترجيحهم ، وعموماً فإن العلوم الشرعية ال تستغين عن علوم اللغة ، إذ               
ان للعرب يف لـسام عـرف       من اتباع معهود األميني وهم العرب الذين نزل القرآن بلسام ، فإن ك            

مستمر فال يصح العدول عنه يف فهم الشريعة، وإن مل يكن مث عرف فال يصح أن جيرى يف فهمها علـى                     
  . )١٨٠("ما ال تعرفه، وهذا جارٍ يف املعاين واأللفاظ واألساليب 

حجـة  ولعل ألصق العلوم الشرعية بعلوم العربية تفسري القرآن الكرمي ، لرتوله بلغتهم، وجعل ذلك               
  )١٨١(... وما أَْرسلْنا من رسولٍ إِالَّ بِلسان قَْومه ليبين لَهْم           : صارمة على ضالل خمالفه لقوله تعاىل       

أن يكون الكتاب املرتل إليهم بلغة العرب ، ألا أصلح اللغات جمع معاٍن وإجيـاز "                فقد اختار اهللا    
 ، ويوضح ابن عاشـور      )١٨٢("ن وسرعةَ حفٍظ ومجالَ وقعٍ يف األمساع        عبارٍة وسهولةَ جريٍ على األلس    

ليبـيّن  : (ويف التعليل بقوله  : " العالقة بني نزوله ذا اللسان الذي يتميز ذه املميزات وبني البيان بقوله           
تبيني من بني   إمياٌء إىل هذا املعىن ، ألنه ملا كان املقصود من التشريع البيان كانت أقرب اللغات إىل ال                ) هلم

  ، ومن مث جعـل اهللا        )١٨٣("لغات األمم املرسل إليهم هي اللغة اليت هي أجدر بأن يأيت الكتاب ا              
تيسري القرآن ذا اللسان موجلاً إىل التذكر واالعتبار ، فمن مل يتذكر بعد تيسريه باللسان العـريب فـال                   
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أي ليكونوا عند من يـراهم       "  )١٨٤( يتذَكَّرونَ لَعلَّهْم كبِلسانِ يسْرناه فَإِنما: قوله تعاىل لحجة له   
وهو عارف بلسام ممن شأنه كشأم على رجاء من أن يتذكروا أن هذا القرآن شاهد بإعجازه بصحة                 

، فالعالقة بني نزوله باللغة العربيـة       )١٨٥("ما فيه من التوحيد والرسالة وغريمها مما سبق إليك وجلِّي عليك          
، فال يستغرب إذاً ما روي      دوث اإلنذار وحصول التذكري عالقة الزمة متكررة يف كتاب اهللا           وبني ح 

 وهو ترمجان القرآن  يقرر      عن السلف من تعظيمهم لشأن اللغة العربية يف تفسري القرآن ، فابن عباس              
لذي أنزله اهللا بلغة     احلرف من القرآن ا    نافإذا خفي علي  "   ؛    أمهية اللغة يف تفسري اخلفي من كتاب اهللا         

  . )١٨٦("العرب رجعوا إىل ديواا فالتمسوا معرفة ذلك منه 

من أعظم   - )١٨٨( فضالً عن كتب اللغة    -)١٨٧(ومسائل نافع بن األزرق املشهورة يف كتب احلديث       
الشواهد على مكانة اللغة يف التفسري منذ بواكري العناية بالقرآن الكرمي ، وقد حاول السيوطي مجعها يف                 

روى مجلة منها الطرباين يف     قد   وقد بلغت هذه املسائل شهرة عظيمة ونالت اهتماماً كبرياً ف          )١٨٩(قاناإلت
معجمه ، وأبو بكر األنباري يف الوقف واالبتداء ، وعزم السيوطي على أن يسوقها تامة يف اإلتقان إال أنه                

ة أخرج األئمة أفراداً منها     وهي أسئلة مشهور  : " قال )١٩٠("يسرياً ، حنو بضعة عشر سؤاالً       " حذف منها   
   . )١٩١("بأسانيد خمتلفة إىل ابن عباس 
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وعلى هذا الطريق من تعظيم شأن العربية يف تفسري القرآن سار السلف ، فمجاهد تلميذ ابن عباس                 
ال حيل ألحد يؤمن باهللا واليوم اآلخر أن يتكلم يف كتاب اهللا إذا مل يكن عاملاً بلغات العـرب                   " يرى أنه   

ال أوتى برجل يفـسر     : " سري بغري علم بالعربية بقولـه    مالك بن أنس يتهدد من يتعاطى التف       ، و  )١٩٢("
 ، وما ذلك إال لعلمهم بـأن الـضعف يف           )١٩٣("لغة العرب إال جعلته نكاالً      غري عامل ب  اهللا وهو   تاب  ك

دم التفريـق بـني     إىل فساد رأيه بع   ) ١٩٤(العربية مزلَّة للمفسّر، فأبو عمرو بن العالء يوجّه عمرو بن عبيد          
يؤتى من قلَّة املعرفة بكالم العرب      " الوعد والوعيد بناًء على قلَّة معرفته باللغة ، فقد كان عمرو بن عبيد              

: وقد كان كلَّم أبا عمرو بن العالء يف الوعد والوعيد فلم يفرّق بينهما ، حىت فهمه أبو عمرو وقال                    ... 
 إىل رجل مث مل يفعل يقال عفا وتكرم وال يقـال كـذب ،               وحيك إن الرجل العريب إذا وعد أن يسيء       

  :وأنشد 

أَنْي إ       وإن وعدته أو وعده               لَتمخلي إفعادي ومجِنزم وع١٩٥("يد(  

فمكانة اللغة من التفسري مكانة عظيمة منذ نشأة هذا العلم واهتمام السلف به ، وقد ظل النـاس                  
وذلك أم ال جيدون علماً من العلـوم        "ة قدرها يف علم التفسري بني العلوم الشرعية كلها ،           يعلمون للغ 

اإلسالمية فقهها وكالمها وعلمي تفسريها وأخبارها إال وافتقاره إىل العربية بين ال يدفع ومكـشوف ال                
  . )١٩٦("يتقنع 
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ثقافة اإلسالمية أنه كان مـن      ولعل من اللوائح على امتداد جذور هذا النوع من التفسري يف بنية ال            
أوائل ألوان التفسري ظهوراً إىل جوار الناسخ واملنسوخ ، وقد سبقت اإلشارة إىل تفسري ابن عباس القرآن                 

أويت علم العربية وخرب أسرارها ووقف على دقائقهـا حـىت           "باللغة حبيث عد مؤسساً هلذه املدرسة فقد        
، وكذلك املدونات فيه    )١٩٧("ها ومواضع استعماهلا يف كتاب اهللا       ليلفت االنتباه إىل مواقع احلروف ومعاني     

يف عهد أتبـاع    " من أوائل املدونات يف التفسري ، فإذا امتددنا بعد تفسري ابن عباس وجماهد فسنجد أنه                
 يف علمي معاين القرآن وغريب القرآن       ةالتابعني ظهر اللغويون الذين شاركوا يف التفسري من خالل الكتاب         

ان بن تغلب اجلريري وعلي بن محزة الكسائي وحيىي بن زياد الفراء وأيب عبيدة معمر بن املـثىن                  ـ، كأب 
تفـسري  اليف   - أيـضاً  –السلف قد سبقوا اللغويني      "  الطيار أن  .ا يقرر د  ــ ، ومن هن   )١٩٨("وغريهم  
التفسري اللغوي   ، وهذا االستنتاج يعني يف الداللة على ما سبق تقريره من عمق االهتمام ب              )١٩٩("اللغوي  

  .وأصالته يف بنية الثقافة اإلسالمية 

وينبغي أن تتوجه العناية إىل اإلجابة عن تساؤل مهم حول السر الذي يكمن يف هذه املكانة الـيت                  
ناهلا التفسري اللغوي يف مسرية التفسري القرآين ، إال أن الباحث مل يظفر من خالل الدراسات الـسابقة                  

 إجابة واضحة عنه ، وهذا ال يعفينا من تناوله باإلجابة ولو على سـبيل اإلجيـاز                 بإيراد هلذا التساؤل أو   
  .ألمهية اإلجابة عنه يف تثبيت هذه املكانة اليت ناهلا التفسري اللغوي 

ولعل من أهم األسباب اليت كانت وراء احتالل هذا اللون من التفسري مرتلة رفيعة بني ألوان التفسري       
  :املختلفة ما يلي 

أنه عصمة من الزلل يف الفهم ، وقد مر املثال الذي يتضمن سبب ضالل عمرو بن عبيـد يف                    -١
 " فهم الوعد والوعيد وأنه راجع إىل عجمة فهمه للقرآن الكرمي ، وذلـك أن امتثـال أحكـام اهللا              
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موقوف على فهم مضمون الكتاب ، وفهم مضمون الكتاب متوقف على معرفة اللغة اليت أنزل الكتاب                
  . )٢٠٠("ا ، ومأخذ ذلك من فن العربية باإلمجاع 

بل قد يكون التوجيه اللغوي إمياًء إىل أخطاء يف الفهم ترد على كثري من األذهان يف حالة الـذهول               
 : عن هذا التوجيه ، ولعل هذا النص ملكي بن أيب طالب يوضح املراد فهو يقـول يف قولـه تعـاىل                      

: قوله  ... ، قتال بدل من الشهر      ) قتال فيه : (قوله " )٢٠١( ... حرامِ قتالٍ فيه    يْسأَلُونك عنِ الشْهرِ الْ   
)..       كُفٌْر بِهو بِيلِ اللّهن سع دصأكرب  ( ، و ) صد  (  عطف على    ) وكفر وإخراج    (ابتداء  : صد  ) ..و

ن يكون القتـال يف     فيوجب ذلك أ  . عطف على كبري    ) كفر(و  ) وصد: ( خربه ، وقال الفراء      )عند اهللا   
، وحمال أن يكون إخراج  )..وإِْخراج أَْهله مْنه أَكْبر عند اللّه     ..(الشهر احلرام كفراً  ، وأيضاً فإن بعده         

  . )٢٠٢("أهل املسجد احلرام منه عند اهللا أكرب من الكفر باهللا 

 عن سبِيلِ اللّه وكُفٌْر بِـه       وصد..: (فمكي يورد التوجيه الذي يراه صواباً ، وهو أن يكون قوله            
استئناف مجلة جديدة ، فيكون احلكم على القتال يف الشهر احلرام مقصوراً على أنه كبري ، أي أنـه                   ) ..

من عظائم األمور وفظيعها ، مث يكون الصد عن سبيل اهللا والكفر وإخراج أهل املسجد منه أكرب عند اهللا                   
  .من وقوع القتال يف الشهر احلرام 

عاطفـة ، ومـؤداه أن      ) وصد  : (يف قوله   ) الواو  ( تكون  مث يورد توجيه الفراء الذي يقتضي أن        
احلكم على القتال يف الشهر احلرام هو أنه كبري وصد عن سبيل اهللا وكفر باهللا ، وهذا ما ال يرضاه مكي                     

  :ألمرين 

  .أن القتال يف الشهر احلرام ليس كفراً  : األول

  .قتضي أن يكون إخراج أهل املسجد منه أكرب عند اهللا من الكفر وهذا ال يتجه أنه ي : والثاين

الشريعة عربية وإذا كانت عربية فال يفهمها       " االحتكام إليه يف األحكام الشرعية ، وذلك أن          -٢
 فإذا فرضنا مبتـدئاً يف فهـم      ...  الفهم ؛ ألما سيان يف النمط        حقحق الفهم إال من فهم اللغة العربية        
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فإن انتـهى إىل درجـة   ... العربية فهو مبتدئ يف فهم الشريعة أو متوسطاً فهو متوسط يف فهم الشريعة    
  . )٢٠٣("الغاية يف العربية كان كذلك يف الشريعة 

ولعل من أمثلة االحتكام إىل العربية يف ترجيح حكم فقهي ما صنعه القرطيب يف ترجيح مذهب أيب                 
 شرب عبدي فالن من الفرات فهو حر ؛ أنه ال يعتق إال أن يكرع فيه                إن: حنيفة يف العبد إن قال سيده       

 :يعين يشرب بفمه من النهر ال بيده أو بإناء ، فقد حكى يف تفسريه لقوله تعاىل على لـسان طـالوت                      
 ...        ينم فَلَْيس ْنهم رِبن شرٍ فَمهيكُم بِنلْبتم إِنَّ اللّه...)قْلَ ختطئة ابن الع    )٢٠٤ريب أليب حنيفـة يف      ن

ق على كل هيئة وصفة يف لسان العرب من غـرف           لألن شرب املاء يط   ...فاسد  " هذا القول ، وقال إنه      
 – ، مث رد القرطيب ختطئة ابن العريب وانتصر ملذهب أيب حنيفـة  )٢٠٥("باليد أو كرع بالفم إطالقاً واحداً     

ول أيب حنيفة أصح، فإن أهل اللغة فرقوا بينـهما          ق"، فهو يرى أن      حمتكماً إىل اللغة   –على رغم مالكيته    
املاء كروعاً إذا تناوله بفيه من غري أن يشرب         يف  كرع  :  كما فرق الكتاب والسنة ، قال اجلوهري وغريه       

  . )٢٠٦("ه ـبكفي

ومدار املسألة على التعبري بالشرب من النهر ، فإن الشرب من النهر معناه الكرع خبالف االغتراف                
جه على أساس املذهب الذي يرى أن العتاق مرهون باللفظ ال بالنية ، فاللفظ هنا يستدعي لغة                 ، وهو مت  

  . )٢٠٧(الكرع ، وعموماً فاحتكام املفسرين إىل اللغة يف ترجيح األحكام املستنبطة من القرآن الكرمي كثري

دعـم بدعتـهم    االحتكام إليه يف مسائل الدفاع عن العقيدة ، فإذا كان أهل البدع حياولون               -٣
بتوجيهات لغوية مبنية إما على استعماالت شاذة للفظ أو فهم عقلي جمرد للسياق فإن املـدافعني عـن                  

فال بـد يف تفـسري القـرآن        " ،  عقيدة السلف اهتموا ذا اجلانب كشفاً لضالالت املبتدعة وأباطيلهم          
يفهم كالمه، فمعرفة العربيـة     واحلديث من أن يعرف ما يدل على مراد اهللا ورسوله من األلفاظ وكيف              
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، وكذلك معرفة داللة األلفـاظ علـى        سوله بكالمهم اليت خوطبنا ا مما يعني على أن نفقه مراد اهللا ور          
املعاين ، فإن عامة ضالل أهل البدع كان ذا السبب ، فإم صاروا حيملون كالم اهللا ورسوله على مـا           

  . )٢٠٨(" دال عليه ، وال يكون األمر كذلكيدعون أنه

ويكمن صنيع أهل البدع يف أم يقصرون فهم بعض ألفاظ القرآن أو أساليبه على زاوية حمددة من                 
، د تكون أصلية يف كثري من األحيـان       اللغة توافق مرادهم ، تاركني االستعماالت اللغوية األخرى اليت ق         

معتمدين على أن اللغة     )٢٠٩(...طَتانمْبسو يداه بلْ...: ومثال ذلك تأويل اليد بالنعمة يف قوله تعاىل       
 ، إال أن أهل السنة تفطنوا إىل أن هذه زاوية حمدودة مـن االسـتعمال                )٢١٠(استعملت اليد يف هذا املعىن    

: حصر املبتدعة فيها داللة اللفظ، يظهر ذلك يف رد أيب سعيد الدارمي على بشر املريسي إذ خياطبه بقوله                 
أجلْ ولسنا بتفسريها منك أجهـل ،       : الم العرب أا نعمة قلنا لك       فإذا ادعيت أن اليد قد عرفت يف ك       

 ، مث   )٢١١("غري أن تفسري ذلك يستبني يف سياق كالم املتكلم حىت ال يحتاج له من مثلـك إىل تفـسري                    
النعمة اليت يشكر   " لفالن عندي يد أكافؤه عليها ، فاملراد هنا ا          : يفرق الدارمي بني ما إذا قال الرجل        

"  ،   )٢١٣("النصرة واملعونة والتقويـة     " فالن له يد أو عضد أو ناصر ، فاملراد          :  ، وإذا قال     )٢١٢("ها  علي
ضـربين  : ضربين فالن بيده وأعطاين الشيء بيده ، وكتب يل بيـده اسـتحال أن يقـال                 : فإذا قال   
  . )٢١٤("بنعمته
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ستويات جارية علـى    مفالدارمي يلفت إىل مستويات الداللة للفظة الواحدة حسب سياقها وهي           
، مؤكـداً أن     إمنا يكون يف كالم العرب للنعمة      ، كاشفاً زيف اإليهام بأن استعمال اليد      استعمال العرب 

  .ضبط داللة اللفظ بناًء على سياقه هو العاصم من الزلل يف فهمه 

ذلك ومنه يستخلص أن حتديد داللة اللفظ يف غري سياقه هو حتكم واتباع للهوى ال اري اللغة ول                
وال جيوز لك أيها املريسي أن تنفي اليد اليت هي اليد ، ملا أنه وجد يف فرط كـالم                   : " ينبه بشراً بقوله    

  . )٢١٥("العرب أن اليد قد تكون نعمة وقوة 

" ومن مث يعقد ابن جين يف اخلصائص باباً فيما يؤمنه علم العربية من االعتقادات الدينية يقرر أنـه                   
، وذلك أن أكثر مـن      ليس إىل غاية وال وراءه من اية      كتاب ، وأن االنتفاع به      من أشرف أبواب هذا ال    

 )واسـتخف حلمـه   (ضل من أهل الشريعة عن القصد فيها وحاد عن الطريقة املثلى إليها فإمنا استهواه               
  . )٢١٦("ه يف هذه اللغة الكرمية الشريفـة ضعفُ

من الواضح أن دقيق النظم القرآين يتكشف ملن        إثراؤه املعىن القرآين ، وبيانه لدقائق الصياغة ، ف         -٤
وقد عبر ابن   ،  له معرفة باللغة وخربة بأساليبها ، ومن مث يظهر له علو لغة القرآن الكرمي وعظمة دالالته                 

، وإمنا يعرف فضل القرآن من كثر نظره واتسع علمه وفهم مذاهب العرب             : " قتيبة عن هذا املعىن بقوله      
  . )٢١٧("وما خص اهللا به لغتها دون مجيع اللغات ، يب وافتناا يف األسال

ولعل ملمح الراغب األصفهاين يف الفروق بني بعض األلفاظ املتقاربة يف القرآن يعطي إيضاحاً لدور               
التفسري اللغوي يف الكشف عن مكنونات هذا الكتاب وما فيه من ثراء معنوي فمن أمثلة ذلك تفريقـه                  

سارعة عنده أعم ويقتضي ذلك أن املسارعة تكون بالقلب وباليـد ، أمـا              بني املسارعة والعجلة ، فامل    
أكثر ما تستعمل فيما يتحرى عن غري فكر وروية أو يف إمضاء العزمية قبـل اسـتكمال                 " العجلة عنده   

  .)٢١٨("الروية
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ه وهذا يظهر الفرق الداليل بني االستعمالني يف القرآن الكرمي فحينما حيث على املسارعة يف مثل قول               
 تكون الداللة واضحة يف إرادة املسارعة بالقلـب         )٢١٩( ... ربكُْم من مْغفرة إِلَى وسارِعواْ : تعاىل  

ويـْستْعجِلُونك  : القرآن يف مواطن مذمومـة مثـل قولـه        والبدن ، وأما العجلة فقد استعملت يف        
 وهي مواطن فيها إشعار مبعىن التـهور يف         )٢٢١(...كُْمأَعجِلْتْم أَْمر رب...  :  وقوله   )٢٢٠(...بِالْعذَابِ

  .الرأي وعدم الروية 

ومن مث كثر كالم املفسرين الذين اهتموا بالتفسري اللغوي يف مسائل االشتقاق وداللته والفـروق               
اًء له ،   اللغوية واملشترك اللفظي الذي تصل دقة النظر فيه أحياناً إىل حد اعتباره حمسناً للمعىن القرآين وإثر               

  يعد من املشترك يف املعـىن إذ يـذهب           )٢٢٢( والنْجم والشجر يْسجدان   : فلفظة النجم من قوله     
البعض إىل أنه النجم الذي يف السماء بينما يذهب البعض اآلخر إىل أنه ما نبت على وجه األرض ممـا                    

فإن ما قبله يرشح أنه جنم السماء ، ومـا          ليس له ساق وموقع هذا اللفظ من السورة يرشح كال املعنيني            
جيوز أن يكون النجم هاهنا يعىن به ما        "عده يرشح أنه جنم األرض وهو ما جوزه الزجاج ، إذ يرى أنه              ب

  . )٢٢٣("قد جنم : ، يقال لكل ما طلع ءنبت على وجه األرض ، وما طلع من جنوم السما

 السورة داللة مجالية لوجـود اللفـظ ـذه      ويلتقط ابن عاشور من هذا االشتراك وهذا املوقع من        
واسطة االنتقال لصالحيته ألنه يراد منه جنوم الـسماء ومـا           ) النجم(جعل لفظ   و: " املالبسات فيقول   

 ، ومن مث يعد االستعمال القرآين للفظ والتركيب وجهاً من وجـوه             )٢٢٤("يسمى جنماً من نبات األرض    
  .ق يف اللغة ، واستعماالا إعجازه ، وهو وجه يقرره التأمل الدقي
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وانطالقاً من هذه املكانة ال يكاد يوجد كتاب اهتم بتفسري القرآن إال وجعل اللغة نـصب عينيـه                  
ري مـستقل   فكان التفسري اللغوي أحد مرتكزاته على األقل ، إال أن املفسرين من هذا اللون من التفـس                

  :ومستكثر ، ومن مث ميكن تصنيف الكتب اليت اهتمت بالتفسري اللغوي إىل ما يلي 

  :كتب انصب اهتمامها على التفسري اللغوي وقد اشتملت على -١

  .كتب مفردات القرآن وغريبه -

  .كتب جماز القرآن -

  .كتب معاين القرآن وإعرابه -

  .كتب مشكل القرآن -
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 ، ولعل أول مدون وصلنا كثري مـن         )٢٢٥(ري كما مر أقدم أنواع التفسري     ويعد هذا النوع من التفس    
كثرياً مـن القـضايا      - كما يدل اجلزء املتبقي منه       -للكسائي الذي عاجل    ) معاين القرآن (مقاصده هو   

 ، أو   )٢٢٦(بغتهم األمر يبغتهم بغتاً وبغتـة إذا أتـاهم فجـاءة          : اللغوية ، مثل معىن الكلمة كما يف قوله         
 : يف قوله تعـاىل     ) رجالً(ويكفي مثاالً عليها كالمه على نصب       -ة يف الكتاب    ثوثوهي مب  -وية  النح

برض ثَلًا اللَّهلًا مجر ...)٢٢٧(    ه يقولنصب  :  فإن)ًألنه ترمجة للمثل وتفسري له ، وإن شـئت         ) رجال
  . )٢٢٨(نضرب اهللا مثالً برجلٍ فيه شركاء متشاكسو: نصبته برتع اخلافض ، جمازه 

  : ويف النص السابق أمران مهمان 

اهتمامه باختالف األوجه اإلعرابية يف اآلية فهو جييز النصب على البدلية أو علـى نـزع                 : األول
  .اخلافض 

أن اصطالح ااز الذي يعين طريقة الكالم وإجراءه كانت سابقة أليب عبيدة معمر بن املثىن                : الثاين
ز يف معىن اإلجراء وهو املعىن الذي أراده أبو عبيدة يف كثري من مواضـع               ، فالكسائي يستخدم لفظ اا    

  .) جماز القرآن (كتابه 

 ، والقـضايا الـصرفية      )٢٣٠( والقـراءات  )٢٢٩(هذا إىل جانب اهتمامه بلغات العرب واختالفهـا       
  . اليت تثري املعىن القرآين )٢٣١(واالشتقاقية

اً من القضايا واملسائل اليت شغلت املصنفني بعده        وإمنا مثَّلت بكتاب الكسائي للتدليل على أن كثري       
كانت موجودة عنده ، فدرسها بروحه اللغوي ، وخرج منها بنتائج مل يكن من بعده مبعزل عنها حينما                  

  .صنفوا كتبهم 
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 بغريـب  - إذا استثنينا ابن عباس    -فأما مفردات القرآن وغريبه فقائمة املصنفات فيها طويلة ، تبدأ           
هـ، فالنضر بن مشيل    ٢٠٠، مث مؤرج السدوسي املتويف سنة       هـ١٤١تغلب املتوىف سنة    بن  القرآن ألبان   
هـ ويبدو أن هؤالء األوائل مسوا      ٢٧٦هـ ، ومتتد بعد ذلك حىت ابن قتيبة املتوىف سنة           ٢٠٣املتويف سنة   

راغـب  مصنفام يف املفردات غريب القرآن ، مث اتسع من بعدهم فسموها أمساء أخرى مثل املفردات لل               
األصفهاين وبصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز للفريوز أبادي وهـي يف عمومهـا تبحـث                 

  .عجمية واشتقاقية وداللية كما سيأيت ممفردات القرآن من نواحي شىت صرفية و

 أليب عبيدة معمر بن املثىن ، وجمـازات      )جماز القرآن (وأما جماز القرآن فصنفت فيه مصنفات ، مثل         
اإلشارة إىل اإلجياز يف بعض أنـواع       (ن للشريف الرضي وجماز القرآن للعز بن عبد السالم املسمى           القرآ
 ، وإذا كان اصطالح ااز عند أيب عبيدة واسعاً يعين التعبري عن طريقة العرب يف الكالم فكأنـه                   )ااز

 هذا املصطلح رسا بعد أيب       ، فإن  )٢٣٢("ما جيوز يف لغة العرب من التعبري عن األلفاظ واألساليب           " يذكر  
فاستخدم يف استعمال اللفظ أو التركيب يف غري مـا          ،  عبيدة واستوى على ساقه يف علوم البيان القرآين         

  وهو املعىن الذي قصده الشريف الرضي والعز بـن عبـد             – )٢٣٣( كما سيأيت  –وضع له على احلقيقة     
 دخلها ااز بأنواعها املختلفة وداللة هذا ااز يف         السالم ، ومها يعاجلان يف كتابيهما املعاين القرآنية اليت        

  .كثري من هذه املواضع 

مث تأيت الكتب املصنفة يف معاين القرآن وإعرابه واليت كان اإلعراب فيها متداخالً مع معاين القرآن                 
رآن مع  مثل كتاب الزجاج ، أو اكتفت باسم معاين الق        ) معاين القرآن وإعرابه    ( فحملت االسم املزدوج    

دخول اإلعراب فيه باعتباره أداة من أدوات فهم املعىن القرآين كما عند الكسائي والفراء ، وهذه الكتب                 
متزج بني معاين املفردات واألساليب وبني اإلعراب ويكفي للتمثيل على ذلك إعراب الزجـاج لكلمـة                

"  فإنه أجاز فيها النـصب والرفـع،         )٢٣٤(.. لّهل والْعْمرةَ الْحج وأَتمُّواْ : ه تعاىل ـيف قول ) العمرة(
  أي هي مما تتقربون به إىل اهللا         ،واملعىن يف النصب أمتومها ، واملعىن يف الرفع وأمتوا احلج ، والعمرةُ هللا              
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، حىت إن أبا جعفر النحاس الذي ألف كتابني أحدمها يف إعراب القرآن والثـاين يف                )٢٣٥("وليس بفرض 
مزج به مـا     بني اإلعراب واملعاين ، إال أنه جعل اإلعراب يف األول هو األصل و             معانيه مزج يف كليهما   

، وجعل املعاين يف الثاين هي األصل ومزج ا ما حيتاج إليه من اإلعراب كما قـرر                 حيتاج إليه من املعاين   
  .)٢٣٦(ذلك يف مقدمتيهما

الة اإلشكال عما ميكن أن     ويربز من التصانيف هذا اللون الذي ختصص يف حماولة إماطة اللبس أو إز            
يظن فيه اللبس أو اإلشكال من األساليب القرآنية سواٌء أكان مرجع ذلك إىل دقة مأخذه يف النظم مـن                   
تقدمي وتأخري وتضمني يف األفعال واحلروف أو حذف واختصار أو جماز أو حنو ذلك مما يدق مأخـذه                  

 إعرابية إبرازها يكشف املعىن ويزيل ما التـبس         على بعض الناظرين يف القرآن ، أو كان راجعاً إىل دقائق          
تأويـل  (على بعض الناظرين إليه للوهلة األوىل ، ورمبا كان من أصلح األمثلة على النوع األول كتاب                 

ملكـي  ) مشكل إعراب القرآن    (البن قتيبة ، وأما النوع الثاين فيصلح أن ميثل له بكتاب            ) مشكل القرآن 
  .بن أيب طالب 

 أن املصنفات اليت انصبت أساساً على اجلانب اللغوي يف تفـسري القـرآن كـثرية                ويظهر مما سبق  
ومتعددة اجلوانب واالجتاهات يف خدمة النص القرآين وبيان معناه وكشف ما ميكن أن يكون مشكالً يف                
فهمه ، بناًء على الضوابط املستنبطة من فهم الواعي بأساليب العرب بغض النظر عن اختالفهم يف بعض                 

ائل هذه الفنون ، إال أن اهتمامهم يف مجلته ينبئ عن عمق الوعي بأمهية التفسري اللغوي من ناحيـة                   مس
   .وعن دور هذا التفسري يف جتلية املعىن القرآين من ناحية أخرى 

  :تفاسري القرآن الكرمي اليت كان التفسري اللغوي أحد مالحمها املهمة  -٢

لماً متعدد اجلوانب متنوع املشارب تبوأت اللغـة يف هـذه           ومنذ متيزت مالمح التفسري باعتباره ع     
ه إىل اإلمام الطربي وامتداداً مع أصـحاب        ؤالتفاسري مبوأً عالياً ابتداًء من التفسري باملأثور الذي يعزى لوا         

التفسري بالرأي مبختلف نزعام إذ كان التفسري اللغوي أداة مهمة عندهم مجيعاً ، وتكفي اإلطاللة على                
 من املفسرين على اختالف مآخذ تفسريهم وتنوع مشارم وعقائدهم الجتالء هذا املعىن ، فقـد                مناذج
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اعتمد ابن جرير الطربي التفسري اللغوي أساساً لكثري من توجيهاته حيث جعله ميزاناً من موازين الفهم                
ـ                اول هـذا املـأثور     وهذا ال يتعارض مع األساس الذي بىن عليه تفسريه وهو التفسري باملأثور ، ألنه تن

بالتحليل والنقد يف أكثر مواضع تفسريه وكانت اللغة معياراً من معايري هذا التحليل وهو يصنع قاعـدة                 
 كـان    من الكـالم إىل مـا      جيوز توجيه معاين ما يف كتاب اهللا الذي أنزله على حممد            " تصرّح بأنه   

 فيحصر ما يوجه بـه القـرآن         اهللا   ، وهو حيتاط يف توجيه كالم     ) ٢٣٧("موجوداً مثله يف كالم العرب    
 أن يوجه إليه من اللغـات       الذي هو أوىل بكتاب اهللا      " الكرمي يف أفصح كالم العرب وأرفعه ، ألن         

  . )٢٣٨("األفصح األعرف من كالم العرب دون األنكر األجهل من منطقها 

 الدالالت اازية املختلفة    ومن مث كانت قضايا الداللة عندهم حمكومة بضوابط حتد من انتقاهلا إىل           
إال يف حدود ضيّقة ، فإذا كان الكثري من املفسرين يرى جواز خروج صيغة املفعول على الفاعل مثـل                   

 يعين مدفوق ، وكذلك الفاعل على املفعول يف مثل قوله تعاىل            )٢٣٩( دافقٍ ماء من خلق : قوله تعاىل   
 :... َال ماصع ْومالْي ...)ألن " ال معصوم ، فإن الطربي ال يرى اضطراراً إىل مثل هـذا             :  أي )٢٤٠

كالم اهللا تعاىل إمنا يوجه إىل األفصح األشهر من كالم من نزل بلسانه ما وجد إىل ذلـك سـبيل ومل                     
إذ كنا جند لذلك خمرجاً صحيحاً ، وهو ما قلنا          ... يضطرنا شيء إىل أن جنعل عاصماً يف معىن معصوم          

: ال عاصم اليوم من أمر اهللا إال من رمحنا فأجنانا من عذابه ، كما يقـال  : قال نوح : ك  من أن معىن ذل   
ال منجي اليوم من عذاب اهللا إال اهللا ، وال مطعم اليوم من طعام زيد إال زيد ، فهذا هو الكالم املعروف                      

   .)٢٤١("واملعىن املفهوم

ل قد تعرض الطربي لقضايا داللية دقيقـة        وليس معىن هذا عدم الثراء اللغوي يف تفسري الطربي ، ب          
مثل الترادف ، واالشتراك اللفظي ، والتضاد ، كما تعرض لقضايا حتول الداللة إذا كان ذلك التحـول                  

غري جائز ألحد نقل الكلمة الـيت       "  بالسياق القرآين ، ودل عليه دليل واضح ألن القاعدة عنده هي             قألي
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 ، والسياق القـرآين     )٢٤٢(" غريه إال حبجة جيب التسليم هلا      ىن إىل هي األغلب يف استعمال العرب على مع      
 الَّـذين  : يف قوله تعـاىل     ) البخل(عنده فيما يبدو للناظر خري حكم يف هذا اال ، فهو يفسّر معىن              

 مُّهِينـا  عـذَابا  للْكَافرِين تْدناوأَْع فَْضله من اللّه آتاهم ما ويكْتمونَ بِالْبْخلِ الناس ويأْمرونَ يْبخلُونَ
)بأنه منـع   ) البخل( موجهاً إياه إىل أنه البخل يف العلم ال يف املال مرجحاً هذا التأويل على تأويل                 )٢٤٣

وصفهم "  الناس فضل ما رزقهم اهللا من أمواهلم ، والذي رجح عنده املعىن األول للبخل هو أن اهللا                  
 ،األمم أا كانت تأمر الناس بالبخل ديانة وال ختلقاً          من   ومل يبلغنا عن أمة      ،خل  بأم يأمرون الناس بالب   

 ، )٢٤٤("ت بالبخل واسـتعملته يف أنفـسها        ق وإن هي ختل   ، ويذم فاعله وال ميتدح      ،بل ترى ذلك قبيحاً   
 العلم  يف سياقها الذي يقتضي أم يأمرون الناس به رجح عنده داللتها على كتمان            ) البخل(فوجود لفظة   

  . ونعتهبالنيب 

عىن بذلك  "الذي هو منع الزكاة مع وجود القائلني بأنه         ) البخل(وهو يف سياق آخر يرجح تفسري       
 وهـذا   ، )٢٤٥(" ونعته    الذين خبلوا أن يبينوا للناس ما أنزل اهللا إليهم يف التوراة من أمر حممد                ،اليهود  

 شر هو بلْ لَّهْم خْيرا هو فَْضله من اللّه آتاهم بِما يْبخلُونَ ينالَّذ يْحسبن والَ :املوضع هو قوله تعاىل   
 أما الذي جعله يرجح هنا ما ترك ترجيحه هناك فهو           )٢٤٦(... الْقيامة يْوم بِه بخلُواْ ما سيطَوقُونَ لَّهْم

 يـْوم  بِه بخلُواْ ما سيطَوقُونَ (:أنه تأول قوله     لتظاهر األخبار عن رسول اهللا       "،قرينة السياق نفسها    
ةاميولقول اهللا    ،البخيل الذي منع حق اهللا منه أنه يصري ثعباناً يف عنقه            : قال  )  الْق     عقيب هذه اآلية 

:  لَّقَْد عمس قَْولَ اللّه ينإِنَّ قَالُواْ الَّذ ٌري اللّهفَق ْحنناء وأَغْنِي ...)فوصف جل ثنـاؤه قـول       )٢٤٧ 
   . )٢٤٨("املشركني من اليهود الذين زعموا عند أمر اهللا إياهم بالزكاة أن اهللا جلَّ ثناؤه فقري 
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 وانطالقه من املعىن القرآين املراد      ،فالتفسري اللغوي عند الطربي يعتمد على دقة النظرة اللغوية عنده           
 وكون التوجيه اللغـوي وسـيلة لتـرجيح أحـد           ،ملأثور   واهتمامه بالتفسري ا   ،ال النظر اللغوي ارد     

جيعل الضابط اللغوي أساساً مكيناً     "  ومن مث فالطربي     ،التفسريات املأثورة ال اختراع وجه تفسريي آخر      
 ، فإن حصل هذا التعارض ،فيه ما دام مل يقم هناك أي تعارض مطلق أو نسيب بينه وبني التفاسري املأثورة       

 وهذا هو حمل اخلالف بينه وبني كثري من املفسرين          ،ولوية املطلقة للتفسري باملأثور     فإن الطربي يعطي األ   
  . )٢٤٩(" لغوياً حمضاً يف تفسري اآليات القرآنيةالذين اجتهوا اجتاهاً

 ،ومن التفاسري القريبة من عهد الطربي تفسري الراغب األصفهاين الذي عرف باهتماماته اللغويـة               
 فإىل ، وقد كون التفسري اللغوي ركيزة مهمة من ركائزه ،ي متنوع االهتمامات   وهو تفسري متعدد املناح   

جانب عنايته باملعاين املعجمية كغريه من املفسرين جند ما يتعلق بالداللة اللغويـة واضـحاً يف تفـسريه                  
  . واالشتقاق ، ودالالت التراكيب وغريها من مناحي الداللة ،كالفروق اللغوية 

،  ومتيز كبري يف حتديد األصول اللغوية للمفردات واشـتقاقاا           ،باع واسع   "   فللراغب األصفهاين 
يزيد يف بيان معىن املفردات ويوضـحها   -بال شك   - وهذا   ،ويف معرفة االستعماالت املختلفة للمفردة      

ها ، وتأمل مراميها ، ولعـل مـن         هويعني على تبين وجو   ،  الدالالت القرآنية   يكشف عن   ، بل    )٢٥٠("
أي فساد بطون املاشية ، ط  بِوأصله من احلَ  " مثلة على ذلك بيانه ألصل حبوط األعمال وهو فسادها ،           األ

 ، وال شـك أن      )٢٥١()إن مما ينبت الربيع ما يقتل حبطاً أو يلـم          (  :من مأكل الربيع ، ولذلك قال       
يد من إميان املؤمن    إرجاع لفظ احلبوط إىل هذا األصل احلسي يعطي داللة على كيفية فساد العمل ، ويز              

  .واعتبار املعترب ، ألن تصور احلسي ومتثله أعون على تبين داللته وأثره من تصور املعنوي 

، وهو ما ظهر واضحاً أيضاً يف تفـسري الراغـب         ،  ومن وسائل ثراء املعىن االهتمام بالفروق اللغوية        
الذنب واجلرم ، فكالمها مبعىن اقتـراف       : ، مثل   وتكون الفروق اللغوية بني األلفاظ املتحدة يف املعىن العام          
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فالذنب واجلرم واحد ، لكن     " اخلطأ إال أن الراغب يفرق بينهما تفريقاً داللياً مبنياً على أصلهما االشتقاقي             
، والذنب يقال اعتباراً مبا يستحق به يف اآلخرة مأخوذ          االكتساب تشبيهاً باجترام الثمرة   اجلرم يقال اعتباراً ب   

 فكأن اللفظتني معاً حتاصران صاحب املعصية من حيث عظم اكتـسابه هلـا يف الـدنيا                 )٢٥٢("ب  نلذَّمن ا 
  .وفظاعة ما ينتظره يف اآلخرة 

وعلى هذا يسري منهج الراغب يف التفسري اللغوي ، فيتعدى االهتمام باملفردات إىل االهتمام بدقائق               
إىل جوار اهتماماتـه    ،  ك من دقائق داللية      وحنو ذل  )٢٥٤( وتكرار وحذف  )٢٥٣(التركيب من تقدمي وتأخري   

... فَأَثَـابكُْم غُمـاً بِغـم...   : بالصور البيانية يف القرآن وآثارها الداللية مثل االستعارة يف قوله تعاىل    
)ا التهكم واحتج له بقول الشاعر )٢٥٥ جه على االستعارة املرادالذي خر :  

  )٢٥٦(يعجِب ور ضمهِ بينِحتيةُ

لتفسري اللغوي عند الراغب جيمع بني االهتمام بداللة اللفظة مبجاالته املختلفة واالهتمام بداللـة              فا
  .التركيب حنوياً وبيانياً ، وهو بذلك شامل على إجيازه لفنون التفسري اللغوي ووظائفه 

 اجلـامع   ومن التفاسري اليت اعتنت بالتفسري املوضوعي باعتباره مثابة ال غىن عنها للمفسر تفسري             -
فقد تضمن حبوثاً يف جماالت لغوية متعددة حنوية وصرفية وداللية          ؛  ألحكام القرآن أليب عبد اهللا القرطيب       

 أمراً واحداً وهو مزيد العناية بتفسري اللفظة أو التركيب وتعميق الداللة فيهما             يا، وكل هذه البحوث تتغ    
.  
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الشق والقطع   : أوهلما أحد معنيني أصليني ،      إىل) املفلحون  ( فمن عنايته باالشتقاق إرجاعه لفظة      
لـذي  ل فالحاً ، ويقال     )٢٥٧( شقها ، قاله أبو عبيد ، ولذلك مسي األكار         إمنا هو ومنه فالحة األرضني    " 

  . )٢٥٨("فلح قطع املصاعب حىت نال مطلوبهفكأن امل... أفلح : ته السفلى فشقت ش

... فوزي بـأمرك    : استفلحي بأمرك ، معناه    : ومنه قول الرجل المرأته   " الفوز والبقاء    : والثاين
  . )٢٥٩("الفائزون باجلنة والباقون فيها: أي ) وأولئك هم املفلحون ( فمعىن 

  .فهو هنا جيتهد يف تبين أصل الكلمة االشتقاقي ليستخلص منه الداللة اخلاصة ا 

الغضب، ففي تفسري قولـه     وللقرطيب جهد يف الفروق الداللية بني األلفاظ متقاربة املعىن كالغيظ و          
أصل الغـضب ،    : والغيظ  : "  يتطرق إىل هذا الفرق بقوله       )٢٦٠(... الْغْيظَ والْكَاظمني ... : تعاىل

فإنه يظهر  ،  وكثرياً ما يتالزمان ، لكن فرقان ما بينهما أن الغيظ ال يظهر على اجلوارح خبالف الغضب                 
  .) ٢٦١("وال بدما يف اجلوارح مع فعل 

، فهو مثالً   يتها يف توضح املعىن املراد منهـا     الالت األساليب عند القرطيب اهتماماً بقدر أمه      وتشغل د 
 ثُـم  يميتكُْم ثُم فَأَْحياكُْم أَْمواتاً وكُنتْم بِاللَّه تكْفُرونَ كَْيف : يعبر عن داللة االستفهام يف قوله تعاىل        

 )٢٦٣("فيها معىن االستفهام الذي معناه التعجب     "  بأن أداة االستفهام كيف      )٢٦٢(ونَتْرجع إِلَْيه ثُم يْحيِيكُْم
هؤالء ممـن   : أي  " ، واملراد أن االستفهام انتقل من داللته األصلية إىل الداللة على التعجب من أمرهم ،                

 يشري   ، وهو مع تقريره لداللة التعجب      )٢٦٤("جيب أن يتعجب منهم حني كفروا وقد ثبتت عليهم احلجة           
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قـال  !  عليكم وقدرته هـذه    كيف تكفرون نعمه  : أي  " إىل داللة أخرى وهي داللة التقرير والتوبيخ ،         
ألن املوات واجلماد ال ينازع صانعه يف شيء ، وإمنا املنازعـة مـن               ؛ وخبهم ذا غاية التوبيخ   : الواسطي  
  .) ٢٦٥("انيةحاهلياكل الرو

 يف فهم النص القـرآين      اري اللغوي وسيلة من وسائله    وإذا كانت التفاسري السابقة قد جعلت التفس      
فإن بعض التفاسري اعتمدت هذا التفسري اللغوي مبستوياته        ،  يه القريبة والبعيدة وتعمق دالالته      موبيان مرا 

وميادينه أصل الركائز وأساس األسس يف الكشف عن دالالت ألفاظ القرآن الكرمي وأساليبه ، ولعل أوىل                
النحوي املفسر  " ثيل به هو تفسري الكشاف للزخمشري الذي وصفه أحد الباحثني بأنه            هذه التفاسري للتم  

الذي بلغ باملنهج اللغوي غايته بإحياء مواته وإثبات فاعليته واستيفاء أركانه ومشول تناوله واسـتخدامه               
ذا الوصـف   ، والزخمشري حقيق    )٢٦٦("استخداماً فنياً عالياً فاتضحت معامله وأصبح هو إمامه ومورده          

ألن ألوان التفسري اللغوي ومستوياته تتمثل يف صفحات تفسريه ، ولعل من الشواهد على ذلك أن علماء                 
 تلقفوا تفسري الكشاف فطولـوا عليـه        – وهو العلم الذي يهتم بالدالالت العميقة لألسلوب         –البالغة  

  . )٢٦٧(احلواشي وبنوا على أساس إشاراته القواعد والبحوث املوسعة

ومؤداها أن  ،  قاعدة اليت ينطلق منها تفسري الكشاف أمهية مراعاة النظم القرآين يف عملية التفسري              فال
يقوم التفسري على داللة اللفظة مث ينتقل إىل داللة األسلوب مراعياً يف ذلك القضايا املختلفة اليت تتطلبـها         

جلام األلفـاظ   "  اخلطايب هي    أسس هذه الداللة يف اللفظ والتركيب وذلك ألن رسوم النظم كما يقول           
تـشكل ـا    يوزمام املعاين ، وبه تنتظم أجزاء الكالم ويلتئم بعضه ببعض فتقوم له صورة يف الـنفس                 

هو أم إعجاز القرآن ، والقانون الذي وقع عليـه التحـدي            "  ، وهذا النظم عند الزخمشري       )٢٦٨("البيان
  . )٢٦٩("ومراعاته أهم ما جيب على املفسر 
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 هو النظم وهذه هي أمهيته فال بد أن جيند الزخمـشري األدوات اللغويـة املختلفـة                 وإذا كان هذا  
للكشف عن روائع القرآن الكرمي يف هذا اال ، ومن مث كانت العناية باألسلوب القرآين وجهة النظـر                  

وجـاء بِقَلْـبٍ   مْن خشي الرْحمن بِالْغْيـبِ   :  املفردة وداللتها ، ففي قوله تعاىل     عىنحىت يف حبث م   
 ، وهي لفتـة     )٢٧١("كيف قرن باخلشية امسه الدال على سعة الرمحة         " :  يتساءل الزخمشري    )٢٧٠(مُّنِيبٍ

داللية قوية تستلهم داللة اللفظة مث تتعداها إىل داللة التركيب يف نسق واحد ، فهو اهتمام بداللة اللفظة                  
هذا التساؤل بأن اقتران اخلشية باسم الرمحن الدال        ، وجييب على    ة مث تناسبها وتناسقها مع السياق     للمفرد

للثناء البليغ على اخلاشي ، وهو خشيته مع علمه أنه الواسع الرمحة ، كما أثـىن                " على سعة الرمحة هو     
  .)٢٧٢(" مع أن املخشي منه غائبعليه بأنه خاشٍ

ت يف السياق النحوي    وعلى هذا النحو من االهتمام الداليل وجتنيد اللغة له يسري الزخمشري ، فالنع            
ارد هو وصف يتبع موصوفه يف اعتبارات حمددة إال أن له عند الزخمشري امتداداً داللياً فهو يتوقف عند                  

"  فريى فيه داللة على أن هؤالء املنافقني         )٢٧٣(... مُّسندةٌ خشٌب كَأَنهْم ...  :النعت يف قوله تعاىل   
إذا انتفع به كان يف سقف أو جدار أو         "  ، فإن اخلشب     )٢٧٤(" واخلري   ما هم إال أجرام خالية عن اإلميان      

غريمها من مظان االنتفاع ، وما دام متروكاً فارغاً غري منتفع به أسند إىل احلائط ، فشبهوا به يف عـدم                     
 ، فهو إذاً يستخلص من السياق النحوي داللة معنوية تعمق املعىن القرآين وتثري أبعـاده                )٢٧٥("االنتفاع  

  .يف النفس 

إن الداللة عند الزخمشري تسري يف أكثر إجراءاته اللغوية إن مل تكن كلها فهو حياول اكتشاف ما                 
 بِضر اللَّه أَرادنِي إِنْ اللَّه دون من تْدعونَ ما أَفَرأَْيتم ...  :وراء املعىن الظاهر ، فيتساءل يف قوله تعاىل       
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אF١٠٤٧E 

אא 

אW٤ 

אF١١٠٩E 

אא 



٧٩ 

ليخلص إىل أنه جـاء ـذا      ) ممسكات(و) كاشفات( عن سرّ تأنيث     )٢٧٦(... هضر كَاشفَات هن هلْ
 كمـا أن    وةألن األنوثة من باب اللني والرخـا      ... ليضعفها ويعجزها زيادة تضعيف وتعجيز      " التأنيث  

اإلناث الاليت هن الالت والعزى ومناة أضـعف ممـا          : الذكورة من باب الشدة والصالبة ، كأنه قال         
  . )٢٧٧("وأعجز تدعون هلن 

فإنـه يف   ،  وإذا كان الكشاف قد أثار جدالً عنيفاً بني من بعده حول طريقته يف تداول التفـسري                 
الوقت ذاته قد أثار نشاطاً يف ميدان التفسري ، ففتح باباً واسعاً الستخدام املعطيات اللغوية املختلفـة يف                  

  .تفسري النص القرآين 

  :لتفسريية وخباصة التفسري اللغوي  املصنفات اليت توسعت يف البحوث ا-٣

، وظاهر ي معتمدة عليه يف كثري من حبوثهاوهذه املصنفات وإن مل تكن خمتصة بالتفسري يف األصل فه         
  .فيها استخدام أدوات املفسّر يف معاجلتها للمقاصد املرادة منها 

 ثالني على سبيل تأكيد     بعض املصنفات يالحظ بروز هذا اجلانب فيها ، وميكن التمثيل مب           لِفحني تأم
 هو معجم لغوي اهتم اهتماماً بالغاً بالتفسري القرآين وأدواته وقـد            )ذيب اللغة (هذه احلقيقة ، فكتاب     

وكتايب هذا وإن مل يكن جامعاً ملعاين الترتيـل وألفـاظ           : " يف مقدمته إذ قال      )٢٧٨(صرح ذا األزهري  
كتاً من غريبها ومعانيها غري خارج فيـه عـن مـذاهب            السنن كلها ، فإنه حيوز مجالً من فوائدها ، ون         

، وحبسبنا أن مـا أحـصاه       ) ٢٧٩(..."املفسرين ومسالك األئمة املأمونني من أهل العلم وأعالم اللغويني        
الدكتور مساعد الطيار من األقوال التفسريية اليت عزاها للفراء والزجاج وحدمها أكثر من ألف وثالمثائة               

  .ثرائه بقضايا التفسري اللغوي  ، وهذا يدل على )٢٨٠(قول
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وأما ابن القيم وهو املثال الثاين فقد اشتهر بنفسه الطويل يف حبوث التفسري خالل مصنفاته وحبسبنا                
 الذي انصب يف أكثره على فوائد لغوية وداللية يف القرآن الكرمي كما أن له كتاباً                )بدائع الفوائد (كتابه  

مثال القرآن ومها أعلق بالتفسري ، وتفسرياً لسورة الفاحتة ، هـذا إىل             يف أقسام القرآن الكرمي وآخر يف أ      
اجتمـاع  ( أطال فيها نفسه مثـل       جانب كتبه األخرى اليت عرض فيها لتفسري آيات من كتاب اهللا            

اللَّه نور الـسماوات   : ، وحبسبنا أن تفسريه لقوله تعاىل     وغريها) وشفاء العليل ( ،   )اجليوش اإلسالمية 
  . )٢٨٢( شغل يف اموع الذي مجعه بعض الباحثني أربع عشرة صفحة)٢٨١(...والْأَْرضِ 

ومن مث ميكن القول بأن املعاجم اللغوية وبعض املصنفات يف قضايا شرعية بذل فيها مصنفوها جهداً        
  .ال ينكر يف تفسري بعض آيات القرآن الكرمي وكان التفسري اللغوي دعامة أساساً يف اجتاههم 

ويعد كتاب العني أول معجم مرتب على احلروف اهلجائية كما أنه أول معجم وصل إلينا سواء                 -
 ، وقد   )٢٨٣(تلميذه الليث أضاف إليه أشياء كما يدعي بعض اللغويني        أن  أكان كله من تأليف اخلليل أو       

آن الكرمي مثـل    اخلليل فيه الكثري من ألفاظ القرآن الكرمي بالتفسري يذكر أحياناً موضعها من القر            ول  تنا
أي يسبق ويعجـل     " )٢٨٤(قَالَا ربنا إِننا نخاف أَن يفْرطَ علَْينا أَْو أَن يطْغى          : يف قوله تعاىل  ) يفرط(
 ، أو ذكر املفردات دون إشارة إىل موضعها من القـرآن            )٢٨٦("يريد رباط اجلهاد    ) " ورابطوا( ،   )٢٨٥("

  . )٢٨٨("العهن املصبوغ ألواناً من الصوف " ، ) ٢٨٧(" إتياا مس املرأة ومماستها: " الكرمي مثل 
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كتفريقـه بـني    ،  وهو ال يغفل التعريج على القضايا الداللية كالفروق اللغوية إذا استدعى األمر             
جنف : ، تقول   امليل يف الكالم ويف األمور كلها     اجلنف  : " يف وكالمها يف القرآن الكرمي قال     اجلنف واحل 

يف حكمه ، وهو شبيه باحليف إال أن احليف من احلاكم خاصة واجلنف عام ، ومنـه  فالن علينا وأجنف   
 لِّـإِثْمٍ  متجـانِف  غَْيـر...  ز وقوله جل وع   )٢٨٩(... جنفًا مُّوصٍ من خاف فَمْن  : قول اهللا   

...)از اللغوي يف        )٢٩١(" أي متمايل متعمد   )٢٩٠ازي للداللة كإجرائه اقوله تعاىل   ، وكذلك االنتقال ا 
 :وي فَهف ةيشع ةياضر)فهو يستخدم القانون الداليل الذي جتده عند من بعده مـن اللغـويني              )٢٩٢ 

: ورمبا أدخلوا الفاعل على املفعول إذا جعلوه صاحب ذلك الوصف كقـوهلم             : " واملفسرين وهو قوله    
 ، واخلليل يف هذا كله يعتمد       )٢٩٣("ي مرضيةً   أ) راضية عيشة في: (وقوله  ... أمر عارف أي معروف     

ر العـريب ،    على حمصوله الواسع من علوم العربية واألدب فهو يكثر االحتجاج على معاين القرآن بالشع             
 أي  )٢٩٥(آن حميمٍ ... :   بأا سخنة ، وقوله       )٢٩٤(تْسقَى مْن عْينٍ آنِية   : ففي تفسري قوله تعاىل   
  :شهد بقول العباس بن مرداس قد انتهى حره ، يست

  عـ وساط كابٍقعنا والنسياف          بأَوةًن ع مكةَينا مع املهدئْجِف

  )٢٩٦(اقعن فو من دم اجلَ وآٍنمحيم    ها      تون ميغش ي واخليلُعالنيةً

 وإِنـا  : عاىلظة القرآنية فيذكر يف قوله ت     كما يالحظ اهتمامه بدور القراءات يف توجيه داللة اللف        
دون ،  حاذرون باأللف على صفة الفاعل ومعناهـا مـستع         : األوىل،   قراءتني   )٢٩٧( حاذرونَ لَجميٌع
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 :   ، ويف قوله تعاىل       )٢٩٨(إنا خناف شرهم  : ذفها على صيغة الصفة املشبهة ومعناه       حذرون حب : والثانية
... دبعو الطَّاغُوت ...)٢٩٩(     يسرد سبعة أوجه لل   و: فالعامة تقرأ " رها وجهاً وجهاً،    قراءة ويفس) عبد

عبـد  (ضرب عبد اهللا ، و    : كما تقول   ) عبد الطاغوت (عبد الطاغوت من دون اهللا ، و      :  أي   )الطاغوت
عبـاد  : معناه  ) عبد الطاغوت (فقُه الرجل وظرف ، و    : أي صار الطاغوت يعبد كما تقول       ) الطاغوت  

فجـرة  : أرادوا عبدة الطاغوت ، مثل      ) عبد الطاغوت (ركَّع وسجد ، و   : قول  الطاغوت ، مجع كما ت    
  .)٣٠٠("مجاعة) عبد الطاغوت(ضارب الرجل ، و: كما تقول ) عابد الطاغوت(و...وكفرة ، فطرح اهلاء

ولعل هذا اهود اللغوي وتوظيفه يف تفسري القرآن الكرمي يف معجم العني كان منارة للسائرين بعد                
ولعل األزهري صاحب ذيب    ،  ليل إذ جعلوا تفسري آيات القرآن نصب أعينهم يف تصنيف معامجهم            اخل

اللغة من أكثر أصحاب املعاجم عناية بتفسري آيات القرآن الكرمي ، وقد بث يف معجمه امللكات اللغوية                  
  .مر آنفاً املتعددة استعانة ا على التفسري اللغوي للقرآن الكرمي الذي زخر به معجمه كما 

ومن املالحظ على تفسري األزهري للفظة القرآنية التوسع يف بيان معناها وعدم االكتفاء مبجرد ذكر               
 )٣٠١(...فَلْيْمدْد بِسببٍ إِلَى السماء ثُـم ليقْطَـْع         ...: املرادف يف أكثر املواضع ، ففي قوله تعاىل         

إال أنه ال يقنـع مبجـرد       . مث ليختنق  : ) ثُم ليقْطَْع    ( : حيكي إمجاع املفسرين على أن تأويل قوله تعاىل       
إىل شـرح   "املرادف حلاجة التعبري إىل إيضاح وافتقار التركيب إىل بيان فهذا التعبري القرآين حمتاج عنده               

لل من كان يظن من الكفار أن اهللا ال ينصر حممداً حىت يظهره على امل             : يزيد يف بيانه ، واملعىن واهللا أعلم        
والسبب احلبل يشتده املختنـق إىل      ) فليمدد بسبب إىل السماء   : (كلها فليمت غيظاً ، وهو تفسري قوله        

ليمد احلبل مشدوداً بوتره حىت يقطع حياته ونفسه        : أي  ) مث ليقطع (سقف بيته ومساء كل شيء سقفه ،        
  .)٣٠٢("خنقاً 
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 حتكم الداللة ، مبتغياً إظهار املعـىن        وال يترك األزهري ما ميكنه من الظواهر والقوانني اللغوية اليت         
القرآين على أساس هذه الظواهر والقوانني ، فهو يلجأ إىل قوانني الفروق اللغوية بناًء علـى اسـتعمال                  

 بعد أن ذكر كالم أئمة اللغة يف معىن البكم وبعضهم يعده مبرتلـة              سالعرب كتفريقه بني األبكم واألخر    
 الذي خلق ال نطـق لـه        س، فاألخر  واألبكم فرق يف كالم العرب     سوبني األخر : " فإنه  يقول     ساخلر

  . )٣٠٣("كالبهيمة العجماء واألبكم الذي للسانه نطق وهو ال يعقل اجلواب وال حيسن وجه الكالم 

ومما يظهر من وسائل األزهري يف تفسريه للنص القرآين اهتمامه باالنتقال اازي لداللة األلفـاظ               
  :    الشيء هنا وهنا، ومنه قول لبيدتطلُّب"مللمس باليد واملراد فإذا كان أصل اللمس هو ا

لْ يماَألس حالسيف م زِنه     بِليدياملُه كاليهودي ٣٠٤( "لّص(.  

  وقد نقـل     )٣٠٥(...أَْو الَمْستم النساء  ...: فإن اللمس يكون كناية عن اجلماع يف قوله تعاىل          
ومما يستدل بـه    : "بل استدل على صحتها فهو يقول       عباس ووافقه عليها    األزهري هذه الداللة عن ابن      

       زوجاء رجل إىل النيب     . هي ال ترد يد المس    ،  نُّ بالفجور   على صحة قوله قول العرب يف املرأة ت  فقال 
  ا ال ـ ، أراد أ)٣٠٦()إن امرأيت ال ترد يد المس فأمره بتطليقها(: 

   .)٣٠٧(" عن نفسها ترد عن نفسها كل من أراد مراودا

لقد كان التفسري اللغوي وسيلة واضحة عند أصحاب املعاجم من املتقـدمني وتنـاولوه بأبعـاده                
وجماالته اليت سبقت اإلشارة إليها وكان األزهري مثاالً للتوسع يف استخدام هذا التفسري واعتماد ملكاته               
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طاعوا أن يثبتوا دعائم التفسري اللغوي ملـن        املتعددة ، واملراد أن هؤالء املتقدمني من أصحاب املعاجم است         
فال غرابة أن جتد هذا اللون من التفسري مبثوثاً يف معاجم مثل الصحاح للجـوهري ، وتـاج                  ،  بعدهم  

  .العروس للزبيدي وغريها من املعجمات املوسعة اليت تعرضت آليات القرآن الكرمي بالشرح والتفسري 

وطال نفسهم يف معاجلة اآليـات      ،  صنفني بقضايا التفسري    وغري أصحاب املعاجم اهتم كثري من امل      
إما على سبيل ضرب األمثال يف مصنفام وإما على سبيل مناقشة خمالفيهم يف مسائل الفقه أو                ؛  القرآنية  

االعتقاد أو غريها من املسائل اليت وقع اخلالف فيها بني العلماء ، ولعل من أوضح األمثلة على هـؤالء                   
ذين شغلت حبوثهما يف التفسري يف طوايا مصنفاما        لإلسالم ابن تيمية وتلميذه ابن القيم ال      املصنفني شيخ ا  

حيزاً كبرياً حدا بالباحثني أن يهتموا بإفراد تفسريمها لآليات القرآنية يف جملدات مستقلة ، فجمع الدكتور   
 ، وجمع تفسري ابن القيم    )٣٠٨()دقائق التفسري (اجلليند حبوث ابن تيمية يف التفسري يف أربع جملدات مساها           

بعنوان التفسري القيم للشيخ حممد أويس الندوي يف جملد واحد ، والثانية            لآليات القرآنية مرتني ؛ األوىل      
ويف هذا دليل واضح علـى  . بعنوان بدائع التفسري وقد مجعه ورتبه يسري السيد حممد يف مخسة جملدات       

  . ثراء حبوث الشيخني يف تفسري القرآن الكرمي

ولعله مل يترك أداة من أدوات التفـسري إال         ،  أما ابن تيمية فبحوثه يف التفسري ثرية ومتعددة املناحي          
 ، ومن أمهها التفسري اللغوي ، ورمبا أعان على ثراء هـذه البحـوث               )٣٠٩(استخدمها يف هذه البحوث   

أثر هذا اجلو يف مـصنفاته      التفسريية عنده جو املناظرة وخمالفة املخالفني له من خمتلف الطوائف وظهور            
اليت حيتج ـا يف مـواطن        –فليس من املستغرب أن يبذل ابن تيمية يف تفسريه لآليات القرآنية            ،  قاطبة  

 جهداً كبرياً يتعمق فيه دالالا ويتذرع فيه باألدوات املتاحة          –الرتاع أو ميثل ا على صحة ما ذهب إليه          
  .له وهي كثرية 

خيالفهم يف تعريفهـا فهـم       -وإن وافق املناطقة على أقسام الداللة        -ة  ومن الواضح أن ابن تيمي    
 وهو تعريف يغلب عليه طابع احلد املنطقـي         )٣١٠("داللة اللفظ على متام ما وضع له        : " يعرفوا بقوهلم   
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 أكثر من طابع النظر يف االستعمال ومن مث كانت عناية ابن تيمية بدور املتكلم يف استعمال اللفظ وداللته                 
، وداللة التضمن داللة اللفظ على      ى مجيع املعىن الذي عناه املتكلم     فداللة املطابقة هي داللة اللفظ عل     " ،  

ما هو داخل يف ذلك املعىن ، وداللة االلتزام داللة اللفظ على ما هو الزم لذلك املعىن خارج عن مفهوم                    
إال أنـه   ،   )٣١٢( هادي الشجريي  .ناطقة د وقد سبق الباحث إىل التنبه ملخالفة ابن تيمية امل         . )٣١١("اللفظ  

جيب الفرق بني ما وضع له اللفـظ ،         " ينبغي إضافة أن للداللة عند ابن تيمية ثالثة مستويات ميثلها قوله            
  :  فهذه املستويات هي )٣١٣("وبني ما عناه املتكلم باللفظ ، وبني ما حيمل املستمع عليه اللفظ 

  .مستوى الداللة الوضعية  -١

  . الداللة باعتبار املتكلم واستعماله وقصده يف هذا االستعمال مستوى -٢

  .مستوى الداللة باعتبار السامع وفهمه للمراد من اللفظ  -٣

ن تيمية به ،    ــ هادي الشجريي مل يشر إىل املستوى الثالث مع تصريح اب          .وعلى الرغم من أن د    
ألن ابن تيمية اعترب ما حيمل املـستمع        ،  خالف  فإن هذا املستوى له أمهيته يف تأصيل قضية عذر اتهد امل          

عليه اللفظ عنصراً من عناصر آثار الداللة ولذلك فهو يعذر اتهدين من السلف واخللف نتيجة فهمهم                
ومل يعلموا أنه بدعة إما  ،  من جمتهدي السلف واخللف قد قالوا وفعلوا ما هو بدعة           " لبعض اآليات فكثري    

وإذا  اتقى الرجل ربه مـا       ... ة وإما آليات فهموا منها ما مل يرد منها          ألحاديث ضعيفة ظنوها صحيح   
 ويف الـصحيح أن اهللا      )٣١٤(...أَْخطَأْنا أَْو نِسينا إِن تؤاخذْنا الَ ربنا...: استطاع دخل يف قوله تعاىل      

تهدين بـسبب    وهذا الكالم واضح يف عذر شيخ اإلسالم لبعض املخالفني من ا           )٣١٥()قد فعلت (: قال  
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محلهم لبعض اآليات على ما مل يرد منها ، وهو واضح الداللة على أن مراد املتكلم ومقصوده شـيء ،                    
  .ومحل السامع وفهمه للفظ املتكلم شيء آخر وكالمها معترب يف بعض الوجوه

ال الداللـة   ومن أهم املباحث الداللية اليت نعثر عليها يف التفسري اللغوي عند ابن تيمية مباحث انتق              
أليس الـصالة  : فإن قيل " ة إىل الداللة الشرعية     وتطورها خصوصاً يف االنتقال الداليل من الداللة الوضعي       

قد اختلـف العلمـاء يف ذلـك        : ناواحلج والزكاة معدولة عن اللغة مستعملة يف غري مذهب أهلها ؟ قل           
ا وليست منقولة إال أا زيد فيها أمور أا مقررة على استعمال أهل اللغة ومبقاة على مقتضيا والصحيح  

...")٣١٦(  

والنقل إمنا حيتاج إليـه     "فهو يقرر وجود النقل الداليل من الوضع اللغوي إىل االستعمال الشرعي ،             
إذا أحدث الشارع معاين مل تكن العرب تعرفها مثل الصالة والزكاة والتيمم ، فحينئذ حيتاج إىل النقـل                  

قد أكسب  "يس معناه نقالً كلياً عن مسمياا اللغوية ، وإمنا معناه أن الشارع              ، إال أن هذا النقل ل      )٣١٧("
الشارع يتصرف يف اللغة    "، وذلك أن    )٣١٨("دالالت إضافية بالتخصيص أو بغريه    املدلوالت اللغوية األوىل    

 ، )٣١٩("تصرف أهل العرف ، يستعمل اللفظ تارة فيما هو أعم من معناه يف اللغة وتارة فيما هو أخص                   
األلفـاظ  "ويظهر من ذلك موقف ابن تيمية من النقل الداليل يف األلفاظ الشرعية اليت مساها ابن فارس                 

فهو نقل ال مبعىن نقل الداللة الوضعية كلية وإمنا بدخول التخصيص أو التعميم عليها              ،   )٣٢٠("اإلسالمية  
.  

 معرفة دالالت األلفاظ ، من      وعموماً فإن اهتمام ابن تيمية بالبحث الداليل ناتج عن إميانه بوجوب          
ومعرفة حدود األمساء واجبة ألنه ا تقوم مصلحة بين آدم يف النطق الذي جعله اهللا رمحة                : " خالل قوله   
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، فهذه احلدود هي الفاصلة املميزة بني ما  كتبه من األمساء كاخلمر والربا     هلم السيما حدود ما أنزل اهللا يف      
  .)٣٢١("سم وما دل عليه من الصفات وبني ما ليس كذلك يدخل يف املسمى ويتناوله ذلك اال

لقد مشلت البحوث اللغوية يف تفسري ابن تيمية لآليات القرآنية مباحث متنوعة من الداللة سواء يف                
فقد تعرض لدالالت   ،  اللفظة أو يف األسلوب أو يف التركيب وهي أوسع من أن حتيط ا جزئية يف حبث                 

كما تعرض لدالالت الصيغ فعليـة وامسيـة        ،  فهام والقسم والقصر وغريها     األساليب كاالستثناء واالست  
  .والفروق االشتقاقية ، وأكتفي مبثالني لبحثه يف دور الداللة يف امليدان البالغي 

 لَا يثْرِب أَْهلَ يا مْنهْم طَّائفَةٌ قَالَت وإِذْ : تعاىل  قوله  ففي  ،  سر اختيار القرآن الكرمي للكلمة       -١
قَاموا لَكُْم مفَاْرجِع ...)قام بضم امليم       )٣٢٢يتعرض ابن تيمية لسر اختيار القرآن الكرمي للمصدر امليمي م 

نفي املُقام ا أبلغ من نفي املَقام وإن كان قد قرئت           " بفتح امليم،ويعلل ذلك بأن     ) مقام(ألن اسم املكان    
  .  )٣٢٣("ه؟ـقيم ببالضم أيضاً فإن من مل يقدر أن يقوم باملكان فكيف ي

قُل لِّلْمخلَّفني من الْأَْعرابِ ستْدعْونَ إِلَى قَْومٍ أُْولي بأْسٍ          : حذف الفاعل ، ففي قوله تعاىل        -٢
 يلحظ ابن تيمية داللة حلذف الفاعل وبناء اجلملة ملا مل يـسم             )٣٢٤(...شديد تقَاتلُونهْم أَْو يْسلمونَ     

ـ         " لة العموم والشمول فهو عنده      وهي دال ،  فاعله    إىل  مكالم حذف فاعله فلم يعين الفاعل الـداعي هل
القتال فدل القرآن على وجوب الطاعة لكل من دعاهم إىل قتال قوم أويل بـأس شـديد يقـاتلوم أو           

وم عمر دعاهم إىل قتال فارس والر     كذلك  و... يسلمون ، وال ريب أن أبا بكر دعاهم إىل قتال املرتدين            
   ، واآلية وعثمان دعاهم إىل قتال الرببر وحنوهم

  .)٣٢٥("تتناول هذا الدعاء كله

على الرغم من تقدم عـصره      " ومن خالل ما سبق يظهر دور ابن تيمية يف التفسري اللغوي إذ كان              
 ،  )٣٢٦("كان سباقاً إىل حبث كثري من األفكار اللغوية اليت اشتهرت يف العصر احلديث وكأـا وليدتـه                  
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، ا يعين أن البحث اللغوي والبالغي قد نضج عند ابن تيمية وكان له أثره فيمن خلفه من العلمـاء                    وهذ
  .وخباصة تلميذه ابن القيم 

فقد توسع العالمة ابن القيم يف اعتماد التفسري اللغوي للقرآن الكرمي حىت ال يكاد باب من أبـواب      
قف عليه وتوسل به يف تفسريه آليات القرآن الكرمي         اللغة والداللة يف فروع البحث اللغوي املختلفة إال و        

، وليس هذا غريباً على مكانة ابن القيم اللغوية ، فمترمجوه يكادون جيمعون على تصدير تعريفهم بـه                  
وكان : "مبكانته اللغوية أو جعل هذه املكانة ميزة بارزة ملعارفه ، فيوجز ابن رجب جهده اللغوي بقوله                 

  . )٣٢٧("وبالعربية وله فيها اليد الطوىل ... اري فيه فاً بالتفسري ال جيرعا

ن األئمة  م) "بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة       (وجعله السيوطي من أعالم النحاة فذكره يف        
  . )٣٢٨(" والعربية (*)الكبار يف التفسري واحلديث والفروع واألصول

هذا االجتاه الواضح يف ثقافتـه ويف       ومصنفات ابن القيم اليت ختصصت يف اجلانب اللغوي تدل على           
  :جهده ومن أمثلتها 

  .التبيان يف أقسام القرآن  -١

  .اإلجياز يف ااز  -٢

  .تفسري أمساء القرآن الكرمي  -٣

  .شرح نكت احلماسة  -٤

  . )٣٢٩(الفوائد املشوّق إىل علوم القرآن إن صحت نسبته إليه -٥

رياً لغوياً للقرآن الكرمي ، ولعل من أجل هذا صدره ناسخه            يف أغلبه تفس   )بدائع الفوائد (ويعد كتابه   
قال الشيخ اإلمام العامل العالمة األوحد البارع ، أوحد الفضالء وقدوة العلماء وارث األنبيـاء               : " بقوله  
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  فجعل )٣٣٠("...د اهللا ـشيخ اإلسالم مفيت األنام اتهد املفسر ترمجان القرآن ذو الفوائد احلسان أبو عب      
  ." املفسر ترمجان القرآن "ظهر صفاته العلمية أ

من  * قُلْ أَعوذُ بِرب الْفَلَقِ : ي قوله تعاىل ـفقد اهتم ابن القيم باملباحث اللغوية يف تفسريه ، فف     
  لَقا خم رش)لتتوافق معنوياً وبالغياً مع معـاين     ) الفلق( يعتمد ابن القيم حبثاً لغوياً عميقاً يف داللة          )٣٣١ 

  :السورة مجلة فيذكر هلا داللتني 

  .داللة خاصة وهي الصبح  : األوىل 

   . )٣٣٢(داللة عامة وهي اخللق كله : والثانية

ظهـور  الصبح الذي هو مبـدأ  ) الفلق" (فيجعل الداللة اخلاصة تتوافق مع معاين السورة مجلة بأن          
أوي كل خبيث وكل مفسد وكل      النور ، وهو الذي يطرد جيش الظالم وعسكر املفسدين يف الليل ، في            

لص وكل قاطع طريق إىل سرب أو كن أو غار، وتأوي اهلوام إىل أحجرا والشياطني الـيت انتـشرت                   
بالليل إىل أمكنتها وحمالِّها ، فأمر اهللا عباده أن يستعيذوا برب النور الذي يقهر الظلمة ويزيلـها ويقهـر        

  . )٣٣٣("عسكرها وجيشها 

ـ      عقاً فَ لَأن اخللق كله فلق ، وذلك أن فَ       " مثل يف   وأما الداللة العامة فتت    ض بلٌ مبعىن مفعـول ، كقَ
ب وقَ لَوسص مبعىن مقبوض ومسلوب ومقنوص ، واهللا        ن        فالق اإلصباح وفالق احلب والنوى وفـالق 

األرض عن النبات واجلبال عن العيون والسحاب عن املطر واألرحام عن األجنة والظالم عن اإلصـباح                
  .وجه املناسبة واضح يف أم أمروا أن يستعيذوا برب اخللق من شر اخللق  ، و)٣٣٤("

ويكفـي أن   -وهو واسع  -واستقصاء مثل هذه البحوث يف هذا املوضع ليس من شأن البحث   -
حديثه عن الفروق اللغوية ال يكاد خيلو منها كتاب من كتبه ، بل قد عزم على أن يصنع كتاباً كبرياً يف                     
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ولعل إن ساعد القدر أن     ،  وهذا باب من الفروق مطول      : " ذكر يف كتاب الروح بقوله       هذا الشأن كما  
  . ، فقد تنوعت قضايا الداللة من اشتقاق واشتراك وتضمني وغري ذلك )٣٣٥("نفرد فيه كتاباً كبرياً 

  : ولعل من األمثلة على حبوثه اللغوية يف باب الداللة 

  :  من مسائل االشتقاق -١

خلالص الشيء من الغـش والـشوائب       )  نَ ص ح  (أصل مادة   " توبة النصوح فإن    حبثه اشتقاق ال  
  . )٣٣٦("الغريبة وهو مالق يف االشتقاق األكرب لنصح إذا خلص 

  :  من مسائل التضمني -٢

، واملراد بالتضمني أن يضمن     )٣٣٧("ذه اللغة العظيمة الشأن وجزالتها    من جاللة ه  "يرى أن التضمني    
وذلك ألن ظاهر السياق يقتضيه ملالحظة تعديه يف األصل حبرف غـري احلـرف              ،   الفعل معىن فعل آخر   

جيعلون أحد احلرفني مبعىن اآلخر ، وأمـا        " الذي تعدى به يف السياق، وطريقة ظاهرية النحاة عنده أم           
العربية فال يرتضون هذه الطريقة ، بل جيعلون للفعل معىن مع احلرف ومعـىن مـع غـريه ،                   أهل  فقهاء  
 ، ومعىن ذلك أم     )٣٣٨("ظرون إىل احلرف وما يستدعي من األفعال فيشربون الفعل املتعدي به معناه             فين
، وهذه قاعدة شـريفة جليلـة املقـدار         عل ، ال يقيمون احلرف مقام احلرف      يضمنون الفعل معىن الف   " 

  . )٣٣٩("تستدعي فطنة ولطافة يف الذهن 

 يأْتي اللّه بِقَْومٍ يحبُّهْم ويحبُّونه أَذلَّة علَى الْمْؤمنِني          فَسْوف ...  :ومن تطبيقات ذلك قوله تعاىل    
...)ـ   )٣٤٠ ، وطريقة ابن القيم ، ال تقبل إقامـة احلـرف           ) على(وليس بـ   ) الالم( فالذلُّ يتعدى بـ

" معنـاه   ف) علـى (، معىن آخر يصلح معه التعدية بـ        ) أذلة(، وإمنا طريقته تضمني     ) الالم(مقام  ) على(
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 ،  )٣٤١() "على(هذا املعىن عداه بأداة     ) أذلة(أرقاء ، رمحاء مشفقني عليهم ، عاطفني عليهم ، فلما ضمن            
فإن السماع يتعدى بنفسه ال باحلرف ولذلك يرى ابن القيم أن           ) وفيكم مساعون هلم  : (ومنه قوله تعاىل    

  .ضمّن معىن مستجيبني ) مساعون(

  : قرآين من مسائل دقة التعبري ال -٣

 يفسّر ابن القيم السّر يف      )٣٤٢(... أَْرضعْت عما مْرضعة كُلُّ تذْهلُ ترْونها يْوم : يف قوله تعاىل    
، معتمداً علـى الفـروق      ) تاء(مع أن املرأة اليت ترضع ولدها تسمى مرضعاً بغري          ) مرضعة(اختيار لفظ   

ملرضعة من ألقمت الثدي    املرضع من هلا ولد ترضعه ، وا      : " ول  اللغوية وعلى داللة اللفظة يف السياق فيق      
ـ        ، )٣٤٣("للرضيع   فإن املرأة  " يف اآلية أبلغ من التعبري باملرضع،     ) املرضعة( وخيلص من هذا إىل أن التعبري ب

م تذهل عنه   ـ، فإذا التقم الثدي واشتغلت برضاعه ل      لرضيع إذا كان غري مباشر للرضاعة       قد تذهل عن ا   
  . )٣٤٤("ر هو أعظم عندها من اشتغاهلا بالرضاعإال ألم

  : من مسائل النحو ودالالت اإلعراب  -٤

 ، خيتار ابن القـيم      )٣٤٥(الْمْعتدين يحبُّ الَ إِنه وخفْيةً تضرُّعا ربكُْم اْدعواْ : ففي قوله تعاىل    
ملفعول املطلق واملفعول له ، ووجـه       على احلالية مرجحاً هذا الوجه على وجه ا       ) تضرعاً(إعراب املصدر   

وهـذا ال يكـون يف      اختياره أن يكون املصدر حاالً أنه جيمع بني تقييد هيئة الدعاء وتقييد هيئة الداعي               
ـا  فاملقصود تقييد املأمور به بتلك الصفة ، وتقييد املوصوف الذي هو صاحبها             " ،  الوجهني اآلخرين 

ألن يكون صفة للفاعل وصفة للفعل املأمور به ، فتأمل هـذه            فأتى باحلال على لفظ املصدر لصالحيته       
اذكر ربك تضرعاً فإنك تريد اذكره متضرعاً إليه واذكره ذكر تضرع فأنـت             : النكتة ، فإنك إذا قلت      

  .  )٣٤٦("مريد لألمرين معاً 
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ـ                 عها وهذا التعليل واضح يف أن ابن القيم ينظر إىل اإلعراب بعني داللية ختتار أدق الدالالت وأوس
  .وأوالها باملعىن وأنسبها له 

ولعل هذه اإلطاللة العجلى على دور التفسري اللغوي يف ثقافة األمة وأمهيته باعتبـاره أداة ال غـىن          
عنها يف تفسري القرآن الكرمي ، لعل هذه اإلطاللة ترشد إىل املكانة اليت احتلها هذا التفـسري يف تـراث                    

 مل يكن بدعاً حني جعل التفسري اللغوي أداة         الطاهر بن عاشور  أن  املفسرين ، وتلمح يف الوقت نفسه إىل        
من أهم األدوات يف تفسريه التحرير والتنوير ، وإن كان قد توسع فيه كماً وكيفاً ، وأتى فيه ببـدائع مل                     

   .تعتمد فقط إفادته من جهد السابقني وإمنا كان لشخصيته وخرباته اليد الطوىل يف إبرازها 
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فاملالحظ ملن يطالع صفحات من تفسري ابن عاشور كثرة الوقفات اللغوية ، ووفرة االستـشهادات      
، وليس هذا مـستغرباً     والتراكيب على أسس لغوية وداللية    على املعاين وطول النفس يف معاجلة األلفاظ        

ن عاشور مع اهتماماته اللغوية تصنيفاً وحتقيقاً ومباحثـة كمـا           على شخصية علمية يف عمق شخصية اب      
  .تشهد بذلك مؤلفاته من كتب ومقاالت 

فيلحظ املتتبع تركيز ابن عاشور على االستعمال العريب لأللفاظ واألسـاليب وتكـرر العبـارات               
لنفي للداللة على   الصرحية يف ذلك عنده ، إما بصيغ اإلثبات لوجود هذا املعىن يف كالم العرب أو بصيغ ا                

  :عدم وجوده ، وإمنا يصنع ذلك عامل متثبت له معرفته الواسعة بكالم العرب وطرائقه 

للتعبري عـن الـشريعة     ) السبيل(فمن أمثلة النوع األول تعليقه على استعارة القرآن الكرمي لفظة            -
وهو الفوز اخلالد   ها إىل املطلوب،     االستعارة إلبالغ  وهو املعبر عنه بالسبيل على وجه     " الربانية يف مجلتها،    

  .)٣٤٧("وهي استعارة متكررة يف القرآن ويف كالم العرب ، كإبالغ الطريق إىل املكان املقصود للسائر 

ومل يذكروا أنه مستعمل يف     ... والفلك فسره أهل اللغة بأنه مدار النجوم        " : ومثال الثاين قوله     -
  . )٣٤٨("ظين أنه من مصطلحات القرآن هذا املعىن يف كالم العرب ، ويغلب على 
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وهذه التعبريات وحنوها تشعر باحملصول اللغوي عند ابن عاشور ، ذلك احملصول الذي سنرى آثاره               
  :يف الفصول القادمة ألنه حمصول يعتمد على دعامتني 

سعة املعارف اللغوية اليت أكسبه إياها طول التفتيش يف كتب اللغة من معـاجم وأشـعار           : األوىل
  .وشروح وغريها 

جعله يتعامل مع هذه املعارف تعامل املستفيد والناقد        ،  ملكة حادة ووعي تام ملا يستوعبه        : والثانية
معاً ، وعباراته يف حبوثه تدل على وجود هاتني الدعامتني طالت هذه البحوث أم قصرت ، ولعل مـن                   

الم العرب ، والذي يهمنا أن ننقـل        وداللتها على الكثرة يف ك    ) كل(األمثلة على ذلك حبثه حول كلمة       
منه الفقرة األخرية اليت تعد تلخيصاً ملا وصل إليه بعد تقليب الكثري من املصادر ، وتعد يف الوقت نفـسه                  

يف معىن الكثري يوجب إثبات     ) كل(ال جرم أن كثرة استعمال      " تعبرياً عن ثقته مبا وصل إليه ، وهي قوله          
) وقد جاء استعمال كل مبعىن بعض ضـد       : (قتضي إصالح قول القاموس     لغة وي هذا املعىن يف دواوين ال    

، ويزاد ذلك أيضاً يف املستدركات على لسان العرب وتاج العروس وتـذكر لـه               )ومبعىن الكثري   (بقولنا  
  .)٣٤٩("شواهد على طريقة لسان العرب والتاج 

نده ولكن أيـضاً لتبـين      ومن مث فهو يتعمق أصول الكلمات ليس رد معرفة داللتها وهو كثري ع            
حقيقـة  " وهي مبعىن تطردان يرى أن      ) تذودان(االستعمال احلقيقي واازي للفظ ، ففي تعرضه للفظة           

ذُدت النـاس إال جمـازاً      : الذود طرد األنعام عن املاء ، ولذلك مسوا القطيع من اإلبل الذود ، فال يقال              
  .)٣٥٠(")وام عن حوضييذادنّ أقلَفَ(: ، ومنه قوله يف احلديثمرسالً
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وإىل جانب التعمق يف أصل الكلمة يتميز ابن عاشور بالتعمق يف الفرق اللغوي للعرب ففي قولـه                 
يعقد على العرف العريب يف إطالق لفظ        )٣٥١(... الْأَْيمنِ الْوادي شاطئ من نودي أَتاها فَلَما: تعاىل

 جعل القبلـة    منعلى ميني املستقبل القبلة ، على طريقة العرب         أمين باعتبار أنه واقع     " وذلك أنه   ) األمين(
وعلى ذلك جرى اصطالح املسلمني يف حتديد املواقع اجلغرافية ومواقـع           ... اجلهة األصلية لضبط املواقع     

وهذا هو املالئم   ...  يعين الغريب للجبل ، أي جهة مغرب الشمس من الطور         )  األمين(األرضني ، فيكون    
 وهو هنا يعتمد العرف العريب يف إطالق اللفظ وهو          )٣٥٣( ")٣٥٢() وما كُنت بِجانِبِ الْغْربِي   (لقوله اآليت   

وأمـا  : " أم يعتربون استقبال القبلة يف حتديد اجلهات خبالف ما إذا قُيد بشيء ، وهذا مفهوم من قوله                 
 فإنه مل   )٣٥٤(... الْأَْيمن الطُّورِ جانِب وواعْدناكُْم ...: األمين ملوسى فال يستقيم مع قوله     جعله مبعىن   

،  ، فاملفهوم منها أنه لو أضيف اليمني إىل شخص كان معناه الذي عن ميينه                )٣٥٥("جير ذكر ملوسى هناك     
   .وأما إذا أُطلق فاالعتبار هو مستقبل القبلة 

ـ كر معىن اللفظة وإ   يتميز التفسري اللغوي البن عاشور إذاً باالستفاضة والتوسع فهو ال يكتفي بذ            ا من
، يهتم بتحقيق هذا املعىن كما مر ، وهو يهتم أيضاً بتأكيد الداللة اللغوية للفظة مبا يستطيع من طـرق                    

واجلار هو الرتيـل    : " ففي تفسريه للجار ذي القريب يقول       ،  ولعل النص التايل يعني على فهم هذا األمر         
ـ    بقرب مرتلك ، ويطلق على الرتيل بني القبيلة          اجلار النـسيب   ) اجلار ذي القرىب  (يف جوارها ، فاملراد ب

ـ   اجلار الغريب الذي نزل بني القوم وليس من القبيلة ، فهو جنب أي بعيد ،               ) اجلار اجلنب (من القبيلة وب
هو مصدر ، ولـذلك مل      : ناقة أُجد ، وقيل     : مشتق من اجلانب وهو وصف على وزن فُعل ، كقوهلم           

   :)٣٥٦(لعاء بن قيسيطابق موصوفه ، قال ب
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ال يجوِتجاوِينا مرأبداً           ذو ر مٍحجاوِ أو مربن٣٥٧( ج(   

وفسر بعضهم اجلار ذا القرىب بقريب الدار ، واجلنب بعيدها ، وهذا بعيد ؛ ألن القرىب ال تعرف يف                   
و ) اجلار ذي القـرىب   (مل على تفسري مطلق اجلار مث التفريق بني         ت وهذا النص يش   ) ٣٥٨("القرب املكاين   

ووزا، والتمثيل هلذا الوزن ، واخلالف يف كونـه وصـفاً أو            ) اجلنب(مث اشتقاق لفظة    ) اجلار اجلنب (
مصدراً ، واالستشهاد بالشعر ، واستبعاد أحد التفسريات واالستدالل هلذا االستبعاد ، كل ذلك يف نسق                

  . متضام يستلهم اللغة العربية استعماالً وطريقة وقوانني

وهذه اإلشارات السابقة إىل سعة املعارف اللغوية عند ابن عاشور وعمق نظره يف هذه املعـارف                
جتعل الباحث يف تفسريه ال يستغرب الكم الكبري من املباحث اللغوية والداللية من ترادف وفروق لغوية                

عمال للمصادر املختلفـة  واشتراك وتضاد واشتقاق ودالالت لألساليب اخلربية واإلنشائية املتنوعة مع است  
، ما بني إفادة واستدراك وتعليق ونقد مبا يكفل جتلية املعىن القرآين وبيان دقائقه التعبريية وإعجازه البياين                 

  .ه ــوهو ما سنكل إىل الفصول القادمة بيانه وتفصيل
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الطاهر بن  لتفسري التحرير والتنوير كثرة املصادر اليت أفاد منها         من الظواهر اليت تلفت نظر الدارس       
 ، وتنوعها يف خمتلف العلوم والفنون ذات الصلة بالتفسري ، األمر الذي أدى بعض الدارسـني إىل                  عاشور

 ، على الرغم من تعسر ذلك كما سيأيت         )٣٦٠( ، والعزم على إفرادها بدراسة مستقلة      )٣٥٩(حماولة حصرها 
من الفصل الثالث ، وهذه الوفرة يف املصادر تنم عن ثراء حمصوله الثقايف             ) العزو والتوثق (حث  بيانه يف مب  
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، وعدم قناعته باالسـتنتاجات املتعجلـة أو         العمق يف البحوث اليت يتعرض هلا      وتنوع روافده وسعيه إىل   
  .ليها التحليالت السطحية مهما كلفه ذلك من عناء يف البحث وكثرة يف املصادر اليت يرجع إ

وال شك أن مثة عوامل أسهمت يف تيسري ذلك احلجم الضخم من املصادر اليت تداوهلا الطـاهر يف                  
رمبا كان أوهلا مهته العالية يف الطلب وحرصه الشديد على التحري كما سبقت اإلشارة عند               ،  أثناء حبوثه   

  .) ٣٦١(احلديث عن تكوينه العلمي

بتني األمحدية والعبدلية كان أحد العوامل الرئيـسة الـيت           بفهرسة املكت  – رمحه اهللا    –ولعل اعتناءه   
" يسرت على الشيخ االطالع على هذا القدر الوافر من املراجع يف التفسري وعلوم احلديث واللغة وغريها                 

-١٣٢٢فقد اشتغل بفهرسة املكتبتني يف عمل متواصل ضمن اللجان املتعاقبة على ذلـك مـن سـنة                  
  .)٣٦٢("هـ ١٣٧٨

طاهر مل يقصر جهده يف جمرد الفهرسة ، وإمنا اعتىن مبخطوطات املكتبتني ونظر فيهـا               ويبدو أن ال  
 ، فلم   )٣٦٣("من خمطوط إال وله به أثر من تعليق أو توثيق أو إصالح أو مقابلة               "نظرة باحث وناقد ، فما      

ـ     ومكتبـة  ني تيكتف مبراجعة املطبوع من هذه املصادر بل أفاد من كثري من املخطوطات يف هاتني املكتب
  .)٣٦٤(جده الوزير اليت أهداه إياها

     لع املتأمل على اجلهد الذي بذله يف تقليب املـصادر خمطوطـة            طْولعل التمثيل بأحد هذه املواضع ي
: اسم أحد أصنام العرب فيقول      ) صداء(ومطبوعة من أجل ضبط لفظة من األلفاظ ، فهو يتحرى ضبط            

هلمداىن حمشي الكشاف يف نسخة من حاشـيته املـسماة          بضم الصاد املهملة مضبوطاً خبط ا     ) صداء(و" 
مل أقف على ضبط الدال بالتشديد أو        و .ومنسوخة خبطه ، وبدال مهملة بعدها ألف      ) ح املشكالت يتوض(

               ولست علـى   ،  بالتخفيف ، وقد رأيت يف نسخة من الكشاف خمطوطة موضوعاً على الدال عالمة شد
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١٠٠ 

مهزة كما هو يف نسخ الكشاف وتفسري البغوي ، وكذلك هـو    وبعد األلف    –متام الثقة بصحة النسخة     
ووقع يف نسخة تفسري ابن عطيـة ويف مـروج          . يف أبيات موضوعة يف قصة قوم عاد يف كتب القصص           

الذهب للمسعودي ويف نسخة من شرح ابن بدرون على قصيدة ابن عبدون األندلسي بدون مهزة بعـد                 
  :لي  فمن النص السابق يستخلص ما ي)٣٦٥("األلف 

وإمنـا  ،  اهتمامه باملصادر حىت يف البحوث العارضة كضبط لفظة ليست يف القرآن أو احلديث               -١
 أَتجادلُوننِي في أَْسماء سـمْيتموها      ...  : جاءت يف سياق تفسريه لقوله تعاىل على لسان هود          

  . اآلية )٣٦٦(... أَنتْم وآبآؤكُم

ختلفة من أجل ضبط هذه اللفظة فقد اعتمد علـى مـصادر يف             تنوعت مصادره يف الفنون امل     -٢
  .التفسري واألخبار والتاريخ واللغة 

  .أنه زاوج يف اهتمامه ذه املصادر بني املخطوط واملطبوع على السواء  -٣

وميله إىل التثبت يف ذلك فهو يصف األبيات اليت ذكـرت           ،  عدم تسليمه بصحة كل ما جيده        -٤
  .ويعلق على النسخة املخطوطة من الكشاف بأنه ليس على متام الثقة بصحتها ، ة اللفظة بأا موضوع

خيلص البن عاشور مصدر آخر هو املشافهة عن شيوخه          -مطبوعة وخمطوطة    -وإىل جوار الكتب    
ومن هؤالء الشيوخ جده الوزير وشيخه سامل       ،  الذين مسع حتريرام وتعليقام ورمبا مل تسجل يف كتاب          

  :جب اللذان تكرر نقله عنهما يف تفسريه ، ويكفي ذكر مثال لنقله عن كل منهما أبو حا

١ JאW 
وقد مسعت من شيخنا العالمة الوزير أن الزخمشري ملـا أمت           : " نقل عنه مساعاً يف مواضع منها قوله        

من :  الذين حيضرون املوسم وقال  تفسري الكشاف وضعه يف الكعبة يف مدة احلج بقصد أن يطالعه العلماء           
مباذا فـسرت قولـه     : بدا له أن جيادل يف شيء فليفعل ، فزعموا أن بعض أهل العلم اعترض عليه قائالً                 

  . )٣٦٨(" وأنه وجم هلا )٣٦٧(... الْحج في جِدالَ والَ ... : تعاىل 

            

אאF٨L٢L٢١١ J٢١٢E 

אאW٧١ 

אW١٩٧ 
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أعرض عن جماوبتـه    وأنا أحسب إن صحت هذه احلكاية أن الزخمشري         : " وعلق على ذلك بقوله     
  . )٣٦٩("نه رآه ال يفرق بني اجلدال املمنوع يف احلج وبني اجلدال يف العلـم أل

٢ JאW 
اعتداداً " ة  ـنقل عنه تعليله للمنع من تزويج املسلمة من الكتايب مع إباحة أن يتزوج املسلم الكتابي              

 بأنبياء الكتابية وبصحة دينها قبل النسخ فيوشك أن يكـون           بقوة تأثري الرجل على امرأته فاملسلم يؤمن      
 أضعف منه جانباً ، وأما الكافر فهو ال يؤمن بـدين املـسلمة وال               األ،  ذلك جالباً إياها إىل اإلسالم      

وهذا كان جييب بـه     : " ، وقال معقباً على هذا      ) ٣٧٠("برسوهلا فيوشك أن جيرها إىل دينه لذلك السبب         
  . )٣٧١("امل أبو حاجب عن وجه إباحة تزوج الكتابية ومنع تزوج الكتايب املسلمة شيخنا األستاذ س

 متنوعة وهو يعتصر هذه املصادر ليستخلص منها الفوائـد ويوظفهـا            الطاهر بن عاشور  فمصادر  
التوظيف املالئم للموضع الذي يبحثه ، وإذا كان جمال اللغة والداللة من أثرى ااالت يف تفسري ابـن                  

ز تعاملـه   امة نفسها من كثرة وتنوع ، ومتي      فقد اتسمت مصادره يف هذا اال ذه السمة الع         ،عاشور  
وميكن تقسيم أصناف هذه املصادر اليت اعتمد       ،  معها يف اإلفادة منها باقتناص الفوائد وحسن التوظيف         

  :عليها يف جانب التفسري اللغوي إىل أربعة أقسام هي 

  .مصادره يف التفسري   -١

  .املعاجم اللغوية -٢

  .مصادره يف النحو والصرف  -٣

  .مصادره يف البالغة  -٤
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 فهي أقرب املصادر إىل فنّه ومن مث عرج على          ،وتعد أكثر املصادر ذكراً يف تفسريه وأغزرها فوائد         
البن عطية و   ) احملرر الوجيز (و  ) الكشاف(تفسري  "هي  احلديث عنها يف صدر تفسريه وذكر أمهها عنده و        

 ومـا كتبـه     ، وتفسري الشهاب األلوسي     ،... وتفسري البيضاوي    ،لفخر الدين الرازي    ) مفاتيح الغيب (



١٠٣ 

 وتفسري  ، وما كتبه اخلفاجي على تفسري البيضاوي        ،الطييب والقزويين والقطب والتفتزاين على الكشاف       
... سي من تقييد تلميـذه األيب       ن واملوجود من تفسري الشيخ حممد عرفة التو       أيب السعود وتفسري القرطيب   

ازي ورمبا ينسب   املنسوب لفخر الدين الر   )  زيلدرة التن  (وتفسري اإلمام حممد بن جرير الطربي وكتاب        
  . )٣٧٢("للرازي األصفهاين

 ،ر املنثور للـسيوطي     مثل تفسري ابن كثري والد     ،إال أنه اعتمد على تفاسري أخرى غري اليت ذكرها          
وغريها من كتب التفسري اليت      ،وبعض احلواشي على التفسري مثل حاشية العصام على تفسري البيضاوي           

  :لتفسريية ومن أهم ما اعتمد عليه من مصادره ا، تفسرياً ٣٦ربت على 

  :الكشاف للزخمشري  -١

 ، )٣٧٣( مقدمات كتابه ثناًء عـاطراً      وقد أثىن عليه يف    ،وهو أكثر التفاسري ذكراً وأعالها قدراً عنده        
لـى  عوتكثر إفادته منه يف دالالت األلفاظ والتراكيب وألوان ااز فمن ذلك إشارته إىل تنبيه الكشاف                

وملالحظة هذه النكتة تكرر يف القرآن مثل االلتفات عنـد          ":  فقد قال    نكت االلتفات يف كالم اهللا      
 وهو خيتار قول الكشاف على قـول        ،)٣٧٤(" وهللا دره    ،لكشاف  وقد نبه إىل ذلك يف ا     ... بات  نذكر اإل 

يذكر قول الفراء وابن السكيت واملربد وابن منظور        ) أمشاج(كثري من احملققني أحياناً ففي تفسريه للفظة        
 ، والوجه ما ذهب إليه صاحب الكشاف ":  ويعقب على ذلك بقوله      ،إا صيغة مجع    : بادي  آوالفريوز  

وال يـصح أن يكـون      ] : يعين الزخمشري [قال  ... اش  بهلم برمة أعشار وبرد أك    أن أمشاج مفرد كقو   
  . )٣٧٥("بل مها مثالن يف اإلفراد  ،مجع مشج ) أمشاج(

كما سـيأيت يف  -بل رمبا أثبت قوله لينقده   ،ومل يقتصر رجوعه للكشاف على جمال الفائدة اردة         
 لفائدة تقدمي املسند إليه على اخلرب الفعلي يف قوله تعاىل           ومن أمثلة انتقاده للكشاف ذكره     -الفصل التايل   

:  اتالمعْجمِ وبِالنْم وونَ هدْهتي )٣٧٦(     ي احلُكم  "وقد حصرها يفّد تقوجمر")وأما صـاحب    ، )٣٧٧ 
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 وإمنا رد   ،) ٣٧٨("وبالنجم خصوصاً هؤالء خصوصاً يهتدون      : كأنه قيل " ،الكشاف فجعلها مفيدة للقصر   
  . )٣٧٩("ال يسمح املقام بقصد القصر وإن تكلفه يف الكشاف "زخمشري ألنه قول ال

  :احملرر الوجيز البن عطية  -٢

 ،ـــك ويالحظ كثرة نقله عنه يف جماالت علوم القرآن كأسباب الرتول واملكي واملدين وحنو ذل             
 يْضحكُونَ الْكُفَّارِ من آمنواْ ينالَّذ فَالْيْوم : إال أنه يرجع إليه يف غري هذا مثل نكتة اتصال قوله تعاىل             

)ع املفسرين عدا ابـن     ييف اتصال نظمه مبا قبله غموض وسكت عنه مج        " : فهو يقول      ، مبا قبلها    )٣٨٠
ذلك أن تعريف اليوم بالالم مع كونه ظرفاً منصوباً يقتضي أن اليوم مراد به يوم حاضر يف وقت                   ،عطية  

 ،عني أنه خيرب عن يومه احلاضـر  ت ي،اليوم يكون كذا : تكلم إذا قال    نظري وقت كالم امل   .  نزول اآليـة   
 مث  ، )٣٨١("فليس ضحك الذين آمنوا على الكفار حباصل يف وقت نزول اآلية وإمنا حيصل يـوم اجلـزاء                  

وملا كانت اآليات املتقدمة قد نيطـت بيـوم         : وابن عطية استشعر إشكاهلا فقال      ": أعقب ذلك بقوله    
أ . فاليوم على حكاية ما يقال يومئذ وما يكـون          : ساغ أن يقول     ،ويل يومئذ للمكذبني    القيامة وأن ال  

  . )٣٨٣) (٣٨٢("وهو انقداح زناد حيتاج يف تنوره إىل أعواد. هـ 

  

  :تفسري القرآن العظيم البن كثري  -٣

   وقد كان ابن كثري صاحب ،ر ما يرجع إليه يف جمال الرواية واحلكم على اآلثار ـوأكث
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ومن أمثلة إفادته منه حكمه على األثر املروي أن أبا بكر الصديق تصدق خبامت مـن                 ،مر وحمرره   هذا األ 
فقد ضعف   )٣٨٤(راكعونَ وهْم الزكَاةَ ويْؤتونَ ...: فضة على سائل وهو راكع يف تفسري قوله تعاىل          

بالكلية لضعف أسانيدها   ] اياتهأي من رو  [وليس يصح شيء منها     : "هذا األثر مستنداً إىل قول ابن كثري      
  .) ٣٨٦) (٣٨٥("رجاهلا وجهالة 

   :للطربي عن تأويل القرآن جامع البيان -٤

 تْشرِكُونَ ما أَخاف والَ...: ومنه توجيهه لالستثناء يف قوله       ،وتكثر إفادته منه يف مواطن خمتلفة       
اء أَن إِالَّ بِهشي يبْيئًا رش  ...)إذ  ، الطربي فيها على تأويل الزخمشري وغـريه         فقد رجح تأويل    )٣٨٧ 
 فإنه ملا نفـى أن      ،وهو ظاهر كالم الطربي وهو األظهر      ،) لكن(جعله ابن عطية استثناًء منقطعاً مبعىن       "

يكون خياف إضرار آهلتهم وكان ذلك قد يتوهم منه السامعون أنه ال خياف شيئاً استدرك عليه مبـا دل                   
 وقد ينقد الطربي ، )٣٨٨(" لكن أخاف مشيئة ريب شيئاً مما أخافه فذلك أخافه       :عليه االستثناء املنقطع أي     

 فَـإِذَا  من قوله تعاىل    ) برق(خصوصاً يف جمال القراءات فالطربي يرجح قراءة اجلمهور بكسر الراء يف            
رِقب رصالْب)ني واحـد     مآل معىن القراءت   "ألن   ، إال أن ابن عاشور ال يرى وجهاً هلذا الترجيح            )٣٨٩، 

 قراءة نافع وأيب جعفر     علىفال وجه لترجيح الطربي قراءة اجلمهور       ... وهو الكناية عن الفزع والرعب      
")٣٩٠( .  
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  :البحر احمليط أليب حيان  -٥

 آتْينا وإِذْ: ومن ذلك استئناسه برأيه يف تفسريه قوله تعاىل  ،وأغلب إفادته منه يف القضايا النحوية  
ـ فقد ذهب إىل تفسري الفرق    ،   )٣٩١( تْهتدونَ لَعلَّكُْم والْفُْرقَانَ الْكتاب موسى بـاملعجزات  " ان  ــ

 أمـا احتجـاج     ،فها  وواحلجج ودفع احتمال كونه صفة للكتاب بعدم جواز عطف الصفة على موص           
  :بعضهم على جواز التعاطف بني الصفة واملوصوف بقول الشاعر 

  )٣٩٢(محدز يف املُة الكتيبثي                ولَامِم وابن اهلُمِر القَِكلإىل املَ

   :ومن نظر ذلك بقول الشاعر ": فقد قال ابن عاشور 

   محدز يف املُة الكتيبثي                ولَامِم وابن اهلُمِر القَِكلإىل املَ  

على املوصوف كما   فقد سها ؛ ألن ذلك من عطف بعض الصفات على بعض ال من عطف الصفة                
 فبعد ذكره للقراءة املنسوبة إىل احلسن البـصري         ، وقد ينبه على خطأ أحياناً       ، )٣٩٣("نبه عليه أبو حيان     

يذكر توجه بعض املفسرين هلا بأا من        -) الباء(وضم  ) احلاء(بكسر   - ) والسماء ذات احلبك   (وهي  
 وهو  )ذات(حلركة تاء   ) احلاء( بإتباع حركة     ووجهها أبو حيان   ":  يقول  مث ،باب تداخل اللغات ويرده     

 ويصل من ذلك إىل أن هـذه القـراءة          ، )٣٩٤("فال جدوى للتكلف     ،أضعف من توجيه تداخل اللغتني      
  . )٣٩٥(جارية على إحدى لغات العربليست خطأ ألا 

  :تفسري ابن عرفة التونسي  -٦
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 فقد أفـاد    ، )٣٩٦(ية على حمرر ابن عطية    وقد أفاد منه كثرياً على الرغم من أنه عده أقرب إىل احلاش           
مثل نقله عنه ما يفيد مرتلة حاشية الطييب على الكشاف وأمهيتها            ،منه يف بعض الدقائق النحوية والبالغية       

: قال    )٣٩٧(...  ذكْرا أَشد أَْو آباءكُْم كَذكْرِكُْم اللّه فَاذْكُرواْ...: وذلك يف تفسريه لقوله تعاىل       ،
وهذه مسألة طويلة عويصة ما رأيت من يفهمها من الشيوخ إال ابن            : لشيخ ابن عرفة يف تفسريه       قال ا  "

وكالمه يف تلك   ... وهو الذي كشف القناع عنها هنا      ،وما قصر الطييب فيها      ،عبد السالم وابن احلباب     
بنقلها ابن عاشور عن     ومن الدقائق اللغوية اليت اعتز       ، )٣٩٨("...هو الذي محل التونسيني على نسخه     اآلية  

وقد ترك علماء اللغة بيان التفرقـة بـني العـداوة           ": ابن عرفة تفريقه بني العداوة والبغضاء فهو يقول         
د من تصدى للفرق بينهما سوى الـشيخ ابـن عرفـة            جتفال   ،والبغضاء وتابعهم املفسرون على ذلك      

يتعادى األخ مع أخيه وال يتمادى علـى        فقد   ،... العداوة أعم من البغضاء     : التونسي فقال يف تفسريه     
 وإن كان ابن عاشور قد رأى يف الفرق بني          ، )٣٩٩("ذلك حىت تنشأ عنه املباغضة وقد يتمادى على ذلك          

   .اللفظني رأياً آخر غري الذي رآه ابن عرفة 

  :إرشاد العقل السليم أليب السعود  -٧

 فيهـا  قَـالَ  :  القول يف قوله تعـاىل     وقد رجع إليه ونقل عنه يف بعض املواضع مثل تعليل إعادة          
إعادة القول إما إلظهار    ":  فقد نقل عن أيب السعود قوله         )٤٠٠( تْخرجونَ ومْنها تموتونَ وفيها تْحيْونَ

 وإما لإليذان بكالم حمذوف بني القولني كما يف قوله          )فيها حتيون (وهو قوله    ،االعتناء مبضمون ما بعده     
 فإن اخلليـل    )٤٠٢(... ربه رْحمة من يقْنطُ ومن قَالَ :  إثر قوله  )٤٠١(... خطْبكُْم فَما لَقَا:تعاىل

ن أن جميئهم   بهم بعنوان كوم مرسلني عند تبي      مث خاط  ،خاطب املالئكة أوالً بغري عنوان كوم مرسلني        
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وجيه الثاين فيبدو أنه مل جيد ما يدعوه إىل          وإن كان ابن عاشور قد رد الت       ،)٤٠٤) (٤٠٣("ليس رد البشارة    
 التوجيه األول رد.  

  :حاشية الطييب على الكشاف  -٨

خصوصاً يف مواضع من علوم املعاين والبيان كشفها الطييب إما شارحاً لعبارة             ، اًوقد أفاد منها كثري   
قال يف  . عن واو القسم    وهي عوض   " ،) بالتاء(ومن أمثلة ذلك داللة القسم       ،الكشاف أو مضيفاً عليها     
 إال أنه ينقل عن الطـييب زيـادة         )٤٠٥("التاء فيها زيادة معىن وهو التعجب       : الكشاف يف سورة األنبياء     

وفسره الطييب بأن املقسم عليه بالتاء يكون نادر الوقـوع ألن           ": بالتعجب فيقول   ) التاء(إيضاح لعالقة   
إال مع اسم اجلاللة ألن القسم باسـم        ) التاء(تعمال  ومن مث قل اس    ،الشيء املتعجب منه ال يكثر وقوعه       

  . )٤٠٦("اجلاللة أقوى القسم 

: ففي العالقة بني قوله تعاىل       ،ويكثر من ابن عاشور اقتناص الدقائق من الطييب وإظهار إعجابه ا            
 فَإِذَا أْتذْ الْقُْرآنَ قَرعفَاْست بِاللّه نم ْيطَانجِيمِ الشالر )ما قبله يذكر آراء بعض العلماء        وبني  )٤٠٧ 

 بإنزال كتـاب جـامع لـصفات      ملا من على النيب      "ويعقب عليها برأي الطييب الذي يفيد أنه تعاىل         
 إِنَّ :  ونبه على أنه تبيان لكل شيء بالكلمة اجلامعة وهي قوله تعاىل             ،وأنه تبيان لكل شيء      ،الكمال  

اللّه رأْمْدلِ ياِإلْح بِالْعوانس ...)٤٠٨(    وعطف عليه  ْأَْوفُواو ْهدبِع دتُّْم إِذَا اللّهاهع ...)وأكده  )٤٠٩ 
إذا شرعت يف قراءة هذا الكتاب      :  أي   )٤١٠(... الْقُْرآنَ قَرأْت فَإِذَا :  قال بعد ذلك     ،ذلك التأكيد   

 ونفثه فاستعذ باهللا منه الشريف اجلامع الذي نبهت على بعض ما اشتمل عليه ونازعك فيه الشيطان مزه  
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אW٩١ 
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١٠٩ 

 وقد انقدح   ، وهذا أحسن الوجوه     ":  فمن آثار إعجاب ابن عاشور ذا التوجيه علق عليه بقوله          )٤١١("
  . )٤١٢("يف فكري قبل مطالعة كالمه مث وجدته يف كالمه فحمدت اهللا وترمحت عليه 

  : على البيضاوي )٤١٣(حاشية اخلفاجي -٩

 الصدقة املبداة   ندومن أمثلة ذلك توجيهه لذكر الفقراء ع       ،غة  وقد رجع إليه يف مسائل النحو والبال      
 خْيـرٌ  فَهو الْفُقَراء وتْؤتوها تْخفُوها وإِن هي فَنِعما الصدقَات تْبدواْ إِن: دون املخفاة يف قوله تعاىل      

 ومـصارفها   ، أريد ا الزكـاة      داة ألنه بمل يذكر الفقراء مع املُ    : وقال اخلفاجي   ":  قال   )٤١٤(...لُّكُْم
  .)٤١٦) (٤١٥("وأما الصدقة املخفاة فهي صدقة التطوع ومصارفها الفقراء فقط  ،الفقراء وغريهم 

  : على الكشاف )٤١٧(حاشية القطب الرازي -١٠

وقد نقل عنه بعض آرائه يف القضايا البالغية وكثرياً ما يأيت به مقروناً بأصحاب احلواشـي علـى                  
 بِخـارِجٍ  لَْيس الظُّلُمات في مثَلُه كَمن... : ه موقفه من التركيب يف قوله تعاىل        كنقله عن  ،الكشاف  

 فنحا القطب الرازي يف     ،أهو من قبيل التشبيه التمثيلي أم من قبيل االستعارة التمثيلية           " ، )٤١٨(... مْنها
  .)٤١٩("وحنا التفتزاين القبيل الثاين،شرح الكشاف القبيل األول
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١١٠ 

  :اشية القزويين على الكشاف ح -١١

وقد نقل عنه يف مواطن حنوية وبالغية كشأنه مع أصحاب احلواشي على الكشاف فمن أمثلة ذلك                
 فيبدو  )٤٢٠( الضالِّني من وأَنا إِذًا فَعلْتها قَالَ: يف قوله تعاىل على لسان موسى       ) إذاً(موقفه من داللة    

 وهو ما اختاره ابن عاشور      ،ا الزخمشري متضمنة معىن اازاة     جعله  وقد ،أنه خالف الكشاف يف داللتها      
ظـرف مقطـوع عـن    ) إذاً(قال بعض احملققني ":  لكنه نقل قول القزويين يف حاشية الكشاف     ،نفسه  
ولـذلك قـال ابـن       ، وإسناد القزويين هذا القول إىل بعض احملققني إمياٌء إىل قبوله            ، )٤٢١("...اإلضافة
  . )٤٢٢("أنه خيتاره ) الكشف على الكشاف(م القزويين يف وظاهر كال": عاشور

   :)٤٢٣(حاشية السعد التفتزاين -١٢

 فقد عول عليه كثرياً يف اختياراتـه        ،وهو من أكثر حواشي الكشاف دوراناً يف تفسري ابن عاشور           
 اْدع الُواْقَ : يف قوله تعاىل    ) ما(منها االستدراك على أصحاب حواشي الكشاف يف داللة          ،وتنقيحاته  

 –فتكلفـوا لتوجيهـه     " ،اللتها على السؤال عن اجلنس     إذ قصروا د   )٤٢٤(... هي ما لّنا يبين ربك لَنا
لوا هاته البقرة املأمور بذحبها مرتلة فرد من جنس غـري معلـوم              بأم نز  –حيث إن جنس البقرة معلوم      

وهو وهم نبـه عليـه       ،) كيف(أو  ) أي( للسؤال بـ    وظنوا أن املوقع هنا    ،لغرابة حكمة األمر بذحبها     
) ما( إذ جعل اجلنس والصفة قسمني للسؤال بـ         ، الكشاف واعتضد له بكالم املفتاح     التفتزاين يف شرح  

")٤٢٥( .  

  :للبيضاوي وأسرار التأويل زيل ـأنوار التن -١٣
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١١١ 

 والفخر الرازي كما    وقد أفاد منه يف النكات البالغية على اعتبار أنه عنده أحد خمتصرات الكشاف            
 ملْـك  لَـه  اللّه أَنَّ تْعلَْم أَلَْم : ومن إفاداته منه ما نقله حول عالقة قوله تعاىل         ، )٤٢٦(أشار يف التمهيد  

اتاوماَألْرضِ السو ...)قال البيضاوي  "، مبا قبله  )٤٢٧  : زل من اجلملة اليت قبله مرتلة الدليل ألن        هو متن
ولذا فصلت هذه اجلملة     ،ت واألرض ال جرم أن يكون قديراً على كل شيء         الذي يكون له ملك السموا    

  .) ٤٢٨("عن اليت قبلها 

   : )٤٢٩(جممع البيان للطربسي -١٤

 إن سـورة    : ينفرد ببعضها كقول الطربسي      إذ القرآن أحياناً يف مواضع كأمساء سور       إليهوقد رجع   
 كما أنه ينتقد بعض األخبـار       ، )٤٣٠("غريه  ومل أره ل  " : ابن عاشور قال  .  تسمى سورة األبرار     اإلنسان

ومن مساجة األخبار ما نقله الطربسي الشيعي يف تفسريه املسمى جممع البيان عن             " :اليت ينقلها مبثل قوله     
 الطربسـي   إىلويبدو أن رجوعه    . قصة  ال مث ذكر    )٤٣١("... نه كانت بني على وعثمان منازعة       أالبلخي  

  . التفسري  أخطائه يفأوكان لبيان انفراداته 

   :) القرطيب (القرآناجلامع ألحكام  -١٥

 كأمساء السور واملكـي واملـدين       القرآن والنقل عنه خصوصاً يف جمال علوم        إليهوقد أكثر الرجوع    
 :كما يف قوله سبحانه وتعاىل       ،إال أنه رجع إليه يف بعض املسائل اللغوية واعتمد نقله فيها             ،وحنو ذلك   
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١١٢ 

 اناطَ اهدرالص يمقاملُست )قـال   " ،خالـصة ) زايـاً (فهو يقرر أن بعض العرب يقلبون السني         )٤٣٢
   . )٤٣٤) (٤٣٣("رأ ا وهي مرجوحة ومل يق، وهي لغة عذرة وكلب وبين القني :القرطيب

  :روح املعاين لأللوسي  -١٦

  رّم ومن مواطن النقل عنه قوله يف ذكره تعاىل حلم اخلرتير فيما ح ،وقد أفاد منه ونقل عنه 

خصه إلظهار حرمته ألم فضلوه على سائر اللحوم فرمبا استعظموا وقوع حترميـه أ              : وقال األلوسي   "
  . هـ 

  . )٤٣٦) (٤٣٥("ذلك اللحم الذي تذكرونه بشراهه :  أي ،يريد أن ذكره لزيادة التغليظ 

  :)٤٣٧( تفسري الكواشي-١٧

 ما هو يف مباحـث اللغـة كمـا يف           وقد رجع إليه يف مواضع منها ما هو يف علوم القرآن ومنها           
 أَْيمـانِكُمْ  فـي  بِاللَّْغوِ اللّه يؤاخذُكُم الَ : اىل  ـه تع ـوأثرها يف املعىن يف قول    ) يف(ره لداللة   ـتقدي
...)ا املالبسة      )٤٣٨ ازية املرادره الكواشـي   ":  قال ، فقد جعلها ابن عاشور للظرفية اوكذلك قـد

ال يؤاخذكم اهللا بأن تلغوا لغواً مالبساً لألميان        :  اللغو مبعىن املصدر وهو األظهر       فيكون املعىن على جعل   
  . )٤٣٩("غري املقصود من القول : ال يؤاخذكم باألميان الصادرة صدور اللغو أي :  أي ،
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١١٣ 

  : على البيضاوي )٤٤٠(حاشية العصام -١٨

 ...: نكتة التكرار يف قوله تعاىل      وقد رجع إليها يف تقرير النكات النحوية والبالغية كما يف حبثه ل           
نكتة " : قال نقالً عن العصام يف حاشية البيضاوي         )٤٤١(...اُألْخرى إِْحداهما فَتذَكِّر إْْحداهما تضلَّ أَن

 فلما قُدم إن ضلت وأُبرز يف معرض        ، أن تذكِّر إحداها األخرى إن ضلت      التكرير أنه كان أصل التركيب    
ألنه ال حيـسن قبـل      ) أن تضل األخرى  ( ومل يصح    ،)٤٤٢("م معاد لعدم تقد : أي"مار  العلة مل يصح اإلض   

( فأبدل بإحـدامها    ) أي ألن األخرى ال يكون وصفاً إال يف مقابلة وصف مقابل مذكور             (ذكر إحدامها   
قـدم  ومل يغريّ ما هو أصل العلة عن هيئته ألنه كأن مل ي           ) أُبدل موقع لفظ األخرى بلفظ إحدامها       : أي  

  . )٤٤٤("يعين فهذا وجه اإلظهار ":  قال ابن عاشور )٤٤٣() "أن تضل إحدامها(عليه 

  :أحكام القرآن البن العريب  -١٩

طن تعريفـه للخـري     ا ومن هذه املو   )٤٤٥()أحكام القرآن (وقد رجع إليه كثرياً ناصاً على امسه وهو         
قال أبو بكر   " )٤٤٦(...لَّكُْم خْيٌر هو بلْ لَّكُم اشر تْحسبوه لَا...: والشر يف أثناء تفسريه لقوله تعاىل     

وأن خرياً ال شـر     . حقيقة اخلري ما زاد نفعه على ضره وحقيقة الشر ما زاد ضره على نفعه               : بن العريب   
فنبه اهللا عائشة ومن ماثلها ممن ناله هم من هذا احلـديث  .  وشراً ال خري فيه هو جهنم ،فيه هو يف اجلنة   

بل هو خري على ما وضع اهللا الشر واخلري عليه يف هذه الدنيا من املقابلة بني الضر                 ،م منه شر    أنه ما أصا  
  . )٤٤٧("والنفع ورجحان النفع يف جانب اخلري ورجحان الضر يف جانب الشر 
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١١٤ 

  :أحكام القرآن للجصاص  -٢٠

فقد ذكر مـذاهب     ، بل قد ال جيد نقالً عن احلنفية إال من خالل كتابه             ،وقد رجع إليه ونقل عنه      
ومل ينسب العلماء للحنفية قوالً يف هذا األمر إال أن اجلصاص قال يف             ": األئمة يف حكم الشورى مث قال       

 هذا يدل علـى جاللـة        ،)٤٤٨(... بْينهْم شورى وأَْمرهْم ...: كتابه أحكام القرآن عند قوله تعاىل     
وجمموع كالمي اجلصاص   . يدل على أننا مأمورون ا    موقع املشورة لذكرها مع اإلميان وإقامة الصالة و       

  ).٤٥٠) (٤٤٩("يدل على أن مذهب أيب حنيفة وجوا 

  :لكيالطربي إأحكام القرآن  -٢١

ومنها هذا املوضع الذي يكاد خيالف فهمه فيه ظاهر اآلية وبعض            ،وقد رجع إليه يف بعض املواضع       
 بِـالْمْعروف  فَلْيأْكُـلْ  فَقريا كَانَ ومن فَلْيْستْعفْف ياغَنِ كَانَ ومن...: األحاديث وهو يف قوله تعاىل      

...)وقال النخعي وروي عن ابن عباس من كان من األوصياء غنياً فليستعفف            ":  قال ابن عاشور     )٤٥١
. مـه   ي ومن كان فقرياً فإنه يقتّر على نفسه لئال ميـد يـده إىل مـال يت                ،مباله وال يتوسع مبال حمجوره    

  . )٤٥٢("لكيالطربي يف أحكام القرآن إستحسنه النحاس ووا

  : تفسري مفاتيح الغيب للفخر الرازي -٢٢

وقد اعتمد عليه كـثرياً     ،  وهو من التفاسري اليت صرح يف املقدمة بأنه من أهم مصادره يف التفسري              
القة معنوية بني آيتني    على طريقته يف التعامل مع املصادر ، ومن املواطن اليت أفاد منه فيها تقرير الفخر ع               

:  اآلية وقولـه تعـاىل       )٤٥٣(... الدُّْنيا الْحياةُ كَفَرواْ للَّذين زين" من القرآن الكرمي ومها قوله تعاىل       
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َكَان اسةً النةً أُمداحثَ وعفَب اللّه نيبِيالن رِينشبم رِيننذمو ...)اشـور  فقد جعله ابن ع   :  اآلية )٤٥٤
 زيـن (إن اهللا تعاىل ملا بني يف قولـه         : قال فخر الدين  ":  من وجوه املناسبة بينها ، قال         األولَ االحتمالَ
ينلَّذواْ لاةُ كَفَريا الْحالكتاب على كفرهم هو استبدال الدنيا باآلخرة بني        أهل  أن سبب إصرار    )  الدُّْني

، بل كانت حاصلة يف األزمنة املتقادمـة        لذين كفروا مبحمد    يف هذه اآلية أن هذه احلالة غري خمتصة با        
لسبب البغي والتحاسد يف طلـب      ... ، وما كان اختالفهم      كانوا أمة واحدة قائمة على احلق      ألن الناس 

  . )٤٥٦) (٤٥٥("الدنيا 

وقد رجع ابن عاشور إىل مصادر أخرى يف التفسري وأفاد منها إال أا قد ال تكون بـالكثرة الـيت                    
  :مما رجع إليه أيضاً إىل جانب ما سبق  ف،مناذج هلا آنفاً ذكرت 

  . )٤٥٧(النكت والعيون للماوردي -١

  . )٤٥٨(زيل للبغويـمعامل التن -٢

  .) ٤٦٠ ( البن الفرس)٤٥٩(أحكام القرآن -٣

  .) ٤٦٢( البن عادل)٤٦١(اللباب يف علوم الكتاب -٤

  .) ٤٦٤( على البيضاوي)٤٦٣(حاشية السلكويت -٥

            

אW٢١٣ 
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١١٦ 

  . )٤٦٦(البيضاوي على )٤٦٥(يحاشية سعد -٦

   . )٤٦٨( على الكشاف)٤٦٧(اينذحاشية اهلم -٧

  ) .٤٧٠( حلسام الدين السمرقندي٤٦٩ مطلع املعاين ومنبع املباين-٨

  . لربهان الدين البقاعي)٤٧١( نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور-٩

ïãbrÛa@szj½a@ @

@òíìÌÜÛa@áubÈ½a@@ @

،  اشتقاقها ويف بنيتها الصرفية أحيانـاً        وقد أفاد منها ابن عاشور يف تفسري معىن الكلمة والبحث يف          
  :ومن أهم هذه املعاجم 

  : مجهرة اللغة البن دريد -١

                                    

אאאאאWא،W
،א،א١٠٦٧K 
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١١٧ 

وقد أفاد منه بواسطة النقل عن غريه ويبدو أنه مل يطلع عليه ، فهو يعزو إىل الـسيوطي قولـه يف                     
جود يف مجهرة ابن ، وهذا الباب مو)٤٧٢(إن ابن دريد عقد يف اجلمهرة باباً ملا جاء على وزن يفعول          :املزهر
لكن اكتفاء ابن عاشور بالنقل عن املزهر يرجح عدم اطالعه على كتاب اجلمهرة ، والنص               ،   )٤٧٣(دريد

  :التايل يعضد ذلك 

مكسور العني توصف به    : وقال فريق   ... بكسر العني وفتح الواو ضد االستقامة       ) العوج(و: " قال  
ـ   ،  ا أضعف األقوال    وهذ،  املعاين ، ومفتوح العني توصف به األعيان         ن ابـن دريـد يف      ـوهو منقول ع

والعوج مصدر عوِج يعوج عوجاً ملا رأيته بعينك        "  ، وعبارة ابن دريد تدل على ذلك وهي          )٤٧٤("اجلمهرة
  . )٤٧٥("والعوج ما مل تره بعينك مثل العوج يف الدين وغريه

  : ذيب اللغة لألزهري -٢

فمن ،   ورود التفسري يف هذا الكتاب ، وتعقبه يف بعضها           وقد أفاد منه يف تفسري بعض اآليات لكثرة       
 فَمْن عفي لَه مـْن أَخيـه شـْيٌء فَاتبـاٌع            ... : األمثلة على ذلك ما نقله عنه يف تفسري قوله تعاىل           

   انبِإِْحس اء إِلَْيهأَدو وفْعربِالْم...)تفـسرياً   هذه آية مشكلة وقد فسروها    : قال األزهري : "  قال   )٤٧٦ 
 ، مث أخذ األزهري يف تفسريها مبا مل يكـشف معـىن ومـا أزال                "قربوه على قدر أفهام أهل عصرهم     

أراد قصبة الزجاجـة الـيت      : وقول األزهري   : "عنه أيضاً تفسري املشكاة قال       ، وقد نقل     )٤٧٧("إشكاالً
 ت باملشكاة وهي الكوة   يستصبح منها وهي موضع الفتيلة ، وقد تأوله األزهري بأن قصبة الزجاجة شبه            

  .) ٤٧٩) (٤٧٨("فأطلق عليها مشكاة ، 

            

אאאF١٥L٢٠٨E 
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١١٨ 

  : الصحاح -٣

أكثر النقل عنه ، واإلفادة منه ، واحتج بقوله على بعض ما رجحه من املعاين، كما يف تفسريه لقوله   
فعـل ،  ة العربية يف أنه فعل أو اسـم         ميوقد اختلف أ  : "  قال   )٤٨٠(...وإِذَا قيلَ لَهْم تعالَْواْ      : تعاىل  

والتعايل االرتفاع تقول   : ولذلك قال اجلوهري يف الصحاح      ،  واألصح أنه فعل ألنه مشتق من مادة العلو         
  . )٤٨١("تعال يا رجل : منه إذا أمرت 

  : املصباح املنري -٤

ويف املصباح مكنته   : "   قال    )٤٨٢(... مْنهْم فَأَْمكَن... : وقد نقل منه عند تفسريه لقوله تعاىل        
فقد ) حيلل( ، وقد ينتقده كما فعل يف ضبط الفعل          )٤٨٣("شيء متكيناً وأمكنته جعلت له عليه قدرة        من ال 

وال يعول  ،  ووقع يف املصباح ما خيالفه      : "مها على قراءة الكسائي ، قال       أجاز فيه كسر الالم األوىل وض     
  . )٤٨٤("عليه 

  : القاموس احمليط -٥

فقد تعرض ملعـىن    ،  ) نستنسخ(كما يف معىن     -خيتار قوله    وأحياناً   -أفاد منه يف تفسري املفردات      
لكنـه   - وهو ما نسبه إىل الزخمـشري        - ليست على مثال كتابة سابقة        أنفٍ النسخ وداللته على كتابةٍ   

وكـالم  : " يرجح الرأي اآلخر الذي ينسبه إىل صاحب القاموس ، قال بعد أن ذكر رأي الزخمـشري                 
. ن نقل الكتابة ال يسمى نسخاً إال إذا كان على مثال كتابة سابقة              صاحب اللسان وصاحب القاموس أ    

  . )٤٨٥("عضل واألظهر ما ذهب إليه صاحب اللسان وصاحب القاموس موهذا اختالف 
            

אW٦١ 

אאF٥L١٠٥Eאא–א–Wא–٣Lאא J
١٤٠٤F٦L٢٤٣٧EאאאאאF٢٨L٥٤E،F٢٩L٢٧٦E 

אW٧١ 

אאF١٠L٨٢EאאאF٥٧٧E 

אאF١٦L٢٧٦EאאאF١٤٧Eאאאאאא
F١٩L١٥٧E 

אאF٢٥L٣٦٩ J٣٧٠EאאF٣L٦١EאF٢٦١Eאאאא
אאF٢٥L٣٣١E،F١٩L٢٣٢E 



١١٩ 

  : لسان العرب البن منظور -٦

ورأيت يف لسان العرب عن األصـمعي       : " وهو من املصادر اليت صرح بالنقل منها مباشرة ، قال           
: " قد أكثر النقل عنه ومن الفوائد اللغوية اليت نقلها عنه التفريق بني الكفل والنصيب قال                 ، و  )٤٨٦(..."

 لغـريه   ذا نصيب فالن حىت يكون قد أُعد      أنه ال يقال ه   ) كفل(واعلم أنه وقع يف لسان العرب يف مادة         
ريب مع أن ظاهر    بأنه غ صاحب التحرير    ، وقد علق عليه      )٤٨٧("مثله ، فإذا كان مفرداً فال يقال نصيب         

  . )٤٨٨(ما نقله عن املفسرين يف هذا املوضع يرشحه

  :  تاج العروس للزبيدي -٧

: وقد أفاد منه يف مواضع خصوصاً ما استدركه منه على القاموس مثل تفسري الصنع يف قوله تعاىل                  
... ْنعص ي اللَّهالَّذ ْيٍء كُلَّ أَْتقَنش ...)ر يف   : "...  فقد قال    )٤٨٩نع اجلـوهري     وقصتفسري الـص

  .)٤٩٠("وصاحب اللسان وصاحب القاموس واستدركه يف تاج العروس

  : املخصص البن سيده -٨

 لَكُـم  جعلَ الَّذي: ض املواضع منها تفسري قوله تعاىل     وهو من معاجم املعاين وقد أفاد منه يف بع        
نرِ مجرِ الشا الْأَْخضارن...)قيـل  : " الذي يوري النار وهو أخضر، قال     الشجر    إذ نقل قوله يف    )٤٩١ :

فار هو  الع: وهري وابن السيد يف املخصص قاال     جيعل العفار أعلى واملرخ أسفل ، وقيل العكس ، ألن اجل          
فـار  املـرخ الـذكر والع    :  الزندة وقال الزخمشري يف الكشاف     الزند وهو الذكر ، واملرخ األنثى وهو      

ـ (وقد ذكر ابن سيده يف املخصص       : " بخس قال  ال  ، وقد انتقده يف ذكر معىن      )٤٩٢("األنثى يف ) سبخال

            

אאF١٨L٣٧E 
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١٢٠ 

س بخباب الذهاب حبق اإلنسان ، ولكنه عندما ذكره وقع فيما وقع فيه غريه من مدوّين اللغـة ، فـال                   
  . )٤٩٣("وس يف ذاته إال مبعىن الوصف باملصدر بخحدث يتصف به فاعل وليس صفة للشيء امل

  : الفائق يف غريب احلديث للزخمشري  -٩

وقد اهتم بالرجوع إليه ، فأحياناً جيد بغيته وأحياناً يصرح بأنه مل حيده يف الفائق ، ومن املواضع اليت 
أفاد منه فيها ، تثبيت ما ذهب إليه من تفسري عبارة وقعت يف الكشاف يف معىن احلمد ، وهـي قـول                      

أراد " ن الزخمـشري    ، فقد نقل بعدها ما قيل مـن أ        )٤٩٤("احلمد واملدح أخوان    : " صاحب الكشاف   
أخوان يف االشتقاق الكبري حنو جبذ وجذب ، وأن ذلك اصطالح له يف الكشاف يف معىن أخوة اللفظني                  

 ، مث يعقب على هذا      )٤٩٥("لئال يلزم من ظاهر كالمه أن املدح يطلق على الثناء على اجلميل االختياري              
 الترادف ، ويؤيد ذلك بنقله عن الفائق        بأنه فهم غري مستقيم التفاق شراح الكشاف على أنه أراد أخوة          

  . )٤٩٦("احلمد هو املدح والوصف باجلميل : وألنه صريح قوله يف الفائق : " بقوله 

  :أساس البالغة للزخمشري  -١٠

: " فهـو يقـول   ) بطن مكة(ويرجع إليه غالباً يف تفسري األلفاظ اليت دخلها ااز مثل تفسريه لـ     
البطن جوف اإلنسان واحليوان وأن استعماله يف معاين املـنخفض مـن            ظاهر كالم األساس أن حقيقة      

 ، وأحياناً يعلل إطالق الزخمشري يف معىن اللفظة ، فالزخمشري يقـول يف              )٤٩٧("الشيء أو املتوسط جماز     
: ومن ااز شـرح أمـره       ... شرح اهللا صدره لإلسالم وانشرح صدره وشرح اللحم         ) " شرح(معىن  

م الزخمشري شرح الصدر وهي إشارة إىل أنه استعمال حقيقي ، ولعل ابن عاشور               ، فقد  )٤٩٨(..."أظهره  
استشكل هذا اإلجراء ألنه يرى أنه جماز ، إال أنه مل خيطيء الزخمشري وإمنا شرح قوله مبا ال خيالف مـا                     
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وظاهر كالم األساس أن هذا إطالق حقيقي ، ولعله راعى كثرة االستعمال أي هو من               : " يرجحه قال   
ااز الذي يساوي احلقيقة ألن الظاهر أن الشرح احلقيقي خاص بشرح اللحم ، وأن إطالق الشرح على                 

 النفس باحلال أصله استعارة ناشئة عن إطالق لفظ الضيق وما تصرف منه على اإلحساس بـاحلزن                 ارض
  .)٤٩٩("والكمد

  :النهاية يف غريب احلديث البن األثري  -١١

لقرآنية اليت وردت يف احلديث النبوي أيضاً ، ومن املواضع اليت رجع إليه              يف األلفاظ ا   إليهوقد رجع   
 بـاخعٌ  فَلَعلَّـك : لى الزخمشري يف تفسري قوله تعاىل     فيها هذا املوضع الذي يستدرك ابن األثري فيه ع        

كفْسن ...)ايـة قال ابن األثري يف النه    " من أنه مشتق من البخاع وهو عرق مستبطن يف القفا ،            )٥٠٠ :
وبإثبات يعىن أن الزخمشري انفرد ذا االشتقاق       . حبثت يف كتب اللغة والطب فلم أجد البخاع باملوحدة          

 ،  هكفى بالزخمشري حجة فيما أثبت    " يعلق على هذا بقوله      ابن عاشور     لكن )٥٠١("البخاع امساً هلذا العرق   
  . )٥٠٢("ب وصاحب القاموسغرِوقد تبعه عليه املطرزي يف املُ

  :ردات للراغب األصفهاين املف -١٢

ـ توقد رجع إليه كثرياً يف تفسري مفردات القرآن ورضيه ، ومن أمثلة ذلك               فقد نقـل   ) الكفل(فسريه ل
 ، ومل يقبلـه ، مث  )٥٠٣("هذا كفل فالن ، حىت يكون قد هيء  لغريه مثلـه    : ال يقال   " قول ابن منظور    

 من الكفل وهو    ن الشر والشدة وأنه مستعار    ظ م ويف مفردات الراغب أن الكفل هو احل      : " عقب بقوله   
ـ       .  ومل يرده    )٥٠٤("الشيء الرديء    : " فهو يقول   ) الصدّيق(بل هو يصرّح باالستحسان كما يف تفسريه ل
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: الـصديقون  هـم      : وأحسن ما رأيت يف هذا املعىن كلمة الراغب األصفهاين يف مفردات القرآن قال              
  .  )٥٠٥(..."ه استعمال القرآن يف آيات كثرية وهذا ما يشهد ب، دوين األنبياء 

وإىل جانب املعاجم اللغوية رجع ابن عاشور إىل مجلة من الكتب اللغوية اليت تعرضت ملفردات اللغة               
  :بالشرح والتفسري دون أن يكون ترتيبها بطريقة معجمية ومن أمثلة ذلك 

  . )٥٠٦(الكامل للمربّد -١

  .) ى أيضاً جمالس ثعلب وهو الذي يسم ()٥٠٧(األمايل لثعلب -٢

  . )٥٠٩( البن السكيت)٥٠٨(إصالح املنطق -٣

  . )٥١٠(شرح احلماسة البن جين -٤

  .) ٥١٢(لحريريل )٥١١(قامات امل-٥

  . )٥١٣(درة الغواص للحريري -٦

  . )٥١٥( للمرزوقي)٥١٤(شرح ديوان احلماسة -٧

            

אאF١٢L٢٨٤EאאאאF٢٧٧EאאאאאאF٢٦L١٨٥E،
F٢٧L٦٤E 

אאאF٢L٥٩E 

אאאF١L٢٣٤E 

אאאF٢٩L٢١٣E 

אWאאא،אאא
،אאאאאא٢٤٤K 

    אאF٢L٣٤٩E 

אאאF٢L٤٠٩E 

אאאF١٧L٦١E 

אאWאא،אא
،٥١٦אK  אאF٢L٢٥٧E 

אאאF٥L٢٢١E 

אאאF٣L٢٩٢E 



١٢٣ 

  

  . )٥١٧( للبطليوسي)٥١٦(ابتشرح أدب الك االقتضاب يف -٨

  . )٥١٨(لبطليوسي لامريء القيسشرح ديوان  -٩

  . )٥١٩(شرح درة الغواص للخفاجي -١٠

  . )٥٢٠(األضداد أليب الطيب احلليب -١١

  . )٥٢١(معجم حسن الصاغاين ملا جاء من الكلمات على وزن يفعول -١٢

   .) بيةعشرح الكَ( وقد مساه )٥٢٢(شرح قصيدة بانت سعاد البن هشام -١٣

  .)٥٢٤()كراع النمل(لـومل يذكر ابن عاشور اسم الكتاب وهو  : )٥٢٣( املنجد-١٤

   

                                    

אאWא،،אא
אW،א،א،א٤٢١K    

   אאF١L٣٦٥E 

אאאF٣٠L٧٠E 

אאאW،אאאWא
،אאא،א،אא٥٢١אK 

אאF٢L٥٥E 

אאאF٢٦L٧٥E 

אאאF١L٢٦٢E 

אאאF٢٢L٢١٠E 

אאF١٥L٢٠٨E 

אאאF٢٥L٢٧٣E 

אאF٢٩L٢١٣E 

אאאאW،FאאE،
Wאאאא،٣٠٩K 

אאF٢L١٥٨EאF٤L٢٧٢E 
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كثرت مسائل النحو والصرف يف التحرير والتنوير ، فقد كان إعراب اآليات عند ابـن عاشـور                 
ومن مث رجع صاحب التحرير إىل كـثري مـن          ،  وسيلة أساساً يف فهم دالالا واألحكام املستنبطة منها         

 ومتأخريهم باحثاً عما يعينه يف فهم دالالت التراكيـب مـن            وينيتقدمي النح كتب النحو والصرف مل   
سواٌء مسى هذه الكتب أو اكتفى بـالعزو إىل         ،  الوجهة النحوية أو تطور بنية الكلمة من الناحية الصرفية          

  .مصنفيها 

يرجع إىل غريها ممن وال يعين هذا أنه مل      ،  واألمثلة التالية تقتصر على أهم الكتب اليت مساها بأمسائها          
، كالفراء واملربّد والزجاج وغريهم من العلماء الذين هلم مصنفات يف النحو والـصرف              ؛  ذكر مؤلفيها   

  :فمن أهم مصادره يف النحو والصرف 

  : كتاب سيبويه -١

مثل صنيعه يف موقف سيبويه من داللة أساليب        ،  وقد أكثر ابن عاشور من الرجوع إليه ونقل رأيه          
وإمنا استعمل يف القرآن الكرمي لداللة تابعة للدعاء ال          ،   فهو ال يراها جمرد دعاء    ؛  يف القرآن الكرمي    الدعاء  

فَوْيـلٌ   ومعـىن   : "  سيبويه يف كتابه يقول ابن عاشور      للدعاء نفسه مستنداً يف ذلك إىل قاعدة قعدها       



١٢٥ 

    ابتونَ الْكبكْتي ينلِّلَّذ ... )ال ينبغي  : قال سيبويه   ،  إنشاء الغضب والزجر    دعاٌء مستعمل يف    :  )٥٢٥
ولكن العباد كُلِّموا بكالمهم وجاء القرآن علـى        دعاء ألنه قبيح يف اللفظ،      ) مطففنيويل لل : (أن يقال   

  . )٥٢٧) (٥٢٦("هؤالء ممن وجب هذا القول هلم : لغتهم على مقدار فهمهم أي 

  

  

  :)٥٢٨( إيضاح املفصل البن احلاجب-٢

منها نكتة التقدمي يف قوله     ،  رجع إليه ابن عاشور يف بعض املواضع        ،  خمشري  وهو شرح مفصل الز   
وزعم ابن احلاجب يف إيضاح املفصل يف شرح ديباجة املفصل عند  : " قال   )٥٢٩(.. نْعبد إِياك : تعاىل  

 نْعبـد  إِياك : أن التقدمي ال يفيد إال االهتمام دون حصر ، وأن قوله تعاىل           " اهللا أمحد   " قول الزخمشري   
    مل يوافق على هذا الرأي ووصفه يف عمومه بأنه          ابن عاشور  إال أن    ،)٥٣٠(" تقدمي لالهتمام دون القصر 

  . )٥٣١(ال يليق مبقام ابن احلاجب العلمي

   : شرح املفصل البن يعيش -٣

            

אW٧٩ 

אאF١L٥٧٦ J٥٧٧Eאא،F١L٣٣١E 

אאאאאF٣٠L٣٤٢E،F٢٩L٣٤٢E،٠٢٨L٢٨٩E 

W،אא
،W،אא،אא،אאFE

٦٤٦K 

אאF٢L١٣٤EאF٤L٢١١E 

אW٥ 

אאF١L١٨٣Eאאא JKא Jא JאF١L٤٧E 

אאF١L١٨٣EאאאאאF٢L٢٤٦E،F١L٣٥٣E 



١٢٦ 

ىل يف ذكـر    منها داللة إعادة احلرف يف مثل قوله تعا        ، يف بعض املواضع     ابن عاشور وقد أفاد منه    
وقد جعل ابن يعيش يف شـرح املفـصل         : " قال   )٥٣٢(...وآخرِنا لِّأَولنا عيداً لَنا تكُونُ... : املائدة  

  .)٥٣٣("ألن احلرف قد يتكرر لقصد التأكيد:ذلك للتأكيد ، قال

  : التبيان يف إعراب القرآن -٤

      مه على ،  ى رأيه   وقد رجع إليه يف بعض املسائل وتبنرأي اجلمهور يف اعتبار سياق قوله تعاىل         وقد  :
                   ـيـْزيِ فاخل ذَابْم عْنها عفْنواْ كَشنآ آملَم سوني ا إِالَّ قَْومهانا إِميهفَعْت فَننةٌ آمْت قَْريفَلَْوالَ كَان

اةينيٍ    الْحْم إِلَى حاهْعنتما والدُّْني  )االستثناء استثناًء متصالً     سياق إثبات ال سياق ن     )٥٣٤ في ، ومن مث عد
، فهذا وجه تفسري اآلية ، وجـرى        )إال قوم يونس  :(ذلك انتصب قوله    من كالم موجب فل   "ألنه استثناء   

، ومجهور املفسرين جعلـوا مجلـة       ) التلخيص(والكواشي يف   ) إعراب القرآن   (عليه كالم العكربي يف     
  .)٥٣٥("ة ، وجعلوا االستثناء منقطعاً منصوباً ، وال داعي إىل ذلك يف قوة املنفي) فلوال كانت قرية آمنت(

   : )٥٣٦( شرح الشافية للرضي-٥

علـى  ) تفاعـل (منها داللة صيغة    ،  وقد أفاد منه يف مواضع      ) شرح الشافية (وهو يرجع إليه باسم     
 ، وصـيغة تفاعـل      " :قال   )٥٣٧(  فَتبارك اللَّه أَْحسن الْخالقني ...   : املبالغة عند تفسري قوله تعاىل      

 وأصل املطاوعة قبول أثر الفعل وتستعمل يف الزم ذلك وهو التلـبس مبعـىن               ،صيغة مطاوعة يف األصل     
 فتقتضي ارتساخ معـىن الفعـل يف   ،ألن شأن املطاوعة أن تكون بعد معاجلة الفعل  ،الفعل تلبساً مكيناً   

            

אW١١٤ 

אאF٧L١١٠EאאF٣L٦٨EאאאאאF١L١٤٨E 

W٩٨ 

אאF١١L٢٨٩EאאאאF١L٥٢٧Eאאאאא
F١L٥١٩E 

א،אאאאWא،FE
אאאאאא٦٨٦אK  

  אאF١L٥٦٧Eא،F٦L٨٦E 

אW١٤ 



١٢٧ 

 جـاء   إذال  ـ فلذلك كان تفاع   ، كسرته فتكسر  :يقال  املفعول القابل له حىت يصري ذلك املفعول فاعالً ف        
  ).٥٣٩) (٥٣٨("ةمبعىن فَعل داالً على املبالغة كما صرح به الرضي يف شرح الشافي

   : شرح الكافية للرضي -٦

مثل داللة حرف النداء يف قولـه        ، يف بعض املواضع واستعمله يف الدالالت النحوية         إليهوقد رجع   
على نداء القريب والبعيـد     ) يا( فقد أفاد من عبارته يف تأكيد داللة         )٥٤٠(...  الناس اأَيُّه يا : تعاىل  

يف القريب والبعيد على    ) يا( إن استعمال    :قال الرضي يف شرح الكافية      " ، لزخمشريعلى السواء خالفاً ل   
 إذ الزخمـشري  وهو يريد بذلك الرد على    .  التأويل خالف األصل     أو ودعوى ااز يف أحدمها      ،السواء  

 غفل وإن   أو مث استعمل يف مناداة من سها        ،حرف وضع يف أصله لنداء البعيد       ) يا( و :قال يف الكشاف    
دزيالً له قرب تنزلة من بع٥٤٢) (٥٤١("من(.  

   : لزخمشري املفصل ل-٧

يـة يف   وقيد عنه أشياء مهمة ومن ذلك تفسريه الستعمال اجلمع يف مقام التثن            ، كثرياً   إليهوقد رجع   
اسـتعمال  " ابن عاشـور  وهو عند    )٥٤٣(...  قُلُوبكُما صغْت فَقَْد اللَّه إِلَى تتوبا إِن : قوله تعاىل   

 ترجيح ابن مالك يف التسهيل أن يعبر باالسم املفرد          إىل وقد أشار    ، )٥٤٤("للعرب غري جار على القياس      
 يف املفصل قيداً للتعبري بلفظ اجلمع يف مقام         خمشريالز عن   ابن عاشور  مث نقل    ،وغلَّطه أبو حيان يف ذلك      

 ويجعل  :قال   ف ،ال يكون اللفظان متصلني     ن   يف املفصل هذا التعبري بقيد أ      الزخمشريوقيد  " : قال ،التثنية  

            

אאF١٨L٢٥Eאא JWא–אאא–
١٣٩٥F١L١٠٤E 

אאאאאF١٠L١١٤E،F٢٥L٣٠E 

אW٢١ 

אאF١L٣٢٤Eאאאא–K–١Lא
١٤١٧ JF٢L١٣٦٢E 

אאאאאF٣٠L٥٣٦E،F٢٨L٨E،F٢٣L٥٧E 

אW٤ 

אאF٢٩L٣٥٧E 



١٢٨ 

 :ومل يقولـوا يف املنفـصلني       ).  قُلُوبكُما صغْت فَقَْد (: كانا متصلني كقوله     إذااالثنان على لفظ مجع     
   .)٥٤٦) (٥٤٥("...ا وال غلماما أفراسهم

  : شرح التسهيل للمرادي -٨

كتحقيق أشهر اللغات يف فعل التأؤه       ،وقد رجع إليه مراراً يف حتقيق بعض املسائل اللغوية والنحوية           
 بلغاته الثالث عشرة الـيت عـدها يف القـاموس           )أوه(الذي يكثر قول    " وهو   ،) أواه(عند تعرضه ملعىن    

: ال املرادي يف شرح التسهيل      ــ ق ، وواوٍ مفتوحة مشددة وهاء ساكنة       ، أَوه بفتح اهلمزة     :وأشهرها  
  . )٥٤٧("وهذه أشهر لغاا 

  

  : الكافية البن مالك -٩

ومن  ،وقد رجع إليها واستشهد بأبياا مراراً لتثبيت ما يذهب إليه يف دالالت بعض ألفاظ القرآن                
 ،للداللة على تقريب الوصف من معىن الفعـل         "قت بوصف مرضعة    التأنيث التح ) هاء(ذلك تقريره أن    

فإن الفعل الذي ال يوصف حبدثه غري املرأة تلحقه عالمة التأنيث ليفاد ذا التقريب أا يف حالة التلـبس                   
 وقد استـشهد    )٥٤٨(")...اهلاء(فال حيتاج معه إىل      ،ألن هذا الوصف من خصائص األنثى     . ..باإلرضاع  
وقـد   ، وهذا من دقائق مسائل حناة الكوفـة         ": ره بنظم ابن مالك يف كافيته فقال      لذي ذك هلذا املعىن ا  

  : تلقاها اجلميع بالقبول ونظمها ابن مالك يف أرجوزته الكافية بقوله

  استغىن ألن اللفظ نص) تاء(وما من الصفات باألنثى يخــص          عن 

            

אאאאF٢٢٦Eאאא
אאא،אאK

אWאF٤L١٥٥ J١٥٧E 

אאאאאF٢٨L٣٥٧E،F٧L١٠٩E 
אאF١١L٤٦EאאאאאאF٣٠L٥٣٦E،F٣٠L٣٠٠E 

אאF١٧L١٨٩E 



١٢٩ 

  )٥٥٠) (٥٤٩("د ــل طفالً و مرضعةٌاًي غدد          كذتر) التا(وي نيوحيث معىن الفعل 

  : شرح الكافية البن مالك -١٠

وهو شرحه ألرجوزته السابقة وقد أفاد منه ابن عاشور يف مواضع يف املسائل النحوية ومن ذلـك                 
تدل على  "فهذه الالم عنده      )٥٥١(...  للذِّكْرِ الْقُْرآنَ يسْرنا ولَقَْد :اجلارة يف قوله تعاىل   ) الالم(داللة  

فمدخوهلا ال يراد منه جمرد تعليـل فعـل          ،أن الفعل الذي تعلقت به فُعل النتفاع مدخول هذه الالم به            
ولكن يراد أن مدخول هذه الالم علة خاصة مراعاة يف حتصيل            ،... الفاعل كما هو معىن التعليل ارد       

شـبه  :  ابن هشام يف مغين اللبيـب        فهذه الالم من القسم الذي مساه     " ومن مث    )٥٥٢("فعل الفاعل لفائدته  
وأحسن من ذلك تسميـة ابن مالك إيـاه يف         .  وتبع يف ذلك ابن مالك يف شرح التسهيل          ، (*)التمليك
  .  )٥٥٣("كافيته ويف اخلالصة معىن التعديةشرح 

  .عنده ) القول يف هذه الالم لدقة معناها(وقد بسط ابن عاشور 

  : مغين اللبيب البن هشام -١١

ومن أمثلة إفادتـه     ، )٥٥٤(إليه كثرياً مقرراً لكالمه ومستشهداً به أو مناقشاً إياه وناقداً له          وقد رجع   
أثبته يف مغين اللبيب اسـتعماالً      ": االستفهامية ملعىن النفي قال     ) هل(منه استشهاده بقوله يف تقرير جميء       

            

אאאאא–Kא–Lא–
אאאאאF٤L١٧٣٢E 

אאאאאF١L٥٥٧E 

אW١٧ 

אאF٢٧L١٨٩E 

GאאאאWKKאKK ] 

 ?א?W]٧٢  :النحلسورة 

אאF٢٧L١٨٩ J١٩٠EאאאF٢L٨٠٢E 

אאאF١٥L٢٠٨E،F٢١L١٩١E،F٢٣L٣٨١E 



١٣٠ 

 جـزاء  هـلْ  حنو  ) إال(ا  ـأن يراد باالستفهام ا النفي ولذلك دخلت على اخلرب بعده         : تاسعاً قال   
انانُ إِلَّا الْإِْحسالْإِْحس )٥٥٦(" )٥٥٥ (.  

  : شرح التسهيل البن مالك -١٢

ح بـذلك يف تفـسريه       كما صر  ،وقد أفاد منه يف مواضع عديدة على الرغم من أنه مل يقف عليه              
أمثلة إفادته منه تقريره    ومن   ، فقد يكون أفاد منه من خالل شروحه اليت رجع إليها            ، )٥٥٧(لسورة التوبة   
 عزِيـزٌ  لَكتـابٌ  وإِنه جاءهْم لَما بِالذِّكْرِ كَفَروا الَّذين إِنَّ  :يف قوله تعاىل    األوىل  ) إن(حذف خرب   

)قد مثَّـل يف شـرح      "ومن أهم ما استند إليه يف ذلك أن ابن مالك            ، خالفاً جلماعة من اللغويني      )٥٥٨
  .)٥٦٠) (٥٥٩("ذه اآلية ) إن(التسهيل حلذف خرب 

  : التذكرة أليب علي الفارسي-١٣

مثل داللة أسلوب الترجي على الطلب       ،وقد أفاد منه يف بعض املسائل النحوية ودالالت األساليب          
  من موجبات تعليق أفعال القلوب على ما أثبتــه أبو علي الفارسي ) لعل" (فإن 

  

  . )٥٦١(" طلب يف التذكرة إحلاقاً للترجي باالستفهام يف أنه

            

אW٦٠ 

אאF٢٠L٥٤EאאF١L٦٥٩EאאאאאF٢٦L١٣٧E،
F١٥L٢٠٨E،F٣L٢٦٩E 

אאF١٠L٢٠٢E 

W٤١ 

אאF٢٤L٣٠٨Eאא J JK،אאK J
١Lא١٤١٠F٢L١٥E 

אאאאאF١L٥٥٩E،F٢L٥٩E 

אאF٣٠L١٠٦Eאאא،،
אאאאא،–א J–Lא

١٤٢١F١L٣٠E 
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 ،مثل املربّد الذي صنف املقتضب يف النحو         ،وتتكرر يف التحرير والتنوير أمساء حناة هلم مصنفام         
حنويه أخرى غري هذه اليت مثّلـت       كتب   كما رجع ابن عاشور إىل       ،والسهيلي وكتبه يف النحو مشهورة      

  :ا مثل 

  .  )٥٦٢(املسائل الدمشقيات أليب علي الفارسي -١

  .  )٥٦٤( البن خالويه)٥٦٣(ليس يف كالم العربكتاب -٢

  . )٥٦٥(المية األفعال شرح -٣

   .  )٥٦٧(ألزهريالد ا خل)٥٦٦(التصريح على التوضيح -٥

  

  

  

  

  

  

  

            

אאאF١L٣٤٣E 

אאאF١L٢٦٢E 

אאW،אא،א،
Wאאאא،א،אאאא٣٧٠K

אאF١L٥٢٩EאF٢L٢٣١E 

אאאF١٣L١٤١E 

אאאF١L٣٤٣E 

אאאW،،אWא
،אא،אאאא،א٩٠٥אK  

    אאF٢L٢٩٧E 



١٣٢ 
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مل متنع سعة املدارك وتنوع املعاجلة ، وتعدد وجهات العناية العلمية يف التحرير والتنوير من أن يظفر                 
  . تشهد به صفحات الكتاب بل فقراتهبالغي بأوىل درجاته ، وهذا مااجلانب ال

وقد استقى ابن عاشور أدواته يف بيان املالمح البالغية آليات القرآن الكرمي من مـصادر ال تكـاد                  
فملكته العلمية كانت توجهه حيث شاءت بني كتب التراث باختالف أنواعها حبثاً عن فقرة أو               ،  حتصر  

ومها كتب  ،  إال أن هناك رافدين مهمني حيسن أن يربزا يف هذا اال            ،  د ما ذهب إليه     مجلة أو كلمة تؤي   
وقد سبقت اإلشارة إىل ما     ،  التفسري وحواشيها وأشهر كتب البالغة العربية وما علق عليها من احلواشي            

استقاه الطاهر من حبث بالغي من خالل كتب التفسري ويتوقف البحث هنـا عنـد أشـهر املـصادر                   
  : ملتخصصة يف البالغة اليت رجع إليها ا

  :  دالئل اإلعجاز -١

وليس هذا مبستغرب فقد مثل هذا الكتاب عند        ،  وقد أفاد منه أكثر من أي كتاب آخر  يف البالغة            
ابن عاشور تراثاً علمياً عزيزاً إذ تلقاه على يد جده الوزير بوعتور الذي تلقاه على يد الطاهر اجلـد يف                    

زيتونة ، كما ميثل استمراراً جلهد هذين الشيخني ألن الطاهر جعله يف برنامج الدراسـة               دروسه جبامع ال  
  . ما تزال خمطوطة ، وشرحه بنفسه وقيد عليه تقييدات مهمة)٥٦٨(بالزيتونة

وقد رجع إليه كثرياً مستشهداً بكالمه وشارحاً له ورمبا منتقداً يف مواضع من التفسري ، ومن هـذه               
  )٥٦٩(... اْهبِطُواْ مْصراً فَإِنَّ لَكُم ما سأَلْتمْ      ...: يف قوله تعاىل    ) الفاء(بكالمه يف أن    املواضع استئناسه   

... حتاج إىل التعليل مبثل مضمون هذه اجلملة        مبإذ ليس األمر باهلبوط     " ليست للتعليل وإمنا هي للتعقيب      
مغنية ) إنَّ(، ألنه لو أريد التعليل لكانت       هو الداعي إىل ذكر فاء التعقيب       والظاهر أن عدم إرادة التعليل      

            

אאאאאאאאא–אאF١٩E 

אW٦١ 



١٣٣ 

إذا ) إنَّ(واعلم أن مـن شـأن       " وقد أردف هذا بقول عبد القاهر يف دالئل اإلعجاز           )٥٧٠(") الفاء(غناء  
  :  أي الذي يف قول بشار–دخلت على هذا الوجه 

قبل اهلَب إنّ    ريجِكِّرا صاحيبذاك الن جاح٥٧١(بكريِ يف الت(  

العاطفة مثالً ، وأن تفيد من ربط اجلملة مبا قبلها أمراً  عجيباً ، فأنت ترى الكالم                 ) الفاء(أن تغين غناء    
إذا " ، فاجلملة هنا عنده كما نقل ابن عاشور عنه     )٥٧٢("ا مستأنفاً غري مستأنف ، مقطوعاً موصوالً معاً         

 واحداً ، حىت إذا أسـقطت       ترتبط مبا قبلها وتأتلف معه ، حىت كأن الكالمني أفرغا إفراغاً          ) إنَّ(دخلت  
  .)٥٧٣() "الفاء(رأيت الثاين منهما قد نبا عن األول ، وجتاىف معناه عن معناه حىت جتيء بـ) إنَّ(

  :  مفتاح العلوم للسكاكي -٢

وألمهيته يف تقعيد علوم البالغة كان اهتمـام ابـن        ،  ) املفتاح(وقد اشتهر يف التراث البالغي باسم       
د أكثر من إيراد حتقيقاته يف املسائل والنكات البالغية مشيداً ا يف كثري مـن               عاشور بالرجوع إليه ، فق    

 : األحيان ومؤيداً ا ما ذهب إليه من دالالت، فمن ذلك ما اختاره من أن اإلشارة يف قوله تعـاىل                    
كذَل ابتالَ الْك ْيبر يهى فده نيقتلِّلْم)إلظهار رفعة شـأن     بعيداسم اإلشارة لل  "استخدم فيها    )٥٧٤ ،

 ، وإذا  كان الزخمشري مل يشر إىل هذا امللمح فقد أورد ابن عاشور               )٥٧٥("هذا القرآن جلعله بعيد املرتلة      
فلله در صاحب املفتاح إذ مل يغفل ذلك ، فقـال يف            : "ما يؤيده من حتقيق السكاكي يف املفتاح ، قال          

ذلـك  : قصد ببعده تعظيمه كما تقول يف مقام التعظيم         أو أن ي  : مقتضيات تعريف املسند إليه باإلشارة      

            

אאF١L٥٢٥E 

אאF٢٧٢E 

אאF١L٥٢٥EאאF٢٧٣E 

אאF١L٥٢٥EאאאאאF٤L١١E،F١٤L٣٣٣E،F٢٦L٩١E 

אW٢ 

אאF١L٢٢٠E 
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 ذهابـاً إىل بعـده درجـة         ...الْكتاب ذَلك.   أمل: عز وعال   الفاضل ، وأولئك الفحول ، وكقوله       
")٥٧٦( .  

  : إعجاز القرآن أليب بكر الباقالين -٣

ين يف ورود بعـض     ومن ذلك نقله رأي الباقال    ،  وقد رجع إليه ناصاً على امسه وهو إعجاز القرآن          
ال حميص من االعتراف باشتمال القرآن على فقرات متزنة يلتئم          " األوزان الشعرية  يف القرآن الكرمي ، إذ         

فلذلك تعرض أبو بكـر  " ، وقد عرض إلثارة املالحدة هذا املطعن بزعمهم، )٥٧٧("منها بيت أو مصراع   
 ، إن البيت املفرد ال يسمى شعراً :  قال فيه د برد ، فانفر  ...)إعجاز القرآن (الباقالين إىل دحضه يف كتابه      

ب٥٧٨(" املصراع الذي ال يكمل به بيتلْه( .  

  : شرح املفتاح للتفتزاين -٤

ومـن  وتأييداً ، واستدراكاً وانتقـاداً،      وهو شرح ملفتاح السكاكي وقد أفاد منه كثرياً استشهاداً          
لـزوم  " )٥٧٩( وتـب  لَهبٍ أَبِي يدا تبْت: ه تعاىل   ة يف قول  يانمواضع إفادته منه اعتباره أن لزوم الك      

كمـا  " : د يف ذلك إىل شرح املفتاح قائالً       ، فقد استن   )٥٨٠("ادعائي مبين على التفاؤل باألمساء وحنوها       
وأنشد قول الشاعر ) شرح املفتاح(مية من لَأشار إليه التفتزاين يف مبحث الع ،:  

  ين إليهبذج كان يوقٍشل    راه أي كَنِ أبا احملاستدصقَ

نْا أَـفلمرأيت فَ رأيت داًر    ومل أرم ننِ بابناً لَيه دي٥٨٢) (٥٨١( "ه(  

            

אאF١L٢٢١EאאF٨٨EאאאאאF١L٥٤٩E،
F٢٢L٣٣٦E،F١٩L١١٧E 

אאF٢٣L٦٠E 

אאF٢٣L٥٨EאאאאאF١L٣٤٧E 

אW١ 

אאF٣٠L٦٠٢E 
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١٣٥ 

  : الشرح املطول للتفتزاين -٥

يف مقدمة خمتـصره     ، ووصفه    )٥٨٣(وهو شرحه على تلخيص املفتاح وقد صنفه قبل شرحه للمفتاح         
باح ، وأودعته غرائب نكت مسحت ا األنظار، ووشحته بلطائف          وأغنيته باإلصباح عن املص   " : بقوله  

وقد أكثر اإلفادة منه ومن ذلك ذهابه إىل أن االستئناف بـذكر اسـم                )٥٨٤(" سبكتها يد األفكار     رٍقَف ، 
وقعاً مـن    أحسن   )٥٨٥(الْمفْلحونَ هم وأُْولَئك ربهِْم من هدى علَى أُْولَئك : اإلشارة يف قوله تعاىل     

فقد حققه التفتزاين يف بـاب الفـصل        تقدمة ،   ألا تتضمن مجيع أوصافهم امل    " إعادة االسم أو الضمري     
والوصل من الشرح املطول ، أن االستئناف بذكر اسم اإلشارة أبلغ من االستئناف الذي يكون بإعـادة                 

  .)٥٨٦("نهعاسم املستأنف 

  :  تلخيص املفتاح للقزويين -٦

 ، وقـد    )٥٨٧(م الثالث من مفتاح العلوم للسكاكي كما نص صاحبه يف املقدمة          وهو تلخيص للقس  
 : رجع إليه يف املواطن البالغية يف آيات القرآن الكرمي ومن أمثلة ذلك إفادته منه يف اعتبار قوله تعاىل                   

وقد : " اللف والنشر إذ قال      من قبيل    )٥٨٨(...وقَالُواْ لَن يْدخلَ الْجنةَ إِالَّ من كَانَ هوداً أَْو نصارى           
  . )٥٨٩("هاته اآلية من قبيل اللف والنشر اإلمجايل ) تلخيص املفتاح(جعل القزويين يف 

  : اإليضاح للقزويين -٧

            

אא JKאא–אאא JF٨ J٩E 

א Jאא Jאא–١٤٢٤F٥E 

אW٥ 

אאF١L٢٤٢EאאF٤٥٠EאאאאאF٢٣L١٤٨E،F٣٠L٤٧١E،
F٨L٢L٢٢E 
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אW١١١ 
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אF٢٤L١٢٠E،F٢٢L٣٦٧E،F٢٨L٢٣٥E 
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 ، وقد رجع إليـه      )٥٩٠(وهو مبرتلة الشرح والتوضيح لكتابه التلخيص كما صرح مؤلفه يف مقدمته          
 وناقداً ومقارناً بينه وبني أساطني البالغة ومن هذه املواضع          وأفاد من حتقيقاته يف املسائل البالغية ، مؤيداً       

 قال ابن )٥٩١(... ولَا يحيق الْمكْر السيئُ إِلَّا بِأَْهله...: ه تعاىل   ـكالمه على أسلوب املساواة يف قول     
 قد جعل يف علم املعـاين مثـاالً         )لهولَا يحيق الْمكْر السيئُ إِلَّا بِأَهْ      (: واعلم أن قوله تعاىل     : " عاشور  

للكالم اجلاري على أسلوب املساواة دون إجياز وال إطناب ، وأول من رأيته مثَّل ذه اآلية للمساواة هو                  
  .)٥٩٣)(٥٩٢("، وهو مما زاده على ما يف املفتاح ) تلخيص املفتاح(ويف ) اإليضاح(اخلطيب القزويين يف 

  

  : شرح املفتاح للشريازي -٨

:  أفاد منه يف بعض املواضع ومنها تعقيبه على احملسن البديعي الذي التفت إليه يف قوله تعـاىل                   وقد
.. ٌّكُلي وف فَلَك..)ه ابن عاشور من بدائع اإلعجاز ألن حروفها               )٥٩٤بعد جتريده من الواو فقد عد  "

فائدة وجريانه جريان املثل من     تقرأ من آخرها على الترتيب كما تقرأ من أوهلا مع خفة التركيب ووفرة ال             
قال العالمة الشريازي : "  ، وقد عزا هذا النوع من القلب إىل السكاكي مث قال         )٥٩٥("غري تنافر وال غرابة     

  .)٥٩٦("و نوع صعب املسلك قليل االستعمالوه: يف شرح املفتاح 

  :حاشية املطول للسيد اجلرجاين  -٩

وقد رجع إليه مستأنساً باختياره مؤيده به       ،  تفتزاين  وهو حاشيته على الشرح املطول لسعد الدين ال       
أَتأْمرونَ الناس بِالْبِر وتنـسْونَ     :  االستفهام يف قوله تعاىل      إليه فمن ذلك أن ابن عاشور وجه      ما ذهب   

            

אא Jא JאWאא،F٩E 

W٤٣ 

אאF٢٢L٣٣٦EאאF١٠٧EאF٢١٣E 

אאאאאF٢٨L٢٣٥E،F٢٨L٢٤٠E،F٢٢L٣٦٧E 

W٤٠ 

אאF١٧L٦١E 

אאF١L٦٢EאאאאאאF٢٥L١٤٣E،F٩L٢٢٠E 
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زمـاً   إىل أنه استفهام جمازي انتقلت داللته من السؤال إىل التوبيخ وعد التـوبيخ ال              )٥٩٧(...أَنفُسكُْم  
فهو جماز مرسل على    " لالستفهام هنا ، فهو عنده من ااز املرسل  سواٌء تعددت اللوازم أم مل تتعدد ،                 

  . )٥٩٨(" عالقته اللزومما اختاره السيد يف حاشية املطول يف باب اإلنشاء

  :شرح املفتاح للسيد اجلرجاين  -١٠

 النص البن عاشور حني ذكر وجـه        وهو كتاب آخر غري حاشيته على املطول كما يظهر من هذا          
سـواء علَـْيكُْم أَدعْوتمـوهْم أَْم أَنـتْم         ...: العدول عن اجلملة الفعلية إىل االمسية يف قوله تعـاىل         

ن ثعلب وسيبويه ما يدل على التسوية يف املعىن بني اجلملـتني وأن سـبب               ع ، فقد نقل     )٥٩٩(صامتونَ
 ، مث استدرك على هذا املعـىن بكـالم   )٦٠٠("رد الرعاية على الفاصلة أنه رأس آية ، أي    " العدول هو   

 ، فقد جعل اجلملة االمسية قد       )حاشيته على املطول  (و  ) املفتاح(وأما السيد يف شرح     : " طويل منه قوله    
  .)٦٠١("يقصد ا الدوام إثباتاً ونفياً حبسب املقامات 

   :لكويت حاشية املطول للس -١١

 سـلْ  : عن مفعوله الثاين يف قوله تعاىل     ) سل(ساً بقوله يف بيان تعليق الفعل       وقد رجع إليه مستأن   
كـم  (مجلـة   "ن أجل االستفهام وذلك بأن تكون        م )٦٠٢(... بينة آية مْن آتْيناهم كَْم إِْسرائيلَ بنِي

داً بآراء كثري مـن      ، وقد شرح ما ذهب إليه مستفي       )٦٠٣("يف موقع املفعول الثاين سادة مسده       ) آتيناهم
) كم آتيناهم (وجوز التفتزاين يف شرح الكشاف أن مجلة        : " علماء البالغة ومناقشاا وختم ذلك بقوله       

            

אW٤٤ 

אאF١L٤٧٥EאאאאאF٢٣L١٤٨E 

אאW١٩٣ 

אאF٩L٢١٩E 

אאF٩L٢٢٠E 

אW٢١١ 

אאF٢L٢٨٩E 
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فتكون : قال السلكويت يف حاشية املطول      ،  سلهم جواب هذا السؤال     : بيان للمقصود من السؤال ، أي       
  . )٦٠٤("وال تعليق يف الفعل: املفعول أي اجلملة واقعة موقع 

، يعد ما سبق مجلة ما وقع يل مما أفاد منه ابن عاشور من مصنفات البالغة اليت صرح بذكر أمسائها                    
كافيـة يف    -وإن كانت حمصورة يف كتب عبد القاهر والسكاكي وشروح املفتاح وتلخيـصه              -وهي  

مما تطالع والربط بـني     التعرف على األسرار البالغية يف القرآن الكرمي خصوصاً مع عقلية حتسن اإلفادة             
وكذلك مزج ابن عاشور بني معارف هذه الكتب ومعارف كتب التفسري والنحـو             ،  املعارف املختلفة   

  .وغريها يف املوضع الواحد للوصول إىل الداللة اليت يتغياها 
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سن مما يف   فيه أحسن ما يف التفاسري وفيه أح      : "خلص ابن عاشور مزية كتابه التحرير والتنوير بقوله         
 ، وهذا الوصف املوجز يكشف عن عنايته بأقوال املتقدمني واهتمامه بانتقاء ما فيها مـن                )٦٠٥("التفاسري  

            

אאF١L٨E 
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نكت ، وال بد أن يتخلل ذلك مناقشات حول ما ذهبوا إليه وإحاالت لكتبهم اليت ذكروا فيهـا هـذه                    
 ملا يراه أليق من بني هذه األقوال        اآلراء ، بل وملصادرهم اليت أخذوها عنها ، مث هناك اختيار ابن عاشور            

واملذاهب ودفاعه عنه ، وهناك رفضه لبعض ما يورده من مذاهبهم ، واحتجاجه على ضعفه أو بطالنه ،                  
وهناك فوق ذلك مبتكرات ذهب إليها من خالل صقل التجربة العلمية وهداية الذهن الـذكي ، وهـو                  

   .)٦٠٦("ي يف تفسري القرآن نكتاً مل أر من سبقين إليها  فجعلت حقاً علي أن أبد": الذي عبر عنه بقوله 

وإذا كان الفصل السابق قد أطلعنا على مناذج من املصادر اليت رجع إليها صاحب التحرير وأوقفنا                
يف الوقت نفسه على شذرات من طرق تعامله مع هذه املصادر فإن هذا يؤكد أن إفادة صاحب التحرير                  

 "ذلك إلشارته هو نفسه يف وصفه لواقع كثري من دواوين التفسري بأـا  من مصادره مل تكن جمرد نقل و  
وإن كانت كثرية ، فإنك ال جتد الكثري منها إال عالة على كالم سابق حبيث الحظ ملؤلفـة إال اجلمـع                     

")٦٠٧(.   

وال يعين هذا تنقص الطاهر بن عاشور أو ازدراءه ملا دونه السابقون ، فهو يصرّح جباللة قـدرهم                  
رجل معتكف فيما شاده األقدمون،     :  أحد رجلني    "ظيم مرتلتهم إال أنه يبيّن أن الناس حول كالمهم          وع

وآخر آخذ مبعوله يف هدم ما مضت عليه القرون ، ويف كلتا احلالتني ضر كثري، وهنالك حالـة أخـرى                  
اشـا أن ننقـضه أو      ينجرب ا اجلناح الكسري ، وهي أن نعمد إىل ما أشاده األقدمون فنهذبه ونزيده وح              

   .)٦٠٨("نبيده 

فهذا جممل طريقته اليت سيتوىل هذا الفصل بياا وتفصيلها واإلشارة إىل آالا اليت ظهرت واضحة               
 لقمني باملتأخر الضليع املتمكن أن يفيد من عمل السابق املتقدم فيكون عمله             "يف التحرير والتنوير ، فإنه      

 ويصري علمه بالقرآن حبكم كمال إحاطته ومتام ضبطه ومجيـل           يف التفسري حبول اهللا أمشل وأدق وأكمل      
   .)٦٠٩("استدراكاته وبديع مالحظاته ودقيق استنتاجاته وقوة رأيه أصح وأمكن وأجل وأنفع 
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  :فتتلخص طريقته إذاً يف التعامل مع مصادره يف املباحث التالية 

  .ـ العزو والتوثيق   

  .ـ املناقشة واالستدالل   

  .الترجيح ـ االختيارات و  

  .ـ القواعد والضوابط   
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من املعروف أن العزو ضرب من ضروب توثيق املعلومات ، ويكاد يكون من خصائص هذه األمة                
 مث تطور بعد التدوين إىل فنون خمتلفة        - وهو من اخلصائص املميزة هلذه األمة        -، وقد بدأ أوالً باإلسناد      

  .لها يرجع إىل توثيق املعلومة ك

ومن هنا قد يطرح التساؤل ، إذا كان العزو ضرباً من التوثيق فما معىن اجلمـع بينـهما وعـدم                    
أن العزو والتوثيق من األلفاظ اليت يكتنفها العمـوم         : االكتفاء بأحدمها عن اآلخر ؟ واإلجابة على ذلك         

لوالً خاصاً ، فالعزو هو جمرد إرجاع القـول إىل          واخلصوص ، فإذا اجتمعا افترقا ومحلت كل منهما مد        
  .قائله واملعلومة إىل مصدرها ، والتوثيق هو الزيادة يف الوسائل لتأكيد وجود املعلومة يف املصدر 

واملالحظ أن تفسري ابن عاشور له اهتمامه اخلاص بالعزو والتوثيق وصفحاته عموماً تشهد بـذلك               
بعضها مشهور كأمهات كتب التفسري واحلديث واللغة والبالغة ،         فال تكاد ختلو صفحة من ذكر مصادر        

وبعضها كتب مغمورة أو رسائل خاصة كما مر يف الفصل السابق وسيأيت هنا زيادة بيان له ، عمومـاً                   
  .فاهتمامه بالعزو إىل املصادر أمر ال حيتاج إىل مزيد إثبات وإن كان التمثيل له مستحسناً 

يف اسم سورة اادلة فيقول     ) الدال(ىل املصادر املختلفة من أجل ضبط       إن صاحب التحرير يرجع إ    
أو فتحها وذكـر اخلفـاجي يف       ) الدال(ومل يذكر املفسرون وال شارحوا كتب السنة ضبطه بكسر          ": 

ومل أدر ما أراد اخلفاجي بالكشف الذي       (هو املعروف   ) الدال(حاشية البيضاوي عن الكشف أن كسر       
ف القزويين على الكشاف ال يوجد فيه ذلك وال يف التفسري املسمى الكشف والبيان              فكش) عزا إليه هذا    

خبط ) توضيح املشكالت (ورأيت يف نسخة من حاشية حممد اهلمداين على الكشاف املسماة           ... للثعليب  
   .)٦١٠("اادلة ) الدال(مؤلفها جعل عالمة كسرة حتت 

 : يف قوله تعـاىل   ) إال(ميها ، ففي تأييد أن      وهو حياول أن يتعقب مصادر حبثه مهما كثرت ويس        
النافية ) ال(الشرطية و ) إن( ليست حرف استثناء وإمنا هي كلمتان        )٦١١(... اللّه نصره فَقَْد تنصروه إِالَّ

جنده يرجع يف فقرة واحدة إىل عشرة مصادر يبحث فيها ليؤيد قوله ؛ وذلك ألن ابن مالك ذكرهـا يف                    
مغين اللبيب البن هشام ، وشرح التسهيل البـن         : ، وهذه املصادر هي     ) إال( أقسام   شرح التسهيل من  
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 على املغين ، وكتاب اجلامع الغريـب        )٦١٢(مالك ، وشروح الدماميين الثالثة على املغين ، وشرح الشمين         
 ، وتعليق الشيخ حممد األمري على املغين ، وشرح املـرادي علـى              )٦١٣(لترتيب آي مغين اللبيب للرصاع    

) دكـاً دكـاً   (التسهيل ، ولسان العرب البن منظور ، ويف تفسريه للمراد من مجعه تعاىل بني املصدرين                
 لعله قاله يف    -قال ابن احلاجب    :  قال الطييب    ": تصدر منه عبارة هلا معناها يف هذا الشأن ، وهي قوله            

 ، وهي عبارة تومئ     )٦١٤("نس  أماليه على املقدمة الكافية، ويف نسخيت منها نقص وال أعرف غريها يف تو            
إىل أنه لو عرف غريها يف تونس لراجعها من أجل التحقق مما نقله الطييب عنه وهذه هي املزية من ذكرها                    

.  

وقد جرى قلمه يف مقدمة التحرير والتنوير بعبارة بعد ذكره أهم التفاسري اليت يرجع إليها هي قوله                 
 ، وهي عبارة مشكلة على ضوء ما سبق ، كما أنـه             )٦١٥("ولقصد االختصار أعرض عن العزو إليها       ": 

يذكر أمساء هذه التفاسري يف املواضع اليت ينقل عنها أو يرجع إليها غالباً إن مل يكن دائماً ، فلعله يقـصد                     
ا حالة اإلمجال يعين حينما يتفقون على رأي يف مسألة أو يتفق بعضهم فهو يعبّر تعبرياً جممالً ، أما حني                    

واحد منها فينقل منه قوالً أو يقرر عنده مسألة فهو ال ينفك عن العزو إليه حسب االستقراء ؛                  يرجع إىل   
كيف وهو يشري إىل استهجان عدم العزو يف حالة األخذ من املصدر يف قوله عن اخلفاجي وقد أشار إىل                   

عله من توارد اخلواطر    ومل ينسبه إىل ابن عرفه فل     ... وقد ذكر معناه اخلفاجي     : " معىن سبقه إليه ابن عرفه    
  . فلوال احتمال توارد اخلواطر عنده لكان مستهجناً وهذه هي مزية ذكره هنا )٦١٦("

  : وميكننا تلخيص أهم طرائق عزوه إىل مصادره ومستويات ذلك إىل ثالث طرق 
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  : العزو إىل القائل بدون ذكر كتابه  -١

 يظن أنه مل يطلع عليه وإمنا نقله من مصادر      وهذا كثري سواء فيما يرجح أنه اطلع على كتابه أو فيما          
  : أخرى 

وحق التاء على   : قال الزخمشري   ) : "كافة(يف كلمة   ) التاء(قوله يف توجيه     : األول فمن أمثلة    -أ
 ، ومن املعروف أنه قرأ الكشاف من نـسخه          )٦١٧("هذا التفسري أن تكون للمبالغة كتاء العلَّامة والراوية         

قارن بينها ومع ذلك فهو يعزو إليه القول هنا بدون ذكر كتابه ، وقد ذكرت هذا                املطبوعة واملخطوطة و  
املثال لإلشارة إىل أنه ليس كل ما ذكره عن القائل مغفالً كتابه يدل على أنه مل يطلع على الكتاب إال أنه  

  .إذا اضطرد ذكره للقائل بغري ذكر كتابه فذلك يرجح أنه مل يطلع على هذا الكتاب 

وال نسب لـه كتابـاً      ) معاين القرآن   ( نقله عن األخفش ، فإنه مل يذكر كتابه          الثاينل   ومثا -ب
وقال اجلـوهري   : "والظن أنه نقل عنه بواسطة ، وقد صرح يف بعض املواضع ذه الواسطة كما يف قوله               

سـأَلَ  : قوله تعـاىل     وذلك يف تفسريه ل    )٦١٨("خرجنا نسأل عن فالن وبفالن      : يقال  : عن األخفش   
  .  )٦١٩( سائلٌ بِعذَابٍ واقعٍ

بِمـا كُنـتْم    جتـزون     ...: قوله تعاىل   وأحياناً ال يصرح بالواسطة مثل قوله يف معىن الباء من           
َـ وجزاء سيئَة سيئَةٌ مثْلُه    : قوله تعاىل   الباء فيه زائدة ، ل    : وقال األخفش  ")٦٢٠(...تقُولُونَ ا ـــ

...)مـن  قوله تعاىل   لألخفش يف تفسريه ل   ) معاين القرآن (وضع موجود يف كتاب      ، وهذا امل   )٦٢٢( ")٦٢١
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وزيدت الباء كما زيـدت يف قولـك        : " قال األخفش    )٦٢٣(..)جزاء سيئَة بِمثْلها     : (..سورة يونس   
  :  ، واملالحظ هنا أمران )٦٢٤("حبسبك قول السوء 

خفش يف سورة يونس بينمـا استـشهد        أنه ال ينقل عن األخفش بنصه ، فقد فسرها األ          : أوهلما
وكذلك نص األخفش واسـتدالله خيتلـف عـن الـنص           . الطاهر بقوله يف أثناء تفسري سورة األنعام        

  .واالستدالل الذي نقله ابن عاشور 

أن بعض ما نقله عن األخفش يف تفسريه لبعض اآليات ال يوجد يف النسخة املطبوعة من                 : والثاين
إمنا جتمـع   : " ، وقوله    )٦٢٥("خرجنا نسأل عن فالن وبفالن      : يقال  : " ه السابق   معاين القرآن ، مثل قول    

 وقد أورده ابن عاشور ورده يف تفسريه لسورة         )٦٢٦("العرب عشرية على عشائر وال تكاد تقول عشريات       
وهذان املوضعان مل يوجدا يف كتابه معاين القرآن ، فهـل           ) وعشرياتكم(التوبة مدافعاً عن قراءة عاصم      

  .نسخة اليت رجع إليها ناشر الكتاب ناقصة ؟ أم أن األخفش مل يودع فيه كل ما قاله يف جمال التفسري ؟ال

  : العزو إىل املؤلف مع ذكر كتابه  -٢

وهذا كثري وهو عموماً حيرص على ذكر اسم الكتاب حني تدعو احلاجة إىل ذلك كـأن يكـون                  
 : )٦٢٧(... فَاقٌع لَّْونها    ...: قوله تعاىل   فسريه ل عند ت قوله  : موضع انتقاد أو استدراك ، ومثال ذلك        

للوـا جمـاز    ) فاقع(وقد ظن الطييب يف شرح الكشاف أن كالم صاحب الكشاف يشري إىل أن إسناد               "
  .)٦٢٨("عقلي ، وهو وهم إذ ليس من ااز العقلي يف شيء 

  : إام العزو  -٣
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لك حني يكون القول ضعيفاً مثل قوله عنـد         قيل ، ويغلب ذ   : كعزوه إىل بعض املفسرين أو بقوله     
وال نكتـة   . وقدر بعض املفسرين اذكر يوم حنشرهم        ")٦٢٩(...ويْوم نْحشرهمْ  : قوله تعاىل تفسريه ل 

وما فـسر   : " ، إذ يقول    )٦٣١(...إِلَّا الْمودةَ في الْقُْربى   ...: ، وكذلك يف تفسري قوله تعاىل     )٦٣٠("فيه  
إال أن تودوا أقاريب تلفيق معىن عن فهم غري منظور فيه إال األسلوب العريب              : ن أن املعىن    به بعض املفسري  

وترى الْجِبـالَ   : قوله تعاىل    وأحياناً يذكر هذا يف مقابل ذكره جلمهور املفسرين كما يف تفسر             )٦٣٢("
 –يوم ينفخ يف الـصور      فبعد أن حكى قول مجهور املفسرين أن هذا حيصل            )٦٣٣(...تْحسبها جامدةً 

... هذا مما يكون عند النفخـة األوىل        : وقال بعض املفسرين    : " أردف هذا بقوله     –يعين نفخة البعث    
")٦٣٤(.  

والبن عاشور طريقته العلمية يف الرجوع إىل املصادر واإلفادة منها فهو يرجع إليها ويأخـذ منـها           
الالئقة ذه اإلفادة  ، وميكن تلخـيص هـذه          حسب ما تقتضيه احلال ، ويعرب عن ذلك أيضاً بالطريقة           

  : الطرق فيما يلي 

  : نقله عن املصدر نقالً منصوصاً  -١

فَإِذَا قَرأْت الْقُـْرآنَ     : قوله تعاىل   التفريع يف   ) فاء(ومن هذه املواضع حماولة الكشف عن موقع        
خفي ودقيـق ولـذلك     "عها يف اآلية بأنه      وقد وصف موض   )٦٣٥( فَاْستعذْ بِاللّه من الشْيطَان الرجِيمِ    

  :  ، وهنا ينقل نصوصاً عن مخسة مصادر)٦٣٦("تصدى بعض حذاق املفسرين إىل البحث عنه
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فَإِذَا قَرأْت الْقُـْرآنَ    (: قوله تعاىل   ملا ذكر العمل الصاحل ووعد عليه وصل به         : فقال يف الكشاف    "
 ذْ بِاللّهعواْ      : (..ملا قال   : ر الدين   وقال فخ " ،   )٦٣٧(..."إيذاناً) فَاْستا كَـاننِ مم بِأَْحسهْم أَْجرهنْجزِيلَنو

ملا كان مدار اجلزاء هو حسن العمل       : وزاد أبو السعود    " ،   )٦٣٩(..." أرشد إىل العمل الذي    )٦٣٨()يْعملُونَ
 واصلة بـني    )فإذا(يف  ) الفاء: (وقول ابن عطية    " ،   )٦٤٠(... "رتب عليه اإلرشاد إىل ما به حيسن العمل       
 قَرأْت فَإِذَا(: قوله تعاىل   : وقال شرف الدين الطييب     " ،   )٦٤١("الكالمني والعرب تستعملها يف مثل هذا       

...  بإنزال كتاب جامع     وذلك ألنه تعاىل ملا من على النيب        ...  متصل بالفاء مبا سبق      )٦٤٢().. الْقُْرآنَ
")٦٤٣(.  

بني عالميت تنصيص خامتاً إياها باالختصار الذي يشري        فهو ينقل هذه النصوص حبروفها جاعالً إياها        
 ولعله اهتم هنا بنقل كل هذه النـصوص يف موضـع            ، وهذه عادته يف نقل النصوص       ، انتهاء النص    إىل

  .واحد على طول بعضها ألن املوضع موضع حترير ملوقعٍ وصفه باخلفاء والدقة 

   :نقله عن املصدر خالصة املعىن وفحواه  -٢

 اللّه دون من يتخذُ من الناسِ ومن: قوله تعاىل   ك قوله يف وجه التفضيل بعد التسوية يف         فمن ذل 
فمورد التسوية بني احملبتني اليت دل      : "  )٦٤٤(...لِّلّه حبا أَشدُّ آمنواْ والَّذين اللّه كَحب يحبُّونهْم أَنداداً

تفضيل الذي دل عليه اسم التفضيل هنا ، ألن التسوية ناظرة إىل فرط احملبـة            عليها التشبيه خمالف ملورد ال    
 . )٦٤٥("وقت خطورها ، والتفضيل ناظر إىل رسوخ احملبة وعدم تزلزهلا وهذا مأخوذ من كالم الكشاف                

            
 אא 

 אW٩٧ 
 אאF١٤L٢٧٤E 
 אאF١٤L٢٧٤E 
 אא 

 אW٩٨ 
 אאF١٤L٢٧٤E 
 אW١٦٥ 
 אאF٢L٩٢E 



١٤٨ 

 : على لسان إبـراهيم     قوله تعاىل   وقد يشري إىل املعىن األعم دون ذكر تفاصيل املعىن كقوله يف توجيه             
استثناء مما قبله وقد جعله ابن عطية       "  )٦٤٦(... والَ أَخاف ما تْشرِكُونَ بِه إِالَّ أَن يشاء ربي شْيئًا           ...

 ، ومن ذلك اإلشارة إىل اختيار املفسر وجهاً         )٦٤٧("استثناًء منقطعاً مبعىن لكن ، وهو ظاهر كالم الطربي        
) مـن (وجيوز أن تكون     ")٦٤٨(... ْر لَكُم من ذُنوبِكُْم     يْغف : يف قوله تعاىل  ) من(ما كقوله عن داللة     

 ، أو اإلشارة إىل رد املفسر وجهاً ما ، فقد مال            )٦٤٩("للتبعيض عند من أثبت ذلك وهو اختيار التفتزاين         
قال القاضـي إمساعيل   : "  مبعىن اإلسالم قال     )٦٥٠(ابن عاشور عن اعتبار إحصان األمة يف سورة النساء        

مـن   : (.. محل اإلحصان يف اآلية على اإلسالم بعد ألن ذكر إميان قد تقدم يف قوله                يف: بن إسحاق   
اتنْؤمالْم كُماتي٦٥٢("، وهو تدقيق وإن أباه ابن عطية )٦٥١(..) فَت(.  

  : رجوعه إىل املصدر دون أن ينقل منه  -٣

تعددة للوصول إىل احلقيقـة ،     ومن املفترض أن الباحث يرجع إىل املصادر املختلفة ويقلب املظان امل          
  .فليس شرطاً أن يسجل يف كل موضع من حبثه أنه رجع إىل هذا املصدر أو ذاك إال إذا كان قد نقل عنه 

إال أنه قد تقتضي الدواعي أن يثبت الباحث رجوعه إىل بعض املصادر بدون أخذه منـها؛ كـأن                  
 ابن عاشور إىل عدم إفادته من توجيه        يعزف عن األخذ منها واصفاً سبب عدم أخذه ، ومن ذلك إشارة           

 فإنه ذكر   )٦٥٣( وإِلَهكُْم إِلٌَه واحٌد الَّ إِلَه إِالَّ هو الرْحمن الرحيم         : قوله تعاىل   أيب حيان لالستثناء يف     
أن جنس اإلله منفي إال هـذا       : استثناء من اإلله املنفي أي      : "التوجيه الذي ارتضاه يف ذلك ، وهو أنه         

التربئة مفيدة لنفي اجلـنس ، فالفائـدة        ) ال(يف مثل هذه املواضع يكثر حذفه ، ألن         ) ال(الفرد ، وخرب    

            
 אW٨٠ 
 אאF٧L٣٢٨E 
 W٤ 
 אאF٢٩L١٨٩E 
 WKKKאאאKKKאW٢٥ 
 אW٢٥ 
 אאF٥L١٧E 
 אW١٦٣ 



١٤٩ 

وأليب حيان هنا تكلفات    : " وبعد تقريره االختيار وشرحه قال       )٦٥٤(..."حاصلة منها ، وال حتتاج للخرب     
  . ، فأشار إىل سبب عدم أخذه عن أيب حيان بأن له يف هذا املوضع تكلفات)٦٥٥("

وقد يكون رجوعه إىل املصدر من أجل التحقق من نقل نقل عنه كصنيعه مع نقل ابن كثري عـن                   
عارضة األحوذي البن العريب أن بعضهم مجع من الكتاب والسنة من أمساء اهللا تعاىل ألف اسم ، قال ابن                   

 تالميذ ابن   ومل أجده يف نسخ عارضة األحوذي البن العريب وال ذكره القرطيب وهو من خاصة             : "عاشور  
 ، فهو يرجع هنا للعارضة للتحقق من وجود هذا النقل فيها كما يرجع إىل القرطيب باعتباره                 )٦٥٦("العريب  

  .من خاصة تالميذ ابن العريب إال أنه ال جيد هذا النص الذي نقله ابن كثري 

وقد يثبت ذلك يف معرض استغرابه لرأي من اآلراء أو توجيـه مـن التوجيهـات ، كـإطالق                   
وهذا اإلطالق انفرد بـذكره أصـحاب       : " على دين اإلسالم قال      )٦٥٧(بلغاته الثالث ) السلم(فسرينامل

... التفسري ومل يذكره الراغب يف مفردات القرآن وال الزخمشري يف األساس وصاحب لـسان العـرب               
")٦٥٨(.  

هم، وكذلك ومما سبق نلمح اهتمامه بالتوثق من املعلومات اليت ينقلها املفسرون وغريهم من مصادر            
اهتمامه بتوثيق املعلومات اليت ينقلها هو من مصادره ، ولذلك جنده ال يكتفي يف بعض األحيان بـذكر                  
النقل منسوباً إىل صاحبه أو إىل الكتاب الذي أخذ منه ، وإمنا يزيد على ذلك العزو إىل املوضع الـذي                    

كر اجلزء والصفحة حيث يقع نقله      أخذ منه هذا النقل من ذلك املصدر ، فهو قد جعل بعض احلواشي لذ             
ال يفي  : فالن ال يقرأ سورة األخيار أي       : يقال  : ألمحد اجلرجاين   ) كنايات األدباء (ويف كتاب : "كقوله  

 فهو ال يكتفـي     )٦٥٩(... " كانوا يسمون سورة املائدة سورة األخيار      بالعهد ، وذلك ألن الصحابة      

            
 אאF٢L٧٦E 
 אא 

 אאF٩L١٨٨E 
 אFאE،FאE،FאE٠ 
 אאF٢L٢٧٦E 
 אאF٦L٦٩E 



١٥٠ 

 مـن   ١٢١صفحة  : "وثيقات أخرى يف احلاشية فيقول      بذكر اسم الكتاب ومؤلفه وإمنا يزيد على ذلك ت        
  .)٦٦٠("هـ ١٣٢٦املنتخب من كنايات األدباء طبع السعادة مبصر سنة 

كما أنه يشر إىل موضع النقل من الكتاب أحياناً يف منت كتابه وصفاً ، كما يف نقله عن القاضـي                    
ث من القسم الرابـع مـن   قال القاضي عياض يف فصل سابع من فصول الباب الثال    : "عياض فهو يقول    

مبا قلنـاه على مجلة املالئكـة      ) أي األنبياء أو املالئكة   (فيمن تكلم فيهم  ... وهذا كله   : كتاب الشفاء   
  ممن حققنا كونه منهم ممن نص اهللا عليه يف كتابه ، أو ... والنبيئني 

  .)٦٦١( "...حققنا علمه باخلرب باملتواتر واإلمجاع القاطع واخلرب املشتهر املتفق عليه

قُلْ يا أَْهلَ الْكتابِ تعالَْواْ إِلَى كَلَمة سواء        : قوله تعاىل   يف  ) أال نعبد (وكذلك إشارته إىل إعراب   
     إِالَّ اللّه دْعبكُْم أَالَّ نْينبا ونْينب...)ه ابـن   : " فإنه ذكر أن مجاعة أعربوه بدالً من سواء ، قال            )٦٦٢ورد

   .)٦٦٣(" من اجلهة السادسة من جهات قواعد اإلعراب من مغين اللبيـب هشام يف النوع الثاين

فهذه مالمح لطرق ابن عاشور يف العزو إىل مصادره والنقل عنها وتوثيق معلوماـا ويالحـظ أن                 
درجات هذا التوثيق جاءت على حسب احلاجة واقتضاء احلال وهو املنهج الذي يرتضيه املنصف ألنه من         

  . يف موضعها باب استعمال اآللة

وال يناقض هذا ما لوحظ من كثرة عزو ابن عاشور أقوال املصنفني إليهم دون ذكر املصنف الذي                 
أخذ منه ، فأحياناً ميكن توسم اسم الكتاب حينما ينحصر جهد املصنف يف كتاب واحد يف هذا الفـن                   

            ر ذلك التوسم أو يتعثـر يف       كشأن كتاب سيبويه وكتايب معاين القرآن لألخفش والفراء ، إال أنه قد يعس
 واملـسائل   )٦٦٥( والتـذكرة  )٦٦٤(مواضع أخرى كالعزو إىل أيب علي الفارسي فهو مل يسم له إال احلجة            

            
 אא 

 אאF٧L٣٤٥E 
 אW٦٤ 
 אאF٣L٢٦٩E 
 אאאF٦L١٦E 
 אאאF٣٠L١٠٦E 



١٥١ 

وكثري من مواضع العزو إليه عارٍ عن ذكر مصنفه الذي أفاد منـه مـع أن أليب علـي                   )٦٦٦(الدمشقيات
والعسكريات والعضديات ، وكذلك    مصنفات أخرى يف هذا الفن مثل التعليقة والشريازيات والبصريات          

ابن هشام األنصاري فإنه مل يذكر له إال مغين اللبيب وشرح قطر الندى والكعبية مع أن لـه مـصنفات             
أخرى يف النحو ورسائل يف إعراب آي من القرآن مثل أوضح املسالك وشرح شذور الذهب واملـسائل                 

 دون استطاعة حصر مصادره على وجه الدقة        السفرية يف النحو ، ولعل هذا من أهم األسباب اليت حتول          
  .واإلحاطة

وملا أىب اهللا تعاىل أن يكون الكمال إال له فقد حكم على كل جهد بشري بالنقص مهما اعتىن بـه                    
صاحبه ، فهناك بعض املآخذ اليت ميكن أن تؤخذ على طريقة ابن عاشور يف بعض املواضع ، وهي تتعلق                   

 وكَـذَلك : قولـه تعـاىل     أمثلة ذلك نقله عن البيضاوي يف تفسري        بالدقة يف النقل عن املصادر فمن       
: من قولـه    ) ما فهم : (اإلشارة إىل املفهوم أي     : فقال البيضاوي   : " قال   )٦٦٧(...جعلْناكُْم أُمةً وسطًا  

كما جعلناكم أمة وسطاً ، أو كما جعلنا قبلتكم أفضل قبلة           : أي  ) يهدي من يشاء إىل صراط مستقيم     (
إشارة إىل مفهوم اآليـة     ) وكذلك: "(، والذي يف تفسري البيضاوي      )٦٦٨("هـ  .أ. علناكم أمة وسطاً    ج

كما جعلناكم مهديني إىل الصراط املستقيم ، أو جعلنا قبلتكم أفضل القبل جعلناكم أمة              : املتقدمة، أي   
ص وختمه بعالمة اية     ، وهو خمالف يف املقصد ملا نقله ابن عاشور عنه وجعله يف عالمة الن              )٦٦٩("وسطاً  

كمـا  : أي  "... النص ، وذلك أنه جاء عند البيضاوي مفسراً ملفهوم اآلية املتقدمة على الصواب وهو               
كما : أي "... أما عند ابن عاشور فجاء التعبري عن هذا املفهوم     " جعلناكم مهديني إىل الصراط املستقيم      

قدمة ليس يف هذا اجلعل ، وإمنا املفهوم املشار إليه هو           وهو غلط ألن مفهوم اآلية املت     " جعلناكم أمة وسطاً  
 إشارة إىل أنه هدى هذه األمـة إىل  )٦٧٠(مُّْستقيمٍ صراط إِلَى يشاء من يْهدي ..: قوله تعاىل   مفهوم  

  .ما مل يهد من سبقوها 

            
 אאאF١L٣٤٣E 
 אW١٤٣ 
 אאF٢L١٥E 
 אאאא–א–١Lאאא–א JF١L٩E 
 אW١٤٢ 



١٥٢ 

  : ويصعب أن نرد هذه املخالفة يف النقل إال إىل أحد أمرين 

  . قلم من ابن عاشور بدليل أنه ذكر اآلية املشار إىل مفهومها أن يكون سبق : أحدمها

أن يكون سهواً من ناسخ النسخة اليت رجع إليها ابن عاشور من تفـسري البيـضاوي ،                  : والثاين
  .وذهل عن ضبطه ، وكال األمرين وارد 

قوله سري  ويكمن عدم الدقة أحيانا يف تعميم ابن عاشور عزو موقف معني لكل املفسرين ، فعند تف               
وما منع الناس أَن يْؤمنوا إِذْ جاءهم الْهدى ويْستْغفروا ربهْم إِلَّا أَن تأْتيهْم سنةُ الْـأَولني أَْو                 : تعاىل  

 فقـد   فأما مجيع املفـسرين   : " يقول بعد أن انتهى من إبداء رأيه يف تفسريها         )٦٧١( يأْتيهم الْعذَاب قُبلًا  
: تأولوا اآلية على خالف هذا على كلمة واحدة ؛ فجعلوا املراد بالناس عني املراد م يف قولـه تعـاىل                   

    ْذَا الْقُري ها ففْنرلَقَْد صثَلٍ    ون كُلِّ ماسِ ملنل آن...)ما منع املشركني من اإلميـان بـاهللا        :  أي   )٦٧٢
لقرآن ، ومحلوا سنة األولني على معىن سنة اهللا يف األولـني            ورسوله ، وجعلوا املراد باهلدى عني املراد با       

 ، ومن خالل النظر يف بعض كتب املفسرين يالحظ أن هذا التعميم             )٦٧٣("األمم املكذبني املاضني    : أي  
فإن كلمة املفسرين مل تتفق علـى جعـل         : غري دقيق ، خصوصاً يف الوجهني األول والثاين، فأما األول           

كفار عصر حممد   " آليتني واحدة ، فابن عطية مثالً يقرر أن الناس يف هذه اآلية أريد م               املراد بالناس يف ا   
، بينما مل يذكر يف األوىل ختصيـصاً ، فتمييـز           )٦٧٤(" الذين تولوا دفع الشريعة وتكذيبها       رسول اهللا   

ذلـك أبـو    وتبعـه يف    .  على أنه فهم من األوىل العموم        -إن مل يكن داالً     -الثانية بالتخصيص مشعر    
  .)٦٧٨( ، بينما أبقاها على عمومها البيضاوي وتبعه الشيخ زاده)٦٧٧( واأللوسي)٦٧٦( والقامسي)٦٧٥(حيان

            
 אW٥٥ 
 אW٥٤ 
 אאF١٥L٣٥١E 
 אאאא–אא–١Lאא١٤٢٢F١١٩٩E 
 אאאF٦L١٣٢E 
 א–אא–אא–אא–F١١L٥٧E 
 אF١٦L٣٧٨E 
 אאאאא–א–אאא–

F٥L٤٩٠ J٤٩٢E 



١٥٣ 

فإن بعض املفسرين مل جيعلوا املراد باهلدى هو عني املراد بالقرآن ومنهم الفخـر     : وأما الوجه الثاين    
القرآن واحلـق   "و عند القامسي     ، وه  )٦٧٩("الدليل الدال على صحة اإلسالم      "الرازي إذ يفسر اهلدى بأنه      

   .)٦٨٠("الواضح النير 

وخنلص من هذا إىل أن عزو ابن عاشور هذا املرمى من التأويل إىل مجيع املفسرين علـى كلمـة                   
  .واحدة مل يتحلَّ بالدقة 

 يردُّونَ   سنعذِّبهم مرتْينِ ثُم...   : قوله تعاىل   ومن األمثلة على هذا التعميم ما ذكره عند تفسريه ل         
وقد حتير املفسرون يف تعيني املراد من املرتني ومحلوه كلـهم علـى             : " إذ قال    )٦٨١( إِلَى عذَابٍ عظيمٍ  

حقيقة العدد ، وذكروا وجوهاً ال ينشرح هلا الصدر ، والظاهر عندي أن العدد مستعمل ـرد قـصد                   
... تأمل تأمالً متكرراً ،   :  أي )٦٨٢(...بصر كَرتْينِ ثُم اْرجِعِ الْ  : قوله تعاىل التكرير املفيد للتأكيد ، ك    

واملعىن سنعذم عذاباً شديداً متكرراً مضاعفاً وهذا التكرر ختتلف أعداده باختالف أحـوال املنـافقني               
 ، وهذا التعميم مستغرب منه مع أن أبا السعود نص عليـه يف تفـسريه                )٦٨٣("واختالف أزمان عذام    

وجيوز أن يكون املراد باملرتني جمرد التكثري كما يف قولـه           : "ية اليت استشهد ا فقال      واستشهد بنفس اآل  
 ، ويزيد من العجب أن تفسري أيب الـسعود  )٦٨٥(" أي كرة بعد أخرى    )٦٨٤(...اْرجِعِ الْبصر ف: تعاىل

  .من التفاسري اليت عدها يف مقدمته عمدة يرجع إليها وينقل منها

 يف تفسري مطول ومتفنن مثل التحرير والتنوير ال يقدح يف مكانته العلميـة              ووجود مثل هذه املآخذ   
وال يف دقة عزوه وتوثيقه اليت بلغت درجة عالية كما سبقت اإلشارة والتمثيل وإمنا هي أمثلة تنادي على                  

  .اجلهد البشري بالقصور 

            
 אאF٢١L١٤٠E 
 אF١١L٥٧E 
 אW١٠١ 
 אW٤ 
 אאF١١L٢٠E 

אW٣ 
 אאאאא Jאא–٢Lאאאא––F٤L٩٨E 



١٥٤ 
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يز ما فيها من الصواب واخلطأ حسب ما يؤديه اجتهاده          ينقد مصادره ومت  يظهر اهتمام ابن عاشور ب    
 فهي ظاهرة الئحة    ، وتأكيده بكثري من األمثلة      ،ابق إىل هذا املعىن     س ولعله سبقت اإلشارة يف الفصل ال      ،

  . بل متناسقة معه ،ه غري شاذة عن أصول تكوينه العلمييف تفسري

مث  ،اً بالرد   يو له من معارف مصادره ويرد ما يراه حر        فاملالحظ أن صاحب التحرير يأخذ ما يصف      
 فهـو   ،هو يعتمد يف رده على أصول علمية تكفل له القدرة على مناقشة هذا املردود وبيان وجه خطئه                  

 وهو  ، )٦٨٦(" السامري نسبة إىل قبيلة من بين إسرائيل يقال هلا السامرة            ": ينقل عن البيضاوي مثالً قوله      
 ":  عن ذلك بقوله     ا مقبول واآلخر مردود يعبر    أحدمه ، يشطره شطرين    هأنه مبيزان نقد  اقتباس قصري إال    

            
 אאF١٦L٢٧٩E 



١٥٥ 

وأما قوله من بين إسرائيل فلـيس بـصحيح          ،أخذنا من كالم البيضاوي أن السامري منسوب إىل قبيلة          
")٦٨٧( .  

هد تارخيية  وإمنا يعقبها بشواهد علمية لتأكيدها وهي شوا       ،وهو هنا ال يترك ختطئة البيضاوي غُفالً        
تزجوا م قبل مصري فلسطني بيد بين إسرائيل مث ا        ،... ألن السامرة أمة من سكان فلسطني        "واجتماعية ،   
 فليس هو منـسوباً     ، مع ختالف يف طريقتهم عن طريقة اليهود          واتبعوا شريعة موسى     ،باإلسرائيلني  

مللك عمري ملك مملكة إسـرائيل سـنة    ألن مدينة السامرة بناها ا،إىل مدينة السامرة القريبة من نابلس     
وال كانت ناحيتها من أرض بين إسرائيل        ، فال جرم مل تكن موجودة زمن موسى         ... قبل املسيح    ٩٢٥

  . )٦٨٨(" زمن موسى 

 سواء كـان    ،وتعد هذه جممل طريقته يف املناقشة فهو يلتفت إىل حمور اخلطأ وجيعله مناط الدراسة               
 وألن البحث الـداليل     ،أو االجتماع أو باحلديث أو بأصول الفقه أو بالداللة          هذا احملور متعلقاً بالتاريخ     

  .اجلانب هذا هو الذي شغل أكثر اهتمام ابن عاشور فقد قامت معظم مناقشاته على 

 بْعـض  علَْينا تقَولَ ولَْو : وله تعاىل   ق يف إطار نوع ااز وداللته فهو يفسر         تهقد تكون مناقش  ف
، واليمني  ... ألخذناه بقوة ، أي دون إمهال        " على أن املقصود به      )٦٨٩( بِالْيمنيِ مْنه لَأَخذْنا* يلِالْأَقَاوِ

اليد اليمىن كُنّي ا عن االهتمام بالتمكن من املأخوذ ألن اليمني أقوى عمالً مـن الـشمال لكثـرة                   : 
 يف هذا يناقش الرازي يف اعتبـاره         ، وبعد تفصيل القول    )٦٩٠("ة  رياستخدامها فنسبة التصرف إليها شه    

نه القوة ، والباء على هذا التقدير       عيمني أي سلبنا    ل واملعىن ألخذنا منه ا    "اليمني هنا مبعىن القوة والقدرة ،       
صلة زائدة ، واعلم أن حاصل هذا أنه لو نسب إلينا قوالً مل نقله ملنعناه عن ذلك إما بواسطة إقامة احلجة                     

وإما بأن نسلب عنه القدرة على التكلم       ... يعارضه فيه وحينئذ يظهر للناس كذبه فيه        فإنا نقيّض له من     
  . )٦٩١("بذلك القول ، وهذا هو الواجب يف حكمة اهللا تعاىل لئال يشتبه الصادق بالكاذب 

            
 אא 

 אאF١٦L٢٧٩ J٢٨٠E 
 אW٤٤ J٤٥ 
 אאF٢٩L١٤٥ J١٤٦E 
 אאF٢٩L١٤٨E 



١٥٦ 

والفرق بني مذهيب الرجلني أن تأويل ابن عاشور يقتضي أن تكون اليمني كناية عن قوة اآلخذ وهو                 
 ، والباء مبعىن السببية ، وما حكاه الرازي يقتضي أن تكون اليمني كناية عن قوة املأخوذ وهـو                   اهللا تعاىل 

  :املتقول وتصري الباء زائدة ، ويرد ابن عاشور هذا التأويل األخري من وجهني 

  .انفراد الرازي به دون أئمة التفسري  : األول

لى وجه الكناية ، مث من تفـسريه لبقيـة          ما ذكره آنفاً من تفصيل إلطالق لفظ اليمني ع         : الثاين
 ركَّب من تفسري اليمني مبعىن القوة أن        "اآليات املتعلقة ذه اآلية ، وذلك أن الرازي يف رأي ابن عاشور             

 على معىن الزيادة ومل يسبقه ـذا التأويـل    )اءبال(قوّل ال قوة اهللا ، وانتزع من ذلك تأويل          تاملراد قوة امل  
، وقد تبين مبا فسرنا به اآلية عدم االحتياج         ا وفيه نظر   وال تبعه فيه من بعده فيما رأين       أحد من املفسرين ،   
  . )٦٩٢("إىل تأويل الفخر

  

قولـه  لبن قتيبة حيكي قراءة أيب حيوة       اوقد نال التوجيه الداليل للقراءات حظاً من هذه املناقشة ، ف          
 ، )قوهلم( مث يعرا بدالً من      )نأ(بفتح مهزة    )٦٩٣(...جميعا للّه الْعزةَ إِنَّ قَْولُهْم يْحزنك والَ :تعاىل  

"٦٩٤(" ، حكى ذلك عنه ابن عطية فحكم أن هذه القراءة كفر(.  

ين وجه هذا التعامل من ابن قتيبة على القراءة باحتماله أن يكون ابـن              بمث حياول ابن عاشور أن يت     
لكن  ..." )قوهلم(لـ  ة  ــ ألن تكون اجلملة بعدها معمول      أراد أن كسر اهلمزة وإن كان حمتمالً       "قتيبة  

 ، أن تكون اجلملة استئنافاً والسياق يعني االحتمال الـصحيح           أيضاًذلك احتمال غري متعني ألنه حيتمل       
فقد تعينت أن تكون معمولة ملا ذكر قبلـها وهـو لفـظ              -كما قرأ أبو حيوة     -فأما إذا فتحت اهلمزة     

  . )٦٩٥(")قوهلم( بدل من كلمة – أي املصدر املنسبك فيها –ا عنده إىل أا  وال حممل هل، )قوهلم(

            
 אא 

 W٦٥ 
 אאF١١L٢٢٢Eא?אFEאא?א
אF٩١٦E 
 אאF١١L٢٢٢E 



١٥٧ 

وهذا هو مناط إطالق التكفري على القراءة ألن مصري املعىن معها أن النهي متوجه إىل أن حيزن النيب                  
        ًويف هذا جتويز تلبس النيب       ، من قول املشركني العزة هللا مجيعا       ، وهـذا   " باحلزن من هذا القول 
لتجويز يؤول إىل كفر من جيوزه على طريقة التكفري بالالزم ، ومقصده التشنيع على صـاحب هـذه                  ا

  .)٦٩٦("القراءة 

  -: فهو هنا يعتمد أمرين 

  .إظهار مرجع ابن قتيبة يف احلكم على القراءة وتفصيله تفصيالً داللياً وافياً  : األول

 عن احلزن   فكأن ي النيب    ؛   دليل اخلطاب    اإلشارة إىل عالقة اإلعراب باملعىن من طريق       : الثاين
هلذا القول يفيد جواز تلبسه به ، ومن مث يقرر أن تكفري ابن قتيبة جار على طريقة الـتكفري بـالالزم ،                      

  .قصده التشنيع وليس احلكم بالكفر على هذا املعني مو

 على ظـاهر لفـظ      "مه  وهو أنه بىن كال    ،مث يبيّن ابن عاشور سبب اخلطأ الذي وقع فيه ابن قتيبة            
ـ  لعله راعى أن التقدير خالف األصل ، أو أنه غري كـاف يف               )أن(القرآن دون تقدير حرف قبل       ع دف

 ، واملالحـظ أن هـذا       )٦٩٧(" أصيل   له تأويل ، ورد العلماء عليه رد      هام فالوجه أن ابن قتيبة هول ما      ياإل
هو كفر غلو ، وكأن ذلك خـرج        و: له   وقو "السبب أشار إليه ابن عطية بوضوح بقوله عن ابن قتيبة           

 ، ومن الغريب أن ابن عاشور رجع إىل ابن عطية يف نقله ومل يـشر            )٦٩٨("على تقدير ألجل أن العزة هللا       
 مث  )قـوهلم ( ومن جعله بدالً مـن       ":  وهو قوله  ، رد صاحب الكشاف امل      إىل رده يف حني أشار إىل     

  . )٦٩٩("أنكره ، فاملنكر هو خترجيه 

 ،ما يتناول اخلالف بني أساطني املفسرين أو الدالليني         نق ابن عاشور يف حماور املناقشة حي      ويزيد تعم 
 دليل  )٧٠٠(... ربهِْم من هدى علَى أُْولَئك : ه تعاىل   ـولعل اخلالف حول نوع ااز ووجهه يف قول       

  :ك ويتمثل هذا اخلالف فيما يلي واضح على ذل

            
 אא 

 אאF١١L٢٢٣E 
 אאF٩١٦E 
 אF٤٦٨EFEFEאאK 
 אW٥ 



١٥٨ 

ية تفرع عنها استعارة تبعية وهو رأي التفتزاين والطييب         لارة متثيلية أص  إجياب أن تكون هذه استع     -١
.  

تعين أن تكون االستعارة متثيلية تصرحيية مركبة دون التبعية وهي طريقـة شـراح الكـشاف       -٢
  .والبيضاوي 

  .إجياب أن تكون االستعارة تبعية وهو موقف القزويين  -٣

بعية التصرحيية ووجه االستعارة املكنية املفردة مع ترجيح وجه         جواز وجه االستعارة التمثيلية الت     -٤
  .التمثيلية التصرحيية التبعية وهو اجتاه السيد اجلرجاين 

ع صاحب التحرير الكالم على هذه األوجه وإن كان قد اختار وجه االستعارة التمثيلية              بوقد أش  -
األخرى وهي يف عمومها مبنية على اعتبـار        إال أن ذلك مل مينعه من تفصيل القول يف األوجه            ،املكنية  
  . يف تركيب االستعارة أم منفصل عنه ليشكل استعارة أخرى  داخالً)على(اللفظ 

 ، بينما مينـع ذلـك       )على(فقد ذهب الطييب والتفتازاين إىل جواز انتزاع استعارة تبعية من اللفظ            
 مع من يرى بأا مركبة يعين       ةتعارة مفرد السيد اجلرجاين ويف اال نفسه يفترق أصحاب الرأي بأن االس         

  .متثيلية 

وقد استشعر ابن عاشور ثراء املوضع فلم يكتف مبجرد االختيار وإمنا قرر أن يدخل يف احلكومة بني                 
 انتصر سعد الدين التفتزاين لوجه التمثيلية وانتصر السيد اجلرجاين لوجه التبعية ، واشـتد               "األطراف إذ   

 وأطال يف ذلك حاشيته للكشاف وحاشيته على املطول كمـا أطـال             ... متثيلية   السيد يف إنكار كوا   
دخل يف احلكومة بني هذين ن وحنن ،السعد يف حاشية الكشاف ويف املطول وتراشقا سهام املناظرة احلادة         

  . )٧٠١("العلمني 

  :وتقوم حكومة صاحب التحرير على دعائم أمهها 

 تشبيه أشياء بأشياء على اجلملة حاصلة من        "تمال اآلية على    أن هناك اتفاقاً بني اجلميع على اش       -١
  . )٧٠٢("ثبوت اهلدى للمتقني ومن ثبوت االستعالء على املركوب 

            
 אאF١L٢٤٣E 
 אא 



١٥٩ 

فطريقـة  ؛   )٧٠٣(" تعيني الطريقة احلاصل ا هذا التـشبيه         "ني هو يف    قريفأن االختالف بني ال    -٢
بيه فهو من قبيل تشبيه هيئة يئة ، وطريقـة           يف تركيب التش   ةالتمثيلية ناجتة عن اعتبار كل األلفاظ داخل      

 العلم ببقية تلك األشـياء      صل أن يكون املشبه واملشبه به مها فردان من تلك األشياء وحي           "التبعية مؤداها   
  . )٧٠٤("بواسطة تقييد املفردين املشبه واملشبه به 

بار ااز يف بعض مفـردات       من اعت  "أن جتويز اجلمع بني التبعية والتمثيلية ناظر إىل عدم املانع            -٣
قـول أئمـة    " ، بينما ينظر املنع من هذا اجلمع إىل عموم           )٧٠٥("املركب التمثيلي إذا مل يكن فيه تكلف        

وإمنا ااز يف مجلـة      ،البالغة إن أصل مفردات املركب التمثيلي أن تكون مستعملة يف معانيها احلقيقية             
  . )٧٠٦("كالم السيد وقوف عندها على اهليئة املشبهه ، فهاملركب أي يف إطالق

وهو ذا يؤصل هلذا اخلالف ويضع يده على أسبابه العلمية املنتمية إىل جممل التصور الذي يتصوره                
  .كلٌ ، حول القاعدة البالغية اليت ينبغي االحتكام إليها يف هذا املوضع 

  :وقد أفاده هذا التعمق يف تأصيل اخلالف يف أكثر من وجه من أمهها 

 زيـادة يف    "ثرى حبثه يف اآلية من الناحية البيانية حىت التفت إىل أن بعـض هـذه األوجـه                  أنه أ 
غ أال يفيت ما يقتضيه احلال من اخلـصوصيات وـذا           يخصوصيات إعجاز هذه اآلية ، ومن شأن البل       

إعجازه  ، وهذا انطالق من قاعدة أنه خيتار األليق بالقرآن الكرمي واألدخل يف باب               )٧٠٧("تفاوتت البلغاء   
 اإلعجاز هو الطرف األعلى للبالغة اجلامع ألقصى اخلصوصيات كما بيناه يف موضعه              حد "وذلك ألن   

  . )٧٠٨("وهو املختار 

ومن مث ميكن القول بأن ابن عاشور مل يتخلص من كل اهلنات اليت تالزم اجلهد البشري فكما أنه مل      
 بالبطالن على آراء قـد يـستوعبها البحـث    يشر إىل رد ابن عطية السابق فهو يف بعض األحيان حيكم  

            
 אא 

 אא 

 אאF١L٢٤٤E 
 אא 

 אאF١L٢٤٤ J٢٤٥E 
 אאF١L٢٤٥E 



١٦٠ 

 شـْيءٍ  من والَيتهِم من لَكُم ما يهاجِرواْ ولَْم آمنواْ والَّذين... : العلمي ونتائجه ، فعند قوله تعاىل       
 بفتح الواو وكسرها مث يذكر تـرجيح أيب علـي           )والية(تني يف   ء ، يذكر القرا   )٧٠٩(... يهاجِرواْ حتى
الفتح أجود هنا ألن الوالية اليت بكسر الواو        :  قال أبو علي     "راءة الفتح وحيكم عليه بالبطالن وعبارته       لق

ـ قد جيوز فيها الكسر ألن يف       : يف السلطان يعين يف واليات احلكم واإلمارة وقال الزجاج           ويل بعـض   ت
اد إبطـال قـول أيب علـي        القوم بعضاً جنساً من الصناعة كالقصارة واخلياطة ، وتبعه يف الكشاف وأر           

أن الفتح هنا أجود ، وما قاله أبو علي الفارسي باطل ، والفتح والكسر وجهان متـساويان                 : الفارسي  
  . )٧١٠("مثل الداللة بفتح الدال وكسرها 

  :وهذا النص يشتمل على ما يلي 

 داللـة الفـتح     أن الفتح أجود هنا ، وتعليله لذلك بالفرق يف اجلملة بني          بإيراده قول أيب علي      -١
  .والكسر ويفهم منه أن داللة الفتح أنسب للمقام هنا 

إيراده قول الزجاج ومؤداه جتويز وجه الكسر على طريق التوسع يف الداللة وليس على طريق                -٢
  .األصل الداليل 

  .نسبة الزخمشري إىل متابعة الزجاج يف ذلك  -٣

  .ارسي نسبة الزخمشري إىل إرادة إبطال قول أيب علي الف -٤

  .احلكم على قول أيب علي بالبطالن  -٥

فالواضح أن  ؛  التسوية بني داللة الفتح والكسر وكأنه يعلل بذلك رأيه يف إبطال قول أيب علي                -٦
ويل بعض القوم بعضاً جنـساً مـن    ت ألن يف    "الزجاج وجه داللة الكسر على أساس االتساع يف الكالم          

يح يف املعىن ، ومل يزد      رج فهو توجيه للكسر وليس اعتراضاً على الت        ، )٧١١("الصناعة كالقصارة واخلياطة    
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 ومن مث يصعب أن تنسب إليـه إرادة إبطـال قـول أيب علـي                )٧١٢(صاحب الكشاف على هذا املعىن    
ا فيه إمياء قوي إىل وجود الفرق بني دالليت الفتح والكسر وهي طريقة اللغويني واالشـتقاقيني                موصنيعه

عالة بكـسر الفـاء معـىن        ومما يصاغ له وزن ف     " فهو خيص وزن الفعالة مبعان ،        وقد أثبتها ابن عاشور   
، وقد قيل إن صوغ هذه الزنة للصناعات كاخلياطة ملا          فافةاالشتمال على شيء مثل العمامة والعالوة والل      

الفـتح  ومن مث فتسويته بني      ، ، فخصوصية الفعالة أمر متفق عليه        )٧١٣("فيها من معىن االشتمال اازي      
والكسر خمالف هلذا االتفاق ، واعتماده عليه يف إطالق البطالن على قول أيب علي ميكـن أن يوصـف                   

  .بالتسرع، ولذلك مل جند من ذهب إىل إبطال قول أيب علي وإمنا توجهوا إىل توجيه الكسر 

 تـبني   ورمبا كان من هنات صاحب التحرير رد الرأي بعبارات جمملة دون تفصيل ملناقشته الـيت              
 والَ... : أسباب رده مستخدماً يف ذلك بعض اإلطالقات العامة كقوله يف تأويل املفسرين لقوله تعاىل               

 وتكلف املفسرون لدفع ما يرد على تأويلهم        " : )٧١٤(... الْكتاب أُوتواْ الَّذين من الْحق دين يدينونَ
رد جممـل   ب، بل قد يرد معظم املفسرين       )٧١٥("سفاتبسوط يف تفسري الفخر وكله تع     ، وذلك م  ...هذا  

فَلَعلَّك تارٌِك بْعض ما يوحى إِلَْيك وضائٌق بِه صْدرك          : كقوله بعد تفسريه ملعاد الضمري يف قوله تعاىل         
 )به( املفسرين جعلوا ضمري      ومعظم ":  قال   )٧١٦(...أَنْ يقُولُوا لَْوال أُْنزِلَ علَْيه كَْنٌز أَْو جاَء معه ملَكٌ         

يضيق له صدرك ،     ال:  على أن ما يوحى إليه سبب لضيق صدره ، أي            )بعض ما يوحى إليك   (داً إىل   ئعا
مبعىن املضي ألم   ) أن يقولوا ( وعليه فاملضارع يف قوله      . جمروراً بالم التعليل مقدرة      )أن يقولوا (وجعلوا  
  .)٧١٧("املعىن عليه باملتني وليس )ضائق(، والالم متعلقة بـ قالوا ذلك

وقد يعتذر عنه يف ذلك بأنه لو تعمد تفصيل املناقشة يف كل موضع يرده لطال الكـالم يف هـذه                    
إال أنه   ،املواضع ، وألن بعض هذه املواضع ظاهر ال حيتاج إىل تطويل املناقشة فال يطالب فيه بالتفصيل                 
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رة وهذا أمر ال يقلل ذرة من شأن التفـسري أو           تبقى مواضع كانت حتتاج إىل شيء من البسط يف املناظ         
  . هاملفسّر ولكن أمانة البحث توجب التنبي
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 يف مناقشاته العلمية آلراء املفسرين ، كان        تلقد كان من مثار ملكة امليز عند ابن عاشور واليت جتلّ          
يف مواطن كثرية من تفسريه ، فهو يف أكثر تعرضه ألقوال املفـسرين             من مثار ذلك مجلة من الترجيحات       

  .نح إىل الترجيح بني هذه األقوال ، واالختيار من بينها أو طرح رأي خاص له يف كثري من األحيان جي

وقد سبقت اإلشارة إىل توجيه صاحب التحرير النقد للمفسرين ، إال أن هناك جانباً مـن نقـده                  
تبين وجـه    رية باإلبانة ، أو ما يعبّر عنه باحلرية يف        حنقده لتركهم مواطن من الداللة      املفسرين يتمثل يف    

 كُنـتمْ  إِذَا حتى والْبْحرِ الْبر في يسيركُْم الَّذي هو : الداللة يف هذه اآلية أو تلك ، ففي قوله تعاىل           
 من بديع األسلوب يف اآلية    "عده  تفت إىل لون من االلتفات ي     ، يل  اآلية   )٧١٨(... بِهِم وجرْين الْفُلْك في
 أا ملا كانت بصدد ذكر النعمة جاءت بضمائر اخلطاب الصاحلة جلميع السامعني ، فلما               " ، وهو    )٧١٩("

ة لتلوين األسلوب مبـا     بيأت لالنتقال إىل ذكر الضراء وقع االنتقال من ضمائر اخلطاب إىل ضمائر الغي            
  . )٧٢٠("... على طريقة االلتفات ) بِهِم وجرْين (: اإلفضاء إىل ما خيص املشركني فقاليخلصه إىل 

 وهذا ضرب مـن     ": وبعد أن انتهى من بيان أوجه االلتفات يف اآلية ودالالا عقَّب ذلك بقوله              
 جامـدةً  ْحـسبها ت الْجِبالَ وترى :  ، وكذلك يف قوله تعاىل       )٧٢١("االلتفات مل ينبه عليه أهل املعاين       

...)ئي حيسب اجلبـال    ا لبيان اختصاص هذه اآلية بأن الر       ليس يف كالم املفسرين شفاءٌ     " يرى أنه    )٧٢٢
 والقرآن يدمج يف ضـمن      ...اب ، وال توجيه التذييل      حسري الس بجامدة ، وال بيان وجه تشبيه سريها        

 إليه رمزاً ، فلم يتناوله املفسرون أو تـسمع          دالئله اجلمة ، وعقب دليل تكوين النور والظلمة دليالً رمز         
  . )٧٢٣("هلم ركزاً 
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أما تعبريه عن حرية املفسرين فقد تكرر يف تفسريه ، إما بأم احتاروا يف عالقة اآليـات بعـضها                   
 ، أو يف داللة بعض التراكيب املـشكلة ومـن           )٧٢٥( ، أو يف عالقة ألفاظ اآلية بعضها ببعض        )٧٢٤(ببعض

 هـم  بـلْ  مْنها شك في هْم بلْ الْآخرة في علْمهْم ادارك بلِ : وله تعاىل ذلك عطف اإلضراب يف ق    
 وقد امتلكت اللغويني واملفسرين حرية يف تصوير معىن اآلية على هذه            ":  إذ يقول    )٧٢٦(...عمونَ مْنها

، وكيف يكونان ارتقاًء علـى    إلضراببعد هذا ا  ني اللذين   بار منه حرية للناظر يف توجيه اإلضرا      ثالقراءة ت 
  . )٧٢٧("ل ، وذكروا وجوهاً مثقلة بالتكلفمضمون هذا االنتقا

تمله النص القرآين ألفاظاً ومقاصـد ،       حيومع ذلك فإن ابن عاشور يقبل من اختالف املفسرين ما           
ـ                  اً علـى   ومن مث فهو ال جينح إىل الترجيح يف كل موضع حيكي فيه اختالف املفسرين وإمنا جيري أحيان

 أن املعاين اليت تتحملها مجل القرآن تعترب مـرادة ـا             ": قاعدته اليت أشار إليها يف املقدمة التاسعة وهي       
ـ         على هذا    ، و  )٧٢٨("  مـن  هكثر توقفه يف الترجيح مثلما كثر ترجيحه ، فيمكن ترتيب درجـات موقف

  :الترجيح وصور هذا الترجيح على أربع مراتب 

  : جيح بني أقوال املفسرين التوقف يف التر : األوىل

، مث مـا     وتبعه ابن عطية   ،كما يف عرضه حلقيقة الظن وأصله ، فقد أورد ما جرى عليه األزهري              
أورده صاحب الكشاف ، وهو متابع لرأي اجلوهري ومها احتماالن ألصل الظن وترك ابـن عاشـور                 

  . )٧٢٩(الترجيح يف هذا املوضع

  :ن ترجيح أو نسبة للمفسرين طرحه الحتماالت املعاين بدو : الثانية

، )٧٣٠(...إِلَْيـك  أَنزلْنا مما شك في كُنت فَإِن:كما يف توجيهه لداللة الظرفية يف قوله تعاىل         
  : ، ومها )٧٣١(" حتتمل معنيني ال يستقيم ما سوامها "فهي عنده 
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  . على حقيقتها )يف(بقاء الظرفية اليت دلت عليها  -١

  .الظرفية اازية  على )يف(داللة  -٢

  . )٧٣٣(")٧٣٢(...قَْبلك من الْكتاب يقْرؤونَ الَّذين فَاْسأَلِ...  :وكال االحتمالني يالقي قوله"

  :الترجيح بني األقوال أو االحتماالت  : الثالثة

  يف قوله تعاىل   )الالم( حول داللة    )٧٣٤(فمن أمثلة الترجيح بني األقوال ذكره ستة مذاهب للمفسرين        
 ليـضلُّواْ  ربنا الدُّْنيا الْحياة في وأَْمواالً زِينةً ومأله فْرعْونَ آتْيت إِنك ربنا...  : على لسان موسى    

والذي سـلكه    ":  إىل أهل التدقيق على حد قوله وهو         ه وهو خيتار منها ما نسب     )٧٣٥(... سبِيلك عن
  واألخفـشِ  وسـيبويه اخلليـلِ  ،قل ذلك عن حناة البـصرة    الم العاقبة ون   )الالم(أهل التدقيق منهم أن     

  .  )٧٣٦("ا مهوأصحابِ

 كَلَّـا : ومن أمثلة الترجيح بني االحتماالت ذكره الحتمالني يف عود الضمري يف قولـه تعـاىل                
؟ مث رجح أن     أم على املشركني   يعود على اآلهلة   ، هل    )٧٣٧(ضدا علَْيهِْم ويكُونونَ بِعبادتهِْم سيكْفُرونَ

 :أي   ، عائـد إىل املـشركني       ) سـيكْفُرونَ ( واألظهر أن ضمري     ": يكون عائداً على املشركني بقوله      
  . )٧٣٨("سيكفر املشركون بعبادم اآلهلة 

  : التفرد برأي خيالف فيه املفسرين  : الرابعة
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قيد بأنواع ما ذهب إليه املفـسرون       دون الت يح ملعىن من معاين اآلية      وعالقة ذلك بالترجيح أنه ترج    
دي يف تفـسري    ب فجعلت حقاً علي أن أ     ": من مذاهب ولعل ذلك وفاًء بعزمه يف مقدمة تفسريه إذ قال            

ويف هـذا    ، وهذا يعين أن انفراداته تستحق الدراسة املـستقلة          )٧٣٩("القرآن نكتاً مل أر من سبقين إليها        
  : البحث املختلفة فيكتفي باإلشارة هنا إىل مثال منها وهو البحث إيراد لكثري منها يف فصول

على أنه مـن     )٧٤٠(مْؤمنونَ إِنا الْعذَاب عنا اكْشْف ربنا: تأويله قوله تعاىل يف سورة الدخان       
أىن هلم  ( ومجلة   )هذا عذاب أليم  ( مجلة معترضة بني مجلة      " ال من قول املشركني فهي عنده        نيقول املؤمن 
 ومحلها مجيع املفسرين على أنه حكاية قول الذين يغشاهم العذاب           . ، فهي مقول قول حمذوف       )الذكرى

 ورأي ابن عاشور مبين على اعتبار أن هـذا القـول            )٧٤١("يقولون ربنا اكشف عنا العذاب      : ، بتقدير   
 )٧٤٢(" بلد واحد    إذ كانوا واملشركني يف   " ،وا به من هذا العذاب      ذللمسلمني أن يستعي   تلقني من اهللا    

، وقـد   نوير ، وتعددت تعبرياته عن ذلـك      ومن مث كثرت ألفاظ الترجيح واالختيار يف التحرير والت          .
يف ألفاظ الترجيح وبعضها    اخترت بعض ألفاظه املشهورة يف ذلك وبعضها جار على اصطالح املتقدمني            

  :ن أن أسجل نتائجه وهي كما يلي  وأجريت عليها إحصاًء قدر الطاقة حيس،يشعر أنه من تعبريه اخلاص 

ÅÐÜÛa@ @paŠ½a@…†Ç@ @

  ٣٨٢  األظهر 

  ١٢٦  التحقيق ، على التحقيق

  ١٥١  األصح

  ٧٧  الراجح واألرجح

  ١١٣  وعندي
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  ٢١  الوجه عندي

  ٨٦  أحسن واألحسن

  ٨٨  أنسب واألنسب

  ٧  أرشق واألرشق

  ٣  وأليق

  ٢١  أسعد

يح حبيث شكل الترجيح اجتاهاً واضحاً يف تفسريه        وهذا يدل فيما يدل على كثرة تردد ألفاظ الترج        
.  

 ختضع لضوابط ومعايري تظهر من خالل تفسريه يهمنا فيما يتعلق           ابن عاشور وعملية الترجيح عند    
   .)٧٤٣(بالترجيح الداليل هذه الضوابط

   : الترجيح مبتعلق اللفظ -١

خمرباً عن إبـراهيم    له تعاىل   قووهو باب دقيق ال يتيسر لكل متعاط لفن التفسري ومن ذلك تفسريه ل            
  :...َا قَالي قَْومِ يرِيٌء إِنا بمْشرِكُونَ مت )ما(، فقد أورد رأيني يف معىن )٧٤٤ : (  

  .ما تشركون به : كوا موصولة عائدها حمذوف والتقدير  : األول

   .)٧٤٥("ال أتقلده : من إشراككم ، أي : أي " كوا مصدرية  : والثاين

  .)٧٤٦(ح األول بناًء على أن تعلق أفعال الرباءة يكون يف الغالب بالذوات ال باملعاينوهو يرج
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  :  الترجيح باالشتقاق -٢

 فقد فسر السمي بأنه املوافق      )٧٤٧( لَْم نْجعل لَّه من قَْبلُ سميا        ...: قوله تعاىل   كما يف تفسريه ل   
 ، إال أنه خيتار توجيهاً آخـر        )٧٤٨("من قبل وجوده    مل جنعل له من يوافقه يف هذا االسم         : أي  "يف االسم   

أن السمي هنا هو املوافق يف االسم الوصفي بإطالق االسـم           "بناًء على أصل االسم االشتقاقي ، فيختار        
وهذا أظهر يف الثناء على     ... على الوصف ، فإن االسم أصله يف االشتقاق وسم ، والسمة أصلها وسمة            

) ٧٤٩(... "ملعىن أنه مل جييء قبل حييي من األنبياء ما اجتمع له ما اجتمع ليحيي             حييي واالمتنان على أبيه وا    

.  

  :  الترجيح بداللة السياق -٣

 يطرح احتمالني ملوقع )٧٥٠(...ْد قَالُواْ كَلمةَ الْكُفْرِيْحلفُونَ بِاللّه ما قَالُواْ ولَقَ : قوله تعاىل   ففي  
أن تكون يف حمل التعليـل      : أن تكون مستأنفة استئنافاً بيانياً ، والثاين        : ل  ، األو ) يْحلفُونَ بِاللّه   (مجلة  

ويرجح هذا أن معظم مـا يف       : "لألمر باجلهاد ، وهو يعتمد على سياق اآلية يف ترجيح هذا الرأي بقوله            
اجلملة هو شواهد كفرهم ونقضهم عهد اإلسالم إذ لو كان املقصود خصوص تكذيبهم فيمـا حلفـوا                 

  .)٧٥١("ومل يكن ملا بعده مزيد اتصال به ) ولَقَْد قَالُواْ كَلمةَ الْكُفْرِ (على إثبات مقابله ، وهو القتصر 

  :  الترجيح بناًء على اإلعراب -٤

 فقـد   )٧٥٢(... وأَن اْحكُم بْينهم بِمآ أَنزلَ اللّه والَ تتبِْع أَْهواءهْم           : قوله تعاىل   مثل تفسريه ل  
  : مذهبني ) أن(راب أورد يف إع
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فلما ذكر اهللا تعاىل أنه أنزل الكتاب       ... تفيد تقوية ارتباط التفسري باملفسر      "كوا تفسريية    : األول
   .)٧٥٣("فاحكم بينهم: فقال ) الفاء(إىل رسوله رتب عليه األمر باحلكم مبا أُنزل به بواسطة 

عىن وأنزلنا إليك األمر باحلكم مبا أنـزل        فيكون امل " كوا مصدرية داخلة على فعل األمر        : والثاين
 وإمنـا رجـح     )٧٥٥("واحلمل على التفسريية أوىل وأعرب    : " ، وقد اختار املذهب األول فقال        )٧٥٤("اهللا  

  : ذلك بأمرين 

  .)٧٥٦("طول الكالم الفاصل بني الفعل املفسر وبني تفسريه  : "األول

  .)٧٥٧("حلرف التفسري موقع يتضمن معىن القول فكان ) "أنزل(أن الفعل  : والثاين

   : الترجيح بناًء على قاعدة -٥

 أَسـاطري  إِالَّ هـذَآ  إِنْ كَفَرواْ الَّذين يقُولُ ...: قوله تعاىل   ومن ذلك تفسريه لألساطري يف مثل       
نيلاَألو )فقد اشتهر يف معىن األساطري رأيان ذكرمها ابن عاشور )٧٥٨  :  

  ... .لذي هو مجع سطر فأساطري هو مجع اجلمع مجع أسطار ا"أا  : األول

   .)٧٥٩("أا مجع أسطورة كأرجوحة وهي القصة املكتوبة : والثاين

وهو خيتار الثاين ذاهباً إىل أا معربة عن الرومية ، ويستند يف ذلك إىل قاعدة ذكرها اللغويون فيما                  
أسطورة وأُسطرية وأُسـطور    :  فيه فقالوا  ويدل لذلك اختالف العرب   : "مييز املعرب وقد عرب عنها بقوله       
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 واالختالف يف حركات الكلمة الواحدة مـن        -بكسر اهلمزة -، وإسطار   -بضم اهلمزة -وأُسطري كلها   
  .)٧٦٠("أعجمي فالعب به ما شئت : مجلة أمارات التعريب ومن أقواهلم

  :  الترجيح بداللة احلال -٦

اب اَألْعراف رِجاالً يْعرِفُونهْم بِِسيماهْم قَالُواْ ما       ونادى أَْصح  : قوله تعاىل   ومن ذلك تفسريه ل   
 الْجنةَ اْدخلُواْ بِرْحمة اللّه ينالُهم الَ أَقْسْمتْم الَّذين أَهؤالء*  أَغْنى عنكُْم جْمعكُْم وما كُنتْم تْستكْبِرونَ     

من ) ادخلوا اجلنة ( ، فقد اختلف املفسرون يف املقصود بقوله         )٧٦١( زنونَتْح أَنتْم والَ علَْيكُْم خْوٌف الَ
  :  ، ذكر صاحب التحرير وجهني منها )٧٦٢(املخاطبون به مع أن أهل اجلنة قد دخلوها؟

 خاطب أهل   أن القائل هلذه اجلملة هم أصحاب األعراف على سبيل اإلخبار بأن اهللا              : األول
ادخلوا اجلنة فكذب اهللا قسمكم وخيب ظنكم ، وهذا كلـه مـن             :  هلم اهللا    والتقدير ، قال  "اجلنة ا ،    

   .)٧٦٣("كالم أصحاب األعراف 

أن يكون األمر فيها للدعاء من اهللا تعاىل هلم ، ومل أجده منصوصاً عليه عنـد املفـسرين                   : والثاين
للدعاء )  الْجنةَ اْدخلُواْ(وله  واألظهر أن يكون األمر يف ق     : " ويبدو أنه اختيار خاص به عبر عنه بقولـه         

هم أناس من أهل اجلنة ألن ذلك احلني قد استقر فيه أهل اجلنة يف اجلنة وأهل                ) ؤالء(ألن املشار إليهم    
  .)٧٦٤(... "فلذلك يتعني جعل األمر للدعاء... النار يف النار

ن دخلـوا اجلنـة بـدخوهلا    فمن الواضح أنه نظر إىل قرينة احلال ؛ فليس يستفاد شيئاً من أمر الذي          
واملفسرون يلتفتون إىل هذا ولذلك يتأولونه ؛ لكن اجلديد عند ابن عاشور هو تقريره أنه يتعني جعـل                  

إذ قـد   " األمر للدعاء ، والدعاء عنده بدخول اجلنة معناه الدعاء باالستقرار فيها وعدم اخلروج منها ،                
  .)٧٦٥("كان الدخول حاصالً ، فالدعاء به إلرادة الدوام 
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وبغض النظر عن موافقة الباحث لصاحب التحرير يف كل ترجيحاته فالبد من االعتـراف بأنـه                
استخدم الضوابط والقرائن الصحيحة للترجيح بني األقوال وتقرير الرأي الذي يراه صـائباً، كمـا أن                

ناسـق ألفاظـه    اختياراته متيزت يف أكثر املواضع باالهتمام مبقاصد القرآن الكرمي ونظمه واحلرص على ت            
ومعانيه وتضامها ، وهو مطلب حيتاجه قاريء التفسري والباحث فيه لزيادة إميانه بإعجاز القرآن الكـرمي                

  .وعظمة دالالته 
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ومن خالل دأب ابن عاشور على النظر يف هذه املصادر املتنوعة ، وعكوفه علـى معارفهـا إفـادة                   
 يربز جانب لوحظ أنه مثَّل ظاهرة يف التحرير والتنوير وهو جانب القواعد والـضوابط               ، ومناقشة   وتنقيحاً

 وإما استنباطاً   ، إما استقاًء للفظها ومؤداها من هذه املصادر ليستدل ا على ما ذهب إليه               ،اليت كثرت فيه    
 وإمـا مناقـشة     .لمية الواضـحة    ارسته للعلوم املختلفة بذهنه الثاقب وشخصيته الع      ممملنطوقها من خالل    
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باع يف التوثيق    فكما تعرفنا على ابن عاشور يف املباحث السابقة عاملاَ ذا          ،رداً   ملفهومها وتطبيقاا قبوالً أو   
 وراداً  ،لألصول مـن الفـروع      قي لنا أن نتعرف عليه مستنبطاً       بواملناقشة يف جزئيات العلم املختلفة فقد       

 وذلـك مـن     ،تقومي الفروع واجلزئيات    مستعمالً هذه األصول والكليات يف       مث   ، الكليات   إىلللجزئيات  
  .رف املختلفة خصوصاً قواعد الداللة وضوابطها اخالل استخالصه للقواعد العامة يف املع

وحتد احلدود الدقيقة للتطبيقـات      ،وتكمن أمهية القاعدة يف أا جتمع املعىن الكبري يف اللفظ القليل            
 فابن فارس جيعل القاف والعني والدال       ، ذلك من خالل تعريفها اللغوي واالصطالحي         يظهر ،املتعددة  

 )٧٦٦("سفله  أات أربع معترضات يف     بساسه وقواعد اهلودج خش   أقواعد البيت   "أصالً يضاهي األسس فـ     
ـ      ناألمر الكلي الذي ي   " وهي يف االصطالح     ، أو  ، )٧٦٧(" منـها  اطبق عليه جزئيات كثرية يفهم أحكامه

  . )٧٦٨("ة كلية منطبقة على مجيع جزئيااقضي" آخر بتعبري

 كما  ، ه إذ لكل علم قواعد    ، يف مجيع العلوم ال خيص علماً بعينه         رويالحظ أن هذا االصطالح جا    
 والضابط ال بد أن     ، فالقاعدة ضابط    ،أن كثرياً من العلماء مل يفرق يف االصطالح بني القاعدة والضابط            

 ومـن املعاصـرين     ، )٧٧٠(يوميفوال) ٧٦٩(اهلمامكابن  ا مجاعة من العلماء     يكون قاعدة وقد سار على هذ     
  . )٧٧١(الدكتور حممد الزحيلي

 ، )٧٧٤( وابن جنـيم   )٧٧٣( والسيوطي )٧٧٢(ومن العلماء من فرق بينهما يف االصطالح كابن السبكي        
  .درج حتته فروع متعددة من باب واحد نخص هؤالء الضابط باحلكم الكلي الذي يف
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 يتقدمني عدم التفريق بني القاعدة والضابط فمن أقدم من صرح بالتفريق املقـر            ويبدو من صنيع امل   
 وهذا يدل على أن املصطلح قبل هذا الوقت مل يكـن            ،)٧٧٥(هـ٧٥٦ وقد تويف سنة     ،صاحب القواعد   

      فيه هذا التفريق وأن العلماء مل يوقد واجه ابن السبكي هذا األمر حني وجد أن         ، التفريق يف كتبهم     اروج
 : قواعد ثالث    " :الغزايل يطلق القاعدة على الضابط واضطره ذلك إىل االعتذار عنه يف مثل قول الغزايل             

 ومن مث فقد جرى البحث على ذكـر         ، )٧٧٦("...ااتطوعات اليت ال سبب هلا ال حصر لركع        ال :األوىل  
   .لطريقة األقدم  اختياراً لأليسر وترجيحاً ل،ف هلا صنيالقواعد والضوابط على نسق واحد بدون ت

ن مقاصد الشريعة اإلسالمية إذ قرر      عوقد أشار ابن عاشور نفسه إىل أمهية القواعد يف أثناء حديثه            
 تدور حول حمور استنباط األحكام من ألفاظ الشارع بواسطة قواعد           ...معظم مسائل أصول الفقه     "أن  

تؤذن ا تلك األلفاظ ميكن أن تجعل        أو من انتزاع أوصاف      ، ا من انتزاع الفروع منها       فمتكن العار 
 وليس هذا األمر خاصاً بالفقه أو أصوله وإمنا يرجـع فهـم             ، )٧٧٧("تلك األوصاف باعثاً على التشريع      

:  ولعل شيخ اإلسالم ابن تيمية قد التفت إىل ذلك إذ قـال              ،العلوم إىل حفظ قواعدها وطريقة إجرائها       
رد إليها اجلزئيات ليتكلم بعلم وعدل مث يعرف اجلزئيات كيف          ت ةال بد أن يكون مع اإلنسان أصول كلي       "

  . )٧٧٨("وإال فيبقى يف كذب وجهل يف اجلزئيات وجهل وظلم يف الكليات  ،وقعت 

ة أو بالغة أو    غل ن بتقييد قواعده وضبط أصوله سواء كان حنواً أو        فومن أجل هذا اهتم علماء كل       
 سيبويه أول كتاب أسس قواعد النحو العريب وساهم ابن جين           فيعد كتاب  ،فقهاً أو غري ذلك من العلوم       

وتكونت عند السكاكي ومدرسته قواعد الدالالت البالغية        ،يف خصائصه يف صيانة قواعد اللغة والداللة        
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 ومل يعن هذا اكتفاء العلماء مبا سجله متقدموهم وإمنا استقر العطاء يف ميدان القواعد فيما يتعلق بعلوم                  ،
  .الداللة 

إنه كان شغله الشاغل الذي وضعه      : ومل يكن ابن عاشور بعيداً عن هذا امليدان بل يصح أن يقال             
  .نصب عينيه يف أثناء تفسريه للقرآن الكرمي 

ني خ تقضينا أن منثل لبعضها متـو      التحرير والتنوير وكثرة القواعد اليت ساقها ابن عاشور يف تفسريه         
  . هواضع هذا االستعمال ودواعييف ذلك بيان مستويات استعماله هلا وم

   :)٧٧٩()كل من صيغ العموم ( -١

  :ا موقد قرر هذه القاعدة يف أكثر من موضع إال أنه استخدمها على مستويني حيسن أن نتبينه

   . )٧٨٠("ما تضاف إليه أفراد موضوعة الستغراق "إفادا العموم حقيقة ألا  : األول

   :كقول النابغة "وقد تستعمل يف الكثرة 

   )٧٨١(ا كل ذيال وخنساء ترعوي

  . )٧٨٣(" )٧٨٢(... ضامرٍ كُلِّ وعلَى رِجالًا يأْتوك ... ومنه قوله تعاىل 

 رسلَه وعصْواْ ربهِْم بِآيات جحدواْ عاٌد وتلْك : وقد استخدم هذا التفصيل يف تفسري قوله تعاىل 
 أريد كل جبار عنيد     فإن" ؛   )بارج( على أساس حتديد املراد من كلمة        )٧٨٤(عنِيد جبارٍ كُلِّ أَْمر واتبعواْ

   وإن أريد جنس اجلبابرة فكل مستعملة ،من قومهم فالعموم حقيقي 
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  .)٧٨٥("يف الكثرة 

ومل يرتض  )٧٨٦("ال خيفى ما فيه من التكلف الظاهر       " أنه إىلوهذا التفصيل جيد وإن أشار األلوسي       
 ، هي الكثرة    )كل( ال يقتضي أن تكون داللة       أيضاً فإنه ولو صح التوجيه الثاين      ، الثاين   األلوسي التأويل 

 أما  ،وإمنا األقرب إليها داللة العموم املقيد فهي عامة فيمن عرفوا طريقتهم وأسلوم يف اجلربوت والعناد                
ند اللغويني واألصوليني    للعموم وأا من صيغه فهي قاعدة مشهورة ع        )كل(القاعدة  يف ذاا وهي إفادة       

كل ( اسم موضوع الستغراق أفراد املنكَّر  حنو         )كل( ": قال ابن هشام ملخصاً مذاهب اللغويني فيها         ،
كل ( وأجزاء املفرد املعرف حنو      )وكلهم آتيه يوم القيامة فرداً    ( واملعرف اموع حنو     ، )نفس ذائقة املوت  

تقتـضي  " يف أـا     )كـل (ة موقف األصوليني من     الكرمي النمل  عبد. ص د ـ وخل ، )٧٨٧(" )زيد حسن 
 حىت لقد حاول الزركشي     )٧٨٨(" أصرح صيغ العموم     )كل(ولذلك كانت   ... االستغراق والعموم مطلقاً    

لضم أجزاء الشيء على جهة اإلحاطة من       " فهي عنده    )كل(أن يلتمس لداللة الشمول أصالً من اشتقاق        
  .)٧٨٩("لة والكاللة مما هو لإلحاطة بالشيء حيث كان لفظه مأخوذاً من لفظ اإلكليل والكُ

 اسـم   إىل )كـل ( أضيفت   فإذا " ، أن نفيها يفيد عموم النفي لسائر أفراد ما دخلت عليه            : الثاين
 كان املعىن عموم    )كل( دخل النفي على     فإذا ، يف النفي    أواستغرقت مجيع أفراده سواٌء ذلك يف اإلثبات        

   :ق هذا األصل يف موضعني  وقد طب، )٧٩٠("النفي لسائر األفراد 

ومفاد التركيب أن اهللا    " : قال   ، )٧٩١(أَثيمٍ كَفَّارٍ كُلَّ يحبُّ الَ واللّه ...  : قوله تعاىل    : أوهلما
 دخل النفي على كل كان املعىن فإذا " ،)٧٩٢("ال حيب أحداً من الكافرين اآلمثني ألن كل من صيغ العموم    
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لنفي كيفية تعرض للجملة فاألصل فيه أن يبقى مدلول اجلملة كما هو إال             عموم النفي لسائر األفراد ألن ا     
 واملراد أن داللة العموم باقية وإمنا الذي تغـري أن           ، ٧٩٣" بالسلب عوضاً عن تكيفه باإلجياب     أنه يتكيف 

  .اجلملة ألبست ثوب النفي فأصبح النفي منصباً على العموم يعين على مجيع ما أضيف إليه كل 

 ال ينبغي أن يفهم من هذا األسـلوب         إذ ٧٩٤مهِنيٍ حلَّاف كُلَّ تطْع ولَا : وله تعاىل    ق : ثانيهما
 طاعة من اجتمعت فيه هذه الصفات حبيث لو أطاع بعض أصـحاب هـذه        إىلأن النهي منصب    "عنده  

ملراد النهي   بل ا  ، ال خيطر ذلك بالبال وال جيري على أساليب االستعمال           إذالصفات مل يكن خمالفاً للنهي      
 واجلملة األخرية هي حمط اهتمامنا ألـا هـي          ، ٧٩٥"عن طاعة كل موصوف خبصلة من هذه اخلصال         

 يقتضي نفي احلكم عن كل      )كل( من أن دخول النفي على       ابن عاشور تطبيق التأصيل الذي ذهب إليه      
اإلحاطة ألفـراد   موضوعة إلفادة الشمول و)كل(كلمة " فإن وكذلك النهي هنا ، إليهفت  يأجزاء ما أض  

 فهي هنا تفيد النهي العام عن طاعة كل فرد من أفراد أصـحاب هـذه                ،ليه  هي إ االسم الذي تضاف    
  .٧٩٦"الصفات 

 من التفريق بـني     )دالئل اإلعجاز   ( عبد القاهر يف     إليهواملالحظ أن هذا التأصيل خيالف ما ذهب        
 أن  إىل على معىن هاتني اآليتني ليـذهب        ابن عاشور  وقد اعتمد    ، يف حيزي النفي واإلثبات      )كل(داللة  

 يف حيز النفي    )كل( من الفرق بني أن تقع       )دالئل اإلعجاز   (ما يبطل ما أصله الشيخ عبد القاهر يف         "فيه  
 أوأو تفيد تعلـق الفعـل       ...  كل   إليهبعض ما أضيفت    ل الوصف   أوفتفيد ثبوت الفعل     - والنهي أي –

 وقد شـرح عبـد      ، ٧٩٧" يف غري حيز النفي      )كل( أن تقع    وبني... الوصف ببعض ما أضيفت إليه كل       
 وأجرى مجلة من األساليب والتعابري واألشعار توصل من خالهلا          ،القاهر تأصيله هذا يف دالئل اإلعجاز       

   : ما يلي إىل

  . جاءت يف حيز اإلثبات أفادت العموم إذا )كل(أن  - أ
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 يف   يف حكمه فنفي العموم باق كقول النيب         أو جاءت يف حيز النفي وكانت مبتدأ        إذاأا   -ب
املعىن ال حمالة على نفـي األمـرين        " إذ فهو نفي للعموم     )٧٩٨()كل ذلك مل يكن     ( :حديث ذي اليدين    

  .)٧٩٩("واحد منهما ال القصر وال النسيان أراد أنه مل يكن مجيعاً وعلى أنه 

أن الفعل قد "وقع عليها أفادت مع النفي   أا إذا جاءت يف حيزّ النفي وقد أسند إليها الفعل أو             -ج
  . )٨٠٠("كان من البعض أو وقع على البعض 

يصل يف  ال  ومما سبق يستنتج أن صاحب التحرير وإن كان يفيد كثرياً من عبد القاهر وغريه إال أنه                   
أصيل وإمنا قد خيالفهم يف وضع القواعد والضوابط وإبطال ت         ،خمالفته له إىل املخالفة يف الفروع فحسب        

  .كان شيخ البالغيني عبد القاهر نفسه  بعضهم حىت لو

   : )٨٠١()العلم األصلي أدخل يف تعريف املسمى من العلم بالغلبة  ( -٢

 وذلك  ، )٨٠٢(مُّبِنيٍ وقُْرآن الْكتابِ آيات تلْك.. : يف تفسري قوله تعاىل    ابن عاشور وقد ذكرها   
 علم بالغلبة علـى القـرآن     " فالكتاب   )قرآن(والعلمية يف لفظ     .يف التفريق بني العلمية يف لفظ الكتاب        

 ويصري القرآن من هنا علماً أصـلياً يف         ، )٨٠٣(" للهدى واإلشارة إىل الشريعة      الذي أنزل على حممد     
لب إطالقه على مفرد واحد من مفردات       غهذه اآلية واملقصود بالغلبة أن يكون اللفظ يف ذاته شائعاً مث ي           

امسان لكل جنـم عهـده املخاطـب        " له الزخمشري يف املفصل بالنجم والصعق فهما         وقد مثل  ،جنسه  
ق عل        ،ب ولكل معهود ممن أصيب بالصاعقة     واملخاطعى خويلد بن نفيل     مث غلب النجم على الثريا ، والص
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١٧٨ 

ـا   فإذا طبقنا هذا على لفظة الكتاب وجدناها من األلفاظ الـشائعة إال أ             ، )٨٠٤("بن عمرو بن كالب   
  .كانت أخص يف إطالقها بالقرآن الكرمي فهي علم عليه بالغلبة ال باألصل 

  :وهلذا جاءت القاعدة اليت ذكرها ابن عاشور متهيداً لإلجابة على تساؤلني 

التعاطف بني هذين العلمني فأما بالنسبة إىل التساؤل         : والثاين ، )قرآن(سبب تنكري لفظ     : األول
كريه علـى   ن فإن نكرّ فت   ،فظ القرآن أو عرّف بالالم فهو علم على كتاب اإلسالم            نكرّ ل   فسواءٌ "األول  

نقول من املصدر الدال علـى      م ألن القرآن    ...أصل األعالم وإن عرف فتعريفه للمح األصل قبل العلمية          
 ،لتفـسري   عطف ما يعبر عنه بعطف ا      من" وأما بالنسبة إىل التساؤل الثاين فالعطف هنا         ، )٨٠٥("القراءة  

  . )٨٠٦("ألن قرآن مبرتلة عطف البيان من كتاب 

 كليهما علماً على الكتـاب      )الكتاب( وكلمة   )قرآن(وهذا كله مبين على اعتبار ابن عاشور كلمة         
  .ل أسلويب يترتب على هذا االعتبارمتهيداً إلزالة أي إشكا، املرتل على حممد 

   :)٨٠٧() صاحةفنايف ال تالنُّدرة ال ( -٣

 قَْتـلُ  الْمـْشرِكني  من لكَثريٍ نيز ...عملها ابن عاشور يف الدفاع عن قراءة ابن عامر          وقد است 
أَْوالَدكَآ ْمهرشْمئه ... )ين(ببناء فعل   " )٨٠٨على أنه نائب الفاعل ونـصب       )قتل( ورفع   ، للنائب   )ز 

 من إضافة املصدر إىل فاعله      ،ليه   إ )قتل( على إضافة    )شركائهم( وجر   )قتل( على أنه مفعول     )أوالدهم(
 فهو يرى   ،وذلك يف مواجهة موقف علماء البصرة يف رد القراءة باعتبارها خمالفة لقواعد النحو               ، )٨٠٩("

 وقد ساقها يف موضع آخر جازماً بأـا         ،داً ال تتناىف مع فصاحته    أن ندرة االستعمال ما دام عربياً ال مولَّ       
اء الثانية أمام هجوم بعض النحـاة       ي بإسكان ال  )وحمياي( عن قراءة نافع     أمر متعارف عليه فقال يف دفاعه     
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 ومعلوم  ... والرواية عن نافع أثبتته      ":  قال   ،عليها حبجة أن فيها التقاء ساكنني وهو نادر يف االستعمال           
   . )٨١٠(" ةكد الفصاحناأن الندرة ال ت

  

  :)٨١١() ة مهجورةإعمال تداخل اللغتني إمنا يقبل إذا مل يفض إىل زن ( -٤

 )احلاء( بكسر   )احلبك(وهي أنه قرأ     ،وهو ضابط استعمله يف رد قراءة رويت عن احلسن البصري           
 مث ذكر أا وجهت بأا مـن        ، )٨١٢(" وهي غري جارية على لغة من لغات العرب          ":  قال   )الباء(وضم  

خلصائص ومفهومه عنـدهم أن      وتداخل اللغات تعرض له اللغويون كابن جين يف ا         ،قبيل تداخل اللغات    
 قـال   " ،ع مسات هذه اللغات يف لفظة واحدة       فتأيت لغة فتجم   ،تان فصاعداً   غجيتمع يف الكالم الفصيح ل    

بالسني فتراضيا بأول وارد    : خر   وقال اآل  ،بالصاد  : افقال أحدمه  ،اختلف رجالن يف الصقر     : األصمعي  
 وعلى هذا يتخرج مجيع ما ورد من        ،تما إمنا هو الزقر     ال أقول كما قل   : ما فحكيا له ما مها فيه فقال      عليه

  . )٨١٣("التداخل 

 ألا  "وابن عاشور ال يرد مبدأ تداخل اللغات وإمنا يضبطه بضابط هو أال يفضي إىل زنة مهجورة                 
 فهو يتحاكم إىل األصل ألن الزنـة املهجـورة          ، )٨١٤("إذا هجرت باألصالة فهجرها يف التداخل أجدر        

 ومن هنا يـرد ختـريج       ؟فكيف إذا كانت متولدة عن تداخل لغتني       ، يف لغة أصلية     تضعف ولو كانت  
 وهو توجيه ضعيف ألن إعمال تداخل اللغتني إمنا يقبل إذا مل            ": القراءة على أساس تداخل اللغات بقوله       

  . )٨١٥("يفض إىل زنة مهجورة 

   :)٨١٦() األمر بالشيء تقتضي النهي عن ضده ( -٥
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 مـنْ  أَولَ أَكُونَ أَنْ أُمْرت إِني قُلْ ... : فسريه للتعاطف يف قوله تعاىل      وقد ذكرها يف معرض ت    
الَ أَْسلَمو نكُونت نم ْشرِكَنيالْم)ففي اجلملة   ،ىن يف اجلملتني املتعاطفتني ظاهر     املع دااحتوذلك أن    )٨١٧ 

ابـن عاشـور أن     يرى   ومن مث    ،الشرك  األوىل أمر له بإعالن اإلسالم والتوحيد ويف الثانية ي له عن            
 فـذكر   ، مقصود منه تأكيد األمر باإلسالم ، ألن األمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده               "التعاطف هنا   

ومـن   )٨١٨("النهي عن الضد بعد ذلك تأكيد له وهذا التأكيد لتقطع جرثومة الشرك من هـذا الـدين         
 ، وقد   )٨١٩(إمنا هي قاعدة مقررة عند األصولني     املالحظ أن هذه القاعدة ليست من صياغة ابن عاشور و         

 يف نقل القاعدة على مقتضى أصول أهل السنة فهم يرون أن األمر بالشيء يستلزم               اًكان ابن عاشور دقيق   
ـ         أل ،النهي عن ضده وليس هو عني النهي عن ضده            ، هن لفظ األمر خمالف للفظ النهي وكذلك متعلق

 ومتعلق النهي هو الترك وبـني املـتعلقني فـرق           ،مر موجود   فمتعلق األمر هو الطلب وهو استدعاء أ      
   . )٨٢٠(واضح

   :)٨٢١() كرة يفيد أن الثانية غري األوىلنكرة بعد نإعادة ال ( -٦

 أَجـالً  قَضى ثُم... :اير األجلني املذكورين يف قوله تعاىل     غوقد ذكر هذه القاعدة للداللة على ت      
 واملراد باألجل الثاين ما بني موت       " ،جل األول هو عمر كل إنسان       فاأل )٨٢٢(... عنده مُّسمى وأَجلٌ

 : األول والفرق بني األجلـني عنـده أن         )٨٢٣(" الذي يبعث فيه مجيع الناس       ثكل أحد وبني يوم البع    
  .فإنه ال يعلمه أحد يف الدنيا : الثاين وأما ،يعرف الناس مدته مبوت صاحبه 
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 أجل بعث الناس    )وأجل مسمى (:  فاملراد بقوله    "هذه القاعدة   وقد أقام مغايرته بني األجلني على       
مث قـضى لكـم أجلـني      : كرة يفيد أن الثانية غري األوىل فصار املعىن         نكرة بعد   نإىل احلشر فإن إعادة ال    

 ، )٨٢٦( والسيوطي )٨٢٥( وهذه القاعدة مشهورة يف كتب علوم القرآن فقد ذكرها الزركشي          ، )٨٢٤("...
 فالثـاين غـري     ، أن يكونا نكرتني   " ثانيها   :يء االسم متكرراً أربعة أحوال      ذكر الزركشي يف أحوال جم    

  . )٨٢٧(" وإال لكان املناسب هو التعريف بناًء على كونه معهوداً سابقاً ،األول

   :) عموم ترتب اجلزاء على الشرط أغليب ( -٧

 غَالب فَالَ اللّه ْركُمينص إِن :  يف قوله تعاىل     )٨٢٨(وقد أفاد من هذا الضابط عند تفسريه للعدول       
 للتنصيص علـى    )ال تغلبوا ( دون أن يقول     )فال غالب لكم  ( جعل اجلواب بقوله     " فإن   )٨٢٩(... لَكُْم

 ولعل مراده أن قوة نفي اجلنس يف اجلملة هي اليت نصصت علـى التعمـيم                ، )٨٣٠("التعميم يف اجلواب    
ألن عموم ترتب اجلزاء على     " ،ساند مع قوة الشرط    فقوة نفي اجلنس تت    ،وليس جمرد كوا جزاًء للشرط      

  .) ٨٣١("الشرط أغليب 

وهذا الضابط ال يتناىف مع قوة الشرط عنده وتالزم اجلزاء للشرط يف اجلملة الشرطية وهـو أمـر                  
 قوة الربط والتنصيص على ترتـب اجلـزاء   "مفهوم وقد نص عليه مراراً مؤكداً أن اجلملة الشرطية فيها           

 فهو ذا االعتبار ضابط أريد به أن قوة الشرط ال تتناىف مـع              ، )٨٣٢("وعدم االنفكاك عنه    على الشرط   
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 فكل إضافة إليها تزيد يف     ،إضافة قوة تعبري آخر يقع يف جزاء الشرط ألن قوة جزاء الشرط ليست مطلقة               
  .قوا 

   :) القلة تستعمل يف معىن النفي ( -٨

أـم  " بأن املراد    )٨٣٣(قَليالً إِالَّ يْؤمنونَ فَالَ ... :وله تعاىل وقد أفاد من هذه القاعدة يف تفسري ق       
  . )٨٣٤("م د وأطلق القلة على الع...ال يؤمنون أبداً 

 مع أَإِلٌَه...: ه تعاىل   ــوقد نقل ابن عاشور هذه القاعدة عن الزخمشري إذ فسر الزخمشري قول           
يلًا اللَّها قَلونَ مذَكَّرت)٨٣٦("ل يف معىن النفي   ـاملعىن نفي التذكر والقلة مستعم    " أساس أن    على،)٨٣٥( ، 

بن عبد اهللا بـن عتبـة       اكان القاعدة باالستدالل عليها من استعمال العرب كقول عون          رإال أنه ثبت أ   
يضعون قليالً يف موضـع لـيس        : قال اجلاحظ ،   كثرية العقارب قليلة األقارب      ":  أرض نصيبني  فيص

مث يعلل ابن عاشور هذه القاعدة       ، )٨٣٧(" ليس مرادهم أن هناك حياًء وإن قلّ       ،قليل احلياء   فالن  : كقوهلم  
از واالقتـصاد   ر إمنا استعملت العرب القلة عوضاً عن النفي لضرب من االحت          "يف استعمال العرب بأنه     

  . )٨٣٨("لنفي فيتنازل عنه إىل إثبات قليل وهو ا ، باإلنكار هن املتكلم خيشى أن يتلقى عموم نفيأفك

   :)٨٣٩() املشتقات يف قوة الفعل املضارع ( -٩

 فقد  )٨٤٠(مْعرِضني عْنها كَانواْ...: وقد استدل ا على حسن اختيار اسم الفاعل يف قوله تعاىل            
 للداللة على أن هذا اإلعراض متحقق من داللـة فعـل الكـون              "جيء بصيغة اسم الفاعل خرباً لكان       
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 واملراد أن صيغة اسم الفاعل أفادت التجدد كمـا يفيـده   ، )٨٤١("ة اسم الفاعل    ومتجدد من داللة صيغ   
  . )٨٤٢(" ألن املشتقات يف قوة الفعل املضارع " ،الفعل املضارع 

ومشاة املشتقات للفعل يف القوة التفت إليها النحاة خصوصاً يف أبواب إعمال املـشتقات عمـل              
 ويعمـل   ": رحه لقول الزخمشري عن اسم الفاعل     يعيش يف ش  أفعاهلا وقد أشار إىل مجاع هذا املعىن ابن         

 إشارة إىل قوة عمل اسم الفاعل لقوة        ":  قال   )٨٤٣("عمل الفعل يف التقدمي والتأخري واإلظهار واإلضمار        
 فلعل ابن عاشور استخلص من حديث النحاة حول قوة          ، )٨٤٤("مشاته للفعل من اجلهات اليت ذكرناها       

  .اهلا يف العمل ميزة أخرى وهي قوة مشاتها هلا يف الداللة مشاة املشتقات ألفع

   :) نفي كاد يدل على نفي مقاربة الفعل ( -١٠

 املنفية وذلك   )كاد(وقد صاغ ابن عاشور هذه القاعدة من خالل دارسته ملواقف النحاة من داللة              
 ، ومن املالحظ    )٨٤٥(يفْعلُونَ كَادواْ اوم فَذَبحوها ...: يف تعرضه لتفسري قوله تعاىل عن بين إسرائيل         

أن صاحب التحرير مل خيتر هذه القاعدة وتوصل إىل رأي آخر بعد أن عرض آراء الدالليني يف القـضية                   
  :اليت برز منها ثالثة مواقف مهمة وهي 

 )٨٤٦(" وهو دليل على انتقاء وقوع الفعل باألوىل         ، أن نفيها يدل على نفي مقاربة الفعل         " : األول
حـوى  ف نفياً للفعل بطريق     " فإذا كان إثباا يدل على نفي الفعل مع مقاربة وقوعه فإن نفيها يكون               ،

 حـني كـرروا     "حبها  ذ ويكون معىن اآلية على هذا الوجه أم مل يذحبوها ومل يقاربوا             )٨٤٧("اخلطاب  
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 كأن الفعل وقـع     نونع وقد أجاب مبثل هذا مجاعة ي      ، مث وقع الذبح بعد ذلك       ،السؤال وأظهروا املطال    
  . وهذا الوجه استبعده ابن عاشور ، )٨٤٨("فجأة بعد أن كانوا مبعزل عنه 

 وهذا من غرائب االستعمال اجلاري علـى        ... أن نفيها يصري إثباتاً على خالف القياس         " : الثاين
لكـن مبـشقة     واملراد أن نفي املقاربة يفيد مقاربة النفي يعين أنه إثبات و           ، )٨٤٩("خالف الوضع اللغوي    
 وقد حـدث    ، ومعىن اآلية على هذا أم ذحبوا البقرة بعد أن كادوا ال يذحبوا              ،وعنت يف وقوع الفعل     

  .منهم ذلك مع عنت ومشقة 

 إال أا قد يستعمل نفيها للداللة       ... أن يكون نفيها لنفي الفعل باألوىل        )كاد( أن أصل    " : الثالث
   . )٨٥٠("ن كان بعيداً يف الظن أن يقع على وقوع الفعل بعد بطء وجهد وبعد أ

وقد نسبه إىل ابن جين وعبد القاهر وابن مالك وال يوافق ابن عاشور الرأي األول املبين علـى أن                   
ل ويتفق علـى     صورة من الرأي األو    وىل وال الرأي الثالث الذي يعد     نفي كاد يدل على نفي الفعل باأل      

املذهب الثاين وهو أن نفيها يف معىن اإلثبات وذلك ألم ملـا            وعندي أن احلق هو     ": املوقف الثاين بقوله  
ويشهد لذلك مواضـع اسـتعمال      ...يدة معىن النفي جعلوا نفيها بالعكس       فوجدوها يف حالة اإلثبات م    

  .)٨٥١("نفيها فإنك جتد مجيعها مبعىن مقاربة النفي ال نفي املقاربة

   :)٨٥٢( )الصيغ ال مفهوم هلا ( -١١

 بِظَالَّمٍ لَْيس اللّه وأَنَّ...: قاعدة اليت يبدو أا من صياغته يف تفسري قوله تعاىل           وقد استخدم هذه ال   
بِيدلِّلْع)ظـالَّم ( نفي   " ومفاد ذلك أن   ،ة  ف وبيان أن نفي املبالغة ال يدل على إثبات القليل من الص           )٨٥٣( ، 
  . )٨٥٤("هلا  ألن الصيغ ال مفاهيم ،ة املبالغة ال يفيد إثبات ظلم غري قوي بصيغ
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 والشكور كذلك   ، مبالغة يف املوصوف بالصرب      " )لصبارا( فـ   ،والصيغة عنده هلا داللة يف اإلثبات       
 وأمـا   ، )٨٥٦("ر أشد الغدر    ت واخل ،ر  تالشديد اخل  : )اَّرتاخل"( و ، )٨٥٥("الذين ال يفارقهم الوصفان     : أي  

وليني يف اعتبار مفهوم اخلطاب أو عدم       اً على اصطالح األص   يالقاعدة فهي تعمل يف حيّز نفي الصيغة جر       
  .اعتباره 

بأن املبالغـة  "وهو خيتار هذه القاعدة وما تقتضيه من فهم مرجحاً ذلك على أجوبة بعض املفسرين            
يد الكـثريين فعـرب     ب أن الكثرة باعتبار تعلق الظلم املنفي لو قُدّر ثبوته بالع          "و  أ )٨٥٧("صرفة إىل النفي    نم

  . )٨٥٨(" هعداد الظلم باعتبار تعدد أفراد معمولباملبالغة عن كثرة أ

   :)٨٥٩( )يغتفر يف التوابع ما ال يغتفر يف املتبوعات ( -١٢

 الـدُّْنيا  فـي  أَليما عذَابا اللّه يعذِّْبهم يتولَّْوا وإِن ...: وقد أوردها يف أثناء تفسريه لقوله تعاىل        
ةراآلخا ومْم وي لَهن اَألْرضِ فم يلالَ وريٍ وصن)هلم يف األرض من     وما( إذ اختار أن تكون مجلة       )٨٦٠

 إال  ، )٨٦١(" فتكون جواباً ثانياً للشرط      " وليست مستأنفة    )يعذم اهللا ( معطوفة على مجلة     )ويل وال نصري  
 اقتراا  أنه يترتب على ذلك إيراد وهو أا مجلة امسية واجلملة االمسية إذا وقعت يف جواب الشرط وجب                

مسية ال تصلح ملباشـرة أداة      اك أا مجلة    بوال يري ": هو ذا اإليراد فأجاب عنه بقوله      وقد أحس    ،بالفاء  
 واملراد أا ملـا كانـت       ، )٨٦٢(" رابطة ألنه يغتفر يف التوابع ما ال يغتفر يف املتبوعات          )فاء(الشرط بدون   

  .ما لو كانت هي جواب الشرط األصلي تفر عدم اقتراا بالفاء خبالف غتابعة جلواب الشرط ا

  :وهذه األمثلة املفصلة من القواعد اليت استعملها ابن عاشور يف تفسريه ألغراض متعددة منها 
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  .إبراز داللة أسلوب األساليب ورد يف القرآن الكرمي وتوضيحه  -١

  .الدفاع عن اختياره ملعىن من املعاين اليت ذكرها العلماء لآلية القرآنية  -٢

   .ريه ألسلوب ورد يف القرآن الكرميإزالة إشكال أو دفع إيراد ميكن أن يورد على تفس -٣

وهي ذا تصلح أن تكون أمثلة تغين عن إيراد القواعد الكثرية اليت وردت يف التفسري وشرح املراد                 
القواعـد   وميكن إيراد بعـض      ، طلباً لالختصار واكتفاء بالشبيه والنظري       ،منها على النحو الذي سبق      

والضوابط اليت استعملها ابن عاشور يف تفسريه والداللة على مواضعها إشارة إىل كثرة هذه الضوابط يف                
  :تفسريه فمنها 

  . )٨٦٣( )كثرة الظواهر تفيد القطع( -١

  . )٨٦٤()زيادة املبين لقصد زيادة املعىن قاعدة أغلبية( -٢

  . )٨٦٥()املفرد واجلمع سواء يف إرادة اجلنس (-٣

  . )٨٦٦()وصول يؤذن بالتعليلامل (-٤

   . )٨٦٧()ه اإلضافة تعريفاًديفاملضاف املشتق ال ت (-٥

  . )٨٦٨()جواب القسم إذا كان مجلة منفية مل تقترن بالالم (-٦
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؛ فقد اشتهر تفسري ابن عباس مستخدماً الشاهد        الشاهد  منذ النشأة األوىل للتفسري يالحظ ارتباطه ب      
  وأشعار وحنو    طربي مستخدماً الشواهد املختلفة من آي للقرآن وحديث النيب          الالشعري ، مث تفسري     

ذلك من كالم العرب ، مث ال خيلو كتاب من كتب التفسري على اختالف مشارا واجتاهاا من حـشد                   
  .واٍف هلذه الشواهد على صحة ما يذهب إليه من معىن اآلية 

فسرين الذين سبقوه نظرة إفادة ، وحاول أال يترك         ومن املعروف أن ابن عاشور قد نظر يف كتب امل         
 )٨٦٩("فيه أحسن ما يف التفاسـري       " شيئاً من حسنات هذه التفاسري إال أودعه يف تفسريه ، حىت قال عنه              

  .وال شك أن الشواهد باختالف أنواعها هي من أحسن ما يف التفاسري ألا دليل املفسر وآلته يف تفسريه 

شد اهلائل من الشواهد املتنوعة يف التحرير والتنوير ، ذلك احلشد الـذي             ومن مث فال يستغرب احل    
  : حيتاج إىل اهتمام دارس من ناحيتني 

  .فهرسة هذه الشواهد فهرسة ختدم عمل ابن عاشور ، بل وختدم علم التفسري نفسـه: األوىل

 تـدرس هـذه     دراسة مستقلة لشواهد ابن عاشور ، ليس يف جمال الداللة فحسب وإمنـا             : الثانية
الشواهد من زواياها املختلفة توثيقاً وحتريراً وضبطاً ونقداً وبياناً ملواضع استشهاده ا يف جماالت التفسري               

  .املختلفة وتقومياً هلذا االستدالل 

أما هذا الفصل فسينصب اهتمامه على شواهد ابن عاشور يف جمال الداللة اللغوية وأثرها يف خدمة                
م وبيان معانيه ومراميه والكشف عن دقائق ألفاظه وأساليبه ومقاصده ، وذلك مـن              النص القرآين العظي  

  :خالل أربعة مباحث 

  

  

Þëþa@szj½a@ @

            

אאF١L٨E 



١٨٨ 
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متثل اآليات القرآنية من حيث االستشهاد ا يف تفسري ابن عاشور كماً ال يـستهان بـه ، فقـد                    
تعميق داللته وبيان أوجه بالغته ، يف منهجية سيتبين         استخدمها صاحب التحرير يف إبراز املعىن القرآين و       

  .من خالل السطور اآلتية مدى إسهامها يف ميدان الداللة 

قلة بل ندرة وجود هذا النموذج من " وقد يتعارض هذا الرأي مع ما ذهب إليه بعض الدارسني من         
 القليل من مناذج ذلك يف التفسري       التفسري خالل التحرير والتنوير على ضخامته ، إذ ال يطالع القارئ إال           

 ، ومن الصعب أن نتابع هذا القول الذي يبدو أنه أطلق على عواهنه ومل يترو يف التدقيق وتتبـع                    )٨٧٠("
هذا األمر بالصورة األمثل فكثافة اهتمام ابن عاشور بالشواهد القرآنية واضحة خالل تفسريه ، ولعـل                

تكَاد السماوات يتفَطَّـْرنَ مـن      : مر ، ففي تفسريه لقوله تعاىل       النص التايل يعد منطلقاً لتفهم هذا األ      
  هِنفَْوق... )عائداً على السموات فيكـون     ) فوقهن(جيوز أن يكون ضمري     : "  يقول ابن عاشور     )٨٧١

شق ارور متعلقاً بفعل يتفطرن مبعىن أن انشقاقهن حيصل من أعالهن ، وذلك أبلغ االنشقاق ألنه إذا ان                
 )٨٧٢(... وهي خاوِيةٌ علَى عروشها      ...: أعالهن كان انشقاق ما دونه أوىل كما قيل يف قوله تعاىل            

أو  ... )٨٧٣(... الْـأَْرضِ  في وما ...: ، وجيوز أن يكون الضمري عائداً إىل األرض من قوله تعاىل            
 انشقاق السماء بانشقاق الوردة يف قولـه        ، وقد شبه  )... وسأل القرية (بتأويل األرض بسكاا من باب      

 والوردة تنشق من أعالها حني ينفـتح        )٨٧٤(...كَالدهان وْردةً فَكَانْت السماء انشقَّت فَإِذَا: تعاىل
وقَالُوا : ، أي يكاد يقع ذلك ملا فشا يف األرض من إشراك وفساد على معىن قوله تعاىل                 ... برعومها  
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تكَاد السماوات يتفَطَّْرنَ مْنه وتنشقُّ الْأَْرض وتخرُّ الْجِبالُ         * لَقَْد جِئْتْم شْيئًا إِدا    *من ولَدا اتخذَ الرحْ 
   .)٨٧٦(..." ويرجحه قوله اآليت  )٨٧٥(هدا

  :  بذاا فاملالحظ أن يف تفسريه هلذا اجلزء من اآلية يستشهد بأربع آيات كل منها على داللة قائمة

على أن االنشقاق من أعلى أبلغ االنشقاق علـى         ) وهي خاوِيةٌ علَى عروشها     : ( قوله تعاىل    -١
  .طريقة املماثلة بني اآليتني 

 على احتمال تأويل األرض بسكاا على طريقة اـاز          )٨٧٧().. واْسأَلِ الْقَْريةَ : ( قوله تعاىل    -٢
  .املرسل 

على رجحان انشقاق السماء من     ) كَالدهان وْردةً فَكَانْت السماء انشقَّت إِذَافَ: ( قوله تعاىل    -٣
  .أعالها كما تنشق الوردة من أعالها 

اآلية على أن سبب تفطر السماء هو ما فشا يف          ...)   وقَالُوا اتخذَ الرْحمن ولَدا   : ( قوله تعاىل    -٤
  .األرض من إشراك وإفساد 

للون من تكثيف االستدالل متكرر يف كثري من املواضع يف التفسري ، ففي تفسريه قوله تعاىل                وهذا ا 
 :          ْرٌقبْعٌد وراٌت وظُلُم يهاء فمالس نبٍ ميأَْو كَص...)اآلية استشهد ابن عاشور بتسع آيات       )٨٧٨ 

س اِإلنـسانَ الـضُّرُّ دعانـا لجنبِـه         وإِذَا م :  ويف تفسريه لقوله تعاىل      )٨٧٩(خمتلفة من القرآن الكرمي   
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...)ويف تفسري قوله تعاىل       )٨٨١( اآلية ذكر سبع آيات ما بني استشهاد وإحالة        )٨٨٠ ،  :   ادالْفَس رظَه
   .)٨٨٣( استشهد يف معانيها بعشر آيات خمتلفة من القرآن الكرمي)٨٨٢(...في الْبر والْبْحرِ 

 اعتمد اعتماداً مباشراً على ما فهمه من املقدمة الثالثة يف التحريـر             ولعل من ذهب إىل ذلك القول     
والتنوير اليت تدور حول التفسري باملأثور ، وهذا الفهم هو جلُّ ما اعتذرت به الدكتورة هيا العلي للشيخ                  

لقلة ما وصل من هذا القبيـل إلينـا ،          "ابن عاشور يف إقالله من تفسري القرآن بالقرآن حسب تصورها           
 وأصحابه الذين عاصروا الوحي تفسري كامل للقرآن الكرمي ، وعليه فـال             ألنه مل يرد عن الرسول      و

 ، وسياق العبارة يشعر بعدم الدقة ، ألن ابن عاشور           )٨٨٤("جمال لالستعانة باألثر يف تفسري مجيع القـرآن      
ما أنه ال عالقة بني تفسري      مل يشر من قريب وال بعيد إىل قلة ما وصل إلينا من تفسري القرآن بالقرآن ، ك                

  . وأصحابه للقرآن وبني االستشهاد باآليات القرآنية يف التفسري الرسول 

والواضح أن ابن عاشور يف املقدمة الثالثة يدافع عن صحة التفسري بغري املأثور ، ومن مجلة دفاعه أن                  
 وبعدنا عن جمال التدبر والتأمل ما ثبت من التفسري باملأثور قليل ، ولو اعتمد عليه وحده لضاقت التفاسري     

، إال أنه مع ذلك يعدها يف املقدمة الثانية اليت عقدها حول استمداد علم التفسري جـزءاً أساسـاً مـن                     
فاستمداد علم التفسري للمفسر العريب واملولد من اموع امللتئم من علم العربيـة             " استمداد هذا العلم ،     

 وصحابته من بيان للمـراد يف     ن املقصود باآلثار هو ما نقل عن النيب          ، مث يوضح أ    )٨٨٥("وعلم اآلثار   
مواضع اإلشكال واإلمجال أو بيان سبب نزول أو ناسخ ومنسوخ وكذلك إمجاع األمة علـى تفـسري                 

   .)٨٨٦(معىن
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١٩١ 

إال أن املفهوم من عبارته أنه يفرق بني ما هو تفسري مباشر آليات القرآن أو بعض كلماته بتعـبري                   
 وتفتيق معانيه وتعميق دالالته والوقـوف علـى         ني ما يستعني به املفسر يف فهم كتاب اهللا          أدق وب 

 يف تفسري آيات وال ما يروى       اآلثار املروية عن النيب     " مقاصده وهذا هو الذي يفسّر لنا عدم اعتباره         
 ،  )٨٨٨("ن مدده   من التفسري ال م   "  من استمداد علم التفسري ألن ذلك عنده         )٨٨٧("عن الصحابة يف ذلك     

 ، فمعىن هذا أن مـا       )٨٨٩("ما يف بعض آي القرآن من معىن يفسّر بعضاً آخر منها            " ويلحق بذلك عنده    
جاء على طريقة التفسري املباشر أللفاظ القرآن الكرمي سواء من احلديث أو آثار الصحابة أو القرآن نفسه                 

عانيه وإدراك مراميه مستدالً به علـى وجـوه         فهو تفسري ، وأما ما استخدمه املفسّر عن طريق الوعي مب          
أساليب القرآن وتصاريفها واستنباط الفقه ، وتتبع الدالالت على اختالف درجاـا فهـذا داخـل يف                 
استمداد التفسري وهو من أدوات املفسر اليت ال غىن له عنها ، ومن مث فقد أكثر صاحب التحرير من هذا                    

كرمي يف هذه املقاصد اليت تعد من استمداد التفسري والـيت تـشكل             اللون من التعامل مع آيات القرآن ال      
شخصية املفسر حجر الزاوية يف استعماهلا ، ومن مث ميكن وصف حجم اآليات القرآنية اليت استشهد ا                 
ابن عاشور يف تفسريه بالكثرة ال بالقلة أو الندرة ، إال إذا قورنت باحلديث الشريف فهي بالنسبة إليه أقل            

 ذا يزول اإلشكال عن مقصد ابن عاشور يف مقدمتيه الثانية والثالثة فال يصح التعلق بإحدى عباراته                ، و
  . دون النظر يف جمموعها 

ولعل من أكرب املقاصد اليت جنح إليها ابن عاشور يف استدالله باآليات القرآنية هو تأكيـده علـى         
  :ل وسائل أمهها عظمة التعبري وجاللة األسلوب يف القرآن الكرمي من خال

١ JאאW 
يْوم يقُولُ الْمنافقُونَ والْمنافقَات للَّذين آمنوا انظُرونا نقْتبِْس         : فمن ذلك تفسريه لقوله تعاىل      

اْرجِعوا وراءكُْم ..(ورد املالئكة عليهم ) كُْم انظُرونا نقْتبِْس من نُّورِ: ( ففي قوله  )٨٩٠(...من نُّورِكُْم   
إذ ال نور وراءهم وإمنا أرادوا إطماعهم مث ختييبهم بضرب الـسور            " نوع من التهكم    ) ..فَالْتمسوا نورا 
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١٩٢ 

، مث يؤكد أن مثل هذا التهكم يوجـد يف          )٨٩١("بينهم وبني املؤمنني، ألن اخليبة بعد الطمع أشد حسرة          
جـزاًء علـى    "، فهو استهزاء وقع     ) اجلزاء من جنس العمل   (أيضاً ألنه من قبيل ما يسمى       القرآن الكرمي   

الَّذين يلْمـزونَ الْمطَّـوعني مـن       : استهزائهم باملؤمنني واستسخارهم م فهو من معىن قوله تعاىل          
        هْهـدونَ إِالَّ ججِدالَ ي ينالَّذو قَاتدي الصف نِنيْؤمْم           الْمـْنهم اللّـه رـخْم سـْنهونَ مرـْسخْم فَي

...)٨٩٣(")٨٩٢(.   

للحجز به بني املنافقني واملؤمنني خلقه اهللا سـاعتئذ قطعـاً ألطمـاعهم             " وهذا السور املضروب    
مـثَلُهْم   : وتركهم يف ظلمات ال يبصرون فحق بذلك التمثيل الذي مثل اهللا به حاهلم يف الدنيا بقوله                 

لَّذي اْستْوقَد ناراً فَلَما أَضاءْت ما حْولَه ذَهب اللّـه بِنـورِهْم وتـركَهْم فـي ظُلُمـات الَّ                   كَمثَلِ ا 
 ، فهو يف هذا يتمثل باآليات مع هذه اآلية ليشري إىل تعانق معاين الكتاب العظـيم                 )٨٩٥(")٨٩٤(يْبصرونَ

  .وتفسري بعضها بعضاً وتعميق داللة بعضها ببعض 

٢ JאאאW 
فإذا كانت اآليات القرآنية تؤكد داللة بعضها البعض وتعمقها ، فإن الفروق السياقية أو اللفظيـة                
اليت تكون بني بعضها تشري إىل خصوصية داللية يف كل سياق يف إطار الداللة العامـة، ويظهر هـذا يف               

 شئْتما حْيثُ مْن فَكُالَ الْجنةَ وزْوجك أَنت اْسكُْن آدم ويا:يف سورة األعراف  مقارنته بني قوله تعاىل     
وقُلْنا يا آدم اْسكُْن     وبني نظريا يف سورة البقرة       )٨٩٦(الظَّالمني من فَتكُونا الشجرةَ هذه تقْربا والَ

 فمن الواضح أن    )٨٩٧(... مْنها رغَداً حْيثُ شئْتما والَ تقْربا هذه الشجرةَ          أَنت وزْوجك الْجنةَ وكُالَ   
األمر يف سورة األعراف مقترن بالفاء ويف سورة البقرة مقترن بالواو ، كما أن يف سورة البقرة التعبري عن                   
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١٩٣ 

فرق الداليل يف اآليتني بنـاًء      وليس ذلك يف سورة األعراف ، ويقرر ابن عاشور ال         ) رغداً(األكل بقوله   
والعطف بـالواو أعـم ،      " على عالقة كل منها باملوعظة املرادة منها ، فيقول متحدثاً عن آية األعراف              

فاآلية هنا أفادت أن اهللا تعاىل أذن آلدم بأن يتمتع بثمار اجلنة عقب أمره بسكىن اجلنة ، وتلك منة عاجلة                    
كان ... اصالً يف تلك احلضرة ، وكان فيه زيادة تنغيص إلبليس           تؤذن بتمام اإلكرام، وملا كان ذلك ح      

احلال مقتضياً إعالم السامعني به يف املقام الذي حكي فيه الغضب على إبليس وطرده ، وأما آية البقـرة                   
فإمنا أفادت السامعني أن اهللا امنت على آدم مبنة سكىن اجلنة والتمتع بثمارها ألن املقام هنالك لتذكري بين                  

   .)٨٩٨(..."سرائيل بفضل آدم وبذنبه وتوبته والتحذير من كيد الشيطان إ

وملا كان التفات ابن عاشور إىل جانب التكرمة آلدم أكرب يف سورة األعراف مل يغفـل جانـب                   
ألنه مدح للممنت به    ) رغداً(مل ختل عن ذكر ما فيه تكرمة له وهو قوله           " التكرمة آلدم يف آية البقرة فهي       

فحصل من  "  ، وهو بعد ذلك يرجع إىل الداللة العامة اليت حتدث من تعانق اآليتني،             )٨٩٩("دم  أو دعاء آل  
جمموع اآليتني عدة مكارم آلدم ، وقد وزعت على عادة القرآن يف توزيع أغراض القصص على مواقعها                 

ص يف القرآن   ليحصل جتديد الفائدة تنشيطاً للسامع وتفنناً يف أساليب احلكاية ألن الغرض األهم من القص             
  .)٩٠٠("إمنا هو العربة واملوعظة والتأسـي

٣ JאאאאW 
فهو يف تفسريه لبعض هذه اآليات يورد بعضها اآلخر إلزالة شبهة التعارض بينها ومن ذلك تفسريه                

والتعبري يف  : "  يقول   )٩٠١(...ه الضاللَةُ    فَمْنهم مْن هدى اللّه ومْنهم مْن حقَّْت علَيْ        ...: لقوله تعاىل 
جانب الضاللة بلفظ حقت عليهم دون إسناد اإلضالل إىل اهللا إشارة إىل أن اهللا ملا اهم عن الـضاللة                   

ويف ذلك إمياء إىل أن بقاء الضاللة من كـسب أنفـسهم     ... فقد كان تصميمهم عليها إبقاًء لضاللتهم       
وهم ظاهرها التعارض مع معىن هذه اآلية الكرمية بغية نفي هذه الـشبهة           مث يورد بعد ذلك آيات ي      )٩٠٢("
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١٩٤ 

 يضلَّه أَن يرِْد ومن...: ولكن ورد يف آيات أخرى أن اهللا يضل الضالني كما يف قوله تعاىل              : " بقوله  
 يْهدي الَ اللّه فَإِنَّ...: هذا   وقوله عقب    )٩٠٣(.. السماء في يصعد كَأَنما حرجا ضيقًا صْدره يْجعلْ
 على قراءة اجلمهور ليحصل من جمموع ذلك علم بأن اهللا كون أسباباً عديدة بعضها               )٩٠٤(.. يضلُّ من

جاٍء من توالد العقول واألمزجة واقتباس بعضها من بعض ، وبعضها تابع للدعوات الضالة حبيث يأت                
اهللا أسباب تامة حتول بني الضال وبني اهلدى ، فال جرم كانت تلك             من اجتماع أمور شىت ال حيصيها إال        

 ، وهنا يصل إىل ما يريد إبرازه من وجه كل من اآليـات            )٩٠٥("األسباب هي سبب حق الضاللة عليهم       
فباعتبار األسباب املباشرة كان ضالهلم من حاالت أنفـسهم وباعتبـار           " إلزالة شبهة التعارض عنها ،      

ملتوالدة كان ضالهلم من لدن خالق تلك األسباب وخالق نواميسها يف متقادم العـصور              األسباب العالية ا  
  . ) ٩٠٦("فافهم 

  :وإىل جانب هذه املقاصد توجد غايات لالستدالل باآليات القرآنية منها 

١ JאאאW 
 فإن أصل لفـظ التـويف       )٩٠٧(... ويذَرونَ أَْزواجا    والَّذين يتوفَّْونَ منكُمْ  : كما يف قوله تعاىل     

ترتيالً لعمر احلي مرتلة حقٍ للمـوت أو        " احلقيقي عنده قصد به توفِّى احلق ، مث استعمل جمازاً يف املوت             
تويف احلق ، ونظريه قُبض فالن وقُبض احلق ، فصار املـراد            : تويف فالن كما يقال     : خلالق املوت فقالوا    

مات ، كما صار املراد من قُبض ، وشاع هذا ااز حىت صار حقيقة عرفية ، وجاء اإلسالم                   : من تويف 
   .)٩١٠(" )٩٠٩()..حتى يتوفَّاهن الْمْوت ..: ( وقال )٩٠٨().. اللَّه يتوفَّى الْأَنفُس: (فقال اهللا تعاىل 

            

אW١٢٥ 

אW٣٧ 

אאF١٤L١٥٠E 

אאF١٤L١٥٠E 

אW٢٣٤ 

אW٤٢ 

אW١٥ 

אאF٢L٤٤١E 
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٢ JאאW 
 هذا إىل مزيد اهتمام بتوضيح صورة اـاز يف اآليـة وقرينتـها    ااز له صوره وقرائنه وقد حيتاج  

"  فـإن    )٩١١(..ويلْعبوا يخوضوا فَذَْرهْم: اعتماداً على نظائر هلا يف آيات أخرى كما يف قوله تعاىل          
 من قبيل توجه الفعل إىل الذات واملراد توجهه إىل بعض أحواهلا اليت هلا            ) هم(إىل ضمري   ) ذر(تعدية فعل   

، ويستند ابن عاشور إىل اآليات القرآنية إلجراء هذا اللون من ااز وبيان             ) ٩١٢("اختصاص بذلك الفعل    
 أي حرّم عليكم أكلها     )٩١٣(.. الْمْيتةُ علَْيكُم حرمْت: مثل قوله تعاىل    " عالقاته وتقدير احملذوف فيه     

أن جتمعوها معاً يف عصمة نكاح ، واالعتماد        :  أي   )٩١٤(.. اُألْختْينِ بْين تْجمعواْ وأَن.. : ، وقوله   
 الَّذي يْومهم يلَاقُوا حتى فَذَْرهْم : يف هذا على قرينة السياق كما يف اآليتني املذكورتني وقوله تعاىل            

يهقُونَ فْصعي)أو على ذكر ما يدل على حالة خاصة مثل قوله            )٩١٥  : واوضخوا يبلْعيو     يف هـذه 
يا أَيُّها الَّذين آمنواْ إِنمـا الْخْمـر والْمْيـِسر           : اآلية ، فقد يكون املقدر خمتلفاً كما يف قوله تعاىل           

        وهنِبفَاْجت ْيطَانلِ الشمْن عرِْجٌس م اَألْزالَمو اباَألنصو..)فاجتنبوا شرب اخلمر   :  ، إذ التقدير     )٩١٦
  .)٩١٧("يسر وعبادة األنصاب واالستقسام باألزالم والتقامر بامل

٣ JאאW 
فقـد   )٩١٨(.. الَّ مبدلِ لكَلماته   وتمْت كَلمت ربك صْدقًا وعْدالً    : كما يف تفسريه لقوله تعاىل    

  : ذكر أن للتبديل داللتني 
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١٩٦ 

جعل شيء مكان شيء آخـر ،       "ت أخر ، فحقيقة التبديل      يف آيا : يف هذه اآلية والثانية     : إحدامها  
 ويكون يف الـصفات     )٩١٩(... يْوم تبدلُ اَألْرض غَْير اَألْرضِ     : فيكون يف الذوات كما قال تعاىل       

قضه ،   ، ويستعمل جمازاً يف إبطال الشيء ون       )٩٢٠(..ولَيبدلَنهم من بْعد خْوفهِْم أَْمنا      ..: كقوله تعاىل   
 ، فهـو    )٩٢٢("خيالفوه وينقضوا ما اقتضاه     :  أي )٩٢١(.. يرِيدونَ أَن يبدلُوا كَلَام اللَّه..       : فقال تعاىل 

  .يستدل بآيات القرآن الكرمي على تنوع داللة اللفظة يف القرآن الكرمي من آية ألخرى 

٤ JאW 
حمذوف تقديره هنا أقـرأ ،      " ، وهو عنده    ) بِْسمِ اللّه (ور يف   يف مثل كالمه على متعلق اجلار وار      

وسبب حذف املتعلق ارور أن البسملة سنت عند ابتداء األعمال الصاحلة فَحذَف متعلق ارور فيهـا                
حذفاً ملتزماً إجيازاً اعتماداً على القرينة ، وقد حكى القرآن قول سحرة فرعون عند شروعهم يف السحر                 

فهو يستدل ذه اآلية على     ،   )٩٢٤(" )٩٢٣(..ْونَـفَأَلْقَْوا حبالَهْم وعصيهْم وقَالُوا بِعزة فْرع      : بقوله  
  .أو بفعل حنوه ) أبدأ(حذف متعلق ارور وتقديره بـ 

٥ JאW 
اً حيتاج إىل التمثيل بنظري له أوضـح        فقد يكون املعىن الذي يريد إظهاره يف موضع من املواضع دقيق          

 : منه يف الداللة عند مجهور الناس فيتضح به الدقيق ، ومن أمثلة ذلك داللة املضارع يف قوله تعـاىل                    
 صيغة مضارع ) يقولون( فإن صيغة    )٩٢٥(.. الْأَذَلَّ مْنها الْأَعزُّ لَيْخرِجن الْمدينة إِلَى رجْعنا لَئن يقُولُونَ

صيغة املـضارع يف    " مع حدوث الفعل قبل نزول اآلية ، ويعلل ابن عاشور استخدام املضارع هنا بأن               

            

אW٤٨ 

אW٥٥ 

אW١٥ 

אאF٨L١L٢٠ J٢١E 

אאW٤٤ 

אאF١L١٤٦E 

אW٨ 
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 )٩٢٧( ")٩٢٦(يجادلُنا في قَْومِ لُـوط..     : حكاية هذه املقالة الستحضار احلالة العجيبة كقوله تعاىل       
الناس منها يف اآليـة األوىل ؛  فكأن ابن عاشور شعر بأن صيغة املضارع يف اآلية الثانية أظهر عند مجهور     

 وإما ألن موضع العجب واضـح بـأن         إما ألن مضي زمان القصة واضح ألا حكاية عن إبراهيم           
اادلة يف قوم لوط بعد جميء البشرى إلبراهيم موضع عجب ، ولذلك ميثل ا على إظهار التعجيـب                  

  .تقريباً ملعىن اآلية اليت يفسرهـا 

مثلة تظهر عناية صاحب التحرير باالستشهاد بآيات القرآن الكرمي يف مقاصد           ولعله مما سبق من األ    
وغايات تكررت يف تفسريه حىت أصبح القول بقلة أو ندرة استشهاده بالقرآن الكرمي بعيداً عن الصواب                

إن االستشهاد بالقرآن كان مقصداً من مقاصد هذا التفسري ، له فيـه             : ، وإمنا ميكن أن يقال كما سبق        
  .هداف بالغية ال ينكرها من حبث بعناية يف هذا التفسريأ
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حاجة التفسري القرآين إىل السنة أمر ال ريب فيه عند أهل العلم ذا الفن ، ومن مث مل يؤثر عنـهم                     
قرآن الكرمي ، فاحلـديث     خالف ال نظري وال عملي يف االستشهاد باحلديث النبوي على تفسري آيات ال            

حجة ال جيب إغفاهلا لدى املفسرين على اختالف مناحيهم وتعدد نزعام ، فقد كـان مـن                 " النبوي  
 الذي ال ينطق عن اهلوى، ومنهم مـن         هؤالء املفسرين من جعل صدارة تفسريه ألي آية ما نطق به            

  .)٩٢٨(.."استأنس به إىل جوار العديد من اآلراء املختلطة الكثيـرة

وقد ظهرت عناية ابن عاشور باحلديث النبوي يف تفسريه للقرآن الكرمي ، فأكثر من االستشهاد به                
 ، وهـو يفـسر      )٩٢٩(بل جعله من استمداد علم التفسري ، الذي يتمثل عنده يف علم العربية وعلم اآلثار              

 ،  )٩٣٠("ل واإلمجال    من بيان املراد من بعض القرآن يف مواضع اإلشكا         ما نقل عن النيب     " اآلثار بأا   
 يف مواضع اإلشكال واإلمجال واحداً      بل هو يتوسع يف االستدالل باحلديث فيجعل ما ورد عن النيب            

  .من غاياته وليس غاياته كلها كما سيأيت 

وصاحب التحرير حيشد األحاديث الكثرية يف املوضع الواحد خصوصاً إذا كان األمر ميثل مقـصداً          
فَإِما تـريِن مـن...     : ، أو ملمحاً عاماً من مالحمها ، ففي تفسري قوله تعاىل            عاماً من مقاصد الشريعة     

أن "  ال يكتفي بتفسري ما أُمرت به مرمي وهو          )٩٣١(...الْبشرِ أَحدا فَقُولي إِني نذَْرت للرْحمنِ صْوما        

            
 אאאא–Kאא Jאא
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 )٩٣٢(" سؤال السائلني وجمادلة اجلهلة      تنذر صوماً يقارنه انقطاع عن الكالم فتكون يف عبادة وتستريح من          
االنقطاع عن الكالم كان مـن      "، وإمنا نزع إىل ما يهتم به من بيان مقاصد الشريعة اإلسالمية فقرر أن               

ضروب العبادة يف بعض الشرائع السالفة ، وقد اقتبسه العرب يف اجلاهلية ، كما دل عليه حديث املـرأة                   
 مث شـرع يف االسـتدالل       )٩٣٣("شريعة اإلسـالم بالـسنة      من أمحس اليت حجت مصمتة ، ونسخ يف         

باألحاديث اليت تبيّن جنوح الشريعة إىل رفع احلرج والتخفيف على الناس ال يف هذا املوضع وحـده ،                  
  :وإمنا يف مواضع خمتلفة واستدل على ذلك خبمسة أحاديث هي 

ما بال هـذا ؟     : الشمس فقال    رأى رجالً قائماً يف       احلديث الذي رواه مالك يف املوطأ أنه         -١
مروه فليتكلم وليـستظل     : نذر أال يتكلم وال يستظل من الشمس وال جيلس ويصوم ، فقال             : قالوا  

   .)٩٣٤("وليجلس وليتم صيامه 

إن اإلسـالم هـدم هـذا       : دخل على امرأة نذرت أال تتكلم فقال هلا         :  حديث أيب بكر أنه      -٢
   .)٩٣٥("فتكلمي 

ما بال هذا ؟ قالوا نذر أن ميـشي  :  رأي رجالً يهادى بني ابنيه فقال  حديث أنس أن النيب   -٣
  . وأمره أن يركب )٩٣٦()إن اهللا عن تعذيب هذا نفسه لغين : (قال 

 مر وهو يطوف بالكعبة بإنسان ربط يده إىل إنسان يسري أو خيط ،               حديث ابن عباس أنه      -٤
   .)٩٣٧("قده بيده : فقطعه بيده مث قال 
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: إنا نذرنا لنقترنن فقـال      : ما باهلما ؟ قاال     :  رأى رجلني مقترنني فقال      سند أنه    حديث امل  -٥
  .أطلقا أنفسكما ليس هذا نذراً إمنا النذر ما يبتغى به وجه اهللا 

فهذا احلشد من األحاديث يستدل به صاحب التحرير ال على تفسري اآلية بذاته ، وإمنا على بيـان                  
   .)٩٣٨(هرة من خالل تفسريه لآليةمقصد من مقاصد الشريعة املط

وقد أوردت هذا املثال لالستدالل على تقديره للحديث النبوي ، كيف ال وهو احملدث الذي اهتم                
 ، ومـن مث     )٩٣٩(بكتب احلديث شرحاً وتفسرياً ومن أمهها املوطأ وصحيح البخاري كما مر يف مصنفاته            

ثر املفسرين اللذين مل يكن هلم عناية خاصـة         فإن طريقة استشهاده باحلديث النبوي مل تكن كطريقة أك        
  :باحلديث الشريف ، ولعله ميكن تلخيص أهم مالمح هذه الطريقة فيما يلي 

 عدم اعتماده على كتب التفسري اليت أوردت احلديث ، وإمنا يذكر احلديث من مظانه وذلـك                 -١
تاب من كتب التفسري عزاه إليـه ،  كثري تغين كثرته عن التمثيل ورمبا يدل عليه أنه إذا أخذ حديثاً عن ك           

 فقد  )٩٤٠(...ولَقَْد صرفْناه بْينهْم ليذَّكَّروا فَأَبى أَكْثَر الناسِ إِلَّا كُفُورا         : كما يف تفسريه لقوله تعاىل      
ـ         " ذهب إىل أنه يؤخذ من اآلية        ه أن املاء املرتل من السماء ال خيتلف مقداره وإمنا خيتلف مقـادير توزيع

وذكر القرطيب عن ابن مسعود عـن       : " على مواقع القطر ويستدل على ذلك بأثر البن عباس، مث يقول            
ما من سنة بأمطر من أخرى ولكن إذا عمل قوم املعاصي صرف اهللا ذلك إىل غريهم                :  أنه قال    النيب  
"...)٩٤١(.   
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ن ذلك ما يف تفسريه      يف أكثر األحاديث اليت يوردها يذكر مصدره والصحايب الذي رواه ، وم            -٢
 )٩٤٢(...إِنَّ الَّذين يكْتمونَ ما أَنزلْنا من الْبينات والْهدى من بْعد ما بينـاه للنـاسِ                 : لقوله تعاىل   

:  قال له    روى الترمذي وابن ماجه عن أيب سعيد أن رسول اهللا           : " يستشهد حبديث أيب سعيد بقوله      
 إال أنه األغلب واألشـيع يف   )٩٤٤( ، وهذا األمر وإن مل يكن مطرداً       )٩٤٣("احلديث  ... تبع  إن الناس لكم    

  .تفسريه 

 يتميز مبوقفه من األحاديث الضعيفة واملوضوعة فهو ينبه عليها غالباً ، وقـد يقبـل احلـديث            -٣
ال يستدل ،   الضعيف مع تنبيهه على ضعفه إذا كان ال يتعارض مع عموم معىن اآلية ، فكأنه يستأنس به                  

وفُسر العتل بالشديد   : "  إذ يقول    )٩٤٥(زنِيمٍ ذَلك بْعد عتلٍّ : يف قوله تعاىل    ) للعتل(كما يف تفسريه    
اخللقة الرحيب اجلوف ، وباألكول الشروب وبالغشوم الظلوم وبالكثري اللحم املختال ، روى املاوردي              

د بن أوس وعن عبد الرمحن بن غَْـم يزيـد           عن شهر بن حوشب هذا التفسري عن ابن مسعود عن شدا          
، وهو على هذا التفسري إتباع لصفة مناع للخري أي          )٩٤٦( بسند غري قوي   بعضهم على بعض عن النيب      
 ، فعلى الرغم من تضعيفه للحديث إال أنه قبله ولعل ذلـك لعـدم               )٩٤٧("مينع السائل ويدفعه ويغلظ له      
  .تعارضه مع املعىن العام لآليات
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عاشور قد يرد احلديث الضعيف وال يقبله يف تفسريه ، خصوصاً إذا مجع مع الضعف عدم                إال أن ابن    
 )٩٤٨(...وإِذْ أَخذْنا ميثَاقَكُْم ورفَْعنا فَْوقَكُم الطُّور      : مالءمته ملعىن اآلية ومقصودها كما يف قوله تعاىل         

وليس يف كتب بين إسرائيل وال يف       : " فيقول   فإنه ال يعتمد القول بأن الرفع هنا مبعىن قلع الطور من موضعه           
األحاديث الصحيحة ما يدل على أن اهللا قلع الطور من موضعه ورفعه فوقهم وإمنا ورد ذلـك يف أخبـار                    

   .)٩٤٩("ضعاف فلذلك مل نعتمده يف التفسري 

ال يبـيح   إال أنه إذا تعلقت األحاديث الضعيفة مبا ميس العقيدة أو ثوابت اإلسالم فإنه حيذَّر منها و               
روايتها أو اإلصغاء إليها أصالً ولعل من األمثلة على ذلك تعليقه على ما روى يف قـصة زينـب بنـت       

وقد رويت يف هذه القصة أخبـار       : " جحش مع زيد بن حارثة اليت قصتها سورة األحزاب فهو يقول            
 القصص ذه اآلية    خملوطة فإياك أن تتسرب إىل نفسك منها أغلوطة ، فال تصغ ذهنك إىل ما ألصقه أهل               

 حني أمر زيداً بإمساك زوجه ، فإن ذلك من خمتلقات القصاصني ، فإما أن      ، من تبسيط يف حال النيب       
يكون ذلك اختالقاً من القصاص لتزيني القصة وإما أن يكون كله أو بعضه من أراجيف املنافقني وتام                 

   .)٩٥٠("فتلقفه القصاص وهو ما جنزم به 

عي عند ابن عاشور لالستدالل باحلديث النبوي وهي كلها متعلقة بتجلية املعـىن             وقد تنوعت الدوا  
  :القرآين ، ورفع اإلشكال عما تشابه من ألفاظه وبيان جاللة أسلوبه وعمق معانيه فمن ذلك 

١ JW 
 )٩٥١(يْستطيعونَ فَلَا جودالسُّ إِلَى ويْدعْونَ ساقٍ عن يكْشف يْوم: كما يف تفسريه لقوله تعاىل      

عن أيب سعيد   ( وعالقته بالدعوة إىل السجود أورد حديث مسلم        ) الساق(فبعد أن ذكر أقاويل يف معىن         
فال يبقى من كان يسجد هللا من تلقاء نفسه إال أذن اهللا            ) فيكشف عن ساق  : ( قال   اخلدري أن النيب    
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إال جعل اهللا ظهره طبقة واحدة ، كلما أراد أن يسجد خر            له بالسجود ، وال يبقى من كان يسجد رياًء          
  .فيصلح ذلك تفسرياً هلذه اآلية :  ، مث قال عقبه )٩٥٣( ")٩٥٢()احلديث... على قفاه 

٢ JW 
للنـاسِ   يْخرج من بطُونِها شراٌب مُّْختلٌف أَلْوانه فيه شـفَاء           ...: كما يف تفسريه لقوله تعاىل      

...)وتنكري شفاء يف سياق اإلثبات ال يقتضي العموم فال يقتضي أنه: "  إذ يقول )٩٥٤  

من الظرفية اازية ال يقتضي عموم األحوال ، وعموم التعريف يف           ) يف(شفاء من كل داء كما أن مفاد        
 أفـراد النـاس ،      والشفاء ثابت للعسل يف   ... ال يقتضي العموم الشمويل لكل فرد       ) للناس(قوله تعاىل   

حبسب اختالف حاجات األمزجة إىل االستشفاء ، وعلى هذا االعتبار حممل ما جاء يف احلديث الذي يف                 
إن أخي استطلق بطنه ، فقال      :  فقال   الصحيحني عن أيب سعيد اخلدري أن رجالً جاء إىل رسول اهللا            

قيته عسالً فما زاده إال اسـتطالقاً ،        يا رسول اهللا س   : اسقه عسالً فذهب فسقاه عسالً مث جاء ، فقال          : 
يا رسول اهللا ما زاده إال اسـتطالقاً ،         : اذهب فاسقه عسالً، فذهب فسقاه عسالً مث جاء ، فقال           : قال  

   .)٩٥٥("صدق اهللا وكذب بطن أخيك ، فذهب فسقاه عسالً فربئ  : فقال رسول اهللا 

٣ JאW 
 )٩٥٦(والَ تلْبِسواْ الْحق بِالْباطلِ وتكْتمواْ الْحق وأَنتْم تْعلَمـونَ         : كما يف تفسريه قوله تعاىل      

ويطلق على اختالط املعـاين     ... خلط بني متشاات يف الصفات يعسر معه التمييز أو يتعذر           " فاللبس  

            
 אאאWא–אF١L١٦٧E

F٣٠٢Eא،Wא–א?WF?٦L٢٧٠٦EF٧٠٠١E
א،K 

 אאF٢٩L٩٨E 
 אW٦٩ 
 אאF١٤L٢٠٩ J٢١٠EאאF٥L٢١٥٢EF٥٣٦٠E–א–

،אאF٥L٢١٦١EF٥٣٨٦E–א–،אאF٤L١٧٣٦E
F٢٢١٧Eא–אאאא،א

אK 
 אW٤٢ 



٢٠٤ 

ويف حـديث شـق     ،  ... وهو الغالب ، وظاهر كالم الراغب يف مفردات القرآن أنه هو املعىن احلقيقي              
 ، أي حصل اختالط يف عقلي حبيث ال مييز بني الرؤيـة             )٩٥٧()فخفت أن يكون قد التبس يب     : (الصدر  
  . ، فهو يستدل باحلديث هنا على إطالق اللبس على اختالط املعاين )٩٥٨("واخليال 

٤ JאאW 
 فقد ذكر يف تأويل٩٥٩... وزِيادةٌ الْحْسنى نواْأَْحس لِّلَّذين: كما يف تفسريه لقوله تعاىل  

يف كما يف تفسريه    "رضا اهللا تعاىل أو رؤيتهم هللا تعاىل ، مث رجح القول الثاين مبا ورد               : الزيادة قولني مها    
رضا اهللا : مها   فقد ذكر يف تأويل الزيادة قولني        )٩٦٠(...وزِيادةٌ الْحْسنى أَْحسنواْ لِّلَّذين: لقوله تعاىل   

يف صحيح وجامع الترمذي عن صهيب عـن        "تعاىل أو رؤيتهم هللا تعاىل ، مث رجح القول الثاين مبا ورد             
إذا دخل أهل اجلنة اجلنة نادى منـاد إن         :  قال ) للذين أحسنوا احلسىن وزيادة      (:  يف قوله تعاىل     النيب  

وجوهنا وتنجنا من النار وتدخلنا اجلنة ، قـال         أمل تبيض   : لكم عند اهللا موعداً يريد أن ينجزكموه قالوا         
 وهو أصرح ما ورد     )٩٦١()فواهللا ما أعطاهم اهللا شيئاً أحب إليهم من النظر إليه           : فيكشف احلجاب، قال    

   .)٩٦٢("يف تفسريها 

٥ JW 

            
 אאא JאF١L٢٠EF١٣E،

אאא–א J١Lאאא–١٤١١
F٢L٦٧٣EF٤٢٣٠Eאאאא
F٣٧٣E 

 אאF١L٤٧٠ J٤٧١E 
 W٢٦ 
 W٢٦ 
 Wא–אF١L١٦٣EF١٨١Eא،Wא–

F٥L٢٨٦EF٣١٠٥E،F٤L٣٣٢EF١٨٩٥٥E
אאK 

 אאF١١L١٤٦E 



٢٠٥ 

لَّذين هاجرواْ من   ثُم إِنَّ ربك ل    : وقد تكون هذه الداللة متعلقة بعلم املعاين كما يف قوله تعاىل            
  يلتفت ابن عاشور إىل داللة       )٩٦٣(بْعد ما فُتنواْ ثُم جاهدواْ وصبرواْ إِنَّ ربك من بْعدها لَغفُوٌر رحيمٌ           

حبرف التوكيد وبالتوكيد اللفظي لتحقيق الوعد واالهتمام بدفع النقيـصة عنـهم يف             " التوكيد يف اآلية    
ويدل على ذلك ما يف صحيح البخاري أن أمساء بنت عميس وهي ممن قدم              : "  ، مث قال     )٩٦٤("الفضل  

سبقناكم باهلجرة فنحن أحق برسول     : من أرض احلبشة دخلت على حفصة فدخل عمر عليها فقال هلا            
 يطعم جائعكم ويعظ جاهلكم وكنا يف       كال واهللا كنتم مع النيب      : اهللا منكم ، فغضبت أمساء وقالت       

لبعداء البغضاء يف احلبشة وحنن كنا نؤذى وخناف ، وذلك يف اهللا ورسـوله ، وأمي اهللا ال أطعـم                    أرض ا 
يا :  بيت حفصة قالت أمساء      طعاماً وال أشرب شراباً حىت أذكر ما قلت لرسول اهللا ، فلما جاء النيب               

ليس بأحق  :  قال   قلت له كذا وكذا ،    : كذا وكذا ، قال فما قلت له ؟ قالت          : رسول اهللا إن عمر قال      
   .)٩٦٥("يب منكم ، وله وألصحابه هجرة واحدة ولكم أنتم أهل السفينة هجرتان 

 الْقَْرنْينِ ذي عن ويْسأَلُونك: وقد يكون االستدالل على أمر متعلق بعلم البيان ، ففي قوله تعاىل             
...)ن أال حيمل القرنان على احلقيقة ب     "  يقرر ابن عاشور أنه      )٩٦٦ل مها على التشبيه أو على الصورة يتعي

، فاألظهر أن يكونا ذؤابتني من شعر الرأس متدليتني ، وإطالق القرن على الضفرية من الشعر شـائع يف                   
فجعلنـا رأسـها ثالثـة      : ( قالت أم عطية     ويف حديث أم عطية يف صفة غَسل ابنة النيب          ... العربية  
   .)٩٦٨("رأسه وضفره ضفريتني فسمي ذا القرنني  ، فيكون هذا امللك قد أطال شعر )٩٦٧()قرون

            
 אW١١٠ 

 אאF١٤L٣٠٠E 
 אאF١٤L٣٠٠EאWא–א–F٤L١٥٤٦E

F٣٩٩٠E،FW٤L١٩٤٦EF٢٥٠٣E–א–
א،K 

 אW٨٣ 
 WאF١L٤٢٤EF١٢٠٠E–א–،אW

F٢L٦٤٦ J٦٤٧EF٩٣٩Eא–א JאK 
 אאF١٦L١٩EאF٧L١٠E 



٢٠٦ 

إن التحرير والتنوير ثري مبادته احلديثية سواء كان فيما يتعلق باملعىن والداللة كما مرت اإلشـارة                
إليه والتمثيل له ، أو فيما يتعلق بالقضايا املختلفة اليت طرحها ابـن عاشـور يف تفـسريه كاملـسائل                    

 أو غري ذلك ، وهذا يؤكد مـدى         )٩٧٢( أو السرية  )٩٧١(أو أسباب الرتول   )٩٧٠( أو الفقهية  )٩٦٩(االعتقادية
  .اهتمامه باحلديث النبوي يف تفسريه واعتباره من الشواهد األساسية فيه 

  

  

  

½a@szjsÛbrÛa@ @
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@Ý†ß@Z@ @

 لديعد الشاهد الشعري من أبرز الشواهد اليت استعان ا املفسرون يف جمال املعىن والداللة وليس أ
جرير الطربي من االستشهاد بالشعر حبيث صلح أن يدرس بن على ذلك من إكثار شيخ املفسرين حممد 

 ، كما درس الشاهد الشعري عند غريه من )٩٧٣(الشاهد الشعري يف تفسريه بأكثر من دراسة
وىل  ، وهذا دليل على أمهية الشعر يف عملية التفسري حبيث صاحب التفسري منذ خطواته األ)٩٧٤(املفسرين

   . )٩٧٥(سمي مبسائل نافع بن األزرقفيما  الذي اشتهر تفسريه بالشعر على يد ابن عباس 

            
 אאאF١L٤٨٧E 
 אאאF٢L١١٧E 
 אאאF٢L٦٠E 
 אאאF١٨L١٧٧E 
 אאFאאאאEאא

א١٩٨٨ 
 אאאאKKK 

 אKK 



٢٠٧ 

 مل يكن غًىن للمفسر يف بعض "وقد التفت ابن عاشور إىل أمهية الشعر يف التفسري إذ يرى أنه 
 عنده من املواضع من االستشهاد على املراد يف اآلية ببيت من الشعر أو شيء من كالم العرب لتكميل ما

   .)٩٧٦("الذوق عند خفاء املعىن ، وإلقناع السامع واملتعلم اللذين مل يكمل هلما الذوق يف املشكالت 

وهو يستأنس يف ذلك باآلثار اليت وردت عن الصحابة يف االستشهاد مبنظوم العرب على صحة 
شعر العرب فيه عليكم بديوانكم ال تضلوا ، هو  (" : معاين القرآن واستعماالته مثل قول عمر 

الشعر ديوان العرب فإذا  (":  ، وكذلك قول ابن عباس )٩٧٨(" )٩٧٧()تفسري كتابكم ومعاين كالمكم
 )٩٧٩()خفي علينا احلرف من القرآن الذي أنزله اهللا بلغتهم رجعنا إىل ديوام فالتمسنا معرفة ذلك منه

")٩٨٠( .  

سات القولية جرياناً يف باب ومن مث كثر استشهاد ابن عاشور بالشعر ، ولعله أكثر االقتبا
يا أَيُّها الَّذين  : االستشهاد ورمبا استشهد يف معاين اآلية الواحدة بثمانية أبيات كما يف قوله تعاىل

هقَاتت قح قُواْ اللّهواْ اتنآم...)٩٨٢( )٩٨١( .  

  :وتتعدد أغراض ابن عاشور يف االستشهاد بالشعر نذكر من أمهها 

  : ىن اللفظة املفردة  إبراز مع-١

            
 אאF١L٢١E 
 א– Jא–אF٢L٦٣٧EF٩٤٢E،

אאאאא–אאא–א Jא١٤٠٣F٢L١٨٩E 
 אאF١L٢١E 
 אאאF١٠L٢٤١EF٢٠٩١٣Eאא،F٢L٥٤٢E

F٣٨٤٥E 
 אאF١L٢١E 
 W١٠٢ 

 אאאF٤L٢٩ J٣٦E 



٢٠٨ 

 وبهت فعل مبين للمجهول ، ":  قال )٩٨٣(...كَفَر الَّذي فَبهِت...: كما يف تفسري قوله تعاىل 
 بل :ْته فبهت ، مبعىن أعجزه عن اجلواب فعجز ، أو فاجأه مبا مل يعرف دفعه، قال تعاىل : يقال 
   :)٩٨٥( عروة العذري وقال)٩٨٤(... فَتْبهتهْم بْغتةً تأْتيهِم

   )٩٨٧(" )٩٨٦(فأُبهت حتى ما أكَاد أُجِيب    فَما هو إال أَنْ أَراها فُجاءةً   

فهو هنا ال يكتفي يف االستشهاد باآلية القرآنية وإمنا يردفها ببيت عروة الذي يذكر فيه أنه حني 
 واملفاجأة اليت مل يكن يرى حمبوبته يصاب بالعجز عن الكالم واإلجابة من هول الدهشة واإلعجاب

 بطلبه أن يأيت بالشمس من املغرب ، يتوقعها ، وهو تقريب حلال النمرود حينما فاجأه إبراهيم 
أنا : ( فبهت وعجز عن اإلجابة فعالً وكالماً كما هو ظاهر اآلية بعد أن أجاب عن سؤاله األول بقوله 

  ) .أحيي وأميت 

إِالَّ الَّذين : لة أو اليت يشتبه فيها املعىن يف مثل قوله تعاىل وغالباً ما يكون ذلك يف املواضع املشك
 يثَاقم مهنيبو كُمنيمٍ بقَو لُونَ إِلَىصي...)مثل معىن اتصل "أي ينتسبون :  فهو يقدم معىن يصلون )٩٨٨

  :يف قول أحد بين نبهان 

  )٩٨٩(صلْوصنوي قدمياً إذا ما ات    أَال بلِّغا خلّيت راشداً

   .)٩٩٠("انتسب : أي 

            
 אW٢٥٨ 
 אW٤٠ 
 ،אאא،א٣٠א

א،אאK 

אאאאF٢L٦٠٧EאאF٣L٣٧٩E 
 אאF٣L٥٤EאאאאF٢L٦٠٧E 
 אאF٣L٣٤E 
 אW٩٠ 
 אאF٨٦E 
 אאF٥L١٥٣E 



٢٠٩ 

  :بيان االشتقاق اللغوي وتصريف الكلمة  -٢

فمعرفة اشتقاق الكلمة من أهم عوامل فهم داللتها إىل جانب أن تأصيل كلمات القرآن فيه حفظ 
للكيان اللغوي العريب ، وقد خص البحث جمهود ابن عاشور يف االشتقاق بفصل مفرد ، وإمنا حتسن 

وإِن : استشهاده بالشعر على األصل االشتقاقي للفظة ، فمن ذلك تفسريه لقوله تعاىلاإلشارة هنا إىل 
 لَى اللّهكَّلْ عوتا وْح لَهلْمِ فَاْجنلسواْ لحنج...)مشتق من جناح الطائر ، " إذ يقرر أن اجلنوح )٩٩١ 

منه قال النابغة يصف الطري تتبع ألن الطائر إذا أراد الرتول مال بأحد جناحه ، وهو اجلناح الذي يرتل 
  :اجليش 

أن قَبِيلَه قَنقد أَي انحوبِ    جلُ غالأو انعقى اجلَم٩٩٢("إذا ما الْت(  

فهو يستشهد ببيت النابغة على أصل استعمال اجلنوح وأنه متعلق بالطيور ألا متيل جبناحها إىل 
  .املكان الذي ختتاره للهبوط فيه 

  :قضايا حنوية  -٣

إِنا أَنشأْناهن :  ففي قوله تعاىل - خصوصاً فيما يعد نكتة إعرابية -وقد كثر ذلك يف تفسريه 
مع عدم تقدم ما يصلح أن يرجع إليه ) أنشأناهن( جيري التساؤل عن مرجع الضمري يف )٩٩٣(إِنشاء

جرى ذكر الفرش وهي مما  ملَّا "إذ ) الفرش(فيكون عود الضمري هنا إىل ما خيطر على البال حني ذكر 
يعد لالتكاء واالضطجاع وقت الراحة يف املرتل ، خيطر بالبال بادئ ذي بدء مصاحبة احلور العني معهم 

عائد إىل غري مذكور يف الكالم ) أنشأناهن(فضمري املؤنث من ... يف تلك الفرش فيتشوق إىل وصفهن 
  :دة ولكنه ملحوظ يف األفهام ، كقول أيب متام يف طالع قصي

   )٩٩٤("أَهن عوادي يوسٍف وصواحبه

            
 אW٦١ 
 אאF١٠L٥٨E،F٣L٣٧Eאאא،F١٠E 
 אאW٣٥ 
 אאF٢٧L٣٠٠ J٣٠١Eא،Wא،א

א Jאאא١٤٠٢F١L٢٢٧Eאא،אא J
אאא J١Lאא J١٤٠٦F١L٤٢٤E 



٢١٠ 

وموضع استشهاده هو أن البدء بالضمري يف القصيدة مع عدم وجود مذكور قبله يدل على 
 أحسن وجه يف تفسري اآلية "استحضار الذهن لشيء يف اخلاطر ، وقد عد ابن عاشور هذا التوجيه 

وب القرآين الذي قد يظهر فيه إشكال جارٍ على  ورمبا استشهد بالشعر للتدليل على أن األسل)٩٩٥("
عبر باجلمع  )٩٩٦(...إِن تتوبا إِلَى اللَّه فَقَْد صغْت قُلُوبكُما : طريقة العرب يف الكالم ففي قوله تعاىل

 وهذا استعمال للعرب غري جارٍ على القياس ": ويف ذلك يقول ابن عاشور ) قلوب(عن املثىن يف كلمة 
يف كل اسم مثىن أُضيف إىل اسم مثىن فإن املضاف يصري مجعاً كما يف هذه اآلية وقول خطَّام ، وذلك 
   :)٩٩٧(ااشعي

   )٩٩٨("    ظَهرامها مثلُ ظُهور الترسين    ومهمني قَذَفَين مرتينِ

ر ومها مثىن إىل الترسني ومها مثىن أيضاً، صا" ووجه الشاهد يف ذلك أنه ملا أضاف الظهرين 
ظهور الترسني ، ومراد ابن عاشور إثبات أن االستعمال القرآين هو استعمال عريب : املضاف مجعاً فقال 

  .مطرد يف هذا املوضع 

  

  :قضايا بالغية  -٤

وقد استشهد بالشعر لكثري من املسائل البالغية اليت أراد تثبيتها مبيناً به مواطن البالغة يف نظم 
أَفَمْن حق علَْيه كَلمةُ : لى ذلك إشارته إىل موضع التفريع يف قوله تعاىلالقرآن الكرمي ومن األمثلة ع

 حسن موقع الفاء لتفريع هذه اجلملة على مجلة "فقد أشار إىل  )٩٩٩(الْعذَابِ أَفَأَنت تنقذُ من في النارِ

            
 אאF٢٧L٣٠١E 
 אW٤ 
 א،א،א،،אWאK 

אאאF٢L٣١٨EאאאF١٣٢E 
 אאF٢٧L٣٥٧Eא،א، Jא

F٢L٤٨EF٣L٦٢٢Eאאאאאא?WאאאאK
    אF٤L١٥٦E 

 אW١٩ 



٢١١ 

...ْم أُْولُوه كأُْولَئو اللَّه ماهده ينالَّذ كابِ أُْولَئا الْأَلْب)ألن التفريع يقتضي اتصاال وارتباطاً )١٠٠٠ 
 فمراد ابن عاشور أن الكالم األول عن الذين هداهم اهللا والكالم الثاين )١٠٠١("بني املفرع واملفرع عليه 

عن الذين حق عليهم كلمة العذاب فكأنه ملح تشبيهاً منفياً بني املعنيني دل على نفيه االستفهام الذي 
  : وذلك كالتفريع يف قول لبيد ": نكار والتعجب ، ودلَّل على هذا األسلوب بقولهيفيد اإل

  )١٠٠٢("أفتلك أم وحشيةٌ مسبوعةٌ            خذلت وهاديةُ الصوارِ قُوامها 

ووجه الشاهد أن لبيداً شبه ناقته بأتان وحشية ، مث عاد فشبهها هذا التشبيه ببقرة وحشية أُكل 
 ، وسبكه هذا السبك بعد أداة استفهام )١٠٠٣( وتأخرت عن القطيع مقيمة على ولدهاولدها فذُعرت ،

 فرع تشبيهاً على تشبيه الختالف املشبه به "وفاء تفريع ، ولذلك يعلق ابن عاشور على البيت بأنه 
")١٠٠٤(.   

ضيق  على الرغم من -ومل يقتصر استشهاد ابن عاشور بالشعر على جمال علم املعاين ، فالبديع 
 قد حظي بشواهد ابن عاشور الشعرية ومن ذلك حملة للجناس الناقص يف قوله -جماله يف القرآن الكرمي 

أَْسباب السماوات فَأَطَّلع إِلَى إِلَه  * وقَالَ فْرعْونُ يا هامانُ اْبنِ لي صْرحا لَّعلِّي أَْبلُغُ الْأَْسباب: تعاىل 
اجلناس الناقص حبرف ، كما ورد مرتني يف قول أيب متام ) إله(و ) إىل( وبني " :  قال)١٠٠٥(...موسى 

:  

  )١٠٠٦("يمدونَ من أيٍد عواصٍ عواصمِ             تصول بأسياٍف قَواضٍ قَواضبِ 

            
 אW١٨ 
 אאF٢٣L٣٦٨ J٣٦٩E 
 אאF٢٣L٣٦٩Eאאאא J١Lאאא–١٤٠٥

F١٧٧E 
 אאאF١٧٧Eאא، J١Lאאאא١٤٢٣

F١٨٦E 
 אאF٢٣L٣٦٩E 
 W٣٦ J٣٧ 
 אאF٢٤L١٤٦Eאאא–א–א

–٣Lאא–١٤١٩F٢١٦E 



٢١٢ 

  :سنن للعرب يف الكالم  -٥

 ومن ذلك تعليقه على قوله فأحياناً تدعو اآلية ابن عاشور إىل استدعاء نظائر هلا من البيان العريب ،
 ملَّا كان التظاهر باإلميان مث تعقيبه بالكفر " بأنه )١٠٠٧(بشرِ الْمنافقني بِأَنَّ لَهْم عذَابا أَليما: تعاىل 

ضرباً من التهكم باإلسالم وأهله جيء يف جزاء عملهم بوعيد مناسب لتهكمهم باملسلمني فجاء به على 
 ، مث يسرد ابن عاشور جمموعة من األشعار تدل على )١٠٠٨("...)بشرِ الْمنافقني : (طريقة التهكم إذ قال

 )١٠٠٩( وللعرب يف التهكم أساليب كقول شقيق بن سليك األسدي": أساليب للعرب يف التهكم فيقول 
 :  

 أَبِي أَنسٍ وعيد من ي  أَتانِيمجِس حاكالض ظَةيلغ يل١٠١٠(فس(  

  : وقول النابغة 

  )١٠١١(إذا ما شبت أو شاب الغراب  فإنك سوف تحلُم أو تناهى

   : )١٠١٢(وقول أيب زيابة

هراً غَارِزاً رأسمع ئْنبن    الَــهوأَخ دوعٍة ينيف س  

  )١٠١٣("أنْ يفْعلَ الشيَء إذا قَالَه     وتلْك منه غري مأمونٍة

  :ترجيح أحد االحتمالني  -٦

            
 אW١٣٨ 

 אאF٥L٢٣٣E 
 ،אאאK

       אאF١L٣٢٤E 
 אאאF١L٣٢٥EאאאאW 

   א 

 אאאF١٩E 
 אאW،אFKE

     אאF٤L١٠٣Eאא،F٥L١١٢E 
 אאF٥L٢٣٣EאאאF٢٧E 



٢١٣ 

 يترجح أحد االحتمالني على اآلخر "ى هذا املقصد يف مقدمة التفسري إذ بالشعر عنده وقد نص عل
يا أَيُّها الَّذين :  ، وقد استشهد على هذا ببعض األمثلة منها قوله تعــاىل )١٠١٤("يف معاين القرآن 

ْم وْنها مْيروا خكُونى أَن يسن قَْومٍ عْر قَوٌم مْسخوا لَا ينا آمْيرخ كُنى أَن يساء عسن ناء ملَا نِس
 نْنهم...)فالعطف هاهنا حيتمل أن يكون عطف مباين أو عطف خاص على عام بناًء على فهم )١٠١٥ 

؛ فإن كان املراد مطلق القوم كان العطف عطف خاص على عام وإن كان ) قوم(املقصود من كلمة 
 ، واألمران حيتملهما لفظ اآلية إال أن إطالق القوم على الرجال املراد الرجال كان العطف عطف مباين

احتمال أن "خاصة يف بعض الشعر العريب يرجح عطف التباين ألنه األصل يف العطف ، فلو عرض ألحد 
عطف مباين أو عطف خاص على عام ، فاستشهد يف ) قوم: (على قوله ) وال نساء(يكون عطف قوله 
  :ذلك بقول زهري 

  )١٠١٦(أَقَوم آلُ حصنٍ أم نساُء   ي وسوف إِخالُ أَدريوما أدر

 ، ولذلك جزم ذا )١٠١٧("كي يطمئن نفسه الحتمال عطف املباين دون عطف اخلاص على العام 
:  والقوم اسم مجع مجاعة الرجال خاصة دون النساء ، قال زهري ": املعىن وحده يف تفسريه لآلية فقال 

  ...")١٠١٨(.   

شواهد ابن عاشور الشعرية فسنجد أكثرها منسوباً إىل قائله إال يف مواضع يسرية ، ولعله ولو تتبعنا 
  :ميكن تلخيص طريقته يف نسبة الشواهد إىل قائلها يف املراتب التالية 

  :  نسبة الشعر إىل قائله -١

  .وهو األكثر والشائع يف تفسريه فال حيتاج إىل متثيل 

            
 אאF١L٢١E 
 אאW١١ 
 א–אא–Kא–١Lאאא–

١٤٠٠–F١٣٦E 
 אאF١L٢١ J٢٢EאFEKKKא

 

 אאF٢٦L٢٤٧E 



٢١٤ 

  

  :  ترك النسبة إىل قائله -٢

  : يف اخلرب احملقق بالقرينة،كقوله"ا يف إجازته استعمال الزعم كم

  )١٠١٩("صدقوا ولكن غَمريت ال تنجلي     زعم العواذلُ أنين يف غَمرٍة

أنشده يف الكشاف "  كقول بعض فتاك العرب يف أمه "وأحياناً يصرح بأنه مل يقف على قائله ، 
  : ومل أقف على تعيني قائله 

وما أُملَّتينِ وإن أَددرامِ     الرٍة بأخالقِ الكمال١٠٢٠("بِع(  

  : التردد يف النسبة  -٣

ولعل ذلك ناتج عن االختالف يف نسبته يف املصادر فهو يذكر احتماالت النسبة ، فقد ينسب 
  : )١٠٢٢( أو ابن الزبعرَِى)١٠٢١( قال مطرود اخلزاعي": الشعر إىل قائلني على االحتمال كقوله 

عهملقَو الثَّريد مشرو الذي هم     افجع نينِتسمبكة م ١٠٢٣("قَوم( ،   

أو حممد ) ١٠٢٤( كقول عبد اهللا بن الزبري أو إبراهيم بن العباس الصويل"وقد ينسبه إىل أكثر من اثنني 
   :)١٠٢٥(بن سعيد الكاتب

            
 אאF٥L١٠٤EאאאF٢L١٨Eאאאא

F٢L٨٠٠E 
 אאF١L٣٠١Eאאאאא

אאאא،F٥١Eא،אאאF١L١٢٨E 
 אאWא،K 

      אאאF٥L٤٠٩E 
 אאWא،אא

אאKאF١L١٧٤E 
 אאF٣L٣٧EאF١٩L١٣١Eאאאאאא–

אא–א–١٤٠٣אאא،F١L٤١٢E 

 אאW،א،אאW
אאאא٢٤٣KאאF١L٣٢E 



٢١٥ 

  )١٠٢٦("ن هي جلَّت أَيادي مل تمنن وإ   سأشكُر عمراً إنْ تراخت منِيتي

  :توثيق النسبة  -٤

فهو أحياناً ال يكتفي مبجرد النسبة فقد تدعوه احلاجة إىل شيء من التوثق يف نسبة الشاهد كقول 
   :)١٠٢٧(البعيث بن حريث

  )١٠٢٨(مِسريةُ شهرٍ للبريد املُذَبذَبِ    خيالٌ ُألم السلسبيل ودونها

 مع بيتني بعده إىل "نتقد اهلمذاين يف حاشية الكشاف ألنه نسبه فقد جزم بنسبته للبعيث ، إال أنه ا
   .)١٠٣٠(" ، وهو عزو غريب مل يقله غريه )١٠٢٩(أمية بن أيب الصلت

 وأنشد قطرب "وقد يشري إىل احتمال الشك يف نسبة البيت أو يف وجوده أصالً من ذلك قوله 
  :ألمية بن أيب الصلت 

  )١٠٣١(ولَم يسلُّوا لَهم قَمالً وصئْبانا    ثاًحفَّوا رؤوسهم مل يحلقُوا تفَ

   .)١٠٣٢("مل جييء يف معىن التفث شعر حيتج به: وحيتمل أن البيت مصنوع ؛ ألن أئمة اللغة قالوا 

                                    
 אWאאK 

אאF٣L٤٦٣E 
 אאF٢٤L١٠٦Eאא،F٢٦٦Eא،אF١L١٣٥Eאאא

אF١٤L٢٢٠E 
 ،אאא
K      אאאF٢L٢٧٩E 
 אאא–אא–F١٤١E 
 אאאאא،א

،אא FWEK 

אאאאF١L٤٥٠EאאF١L٣١٦ J٣١٧E 
 אאF٢٩L٣٩٦E 
 אאאאW–Kא

–אאא–١٣٩٨א،–Kא–١Lאא–אא،א
–Kא–אא١٤٠٥א، JKא–١Lא–א١٤٠٥ 



٢١٦ 

وأما طريقته يف إيراد الشاهد فهي متنوعة ، فقد يكتفي مبجرد إيراده استشهاداً كما يف تفسريه 
 فقد فسر السماء هنا باملطر وأورد يف معىن ذلك )١٠٣٣( علَْيكُم مْدرارااَءيْرسلِ السم: لقوله تعاىل 

   :)١٠٣٤(قول معاوية بن مالك بن جعفر

   )١٠٣٥("رعيناه وإنْ كانوا غضاباً     إذا نزلَ السماُء بِأرضِ قَومٍ

ويستعمل " :واكتفى به ، وقد يشري إىل موضع الشاهد ويشرحه كتفسريه الضنك بالضيق ، قال 
  :جمازاً يف عسر األمور يف احلياة ، قال عنترة 

  )١٠٣٦(أَْشُدد وإنْ نزلوا بِضنٍك أنزِلِ  إنْ يلحقوا أكْرر وإنْ يستلْحموا

   .)١٠٣٧("فيه عسر على نازله : مبرتلٍ ضنك ، أي : أي 

 أَكَلَه الذِّئْب ونْحن عْصبةٌ قَالُواْ لَئْن: وقد يطول تعليقه على البيت كما يف تفسريه لقوله تعاىل 
  : فقد ذكر بعض طبائع الذئاب وأنشد قول الفرزدق )١٠٣٨(إِنا إِذًا لَّخاسرونَ

  ) ١٠٣٩( يصطَحبان– يا ذئب -       تكُن مثْلَ من   تعش فإنْ عاهدتين ال تخونين 

                                    
 אאF١٧L٢٤٩EאF٢٥L٢٢٢E،F١٩L٣١E 
 W١١ 
 אWאאאא،W 

   א  אאא 

אאF٩L٥٥٤EאאF٥L٤١٦E 
 אאF٢٩L١٩٨Eאא–א––١Lאאא–

١٤٠٨F٧٨E 
 אאא–א–א–٣Lאא١٤١٩ J

F١٩٦E 
 אאF١٦L٣٣١E 
 W١٤ 
 אא–א––אא–F٢L٣٦٦E 



٢١٧ 

شد خبثاً من بقية الذئاب ولعلها كانت  فذئاب بادية الشام كانت أ": مث علق على ذلك بقوله 
إن الذئب إذا حورب ودافع عن نفسه حىت عض اإلنسان وأسال : كذئاب بالد الروس والعرب يقولون 

   .)١٠٤٠("دمه أنه يضرى حني يرى الدم فيستأسد على اإلنسان 

 الرمحن فقد وقد يتطرق إىل ختطئة املعىن الذي يف البيت بعد استشهاده به كتفسريه الثقلني يف سورة
قرر أنه مل يستخدم مبعىن اإلنس واجلن معاً قبل القرآن الكرمي ولكن استعمله على هذه الصفة أهل 

  : قال ذو الرمة "اإلسالم بعد نزول القرآن 

  )١٠٤١(وسالفَةً وأَحسنه قَذَاال    وميةُ أحسن الثَّقَلينِ وجهاً

وقد أخطأ يف استعماله إذ ال عالقة للجن يف . مفرداً وأحسن الثقلني ، وجعل الضمري له : أراد 
 ، ومراده أن ال معىن لتفضيل حمبوبته على اجلن يف حسن الوجه أو الشعر ألنه مل )١٠٤٢("شيء من غرضه 

  .يعرف عنهم حسن يف هذا ، ولعل ذا الرمة أخرج هذا اإلطالق خمرج املبالغة

 أو بيتني أو أكثر وهو األغلب يف تفسريه إال أنه وأكثر شواهد ابن عاشور يوردها كاملة بيتاً كان
  قد يكتفي أحياناً بشطر البيت الذي فيه الشاهد ،كاستشهاده يف معىن الذنوب

   :)١٠٤٣(واستعماهلا اازي يقول عبدةُ بن الطَّبيب

....            وباك ذَندن نشاسٍ مل ق١٠٤٤("فح(  

  : وهو عجز بيت صدره 

            
 אאF١٢L٢٣٠E 
 אWאא Jא–א–١Lא–١٣٩٣

F٣L١٥٢١E 
 אאF٢٧L٢٥٧E 
 אאאא

Wא،אKאאאF٢L٧١٧Eאא–א
אא–K–א– 

 אאF٥L١٤١Eאא–אאF٩٦٣E–W
אא–א–١٣٦٧ 



٢١٨ 

ٍة  ويف كلِّ بيٍت قدمبنِع طْتبخ   ...  

وقَالَ لَأَتخذَنَّ مْن عبادك... : وكذلك استشهاده على معىن التمنية يف قوله تعاىل عن إبليس 
  : يقول كعب )١٠٤٥(...وُألضلَّنهْم وُألمنينهْم *  نصيبا مفْروضا

 تدعوما و تما من كنرغ١٠٤٦("......     فَال ي(   

    .)١٠٤٧("إن األماينَّ واألحالم تضليل : " وهو صدر بيت عجزه 

  : بل قد يذكر الكلمة موضع الشاهد من البيت فحسب كما يف تفسريه لقوله تعاىل 

 َوندوعت اطرواْ بِكُلِّ صدقْعالَ تو...)ا إذا دخلت ":  قال )١٠٤٨والباء لإللصاق أو هي مبعىن كشأ 
   . )١٠٤٩(") يف(أو هي مبعىن . بِِسقْط اللِّوى : ل كقول امرئ القيس على أمساء املناز

  :وهو جزء من عجز أول بيت يف معلقته وهو قوله 

       )١٠٥٠(بِِسقْط اللِّوى بين الدخول فَحوملِ    قفَا نبك من ذكْرى حبيبٍ ومنزِلِ

على املسألة الواحدة ففي تفسريه ومن املالحظ أن ابن عاشور يستشهد أحياناً بأكثر من شاهد 
خرب ملبتدأ " يقرر أن شبه اجلملة )١٠٥١(... مواضعه عن الْكَلم يحرفُونَ هادواْ الَّذين من: لقوله 

 ، مث يستدل على حذف )١٠٥٢("قوم حيرفون : حمذوف دلت عليه صفته وهي مجلة حيرفون ، والتقدير 
  : قول ذي الرمة "يتني من الشعر املبتدأ إذا دلت عليه صفته بب

            
 אW١١٨ J١١٩ 

 אאF٥L٢٠٥E 
 א J٢Lא–١٤٢٣F٨٥E 
 אאW٨٦ 
 אאF٨L٢L٢٤٦E 
 אאאא–K J١Lאאא–١٩٩٥F٩١E 
 אW٤٦ 
 אאF٥L٧٤E 



٢١٩ 

له ه غالبعهم دمنلِ    فَظَلُّوا ومنِ باهلَميةَ الععمذْرِي دي ١٠٥٣(وآخر(  

  :وقول متيم بن مقبل ... 

  )١٠٥٤("أموت وأخرى أبتغي العيش أَكْدح     وما الدهر إال تارتان فمنهما

 أو غرابته ، ففي جواز تقدمي املعطوف مع حرف ولعل إكثاره من الشواهد حسب أمهية املعىن
العطف على املعطوف عليه غرابة ومن مث شرحها ابن عاشور واستشهد هلا بأكثر من شاهد شعري هي 

:  

   :)١٠٥٥( قول صنان بن عباد اليشكري-١

  )١٠٥٦(قرب بِسنجار أو قرب على قَهد    مثَّ اشتكيت ألشكاين وساكنه

   :)١٠٥٧( قول يزيد-٢

عميبةً ومنيمةًجوعيباً غ وِي    تعرعنها بِم ١٠٥٨(ثالثَ خصالٍ لست(  

  : قول آخر -٣

  )١٠٥٩(هند اهلُنود طويلةَ الفعلِ    لَعن اإلله وزوجها معهــا

  : قول الشاعر -٤

            
 אאאאWא א JF١٤١E 
 אאF٥L٧٤EאאאאאF١L١٩٧E 
 אאאF١L٣٣٢E 
 א–אאאא–א–٣Lא–
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٢٢٠ 

  الم١٠٦٠("عليك ورمحةُ اِهللا الس(     

يستشهد بالشعر األصيل إن صاحب التحرير كما هو مالحظ من خالل النظر إىل شواهده الشعرية 
من خالل دواوين الشعر العريب املعتمدة ، واألكثر الغالب منه من شعر الشعراء اجلاهليني واملخضرمني 
واإلسالميني الذين عاشوا يف صدر اإلسالم ، موافقاً يف ذلك قانون أهل اللغة من االحتجاج بشعر هذه 

 على طبقات "ون بتقريره أن العلماء قسموا الشعراء الطبقات الثالث ، وقد عرب البغدادي عن هذا القان
املخضرمون الذين أدركوا : الشعراء اجلاهليون قبل اإلسالم كامرئ القيس واألعشى والثانية : أربع 

اإلسالميون وهم الذين كانوا يف : املتقدمون ويقال هلم : اجلاهلية واإلسالم كلبيد وحسان ، والثالثة 
 وهم من بعدهم إىل - ويقال هلم احملدثون -املولدون : رزدق ، والرابعة صدر اإلسالم كجرير والف

زماننا كبشار ابن برد وأىب نواس ، فالطبقتان األوليان يستشهد بشعرهم إمجاعاً وأما الثالثة فالصحيح 
صحة االستشهاد بكالمها وأما الرابعة فالصحيح ال يستشهد بكالمها مطلقاً ، وقيل يستشهد بكالم من 

   .)١٠٦١("ثق به منهم واختاره الزخمشري يو

ولعل ابن عاشور قد اطمأن إىل ما اختاره الزخمشري ، فكثر عنده االستشهاد مبا استجاده من 
 وأيب فراس )١٠٦٤( وبشار بن برد)١٠٦٣( وأيب العالء املعري)١٠٦٢(أشعار احملدثني كأيب الطيب املتنيب

حتجاج وهذا يدل على أنه مل يعتمد يف نقل  ، ورمبا كان هذا على سبيل االستئناس ال اال)١٠٦٥(احلمداين
هذه الشواهد على كتب التفسري وحدها وإمنا كانت له مصادره اليت هداه إليها اهتمامه األديب وعنايته 
بكتب اللغة وجماميع األدب والبالغة كديوان احلماسة الذي أكثر النقل عنه واالستشهاد بشعر شعرائه 

  :أحد الطائيني يف ديوان احلماسة " املفرد بقول كاستشهاده على إضافة املركب إىل
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٢٢١ 

  )١٠٦٦(كَفى بالغىن والنأي عنه مداوِيا  داوِ ابن عم السوِء بالنأي والغىن

فإنه ما أراد وصف عمه بالسوء ولكنه أراد وصف ابن عمه بالسوء فأضاف جمموع ابن عم إىل 
  :السوء ، ومثله قول رجل من كلب يف ديوان احلماسة 

  )١٠٦٧(مجاوِره بين ثَعلٍ لبوين    هنيئاً البنِ عم السوِء أَنِي

  : يف احلماسة )١٠٦٨(وقال عيينة بن مرداس

  فلما عرفت اليأْس منه وقَد بدت          أيادي سبا احلاجات للمتذكِّر

أنشده  حىت إنه ال يستنكف أن يأخذ شعراً )١٠٦٩("إىل احلاجات) أيادي سبا(فأضاف جمموع 
  : يف حبث التعريف بالالم ومل ينسبه هو وال شارحوه "السكاكي يف املفتاح 

  )١٠٧٠("وأنت من فَوقهم مساُء      الناس أرض بكلِّ أرضٍ
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٢٢٢ 

ه النحاة والبالغيون واملفـسرون     وأما األمثال فتشكل جانباً مهماً من املسموع اللغوي الذي اعتمد         
وهو أم هذا العلم وأقـدم       -م واالستدالل على قضاياهم ، وحبسبنا أن كتاب سيبويه          هيف عرض مباحث  

 ، كما استخدم عبد القاهر شيخ       )١٠٧١( حيتوي على أكثر من أربعني مثالً      - كتب النحو اليت وصلت إلينا    
 كما اعتمـده أسـاطني      )١٠٧٢(مسائل البالغة واإلعجاز  ه لتأييد ما ذهب إليه يف       يالبالغيني املثل يف كتاب   

  . )١٠٧٣(املفسرين

ن استخدامه فال يقتصر على حالة واحدة وإمنا ميكن         ان أمهية املثل يف أنه قول موجز يتسع ميد        مكتو
ازه أكسبه خواص أسلوبيه كانت حمل دراسة من العلماء         جيإطالقه على كل احلاالت املتشاة ، كما أن إ        

ذهب إليه ،  ي، وقد اهتم ابن عاشور باملثل العريب يف تفسريه وجعله مادة استشهاد على ما             يف ثنايا كتبهم    
ع العلماء قبله ، ي أقل كثرياً من الشعر، وذلك يتناسب مع صن     ه اإلشارة إىل أن األمثال يف كتاب      رإال أنه جتد  

م كما عـرب بـن       ديوا ، فالشعر عند العرب كثري وهي     وطبيعة الشعر ناسب مع طبيعة املثل باملوازنة      توي
وا يف أبـواب    نن وأما األمثال فهي حمدودة وقعت يف حوادث بعينها ، كما أن الشعراء قد تف              اخلطاب  

ا ـومنه –املعاين وأساليب الكالم ، وهذا كله يفسر قلة األمثال بالنسبة إىل الشعر يف دراسات العلماء                
  .لشعر وحمدودية االعتماد عليها يف التحرير والتنوير وهو يفسّر من مث قلة األمثال بالنسبة ل -التفاسري 

وقد تنوعت أغراض ابن عاشور من االستشهاد من األمثال على الرغم من قلتها عنده وميكن إجياز                
  :أمهها فيما يلي 

  : االستئناس به يف معىن لفظة من األلفاظ -١

  ه ــ يفسّر املريد بأن)١٠٧٤(مرِيدا اشْيطَان إِالَّ يْدعونَ وإِن...: ففي تفسريه لقوله تعاىل 

 ، ومها   )١٠٧٦()مترد مارد وعز األبلق   ( ويستأنس يف ذلك باملثل العريب       )١٠٧٥(" واخلارج عن امللك   يالعاص"
  .ل موأان للسصانح
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٢٢٣ 

  : االستئناس به على تأصيل اشتقاقي  -٢

" يقرر أن    )١٠٧٧( الْحافرة في ودونَلَمْرد أَئنا يقُولُونَ:  من قوله تعاىل     )احلافرة(كما يف تفسري    
 إال أنه يـرجح اختيـار       )١٠٧٨("إطالقات احلافرة كثرية يف كالم العرب ال تتميز احلقيقة فيها عن ااز             

يف :  أي   )تهررجع فالن إىل حاف   : (الزخمشري الذي حياول إرجاعها إىل أصل اشتقاقي مأخوذ من قوهلم           
ألن قدميه جعلتـا    : ، أي    أثر قدميه حفراً   ثر فيها مبشيه فيها ، جعل     أ: طريقه اليت جاء فيها فحفرها أي       

  متثيالً ملن كان يف حالة ففارقها مث رجـع إليهـا           )رجع إىل احلافرة  (:  ويقولون   ...فيها أثراً مثل احلفر     
ان للسابق   أي إعطاء سبق الره    " )١٠٨٠()لنقد عند احلافرة  ا(على هذا املعىن املثل     به   ، ومما استدل     )١٠٧٩("
  . )١٠٨١(" للرهان ند وصوله إىل األمد املعينع

  : االستدالل به على قضية صرفية  -٣

 فمن املعروف أن    )١٠٨٢( الْحمريِ لَصْوت الْأَْصوات أَنكَر إِنَّ... : كما يف تفسريه لقوله تعاىل      
 ال على الفاعلية    يل على املفعولية  ضيل ، لكن الذي عين به ابن عاشور هو داللة اسم التف           ض اسم تف  )أنكر(

راً ، فهو تفضيل مشتق من الفعل املبين للمجهول         وكناسم تفضيل يف كون الصوت م     "فهو يلفت إىل أنه     
شغل مـن ذات    أ(: قوهلم يف املثل  " و يستدل على ذلك بـ      ـــ وه )١٠٨٣("، ومثله مساعي وغري شاذ    

فهو يدافع عـن صـحة        )١٠٨٥("من املرأة اليت أريدت يف هذا املثل         أشد مشغولية :  أي   )١٠٨٤()حينيالن ، 
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٢٢٤ 

نون امرأة منهم ، وهي يف هـذا املثـل          ع ي "التعبري ومساعيته بإيراد املثل الذي استعملته العرب يف ذلك          
 من فعل املفعول ، إمنا أكثر الكالم أن يقال ذلك مـن             )أفعل من كذا  (: مفعولة ألا شغلت وقلَّما يقال      

  . )١٠٨٦("فعل الفاعل 

  :وية االستدالل على مسألة حن -٤

 يذكر احتمـالني ملوقـع      )١٠٨٧(...قُلْ أَفَغْير اللَّه تأْمروني أَْعبد      : ومن ذلك تفسري قوله تعاىل      
 )أعبد(والفعل  ) أن( على أساس أا مصدر مؤول من        )تأمروين(أا مفعول به للفعل      : األول : )أعبد(

 حذفت  )تأمروين(لما حذف اجلار املتعلق بـ       ف )أن أعبد ( على تقدير    "مع تعدية الفعل إليه حبرف اجلر       
  . )١٠٨٨(" اليت كانت متصلة به )أن(

 والتقدير أأعبـد غـري اهللا حـال         "أنه هو املستفهم عنه فيكون ذه الصورة مجلة ابتدائية           : الثاين
ومنه قـوهلم يف    ":  ونسب هذا املذهب إىل اجلمهور واستدل عليه بقوله          )١٠٨٩("كونكم تأمروين بذلك    

  . )١٠٩٢( وهذا املثل مشهور وهو من أمثال سيبويه)١٠٩١( ")١٠٩٠()دي خري من أن تراهيعتسمع باملُ(: املثل 

ثر عليها فيما تيسر يل من كتب التفسري بل عبـارات           عونسبة القول ذه الصورة إىل اجلمهور مل أ       
لذي ذكره ابـن    الوجهان املشهوران عند أكثر املفسرين مها الوجه األول ا        فاملعربني تومئ إىل غري هذا ،       

  . )تأمروين(لـ مث حذفها ، وإعراب املصدر معموالً ة املصدري)أن(عاشور وهو تقدير 
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فجعلـوا   )تـأمروين ( املنصوب بـ    )غري( مع الفعل وجعل املصدر بدالً من        )نأ(إضمار  : والثاين  
 تأمروين عبادته   أفغري اهللا :  والتقدير   " )غري(من  وجعلوا املصدر بدل اشتمال     ) غري(هو  ) تأمروين(معمول  

 وقد نسب ابن عاشور إىل اجلمهور رد التوجيه األول ، مث نسب إليهم اإلعراب الذي نقلته عنه                  )١٠٩٣("
 ، مث استدل باملثل علـى       )١٠٩٤(..."تفهم عنه   س هو امل  )أعبد(: واجلمهور مينعونه وجيعلون قوله     ": بقوله  

  .هذا اإلعراب 

ر نسبته إليه   ربي كما صرح السمني احلليب ، حىت إنه صد        والذي رد الوجه األول هو أبو البقاء العك       
، وأما اإلعراب الذي نسب إىل اجلمهـور مـن اعتبـار            )١٠٩٥(..." وقد ضعف بعضهم هذا      ": بقوله  

ـ  )غري( فقد جرى فيه على طريقة الزخمشري الذي جعل          )دبأع(املسؤول عنه هو      ومل  )دب أع ( منصوب ب
 )١٠٩٦("أفغري اهللا أعبد بأمركم   : معناه  و" اعتراضاً   )تأمروين( وإمنا جعل    )تأمروين(لـ معموالً   )أعبد(جيعل  

، وهذا ما مل يستدل به      فيه) أن(، وأما استدالله باملثل على هذا اإلعراب فمبين على عدم اعتباره حذف             
ن  على اعتبار أـا وإ     )أن(ذه الصورة ، وإمنا استدلوا به على الوجه األول وهو وجه حذف             هلاملفسرون  

تـسمع   : معىن االسم الذي هو املصدر كما أفادت يف قوهلم        "حذفت لفظاً وعمالً فقد بقي منها إفادة        
  .)١٠٩٧("باملعيدي خري من أن تراه

  :االستدالل على مسألة بالغية  -٥

 فهو ينتزع من اآلية تـشبيه       )١٠٩٨(... ربهِْم من هدى علَى أُْولَئك: كما يف تفسري قوله تعاىل      
 متثيل حلاهلم بأن شبهت هيئة متكنهم من اهلـدى          " وإن مل يدلَّ عليه ظاهر األلفاظ فاآلية عنده          ئةة ي هيئ
م عليه وحماولتهم الزيادة به والسري يف طريق اخلريات يئة الراكب يف االعـتالء علـى املركـوب           ابثو

            
 אאF٦L٢٢EאאF٤L٦٢٢E 
 אאF٢٤L٥٦E 
 אאF٦L٢٢E 
 אF٩٤٦E 
 א Jאא–Lאאא٢٠٠٢F٨٤Eאא

אF٣L٤٦١E 
 אW٥ 
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تمثيل باسـتنباط داللـة     ولذلك يتوسل إىل هذا ال    ،   )١٠٩٩(" والقدرة على إراضته     هوالتمكن من تصريف  
 ألن االستعالء أقوى أنواع     " ، مث استنباط داللة التمكن من داللة االستعالء          )على(االستعالء عن احلرف    

 ألن ذلك هو الذي تـسبق إليـه         ...متكن شيء من شيء ، ووجه جعلنا إياها مؤذنة بتقدير مركوب            
ذا املعىن بكثـرة ذكـرهم املركـوب        ويستدل على ه   )١١٠٠("أفهامهم عند مساع ما يدل على االستعالء      

 نتركب م (:  وقالوا يف األمثال     ...ه، وامتطى اجلهل،  جعل الغواية مركب  : فيقولون" يف تشبيهام    هوعالئق
عياءم( )تخبط خطَبع ١١٠١(")واءش( .  

  :االستئناس به على عموم معىن قرره  -٦

 قول ، وإمنا يستأنس به يف تأكيد معـىن عـام            سم قضية أو لترجيح   واستعمال املثل هنا ال جييء حل     
أَنْ إِذَا سمْعتْم آيات اللّه يكَفَر بِها ويْستْهزأُ بِها فَالَ تقْعـدواْ         ...: فسره ، كما يف تفسريه قوله تعاىل        

هـا لـئال    حىت ينتقلوا إىل غري   ":  فهو يعلل النهي عن جمالستهم يف تلك احلالة بقوله           )١١٠٢(...معهْم  
يتوسل الشيطان بذلك إىل استضعاف حرص املؤمنني على مساع القرآن ألن لألخالق عدوى ، ويف املثل                

 :)تعمبارك بِدي الصحاح١١٠٣()" اجلر( .  

وطريقة ابن عاشور يف إيراد املثل يغلب عليها جمرد إيراده يف موضع االستدالل إال أنه يوجز أحياناً                 
 وسـميت   ... إذا ضربه ضـرباً قويـاً        ه اسم فاعل من قرع    " للقارعة بأا    مضرب املثل كما يف تفسريه    

ال (:  ويقال للتوبيخ تقريع ، ويف املثـل         ...املواعظ اليت تنكسر هلا النفس قوارع ملا فيها من زجر للناس            
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 وهي  )١١٠٥(..." ومورده يف عامر بن الضرب العدواين يف قصة          )١١٠٤()قلقل له احلصا  يتقرع له العصا وال     
  .ال يف شرحه غرد إشارة ملضرب املثل دون إيجم

ثُم اْرجِعِ الْبصر    : قوله تعاىل   يف  ) كرتني(إال أنه أحياناً يشرح املثل مفصالً كما يف تفسريه لتثنية           
وإمنا التثنيـة   ... ليس املراد ا عدد االثنني الذي هو ضعف الواحد          " فهو يرى أنه     )١١٠٦(... كَرتْينِ  

 )١١٠٧("ية عن مطلق التكرير فإن من استعماالت صيغة التثنية يف الكالم أن يراد ا التكرير                مستعملة كنا 
 ، ولعل غرابة املثل دعته إىل شرحه شـرحاً          )١١٠٨()دهدرينِ سعد القَينِ  (، ومما استدل به على ذلك املثل        

أتيت يا سعد :  على باطل ، أي باطالً: الدهدر الباطل ، أي : "مفصالً ليفْهم وجه االستدالل به ، فقال      
الدال املهملة يف أوله مضمومة فهاٌء ساكنة فدال مهملة مضمومة فراٌء           : القني دهدرين ، وهو تثنية دهدر       

مشددة ، وأصله كلمة فارسية نقلها العرب وجعلوها مبعىن الباطل وسبب النقل خمتلف فيه ، وتثنيته يكىن                 
ن هذا املثل عند تكذيب الرجل صاحبه ، وأما سعد القني ، فهـو              ا عن مضاعفة الباطل، وكانوا يقولو     

اسم رجل كان قيناً ، وكان مير على األحياء لصقل سيوفهم وإصالح أسلحتهم ، فكان يشيع أنه راحل                  
غداً ليسرع أهل احلي جبلب ما حيتاج إىل اإلصالح ، فإذا أتوه ا أقام ومل يرحل فضرب بـه املثـل يف                      

فالدافع إىل الشرح ها هنا هو غرابة املثل وحاجته إىل إيضاح يبني العالقة بينه وبني                ،   )١١٠٩(... "الكذب
  .اآلية 

وهو يف بعض األحيان خيتار من مضارب املثل الوجه الذي يوافق املعىن الذي ذهب إليه يف اآليـة                  
أن يكـون   " الطبـاق     يجيز يف معىن   )١١١٠(... الَّذي خلَق سْبع سماوات طباقًا      : قوله تعاىل   ففي  

مصدر طابق ووصفت به السموات للمبالغة أي شديدة املطابقة ، أي مناسبة بعضها لبعض يف النظـام ،                  
وافَـق شـن    : (مجع طبق ، والطبق املساوي يف حالة ما ، ومنه قوهلم يف املثل              ) طباقاً(وجيوز أن تكون    
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 )١١١١()وافَق شن طَبقَه  : (مجع طبق ، والطبق املساوي يف حالة ما ، ومنه قوهلم يف املثل              ) طباقاً(أن تكون   
رة يف كتب األمثال ، إال أا ال تفي باملعىن املراد هنا ،              ؛ فمن املعروف أن هلذا املثل قصة مشهو        )١١١٢("

ولذلك جنح ابن عاشور إىل الوجه الذي يتوافق مع املعىن املختار فاختار توجيه األصمعي للمثل إذ يقول                 
   .)١١١٣("تقبض ، فجعل له غطاًء فوافقه : أظن الشن وعاًء من أدم ، كان قد تشنن ، أي : "

ملثل يف حبث ابن عاشور الداليل ومدى اهتمامه به وإفادته منه ، على الـرغم       ومما سبق يتضح دور ا    
  .من قلة املثل بالنسبة إىل غريه من الشواهد وقلة دورانه يف موضوعات البحث الداليل عامة 

ومن مث يتعانق الشاهد القرآين والشاهد احلديثي والشاهد الشعري واملثل لتكـون مجيعـاً أدوات               
ضايا الداللة يف التحرير والتنوير ممثلة ركيزة مهمة من ركائز منهج ابـن عاشـور يف                االستشهاد على ق  

  .البحث اللغوي 
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٢٣٠ 

 آثار يف املعىن ،     تعتمد الداللة الوضعية على داللة اللفظة املفردة من حيث الوضع وما يتعلق ا من             
وليس معىن وضعية الداللة أن تعرى اللفظة عن التطور الداليل ؛ فمن املعروف أن اللفظة املفـردة منـذ                   
أوائل استعماهلا مل تتوقف داللتها املعجمية على صورة واحدة ، فقد اكتشف العلماء أن من املفردات ما                 

          ر به عن أكثر من معىن ، ومن املعاين ما يعبعبر عنه بأكثر من لفظ ، كما اكتشفوا نوعاً من التطـور يف     ي
االستخدام العريب لأللفاظ يبدأ باالستخدام احلسي احلقيقي مث يتطور إىل املعنوي مث إىل اازي يف اللفظة                

فايز الداية فصالً عن التطور الداليل ذكر فيه ضروب هذا التطور ، وجعله مـن               . الواحدة ، وقد عقد د    
تبدو قيمة الكشف عن حركة اللغة بني األبعاد املادية احلسية وتلك األبعاد            " ى حيوية اللغة إذ     الدالئل عل 

الذهنية اردة ، إذ تعكس قدرا على التشكل وفق االحتياجات املتنوعة حلياة أكثر اتساعاً وأكرب تعقيداً                
ت ثابتة يف كل األزمان بل يف       داللة الكلمة ليس  "  ، ومن مث يصوغ علماء اللغة قانوناً يقتضي أن           )١١١٤("

   .)١١١٥("تغير مستمر ال يتوقف،شأا يف ذلك شأن النظام الصويت والنظام النحوي

كاملترادف -ومـن هنـا جـاءت الدراسات املتقدمـة عند اللغويني حول هذه الظواهر املختلفة            
غة واستعمال العريب هلا ،      باعتبار هذه األنواع ظواهر مالحظة من خالل حركة الل         -واملشترك واملعرب   

  .ومن خالل تفاعلها مع ذاا ومع اللغات ااورة هلا أيضاً 

ويف إطار النص القرآين ايد ظهرت البحوث املوسعة حول دالالت األلفاظ والفروق اللغويـة ،               
لغويـة  كما استدعت األساليب القرآنية والقراءات القرآنية أيضاً نوعاً من البحث حول بعض الظواهر ال             

اليت هلا عالقة وطيدة مبجال الداللة كالتضمني وداللة الزمن ودالالت األدوات وغريها ، وهو مـا دأب                 
البالغيون واملهتمون بالبالغة من املفسرين على تعميقه يف دراستهم للنص القرآين ، وحني استقر هـذا                

دة خصبة أضاف إليها خربته ونتاج      التراث بني يدي املفسّر البحاثة صاحب التحرير والتنوير وجد فيه ما          
اطالعه ، فتنوعت حبوثه يف جمال داللة اللفظة على النحو الذي حاول البحث جتليته من خالل املباحـث                  

  : التالية 

Þëþa@szj½a@Z@Ûa…aÒ@ @
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من أوائل ما يلفت النظر يف دراسة دالالت األلفاظ ظاهرة الترادف الذي التفت إليـه اللغويـون                 
، فقد ذكره سيبويه يف كتابه يف أثناء إشارته إىل بعض سنن العرب يف الكالم               عض األلفاظ   القدامى بني ب  

اعلم أن من كالمهم اختالف اللفظني الختالف املعنيني، واختالف اللفظني واملعىن واحد ،             : " ، إذ قال  
 مسي فيمـا    ، ومقصوده باختالف اللفظني واملعىن واحد هو ما       )١١١٦("واتفاق اللفظني واختالف املعنيني     

   .)١١١٧("ذهب وانطلق"بعد بالترادف ، وقد مثَّل له يف كتابه باللفظني 

وسيبويه هنا ميثل إحدى وجهيت النظر بني العلماء يف قضية املترادف ، وهي الوجهة اليت تـرى أن                  
 وتعسفات االشـتقاقيني ال   "الترادف قد وقع يف اللغة العربية وأن إنكاره يعد من تعسفات االشتقاقيني ،              

 ، ويفهم هذا الرأي من كالم بعض العلماء قبل سيبويه وبعـده ،       )١١١٨("يشهد هلا شبهة فضالً عن حجة     
ولعله يشهد لذلك أن األصمعي ألف كتاباً مساه األلفاظ ، عده ابن سيده يف املخصص من املصنفات يف                  

ليدل على اتساعهم   إمنا أوقعت العرب اللفظتني على املعىن الواحد        " ، وكذلك قول قطرب      )١١١٩(الترادف
 ، ولعل ابن سيده من أشد املدافعني عن الترادف وانتفاء الفروق بني األلفاظ املترادفة ،     )١١٢٠("يف كالمهم 

حنن نوجدك من اللفظـني     : "وحنو ذلك بقوله    ) ذهب(معىن ليس يف    ) مضى(فهو يناقش من يرى أن يف       
يف واحدة منها دون األخرى ، بل كل واحـد          إنه ال زيادة معىن     : املختلفني ما ال جتد بداً من أن تقول         

 ، ومن املعروف أن اهلمذاين قد صنف كتاباً يف األلفـاظ املترادفـة مسـاه                )١١٢١("يفهِم ما يفهِم صاحبه   
، ومها يـوردان األلفـاظ      ) األلفاظ املترادفة (، وتاله أبو احلسن الرماين بكتاب مساه        ) األلفاظ الكتابية (

فصل : "بدون كالم عن أي فرق داليل بينها ، فمن أمثلة ذلك عند الرماين              املترادفة جبوار بعضها البعض     
خاصمه ونازعه ، وجادله ، ونازله ، وناهشه ، وناوأه، وناهضه ، ونابذه ، وناجزه ،                : خاصمه وجادله   

   . )١١٢٢(..."وناضده ، وناضله ، وناقضه 
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 بـني   - وإن دقـت    -فروق  وأما املوقف الثاين من علماء العربية وهو موقف اجلنوح إىل وجود            
كـل حـرفني    "األلفاظ اليت ظاهرها الترادف ، فقد محل لواءه مجاعة منهم ابن األعرايب الذي يرى أن                

أوقعتهما العرب على معىن واحد يف كل واحد منهما معىن ليس يف صاحبه ، رمبا عرفناه فأخربنا به ورمبا                   
 هذا الرأي تلميذه ثعلب وابن فـارس ؛ الـذي    ، وقد تبعه يف)١١٢٣("غمض علينا فلم نلزم العرب جهلُه  

وهو مذهب شيخنا أيب  . ففي قعد معًىن ليس يف جلس ، وكذلك القول فيما مساه ، وذا نقول               : "يقول  
 فهو يرى وهم من ينـسب التـرادف إىل          )١١٢٥( ، وأما ابن درستويه    )١١٢٤("العباس أمحد بن حيىي ثعلب    

تلفتني ، فأما من لغة واحدة فمحال أن خيتلف اللفظـان واملعـىن             إال أن جييء ذلك يف لغتني خم      " العربية  
واحد ، كما يظن كثري من اللغويني والنحويني ، وإمنا مسعوا العرب تتكلم بذلك على طباعها ومـا يف                   

ومل يعرف السامعون لذلك العلة فيه والفروق ، فظنوا أا مبعىن واحـد             ... نفوسها من معانيها املختلفة     
 ، ولعل صنيع أيب هالل يف تصنيفه كتابـه يف           )١١٢٦("ى العرب هذا التأويل من ذات أنفسهم      وتأولوا عل 

يف اإلبانة عـن كـون      " الفروق يدل على منو هذا املذهب عند علماء العربية ، فقد خصص بابه األول               
ن أن كل امسني جيريـا    " ، ومفاده    )١١٢٧("اختالف العبارات واألمساء موجباً الختالف املعاين يف كل لغة        

على معىن من املعاين وعني من األعيان يف لغة واحدة فإن كل واحد منهما يقتضي خالف ما يقتـضيه                   
   .)١١٢٨("اآلخر ، وإال لكان الثاين فضالً ال يحتاج إليه
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مشكلة كانت وما تزال موضع خالف طويل ومثار جدل كثري بـني            "وعموماً فقد مثل الترادف     
مذاهب شىت ، وتعددت آراؤهم يف النظر إىل هذه الظاهرة مـن            الدارسني فقد ذهب اللغويون يف أمرها       

   .)١١٢٩("حيث تعريفها وتفسريها ومن حيث اجلواز واإلنكار يف وقوعها وما ترتب عليها

وقبل أن يلج البحث إىل موقف ابن عاشور ومدى انتمائه ألي الوجهتني ، حتـسن اإلشـارة إىل                  
األلفـاظ  "من اللغويني واألصوليني ، فيعرفه الرازي بأنه        تعريف الترادف الذي تداوله القدماء واحملدثون       

 ، وهو ال يبعد كثرياً عن تعريف احملدثني للتـرادف           )١١٣٠("املفردة الدالة على مسمى واحد باعتبار واحد      
 ، بل رمبا كان أدق منه إذ حـدد          )١١٣١("ألفاظ متحدة املعىن وقابلة للتبادل فيما بينها يف أي سياق         "بأنه  

وعلى هذا جـرى    . ) ١١٣٢("واحترزنا باإلفراد عن الرسم واحلد فليسا مترادفني      : "ة ، قال    األلفاظ باملفرد 
لفظ مفرد دال بالوضع على معىن قد دل عليه بالوضع لفظ آخـر             "ابن عاشور يف تعريفه للترادف بأنه       

أو ألفـاظ   . مفرد خيالفه يف بعض حروفه املوضوع عليها حبيث تنطق به قبائل العرب كلها إذا شـاءت                 
 ، ويرى بعض الباحثني أن      )١١٣٣("مفردة كذلك بشرط استقالل تلك املفردات يف االستعمال ويف الداللة         

ال يريـد أن    "هذا التعريف يشري إىل توسع ابن عاشور يف مفهوم الترادف وتوسيع دائرته نوعاً ما مع أنه                 
يها مما أدى إىل التجـرؤ      يقع فيما وقع فيه ظاهرية اللغويني من احلكم بالترادف بني كلمات تقاربت معان            

   .)١١٣٤("على اعتقاد الترادف بني الكثري من األلفاظ

 )١١٣٥("أن األصل يف اللغة عدم الترادف     "ومن خالل تفسريه يالحظ أنه يقرر أصالً ويكرره ، وهو           
زيادة اللفظ  "، فهو خيالف مجهور اللغويني يف أن اخلراج مرادف للخرج وخيتار التفرقة بينها على أساس                
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 ،  )١١٣٧("وهذا الذي ينبغي التعويل عليه ألن األصل يف اللغة عدم الترادف          : " مث يقول    )١١٣٦(" املعىن لزيادة
ويتوسل ابن عاشور ذه القاعدة إىل حلظ عمق داللة اللفظة القرآنية وامتيازها عما سواها يف السياق ،                 

 إىل  للة اليت من شأا اإليصا    على التحقيق هو الدال   "فإذا كان اهلدى يتفق مع الداللة يف عموم املعىن فإنه           
، وألن  ) دلّ(مرادفاً لــ    ) هدى(البغية وهذا هو الظاهر يف معناه ألن األصل عدم الترادف ، فال يكون              

   .)١١٣٨("املفهوم من اهلدى الداللة الكاملة ، وهذا موافق للمعىن املنقول إليه اهلدى يف العرف الشرعي

جعله حيترز يف إطالق الترادف على بعض األلفاظ كما فعل          وهذا األصل الذي اقتنع به ابن عاشور        
وكَأَين من نبِي قَاتلَ معه رِبيُّونَ كَثٌري فَما وهنواْ لمـا            : يف قوله تعاىل    ) الضعف(و  ) الوهن(يف لفظي   

متقاربان تقارباً  "الوهن والضعف عنده     ، ف  )١١٣٩(...أَصابهْم في سبِيلِ اللّه وما ضعفُواْ وما اْستكَانواْ         
والضعف بـضم الـضاد     ... قريباً من الترادف ، فالوهن قلة القدرة على العمل وعلى النهوض يف األمر              

وهذا االحتراز قريب يف ميدان التفسري من صنيع الطـربي الـذي             . )١١٤٠("وفتحها ضد القوة يف البدن    
يت تدل على التقارب ، فهو يعبّر عن املعاين املختلفـة           استغىن عن مصطلح الترادف واستخدام األلفاظ ال      

من شأن العـرب أن تـضع       " وقاعدته أن    )١١٤١("على اختالف ألفاظها متقاربات املعاين    "للفرقان بأا   
كما يتقارب معىن الكلمتني يف بعض املعاين ، ومها خمتلفتـا           ... الكلمة مكان غريها إذا تقارب معنيامها       

، فتضع العرب إحدامها مكان صاحبتها يف املوضـع الـذي يتقـارب معنيامهـا               املعىن يف أشياء أخرى     
   .)١١٤٢("فيه
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٢٣٥ 

ومن مثة اجته فكر ابن عاشور كما ظهر يف الفقرات السابقة إىل مالحظة الفرق الداليل بني األلفاظ                 
 يفرق بني   )١١٤٣(... ونْجواهْم سرهْم يْعلَم اللّه أَنَّ يْعلَمواْ أَلَْم : املتقاربة يف املعىن فعنـد قوله تعاىل       

ما خيفيه املرء من كالم ، وما يضمر يف نفسه فال يطلع            : السّر  "معىن السر ومعىن النجوى على أساس أن        
، وخيلص من هذا التفريق ليدل على قوة املعىن القـرآين           ) ١١٤٤("احملادثة خبفاء : والنجوى  ... عليه الناس   

يعلم ما يضمرونه يف أنفسهم وما يتحادثون به حديث سـرّ لـئال             "نه  فاجلمع بينهما يدل على أنه سبحا     
يطلع عليه غريهم ، وإمنا عطفت النجوى على السّر مع أنه أعم منها لينبّئهم باطالعه على ما يتناجون به                   

 لَّذينا النْجوى وأَسرُّواْ  ...: ، ومن مث تظهر بالغة التركيب يف قوله تعاىل          ) ١١٤٥("من الكيد والطعن  
جعلوا جنواهم مقصودة بالكتمان وبالغوا يف إخفائها ألن شـأن          " يف داللتها على أم      )١١٤٦(... ظَلَمواْ

و ) الـسّر ( ، وهذا الفرق الداليل بني       )١١٤٧("التشاور يف املهم كتمانه كيال يطلع عليه املخالف فيفسده        
أن ) الـسّر (و  ) النجوى(لفرق بني   ا"أشار إليه أبو هالل العسكري إشارة واضحة فذكر أن          ) النجوى(

اسم للكالم اخلفي ، الذي تناجي به صاحبك كأنك ترفعه عن غريه ، وذلك أن أصل الكلمة                 : النجوى  
   .)١١٤٨("إخفاء الشيء يف النفس: والسّر ... الرفعة ومنه النجوة من األرض 

ظ ذات اجلـذر الواحـد      وقد امتد مفهوم الترادف والفرق الداليل عند صاحب التحرير إىل األلفا          
 )١١٤٩(أَْمتـا  ولَـا  عوجا فيها ترى لَا : كالعوج والعوج بكسر العني وفتحها ففي تفسري قوله تعاىل          

فهما مترادفان على الصحيح من أقوال أئمة اللغة        "يصرّح بترادف العوج بالفتح والعوج بالكسر وخيتاره        
األجسام غري املنتصبة كاألرض وعلـى األشـياء املعنويـة          مكسور العني جيري على     : وقال مجاعة   ... 

   .)١١٥٠(..."كالدين ، ومفتوح العني يوصف به األشياء املنتصبة كاحلائط والعصا 
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٢٣٦ 

إال أن الترادف يف هذا النوع الذي ينتمي إىل جذر واحد ال مينع الفرق يف كل حـال ، فـالغىن و       
          ، ناء كالمها يرجع إىل أصل واحد وهو غَنِينـاُء           الغق بينها يف املعىن مع إثبات ترادفهما ، فالغّه يفرلكن

) بكسر الغني والقصر    ( وهو اإلجزاء واالضطالع وكفاية املهم وأصله مرادف الغىن         ) بفتح العين واملد  (
 ومها معاً ضد الفقر ، وكثر استعمال الغناء املفتوح املمدود يف اإلجزاء والكفاية على سبيل ااز املرسل                

وشاع هذا االستعمال اازي حىت غلب على هذا الفعل ، فلذلك كثر يف الكالم ختصيص الغنـاء                 ... 
وهي تفرقة حـسنة  ... بالفتح واملد ذا املعىن وختصيص الغىن بالكسر والقصر يف معىن ضد الفقر وحنوه              

   .)١١٥١("من دقائق استعماهلم يف تصاريف املترادفات

ل بوجود الفروق بني اللفظني ، كما يظهر من ردّه التفريق الداليل بـني              إال أنه ال يسلَّم يف كل حا      
 :  يف القـراءتني املـشهورتني لقولـه تعـاىل           - بكسرها   - والسّخري   - بضم السني    -السخري  

احد وجهان ومعنامها و  " فهو يرى أن القراءتني      )١١٥٢(... ذكْرِي أَنسْوكُْم حتى سْخرِيا فَاتخذْتموهْم
عند احملققني من أئمة اللغة ال فرق بينهما خالفاً أليب عبيدة والكسائي والفراء الذين جعلـوا املكـسور                  

 ،  )١١٥٣("مأخوذاً من سخر مبعىن هزأ واملضموم مأخوذاً من السخرة بضم السني وهي االستخدام بال أجر              
 يوفُونَ الَّذين :  ، كما يف قوله تعاىل       بل يصرّح أحياناً بالترادف مكتفياً به إشارة إىل التساوي يف املعىن          

ْهدبِع الَ اللّهو ونَينقُض يثَاقالْم )امليثاق والعهد مترادفان واإليفاء ونفي النقض      " ، فهـو يرى أن      )١١٥٤
 )١١٥٦(وهو هنا جيري على طريقة أصحاب الترادف بدون تفريق يف املعىن كالرماين            . )١١٥٥("متحدا املعىن 
أوثقـت  : امليثاق توكيد العهد من قولـك       "، خبالف العسكري الذي فرق بينها بأن         )١١٥٧(وابن مالك 
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٢٣٧ 

العهد يكون حاالً من املتعاهـدين وامليثـاق يكـون مـن            : الشيء إذا أحكمت شده ، وقال بعضهم        
   .)١١٥٨("أحدمها

ـ                 ى وتبقى مالحظة جديرة باإلشارة ، وهي أن مصطلح الترادف عند ابن عاشور قد ميتد فيطلق عل
 مع أن اللفظتني من الناحيـة       )١١٥٩("العقل والعلم مترادفات  : "التساوي أو التقارب االصطالحي كقوله      

اللغوية ال ترادف بينهما ، وقريب من ذلك إطالقه الترادف على املصطلحات الفقهية كالفرض والواجب              
 )١١٦٠("دون الفـرض  واألصل أن الفرض والواجب مترادفان عندنا إال يف احلج ، فالواجب            : "فهو يقول   

  .فالواضح من السياق أن إطالق الترادف هو على مصطلحات فقهية وليس على ألفاظ لغوية 

إن الثمار الداللية لقضية الترادف كثرية ، وقد توقف ابن عاشور عند هذه الثمار اليت يظهر مـن                  
  :أمهها مثرتان 

 أو  )١١٦١(االختيار القرآين لأللفـاظ   يف حالة الفرق الداليل ، فإن الثمرة هنا هي بيان دقة             : األوىل
   .)١١٦٢(اجلمع بني داللتني متقاربتني لإلشعار بأمهيتها معاً
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٢٣٨ 

يف حالة اتفاق املعىن تكون الثمرة عند ابن عاشور هي التفنن كمـا يف تفـسريه اإلتيـان      : الثانية
 جِئْتنـا  مـا  بْعد ومن تأْتينا أَن قَْبلِ من أُوذينا قَالُواْ : وايء يف قوله تعاىل على لسان بين إسرائيل         

...)يء بعد اإلتيان ليس الختالف املعـىن             " ، فهو يقرر أن      )١١٦٣يء ، مترادفان  فذكر ااإلتيان وا
   .)١١٦٤("ولكنه للتفنن وكراهية إعادة اللفظ

 تفسري  وهي مثرات تتعلق أساساً باملعىن القرآين وبالغته ووجوه إعجازه ، وتلك هي الغاية العليا يف              
  .القرآن الكرمي 
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ميثل االشتراك اللفظي ظاهرة مثريةً جلوانب متعددة من اآلثار الداللية ، كما أا من قبل هذا ظاهرة                 
  .مثرية للجدل بني اللغويني واألصوليني 

 على معنيني فأكثر ، داللة على السواء عنـد          اللفظ الواحد الدال  : "وقد عرّف اللفظ املشترك بأنه      
ومن كالمهم اتفاق اللفظـني     : " ، ويفهم من كالم سيبويه اإلشارة إىل هذا بقوله           )١١٦٥("أهل تلك اللغة  

إذا أردت وجدان الضالة وأشباه هذا      : وجدت عليه من املَوجِدة ، ووجدت       : واملعىن خمتلف حنو قولك     
   .)١١٦٦("كثري

 -فهذا ابن درسـتويه     " جواز وقوع املشترك مع إنكار بعض أهل اللغة له ،            وأكثر أهل اللغة على   
) وجد( ينكر كذلك أن يكون للفظ       -الذي عرفناه من قبل معارضاً يف وجود املترادف يف اللغة الواحدة            

لـو  " ، ويعتمد ابن درستويه يف رفضه للمشترك على أنه           )١١٦٧("من املعاين املختلفة ما رواه اللغويون فيه      
 ، إال أن    )١١٦٨(" وضع لفظ واحد للداللة على معنيني خمتلفني ملا كان ذلك إبانة بل تعمية وتغطيـة               جاز

كثرة استعمال أهل اللغة هلذا اللون من املشترك ووفرة حمصول اللغويني منه جيعل الباحث مييل إىل إثبات                 
 ، وهذا هـو     )١١٦٩(ريهموقوعه كما أثبته اخلليل بن أمحد وسيبويه واألصمعي وأبو عبيدة وابن فارس وغ            
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ال معىن إلنكار املشترك اللفظي مع مـا        "الذي حدا بكثري من الباحثني احملدثني إىل قبوله والتصريح بأنه           
فاملشترك واقع ملموس   " ،   )١١٧٠("روي لنا من األساليب الصحيحة من أمثلة كثرية ال يتطرق إليها الشك           

لعربية على قدر ال يستهان به من األلفاظ اليت         وإن يف اشتمال ا   " ،   )١١٧١("وحقيقة ال خيال وكثري ال قليل     
تنوع استعماهلا بتنوع السياق لدليالً على سعتها يف التعبري عن طريق االشتراك كسعتها فيه عن طريـق                 

   .)١١٧٢("الترادف

ومن أهم مثار قضية االشتراك اللفظي يف الدراسات القرآنية هو ظهور االجتاه املبكر إىل تقييد هـذا                 
ي يف مدونات عرفت باسم الوجوه والنظائر أو األشباه والنظائر ومن أوائل هذه املدونات              املشترك اللفظ 

كتاب األشباه والنظائر ملقاتل بن سليمان البلخي ، فهو يعتمد على مفهوم االشتراك اللفظي يف تدوينـه                 
الـذي  ) لنواظرنزهة األعني ا  (مع نوع من التوسع يف اعتبار هذا االشتراك ويؤكد ابن اجلوزي يف كتابه              

مجعه يف األشباه والنظائر يف القرآن على تعانق داللة الوجوه والنظائر مع داللة االشتراك اللفظي ، فهـو                  
واعلم أن معىن الوجوه والنظائر أن تكون الكلمة واحدة ذكرت يف مواضـع مـن               : "يقول يف مقدمته    

خر ، فلفظ كل كلمة ذكرت يف       القرآن على لفظ واحد وحركة واحدة وأريد بكل مكان معىن غري اآل           
موضع نظري للفظ الكلمة املذكورة يف املوضع اآلخر ، وتفسري كل كلمة مبعىن غري معىن اآلخـرى هـو     

فإذاً النظائر اسم لأللفاظ والوجوه اسم للمعاين فهذا األصل يف وضع كتب الوجوه والنظـائر               . الوجوه  
")١١٧٣(.   

 والنظائر جند أن الدكتور أمحد خمتار عمر أفـاد مـن            وحلميمية العالقة بني االشتراك وعلم الوجوه     
 يف - )١١٧٥)(١١٧٤( كالتصاريف ليحيي بن سالم والوجوه والنظائـر للـدامغاين -كتب الوجوه والنظائر    
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٢٤١ 

االشـتراك  (صنع قائمة مفصلة للمشترك اللفظي يف القرآن الكرمي بىن عليها دراسة مـوجزة يف كتابـه                 
   .)١١٧٦(صائيةدراسة إح) والتضاد يف القرآن الكرمي

وقد انتبه ابن عاشور إىل أمهية وجود املشترك يف اللغة وأثره يف الداللة القرآنية ، فقد اسـتفاض يف                   
 )١١٧٧("يف أن املعاين اليت تتحملها مجل القرآن تعترب مرادة ا         "احلديث عنه يف املقدمة التاسعة اليت عقدها        

ن اعتبار كل املعاين اليت حيتملها اللفظ القرآين        فجعل من األوجه اليت تعضد هذا املعىن الذي ذهب إليه م          
 )١١٧٨("استعمال اللفظ املشترك يف معنييه أو معانيه دفعة       ... من أدق ذلك وأجدره     "مرادة مجيعاً ، جعل     

، وهو ذا جيعل املشترك اللفظي من أجدر األدوات اليت تؤيد قاعدته اليت نافح عنها ، وهي أن مجيـع                    
سواء كانت داللة التركيب عليها متساوية يف االحتمال والظهور أم          " الكرمي مرادة    املعاين احملتملة للقرآن  

   .)١١٧٩("كانت متفاوتة بعضها أظهر من بعض

 )١١٨٠(فإذا كان األصل من ناحية االستعمال اللغوي أن يستعمل املشترك يف أحد معنييه دون اآلخر              
ترك يف كل معانيه انطالقاً من قاعدة سعة        ، فإن األصل عنده يف االستعمال القرآين هو استعمال هذا املش          

الذي جيب اعتماده أن يحمل املشترك يف القرآن علـى مـا            "املعاين اليت يرمي إليها القرآن الكرمي ، فإن         
 ، وهذا هو الذي يتكرر عنده يف تفسريه ما دامت القرينة مل متنع مـن إطالقـه                  )١١٨١("حيتمله من املعاين  

  .ما سيأيت وتوجب تقييده بأحد معانيه على 

ومن مث فإن أكثر املواضع اليت ذكر فيها املشترك يف تفسريه أجاز أو حسن استعماله يف معنييـه أو                   
 جيوّز وجهي املعىن يف قولـه       )١١٨٢(... حرٌم وأَنتْم الصْيد محلِّي غَْير...  : معانيه ، ففي قوله تعاىل      

 ، فيكون حترمياً للصيد على احملرم سواء كان يف احلرم أم            أن يراد به حمرمون   "إذ جيوز عنده    ) حرم(تعاىل  
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٢٤٢ 

يف غريه ويكون حترمي صيد احلرم لغري احملرم ثابتاً بالسنة ، وجيوز أن يكون املراد به حمرمون وحـالّون يف                    
ـ        * ولَقَْد أَْرسلْنا فـيهِم مُّنـذرِين      :  وعند قوله تعاىل     )١١٨٣("احلرم باقكَـانَ ع ةُ فَـانظُْر كَْيـف

نذَرِينالْم)فإن أريـد بالعاقبـة     ) " عاقبة( يرى أن داللة النظر مترتبة على داللة االشتراك يف قوله            )١١٨٤
عاقبتهم يف الدنيا فالنظر بصري ، وإن أريد عاقبتهم يف اآلخرة كما يقتضيه السياق فالنظر قلـيب ، وال                   

   .)١١٨٥("مانع من إرادة األمرين واستعمال املشترك يف املعنيني

 يتوقف استعمال املشترك يف معنييه عند ابن عاشور على جمرد اللفظ الواحد ، بل قد يكون ناجتاً     وال
وما يْتلَى علَْيكُْم في الْكتابِ في يتامى النـساء         ...: عن تقدير األداة كيفما قُدّرت، ففي قوله تعاىل       

       نلَه با كُتم نهونْؤتي الَ تالَّالتتو  نوهحنكونَ أَن تْرغَب...)كتـب هلـن   ( فإن يف قوله تعاىل      )١١٨٦ (
جيـوز  ) وترغبون أن تنكحوهن  (اشتراكاً بني معىن الفريضة اليت هي املرياث وبني الصداق وكذلك قوله            

وقد جعل ابن   ) ترغبون عن (و  ) ترغبون يف (فيه معىن اإلقبال ومعىن اإلعراض على حسب تقدير احلرف          
ويف قولـه   ) ما كتب هلن  (ولك أن جتعل االحتمالني يف قوله       : " من باب االشتراك فقال    عاشور هذا كله  

   .)١١٨٧("مقصودين على حد استعمال املشترك يف معنييه) وترغبون أن تنكحوهن(

وعموماً فإن جنوح ابن عاشور إىل استعمال اللفظ املشترك يف معانيه ليس بدعاً منه فقد اسـتعمله                 
...  وحفَـدةً  بـنِني  أَْزواجِكُم مْن لَكُم وجعلَ ...:  تعليقه على قوله تعاىل      شيخ املفسرين الطربي يف   

)فاحلفدة تطلق على اخلدم واألعوان كما تطلق على بين املرأة من غري زوجها وكذلك تطلق على                 )١١٨٨ 
لك مـراداً إذ    األصهار كما تطلق أيضاً على أبناء األبناء ويعلق الطربي على ذلك جبواز أن يكون كل ذ               

 دل بظاهر ترتيله وال على لسان رسوله وال حبجة عقل على أنه عىن بذلك               - تعاىل ذكره    -مل يكن اهللا    "
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٢٤٣ 

مل يكن لنا أن نوجه ذلك إىل خاص من احلفدة دون عام     " ومن مث    )١١٨٩("نوعاً من احلفدة دون نوع منهم     
   .)١١٩٠("إال ما اجتمعت األمة عليه أنه غري داخل فيهم

الواجب على من يتعاطى تفسري غريب الكالم       " ذه الطريقة املرتضى يف أماليه إذ جعل        وقد اختار ه  
والشعر أن يذكر كل ما حيتمله الكالم من وجوه املعاين ، فيجوز أن يكون أراد املخاطب كـلَّ واحـد           

ه من ذكـر  منهما منفرداً ، وليس عليه العلم مبراده بعينه ، فإن مراده مغيب عنه وأكثر ما يلزمه ما ذكرنا     
   .)١١٩١("وجوه احتمال الكالم

 ، )١١٩٢(وهذه الطريقة من إطالق اللفظ على معانيه هي ما يطلق عليه عند األصوليني عموم املشترك          
إال أن ابن عاشور يفهم من كالمه التمييز بني استعمال اللفظ يف معانيه وبني عموم املشترك ، فالسلطان                  

اسم مصدر يطلق على السلطة     " هو   )١١٩٣(...نصريا سلْطَانا لَّدنك من لِّي واْجعل  ...:يف قوله تعاىل  
وعلى احلجة وعلى امللك ، وهو يف هذا املقام كلمة جامعة على طريقة استعمال املشترك يف معانيه ، أو                   

   .)١١٩٤("هو من عموم املشترك ، تشمل أن جيعل له اهللا تأييداً وحجة وغلبة وملكاً عظيماً

 أنه جييز أن تكون لفظة السلطان من املشترك اللفظي الذي أستعمل يف معانيـه أو                ومن الواضح هنا  
من عموم املشترك على أساس أا كلمة جامعة ألكثر من معىن فتصلح أن تكون مشتركاً وتـصلح أن                  
تكون عاماً جلماعة من أفراد املعاين ميكن إطالقها على البعض وعلى الكل ، فهو يسري على هذا املنـوال                   

 مثل هذه األلفاظ اليت حتمل معىن عاماً جيوز إطالقه على فرد من أفراده أو على أفراده كلها ، كالدعاء                    يف
وقَالَ ربُّكُم اْدعونِي أَْستجِْب لَكُْم إِنَّ الَّذين يْستكْبِرونَ عْن عبادتي سيْدخلُونَ جهنم            : يف قوله تعاىل  
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٢٤٤ 

رِيناخد )فعلمنا أن املراد الدعاء    "الدعاء وعبادة البدن    : أنه ميكن أن يستوعب معنيني       فقد حلظ    )١١٩٥
مستعمل يف معنييه   ) ادعوين(والعبادة ، وأن االستجابة أريد ا قبول الدعاء وحصول أثر العبادة ، ففعل              

الف  ، أما يف حالة وجود لفظ له معًىن عام إال أن استعماله خيتلف بـاخت               )١١٩٦("بطريقة عموم املشترك  
 فإن احلسب هنـا     )١١٩٧( الْمْؤمنِني من اتبعك ومنِ اللّه حْسبك النبِيُّ أَيُّها يا : متعلقه كقوله تعاىل    

هو الكفاية من حيث املعىن العام إال أن هذه الكفاية ختتلف باختالف ما تعلقت به ، فكفاية اهللا ختتلـف         
، فاملعىن واحد من حيث العموم لكنه خمتلف من حيث خصوص           درجة وطبيعة ونتيجة عن كفاية املؤمنني     

املتعلق ، ومن مث يرى ابن عاشور أن هذا اللفظ وإن كان معًىن عاماً يطلق على أفراد خمتلفة ، إال أنـه ال                       
يصلح أن يكون من باب إطالق اللفظ املشترك على معنييه وإمنا هو من باب عموم االشتراك فحـسب،                  

 م ، إال أن الكفاية      على اسم اجلاللة هنا تنويه بشأن كفاية اهللا النيب          ) ملؤمننيا(ويف عطف   : " يقول
  .) ١١٩٨("خمتلفة وهذا من عموم املشترك ال من إطالق املشترك على معنيني

قُلْ أَعـوذُ   : وكما يكون االشتراك يف اللفظ يكون يف الصيغة عنده كصيغة األمر يف قوله تعاىل               
 به يـشمل األمـة      وإذ قد كان قرآناً كان خطاب النيب         " فاخلطاب فيها للنيب     )١١٩٩(بِرب الْفَلَقِ 

فتكـون  ...  بعض أصحابه بالتعوذ ذه الـسورة        حيث ال دليل على ختصيصه به ، فلذلك أمر النيب           
صيغة األمر املوجهة إىل املخاطب مستعملة يف معنيي اخلطاب من توجهه إىل معين وهو األصل ، ومـن                  

 ، وهذا يدل على توسع ابن  )١٢٠٠("فيكون من استعمال املشترك يف معنييه     ... كل من يصح خطابه     إرادة  
  .عاشور يف استخدام مصطلح املشترك 

ومثة نوع خاص من املشترك أطلق عليه اللغويون مصطلح األضداد ، وهو أن تكون الكلمتان الـيت                 
هو نوع من   :" ع املشترك ، قال السيوطي      يدل عليها لفظ املشترك متضادتني يف املعىن وهو فرع من فرو          
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٢٤٥ 

مفهوم اللفظ املشترك إما أن يتباينا بأن ال ميكن اجتماعها يف الصدق على             : املشترك ، قال أهل األصول      
، وقد أثبته ابن عاشور كمـا يف        ) ١٢٠١("شيء واحد كاحليض والطهر فإما مدلوال القرء ، أو يتواصال         

 فاإلسرار هنا حيتمل معىن إضمار الندامة       )١٢٠٢(... الْعذَاب رأَوا لَما دامةَالن وأَسرُّوا ...: قوله تعاىل   
اسـتبقاًء  "وإظهارها يف هذا اليوم ، وقد ذكر ابن عاشور هذين املعنيني ، فأما اإلسرار فكأم أسروها                 

علنوا ا من   أ" وأما اإلعالن فقد     )١٢٠٣("للطمع يف صرف ذلك عنهم أو اتقاًء للفضيحة بني أهل املوقف          
   .)١٢٠٥( ")١٢٠٤(.. فيها فَرطْنا ما علَى حْسرتنا يا قَالُواْ..: بعد كما يف قوله تعاىل

هنا مبعىن أظهروا   ) أسروا(أن من املفسرين من فسر      : "ونقل ابن عاشور عن الزخمشري وابن عطية        
جة عدم ثبوته يف اللغة إال أنـه         ، مث ذكر إنكار ابن عطية له حب        )١٢٠٦("وزعم أن أسر مشترك بني ضدين     

 ، ويف تفـسريه     )١٢٠٧("وفيه نظر ، وقد عد هذه الكلمة يف األضداد كثري من أهل اللغة              : "تعقبه بقوله   
  .الذي نقلته أوالً ما يدل على توجيهه هلذا التضاد 

ا كما يف   والقرينة هلا دورها يف استعمال املشترك اللفظي يف كل معانيه أو يف بعضها وهو يشري إليه               
 فهو يقـرر أن الـدلوك ورد        )١٢٠٨(... اللَّْيلِ غَسقِ إِلَى الشْمسِ لدلُوك الصالَةَ أَقمِ : قوله تعاىل   
فورد مبعىن زوال الشمس عن وسط قوسٍ فرضي يف طريق مسريها اليومي ، وورد مبعىن ميـل                 "مبعنيني ،   

فالدلوك جيمع ثالثـة    ...  وورد مبعىن غروا     الشمس عن مقدار ثالثة أرباع القوس ، وهو وقت العصر،         
 ، ولعله يقصد بوضوح القرينة ما أشار إليه         )١٢٠٩("أوقات باستعمال املشترك يف معانيه ، والقرينة واضحة       

أقم (أن يف تلك األوقات صلوات ، ألن الغاية كانت لفعل           "الذي لالنتهاء يفهم منه     ) إىل(من أن حرف    
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٢٤٦ 

إقامة الصالة ، وليس املراد غاية لصالة واحدة جعل وقتها متسعاً ألن هذا             فالغاية تقتضي تكرر    ) الصالة
من وجوب إقامة الصالة عنـد الوقـت        ) لدلوك الشمس : (يف قوله   ) الالم(فهم ينبو عنه ما تدل عليه       

   .)١٢١٠(" بياناً لآليةوقد زاد عمل النيب . املذكور ، ألنه الواجب أو األكمل 

تراك اللفظي وبني تردد اللفظ بني احلقيقة وااز وكـذلك اسـتخدام            ويفرّق ابن عاشور بني االش    
أن املعاين اازية مستفادة من العالقة ال من الوضـع ،           " اللفظ استخداماً كنائياً تفريقاً واضحاً بناًء على        

اىل  ، ومن مث يقرر أن االستفهام يف قوله تع         )١٢١١("فتعدد اازات للفظ واحد أوسع من استعمال املشترك       
 :     اهإِْبر لَّةن مع ْرغَبن يمو    فْسن هفن سإِالَّ م ـيمه...)ليس من قبيل استعمال املـشترك يف        )١٢١٢ 

ولذلك ال جييء فيه مـا قـالوه مـن          "  ،   )١٢١٣(معنييه ألنه من باب استعمال اللفظ يف معنيني كنائيني        
قته وجمازه أو يف جمازيه ألن الداللة على املعىن         استعمال اللفظ املشترك يف معنييه واستعمال اللفظ يف حقي        

الكنائي بطريق العقل خبالف الداللة على املعنيني املوضوع هلمـا احلقيقـي وعلـى املعـىن احلقيقـي                  
   .)١٢١٤("واازي

  :وواضح من النص تفريقه بني درجات استعمال اللفظ يف معنيني 

  . استعمال اللفظ يف معنيني كنائيني -١

  .يف احلقيقة وااز أو يف جمازين حمتملني  استعماله -٢

  . استعماله مشتركاً لفظياً -٣

وإذا كان من مثار االشتراك اللفظي عند ابن عاشور أنه يعضد قاعدة الـسعة والتنـوع وتعـدد                  
 إِنَّ: املدلوالت للقرآن الكرمي ، فإن له عنده عالقة بالبالغة العربية من جهات أخرى ففي قوله تعـاىل                  
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٢٤٧ 

يطلق على العدم ويطلق على التحـول       " فالزوال   )١٢١٥(... تزولَا أَن والْأَْرض السماوات يْمِسك هاللَّ
وقد اختري هذا الفعل دون غريه ألن املقصود معناه املشترك ؛ فإن اهللا ميسكهما              ... من مكان إىل مكان     

لَا الشْمس ينبغي لَهـا أَن      :   من أن يعدما وميسكهما من أن يتحول نظام حركتهما ، كما قال تعاىل            
، فاألمر هنا متعلق باختيار اللفظ القـرآين وهـو          )١٢١٧(")١٢١٦(..ا اللَّْيلُ سابِق النهارِ   تْدرِك الْقَمر ولَ  

اختيار يعتمد على السماح بتعدد الوجوه من ناحية، وتأكيد إرادة الوجوه املتعددة من ناحية أخـرى ،                 
اإلعجاز القرآين الذي ال يتوقف اللفظ فيه على السماح باحتمالية الداللة توسعاً يف             ومن مث فهو متعلق ب    

  .املعاين وإمنا يوجه الفكر أيضاً إىل اجلمع بني الداللتني املتباينتني يف سياق واحد 

 إطالقان إما    يصلح مثاالً على ذلك فالفتح له      )١٢١٨(مُّبِينا فَْتحا لَك فَتْحنا إِنا : ولعل قوله تعاىل    
آل إىل فـتح    "على صلح احلديبية أو على فتح خيرب واإلطالقان بينهما عالقة باعتبار أن صلح احلديبيـة                

  : يكون له إطالقان ) فتحنا( مبعىن أنه كان سبباً فيها ، ومن مث ، فالفعل )١٢١٩("خيرب

  .احلديبية اعتباره احلقيقي يف داللته على املاضي إن كان املقصود بالفتح صلح  : األول

فيكون اسم الفـتح  "االعتبار اازي يف داللته على املستقبل إن كان املقصود فتح خيرب ،    : والثاين
استعمل استعمال املشترك يف معنييه، وصيغة املاضي استعملت يف معنييها ، فيظهر وجه اإلعجاز يف إيثار                

ظي يف التحرير والتنوير وأثره يف املعىن        ، ومن هنا يظهر الدور الداليل للمشترك اللف        )١٢٢٠("هذا التركيب 
  . القرآين وبيان بالغة القرآن وإعجازه 
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إذ كان املترادف واملشترك اصطالحني وقعا على كلمات عربية أصيلة حتكمها ضوابط داللية حمددة              
يف اللغة العربية وإمنا انتقلت لفظاً وداللة مـن لغـة           ، فإن املعرب مصطلح يقع على ألفاظ مل تعد أصيلة           

أخرى إىل العربية وصيغت حسب قواعد اللسان العريب يف الكالم ، ومن مث فاجلدل الذي أثاره وقـوع                  
مـا  "املعرب يف القرآن خاصة أوسع من اخلالف يف وقوع الترادف واملشترك ، فإذا كان املعرب هـو                  

 وهو اصطالح يدل على أن هناك ألفاظاً        )١٢٢١("ضوعة ملعان يف غري لغتها    استعملته العرب من األلفاظ املو    
نقلت من لغات العجم إىل اللغة العربية ، وأُشربت ميزان العربية يف النطق وتدووِلَت فيها جنباً إىل جنب                  

عرب إذا كان امل  :  ، أقول    )١٢٢٢("فهي عجمية باعتبار األصل عربية باعتبار احلال      " مع ألفاظها األصيلة ،     
هو هذا الذي حده العلماء فإنه مل يستجب الكثري من القدامى لدعوى وجوده يف القرآن الكرمي ، ولعل                  

 وإن قَبِلَه كثري من العلماء أيـضاً        )١٢٢٣(من أوائل من انتفض لرد هذه الدعوى اإلمام الشافعي يف الرسالة          
  .على حنو ما سيأيت 
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٢٤٩ 

 ، مث   )١٢٢٤()باب ما أُعرب من األعجميـة     (باباً مساه   وقد ذكر سيبويه التعريب يف كتابه ، وعقد له          
  .تتابع اللغويون على بيان هذا املصطلح وتفسريه والتمثيل له 

ولكي يتبني موقف ابن عاشور من قضية التعريب يف القرآن الكرمي وموقعها بني الدارسـني هلـا ،                 
  .اللة ينبغي تصور موقف العلماء منها منعاً وإثباتاً وسنناً وضوابط ومعىن ود

ولعل الصدر األول من املفسرين الذين أشاروا إىل وجود ألفاظ أعجمية يف القرآن الكـرمي كـان                 
معتمد هذه القضية فقد روي عن ابن عباس وسعيد بن جبري وغريمها نسبتهم بعض األلفاظ إىل لغـات                  

   ، وهذا يتعارض ظاهرياً مع التصريح الواضح بعروبــة )١٢٢٥(أعجمية

 عربِـي  بِلـسان  وقولـه    )١٢٢٦(... عربِيا قُْرآنا أَنزلْناه إِنا : رآن نفسه كقوله تعاىل   القرآن يف الق  
، وهذا هو الذي متسك به الشافعي يف الرسالة دافعاً وجود اللفظ األعجمـي يف القـرآن                  )١٢٢٧(مُّبِنيٍ

ولسان العرب أوسع ...  العرب   يدل على أن ليس من كتاب اهللا شيء إال بلسان         "الكرمي ، فالقرآن عنده     
فأقام حجته بأنه كتـاب     ... األلسنة مذهباً وأكثرها ألفاظاً وال نعلمه حييط جبميع علمه إنسان غري نيب             

عريب يف كل آية ذكرناها ، مث أكد ذلك بأن نفى عنه جلَّ ثناؤه كل لسان غري لسان العرب يف آيتني من                      
ْعلَم أَنهْم يقُولُونَ إِنما يعلِّمه بشٌر لِّسانُ الَّذي يلْحدونَ إِلَْيه أَْعجمي ولَقَْد ن: كتابه فقال تبارك وتعاىل    
ولَْو جعلْناه قُْرآنا أَْعجميا لَّقَالُوا لَْولَا فُصلَْت آياته أَأَْعجمـي           :  وقال )١٢٢٨(وهذَا لسانٌ عربِي مُّبِنيٌ   

   .)١٢٣٠)(١٢٢٩(... يـــوعربِ
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٢٥٠ 

وقد تابع اإلمام الشافعي على هذا مجاعةٌ من العلماء على رأسهم شـيخ املفـسرين ابـن جريـر                   
  : ، وهو مذهب يقوم على أمور أمهها )١٢٣٢( وكذلك أبو عبيدة معمر بن املثىن)١٢٣١(الطربي

  . ظاهر القرآن الكرمي كما مر يف عبارة الشافعي -١

فتكلمت ا العرب والفرس واحلبشة     "لك مرده إىل توارد اللغات       أن ما ورد عن السلف من ذ       -٢
  . )١٢٣٣("بلفظ واحد

لو كان فيه من لغة غري العرب لتوهم متوهم أن العرب إمنا عجزت عن اإلتيان مبثله ألنـه                  " أنه   -٣
   .)١٢٣٤("أتى بلغات ال يعرفوا

  

 ، ويف مقدمتهم أبـو عبيـد        إال أن أكثر أهل اللغة واملفسرين على جواز وقوعه يف القرآن الكرمي           
 )١٢٣٧( وابن اجلـوزي   )١٢٣٦( ، وأكثر املفسرين كابن عطية     )١٢٣٥(القاسم بن سالم ، والثعاليب وابن فارس      

 ، وهذا املذهب يف عمومه غري مناف لتميز العربية واستقالليتها وإمنا      )١٢٣٩( والزخمشري )١٢٣٨(وابن مردويه 
حثني ظاهرة إنسانية يف اللغات مجيعـاً ،        هو من باب تداخل اللغات وتالقحها ، بل رمبا عده بعض البا           

ليست بدعاً من اللغات اإلنسانية ، فهي مجيعاً تتبادل التأثر والتأثري ، وهي مجيعاً تقرض غريها                "فالعربية  
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وإن اقتراض بعـض    ... وتقترض منه مىت جتاورت أو اتصل بعضها ببعض ، على أي وجه وبأي سبب               
   .)١٢٤٠("ليها فقهاء اللغة احملدثون أدلة ال حتصىاللغات من بعض ظاهرة إنسانية أقام ع

ال تفسد بالدخيل ، بل حياا يف هضم هذا الدخيل ألن مقدرة لغة ما              "فاللغة عند هؤالء الباحثني     
على متثل الكالم األجنيب تعد مزية وخصيصة هلا ، إذا هي صاغته على أوزاا وصبته يف قوالبها ونفخت                  

 ، ومن مث فوجود املعرب عندهم ميزة للغة ال عيب فيها بناًء             )١٢٤١("اافيه من روحها وتركت عليه بصم     
 ،  )١٢٤٢("أن دخول بعض الكلمات يف أي لغة من اللغات هو من صميم حبث التطور اللغوي العام                 "على  

ومن خالل تفسري ابن عاشور ميكن القول بأنه مييل إىل اعتماد هذا املذهب الذي جييز وجود املعرب يف                  
كرمي وهو ال يكتفي مبجرد اإلشارة إىل تعريب لفظة من األلفاظ القرآنية وإمنا يثرى حبثه اللغوي                القرآن ال 

يف هذه األلفاظ املعربة ويسري به يف مناح داللية وصوتية وصرفية واشتقاقية جتعل حبثه فيه جديراً باالهتمام     
.  

يف الكلمة املعربة أليق باملعىن من الكلمة       إن أمهية املعرب عند ابن عاشور جتنح أحياناً إىل اكتشاف داللة            
  وهـي ) القسط(املرادفة هلا يف العربية ، يلحظ هذا يف كالمه عن كلمة 

ألن كلمة القـسط    ) القسط(عدل عن لفظ العدل إىل كلمة       "مبعىن العدل إال أنه يرى أن القرآن الكرمي         
لة منها على العدل يف احلكم وأما لفظ العدل         كلمة معربة أدخلت يف كالم العرب لداللتها يف اللغة املنقو         

 )١٢٤٣("فإن الشهادة من عالئق القضاء واحلكم   ) شهداء هللا : " (فأعم من ذلك ، ويدل لذلك تعقيبه بقوله         
.  
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 ، فإنه يشري إىل اهتمام ابن عاشور بداللة         )١٢٤٤(وأياً كان موقف الباحث من هذا االختيار والتعليل       
ياق القرآين إىل الدرجة اليت يرى أن القرآن الكرمي عدل عن اللفظ العريب إىل              املعرب واعتبار أمهيته يف الس    

  .اللفظ املعرب لوجود داللة أليق بالبيان يف هذا املوضع 

ومن الالفت للنظر وجود مصادر خاصة باملعرب البن عاشور فهو ال يعتمد على املعاجم العامة أو                
 اختصت باملعرب أيضاً كمعـرب اجلـواليقي واإلتقـان          كتب التفسري وحدها وإمنا يهتم باملصادر اليت      

للسيوطي ومنظومات ابن السبكي وابن حجر والسيوطي يف املعرب ، ولعل هذا النص الذي علق به على                 
وقد عدت هذه الكلمة يف عداد ما ورد يف القـرآن مـن             : "يشري إىل هذا االهتمام قال      ) سفرة(كلمة  

أيب حامت ، وقد أغفلها السيوطي فيما استدركه على ابن السبكي وابـن             املعرب كما يف اإلتقان عن ابن       
 ، ويف )١٢٤٥("حجر يف نظميهما يف املعرب يف القرآن أو قصد عدم ذكرها لوقوع االختالف يف تعريبـها          

 ، كما يعتمد معاجم اللغة وكتب غريب القرآن    )١٢٤٦(يعتمد على اجلواليقي يف أا أعجمية     ) خوان(لفظة  
يعتمد على املفردات للراغب األصفهاين وتاج العـروس        ) السوار(يضاً ، ففي ضبط لفظة      يف هذا الشأن أ   

   .)١٢٤٧(للزبيدي

إال أن اعتماده على هذه املصادر مل جيعله جمرد مقلد هلا مقرر ملا توصلت إليه مـن نتـائج فهـو                     
و معرب عن   وهي مجع درهم ، وهو املسكوك ، وه       ) "دراهم(يستدرك عليها أحياناً كما استدرك لفظة       
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الفارسية كما يف صحاح اجلوهري ، وقد أغفله الذين مجعوا ما هو معرب يف القـرآن كالـسيوطي يف                   
   .)١٢٤٨("اإلتقان 

كلمة سب  ) "آزر(وهو ينتقد املصادر أحياناً يف داللة اللفظ املعرب ، كانتقاده للفراء يف أن كلمة               
وهم، ألنه يقتضي وقوع    "قد هذا القول بأنه      ، فهو ينت   )١٢٤٩("يف لغتهم مبعىن املعوج أي عن طريق اخلري         

لفظ غري عريب ليس بعلم وال مبعرب يف القرآن ، فإن املعرب شرطه أن يكون لفظاً غري علم نقله العرب                    
ليس علماً وإمنا هو صفة     ) آزر( ، ويفهم من نقله وتعليقه أنه اعترب كالم الفراء على أن             )١٢٥٠("إىل لغتهم   

ب إىل كالمها بدون تعريب يعين على لفظها بدون تصرف فيه وهذا ممتنع يف غري               مبعىن املعوج نقلتها العر   
  .األعالم 

 ، واللقـب    )١٢٥١(إال أن كالم الفراء ال يفهم منه هذا الفهم فقد صرح بعلَميته على سبيل اللقـب               
درجة من درجات العلمية ، وميكن أن يكون العلم مشتقاً من املعىن كما صنع ابـن دريـد يف كتـاب                  
االشتقاق فإنه أرجع األعالم إىل املعاين املشتقة منها وكذلك فعل ابن جين يف تفسريه الشـتقاق أمسـاء                  
شعراء احلماسة ، بإرجاع االسم العلم أو اللقب إىل املعىن الذي اشتق منه ، وهذا موجود يف العربية وال                   

حلية كما سيأيت يف الفصل الذي      يبعد أن يكون موجوداً يف غريها من اللغات ألنه مسة من مسات اللغات ا             
  .)١٢٥٢(يعاجل قضية االشتقاق

   )١٢٥٣("معرب دنار من الرومية"وابن عاشور يرجع اللفظ املعرب إىل لغته األصلية فالدينار 

 ، إال أنه ال يكتفـي       )١٢٥٥( ، واالستربق معرب من الفارسية     )١٢٥٤("معرب عن احلبشية  "وناشئة الليل ،    
فقد يعرض اختالفهم يف نسبة اللفظ إىل لغة بعينـها ، أو اخـتالفهم يف               مبجرد النسبة يف بعض األحيان      

  .تعريبه أصالً 
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: أصله فارسي وقال احملققون     : فقال مجاعة   "فهو حيكي اخلالف يف اللغة اليت نقل عنها لفظ سندس           
ـ        )١٢٥٦("بنون يف آخره    ) سندون(أصله هندي ، وهو يف اللغة اهلندية         ة  ، وهو هنا يرجح أخذه عن اهلندي

والعرب نقلـوه   " ،  ) سندوس(فصار  ) سني(وإن كان يرى الروم قد أخذوه عن اهلندية فغريوا نونه إىل            
   .)١٢٥٧("سندس فيكون معرباً عن الرومية وأصله األصيل هندي : عنهم فقالوا 

ويبدوا ابن عاشور يطالع بعض املراجع احلديثة يف اإلشارة إىل اللغات األصلية للكلمات املعربـة ،                
، ) ١٢٥٨("وهـو الـصحيح     ... عن الرومية الالتينية الشرقية     " أا معربة   ) القناطري( يذكر يف كلمة     فهو

 ، إال أن بعض املتخصصني      )١٢٥٩("، وهو مئة رطل     ) كينتال(أصله يف الالتينية    "ويستند يف ذلك إىل أن      
لعربية إىل اإلسبانية ، أما     هذه هي صورة اللفظة يف اللغة اإلسبانية بعد انتقاهلا من ا          ) كينتال(يرى أن لفظة    

 ، وعمومـاً  )١٢٦٠(مبعـىن املئـة  ) كنتم(وأا مشتقة من ) كنتنريمي(أصلها األصيل فهو الالتينية وصورا   
فاملراجع هلذه املعاجم يصيبه ما يصيب املراجع للمعاجم املتقدمة من اضطراب يف إرجاع اللفظة املعربـة                

  .إىل أصلها األول 

يرى ) سجيل(شور أحياناً بتفصيل القول يف أصول الكلمات املعربة ففي كلمة            ومع ذلك يهتم ابن عا     -
، مث يعود إىل ضبط هذا      )١٢٦١("أي حجر خملوط بطني   ) "جيل(و) سنك(أا معربة من مركب فارسي هو       

وضبط بفتح السني وسكون النون وكسر الكاف ، اسم احلجر ، وكلمة            ) سنك(أي عن كلمة    "املركب  
 وقد يلتفت إىل نـوع مـن        )١٢٦٢(" اسم الطني ، وجمموع الكلمتني يراد به اآلجر        بكسر الكاف ،  ) كل(

الـديباج القـوي    "التطور الداليل الذي طرأ على الكلمة يف لغتها األصلية ففي كلمة اإلستربق يقرر أنه               
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معـرب اسـتربه ،     "، إال أنه يذكر أطواراً داللية للفظة يف لغتها الفارسية فهو            )١٢٦٣("يلبس فوق الثياب  
   .)١٢٦٤("فارسية ، وهو الغليظ مطلقاً ، مث خص بغليظ الديباج ، مث عرّب 

وتشغل أمارات التعريب عند ابن عاشور جانباً من اهتمامه وقد ذكرها اللغويون القدامى ومجعهـا               
اسـم  " ، ويشري ابن عاشور إليها يف مواضع خمتلفة من تفسريه فقارون             )١٢٦٥(اجلواليقي يف مقدمة كتابه   

وقع يف تعريبه تغيري بعض حروفـه للتخفيـف         "  ، فلما عرّب     )١٢٦٦()"قورح(ه يف العربانية    معرب أصل 
   .)١٢٦٧("وأجري وزنه على متعارف األوزان 

وإىل جانب الوزن العريب هناك أمارات أخرى للتعريب تبني طرفاً من طرق العرب يف التعامل مـع                 
  :اللفظ املنقول من لغة أخرى ومن ذلك 

لراء يف كلمة على هذا الترتيب ، وذا الضابط استدل على أعجميـة لفـظ                اجتماع النون وا   -١
   .)١٢٦٨()التنور(

   .)١٢٦٩()إبليس( منع العلم من الصرف وقد استدل به على أعجمية لفظ -٢

هلا أوزان خمتلفة يف كالم العرب استدل ا ابـن  ) أسطورة(  اختالف العرب يف أوزانه ، فلفظ    -٣
االختالف يف حركات الكلمة الواحدة من مجلة أمـارات         " ًء على قاعدته أن     عاشور على أا معربة بنا    

   .)١٢٧٠("أعجمي فالعب به ما شئت : التعريب ، ومن أقواهلم 

) جبت(ألن مادة   ) " اجلبت( إمهال أصل املادة يف لغة العرب ، وقد استدل على تعريب كلمة              -٤
   .)١٢٧١("مهملة يف العربية ، فتعني أن تكون هذه الكلمة دخيلة 
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وتبقى بقية فيما يتعلق مبوقف ابن عاشور من املعرب يف القرآن الكرمي وهي أنه على الـرغم مـن                   
أن ) سقر(إقراره لوجوده وحبثه يف أصوله إال أنه ال يسلم بكل ما قيل إنه معرب ، فهو يتحامى يف لفظ                    

لعجمة ، مث يذكر القول بتعريبـه       جيعله معرباً ، وجيعل سبب منعه من الصرف هو العلمية والتأنيث ال ا            
معرب ، نقله يف اإلتقان عن اجلواليقي ومل يذكر الكلمة املعربـة وال  ): سقر: (وقيل " بصيغة التمريض،   

 ، والقول بعروبة هذه اللفظة موافق لكثري من أهل العربية كابن دريد الذي اشتقها               )١٢٧٢("من أي لغة هو   
 ، ولذلك قـال     )١٢٧٣("إذا آملت دماغه ، ومنه اشتقاق سقر       : سقرته الشمس تسقره سقراً   : "من قوهلم   

بل هو عريب من قوهلم سقرته الشمس إذا آذته ، مسيت بـذلك ألـا تـذيب      : ويقال"اجلواليقي نفسه   
  .)١٢٧٤("األجسام

اسم عريب ، ومل يقل أحد من       " فهو عنده   ) الصراط(بل هو يرد القول بتعريب بعض األلفاظ مثل         
   ١٢٧٥(..."ب ، ولكن ذكر يف اإلتقان عن النقاش وابن اجلوزي أنه الطريق بلغة الروم             أهل اللغة إنه معر(  ، 

حروف مادته من حروف العربية وصيغته من الصيغ العربية         "، فإنه يراه عربياً ألن      ) سجني(وكذلك لفظ   
   .)١٢٧٧("من زعم أنه معرب فقد أغرب " ، ومن مث يرى أن )١٢٧٦("

 عاشور يف قضايا املعرب أنه مفسّر اختار مذهباً متوسـطاً يف            ويظهر للباحث من خالل حبث ابن     
هذه القضية ، وحبث أصول الكلمات املعربة وتطرق إىل اشتقاقها وتطورها الداليل إىل جانب حبثه عـن                 
لغتها األصيلة ، فلم تغب الداللة عن حبثه يف الكلمات املعربة وإمنا جعلها جزءاً من اهتمامـه يف هـذا                    

  . امليدان 
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حيتل الفعل أمهية كبرية يف اجلملة العربية ؛ فهو العنصر الذي يدل على حيويـة احلـدث خبـالف               
                    املصدر الذي يدل على جمرد احلدث ، فالفعل يدل على احلدث املرتبط بـالزمن مـن حيـث املـضي

  .واالستقبال ، كما يدل على جتدده من حيث االستمرار 

ا كان الدكتور متام حسان يرى أن الفعل يدل على الزمن من حيث املستوى الصريف واملستوى                وإذ
ومعىن إتيان الزمن على املستوى الصريف من شكل الصيغة أن الزمن هنا وظيفـة الـصيغة                " النحوي ،   

فة السياق  املفردة ، ومعىن أن الزمن يأيت على املستوى النحوي من جمرى السياق، أن الزمن يف النحو وظي                
إذا كان الدكتور متام حسان يرى أن الزمن يف الفعل علـى            :  ، أقول    )١٢٧٨("وليس وظيفة صيغة الفعل     

املستوى النحوي وظيفة سياقية وليس وظيفة صيغية ، فإننا نستطيع املزج بني الوظيفتني بأن الصيغة أصل                
 عند وجود السياقات اخلاصـة    يف حتديد زمان احلدث ، والسياق مؤثر عرضي مهم يف توجيهها ، وذلك            

عليه ، أو توجه صيغة املاضي مـن        ) مل(اليت تقلب داللة املضارع من االستقبال إىل املضي ، مثل دخول            
أو داللة السياق على التوجيه اازي للمضي أو االستقبال ، فهي           ) إذا(املضي إىل االستقبال مثل دخول      

  .غة وإمنا تتدخل يف إعادة توجيه داللتها كلها دالالت سياقية عارضة ال تلغي أصل الصي

فالذي خيلص للباحث يف أمهية داللة الفعل أا هي عنصر احليوية يف اجلملة ، ومـن مث تكـررت                   
 الْحـي  يْخرِج...: اإلشارة اعند ابن عاشور تصرحياً وإمياًء إىل هذه اخلصوصية للفعل ، ففي قوله تعاىل  

نم تيالْم ْخرِجمالْ وتيم نم يالْح...)فعليـة  ) خيرج احلي من امليت   (جيء جبملة   "  يقرر أنه    )١٢٧٩
 ، ومثلـه يف قولـه تعـاىل علـى لـسان             )١٢٨٠("للداللة على أن هذا الفعل يتجدد ويتكرر يف كل آن         
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صلة مجلة فعلية داللة    يف ايء بال  "  فإن   )١٢٨١(..الدماء ويْسفك فيها يفِْسد من فيها أَتْجعلُ..:املالئكة
   .)١٢٨٢("على توقع أن يتكرر اإلفساد والسفك من هذا املخلوق 

وإذا كانت هذه داللة الفعل عامة فإن هناك خصوصية داللية ألنواع الفعل يف هذا اإلطـار العـام                  
حتملها صيغته لتؤديها من خالل السياق ، ومن مثة ختتلف هذه اخلصوصية على حسب صيغة الفعـل ،                  

  : إىل هذا املعىن - على اختصاره -تقسيم التايل لداللة أنواع األفعال يشري ولعل ال

  :داللة الفعل املاضي  -١

يستفاد من توجيه ابن عاشور لداللة الفعل املاضي أنه حتقق الوقوع ، ويظهر ذلك جلياً يف تعليقـه                  
ا على صورة املاضي عنده للداللة على األفعال املاضية اليت جاءت للداللة على االستقبال ، فالسر يف جميئه       

بصيغة املاضي غالباً إلفادة التحقـق      " يكون  ) إذا(على اجلزم بتحقق وقوعها ، فالفعل الذي تضاف إليه          
:  ، ويف قولـه تعـاىل        )١٢٨٤("وإمنا صيغ بصيغة املاضي تشبيهاً للمؤكد حتـصيله بـالواقع           "  ،   )١٢٨٣("
...هنيجنلَن أَْهلَهأَ إِلَّا واْمرهْت تكَان نم ابِرِينالْغ...)ر    "  استعمل الفعل كان     )١٢٨٥يف معىن تكون فعب

   .)١٢٨٦("بصيغة املاضي تشبيهاً للفعل احملقق وقوعه بالفعل الذي مضى 

وتشبيه الفعل احملقق وقوعه بالفعل الذي مضى عن طريق استخدام الفعل املاضي يدل على أن داللة                
: ي داللة أصيلة فيه ، ومن مث تتفرع عنها بعض الدالالت القريبة منها مثـل                حتقق الوقوع يف الفعل املاض    

 أَأَْسـلَْمتمْ  واُألمـيني  الْكتـاب  أُْوتواْ لِّلَّذين وقُل ...:  كما يف قوله تعاىل      )١٢٨٧(رجاء حتقق الفعل  
...)١٢٨٨(           وكذلك ثبات الصفة ورسوخها كما يف قوله تعاىل ،  :لَاا وابِ أَنا ٌدعدتُّْم مبع)فقد  )١٢٨٩ 
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للداللة على رسـوخهم يف عبـادة األصـنام مـن أزمـان             ) ما عبدمت (جيء بالفعل املاضي يف قوله      " 
"  فإن صيغة املاضي فيها تدل علـى أن          )١٢٩١(..نَّ الَّذين كَفَروا   إِِ :  وقريب منه قوله     )١٢٩٠("مضت

   .)١٢٩٢("ذلك الفعل صار كاللقب هلم 

  :ع داللة فعل املضار -٢

 أن  – اليت تتكرر كـثرياً يف تفـسيـره         –يبدو من خالل تعبريات ابن عاشور عن داللة املضارع          
األصل يف داللة الفعل املضارع عنده هو التجدد ، وهذا التجدد قد يفهم منه معىن التكرر واالسـتمرار                  

هم منه داللة احلـدوث     واالزدياد وهو كثري يف األفعال اليت تعرض ابن عاشور لداللتهـا ، إال أنه قد يف              
مبعىن أن هذا الفعل جديد حادث على فاعله وليس قدمياً متأصالً فيه ولعل من أمثلة هذا الثاين عنده قول                   

يؤمنون : (بقوله   "  فقد وصفهم اهللا     )١٢٩٣(... بِالْغْيبِ يْؤمنونَ الَّذين: اهللا تعاىل يف صفة املتقني      
ولذلك اجتلب يف اإلخبار عنهم ذه الـصالت        ... لبعث واملعاد   أي بعد أن كانوا يكفرون با     ) بالغيب

الثالث صيغة املضارع الدالة على التجدد إيذاناً بتجدد إميام بالغيب وجتدد إقامتهم الصالة واإلنفـاق ،           
   . )١٢٩٤("إذ مل يكونوا متصفني بذلك إال بعد أن جاءهم هدى القرآن 

 صاحب التحرير فلعله هو املوضع الوحيد الذي يشري فيه          وأياً كان الرأي يف دقة هذا االستنتاج من       
إىل داللة التجدد ذا املعىن ، إذ مل أظفر مبوضع آخر يعضده ، وإمنا تكثر داللة التجدد وتتزاحم فروعها                   

 لَهـمْ  نـا زي بِالْـآخرة  يْؤمنونَ لَا الَّذين إِنَّ: مبعىن االستمرار والتكرر والتكثري ، كما يف قوله تعاىل          
أن العمه متجدد مستمر    " يدل على   ) يعمهون( فإن استعمال املضارع يف      )١٢٩٥(يْعمهونَ فَهْم أَْعمالَهْم
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: يف قولـه تعـاىل      ) حيافظون( ، وكذلك صيغة املضارع      )١٢٩٦("فهم ال يرجعون إىل اهتداء      : فيه ، أي    
ُظافحهِْم يلَاتلَى صْم عه ينالَّذونَـو)١٢٩٨(")١٢٩٧(.   

وتتولد عن داللة التجدد دالالت حممولة عليها مثل التكرار واالستمرار ، ففي قول يوسف ألخيـه                
...َْس فَالئْبتا تواْ بِملُونَ كَانْعمي)ا أعمال متكـررة      ) يعملون(أفاد صوغ    " )١٢٩٩بصيغة املضارع أ

ات داللة التجدد الناجتة عن أصل       ، وداللة االستمرار عند ابن عاشور هي إحدى كناي         )١٣٠٠("من األذى   
إلفادة التجـدد   " )١٣٠١(معىن التجدد ، فالتعبري باملضارع يف جمموع صفات أويل األلباب يف سورة الرعد           

   .)١٣٠٢("كناية عن االستمرار 

إفادة التكثري مع املضارع تبعاً ملا يقتضيه املضارع من الداللة على           " وكذلك داللة التكثري إذ كانت      
  . )١٣٠٣("التجدد 

ومن دالالت املضارع األصيلة عنده داللة استحضار احلالة خصوصاً فيما وقع يف غري زمن احلال ،                
أن قول املؤمنني هـذا     " فمعلوم   )١٣٠٤(...سورةٌ نزلَْت لَْولَا آمنوا الَّذين ويقُولُ: كما يف قوله تعاىل     

، ) ويصنع الفلك ( لقصد استحضار احلالة مثل      وقع قبل نزول هذه اآلية ، فالتعبري عنه بالفعل املضارع إما          
 ، وأحسب أن الداللتني اللتني احتملها املضارع        )١٣٠٥("وإما للداللة على أم مستمرون على هذا القول       

يف النص السابق متكاملتان فلعل داللة استحضار احلالة ناجتة عن داللة االستمرار أو التكرر اليت كفلـت   
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الصورة ، كما يف صناعة نوح الفلك فإنه شغل حيزاً زمنياً جعـل قومـه               حيزاً زمنياً يسمح باستحضار     
اليت تدل علـى تكـرار      ) كلما(يتكرر مرورهم عليه يف أوقات خمتلفة عبر عنه القرآن الكرمي باستخدام            

ر هذا القول   معىن تكر )  سورةٌ نزلَْت لَْولَا آمنوا الَّذين ويقُولُ: (الفعل ، وكذلك يلحظ يف قوله تعاىل        
 الَّـذين  بـلِ : منهم أو إحلاحهم فيه ، واستحضار احلالة ينتج عنه داللة التعجيب كما يف قوله تعاىل                

فاإلخبار عنهم بأم يكذبون مستعمل يف التعجيب واإلنكار، فلذلك عبر عنه            " )١٣٠٦( يكَذِّبونَ كَفَرواْ
، ويبدو أن تأثري صيغة املـضارع يف داللـة          )١٣٠٧("بالفعل املضارع الذي يستروح منه استحضار احلالة      

: التعجيب من املعاين الراسخة عند ابن عاشور إذ يصوغه صياغة تشبه القاعـدة عنـد قولـه تعـاىل                    
...َكْفُرونيا وبِم اءهرو وهقُّ والْح...)أن للمضارع تأثرياً يف معىن التعجب      "  فهو ينص على     )١٣٠٨

يف صيغة املـضارع    "  فإن   )١٣١٠( وتظُنُّونَ بِاللَّه الظُّنونا   ...: ه تعاىل    ، وكذلك قول   )١٣٠٩("والغرابة  
معىن التعجيب من ظنوم إلدماج العتاب باالمتنان ، فإن شدة اهللع الذي أزاغ األبصار وجعل القلوب                

ق احلصار  ميثل حالة أن تبلغ احلناجر ، دل على أم أشفقوا من أن يهزموا ملا رأوا من قوة األحزاب وضي                  
 ، وهكذا ترتبط صيغة املضارع بداللـة التعجيـب          )١٣١١(..."أو خافوا طول مدة احلرب وفناء النفس        

ارتباطها بداللة استحضار احلالة ، وعموماً فإن ما يف املضارع من معىن التجدد يسمح له بتنفس دالالت                 
  .متعددة يتبع بعضها بعضاً ويتفرع بعضها عن بعض 

  :داللة فعل األمر  -٣

وأما األمر فإن داللته أدخل يف أبواب البالغة من حيث الدالالت اازية من املاضي واملـضارع ،                 
فمن املعروف أن البالغيني قد عقدوا لألمر باباً من أبواب علم املعاين ينصب يف األساس على الدالالت                 

 منها إىل ااز الذي     اازية ، وهي دالالت قد شاعت يف الكالم حىت أصبحت أقرب إىل إشارة الكالم             
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٢٦٢ 

يعاجله البالغيون يف علم البيان ولذلك جعلوا معاين األمر يف علم املعاين ال يف علم البيان ، واألصـل يف                    
صيغة تستدعي الفعل ، أو قول ينبئ عـن         " األمر عند البالغيني هو اإلجياب ، وقد عرب عنه العلوي بأنه            

األمر عند العرب   " ومن مثة يقرر ابن فارس أن       ) ١٣١٢("تعالء  استدعاء الفعل من جهة الغري على جهة االس       
   .)١٣١٣("ما إذا مل يفعله املأمور به مسي املأمور به عاصياً 

 ، وقد اختاره ابن عاشـور ،        )١٣١٤(وهذا األصل يف داللة األمر هو الذي اعتربه مجهور األصوليني         
يا أَيُّها الَّذين آمنواْ إِذَا     :  قوله تعاىل    واعتمد عليه يف ترجيح داللة األمر إذا مل تصحبه قرينة صارفة ففي           

       وهبى فَاكْتملٍ مُّسْينٍ إِلَى أَجم بِدنتايدت...)حكى اخلالف يف داللة األمر بني القول باالستحباب         )١٣١٥
   .)١٣١٦("واألرجح أن األمر للوجوب فإنه األصل يف األمر : " والقول بالوجوب مث قال 

ن الكرمي هو األمنوذج الرفيع للبالغة العربية فقد تعددت دالالت األمر فيه حني خيرج              وملا كان القرآ  
 )١٣١٧(... وكُلُواْ واْشربواْ والَ تـْسرِفُواْ       ...: عن الداللة األصلية بقرينة ، كاإلباحة يف قوله تعاىل          

   .)١٣١٨("لإلباحة لبين آدم املاضني واحلاضرين " فإن األمر فيه 

 هـذَا  لمثْـلِ : مر إىل دالالت بالغية متعددة كاإلرشاد والتوجيه يف قوله تعـاىل            كما خيرج األ  
 )١٣٢٠("لإلرشاد الصادق بالواجبات واملندوبات     ) يعمل(األمر يف   "  إذ يقرر أن     )١٣١٩(الْعاملُونَ فَلْيْعملْ
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٢٦٣ 

"  فاألمر   )١٣٢١(... الْأَْرضِ من خلَقُوا ماذَا أَرونِي  ...: ،وكذلك داللة التعجيز يف مثل قوله تعاىل        
مستعمل يف التسخري والتعجيز كناية عن النفي إن مل خيلقوا من األرض شيئاً فال تستطيعوا أن تروين شيئاً                  

   . )١٣٢٢("خلقوه يف األرض 

وأما داللة التكوين فهي فيما إذا كان اخلطاب مقصوداً به أمر جعل ال أمراً خماطباً به اإلنسان على                  
 ، ومنه عند ابن     )١٣٢٤( ومن هنا مسي أمر تكوين     )١٣٢٣()كُن فَيكُونُ  ..: ( من باب قوله تعاىل    احلقيقة فهو 

أمر تكوين  "  ، فاألمر فيه     )١٣٢٥(... عدو لبْعضٍ بْعضكُْم جميعا مْنها اْهبِطَا قَالَ: عاشور قوله تعاىل    
   .)١٣٢٦("، ألما عاجزان عن اهلبوط إىل األرض إال بتكوين من اهللا 

وهذه اإلطاللة على دالالت األمر يف التحرير والتنوير تشري إىل غريها من الدالالت الكثرية لألمر إذ                
   .)١٣٢٧(كان موضع حبث من البالغيني

وإذا كانت داللة الفعل الوضعية تتنوع بتنوع الصيغة أوالً مث السياق ثانياً ، فإن هناك نوعـاً مـن                   
يغري داللتها األصلية املركوزة فيها، ويكفي أن يرصـد البحـث           االنتقال الداليل يطرأ على األفعال ، ف      

  :درجتني من درجات هذا االنتقال الداليل من خالل التحرير والتنوير ومها

 تضمني الفعل معىن غريه ، واملراد به إجياب السياق أو استحسانه أن يجرى الفعل على معـىن                  -١
عل حبرف ليس هو احلرف الذي يتعدى به الفعـل يف           فعل قريب منه ويكون أكثر ذلك نتيجة لتعدي الف        

 عـنِ  تأْتوننا كُنتْم إِنكُْم قَالُوا : أصل استعماله ولعل تفسري ابن عاشور لقوله تعاىل على لسان الكفار            
أن يعـدى إىل جهـة      ) تأتوننا(وكان حق فعل    : " يلقي الضوء على هذا األمر فهو يقول         )١٣٢٨(الْيمنيِ
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٢٦٤ 

معىن تـصدوننا   ) تأتوننا(الذي هو للمجاوزة تعين تضمني      ) عن(من ، فلما عدي حبرف      اليمني حبرف   
   .)١٣٢٩("عن اخلري : ليالئم معىن ااوزة ، أي تأتوننا صاديننا عن اليمني أي 

وقد كثر عند ابن عاشور هذا اللون من التضمني وتفنن يف إجرائه يف مواضع متعددة من تفـسريه                  
  .)١٣٣٠(ب ااز وجنوحه إىل توجيه القرآن الكرمي على أساسهعلى طريقته يف استحبا

 استعمال الفعل يف الداللة على زمن غري الزمن الذي وضع له ، وهذا األمر مـرتبط بالقرينـة                   -٢
 ويف الكالم العريب كثرية على هذا النوع من االنتقال الداليل ،            الظاهرة إال أن القرائن يف كتاب اهللا        

اضع اليت أجراها ابن عاشور هذا اإلجراء ، فالقرينة هي أهم ما يعول عليه يف إجراء                وقد لوحظ كثرة املو   
فَلَعلَّك تارٌِك بْعض ما يوحى إِلَْيك وضآئٌق بِه صْدرك أَن يقُولُواْ لَْوالَ            : هذا االنتقال ، ففي قوله تعاىل       

مبعىن املضي ، ألم قـالوا      ) أن يقولوا : (ع يف قوله    املضار" يورد أن يكون     )١٣٣١(...أُنزِلَ علَْيه كَرتٌ    
  .فقرينة وقوع الفعل يف املاضي هي اليت وجهت إىل هذا االنتقال ) ١٣٣٢("ذلك 

 هو أيـضاً    )١٣٣٣(... اللَّه يبايِعونَ إِنما يبايِعونك الَّذين إِنَّ : وكذلك املضارع يف قوله تعاىل      
 ، ومن النص يستفاد مغزى االنتقال       )١٣٣٤("ستحضار حالة املبايعة اجلليلة     ال" مستعمل يف الزمان املاضي     

الداليل ومثرته ، وهو نوع من تشبيه املاضي باملضارع وتقريبه منه ألن داللة استحضار احلالة من دالالت                 
  .لتها املضارع فعرب باملضارع عن املاضي لتتمكن داللة استحضار احلالة اليت وقعت يف الزمان املاضي جلال

وكذلك استعمال املاضي يف الداللة على املستقبل لكي حيمل التعبري يف طياته الداللة اليت يدل عليها                
وقَالَ أَْوليآؤهم من اِإلنسِ ربنا اْستْمتع بْعضنا بِبْعضٍ       ... : املاضي وهي حتقق الوقوع  ففي قوله تعاىل       
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٢٦٥ 

...)م (م بفعل   جيء يف حكاية قوهل   " اآلية   )١٣٣٥هآؤيقَالَ أَْولتنبيهاً على حتقيـق    ... مع أنه مستقبل    ) و
   .)١٣٣٦("وقوعه ، فيعلم من ذلك التنبيه على حتقيق اخلرب كله ، وأنه واقع ال حمالة 

ومن مثة يتجلى للباحث أن داللة الفعل يف تفسري ابن عاشور قد لقيت اهتماماً كبرياً ، وكانت هلا                  
  . أسرار النص القرآين وتوضيح مراميه فضالً عن بيان أحكامه وتشريعاته آثارها يف الكشف عن
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وأما األداة فلها أثرها الداليل الواضح يف املعىن ، فهي ليست جمرد روابط بني مفردات اجلملة أو بني        
ا الكالم ، ومن مث اهتم ا النحاة مـن           معاين ودالالت تصبغ     -مع كوا رابطة    -اجلمل ، وإمنا حتمل     

  .ناحية املعىن ، كما اهتموا ا من ناحية الشكل 

ولعل من أمارات اهتمامهم بالدور الداليل لألداة أم أفردوا لذلك كتباً خاصة ابتداًء من اخلليل إن                
ـ  )١٣٣٧(إليه ، مث مجاعة من النحويني مثل الرمـاين        ) معاين احلروف (صحت نسبة كتاب      )١٣٣٨(رادي وامل
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٢٦٦ 

إذ جعل أكثر مـن نـصفه ملعـاين         ) مغين اللبيب ( ، مث حبسبنا صنيع ابن هشام يف كتابه          )١٣٣٩(واهلروي
   .)١٣٤٠(األدوات ودالالا

وباعتبار القرآن الكرمي هو املادة التطبيقية األرفع لألسلوب العريب ، فقد وجد املفسرون يف داللـة                
 القرآين ومدى تعانقها مع دالالته العامة حىت قامت على هذا           األداة ميداناً لشرحها وبيان آثارها يف املعىن      

اهود دراسات متعددة بعضها عام كالدراسة القيمة اليت قدمها الدكتور حممود أمحد الـصغري بعنـوان                
معاين الواو يف اجلملة    (وبعضها خاص يف دالالت أدوات بعينها مثل        ) األدوات النحوية يف كتب التفسري    (

) حروف اجلر يف العربية   ( ، و  )١٣٤١(للدكتور عيسى شحاته  ) اسة تطبيقية على القرآن الكرمي    العربية مع در  
وهذا كله يشري إىل أمهية      . )١٣٤٣(عبد الرمحن اخلضريي  . د) أل الزائدة الالزمة  (، و ) ١٣٤٢(نورة لوشن . د

ن التفسري  يف أحضا " األداة يف فهم القرآن الكرمي ودور املفسرين يف الكشف عنه ، فقد منا علم األدوات                
وبرزت أمهيته فتلقفه النحاة وطوروه مبا لديهم من معارف لغوية ، مث عاد إىل التفسري قوياً لتلتقطه الكتب         

وكـان  ... اخلاصة وتسهم يف تطويره وعقد لوائه ويعود مرة أخرى من حيث أتى ويصب يف التفـسري      
   . )١٣٤٤("للتفسري يف كل ذلك فضل منوّه وترعرعه واالستمرار يف أفيائه 

ومن مثة ال نستغرب الثراء الذي متيزت به دراسة ابن عاشور لداللة األداة حبيث ال يكون من املبالغة              
أن نقرر أنّ داللة األداة يف التحرير والتنوير ال تتأبى على دراسة مستقلة ، بل رمبا كانت حتتاج إىل هذه                    

يء من اإلجياز على أهم مالمح هذا اجلهد على         الدراسة ألمهيتها ، وسيحاول هذا املبحث إلقاء الضوء بش        
اعتبار أن بعض فصول هذا البحث منصب على دراسة بعض هذه األدوات يف سياقاا النحوية كالعطف                
واالستثناء والقسم ، وعلى أساس أن تتبع كل نواحي البحث الداليل لألداة يف التحرير والتنوير ال يكفيه                 

  .اسة املستفيضة مبحث أو فصل ليوفيه حقه من الدر
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٢٦٧ 

وتكمن أمهية األداة عموماً يف تغير دورها الداليل بتغير السياق ، فقد خصت األداة مبرونة داللية ال                 
يشركها فيها االسم أو الفعل ، ومن مث اهتمت الكتب املتخصصة يف معاين األدوات بتنوع داللـة األداة                  

 ، والالم اجلارة فقط هلـا       )١٣٤٥( هشام عشرة معان   الواحدة حسب السياق ، فاأللف املفردة هلا عند ابن        
   .)١٣٤٧( ، وأما الالم غري العاملة فلها سبعة معان)١٣٤٦(عنده اثنان وعشرون معًىن

يف قولـه   ) مـن (وقد التفت ابن عاشور إىل تنوع الدور الداليل لألداة بتنوع السياق ، فإذا كانت               
أن الروح شيء من أمـر      :  ، أي    )١٣٤٩(تفيد التبعيض  )١٣٤٨(... ربي أَْمرِ مْن الرُّوح قُلِ ... : تعاىل  

 خاشعني علَْيها يْعرضونَ...: بعض أمره اخلاص به سبحانه ، فإن نفس األداة يف قوله تعاىل             : اهللا أي   
نالذُّلِّ م ...)ليس خـشوعهم   : خاشعني خشوعاً ناشئاً من الذل ، أي        : أي  "  تفيد التعليل ،     )١٣٥٠

، وكـذلك   ) ١٣٥١("عتراف له بالعبودية ألن ذلك االعتقاد مل يكن من شأم يف الـدنيا            لتعظيم اهللا واال  
أصـلح يف   : الم العلـة ، أي      "  هي   )١٣٥٢(..ذُريتي في لي وأَْصلْح ..: فإا يف قوله تعاىل     ) الالم(

تأكيـد  "  تفيد   )١٣٥٤(...اْستجِيبوا لربكُم   :  بينما هي يف قوله تعاىل       )١٣٥٣("ذرييت ألجلي ومنفعيت    
   .)١٣٥٥("محدت وشكرت له ، وتسمى الم التبليغ والم التبيني: تعدية الفعل إىل املفعول ، مثل 
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٢٦٨ 

وألمهية الدور الداليل لألداة فقد ذهب ابن عاشور يعلل االختيار القرآين لألداة يف بعض املواضـع                
فقد التفـت صـاحب      )١٣٥٦(... اكْسوهْمو فيها واْرزقُوهْم  ..: املناسبة هلذا البيان كقوله تعاىل      
الذي تكثر تعدية الفعل به ، ويعلل ذلـك         ) من(بدالً من احلرف    ) يف(التحرير إىل تعدية الفعل باحلرف      

الدالة على الظرفية اازية    ) يف(إىل تعديتها بـ    ) من(بـ  ) اكْسوهْم(و  ) اْرزقُوهْم(عدل عن تعدية    "بأنه  
مثاله حني ال يقصد التبعيض املوهم لإلنقاص من ذات الشيء ، بل يراد أن يف               على طريقة االستعمال يف أ    

 ، وكأن مراد ابـن      )١٣٥٧("مجلة الشيء ما حيصل به الفعل تارة من عينه وتارة من مثنه وتارة من نتاجه                
 عن اإلنقاص من مال اليتامى األصلي واإلشارة إىل إمنائها ليكون         ) يف(عاشور أن القرآن حيترز باستخدام      

  .رزقهم فيها غري خمل بأصلها 

وقد يعتمد االختيار القرآين لألداة على تضمني الفعل املتعدي ا معىن آخـر إىل جانـب معنـاه                  
 فإن املشهور   )١٣٥٨(.. بِآياتنا كَذَّبوا الَّذين الْقَْومِ من ونصْرناه : الظاهر، ومن أمثلة ذلك قوله تعاىل     

لتضمينه معـىن   ) من(عدّي نصرناه حبرف    " أما يف هذه اآلية فقد      ) على(أن يعدى الفعل نصر باحلرف      
ألنه يدل على نصر قوي حتصل به املنعة واحلمايـة ،           ) على(وهو أبلغ من تعديته بـ      ... املنع واحلماية     

اة  ، ومن هنا يـربز دور األد )١٣٥٩("فال يناله العدو بشيء ، وأما نصره فال يدل إال على املدافعة واملعونة    
  .يف التحول الداليل ملضمون الفعل ومتديد عطائه املعنوي على النحو الذي أشار إليه ابن عاشور 

وجيتهد ابن عاشور يف تبين الفروق الداللية لألدوات اليت تؤدي املعىن الواحد ، فقد تكرر يف القرآن                 
ملستقبل فهما عنـده مـن      يف معىن التنفيس ، وهو حتقق الفعل يف ا        ) سوف(و  ) السني(الكرمي استخدام   

 ، وأمـا    )١٣٦٠("على حتقـق املـضي      "دالة  ) قد(أن  ) قد(حروف التحقيق ، إال أن الفرق بينهما وبني         
املاضـي  ) قـد (يؤكدان املستقبل ، كما تؤكد      "  ، فهما    )١٣٦١(فهما لتحقيق الوعد  ) سوف(و  ) السني(
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يف االستقبال ليكـون ملوقـع      ) سوف(و) السني(أنه ال حميص من التفرقة بني       "  ، وهو مييل إىل      )١٣٦٢("
 )١٣٦٤("أوسـع مـدى     ) سوف" ( ، ولعله مييل إىل أن       )١٣٦٣("أحدمها دون اآلخر يف الكالم خصوصية       

وكأن القائل  : " ولعل املراد بذلك أا أوسع يف مدة االستقبال من حيث القرب والبعد ، قال ابن هشام                 
   .)١٣٦٥("بذلك نظر إىل أن كثرة احلروف تدل على كثرة املعىن 

إال أن هناك حبثاً جديراً باإلشارة يف موقف ابن عاشور من داللة األدوات وهو ما ميكن أن يسمى                  
الظرفيـة اازيـة واالسـتعالء      : الداللة اازية لألداة فقد كثرت العبارات املشرية إىل هذا املعىن مثل            

داللية يف اسـتعمال األداة ،       وحنوها مبا يدل على شدة التفات ابن عاشور إىل هذه النقلة ال            )١٣٦٦(اازي
 فقد كثر عند ابن عاشور      )١٣٦٧(تفيد الظرفية وهو املعىن األول الذي ذكره ابن هشام هلا         ) يف(فإذا كانت   

 فإن احلرف   )١٣٦٨(لَقَْد خلَقْنا الْإِنسانَ في أَْحسنِ تقْوِميٍ     : استخدام الظرفية اازية كما يف قوله تعاىل        
املالبـسة ، أو    ) باء(ازية املستعارة ملعىن التمكن وامللك ، فهي مستعملة يف معىن           يفيد الظرفية ا  ) " يف(
امللك ، وإمنا عدل عن أحد احلرفني احلقيقيني هلذا املعىن إىل حرف الظرفية إلفادة قوة املالبـسة أو                  ) الم(

جمازياً داالً على معـىن     وعاًء  ) يف(، فالداللة اازية لألداة هي كون احلرف        ) ١٣٦٩("قوة امللك مع اإلجياز     
من التمكن أفادته داللته األصلية على الظرفية ، وهو يصرّح ذا يف تفسريه لقوله تعاىل على لسان الكفار        

 :... اا يْيلَنا قَْد وي كُنف ْن غَفْلَةذَا مه ...)على متكن الغفلة منهم حىت     ) يف(ودلت  : "  يقول   )١٣٧٠
لظرف باملظروف ، أي كانت لنا غفلة عظيمة وهي غفلة اإلعراض عـن أدلـة               كأا حميطة م إحاطة ا    
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 فـي  لـي  وأَْصلْح  ...:  ، فهي ظرفية احتواء للمعىن ومتكن له ، فقوله تعاىل            )١٣٧١("اجلزاء والبعث   
 به  ذريته نزلت مرتلة الظرف يستقر فيه ما هو       "  جارٍ على معىن الظرفية اازية إذ أن         )١٣٧٢(... ذُريتي

   .)١٣٧٣("اإلصالح وحيتوي عليه وهو يفيد متكن اإلصالح من الذرية وتغلغله فيهم 

وتستخدم الالم استخداماً جمازياً حينما تدل على العاقبة ، فإن السياق يف الم العاقبة يوهم العلِّية ،                 
إجراًء جمازياً يف قوله    إال أن املعىن الكامن وراء هذا السياق يشري إىل العاقبة واملآل وقد أجراها ابن عاشور                

أي إمنا منلي هلـم     ... الم العاقبة   "  ، فالالم عنده     )١٣٧٤(... إِثْما ليْزدادواْ لَهْم نْملي إِنما...: تعاىل  
فيزدادون إمثاً ، فلما كان ازدياد اإلمث ناشئاً عن اإلمالء كان كالعلة له السيما وازدياد اإلمث يعلمـه اهللا ،              

 ، وهـذا    )١٣٧٥(" هلم علم أم يزدادون به إمثاً فكان االزدياد من اإلمث شديد الشبه بالعلة               فهو حني أملى  
اإلجراء ذه الطريقة يؤكد أن ابن عاشور يعد داللة العاقبة شبيهة بداللة العلة لنشوء اإلمث عن اإلمـالء                  

قيقة ونفس األمر شيء آخـر      علة اإلمالء يف احل   " وإن مل يكن اإلمالء أصالً من أجل زيادة اإلمث ، ألن            
   .)١٣٧٦("يعلمه اهللا

 وراودْته الَّتي هو في بْيتها عـن نفْـِسه         : يف قوله تعاىل    ) عن(ولعله قريب من ذلك استخدام      
...)اوزة     ) عن( ، فهو يرى أن      )١٣٧٧بـأن  : أي راودته مباعدة له عن نفسه ، أي         " يف اآلية تفيد ا

ن مل يصرّح ابن عاشور بالداللة اازية هنا ، إال أنه ال ميكن أن يفهم تعبريه إال                  وإ )١٣٧٨("جيعل نفسه هلا    
على طريقة ااز ، ألن مباعدة املرء عن نفسه يف احلقيقة مستحيل يف الواقع فأصبحت املباعـدة هنـا                   

 إِن ...: وله تعـاىل  مباعدة جمازية ، ألن الداللة اازية لألداة قائمة على املشاة أو االستعارة ، ففي ق              
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شـبهت  " على التشبيه ، بأنه     ) يف(تقوم جمازية الداللة يف احلرف       )١٣٧٩(... الْبْعث من رْيبٍ في كُنتْم
 ومـن  : يف قوله تعاىل    ) بعد( وكذلك داللة    )١٣٨٠("مالبسة الريب إياهم بإحاطة الظرف باملظروف       

، ) غـري (أو  ) دون( فهي داللة جمازية ألا عنده مبعىن        )١٣٨١(... بْعده نم ولي من لَه فَما اللَّه يْضللِ
موضوع ملن خيلف غائباً يف مكانه أو يف عمله فشبه ترك      ) بعد(ألن  ) دون(ملعىن  ) بعد(استعري لفظ   " وقد  

   .)١٣٨٢("اهللا الضال يف ضالله بغيبة الويل الذي يترك مواله دون وصي وال وكيل ملواله 

 فإن جمازية الداللة قد أثَّرت يف اجتاه ابن عاشور التفسريي فأكثر من القول مبجازية               وعلى أي حال  
: داللة األدوات حىت يف بعض املواضع اليت ميكن أن تكون حقيقية الداللة أليق بالسياق ، ففي قوله تعاىل                   

 َنأُذ ينلَّذلُونَ لقَاتْم يهوا بِأَنمظُل ...)سببية ، وأن   ) الباء" (ن قد ذهبوا إىل أن       يقرر أن املفسري   )١٣٨٣
 ، واملعـىن كمـا يـصوغه        )١٣٨٤("أي أذن هلم يف القتـال       ) يقاتلون(املأذون به حمذوف دل عليه قوله       

بسبب : أي  ) بأم ظلموا (عليه ،   ) يقاتلون(أُذن هلم يف القتال ، فحذف املأذون فيه لداللة          " الزخمشري  
لتضمينه معىن  ) أُذن(متعلقة بـ   " ها هنا   ) الباء(ن عاشور يرى أن      ، إال أن اب    )١٣٨٥(..."كوم مظلومني   

أخربناهم بأم مظلومون ، وهذا اإلخبار كناية عن اإلذن للدفاع ، ألنك إذا قلت ألحد               : اإلخبار ، أي    
ضمن ) أذن( فهو يرى أن       )١٣٨٦("إنك مظلوم فكأنك استعديته على ظامله ، وذكرته بوجوب الدفاع           : 

معىن أخرب يتعارض   ) أُذن( ، مع أن تضمني      )١٣٨٧("أنسب وأرشق   "  ويرى أن التفسري بذلك      معىن أُخرب ،  
جارة لالسم املوصول ألن فعل اإلخبار ال يتعدى إىل مفعوله بالالم وإمنا يتعدى إليـه               ) الالم(مع وجود   

ر داللة اإلذن   أخرب فالن بكذا ، هذا إىل جانب ظهو       : أُخرب لفالن بكذا وإمنا يقال      : مباشرة ؛ فال يقال     
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يف الفعل ، واعتبار املفسرين هذه اآلية هي آية السماح للصحابة بقتال املشركني بعد أمرهم بكف اليـد                  
   .)١٣٨٨(وعدم التعرض هلم

إال أن احتمالية الداللة بني احلقيقية واازية مل يكن بعيداً عن فكر ابن عاشور الذي يـرى سـعة                   
فَإِن كُنت في شك مما أَنزلْنا  :  السياق الواحد ، فعند قوله تعاىل املعىن القرآين وجواز تعدد الداللة يف     

        كن قَْبلم ابتونَ الْكؤقْري ينفَاْسأَلِ الَّذ إِلَْيك...)يقرر صاحب التحرير أن اآلية حتتمل معنيني        )١٣٨٩ 
  ) :يف(بناًء على داللة الظرفية يف احلرف 

على حقيقتها ، ويكون الشك قد أطلق وأريد به         ) يف( اليت دلت عليها     أن تبقى الظرفية   : " األول
   .)١٣٩٠("فإن كنت يف قوم أهل شك مما أنزلنا إليك : أصحابه ، أي 

فَالَ تك في مْرية ممـا يْعبـد         : للظرفية اازية ، كاليت يف قوله تعاىل        ) يف(أن تكون    : " الثاين
  .ا يكون املراد إن كنت أنت يف شك  ، وهن)١٣٩٢( ")١٣٩١(...هؤالء 

فكأن هناك تبادالً بني املعاين احلقيقية واازية يف االحتمالني ، فإن كانت الظرفية حقيقيـة كـان                 
كنت يف قوم أهل شك ، وإن كانت داللة األداة جمازية انتفى وجود             : املقصود وجود جماز مرسل ، أي       

   .ااز املرسل وأصبح املراد هو النيب 

  

بقيت اإلشارة إىل درجة من درجات الداللة عند ابن عاشور وهي داللة احلرف الزائـد، وينبغـي              
اإلشارة أوالً إىل أن مفهوم احلرف الزائد عند املفسرين ال يعين احلشو الذي ال معىن له ، وإمنـا يعـين                     

عـل تفـسري الزخمـشري     الزيادة على أصل املعىن إلفادة معاين جزئية ال غىن للبالغة القرآنية عنها ، ول             

            

אאF١٧L٢١٠EאF٣L٦٢٢E 

W٩٤ 

אאF١١L٢٨٤E 

W١٠٩ 

אאF١١L٢٨٥EאF٣٠L٤٥ J٤٦E 



٢٧٣ 

 يلقي الـضوء علـى      )١٣٩٣(... بِهِْم سيَء لُوطًا رسلُنا جاءْت أَن ولَما : يف قوله تعاىل    ) أن(لزيادة  
صلة أكدت وجود الفعلني مترتباً أحدمها على اآلخر يف         ) " أن(موقفهم من حروف الزيادة فقد ذكر أنَّ        

 ، وعلى أساس هـذه      )١٣٩٤(" يف جزء واحد من الزمان       وقتني متجاورين ال فاصل بينهما كأما وجدا      
استكناه أسرار احلـرف    " املعاجلة يف كثري من املواضع يعد هذا النموذج من املفسرين منوذجاً يسعى إىل              

وكأن القول بالزيادة مما ال يلتفت إليه يف مواطن كثرية عنده اعتماداً على جعله احلرف أساساً                ... الزائد  
   .)١٣٩٥(" فهم الكالم وعنصراً هاماً يف

) من(وانطالقاً من هذا املعىن فإن ابن عاشور يطبق مفهوم الداللة على احلرف الزائد ، ولو اعتربنا                 
 أَْوليـاء  مـنْ  لَهـم  كَانَ وما : مثاالً فإا تفيد عنده يف حال زيادا داللة تأكيدية ففي قوله تعاىل             

...)١٣٩٧("لتأكيد نفي الويل عنهم  "  زائدة   )١٣٩٦( وهي يف قوله تعاىل ،  :ام ـن  لَهـعٍ  مافد)١٣٩٨( 
 ، فهي ليست عنده رد التأكيـد        )١٣٩٩("لتحقيق عموم النفي ومشوله ، أي نفي جنس الدافع          " زائدة  

  .الشكلي ، وإمنا رمبا أفادت عموم النفي بنفي اجلنس 

وية يف القرآن الكـرمي  إن تعقب دالالت األدوات هو يف حقيقته تعقب ألهم الدالالت وأكثرها حي      
ملا متيزت به هذه األدوات من مرونة يف الداللة وثراء يف املعاين ولعل ما سبق يشري إىل كيفية تعامل ابـن                     

  . عاشور مع داللة األداة ودورها يف إثراء املعىن القرآين وتوجيه تفسريه 

@ @
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 -وهي اليت عاجلها البحث يف الفـصل الـسابق           -إىل جانب الدالالت اليت تؤديها الكلمة املفردة        
وهى الداللة يشيعها النص بذاته أو بإشارته أو مبفهومـه          ،  أخرى من درجات الداللة     نتوقف عند درجة    

أو مبا يقتضيه ، وهي دالالت اهتم ا األصوليون يف مباحثهم اليت توكأت على اللغة يف بيـان أصـول                    
  .األحكام الشرعية 

وليني هلا ، إال  أا      وهذه الدالالت اليت يشيعها النص متفاوتة من حيث القوة ومن حيث اعتبار األص            
ختلف يف قيمتها من الناحية الداللية جتتمع عند نقطة واحدة وهي اعتبارها إضاءات معنوية للنص مل ي.  

وإذا كانت الدالالت الوضعية اليت عاجلها الفصل السابق تعين داللة اللفظ املباشرة اليت وضـع هلـا                 
هم من النص يف جمموع ألفاظه عن طريـق          اليت تف  التفاملقصود بداللة الفحوى واإلشارة هي تلك الدال      

ما وراء الداللة املباشرة وهو الذي يعبر عنه األصوليون باملسكوت عنه ، ومن املعروف أن داللة الفحوى                 
ا هنا  واإلشارة هلا اصطالح  خاص عند أصوليي احلنيفة كما سيتضح يف ثنايا الفصل ، إال أن املقصود                  

يت اعتمدها مجهور األصوليني فيقصد ا الداللة غري الظاهرة أللفاظ النص ، وقد عرب              هو داللتها اللغوية ال   
 )١٤٠٠("ما أفاده ال من صيغته ويسمى إشارة وإمياء وحلنا          : فحوى اللفظ   : " الطوىف عن هذا املعىن بقوله      

ومـن مث    ،   )١٤٠١(، وأدخل الطويف يف أنواعه معظم الدالالت اليت تتعلق باملسكوت عنه من معاين النص             
املفهوم ، وعرف املفهوم بأنه ما يقتبس من األلفاظ من          : بالفحوى واإلشارة   " اعترب الشنقيطي أن املراد     

  . )١٤٠٢("فحواها وإشاراا ال من صيغها 

ذه الدالالت يف التفسري عظيمة بل رمبا فاقت عناية كثري من املفسرين املشهورين وعناية ابن عاشور 
 موضوعات علم أصول الفقه إال أنه عدها من موضوعات التفسري ، وأشار إىل              ا ، فهي وإن كانت من     

" بل هي من مواد التفسري وذلك أن        ،  أمهيتها باعتبارها دالالت لغوية يف األصل وهي مما حيتاجه املفسر           
أصول الفقه قد أودعت فيه مسائل كثرية هي من طرق استعمال كالم العرب وفهم موارد اللغة ، أمهل                  
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تنبيه عليها علماء العربية مثل مسائل الفحوى ومفهوم املخالفة ، وقد عد الغزايل علم األصول من مجلة                 ال
  .)١٤٠٣("فال جرم أن يكون مادة للتفسري ، العلوم اليت تتعلق بالقرآن وبأحكامه 

وهذه إشارة واضحة إىل إدخال ابن عاشور مسائل األصول خصوصاً مسائل الداللة منها يف علـم                
ري وهو ما طبقه بعناية يف تفسريه إذ تنوعت حبوثه الداللية من اجلانب األصويل الذي يتوكأ علـى                  التفس

اللغة ، إذ ال تكاد جتد داللة مما أشار إليه األصوليون وينوه على فهم اللغة إال تعرض هلا كداللة الـنص                     
 أو  )١٤٠٥(و اإلمياء أ )١٤٠٤(لتزاموداللة اإلشارة وداللة املفهوم وداللة االقتضاء وما شاكلها من دالالت اال          

حىت الدالالت غري املألوفة حاول أن يفتقها من خالل فهمه للنص القرآين ، فعند قولـه                 ،   )١٤٠٦(السياق
 يتوقـف   )١٤٠٧( اْعلَموا أَنَّ اللَّه يْحيِي الْأَْرض بْعد مْوتها قَْد بينا لَكُم الْآيات لَعلَّكُْم تْعقلُونَ             : تعاىل
على الرغم من أن املعىن الذي بعدها أمر معلوم وواضح للناس ، ومن مث              ) اعلموا( افتتاح اآلية بلفظ     عند

يشري إىل أن الكالم الـذي      " ن القرآن الكرمي هنا     أإذ يقرر   ) داللة التمثيل (يستخلص داللة يطلق عليها     
ب املؤمنة إىل ذكر اهللا حبال      مغزى عظيم غري ظاهر ، وذلك أنه أريد به متثيل حال احتياج القلو            له  بعده  

األرض امليتة يف احلاجة إىل املطر ، وحال الذكر يف تزكية النفوس واستنارا حبال الغيث يف إحياء األرض                  
وإال فإن إحياء اهللا األرض بعد موا مبا يصيبها من املطر ال خفاء فيه ، فال يقتضي أن يفتتح                   ... اجلدبة ،   

فاجلملة مبرتلة التعليل جلملة    ... ال أن فيه داللة غري مألوفة وهي داللة التمثيل          اإلخبار عنه مبثل اعلموا ، إ     
  .)١٤٠٩( ")١٤٠٨()...ه ــأَلَْم يأْن للَّذين آمنوا أَن تْخشع قُلُوبهْم لذكْرِ اللَّ(

فمباحث ابن عاشور يف هذا اجلانب الداليل اخلاص ليست أضيق من ختصيص حبث مستقل هلا ، إال                 
جهد هذا العامل يف هذا امليدان الذي حيمد له فيه تسخريه إياه            من   اإلشارة إىل بعضها يوميء إىل شيء        أن

ال التفسري وتقريبه للطالب باجتالبه من خواص كتب األصول إىل ميدان تفسري القرآن الكرمي ، وقد                
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ى جمهود الطاهر يف هذه     تناول الفصل أربعة مباحث متعلقة ذه الدالالت حرص على تنوعها ليظهر مد           
  : الناحية من نواحي البحث الداليل ، وهذه املباحث هي 

  . داللة النص -١

  .رة داللة اإلشا-٢

  . داللة مفهوم املخالفة-٣

  . داللة االقتضاء-٤
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نطوق به واملسكوت عنه أو     على أساس أا مجع بني امل      -إذا اعتربنا داللة النص ضمن قسم املفهوم        
فهـي كمـا    ؛  فهي على هذا االعتبار من أظهر دالالت املفهوم          -تنبيه باملنطوق به على املسكوت عنه       

 أن يدل اللفظ على حكم منطوق ملسكوت لفهم مناطه مبجرد فهم اللغة كان أوىل أو              "يعرفها ابن اهلُمام    
األول منطوق به ، والثاين مسكوت عنـه ،         : ن  ، ومراده بذلك أن يدل النص بلفظه على أمري        )١٤١٠("ال  

فالنص . وأن تكون هذه الداللة من خالل ألفاظ النص ال بكناياا أو بتحرير قياس أصويل أو غري ذلك                  
يتضمن مقصداً ومراداً للمشرع الكرمي ، وهذا املقصد ال ينتهي بتحقيق احلكم املنطوق به ،               " ذه املثابة   

وأن هذا احلكم ال خيتلف عن      ...  مماثل للمنطوق يف معىن آخر غري منطوق به          بل يهدف إىل حتقيق حكم    
  .)١٤١١("املنطوق به بل يوافقه ويساويه وقد يكون أوىل منه 

وينبغي أن يلتفت إىل أن احلكم املنطوق به ليس هو الداخل يف داللة النص وإمنا هو ظاهر الـنص ،                    
إِنَّ الَّذين يأْكُلُونَ أَْموالَ الْيتامى :  ، ففي قوله تعاىلوأما الذي يدخل يف داللة النص فهو املسكوت عنه   

 هناك أمر منطوق به وهو النهي عن أكل         )١٤١٢( ظُلْما إِنما يأْكُلُونَ في بطُونِهِْم نارا وسيْصلَْونَ سعريا       
اسبة التعرض لقسمة أمـوال     تفيد تكرير التحذير من أكل مال اليتامى ، جرته من         "أموال اليتامى ، فهي     

 ، ألن الورثة يكثر أن يكون فيهم يتامى لكثرة تزوج الرجال يف مدة أعمارهم فقلما خيلو ميت                  تاألموا
 ، فهذا هو املنطوق به ، وأما املسكوت عنه فهو إتالف هذه األموال بأي صورة                )١٤١٣("عن ورثة صغار    

قد خـص اهللا    : "ير وغريها ، قال اجلصاص      من صور التصرف كالسلب والنهب واحلرق والتبديد والتبذ       
تعاىل األكل بالذكر وسائر األموال غري املأكول منها حمظور إتالفه من مال اليتيم كحظر املأكول منـه ،                  
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 ، وهذا من مفهوم النص وهو ما مساه         )١٤١٤("ولكنه خص األكل بالذكر ألنه أعظم ما يبتغى له األموال           
  .العلماء بداللة النص 

وهو تساوي املسكوت عنه مع      -اللة النص يف اآلية السابقة تندرج حتت داللة املساواة          وإذا كانت د  
فثمة أحكام أخرى تفهم من داللة النص علـى طريـق األوىل             -املنطوق به يف قوة الداللة على احلكم        

علَى سـفَرٍ   ومن كَانَ مرِيضا أَْو     ...: فيكون املسكوت عنه أوىل من املنطوق به ، كما يف قوله تعاىل           
   رامٍ أُخْن أَيةٌ مدفَع ...)ال ر إذ يقر  )١٤١٥ سسيرأن اهللا تعاىل ملا أوجب القضاء علـى املفطـر يف            : "خ

رمضان بعذر ، وهو املريض واملسافر أوجبنا على املفطر بغري عذر بداللة النص ال بالـسياق ، فـإن يف                    
ملرض والسفر عذر يف اإلسقاط ال يف اإلجياب ، فعرفنا          املوضعني ينعدم أداء الصوم الواجب يف الوقت وا       

أن وجوب القضاء عليهما النعدام األداء يف الوقت بالفطر لغة ، وقد وجد هذا املعىن بعينه إذا أفطر مـن               
 ،  ومن الواضح أن الذي يدخل يف داللة النص هو الـشق              )١٤١٦("غري عذر فيلزمه القضاء بداللة النص       

لشق األول ألن األول هو منطوق النص وظاهره ، كما يفهم من كالم السرخسي              الثاين من املعىن دون ا    
أن دخول املفطر بغري عذر يف احلكم جاء عن طريق األوىل ؛ ألن ما وجب على صاحب العذر جيـب                    

  .على غري املعذور من باب أوىل 

ع متعـددة مـن     وقد اهتم ابن عاشور بداللة النص اهتماماً كبرياً وتكرر التنصيص عليها يف مواض            
إال أنه أطلق عليها اصطالحات أخص من دالالت النص ، فمن املعروف أن األصوليني يطلقون               ،  تفسريه  

 ، وهذان االمسان    )١٤١٧(ومها أشهرها ) قياس األوىل (و  ) فحوى اخلطاب (على داللة النص تسميات منها      
  .النص كثر دوراما يف تفسري التحرير والتنوير يف مواضع التنبيه على داللة 
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مثَلُ الَّذين اتخذُوا من دون اللَّه أَْولياء كَمثَلِ الْعنكَبوت اتخذَْت بْيتا وإِنَّ : ففي تفسري قوله تعاىل  
املقصود ـذا الكـالم     " يرى ابن عاشور أن      )١٤١٨( أَْوهن الْبيوت لَبْيت الْعنكَبوت لَْو كَانوا يْعلَمونَ      

، وقـد بـىن ختـصيص       )١٤١٩("هم هلم يف ذلك بداللة حلن اخلطاب      ريش ، وتعلم مساواة غري    مشركو ق 
 ، )١٤٢٠(...إِنَّ اللَّه يْعلَم ما يْدعونَ من دونِه من شْيٍء: املقصود مبشركي قريش على قرينة قوله تعاىل 

   .)١٤٢١("فضمري اختذوا عائد إىل معلوم من سياق الكالم وهم مشركو قريش "

 عاشور يطلق داللة حلن اخلطاب على املفهوم املساوي للمنطوق يف احلكم ، بينما يطلق داللـة                 فابن
 ولَا تحاضُّونَ علَى طَعامِ الْمـْسكنيِ     : كما يف قوله تعاىل   اخلطاب على املفهوم بطريق األوىل،      فحوى  
)ىل وهي داللة فحـوى     نفي احلض على طعام املسكني نفي إلطعامه بطريق األو        " نه يقرر أن    إف )١٤٢٢

 اإلطالق ذه الصورة من التفريق بني الـداللتني         ا، وهذ )١٤٢٣("لقلة االكتراث باملساكني  : ، أي   اخلطاب
كان إن كان أوىل باحلكم من املنطوق به فيسمى فحوى اخلطاب ، وإن             "هو ما قرره الشوكاين من أنه       
  .)١٤٢٤("مساوياً له فيسمى حلن اخلطاب

ر قد سار على هذه الطريقة يف متييز مستويي الداللة يف داللة النص فأطلق              ويبدو أن الطاهر ابن عاشو    
يا بني إِنهـا   : ففي قوله تعاىل) فحوى اخلطاب(وعلى داللة األوىل   ) حلن اخلطاب (على داللة املساواة    

            اتاومي الـسأَْو ف ةْخري صكُن فلٍ فَتْردْن خم ةبثْقَالَ حم كـا          إِن تبِه ـأْتـي الْـأَْرضِ يأَْو ف 
اللَّه...)كر أدق  فـذ "لتنبيه باألدىن على األعلـى ،        يرى أن اآلية من باب داللة الفحوى وهو ا         )١٤٢٥

الكائنات حاالً من حيث تعلق العلم والقدرة به ، وذلك أدق األجسام املختفي يف أصلب مكـان أو يف                   
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راً ، ليعلم أن ما هو أقوى منه يف الظهور والدنو من التناول             أقصاه وأعزه مناالً ، أو أوسعه وأشده انتشا       
بطريق داللة  "، وهو يعرب عن طريق العالقة بني املنطوق واملفهوم          )١٤٢٦("أوىل بأن حييط به علم اهللا وقدرته      

  .)١٤٢٧("الفحوى 

كني وقد تتردد داللة النص بني املساواة واألوىل عنده فيذكر ذلك كما يف قوله تعاىل يف وصف املشر                
 :...   ونَ إِلَّا الظَّنبِعتإِن ي ...)م سيـستمرون         "  فقد   )١٤٢٨جيء باملضارع يف يتبعون للداللة على أ

على اتباع الظن وما واه نفوسهم ، وذلك يدل على أم اتبعوا ذلك من قبل بداللة حلن اخلطـاب أو                    
عوا الظن من قبل جميء اهلدى هلم هو         ، ولعل املفهوم من ذلك أن داللة اآلية على أم اتب           )١٤٢٩("فحواه  

كما يتبعونه بعد جميء اهلدى هلم فقد اتبعوه قبل ذلـك ،            : إما عن طريق املساواة أي      ،  من داللة النص    
 النفس بعد جميء اهلدى هلم فأوىل أن يكونـوا          ىإذا كانوا يتبعون الظن وهو    : وإما عن طريق األوىل أي      

  .)١٤٣٠(اتبعوه قبل ذلك

سابق يبدو أن داللة النص قد متيزت بنوع من التوسع يف استعمال ابن عاشور هلا               ومن خالل النص ال   
ورمبا كان هذا   ،  فقد خرج ا عن جمرد بيان األحكام الشرعية اليت هي مناط داللة النص عند األصوليني                
حكام احلـالل   أمراً ال يعاب عليه ألنه التفت إىل املفهوم العام لداللة النص ومل يقصرها على جمرد تبين أ                

واحلرام ، إال أن هذا التوسع قد جرى على تطبيقات الداللة نفسها ، فاألصوليون يقررون أن داللة النص                  
تعتمد على الفهم اللغوي حبيث ال حيتاج إىل تعن يف فهم غري املنطوق وعلى هذا األساس ينظر يف بعض                   

  :ما توصل إليه الطاهر اعتماداً على داللة النص 

 يرى أن اآلية تفيـد      )١٤٣١(... أَنكحوا الْأَيامى منكُْم والصالحني مْن عبادكُمْ      َ :  تعاىل ففي قوله 
أم إن مل يكونوا صاحلني كان تزوجيهم آكد أمراً ، وهذا من داللة الفحوى ، فيشمل غري الـصاحلني                   "

            

אאF٢١L١٦٢E 

אא 

אW٣٢ 

אאF٢٧L١٠٩E 

אאF٢L٢٠٣E،F٢١L٢٥٥E 

אW٣٢ 



٢٨٢ 

         األعفاء والعفائف من املماليك املسلمني ويشمل املماليك غري وهـو اسـتخالص   )١٤٣٢("املسلمني غري ،
ملفهوم قد يستعصي عليه السياق اللغوي يف اآلية ، فإن الوصف يدخله األصـوليون يف بـاب مفهـوم                   
املخالفة وال يكاد يدخل يف باب مفهوم املوافقة ألنه أقرب إىل القيد ، ومن مث ذهب املفـسرون إىل أن                    

حيفظ عليهم صالحهم ، وألن الصاحلني من األرقاء        ن دينهم ، و   ليحص"خمصوصون ذه املزية    ) نيالصاحل(
هم الذين مواليهم يشفقون عليهم ويرتلوم مرتلة األوالد يف األثرة واملودة ، فكانوا مظنة للتوصية بشأم                

  .)١٤٣٣("واالهتمام م وتقبل الوصية فيهم ، وأما املفسدون منهم فحاهلم عند مواليهم على عكس ذلك 

والَ يْحسبن الَّذين يْبخلُونَ بِما آتاهم اللّه من فَْضله هو      : سريه لقوله تعاىل  ومن هذا ما جاء يف تف     
 فهو يعد اآلية شاملة ملنع الزكاة ، وهو أمر ال غبار عليه إال أنه يستدل على ذلك                  )١٤٣٤( ...خْيراً لَّهمْ 

وصول إن كان املوصول للعهـد ال للجـنس         أما مشوهلا ملنع الزكاة فإن مل يكن بعموم صلة امل         : "بقوله  
يْبخلُونَ بِما آتاهم اللّه    ( ، وهو هنا يفترض يف صلة املوصول وهي مجلة           )١٤٣٥("فبداللة فحوى اخلطاب    

   هن فَْضلا إما أن تكون للعهد فتكون خاصة بالزكاة ، أو للجنس فتدل على الزكاة بداللة فحوى                ) مأ
وهذا إجراء ال يستقيم مع داللة اجلنس ، ألن داللة اجلنس من دالالت العموم              اخلطاب وهو داللة األوىل     

  .وليس من باب األوىل ، فتدخل فيها الزكاة من باب دخول بعض أفراد العام فيه 

ورمبا أدى هذا التوسع يف إجراء حلن اخلطاب وفحواه إىل ظن بعض الباحثني أنه يطلق مفهوم حلـن                  
أنه يف بعض األحيان ال يلتزم باملعىن االصطالحي هلذا املفهـوم           " ، إذ يرى     اخلطاب على مفهوم املخالفة   

 ، ويستدل على ذلك بتفسري ابـن عاشـور          )١٤٣٦("إذ أنه يدرج مفهوم املخالفة ضمن هذا املفهوم         ... 
 نبِـي إِنْ أَراد   اْمرأَةً مُّْؤمنةً إِن وهبْت نفْسها لل     و ...:  من النساء  لقوله تعاىل يف ذكر من أحل للنيب        

وقد دل وصف امرأة بأا مؤمنة أن املـرأة غـري           :" إذ يقول ابن عاشور    )١٤٣٧(...النبِيُّ أَن يْستنكحها  
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٢٨٣ 

 تزوج الكتابيـات     بة نفسها، ودل ذلك بداللة حلن اخلطاب أن ال حيل للنيب             املؤمنة ال حتل للنيب     
اشور هو إجراء داللة حلن اخلطاب علـى مفهـوم           ، فقد ظن أن مقصود ابن ع       )١٤٣٨("بله املشركات   

يدل مبفهوم املخالفة على عدم جواز تزوج الكتابيات أو املشركات          ) ةـمؤمن(املخالفة باعتبار أن وصف     
   .بالنسبة للنيب 

ولو كان هذا الظن صحيحاً لسلمنا بأن داللة حلن اخلطاب يف هذا املوضع قُصد ا مفهوم املخالفة                 
ألن داللة حلن اخلطاب ال تتعلق ؛  باحث قد وقع يف إشكال عند تفهمه لعبارة ابن عاشور           لكن يبدو أن ال   

يف عبارة ابن عاشور بوصف املرأة بأا مؤمنة وإمنا تتعلق باحلكم املترتب على هذا الوصف ، وبيان ذلك                  
  : أن ابن عاشور انتقل انتقالتني بنيت الثانية منهما على األوىل 

 بأا مؤمنة إىل حكم أن املرأة غري املؤمنة  ال حتل للـنيب              ) امرأة(لة وصف   فقد انتقل من دال    -١
  ).وهذا مبفهوم املخالفة(بة نفسها 

 بة نفسها إىل حكم أن غري املؤمنة ال حتـل           مث انتقل من حكم أن غري املؤمنة ال حتل للنيب            -٢
   ).وهذا بداللة حلن اخلطاب كما عرب ابن عاشور( بالزواج للنيب 

ومن هنا يتبني أنه أطلق داللة حلن اخلطاب يف هذا املثال على داللة النص ألنه رتب هـذه النتيجـة                    
  .الثانية على النتيجة األوىل وليس على املقدمة كما توهم الباحث 

يف عبارة ابن عاشور حمتمل ألن يرجع إىل النتيجـة          ) ذلك(وهذا الترجيح مبين على أن اسم اإلشارة        
ن يكون حلن اخلطاب عنده هو مفهـوم        أاملقدمة ، إال أنه يبعد رجوعه إىل املقدمة ألنه يستلزم           األوىل أو   

 ذكره فيها وإمنا أجراه إجراء األصوليني يف        يتاملخالفة وهذا ما مل جيره ابن عاشور يف املواضع األخرى ال          
 وبني  بت نفسها للنيب    مفهوم املوافقة ، كما أنه ليست هناك عالقة تساوٍ بني حكم حل املؤمنة إن وه              

 من الكتابيات أو املشركات فرجح بذلك أن يكون مقصود ابن عاشور هو ترتب             حكم حرمة زواجه    
  .احلكم الثالث على احلكم الثاين الذي هو مترتب أصالً على احلكم األول 

            

אאF٢٢L٧٠E 



٢٨٤ 

)  اخلطاب حلن(ولعل مما يدعم هذا املثال الثاين الذي ذكره الباحث يف تقرير أن ابن عاشور يستخدم                
 فعبارة  )١٤٣٩(...اْدعوهْم لآبائهِْم هو أَقْسطُ عند اللَّه        : وهو قوله تعاىل  ) مفهوم املخالفة (يف موضع   

النهي عن أن ينسب أحد إىل غري أبيه بطريقة حلـن           ) ادعوهم آلبائهم (ويفهم من قوله    " ابن عاشور هي    
، )١٤٤١( ")١٤٤٠()عليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني     من انتسب إىل غري أبيه ف     : (اخلطاب ، ويف احلديث     

فهو واضح يف أن املعىن املسكوت عنه مساوٍ للمنطوق به وذلك ألن األمر بدعائهم آلبائهم معناه النهي                 
عن أن يدعوهم لغري آبائهم من باب أن األمر بالشيء ي عن ضده ، ويساويه يف احلكـم أن ينتـسب                     

و احلكم املسكوت عنه الذي يظهر بداللة حلن اخلطاب وهو الذي يقصده ابن             املوىل إىل غري أبيه وهذا ه     
من انتسب إىل غري أبيه فعليه لعنة اهللا واملالئكة والنـاس            :  (عاشور بدليل ذكره عقبه حديث النيب       
   .)١٤٤٢() "أمجعني ال يقبل اهللا منه صرفاً وال عدالً

 سواء من حيث املفهوم أو التطبيق فمـن         وأياً كانت حدود توسع ابن عاشور يف هذه املصطلحات        
ا اصطالحات أصولية يف تفسريه للقرآن الكرمي فقرـا للطالـب           كواملالحظ أنه استخدمها من حيث      

والقاريء إذ أن علم التفسري أكثر تداوالً بني الطلبة بله الناس من علم األصول إىل جانب ما كان هلا من                    
اٌء كانت آيات أحكام أو آيات قصص أو آيات ذيب وأمثـال ،             دور يف توجيه الكثري من اآليات سو      

   .وهو األمر الذي أجراه يف بقية االصطالحات األصولية املتعلقة بالداللة 
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٢٨٥ 

أما داللة اإلشارة فهي من الدالالت املأخوذة أيضاً من ألفاظ النص ونظمـه لإلشـارة إىل حكـم                  
كنه ليس مقصوداً من السياق إال أنه يدرك بنوع من التأمل يف معىن اللفظ ومراميه ،                مسكوت عنه أيضاً ل   

هو العمل مبا ثبت بنظمه لغة ، لكنه غري مقـصود وال            " ولذلك عرف البزدوي االستدالل باإلشارة بأنه       
ال يعلم بالتأمل يف معىن اللفظ من غري زيـادة فيـه و           "  ، ويضيف السرخسي أنه      )١٤٤٣(" سيق له النص    

  .)١٤٤٤("نقصان 

 وهي ذه الصورة داللة التزامية ، وتتميز بأا حتتاج إىل قدر من عمق اإلدراك ملعىن السياق والتأمل                 
يف مرامي النص ، ومن مثة خيتلف جالء احلكم املأخوذ عن طريق اإلشارة حبسب عمق التأمـل ظهـوراً                   

ا كان ال يتبين ذلك إال بالتأمل اختلـف  ولكن مل" وخفاًء ؛ فكثري من األحكام يؤخذ من إشارة النص ،         
اإلشارة من العبارة مبرتلة الكناية والتعريض من التصريح ،         : العلماء فيه الختالفهم يف التأمل ، وهلذا قيل         

   .)١٤٤٥("أو مبرتلة املشكل من الواضح 

 النبِيُّ أَيُّها يا: وقد اعتربها ابن عاشور ولفت إىل بعض األحكام اليت تدل عليها ، ففي قوله تعاىل                
 أجرى داللة اإلشارة ، إذ من الواضح أن اآليـة تـدل    )١٤٤٦(... لعدتهِن فَطَلِّقُوهن النساء طَلَّقْتم إِذَا

بعبارة النص على تقييد تطليق النساء بالعدة ، أي اشتراط العدة يف تطليق النساء لكن ابن عاشور يلمح                  
تدل على إباحة التطليق بداللة اإلشارة ألن القرآن ال يقدّر حصول فعـل             " أا  داللة إشارة فيها فيقرر     

   .)١٤٤٧("حمرم من دون أن يبني منعه 

وإذا كانت داللة اإلشارة ختتلف حسب وضوحها وخفائها كما سبقت اإلشارة إليه فإن هذا التباين               
إىل ذهن العامل ومدى عمق تأمله      ناتج عن طبيعة النص ومدى قابليته لوجود الداللة اإلشارية ، وكذلك            

  :يف ألفاظ النص ، ومن مثة قسم بعض الدارسني داللة اإلشارة إىل 

١ JאW 
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٢٨٦ 

وهي اليت حتتاج إىل تأمل وتفكر دون أن تكون خفية على أحد من أهل العلم ممن توفرت فـيهم                   " 
   . )١٤٤٨("معرفة الوضع اللغوي وامللكة الفقهية 

٢ JW 
 وميكـن   )١٤٤٩("هي اليت ال تتضح لكثري ممن أدركوا الوضع اللغوي أو االستنباط الشرعي لألحكام            " 

أن يستنتج أن هذين املستويني من الداللة قد وجدا يف تفسري ابن عاشور ، وميكن التمثيـل للمـستوى                   
 زْوجٍ مكَـانَ  زْوجٍ دالَاْسـتبْ  أَردتُّم وإِنْ: األول وهو الداللة الواضحة بلمح اإلشارة يف قوله تعاىل          

 فعبارة النص هي عدم جتويز أخذ الزوج مـن          )١٤٥٠(...شْيئًا مْنه تأْخذُواْ فَالَ قنطَارا إِْحداهن وآتْيتْم
زوجته حني طالقها شيئاً من صداقها مهما كثر هذا الصداق، وقد ملح ابن عاشور منها أن املبالغـة يف                   

 ،  )١٤٥١(" أن إيتاء القنطار مباح شرعاً ، ألن اهللا ال ميثل مبا ال يرضى شـرعه                 تدل على " كثرة الصداق   
 عن حتديده للـصداق أو حتجـريه    وهو يعتمد يف هذا الفهم على داللة اإلشارة إذ علل رجوع عمر             

، فإباحة إيتاء الصداق الكثري من داللـة        )١٤٥٣("رآه ينايف اإلباحة مبقتضى داللة اإلشارة     "  بأنه   )١٤٥٢(فيه
  .ارة الواضحة اإلش

 ومن ...: ولعل من داللة اإلشارة اخلفية اليت حتتاج إىل عميق من التأمل ما ذهب إليه يف قوله تعاىل                
 جعلْنـا  َقَْد: (من داللة اإلشارة أن قوله   "  فهو يرى أن     )١٤٥٤(...سلْطَانا لوليه جعلْنا فَقَْد مظْلُوما قُتلَ
هيلوا للْطَانإشارة إىل إبطال تويل ويل املقتول قتل القاتل دون حكم من السلطان ، ألن ذلك مظنـة                  )س 
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 ،  )١٤٥٥("للخطأ يف حتقيق القاتل وذريعة حلدوث قتل آخر بالتدافع بني أولياء املقتـول وأهـل القاتـل                  
 إيتـاء ويل    فاإلشارة هنا ليست بقرب اإلشارة اليت يف املثال السابق وفيها نوع من اخلفاء يف العالقة بني               

  .املقتول سلطاناً وبني إبطال أن يتوىل هو قتل القاتل بنفسه 

وعموماً ففي استخدام ابن عاشور لداللة اإلشارة طرافة تدل على دقة نظر النص القرآين، ولعل من                
ني والرُّكَّـعِ    وطَهْر بْيتي للطَّائفني والْقَـائم...     : األدلة على ذلك تعليقه على العطف يف قوله تعاىل          

ودالسُّج *      جاسِ بِالْحي النأَذِّن فو...)فيه "  إذ يقرر أن عطف التأذين باحلج على تطهري البيت           )١٤٥٦
 ، وهـذا    )١٤٥٧("إشارة إىل أن من إكرام الزائر تنظيف املرتل وأن ذلك يكون قبل نزول الزائر باملكـان                 

 )١٤٥٨(فَقَربه إِلَْيهِْم قَالَ أَلَا تأْكُلُونَ   :  عن إبراهيم    قريب من فهم ابن القيم لإلشارة يف قوله تعاىل        
أبلغ يف الكرامة ، أن تجلس الضيف مث تقرب الطعام إليه ، وحتمله إىل حضرته ،                " إذ فهم منها أن ذلك      

  . ، ومثل هذا من طرافة الفهم ودقته )١٤٥٩("وال تضع الطعام يف ناحية مث تأمر ضيفك بأن يتقرب إليه 

لتفاوت الفهوم يف داللة اإلشارة نالحظ أن ابن عاشور ال يرضى إجراءها أحياناً من بعض املفسرين      و
 * وإِذَا الْمْوؤودةُ سئلَتْ  : يف بعض املواضع ، فقد رد استدالل الزخمشري بداللة اإلشارة يف قوله تعاىل            

لَْت ذَنبٍ بِأَيقُت)ويف هذا اعتماد يف نظر ابن عاشور على          على أن أطفال الكفار ال يعذبون ،         )١٤٦٠ "
يشري إىل أا ال ذنب هلا ، وهـذا اسـتدالل           ) بأي ذنب قتلت  (: ألن قوله تعاىل    : داللة اإلشارة ، أي     

ضعيف ألن الذنب املنفي وجوده بطريقة االستفهام املشوب بإنكار إمنا هو الذنب الذي خيـوّل ألبيهـا                 
وبغض النظر عن قوة هذا الرد أو إصابته فهـو يؤكـد             . )١٤٦١("وأدها ال إثبات حرمتها وعصمة دمها       

  .تفاوت النظر يف داللة اإلشارة بني ابن عاشور وبني غريه من املفسرين 
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 جار  - مهما تفاوت مستواها     -ومن هذا املنطلق ميكن القول بأن إجراء ابن عاشور لداللة اإلشارة            
 ، إال أن    )١٤٦٢(" لكنه يعلم بالتأمل يف معىن اللفظ        ما مل يكن السياق ألجله    " على اصطالح العلماء وهو     

أن الشيخ الطاهر ابن عاشور خيلط بينها وبني داللة اإلمياء إذ يعتربمها مبثابـة نـوع        " أحد الباحثني يرى    
 وعلَـى  ... :  ، ويستدل على ذلك بتعليق ابن عاشور على قوله تعاىل            )١٤٦٣("واحد من االستدالل    

ْولُودالْم رِْزقُ لَهنه نهتْسوكو ...)ر عن الوالد باملولود له إمياًء إىل أنه احلقيق         : " ، وهو قوله   )١٤٦٤وعب
ذا احلكم ، ألن منافع الولد منجرة إليه ، وهو الحق به ومعتز به يف القبيلة حسب مصطلح األمم ، فهو             

 مثال اشتهر على أنه لداللـة       "، مع أن هذه اآلية يف نظر الباحث         )١٤٦٥("األجدر بإعاشته وتقومي وسائله   
   .)١٤٦٦("مما يدل على أن املصطلحني عنده شيء واحد ... اإلشارة 

ومتثيل العلماء ذه اآلية على داللة اإلشارة مشتهر كما قرر الباحث ، إال أا أشهر يف اإلشارة إىل                  
فيكون دلـيالً   ) " وعلى املولود له  : (االختصاص يف قوله تعاىل     ) الم(أن النسب يلحق باألب لوجود      
 ، أما باب إجياب اختصاص الوالد وأنه خليق بالنفقة على ولده )١٤٦٧("على أنه هو املختص بالنسبة إليه   

وهو دليل أيضاً على أن األب ال يشاركه يف النفقة على الولد غريه ألنـه               " فيفهم من قول السرخسي     
 ،  )١٤٦٨("ما وقعت اإلشارة إليه يف اآليـة        هو املختص باإلضافة إليه ، والنفقة تبىن على هذه اإلضافة ك          

وواضح من عبارة السرخسي أنه جعل وجوب نفقة الوالد على ولده واختصاصه بذلك مبنيـاً علـى                 
اختصاصه بإضافة الولد إليه ، وأن هذه اإلضافة هي اليت وقعت اإلشارة إليها يف اآلية ، فهناك أمـران                   

  : مهمان يف عبارة السرخسي 

  . ريق اإلشارة وهو إضافة الولد إىل الوالد ما ثبت بط : األول
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٢٨٩ 

ما ثبت بطريق العلة وهي اختصاص الوالد بالنفقة على الولد بناًء على اختصاصه باإلضـافة                : الثاين    
  .               إليه 

فما ثبت بطريق اإلشارة هو اختصاصه بنسبة الولد إليه ، وهذه النسبة أصبحت علة يف إجياب نفقته                 
ألنه هو املختص باإلضـافة إليـه ،        : " تصاصه ا ، وهذا واضح من عبارة السرخسي يف قوله         عليه واخ 

 علة ناط   –وهو ما ثبت باإلشارة     -فجعل اختصاصه باإلضافة إليــه     " والنفقة تبىن على هذه اإلضافة      
ـ     " ا وجوب نفقة األب على ابنه واختصاصه ا ، وهذه هي داللة اإلمياء ،                صود وهي أن يقتـرن مق

مولود ( ، فقد اقترن مقصود اآلية بوصف األب بأنه         )١٤٦٩("املتكلم فيها بوصف يومئ إىل أنه علة للحكم       
وهذا الوصف يومئ إىل أنه علة يف اختصاصه باإلنفاق على ولده وعلى هذا تفهم عبارة السرخسي                ) له  

تصاصه باإلنفاق عليه   ، وهو الذي قصده ابن عاشور ألنه اعترب اختصاص الوالد بنسب االبن علة يف اخ              
وجوب نفقـة األوالد    " وإعاشته وتقومي وسائلها ، ومن مث يعلم خطأ الدكتورة نادية العمري يف إدراج              

  . من دالالت اإلشارة يف اآلية )١٤٧٠("على الوالد لضعفهم واحتياجهم 

 للمفسر  فداللة اإلشارة يف تفسري ابن عاشور موافقة الصطالح األصوليني وهي معينة يف نفس الوقت             
على بيان إشارات والكشف عن دالالت ما وراء النص فيعمق مفهوم اإلعجاز القرآين وثراء دالالته وهو                

  . )١٤٧١("وبه تتم البالغة ويظهر اإلعجاز : "ما أشار إليه السرخسي بقوله 
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مجهور الفقهاء واألصوليني ، وألن مدار املفهوم علـى         يعد مفهوم املخالفة أحد دالالت املفهوم عند        
ما يكون مدلول   " وجود مسكوت عنه يفهم حكمه من خالل النص املنطوق ، فإن مفهوم املخالفة هو               

أن يكون املسكوت عنه خمالفاً حلكـم       " أو   )١٤٧٢("اللفظ فيه حمل السكوت خمالفاً ملدلوله يف حمل النطق          
   .)١٤٧٤(ليل اخلطاب وتنبيه اخلطاب وحلن اخلطاب ، ويسمى أيضاً د)١٤٧٣("املنطوق 

وإذا كان مناط الداللة يف دليل اخلطاب شرعياً مبعىن أنه سار واشتهر يف جمال األحكـام الـشرعية                  
واقتصر دورانه أو كاد على كتب الفقه وأصوله ، فإن هذا ال مينع أن يكون منشأ الداللة لغوياً فهـو يف                     

 ما قرره مجهور األصوليني واستدلوا بأن أبا عبيد القاسم بن سـالم             عمومه من دالالت السياق ، وهذا     
مطل الغـين حيـل حبـسه       :  أي   )١٤٧٥()يل الواجد حيل عقوبته وعرضه     : (اللغوي ملا مسع قول النيب      

هذا يدل على أن يل غري الواجد ال حيل عقوبته وعرضه ، وقد روي حنو ذلك عـن أيب                   : ومطالبته قال   
   .)١٤٧٦(معيعبيدة والشافعي واألص
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وقد حنى ابن عاشور منحى اجلمهور يف تقرير مفهوم املخالفة ، وصرح بترجيحه يف تفسريه عند قوله                 
 فهو يقرر مفهـوم املخالفـة الـذي         )١٤٧٧(... الظَّن من كَثريا اْجتنِبوا آمنوا الَّذين أَيُّها يا: تعاىل  

ظن ليس إمثاً ، وأنا مل نؤمر باجتناب الظن الذي ليس           بعض الظن إمث ، وأن بعضاً من ال       " يتلخص يف أن    
 ،  )١٤٧٨("وصف ، فمفهوم املخالفة منه يدل على أن كثرياً من الظن مل نؤمر باجتنابـه                ) كثرياً(بإمث ألن   

إال على الذين يرون العمل     " وبعد هذا التقرير ملفهوم املخالفة وإجرائه يف اآلية يرى أنه ال تقوم به حجة               
   .)١٤٧٩("لفة ، وهو أرجح األقوال، فإن معظم دالالت اللغة العربية على املفاهيم مبفهوم املخا

وال يغفل ابن عاشور عن اإلفادة من مفهوم املخالفة يف اإلشارات البالغية وإن كان أصل إجرائه على         
انَ وضـياء وذكْـرا     ولَقَْد آتْينا موسى وهارونَ الْفُْرقَ    : ما يتعلق باألحكام الشرعية فعند قوله تعاىل        

نيقتم     * لِّلْمهبْونَ رْخشي ينالَّذ...)يعتمد على مفهوم املخالفة يف إبراز داللة التعريض يف اآلية ،            )١٤٨٠ 
الَّذين : (بالذين مل يهتدوا بكتاب اهللا تعاىل بداللة مفهوم املخالفة لقوله تعاىل            "فهو يقرر أن فيه تعريضاً      

 ْونَ رْخشم  يهبالْبم بالغيب ، وهؤالء هم               ) بِْيغفمن مل يهتد بكتاب اهللا فليس هو من الذين خيشون ر
   .)١٤٨١("فرعون وقومه 

واملتتبع إلجراء مفهوم املخالفة يف التحرير والتنوير يالحظ أنه يذكر كثرياً من فروع هـذا املفهـوم                 
   :وأنواعه بأمسائها اليت عرفت عند األصوليني فمن أمثلة ذلك

  : مفهوم الصفة -١
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أن يثبت احلكم يف املنطوق املقيد بوصف مبا جاء به اللفظ وأن يثبت النقيض إذا ختلف             " واملقصود به   
إِلَّـا   * إِنَّ الْإِنسانَ لَفي خْسرٍ    * والْعْصرِ:  ، ومن أمثلته عند ابن عاشور قوله تعاىل          )١٤٨٢("الوصف  

   اللُوا الصمعوا ونآم ينْبرِ    الَّذْوا بِالصاصوتو قْوا بِالْحاصوتو اتح)قـد دلّ   "  فهو يقرر أنـه       )١٤٨٣
استثناء الذين آمنوا وعملوا الصاحلات من أن يكونوا يف خسر على أن سبب كون بقية اإلنسان يف خسر                  

ل الصاحل مهـا    هو عدم اإلميان والعمل الصاحل بداللة مفهوم الصفة ، وعلم من املوصول أن اإلميان والعم              
 وأظهر من ذلك يف مفهوم الصفة قوله تعاىل فيما أُحل للنيب            )١٤٨٤("سبب انتفاء إحاطة اخلسر باإلنسان      

    من النساء  :...       اهفْسْت نبهةً إِن ونأَةً مُّْؤماْمرو ...)فقد اعترب ابن عاشور القيد بالـصفة        )١٤٨٥ 
 بـة    بأا مؤمنة أن املرأة غري املؤمنة ال حتل للـنيب            دلَّ وصف امرأة  " وبىن عليه مفهوم املخالفة إذ      

   .)١٤٨٦("نفسها 

 فيها متاٌع لَّكُْم    ..: ومن املالحظ أنه ليس كل الصفات هي حملٌ ملفهوم املخالفة فمثل قوله تعاىل              
...)وصفاً للبيوت غري املسكونة يف قوله تعاىل   )١٤٨٧  : ْدخاٌح أَن تنلَْيكُْم جع لَّْيس   ـا غَْيـروتيلُوا ب

فال مفهوم هلذه الصفة ألا خرجـت  : "  يعلق عليه ابن عاشور بقوله   )١٤٨٨(..مْسكُونة فيها متاٌع لَّكُمْ   
 ، وقد بىن ابن عاشور موقفة من مفهوم هذه اجلملـة علـى              )١٤٨٩("خمرج التنبيه على العذر يف الدخول       

 ، فاحتاج إىل جعلها صفة ال مفهوم        )١٤٩٠("ع والرحال اجلهاز من العروض والسل   "تفسريه معىن املتاع بـ     
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ـ             ، وقـد أورد     )١٤٩١("التمتع واالنتفاع "هلا وإن كان املفسرون مل حيتاجوا إىل ذلك ألم فسروا املتاع ب
   .)١٤٩٢(ابن عاشور هذا التفسري عقب تفسريه املختار وجعله وجهاً مقبوالً أيضاً لآلية

  : مفهوم الشرط  -٢

 ومـن   )١٤٩٣("كم املعلق على شرط أو املقترن بشرط عند عدم وجود الشرط          ثبوت نقيض احل  " وهو  
 )١٤٩٤(...يا أَيُّها الَّذين آمنوا إِن جاءكُْم فَاسٌق بِنبأ فَتبينـوا           : أمثلته يف التحرير والتنوير قوله تعاىل       

دالة على  " ط ؛ إذ يقرر أن اآلية       فهو خيرج منها أربعة مسائل تتعلق املسألة الثانية منها بداللة مفهوم الشر           
قبول خرب الواحد الذي انتفت عنه مة الكذب يف شهادته أو روايته وهو املوسوم بالعدالة ، وهذا مـن                   

 ، واملقصود أن مفهوم الـشرط       )١٤٩٥() "إِن جاءكُْم فَاسٌق بِنبأ فَتبينوا    : (مدلول مفهوم الشرط يف قوله      
      ن من خربه    يدل على أن غري الفاسق ال يعدم عند عدمـه  ) إن(من حيث إن املعلق على شيء بكلمة      "تبي

   .)١٤٩٧("بناًء على أن مفهوم الشرط معترب وهو الصحيح " وذلك )١٤٩٦("

إال أن بعض أساليب الشرط مل يعد هلا ابن عاشور مفهوماً وهو ما قويت القرائن فيه علـى عـدم                    
مجلة معترضة  "  فهو يعد مجلة الشرط      )١٤٩٨(الذِّكْرى نفَعت إِن فَذَكِّْر: اعتباره ، كما يف قوله تعاىل       

فذكر إن كان للذكرى نفع ، حىت يفهم منه         : وليس متعلقاً باجلملة وال تقييداً ملضموا ، إذ ليس املعىن           
بطريق مفهوم املخالفة أن ال تذكر إذا مل تنفع الذكرى ، إذ ال وجه لتقييد التذكري مبا إذا كانت نافعة ،                     

   .)١٤٩٩("فالشرط مستعمل يف التشكيك ... ذ ال سبيل إىل تعرف مواقع نفع الذكرى إ
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  :مفهوم الغاية  -٣

 ومـن   )١٥٠٠("داللة اللفظ الذي قُيد فيه احلكم بغاية على ثبوت نقيض ذلك احلكم بعد الغاية             " وهو  
ا بلَغواْ النكَاح فَإِنْ آنْستم مْنهْم رْشدا       واْبتلُواْ الْيتامى حتى إِذَ   : أمثلته يف التحرير والتنوير قوله تعاىل       

ابتلوا اليتامى حىت وقـت إن بلغـوا        " فقد قرر ابن عاشور أن املعىن        )١٥٠١(...فَاْدفَعواْ إِلَْيهِْم أَْموالَهْم    
تسليم النكاح ، فادفعوا إليهم أمواهلم ، وما بعد ذلك ينتهي عنده االبتالء وحيث علم أن االبتالء ألجل                  

 ، ومن الواضـح أن      )١٥٠٢("املال ، فقد تقرر أن مفهوم الغاية مراد منه الزمه وأثره وهو تسليم األموال               
 فلعل مقصود ابـن     فَاْدفَعواْ إِلَْيهِْم أَْموالَهْم    : تسليم األموال منصوص عليه يف اآلية وهو قوله تعاىل          

  .عاشور إجياب انتهاء ابتالء اليتامى بعد بلوغ النكاح 

  :مفهوم احلصر  -٤

 ، وقد أشـار إىل داللـة        )١٥٠٣("انتفاء احملصور عن غري ما حصر فيه وثبوت نقيضه له           " واملقصود به   
إِنما حـرم علَـْيكُم     : اخلطاب يف مفهوم احلصر ابن عاشور يف مواضع من تفسريه يف مثل قوله تعاىل               

 فقد أجرى مفهوم املخالفة فيها فجعل املراد باحلصر إفادة بيان           )١٥٠٤(...الْمْيتةَ والْدم ولَْحم الْخرتِيرِ     
ما حـرم   : وإلفادة بيان احلالل الطيب ذه اجلملة جيء فيها بأداة احلصر ، أي             : " احلالل الطيب قال    

   .)١٥٠٥("عليكم إال األربع املذكورات فبقي ما عداها طيباً 

ن عاشور مفهوم احلصر يف األغراض البالغية ، ففي         وإىل جانب الداللة على األحكام فقد استخدم اب       
أُْولَئـك   * إِنَّ الَّذين قَالُوا ربُّنا اللَّه ثُم اْستقَاموا فَلَا خْوٌف علَْيهِْم ولَا هـْم يْحزنـونَ              : قوله تعاىل   

   ةنالْج ابأَْصح...)ف ركناهـا      يقرر ابن عاشور داللة مفهوم احلصر يف اجلملة االمس         )١٥٠٦ّرية اليت ع
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أشري "  إال أن هذا املفهوم داللته بالغية أكثر منها تشريعية فقد            أُْولَئك أَْصحاب الْجنة   : وهي قوله   
 ،  )١٥٠٧( "أُْولَئك أَْصحاب الْجنة    مبفهومه إىل التعريض بالذين ظلموا فإن فيه مفهوم القصر من قوله            

  . صر دل على أن غري أولئك ليسوا من أصحاب اجلنة وهذا هو مناط التعريضوكأن مراده أن مفهوم احل

  :مفهوم االستثناء  -٥

 وقـد   )١٥٠٨("أن االستثناء من اإلثبات يدل على ثبوت نقيض حكم املستثىن منه للمستثىن           " واملراد منه   
إِلَّا علَى أَْزواجِهِْم أْو ما ملَكَْت      *  والَّذين هْم لفُروجِهِْم حافظُونَ   : اعتربه ابن عاشور ففي قوله تعاىل       

كون عدم احلفظ على األزواج واململوكات ال مينـع         "  يقرر أن االستثناء دلَّ على       )١٥٠٩(...أَْيمانهْم  
   .)١٥١٠("الفالح 

 فَـإِنْ   ...: وإذا كان األصوليون يرون بعض املواضع غري داخله يف مفهوم املخالفة كقوله تعـاىل               
) " فإن خفتم ( فإن هذا الشرط     )١٥١١(...الَّ يقيما حدود اللّه فَالَ جناح علَْيهِما فيما افْتدْت بِه           خفْتْم أَ 

ليس مقصوداً به تقييد حكم اخللع أو تعليقه عليه بل قصد املشرع بإيراده إىل بيان الواقع من حال الناس                   
لظروف واألحوال ، فال يدل هذا الشرط بالتايل على         ، إذ الغالب من أمرهم أن اخللع يقع يف مثل هذه ا           

عدم جواز اخللع عن عدم اخلوف ، بل جيوز يف كل حال باتفاق الزوجني ، إذ ال مفهوم للشرط هنـا                     
 ، فإننا جند ابن عاشور ال يوافقهم على ما ذهبوا إليه ويستخدم داللة االستثناء لتأكيـد مفهـوم        )١٥١٢("

آلية صرحية يف حترمي أخذ العوض عن الطالق إال إذا خيف فساد املعاشرة             أن ا " الشرط هنا ، فاحلق عنده      
إِالَّ أَن يخافَـا أَالَّ يقيمـا حـدود..         : بأال حتب املرأة زوجها ، فإن اهللا أكد هذا احلكم إذ قــال              

   .)١٥١٤(" ألن مفهوم االستثناء قريب من الصريح يف أا إن مل خيافا ذلك مل حيل اخللع)١٥١٣(..اللّه
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ومن الواضح أن هذا رد ملذهب اجلمهور يف عدم اعتبار الشرط أو االستثناء هنا وقد ذكـره ابـن                   
 ..إِالَّ أَن يخافَا أَالَّ يقيما حدود اللّه..        : وأجاب اجلمهور بأن اآلية مل تذكر قوله        : " عاشور بقوله   

ي أنه جواب باطل ومتمسك بـال طائـل         وعند... على وجه الشرط بل ألنه الغالب من أحوال اخللع          
املفهـوم  "  ، ومن أهم ما توصل إليه يف هذا املوضع قاعدة مهمة أثبتها يف هذا الباب وهـي أن                    )١٥١٥("

الذي جييء جميء الغالب هو مفهوم القيود التوابع كالصفة واحلال والغاية دون ماال يقع يف الكـالم إال                  
و على هذا يفرق بني درجتني من درجات القوة يف أنواع            فه )١٥١٦("لقصد االحتراز كاالستثناء والشرط     

ما يقع فيه مفهوم املخالفة فيعد االستثناء والشرط مثاالً ملا يقع فيه مفهوم املخالفة ؛ وال يكاد يتخلـف                   
ويعد الصفة واحلال والغاية أمثلة     ) ال يقع يف الكالم إال لقصد االحتراز        (عنه لقوة داللته على القيد ألنه       

خله املفهوم مع إمكان ختلفه عنه وعدم اعتبار القيدية فيه يئه جميء الغالب ، وهو تفصيل يدل على       ملا يد 
  .  إمعان نظر يف هذه األنواع 
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لنص من هذه   وهي داللة مأخوذة من النص مبعونة مقتضًى زائد عن عبارة النص استلزمته صحة املعىن، فا              
الناحية فيه نوع من احلذف اعتمد فيه على فطنة السامع إال أن املعىن ال يستقيم إال بإعادة هذا احملذوف                   

عبارة عن زيادة على املنصوص عليه يشترط تقدميـه         " لفظاً أو تقديراً ، فاملقتضي كما يعربّ السرخسي         
إعمال املنظوم فكان املقتضى مع احلكم مـضافني        ليصري املنظوم مفيداً أو موجباً للحكم وبدونه ال ميكن          

   .)١٥١٧("إىل النص ثابتني به 

فإذا كان األصل املقرر عند األصوليني واللغويني أن األصل يف الكالم أن يكون مبيناً ملعناه مبا يتضمنه من    
 أن تتحمل   ألفاظ وعبارات ، فإن داللة االقتضاء تقوم على اعتبار أن ألفاظ النص يف حد ذاا ال ميكنها                

املعىن املراد وأن السامع ينبغي له أن يقدر كالماً حمذوفاً ال يستقيم املعىن إال به ومن هنا كان هذا الكالم                    
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٢٩٨ 

حجر الزاوية يف توضيح معىن النص واإلبانة عـن          " – وهو الذي مساه األصوليون باملقتضى       –احملذوف  
 يف معناه ومبهماً يف الداللـة علـى مقـصده           املراد وإظهار مفهوم االقتضاء، ولواله لكان النص غامضاً       

وغرضه ، ال يستهدف غاية وال يفيد مدلوالً ، فاملقتضى إذاً هو الركيزة إلدراك الـنص وفهـم معنـاه                    
أن يـدل   "  ، ومن مثة كان من أوجز ما عرفت به داللة االقتضاء هو              )١٥١٨("واستنباط حكمه الشرعي    

 ، ولعل املقصود بصدق الكالم      )١٥١٩("م على تقديره    اللفظ على شيء مسكوت عنه يتوقف صدق الكال       
ها هنا هو صحته مطلقاً سواء كانت صحة عقلية أو شرعية أو صدقاً للكالم يف نفـس األمـر وهـي                     

فتقسيم داللة االقتضاء ناتج عما تقتضيه مـن إضـافة          " احلاالت الثالث اليت ذُكرت لداللة االقتضاء ،        
   .)١٥٢٠("يقاً له ليتمشى معها الكالم تصحيحاً له وتصد

وأُْشرِبواْ في قُلُـوبِهِم الْعْجـلَ      ...وميكن التمثيل لداللة االقتضاء بقوله تعاىل يف وصف بين إسرائيل           
 ، فإنه يستحيل فهم هذا النص على أساس جمرد ألفاظه ؛ ألن العجل ال يشرب يف                 )١٥٢١(...بِكُفْرِهْم  
ي يشرب يف القلوب على سبيل االستعارة هـو حـب            وإمنا الذ  - ولو على سبيل االستعارة      -القلوب  

على حذف مضاف مشهور يف أمثالـه مـن         ) أشربوا(مفعول  " العجل ، فالعجل كما يعرب ابن عاشور        
، ومن املعروف أن تعليق األحكام وإسنادها إىل الذوات هو          )١٥٢٢("تعليق األحكام وإسنادها إىل الذوات    

وقَالُواْ ما في بطُون هذه      : ر نفسه يف تفسريه لقوله تعاىل       داللة االقتضاء ، وقد صرح بذلك ابن عاشو       
ممنوع : املمنوع ، أي    : احملرم  "  فإنه يقرر أن     )١٥٢٣(...اَألْنعامِ خالصةٌ لِّذُكُورِنا ومحرٌم علَى أَْزواجِنا       

 -األكل أو هـو الـشرب        وهو   -أكله فإسناد اخللوص والتحرمي إىل الذوات بتأويل حترمي ما تقصد له            
   .)١٥٢٤("بداللة االقتضـاء
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فقد اعتمد ابن عاشور هذا النوع من الداللة وتكرر تنبيهه عليه وتفسريه له يف مواضع كثرية مـن                  
 أَْوالَدكُـمْ  في اللّه يوصيكُم: فمن املواطن اليت التفت فيها إىل أمهية هذه الداللة قوله تعاىل            . تفسريه  
ذوات األوالد ال تصلح ظرفاً للوصـية       " فهو ينطلق من تقريره أن       )١٥٢٥(... اُألنثَيْينِ حظِّ مثْلُ للذَّكَرِ

فيتعين تقدير مضاف على طريقة داللة االقتـضاء ،         "للظرفية اازية ،    ) يف( إىل تعين أن تكون      )١٥٢٦("
ملقام يدل على املقـدر     ا"  ، ويفسر أمر احلاجة إىل هذا التقدير بأن          )١٥٢٧("يف إرث أوالدكم    : وتقديره  
، فجعل الوصية مظروفة يف هذا الشأن لشدة تعلقها بـه واحتوائـه             ) حرمت عليكم أمهاتكم  (على حد   

ال تصلح للظرفيـة    ) يف( فهو يعتمد على عدم استقامة املعىن مبجرد األلفاظ على أساس أن             )١٥٢٨("عليها  
اعترب أن يف الكالم حـذفاً ال بـد مـن           ومن مث   . احلقيقية ، ألن ذوات األوالد ال تصلح ظرفاً للوصية          

استدراكه وهذا احملذوف الذي ينبغي استدراكه هو ما عرب عنه األصوليون باملقتضى ، وإجراء الكـالم                
  .على هذه الصورة هو داللة االقتضاء 

: وهو يستخدم داللة االقتضاء أحياناً لترجيح رأي فقهي على غريه ، كما يف تفسريه قوله تعـاىل                  
... ْم       ذَللَفْتانِكُْم إِذَا حةُ أَْيمكَفَّار ك...)ظهور "  فإجراؤه داللة االقتضاء هنا قائم على أساس         )١٥٢٩

أن ليست الكفارة على صدور احللف بل على عدم العمل باحللف ألن معىن الكفارة يقتضي حصول إمث                 
: كـون التقـدير      ، فهو يفترض وجود حمذوف يدل على ثبوت احلنث في          )١٥٣٠("وذلك هو إمث احلنث     

 كما عرب ابن عاشور ، فبناًء       )١٥٣١("وأردمت التحلل مما حلفتم عليه      " كفارة أميانكم إذا حلفتم وحنثتم أو       
: " على داللة االقتضاء رد االستدالل باآلية على جواز تقدمي الكفارة على احلنث وعرب عن ذلك بقوله                 
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جه لالستدالل بلفظ اآلية على صحة تقدمي الكفـارة         وإذ قد كان يف الكالم داللة اقتضاء ال حمالة فال و          
")١٥٣٢(.  

إال أن من املالحظ توسع ابن عاشور يف تقرير داللة االقتضاء يف مواضع قد ال تنطبق عليها شروط                  
هذه الداللة اليت ذكرها األصوليون ، وخصوصاً شرط عدم استقامة الكالم بغري تقدير املقتضى الذي هو                

، فهـذه  " وبدونه ال ميكن إعمال املنظـوم  : "والذي أشار إليه السرخسي بقوله مناط داللة االقتضاء ،    
ولو كان النص   ... جاءت بسبب الضرورة امللحة يف ذات النص هلذا التقدير          " الزيادة اليت هي املقتضى     

 واضحاً عند اتهد داالً على معناه وحكمه الشرعي ملا قامت ضرورة لتلك اإلضافة ألا معتربة علـى                
فالثابت باالقتضاء ليس ثابتاً بأصل العبارة ، ولكنه ثابت ألن صحة الكـالم             " ،   )١٥٣٣("خالف األصل   

 ، فاملقرر من هذا كله أن ما ميكن فهمه من خالل ألفاظ النص عبارة أو إشارة                 )١٥٣٤("واستقامته تقتضيه   
  .أو مفهوماً ال يصح تقدير حمذوف واللجوء إىل داللة االقتضاء فيه 

  ثيل لتوسع ابن عاشور يف تطبيق داللة االقتضاء على نصوص القرآن الكرمي وميكن التم

    )١٥٣٥(من كَانَ يْرجو لقَاء اللَّه فَإِنَّ أَجلَ اللَّه لَآت وهو السميع الْعليم: بتفسريه لقوله تعاىل

  :فهو يقدم يف تفسري األجل املذكور يف اآلية معنيني 

   .)١٥٣٦("ي عينه اهللا يف علمه للبعث واحلساب الوقت الذ : " األول

األجل الذي عينه اهللا لنصر املؤمنني وانتهاء فتنة املشركني إياهم باستئصال مساعري تلك              : " الثاين
الفتنة وهم صناديد قريش ، وذلك مبا كان من النصر يوم بدر ، مث ما عقبه إىل فتح مكة ، فيكون الكالم                      

   .)١٥٣٧("ني حني استبطأ املؤمنون النصر  وللمؤمنتثبيتاً للرسول 
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إن كنتم مؤمنني بالبعث إيقاناً ينبعث من تـصديق         : " وجعل تقدير املعىن بناًء على التوجيه الثاين        
   .)١٥٣٨("وعد اهللا به فإن تصديقكم مبجيء النصر أجدر ألنه وعدكم به 

دلول مجلة الشرط ومدلول    مث يطرح ابن عاشور إشكاالً يف سياق الكالم على اعتبار أن الربط بني م             
الختل الربط بني الشرط واجلزاء إذ يفـضي        " مجلة اجلزاء ال يستقيم إال ذا التقدير ، فلوال هذا التقدير            

من مل يكن يرجو لقاء اهللا ، فإن أجل اهللا غري آت ، وهذا ال يستقيم يف جماري الكالم فلـزم                     : إىل معىن   
  .)١٥٣٩("تقدير شيء من باب داللة االقتضاء 

ومجهور املفسرين مل ينظروا إىل الوجه الثاين الذي طرحه حلل هذا اإلشكال الذي استشكله ، وإمنا                
فَإِنَّ أَجلَ اللَّـه لَـآت..       : اعتمدوا الوجه األول وهم يقدرون جواب شرط حمذوفاً يوافق معىن قوله            

..)الذي حيقق رجاءه فإن مـا       من كان يرجو لقاء اهللا فليبادر بالفعل الصاحل       : أي  : "  والتقدير   )١٥٤٠ 
 ، فاملعىن حممول على     )١٥٤٢( ، أو قريب من هذا عند املفسرين       )١٥٤١("أجله اهللا تعاىل من لقاء جزائه آلت      

  .أن األجل املقصود هو يوم القيامة الذي فيه اجلزاء وهو الوجه األول عند ابن عاشور 

احلقائق اليت ال تتبدل أن ميتنـع       ولعل األوىل يف أساليب الشرط اليت يكون اجلواب فيها حقيقة من            
فيها مفهوم املخالفة ، ألن املقصود من اإلتيان ذه احلقيقة جواباً للشرط هو أن يكون اجلواب هو املعىن                  
املتمخض عنها يف هذا السياق وليست احلقيقة بعينها ، وهلذا املوضع نظائر يف القرآن الكرمي مثل قولـه                  

 ومن كَفَر فَإِنَّ اللَّه غَنِي حميـدٌ      ...:  وقوله تعاىل  )١٥٤٣( كَرٌِمي غَنِي ربي فَإِنَّ كَفَر ومن ...: تعاىل
)١٥٤٤(   وقوله  :...          ِنكَـرالْماء وبِالْفَْحش رأْمي هفَإِن ْيطَانالش اتطُوبِْع ختن يمو...)فهـذه   )١٥٤٥ 
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تخلف الشرط ؛ ألا ليست مترتبة يف احلقيقة على         وغريها ال ميكن أن ينطبق عليها مفهوم ختلف اجلزاء ل         
الشرط وإمنا املترتب هو املعىن املستخلص منها املوافق لسياق الشرط ، ومن مث ميكن أن تدخل يف القاعدة                  

 ، ومـن مث     )١٥٤٦("أن عموم ترتيب اجلزاء على الشرط أغليب      : "اليت ذكرها ابن عاشور نفسه وهي قوله        
 يف اآلية على احململ األول وال حاجة إىل التقدير الذي قدره ابن عاشـور               فال اختالل بني ركين الشرط    

  . فيها ، خصوصاً أن داللة االقتضاء هي أضعف الدالالت فإذا وجد ما هو أظهر منها محل عليه الكالم 

ما يشبه داللـة    "وكثري من احلذوف املقدرة يف نظر ابن عاشور يرجعها إىل داللة االقتضاء أو إىل               
 حـق  ولَكْن...:  على حد تعبريه وهو متكرر يف تفسريه ، منها تفسريه لقوله تعاىل              )١٥٤٧("تضاء  االق

 فقد قدر حذفاً طويالً لتتالئم معاين الكالم        )١٥٤٨(أَْجمعني والناسِ الْجِنة من جهنم لَأَْملَأَنَّ مني الْقَْولُ
ولَْو شئْنا لَآتْينا كُلَّ نفْـسٍ       : ستدراك الوارد على قوله   إذ حذف معظم ما أريد حبرف اال      "يف نظره ،    

ولكنا مل نشأ ذلك بل شئنا أن خنلق الناس خمتارين بـني            :  فإن مقتضى االستدراك أن يقدر       .. هداها
طريقي اهلدى والضالل ، ووضعنا هلم دواعي الرجاء واخلوف وأريناهم وسـائل النجـاة ، واالرتبـاك           

 أي الطريقني ، وحققنا األخبار عن اجلزائني بالوعـد          )١٥٤٩(وهدْيناه النْجدْينِ : ال تعاىل   بالشرائع ق 
  والوعيد باجلنة وجهنم ، 

  

 لَأَْملَـأَنَّ  مني الْقَْولُ حق :فألمألن جهنم بأهل الضاللة من اجلنة والناس أمجعني ، فدخل هذا يف قوله            
منهج نم ةالْجِن الناسِو نيعأَْجم  ١٥٥٠(" مبا يشبه داللة االقتضاء(.   

 مل يشأ أن يقدر هـدى       وسياق اآلية ال حيتمل كل هذا احلذف ألن مرادها واضح وهو أن اهللا              
ولَْو شئْنا لَآتْينا كُلَّ نفْـسٍ       : الناس مجيعاً ألنه جعل للهدى أصحابه وللضالل أصحابه فكان السياق           
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٣٠٣ 

 يعين بناًء على ما قدرتـه مـن         أَْجمعني والناسِ الْجِنة من جهنم لَأَْملَأَنَّ مني الْقَْولُ حق ولَكْن هداها
  .وجود املهتدين والضالني 

ومما سبق يتضح أن داللة االقتضاء مفهوماً وتطبيقاً فيها قدر من التوسع والتسامح عند ابن عاشور                
 املثال الذي يعد إشكاالً يف طريقة تطبيق ابن عاشور لداللة االقتضاء ، وهـو               ، ولعل مما يؤكد ذلك هذا     

 فهو يعلق على التثنيـة      )١٥٥١(...اثْنْينِ إِهلَْينِ تتخذُواْ الَ اللّه وقَالَ: تعليقه على التثنية يف قوله تعاىل       
ة على أن االثنينيـة مقـصودة       للدالل) اثنني(أكدت بلفظ   ) إهلني(صيغة الثنية من قوله     " وتأكيدها بأن   

بالنهي إبطاالً لشرك خمصوص من إشراك املشركني، وأن ال اكتفاء بالنهي عن تعدد اإلله ، بل املقـصود                  
 ومراده أن النهي عن االثنينية لـيس مقـصوداً          )١٥٥٢("النهي عن التعدد اخلاص وهو قول اوس بإهلني         

 وإمنا هو مقصود هنا خلصوصية القوم املخاطبني وهم         مطلقاً ألن األصل النهي عن تعدد اآلهلة مهما بلغت        
ولذلك يرى ابن عاشور أن النص      . ال تصنعوا مثلهم    : الفرس الذين عبدوا إهلني أو خصوصية احلال أي         

فقد دل بداللة االقتضاء على إبطـال       " هنا حيمل داللة اقتضاء على النهي عن اختاذ آهلة أكثر من اثنني ،              
   .)١٥٥٣("اختاذ آهلة كثرية 

إبطال نوع آخر   "وإذا كان املقصود هو ما حرره ابن عاشور بنص كالمه وهو أن اآلية مقصود ا                
من الشرك متبع عند قبائل من العرب وهو اإلشراك بإهلية أصلني للخري والشر تقلدته قبائل العرب ااورة           

تمل داللة غري ظاهر الـنص      إذا كان مقصود اآلية هو هذا، فاملعىن ال حي        :  ، أقول    )١٥٥٤(..."بالد فارس 
ألم عبدوا إهلني واهللا تعاىل ى عن عبادة إهلني؛ ألن داللة االقتضاء تستلزم أن ال يكـون الـنص داالً                    

إن حروف النص على قدر املعىن املراد فـال         : حبروفه على املعىن املراد ، ويف هذا املوضع ميكن أن نقول            
  .حاجة لداللة االقتضاء هنا 

            

אW٥١ 

אאF١٤L١٧٢ J١٧٣E 

אאF١٤L١٧٣E 

אאF١٤L١٧١E 



٣٠٤ 

 يقلل من جهد ابن عاشور خصوصاً وأنه عرف بفكره األصويل املتميز ، ويكفيه أنـه                وهذا كله ال  
عاجل يف تفسريه الدالالت األصولية بصورة ال يعوزها االبتكار وال تفتقر إىل العلمية العالية كما سبق يف                 

  .مباحث الفصل 

ـ               صطلحات الدالليـة   ويضاف إىل هذه امليزة أن ابن عاشور كاد ينفرد بني املفسرين بذكر هذه امل
وإجرائها على طريقة األصويل وبنفَس املفسّر ، فيجمع بني مزية الفائدة العلمية ومزية تـصوير املـسائل     
وتقومي الدالئل وإظهار الدالالت من مكامنها ، وتقريبها للطالب عامة، بل رمبا ابتكر بعض الـدالالت                

عنده ليس يف بيان املعىن القرآين أو احلكم الـشرعي          مشرياً إليها يف تفسريه لتتعاون هذه الدالالت كلها         
  .فحسب ، ولكن أيضاً يف إبراز حماسن القرآن الكرمي وأمارات إعجازه 
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يعد باب اللغات يف اللسان العريب من األبواب املهمة اليت انتشر االهتمام ـا دراسـة وتـصنيفاً                  
النحـو الـذي    لعالقتها الوثيقة بالقرآن الكرمي ، مث بقواعد النحو العريب اليت هي ضوابط لسام ، على                

) اللغات(سيأيت تفصيله حسب املقام إن شاء اهللا ، وذلك حيدو بالدارس إىل حماولة التعرف على مصطلح                 
وتكوين تصور واضح حول اختالفها وأسبابه وعالقة ذلك بالقرآن الكرمي وما حول هذه املعـاين مـن                 

  .دراسات 

  :ميكن إمجاهلا فيما يلي ) لغا(وقد ذكرت املعاجم اللغوية تفريعات متعددة مأخوذة من اجلذر 

الَّ يؤاخذُكُم اللّه بِـاللَّْغوِ فـي        :  الشيء الذي ال يعتد به ، ومنه لغو األميان يف قوله تعاىل              -١
  . )١٥٥٥(...أَْيمانِكُْم 

اً مقتـصر . لَغي باألمر إذا هلج به ، وإليه رد ابن فارس اشتقاق اللغة           :  اللَّهج بالشيء ومنه قوله      -٢
   .)١٥٥٦(على هاتني الداللتني هلذا األصل

من " أصواا والطري تلغى بأصواا أي تنغم ، وفسروا به حديث           :  الصوت ومنه لغوى الطري      -٣
  ). ١٥٥٨) (١٥٥٧("قال يوم اجلمعة واخلطيب خيطب لصاحبه صه فقد لغا 

وةٌ ككرة وقُلـة وثُبـة ،      وهي فعلةٌ من لغوت أي تكلمت ، أصلها لُغ        "اللِّسان  ،    : ولعلَّ منه اللغة    
   .)١٥٥٩("كلها الماا واوات 
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  اللغة أُخذت من " مال عن الصواب وعن الطريق ، قاله ابن األعرايب ، وعنده أن -٤

 ، هذه هي املعاين اليت ترددت فيها )١٥٦٠("هذا ألن هؤالء تكلموا بكالم مالوا فيه عن لغة هؤالء اآلخرين          
أمـا حـدها فإنهـا      : "  ومنها أُخذ االصطالح فيقول ابن جين      استعماالت اجلذر يف االستعمال العريب،    
   .)١٥٦١("أصوات يعبر ا كل قوم عن أغراضهم

وهذا االصطالح يصلح يف التمييز بني لغات األقوام املختلفة لغام يف األصل ؛ كالعرب والفـرس                
فة ، فهي كلها طرائق للنطق      والروم وغريهم ، وكذلك يصلح يف التمييز بني لغات القبائل العربية املختل           

  :متيزت ا بعض هذه القبائل عن بعض لظروف خمتلفة حصرها إبراهيم أنيس يف عاملني مها 

   .)١٥٦٢("ألن ظروف الكالم ختتلف بني البيئات املنعزلة" انعزال بعض هذه القبائل عن غريها -١

ا عبر عنه بالصراع اللغوي نتيجة       اندماج بعض القبائل يف بيئات لغوية غري بيئتها األوىل ، وهو م            -٢
  .غزو أو هجرات ، إال أن البحث آثر التعبري األول ألنه يؤدي الغرض 

إال أن تعامل اللغويني مع هذا التمايز بني لغات القبائل خيتلف عن تعاملهم مع التمايز بني لغـات                  
 اللغة مل تنفـصل عنـها       الشعوب ؛ ألن األول ينبثق عن لغة واحدة ومازالت أنواعه تدور يف فلك هذه             

وتستقل استقالالً كامالً ومن مثة يعبر الكثري عن هذه اللغات باللهجات، وهو تعبري إن سلِّم من الناحية                 
اللغوية البحتة يصعب االستئناس إليه من الناحية االصطالحية لعدم وروده أوالً يف كتب املتقدمني ؛ وألن                

 أدخلوا فيه هلجـات العامـة وحلنـها         -ية حيناً وسوء نية أحياناً      حبسن ن -كثرياً من الدارسني احملدثني     
  . )١٥٦٣(باعتبارها جزءاً ال يتجزأ من اللغة العربية
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 وقد أدى االهتمام بلغة القرآن الكرمي إىل اجتهاد اللغويني يف تبين املالمح اليت متيّز بعض هـذه                   -
غرافياً مث استخالص السمات املميزة هلذه      اللغات من بعض وكان ذلك سبباً يف حماولة تصنيف القبائل ج          

  .اللغات بعد مجعها وحماولة حصرها 

ويشري النص الذي نقله حممد بن سالَّم عن أيب عمرو بن العالء إىل أوائل تصور اللغـويني لتمييـز                   
ما لسان محري وأقاصي    : "طائفتني خمتلفتني من اللغات يف جزيرة العرب ، وهذا النص هو قول أيب عمرو             

 ، وهي إشارة إىل أن لغة أهل الشمال على تعدد طرائق النطق             )١٥٦٤("ليمن بلساننا وال عربيتهم بعربيتنا      ا
يـدرك يف   "ا ختتلف اختالفاً كبرياً عن لغة أهل اجلنوب على تعدد طرائق النطق ا أيضاً ، فابن سالَّم                  

فصحى ، وقد أكد ابن سالم على       ذلك العصر أن هناك لغات وهلجات عربية ختتلف اختالفاً جلياً عن ال           
عروبة تلك اللهجات فما من أحد يعرف العرب وتقسيمام وطبقام يستطيع أن جيرد تلك اللـهجات                

  .)١٥٦٥("من صفة العربية

وتتلخص أهم الوحدات الكربى يف لغات مشال اجلزيرة يف امة وجند والعروض وهي املناطق الـيت                
يم وطي ، وقبائل أهل احلجاز ، خصوصاً ثقيـف وقـريش            عاشت فيها قبائل الشمال ومن أشهرها مت      

وهذيل ، وأما الوحدات اجلنوبية فهي اليمن مبناطقها املمتدة من عمان وحضرموت والشّحر واألحقاف              
 )١٥٦٦(وأهم القبائل اليت عاشت يف هذه املناطق ، عك وكنانة ومحري وبنو احلارث بن كعب وأزد شنوءة                

.  

املختلفة رويت هلا لغات استخدمت يف تفسري بعض اآليات القرآنية ،           ومعظم هذه القبائل والبطون     
كما أن طرائق النطق لبعض األلفاظ يف القرآن الكرمي تتوافق مع لغات قبائل خمتلفة ، ويف كلتا اجلهـتني                   
صنف العلماء مصنفات اهتمت ما يذكر منها كتاب اللغات يف القرآن أليب عبيد القاسم بـن سـالم                  

يف القرآن الكرمي أكثـر     " فيه مجلة كبرية من لغات القبائل ، بل ذهب بعض الباحثني إىل أن               الذي حشد 
 ، كما أن ابن قتيبة يشري إىل جتاوب القرآن مع           )١٥٦٧("من مخسمائة جذر يعود إىل قبائل خمتلفة ومتناثرة         
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بأن يقريء كـل   "  - نبيه  - أن أمـر    - اهللا  -اللغات املختلفة للقبائل العربية فريى أن من تيسري         
؛ ألنه هكذا يلفظ ـا  ) حىت حني(يريد ) عىت حني(أمة بلغتهم ، وما جرت عليه عادام ، فاهلذيل يقرأ       

والتميمي يهمـز ،    ) أمل  إعهد إليكم   (و  ) تسود وجوه (تِعلمون وتعلم و    : ويستعملها ، واألسدي يقرأ     
   .)١٥٦٨("والقرشي ال يهمز 

 والقصد منها هو التيسري على العريب يف نطقه هلـذا            كتاب اهللا    إن هذه اللغات إذاً موجودة يف     
) مبـصرخي (الكتاب الكرمي وتالوته له ، وقد تبنى ابن عاشور هذا الرأي حني تعرضه للقراءات يف لفظ                 

ليها قـول   إللقبائل أن يقرؤوا القرآن بلهجام ، وهي الرخصة اليت أشار           " فعد اختالف اللغات رخصة     
  .)١٥٦٩(")إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه ( : النيب 
  

وهذا يدفعنا إىل تأكيد العالقة بني هذه اللغات املختلفة للقبائل العربية وبني القراءات القرآنية، وقد               
التفت إليها املفسرون يف توجيههم لبعض القراءات القرآنية وذهب كثري من الدارسني إىل أن القـراءات                

آصل املصادر مجيعاً يف معرفة اللهجات العربية ، ألن منهج علم القراءات يف طريقة نقلها خيتلف                "رآنية  الق
  ، ويعىن بذلك دقـة النقـل يف          )١٥٧٠("عن كل الطرق اليت نقلت ا املصادر األخرى كالشعر والنثر           

  . القراءات دون الشعر واألمثال وغريها 

ية يف العالقة بني القراءات القرآنية ولغات العرب، رمبا وجدنا          وقد اهتم الدارسون بالنواحي التطبيق    
ما اشتملت عليه القـراءات     "إبراهيم أنيس عن اللهجات العربية اليت تقترح أن         . نواة لذلك يف دراسة د    

القرآنية من صفات صوتية فيمكن إرجاعها إىل بعض اللهجات العربية ، وتنتمي هذه الصفات الـصوتية               
ئل وأوسعها انتشاراً ، لذلك وجدت كل العناية بني القراء وروعيت يف القراءات القرآنية              إىل أشهر القبا  

 ، مث شرع يف تطبيق هذه القاعدة على القراءات          )١٥٧١("ألا الصفات اليت شاعت يف معظم قبائل العرب         

            

אF٣٩E 

אאF١٣L٢٢١Eא،א–א–א
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F٨١٨EאאאK 
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אאF٥٨E 



٣١٠ 

يف عبده الراجحي يف كتابـه اللـهجات العربيـة          .  ، وصنع مثله على شيء من التوسع د        )١٥٧٢(القرآنية
  .)١٥٧٣(القراءات القرآنية

 لقبائل من العرب اشتمل عليها النص القرآين على الرغم          لغات -كما هو مشهور     -وهذه اللغات   
فمن املعروف أن لغة قريش هي اللغة املنتقاة من جمموع لغات العـرب             ؛  مما اشتهر بأنه نزل بلغة قريش       

ليط من هلجات جند واملناطق ااورة وال متثل        أن العربية الفصحى خ   " املختلفة ، فإذا كان جويدي يرى       
يف مكة أم القرى وبلد     "  ، فإن هذه اللغة العربية املشتركة نشأت         )١٥٧٤("هلجة بعينها من هذه اللهجات      

 املعىن بعض املتقدمني منهم ابن      ا وقد التفت إىل هذ    )١٥٧٥("اهللا احلرام لظروف دينية وسياسية واقتصادية       
مع فصاحتها وحسن لغاا ورقَّة ألسنتها ، إذا أتتهم الوفود مـن العـرب              " فارس إذ يالحظ أن قريشاً      

فاجتمع ما ختيروا من تلك اللغـات إىل        . ختيروا من كالمهم وأشعارهم أحسن لغام وأصفى كالمهم         
أن اللغة العربية املشتركة مل تكن لغة       "  ، ومن مث يفهم      )١٥٧٧(" وسالئقهم اليت طُبعوا عليها    )١٥٧٦(حنائزهم

  .)١٥٧٨("قريش وحدها بدليل وجود اهلمز فيها وقريش ال مز 

وهذا يلفتنا إىل السبب يف وجود بعض اللغات اليت ليست من لغة قريش يف القرآن الكرمي ، فالقرآن                  
الكرمي نزل بلغة قريش يف اجلملة ملا متيزت به من العلو والفصاحة وملا اشتملت عليه من أفضل مفـردات       

فة مع اختياره بعض لغات العرب إما تيسرياً على هذه القبائل كما سبق يف نص ابـن  لغات العرب املختل 
بكسر اخلاء  ) بخلَ  (قتيبة وإما ختفيفاً يف التالوة عموماً كما علل ابن عاشور الختيار القرآن الكرمي لفظة               

: " بقولـه   اليت هي عني الكلمة على الرغم من أن لغة قريش هي ضم اخلاء ، ويفسر ابن عاشور ذلك                   
بخلُ بفتحهما ، وفعلُه يف لغة أهل احلجاز مضموم العني          :  ويقال   – بضم الباء وسكون اخلاء      –والبخل  

            

אאאF٦٠ J٨٠E 

אאאאאאF١١٣ J٢٣٧E 

א–Kאא–٥Lא–א١٤١٨ JF٧٦E 

אאF٧٨Eאאא٠ 
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אF٢٨E 

אF٨٤E 



٣١١ 

يف املاضي واملضارع وبقية العرب جتعله بكسر العني يف املاضي وفتحها يف املضارع ، وبلغة غـري أهـل                   
  .)١٥٧٩("ا احلجاز  جاء القرآن خلفَّة الكسرة والفتحة ولذا مل يقرأ إال 

وإذا كان معىن هذا أن القرآن الكرمي خرج عن لغة قريش أحياناً ملرمًى متعلق بالفصاحة أو الداللة أو                  
التخفيف على الناس فإنه بال ريب قد جتاىف عن عيوب النطق يف القبائل املختلفة مثل كشكـشة بكـر                   

اليت ذكرت يف كتـب      محري وحنوها من العيوب      )١٥٨١( قضاعة وطمطمانية  )١٥٨٠(وكسكسة متيم وغمغمة  
اللغة ويؤيد ذلك اعتبار املتقدمني لغة قريش أفصح اللغات الرتفاعها عن هذه العيوب وقد روت كتـب                

يـا  : فقام رجل من السماط فقال      " اللغة أن معاوية بن أيب سفيان سأل رجال جملسه عن أفصح الناس             
سكسة بكر ، وتيامنوا عن عنعنة متـيم ،         أمري املؤمنني ، قوم ارتفعوا عن فراتية العراق ، وتياسروا عن ك           

   .)١٥٨٢("قومك قريش : من هم ؟ قال : وليس فيهم غمغمة قضاعة ، وال طَمطَمانية محري قال 

 فإنه قد   - وإن احتوى على قدر من لغات القبائل املختلفة          -ومـن هنا يتبني أن كتاب اهللا تعاىل ،         
ىل مزاياه من ناحية الفصاحة والداللة وقد كان هلذه         احتوى عليها انتقاًء حبيث كان وجودها فيه إضافة إ        

اللغات املختلفة يف القرآن الكرمي أثرها يف دراسات املفسرين ونظرام يف مواضع متعددة مـن القـرآن                 
 الكرمي إذ يوردون هذه اللغات يف تفسريهم لكلمات من كتاب اهللا العزيز ، ورمبا كان ابن عبـاس                   

روي عنه ذلك واملُراجع ملا أثر عنه يتحقق من هذه النتيجـة ، إذ حيـشد                وهو ترمجان القرآن أول من      
 السيوطي يف اإلتقان مجلة من لغات العرب الواقعة يف القرآن الكرمي يروي كثرياً منها عن ابن عباس                  

  : فمن ذلك 

  

            

אאF٤L١٨٢E 
אWא،אאאאאא–
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٣١٢ 

  .رباً بلغة أزدشنوءة:  بعالً -١

  .يضلكم بلغة هوازن:  يفتنكم -٢

  .ة محري مكتوباً بلغ:  مستوراً -٣

 .)١٥٨٣(الغناء وهي ميانية:  سامدون -٤

وهذا يدل على قدم اهتمام أهل التفسري بقضية اللغات يف القرآن ، ومن مث فال عجب إذا وجدنا 
  : اهتمام ابن عاشور ذا األمر ، وتنبيهه على مجلة من قضاياه كما يتضح يف املبحثني التاليني 
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٣١٣ 

@ @

@ @

@ @

ïãbrÛa@szj½a@ @

lŠÈÛa@pbÌÛ@Ñîä–m@ @

لقد عين ابن عاشور بتلك اللغات املختلفة لقبائل العرب اليت جاء ا القرآن العظيم ، ورمبا كانـت                  
اختالف " هذه العناية منبثقة عن اهتمامه بعظمة الداللة الواقعة يف اختالف ألسنة الناس عموماً ، إذ أن                 

شر آية عظيمة فهم مع احتادهم يف النوع كان اختالف لغام آية دالة على مـا كونـه اهللا يف                    لغات الب 
 والتخفيفغريزة البشر من اختالف التفكري وتنويع التصرف يف وضع اللغات وتبدل كيفياا باللهجات              

ن الكرمي قد جعل     ، فإذا كان القرآ    )١٥٨٤("واحلذف والزيادة حبيث تتغري األصول املتحدة إىل لغات كثرية        
ذلك آية من اآليات فقد توىل ابن عاشور مهمة البيان والتوضيح هلذه اآلية وهي اختالف اللغات مـع                  

 يـْسقَى    ...: فمحلُّ العربة هو اختالف اللغات مع احتاد أصل النوع كقوله تعاىل            " توحد األصل ،    
  وملا يف ذلك االختالف مـن األسـرار          )١٥٨٥(...كُلِبِماء واحد ونفَضلُ بْعضها علَى بْعضٍ في األُ       

  .)١٥٨٦("املقتضية إياه 

ومن املعروف أن التطور نفسه قد حدث يف لغات العربية مع اقتراب هذه اللغات من األصل فلـم                  
تستقل كل واحدة منها بذاا ، ومن مث كان اهتمام ابن عاشور كغريه من املفسرين ذه اللغات راجعاً                  

  :همني إىل عاملني م

حرصه على توجيه القراءات القرآنية اليت رجع كثري منها إىل خالف بني لغات القبائل فقد بين                 : األول
وقَـْرنَ  : قوله تعاىل ابن عاشور يف مواضع كثرية جريان هذه القراءات على لغات العرب ، ومن ذلك               

            

אאF٢١L٧٣E 

אW٤ 

אאF٢١L٧٤E 



٣١٤ 

   كُنوتيي بف...)لقاف بينمـا قـرأ بقيـة العـشرة         ، إذ قرأها نافع وعاصم وأبو جعفر بفتح ا        )١٥٨٧
بأا لغة أهل احلجاز يف قر مبعىن أقام        "  ، وحيرص ابن عاشور على نقل توجيه العلماء هلا           )١٥٨٨(بالكسر

قرن : واستقر ، يقولون قررت يف املكان بكسر الراء من باب علم ، فيجيء مضارعه بفتح الراء فأصل                  
   .)١٥٨٩("ركتها على القاف اقررن ، فحذفت الراء األوىل للتخفيف وألقيت ح

 كمـا يف توجيهـه      - كل منها إىل لغة من اللغـات         -وقد يوجه أكثر من قراءة يف اآلية الواحدة         
 ، إذ قرأ اجلمهور بفتح الياء واحلاء ، وقرأ          )١٥٩٠(... فَيْسحتكُْم بِعذَابٍ  ...: قوله تعاىل القراءتني يف   

 ، ويوجه ابن عاشور هاتني القـراءتني        )١٥٩١(اءمحزة والكسائي وحفص عن عاصم بضم الياء وكسر احل        
  :على الوجه التايل 

  . هي لغة أهل احلجاز - وهي قراءة الفتح - القراءة األوىل -١

   .)١٥٩٢( هي لغة جند وبين متيم- وهي قراءة الضم - القراءة الثانية -٢

يف املبحث الثالث من هذا حماولة اإلفادة من اللغات يف تفسري اآليات القرآنية ، وهو ما سندرسه           : الثاين
  .الفصل 

) ٢٣٣(ونتيجة هلذه العناية  ال نستغرب أن يذكر ابن عاشور يف تفسريه لغات العرب يف أكثر من                  
موضعاً من تفسريه ما بني حمدد للقبيلة اليت تنتمي إليها اللغة ومشري إىل وجود لغة عموماً ، وبلغ عـدد                    

  .موضعاً ) ١٥٥(مي إليها اللغة املواطن اليت عين فيها القبيلة اليت تنت

ولو حاولنا استقصاء اللغات اليت صرح ابن عاشور بنسبتها لوجدنا أن لغة أهل احلجاز هي أكثـر                 
موضعاً ، وهو أمر طبيعي باعتبار أن القرآن نزل بلغتهم          ) ٤١(اللغات تداوالً يف تفسريه إذ بلغ تعدادها        
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٣١٥ 

حلجازيني من اللغات الشمالية اليت تعد أكثر حيوية ، فقد جاء           ، ويليها لغة متيم وهي اللغة املنافسة للغة ا        
  .موضعاً ) ٢٤(ذكرها عنده يف 

أما لغات اجلنوب فقد وردت يف التفسري أيضاً على قلة وذلك لقلة تداوهلا يف القراءات، فقـد أورد                  
  .ابن عاشور لغة محري يف أربعة مواضع ولغة كندة يف موضع ولغة األزد يف موضع واحد 

تردد طريقة توثيق ابن عاشور للغة اليت ينسبها بني التعميم والتحديد ، شأنه يف ذلك شأن اللغويني                 وت
 ومها أعلى بطنني من بطـون       )١٥٩٣(واملفسرين القدامى ؛ فهو أحياناً يعلو بتوثيق اللغة إىل مضر وربيعة          

ل املـشهورة مثـل     ، وأحياناً يكون أكثر خصوصية فينسبها إىل القبائ       )١٥٩٤(العرب ومنهما تفرع العرب   
  .وحنوها ) ١٥٩٧(وهذيل) ١٥٩٦(وقريش) ١٥٩٥(متيم

ويف أحيان أخرى ينسب اللغة إىل األفخاذ املتفرعة من هذه القبائل مثل بلحارث بن كعب وهـم                 
 ، ورمبا كانت نسبته اللغة إىل       )١٥٩٩( وكذلك بكر بن سعد وهم بطن من ضبة        )١٥٩٨(فخذ من القحطانية  

 عن أصل القبيلة ذه اللغة كما يف لغة بلحارث بن كعب من             بعض األفخاذ والبطون لتميز هذا  البطن      
إجراء املثىن جمرى االسم املنقوص فهي لغة خاصة م دون القحطانيني ، وهو بعـد ذلك يف مـواطن                  
أخرى ال يذكر القبائل اليت تنتمي إليها بعض اللغات وإمنا يكتفي بإثبات كوا لغة ومواضع هذا كثرية                 

   .)١٦٠٠(يف تفسريه

دو أن ابن عاشور قد أفاد من املعاجم العربية وكتب التفسري خصوصاً اليت اعتمدت على اللغـة             ويب
كمعاين القرآن للفراء وحنوه يف إثبات اللغات اليت صرح بنسبتها إىل قبائلها ، غري أن شخصية املفسر مل                  

            

אאאF٣٠L٥٠٢E 
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مـه ملعـاين اآليـات    تفارقه يف هذه املواضع فهو يوافق وخيالف ويزيد وينقص حسبما يقتضيه رأيه وفه      
ودالالا ، ولو أخذنا مثاالً كتاب أيب عبيد القاسم بن سالم الذي صنفه يف لغات القبائـل يف القـرآن                    
الكرمي مقارنني مواضعه بتلك املواضع عند ابن عاشور فستجد صدق ما تقرر يف الفقرة السابقة ، مـع                  

د كالناسخ واملنسوخ ومعـاين القـرآن       اإلشارة إىل أن ابن عاشور قد اطلع على بعض مصنفات أيب عبي           
   .)١٦٠١(وغريمها كما يظهر من نقوله عنه يف تفسريه

ميكن إذاً أن نستخلص مدى موافقة ابن عاشور أو خمالفته لعزو أيب عبيد لغات القبائـل يف أربعـة                   
  : أصناف 

  . مواضع وافق فيها ابن سالم-١

  . مواضع خالف فيها-٢

  . مواضع مل يذكر فيها اللغات-٣

  . مواضع زادها عليه -٤

فمن أمثلة املواضع اليت وافق فيها ابن عاشور عزو ابن سالم ما قرره نقالً عن مؤرج السدوسي  أن                   
 ،  )١٦٠٢(تعين رجع بلغة سليم، فإنه يوافق أبا عبيد يف عزوه املعىن نفسه إىل القبيلة نفـسها               ) نكص(كلمة  

تكاد تنحصر يف هذا املثال ، أما بقية موافقاته لـه           وعموماً فإن املوافقة التامة بني ابن عاشور وأيب عبيد          
فهي تتميز بزيادة عزو أو تفصيل ال يوجد عند أيب عبيد وهذه امليزة ستخص بشيء من العنايـة عنـد                    

وأما املواضع اليت خالف فيها أبا عبيد فهي كثرية نكتفي          . احلديث عن املواضع اليت زادها على أيب عبيد         
  : م مقاصد هذا املوضع فيها مبثالني يلخصان أه

، بينما يرى ابن عاشور     )١٦٠٣(تعين رباً بلغة محري وأزد شنوءة     ) بعالً  (  يرى أبو عبيد أن كلمة       -١
 ، وأن أصلها السيد ويعزو ابن عاشور أصوهلا الداللية إىل الفينيقيني إذ أم              )١٦٠٤("كلمة سامية قدمية  "أا  

            

אאאF٢١L٢٤٦E،F٢٦L٣٥٩E،F٢٩L٣٩٣E 
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ي ذهب إليه ابن عاشور هو أقرب يف صحة العـزو            ، وهذا الذ   )١٦٠٥(اختذوا أعظم أصنامهم فسموه بعالً    
 هو من أنبياء بين إسـرائيل وقـد بعـث إىل            والداللة مما عند أيب عبيد ، فمن املعروف أن إلياس           

ملوكهم يف الشام ليحذرهم من عبادة األصنام فاألقرب أن يكون االسم املطلق على الصنم هناك اسـم                 
لغات اجلنوب ، وال يعرف تارخيياً وجود إله ذا االسـم يف            ينتمي إىل إحدى فصائل لغات الشمال ال        

 ، بينما يعرف تارخيياً وجود هذا اإلله يف املنطقـة الـشمالية ،              )١٦٠٦(املنطقة اجلنوبية من اجلزيرة العربية    
  .تقترب إىل لغة الشمال أكثر منها إىل لغة اجلنوب ) بعل(فسواًء من ناحية اسم املعىن أو اسم العلم لفظة 

 ، لكن ابن عاشور خيالفـه يف        )١٦٠٧("طنافس بلغة هذيل  "تعين  ) زرايب(يرى أبو عبيد أن كلمة       -٢
حذفت مهزا للتخفيف لثقل االسـم      "، وجيعل أصلها أذربية     ) خبارى(و  ) آذربيجان(ذلك فينسبها إىل    

ان الفـرس   لعجمته واتصال ياء النسب به ، وذاهلا مبدلة عن الزاي يف كالم العرب ألن اسم البلد يف لس                 
 ، ويالحظ هنا    )١٦٠٨("ازربيجان بالزاي املعجمة بعدها راء مهملة وليس يف الكالم الفارسي حرف الذال           

أن ابن عاشور قد أبعد النجعة يف حماولة إحلاق هذه اللفظة باملعرب فإن املعاجم العربية ال تـذكرها يف                   
ذفاً وإبداالً مع أن كـالم العلمـاء   املعرب ومن أمهها كتاب اجلواليقي ، وقد تكلف إلحلاقها باملعرب ح    

   .)١٦٠٩(يدل على أصالتها العربية

ويالحظ أن هناك مواضع عزا أبو عبيد اللفظ فيها إىل لغة من لغات القبائل غري أن ابـن عاشـور                    
متيلوا "يف سورة النساء إذ فسرها أبو عبيد بأا         ) تعولوا(أغفل هذا العزو ومل يشر إليه ، فمن ذلك كلمة           

 لكن ابن عاشور يعد ذلك املعىن معىن مشهوراً يف كالم العرب وينص علـى ذلـك                 )١٦١٠("همبلغة جر 
  : ويؤكده بشيئني 

                                    

אאF٢L٣٩٣E 

אאא 

אאאאאאא–
–Lאא–٢٠٠٣ 

אאF٦٥٠E 

אאF٣٠L٣٠٢E 

Kאאאא–١Lא١٤٠٧–F١٨١E 

אF١٧٣E 



٣١٨ 

  .تفسري ابن عباس ومجهور السلف له بذلك  : أوهلما

عال امليزان عوالً إذا مال ، وعال فالن يف حكمه إذا           : إرجاعه إىل أصل لغوي وهو قوهلم      : والثاين
ي يصعب جتاهله هو أن اللفظة إذا تدووِلت يف اللسان العريب وكثرت اشتقاقاا              ، وامليزان الذ   )١٦١١(جار

  .فيه بعد أن تكون لغة خاصة بقبيلة بعينها 

 فهي عند أيب عبيد بطانة بلغة هذيل بينما أمهل ابن           )١٦١٢()وليجة(ومن هذه املواضع أيضاً ، كلمة       
 ، أي الدخيلة ، وهي الفَعلة اليت خيفيهـا فاعلـها ،             فعيلة مبعىن مفعولة  "عاشور اعتبارها لغة وإمنا جعلها      

ما يشمل اخلديعة وإغراء العـدو      : فكأنه يوجلها ، أي يدخلها يف مكمن حبيث ال تظهر ، واملراد ا هنا               
باملسلمني، وما يشمل اختاذ أولياء من أعداء اإلسالم يخلص إليهم ويفضى إليهم بـسر املـسلمني، ألن                 

  .)١٦١٣("ياق النفي يعم سائر أفرادهايف س) وليجة(تنكري 

ونص ابن عاشور هذا هو اختصار ودمج ملا ذكره أبو حيان يف تفسريه للوليجة وهو دال علـى أن                   
املفسرين يرون يف الوليجة لفظة عربية عامة ال تنحاز لقبيلة بعينها ، ولعل من الدليل على ذلـك كثـرة                    

علـى  ) اتلج(مبعىن دخل مث    ) ولوجاً(ومصدرها  ) وجل(أصوهلا وفروعها يف لسان العرب ابتداًء من فعلها         
، وعموماً فإن دقة العزو إىل اللغات عند املتقدمني         ) ١٦١٤(كما يف معاجم اللغة   ... افتعل والوجلة والواجلة    

أمحـد علـم    . مل تكن بالدرجة اليت يطمئن إليها متام االطمئنان ، ورمبا كانت النتائج اليت توصل إليها د               
ن خالل مقارنته لكتابني فقط من كتب هذا الفن   مؤكـدة هلـذا املعـىن إذ سـجل                    الدين اجلندي م  

   .)١٦١٥("املتناقضات بني الرسالتني حىت بلغت أكثر من مخسة وعشرين خالفاً"

            

אאאF٤L٢٢٨E 

אאF١٨٥Eאאאא–K–١L
١٤١٥ JF٤٦E 

אאF١٠L١٣٩E 

אאאF٢٠٩EאF٢L٤٠٠E 

אאאאF١٤١Eאאאאא،
אאK 



٣١٩ 

ومثة مواضع زاد فيها ابن عاشور معلومات عن اللغات مل ترد يف رسالة أيب عبيد ، وذلك إما بـأن                    
ذا املوضع ، أو أن يكون تعرض له وذكر فيه لغة فزاد ابـن عاشـور                يكون أبو عبيد مل يتعرض أصالً هل      

اليت أمهلها أبو عبيد يف حني ذكـر ابـن          ) الوتر  ( كلمة  : عليها عزواً إىل قبائل أخرى فمن أمثلة األول         
 ، والثانية   )١٦١٦("وهي لغة قريش وأهل احلجاز      "عاشور فيها لغتني بناًء على القراءتني فاألوىل بفتح الواو          

 وهـم أهـل العاليـة       وهي لغة متيم وبكر بن سعد بن بكر وهم بنو سعد أظــآر النيب              "سرها  بك
")١٦١٧ (.  

) كنود(وأما أمثلة الثاين فهي كثرية إال أننا جنتزىء ذا املثال ألنه له داللته اليت سنوضحها ، فكلمة                
اشور يعطينا معلومات جديدة     ، إال أن ابن ع     )١٦١٨(ذكر معناها أبو عبيد على أنه الكفور للنعم بلغة كنانة         

يف لغة مضر وربيعة الكفور بالنعمة ، وبلغة كنانة البخيل ويف           "وخمالفة متاماً ملا ذكره أبو عبيد ، فمعناها         
  :، وهناك بعض املالحظات أدت إليها املقارنة هنا )١٦١٩("لغة كنده وحضرموت العاصي 

ة هي كنانة بينما تعددت القبائل واملعـاين        أن أبا عبيد جزم مبعىن واحد وعزاه لقبيلة واحد         : األوىل
  .عند ابن عاشور 

ال ندري مدى الدقة يف العزو إىل كنانة ، فكنانة املشهور منها قبيلتان ؛ إحدامها قحطانية                 : الثانية
والثانية عدنانية، فأما القحطانية فهم بنو كنانة بن بكر بن عوف بن عذرة، ينتهي نسبهم إىل قضاعة من                  

أما العدنانية فهم بنو كنانة بن خزمية بن مدركة من العدنانييـن ، لكن يف هـذا املوضـع                  قحطان ، و  
البخيل ، وهذا يرجح أا كنانـة العدنانيـة ألن   : إىل مالك بن كنانة مبعىن    ) ١٦٢٠(بالذات عزاه املاوردي  

  .) ١٦٢١(مالك بن كنانة بطن من بطوا

            

אאF٣٠L٣١٥E 

אא،אאאאאאF٢L٤٠٠E 

אאF٦٦١E 
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٣٢٠ 

وربيعة ، وإليهما عزاه الكليب كما نقل املاوردي        أن ابن عاشور عزا معىن الكفور إىل مضر          : الثالثة
 ، ومضر وربيعة مها جل العرب العدنانية ، فدل ذلك على استثناء بين مالك بن كنانة منهم يف                   )١٦٢٢(عنه

  .داللة اللفظة على البخل 

نسب ابن عاشور داللة العاصي يف هذا اللفظة إىل كندة وحضرموت ، وهو اختيار حيىي                : الرابعة
 كما عزاه املاوردي له ، وهذا يدل على أن داللة العاصي داللة قحطانية ألن كندة من أعظـم                   بن سالم 

 ، إال أن عطف كندة على حضرموت واعتبارمها اثنتني ال حاجة إليه ألن كنـدة   )١٦٢٣(القبائل القحطانية 
  .قبيلة سكنت حضرموت فاللغة باعتبار املكان حضرمية وباعتبار القبيلة كندية 

أن هذه الدالالت املتفرعة للكلمة كنود جتتمع يف مجلتها على داللة مشتركة هي قسوة               : اخلامسة
 الذي يتفرع منه كفر النعمة ومن مظاهره املعصية والبخل وهذا من إعجـاز              القلب والبعد عن اهللا     

  .القرآن الكرمي وعلو قدمه يف البالغة 

يف عزوه للغات أو حكمه عليهـا، وإمنـا         ولعله مما سبق يتضح أن ابن عاشور ال يقلد أحداً بعينه            
جيعلها إحدى املعارف اليت ختضع ملعايري النقد عند املفسّر وتشكل مع غريمها تكامليـة األدوات الـيت                 
يستخدمها يف تفسريه، ومن مث وجدناه ال يكتفي يف مواضع عديدة مبجرد عزو اللغة إىل قبيلة من القبائل                  

ضعيفة ويوازن بينها وبني غريها أحياناً أخرى وهو سلوك ينيبء عن شخصيته            وإمنا ينتقد اللغة أحياناً بأا      
العلمية ووعيه بآلية التفسري ، ولو تأملنا النص التايل البن عاشور يف سياق كالمه على قراءتني مشهورتني              

ٌر ولكُلِّ قَْومٍ    إِنما أَنت منذ...    :عنـد قوله تعاىل  : يتضح لنا بعض مسات نظرته املميزة للغات إذ يقول        
اده)بدون ياء يف آخره يف حاليت الوصل والوقف، أما يف الوصل فاللتقـاء             ) هاد(وقرأ اجلمهور   " )١٦٢٤

الساكنني سكون الياء وسكون التنوين الذي جيب النطق به يف حالة الوصل، وأما يف حالة الوقف فتبعـاً                  
وقرأه ابن كثري يف الوصل مثـل اجلمهـور،         حلالة الوصل ، وهو لغة فصيحة وفيه متابعة رسم املصحف           

  .)١٦٢٥("وقرأه بإثبات الياء يف الوقف لزوال موجب حذف الياء وهو لغة صحيحة

            

אאאF٦L٣٢٥E 

אאאאF٣L٩٩٨E 

אW٧ 

אאF١٣L٩٦E،אאאאאאF٢L٢٩٧E 



٣٢١ 

وصف قراءة اجلمهور بأا لغـة      ) هاد(املتأمل هلذا النص يالحظ أنه بعد ذكره القراءتني يف كلمة           
 ألا األقـيس فهـي موافقـة        فصيحة ، وعضدها مبتابعتها رسم املصحف ولعل وصفه إياها بالفصاحة         

 ، ومن مثـة     )١٦٢٦(للقاعدة الصرفية أيضاً وهي قاعدة حذف الياء من االسم املنقوص النكرة إذا مل يضف             
فهي األشيع إذ قرأ ا مجهور القراء ، أما القراءة الثانية ، فعضدها بأا أثبتت الياء يف حالة الوقف لزوال                    

  .موجب حذفها ومن مث فهي لغة صحيحة 

ال شك أن صحة اللغة تفيد قبوهلا إال أن فصاحتها تفيد ارتقاءها وعلوها والتمييز بـني اللغـات                  و
) رضي(جمرى  ) عثي(وتلقيبها بناًء على ذلك متعدد املواضع عنده فهناك اللغة األفصح مثل إجراء الفعل              

سند إىل واو اجلماعة إشارة إىل      فهي اللغة األفصح عنده ألن القرآن نطق ا ففتح ثاء الفعل يف املضارع امل             
 وهذه  )١٦٢٧("لغة دون األوىل  "األلف احملذوفة ، أما اللغة الثانية وهي إجراؤه جمرى املعتل بالواو فهي عنده              

  . ، تدل على اهتمامه بتمييزها وبيان مراتبها ودرجاا )١٦٢٨(األلقاب متكررة

ريقته املعهودة من وضوح الشخصية     لقد جرى ابن عاشور إذاً يف عزوه للغات وتصنيفه إياها على ط           
العلمية واالعتداد بإدراكه القوي ، ومن مث فيمكن القول بأن طريقته يف نسبة هذه اللغات تتدرج ما بني                  

  :التأكيد والتمريض كما يلي 

 نسبة مؤكدة وهي املواضع اليت نسب فيها اللغات إىل القبائل بصورة قاطعة توحي بأنه اختارها                -١
  .)١٦٢٩("اسم للربد القوي يف لغة احلجاز : " ه عن الزمهرير إنه وارتضاها كقول

معناها  رجــع بلغـة      ) نكص( نسبة صرح بنقلها عن غريه كنقله عن مؤرج السدوسي أن            -٢
   .)١٦٣١( وكذلك نقله عن ثعلب أن الزمهرير اسم للقمر يف لغة طيء)١٦٣٠(سليم

            

א–אא–١Lא١٤١٧ JF١L١٤٨E 
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٣٢٢ 

املواطن اليت ال يردون فيها املعىن       نسبة بصيغة التمريض وهي طريقة مشهورة عند املصنفني يف           -٣
، فمن ذلك عند ابن عاشور ما ارتـضاه مـن           ) قيل(مع عدم ميلهم إليه وغالباً ما يعرب عن ذلك بكلمة           

بأنه اهلالك إال  أنه ورد مبعىن الفساد بلغة األزد ، وملا كان هذا املعىن متأخراً عنده مـن                   ) البوار(تفسري  
   .)١٦٣٢("البوار الفساد يف لغة األزد : وقيل : " عىن العام عبر عنه بقولــه حيث املرتلة واالتساق مع امل

 رد النسبة أو استبعادها ، وغالباً ما يكون ذلك حينما جيد أن هذه الداللة تتعارض مع الداللة                  -٤
 علـى لـسان قـوم    قوله تعاىلالعامة لآلية تعارضاً واضحاً ، ولعل من أظهر األمثلة على ذلك تفسريه ل        

 إذ هو خيتـار أـم عـدوه        )١٦٣٣(... وإِنا لَنراك فينا ضعيفًا ولَْوالَ رْهطُك لَرجْمناك...       : عيب  ش
  أي غري ذي قوة وال منعة ، فاملراد الضعف عن املدافعة إذا " ضعيفاً 

ه من فساد    ونسبة ذلك إىل لغة محري ويعد      )١٦٣٥( وهلذا يرد تفسري الضعيف بفاقد البصر      )١٦٣٤("راموا أذاه 
 كان  مل يعرف من األثر وال من كتب األولني ما فيه أن شعيباً             "التفاسري ، ويعتمد يف ذلك على أنه        

) فينا(ألن  "  ، وقد سبقه برد هذا التفسري جار اهللا الزخمشري إال أنه أيد اعتراضه مببىن اآلية                 )١٦٣٦("أعمى  
 يكن كالماً ؟ ألن األعمى أعمى فيهم ويف غريهـم           إنا لنراك فينا أعمى مل    : يأباه ؛ أال ترى أنه لو قيل        

")١٦٣٧(.  

وعموماً فرد التفسري ال يعين رد استخدام اللفظة بصورة جمازية عند احلمرييني يف معـىن العمـى ،                  
 )١٦٣٨(ولكن مؤداه أن هذه اللفظة مل جتر يف اآلية على طريقة احلمرييني ، وقد عزاه النحاس إىل لغة محري                  

.  
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  قبائل العرب اليت وردت نسبة بعض اللغات إليها يف التحرير والتنوير ويف حماولة لترتيب 

  : مجعت املواطن اليت ذُكرت فيها هذه القبائل وما نسب إليها من لغات مث رتبتها بطريقتني 

ترتيب حبسب القبائل ، وهو يعتمد على إحصاء للمواطن اليت ذكرت فيها لغـات هـذه                 : األوىل
ملواضع اليت ذكرت فيها لغاا ، مع ذكر بعض األمثلة، واحلرص على تسجيل             القبائل مرتبة حسب عدد ا    

  .كل املواضع يف احلاشية 

ترتيب معجمي لأللفاظ اليت ذكرت هلا دالالت عند بعض قبائل العرب مرتبـة حـسب                : الثانية
  .اجلذر اللغوي ، حبيث تشكل معجماً للغات العرب يف التحرير والتنوير 

ا إىل أن اللغويني القدامى نسبوا اللغة أحياناً إىل قبيلتها وأحياناً موطنها، وقـد              وينبغي أن يشار هن   
 ، كمـا أـم      )١٦٣٩(تعرض البحث هلذا األمر حني عرض لنسبة إحدى اللغات إىل كندة وحضرموت           

ينسبون اللغة أحياناً إىل جنسها األعلى وأحياناً إىل نوعها األدىن كنسبتهم بعـض اللغـات إىل العاليـة                  
ضها إىل متيم مع أن العالية جنساً يضم متيماً وغريها وكذلك يف نسبتهم إىل مـضر أو إىل بطـوم                    وبع

املختلفة وقد أملح البحث إىل هذا حني عرض لتصرف ابن عاشور يف النسبة إىل القبائل بقريب من هذه                  
 ابن عاشور هلـذه  الطريقة ومن مث سيحافظ منهج تصنيف اللغات يف كلتا الطريقتني السابقتني على نسبة        

اللغات بدون حماولة لرد األنواع إىل أجناسها ، فسيفصل بني قريش وأهل احلجاز وجيعل كـالً منـهما                  
قائما بذاته على الرغم من أن القرشيني جزء من أهل احلجاز ، وذلك حمافظة على طريقة ابن عاشور يف                   

  .العزو وأمانة يف النقل عنه 

  :  ذكرت عنها اللغات يف التحرير والتنوير تصنيف قبائل العرب اليت : أوالً

  :  أهل احلجاز -١

            

אאאF٣٠L٥٠٢E 



٣٢٤ 

 وتتميـز هـذه     )١٦٤٠()٤١(وهم أكثر من عزا إليهم ابن عاشور يف تفسريه إذ بلغ عدد املواضـع               
ومـن يـشاققِ    : قوله تعـاىل  املواضع بذكر ميزات ختص لغة أهل احلجاز مثل فك اإلدغام كما يف             

قولـه   وكذلك إثبات ياء الضمري يف مثـل         )١٦٤٢("الفك لغة احلجاز     " يقرر أن ...  )١٦٤١(...الرسولَ
إثبات الياء يف الوصل والوقف جرى على لغة أهل احلجـاز           "  إذ يقرر أن     )١٦٤٣( فَاْرهبون.. : تعاىل

 ومـن   )١٦٤٥(..فَهلْ عسْيتْم إِن تولَّْيتمْ   : قوله تعاىل  وكذلك إسناد الفعل عسى إىل الضمري يف         )١٦٤٤("
   .)١٦٤٦("لغة أهل احلجاز "وف أن العرب تسنده إىل االسم الظاهر ، أما اتصاله بالضمري فهواملعر

  

  :  متيم -٢

 تسجل بعض خصائص هذه اللغة كاإلدغام       )١٦٤٧(موضعاً) ٢٤(وقد ذكروا منسوبة إليهم لغام يف       
ا نسب الفـك    ورد الفك واإلدغام، وكم   ) حيادد(يف احلرفني املتماثلني خبالف أهل احلجاز ، ففي كلمة          

فقد نسب  ) عليهم  (  ، وكذلك ضم هاء الضمري يف        )١٦٤٨(إىل لغة أهل احلجاز نسب اإلدغام إىل لغة متيم        
   .)١٦٥٠("وذلك ثقيل"  ، ووصفها بالثقل ألن الضم جاء بعد الياء )١٦٤٩(هذه اللغة إىل متيم 

            

אאאF١L١٩٠FE١L١٨٧FE١L٥١٩FE١L٦٢٠FE١L٦٢٤FE١L٧١٥FE٣L٨FE٣L١٠٣FE٤L١٤٣FE٤L١٨٢FE٤L٢٢١FE٦L٢٣٥E
F٧L٢٦١FE٧L٤٠٠FE٨L١٥٣FE١٠L٢٤٦FE١٠L٢٦٤FE١٣L٨٧FE١٣L٢٣٨FE١٤L١٥٤FE١٦L٢٥٠FE١٦L٢٩٣FE٢١L٢٩٤FE٢٢L٢١٦FE٢٢L١٠E
F٢٢L١٦٩FE٢٣L٧٧FE٢٦L٢٦٦FE٢٧L٩٧FE٢٨L٢١٩FE٢٩L٢٠٠FE٢٩L٣٨٩FE٢٩L٢٧٠FE٣٠L١٩١FE٣٠L١٩٩FE٣٠L٢٦٢FE٣٠L٣١٥FE٣٠L٤٨٤KE 

אW١١٥ 

אאF٢٨L٧٥E 

אW٤٠ 

אאF١L٤٥٧E 

W٢٢ 

אאF٢٦L١١٢E 

אאאF١L١٥٨FE١L٦٢٠FE١L٢٥١FE٣L٨FE٣L١٠٣FE٤L٢٢١FE٨L١٥٣FE١٠L٢٦٤EF١٠L٢٥٩FE١٢L١٦٦FE١٣L٨٧E
F١٥L٣٤٤FE١٦L٢٣٥FE١٦L٢٥٠FE٢٠L١١٥FE٢١L١٢٧FE٢١L١٧٨FE٢٢L٢١٦FE٢٥L٢٥٩FE٢٦L١١٢FE٢٧L٣٠٢FE٣٠L٣١٥E٠ 

אאאF١٠L٢٤٦E 

אאאF١L٢٠٠E 



٣٢٥ 

  :  قريش -٣

 املالمح اليت نلمحهـا يف       ، ولعل من أهم    )١٦٥١(موضعاً) ١٤(ووردت عنده منسوباً إليها لغاا يف       
بالصاد ، خالفاً لقبائل مثل بين القني وكلب وغريهم         ) الصراط(هذه اللغة من خالل التفسري أم ينطقون        

، وقد نسب هذا النطق إىل قريش يف تفسريه لسورة الفاحتة عند تعليله لكتابتها يف املصاحف بالصاد مع                  
لصحابة كتبوها بالصاد تنبيهاً على األفصح فيهـا ألـم          ا" قراءة بعض القراء هلا بالسني ، وذلك ألن         

 ، ومن الالفت للنظر أن ينسب ابن عاشور إىل قريش لغة اهلمز يف مواطن مثل                )١٦٥٢("يكتبون بلغة قريش  
  :  ، وذلك راجع إىل أحد أمرين )١٦٥٤( على أن املشهور هو أن قريشاً ال مز)١٦٥٣()مؤصدة(

  أن " ق اهلمز عند أهل احلجاز إذ ينقل سيبويـه أن هناك حروفاً ورد فيها حتقي : األول

   ، وقد نسب ابن عاشور اهلمز ١٦٥٥"قوماً من أهل احلجاز من أهل التحقيق حيققون نيبء وبريئة

   .)١٦٥٦(إىل لغة أهل احلجاز نسبة مؤكدة) الربيئة(يف 

 ال  )١٦٥٨("اهلمز لغة قـريش   " ، فقوهلم    )١٦٥٧(أغلقته: أصدت الباب أي    : أن قريشاً تقول     : الثاين
حيمل على أن قريشاً حققت ما سهله غريها من اهلمز ؛ ألا هنا استعملت اهلمزة بدالً عن الواو يف أول                    

فهم ال يسهلون مـا     ) باهلمزة(أصدته  : وقريش تقول   ) بالواو(وصدت الباب   : الفعل فإن غريها يقولون     
يقاً يف مقابل التسهيل وإمنا هي      حققته قريش وإمنا هذه واو أصلية وهذه مهزة أصلية ، فليست اهلمزة حتق            

  .صوت قائم بذاته يف مقابل الواو 

                                    

אא 

אאF١L٢٠٠FE٤L٩٩FE٨L٢L١٢٨FE١١L٤٣FE٢١L١٢٧FE٢١L١٧٨FE٢١L٢٥٦EF٢٨L١٢١FE٢٩L١٥٤FE٣٠L٣١٥FE٣٠L٥٦٨E٠ 

אאF١L١٩٠E 

אאאF٣٠L٣٦٣E 

אאF٣٩E 

אF٣L٥٥٥E 

אאאF٣٠L٤٨٤E 
אאאאWאאא،אF٢٠L٤٩٤E 
אאF٣٠L٣٦٣E 



٣٢٦ 

  :  أهل اليمن -٤

 ، ويالحظ أن اللغة العربية ورثت عن لغـة          )١٦٥٩(مواضع) ٨(وورد عنده منسوباً إليهم لغام يف       
راء أن  إذ ينقل ابن عاشور عن الف     ) فعال(أهل اليمن بعض الصيغ يف املصدر أو املبالغة ففي املصدر صيغة            

مثل كُبار اليت نقل عـن      ) فُعال( وكذلك صيغة املبالغة     )١٦٦٠("من اللغة اليمنية    ) " كذَّابا(أصل املصدر   
 كما ورثت بعض دالالت األلفاظ اليت متيزت ا عن          )١٦٦٢("هي لغة ميانية    : " قوله   )١٦٦١(عيسى ابن عمر  

  .)١٦٦٣(غريها ، مثل داللة القضاء على معىن الفتح

  :  هذيل -٥

 ولعل من مميزات هذه اللغة كما يظهر مـن          )١٦٦٤(مواضع) ٩(نده منسوباً إليها لغاا يف      ووردت ع 
الـضمري يف الوقـف والوصـل كمـا يف          ) ياء(بعض األمثلة امليل إىل التخفيف يظهر ذلك يف حذفهم          

 ...: قوله تعـاىل   وكذلك يف الوجه الذي اقترحه ابن عاشور يف          )١٦٦٦()إذا دعان (و)١٦٦٥()فارهبون(
أن يكون الذي هنا أصله الذين فخفف حبـذف النـون         " إذ أجاز    )١٦٦٧(..  كَالَّذي خاضواْ    وخْضتْم

            

אאאF٣L١٨FE٢٢L١٦٩FE١٥L١٤٧FE٢٣L١٢٢FE٢٩L٣٤٨E 
אאF٣٠L٤٠E 

אW،אאא،אאאאW
،١٤٩KאאF٢L٢٣٨E 

אאF٢٩L٢٠٧E 

אאF١L٥٧٠E 
אאאF١L٣٦٢FE١L٤٥٧FE٢L١٧٩FE١٠L٢٥٩FE١٠L١٦٦FE١٢L١٦٦FE١٤L١٦٧EF٢٩L٢٠٠EK 
אאF١L٤٥٧E 

אאאF٢L١٧٩E 

אW٦٩ 



٣٢٧ 

 )١٦٦٩(... والْملَـك علَـى أَْرجائهـا     : قوله تعاىل  ومن أمثلة تلك املواضع      )١٦٦٨("على لغة هذيل    
   .)١٦٧٠("النواحي بلغة هذيل: واألرجاء "

  :  قيس -٦

 خالهلا أا تشترك مع متيم يف بعض الظواهر مثـل            ويالحظ من  )١٦٧١(مواضع) ٧(وجاء ذكرها يف    
 كمـا يتميـزون بإمشـام       )١٦٧٣()ذانك( ، وتشديد النون يف قوهلم       )١٦٧٢()عليهم(ضم هاء الضمري يف     

   .)١٦٧٤(فيجعلوا بني الصاد والزاي) الصراط(سني

  :  أهل جند -٧

ة كقيس ومتيم مـن      وتظهر يف لغتهم الظواهر اليت متيز القبائل النجدي        )١٦٧٥(مواضع) ٦(وجاءت يف   
على التخفيف، وهو حذف شائع يف      "امليل إىل التخفُّف ، ومن أمثلة ذلك حذفهم ياء الضمري بعد الفعل             

  .)١٦٧٦("االستعمال الفصيح وهو لغة أهل جند

  :  محري -٨

 ومن أمثلة ذلك استعماهلم اخلُلْد واخلَلَد يف معىن القرط وقد           )١٦٧٧(مواضع) ٤(وقد وردت لغتها يف     
  .)١٦٧٨( عاشور استئناساً ال اعتماداً ذكرها ابن

            

אאF١٠L٢٥٩E 

אW١٧ 

אאF٢٩L١٢٧E 

אאאF١L١٩٠FE١L٢٠٠FE١L٦٢٠FE٧L٤٠٠FE١٣L٨٧FE٢٠L١١٥FE٣٠L١٩١E 

אאאF١L٢٠٠E 
אאאF٢٠L١١٥E 
אאאF١L١٩٠E 
אאאF١L٦٢٠FE١٣L٢٣٨FE١٦L٢٥٠FE٢٣L٧٧FE٢٣L١١٨FE٢٥L١٩٢KE 

אאF٢٣L١١٨E 
אאאF١٢L١٤٩FE٢٣L٢٦٥FE٢٧L٢٩٣FE٢٩L٣٩٧KE 

אאאF٢٧L٢٩٣E 



٣٢٨ 

  

  :  بنو أسد -٩

وقَالُوا يا أَيُّهـا    : من قوله تعاىل    ) اأَيُّه( منها ضمهم اهلاء يف      )١٦٧٩(مواضع) ٤(ووردت لغتهم يف    
" لوصـل   فقراءة ابن عامر بضم اهلاء يف ا       )١٦٨٠(الساحر اْدع لَنا ربك بِما عهِد عندك إِننا لَمْهتدونَ          

   .)١٦٨١("وهو لغة بين أسد 

  :  كنانة -١٠

 منها املوضع الذي تعد فيه لغتها وجهاً قوياً من وجوه إعـراب             )١٦٨٢(مواضع) ٣(وردت لغتها يف    
جيعلون عالمة إعراب   "  وهي قراءة اجلمهور وهم      )١٦٨٣(... قَالُوا إِنْ هذَان لَساحران      : قوله تعاىل 

لغة مـشهورة يف األدب     "  ، وقد وصفها ابن عاشور بأا        )١٦٨٤("ب كلها املثىن األلف يف أحوال اإلعرا    
   .)١٦٨٥("العريب وهلا شواهد كثرية 

  :  أهل العالية -١١

 والَ يْدخلُونَ الْجنةَ حتى يلج الْجملُ        ...: قوله تعاىل ووردت لغتهم يف موضعني ، ومثاهلا عند        
    اطيالْخ مي سف ...)اخلرق الذي يف اإلبرة ، إذ نسب إىل أهل العالية ضم السني فيـه               :والسم    )١٦٨٦ 
  . ويف لغة قريش تفتح )١٦٨٧(خالفاً للقرشيني

            

אאאF١L١٧٣FE٣L١٠٣FE٢٦L٢٦٦FE٢٥L٢٧٧E٠ 

אW٤٩ 

אאאF٢٥L٢٢٧E 
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W٦٣ 

אאF١٦L٢٥٣E 

אא 

אאW٤٠ 
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٣٢٩ 

  :  طيء -١٢

قولـه  ووردت لغتهم يف موضعني أحدمها هذا املوضع الذي أورده عن ثعلب واعتربه وجهاً لفهم               
الزمهرير اسم للقمـر يف لغـة طـيء         " وهو أن    )١٦٨٨( لَا يرْونَ فيها شْمسا ولَا زْمهرِيرا     ...: تعاىل

")١٦٨٩(.   

١٣-يل قَ بنو ع :  

وحـراٌم        :قوله تعاىل ووردت لغتهم يف موضعني أحدمها هذا املوضع الذي اعتمد عليه يف توجيه             
:  ال أفعل مبرتلـة      حرام اهللا :  فقد نقل أن يف لغة العقيليني        )١٦٩٠( علَى قَْرية أَْهلَكْناها أَنهْم لَا يْرجِعونَ     

وحراٌم علَى قَْرية أَْهلَكْناها أَنهْم لَا      : قوله تعاىل فيتأتى على هذا وجه ثالث يف تفسري        " ميني اهللا ال أفعل     
   .)١٦٩١(" أي وميني منا على قرية  يْرجِعونَ

  :  مضر -١٤

قولـه  ى تأويل معىن الرجاء يف      وقد نسب إليها لغتها يف موضعني ، أحدمها املوضع الذي استشهد به عل            
 وصرفه عن معناه املتعارف إىل معىن املباالة ناقالً عن قطرب           )١٦٩٢(ا لَكُْم لَا تْرجونَ للَّه وقَارا     م: تعاىل

  .)١٦٩٣("مل أبال:مل أرج أي:يقولون"أا لغة ملضر وبعض قبائل احلجاز، 

  :  مضر السفلى -١٥

أحدمها فقد جرت لغتهم فيه جمرى اللغة الفصحى وقُريء ـا           وقد نسب إليها لغتها يف موضعني ، أما         
قرأ ابن كثري وابن عامر وأبو عمرو وعاصـم وأبـو           " بضم امليم فيها وا      ) متُّم: ( القرآن وهو قوهلم    

            

אW١٣ 

אאF٢٩L٣٨٩EאF٢٢L٣٤٤E 

אW٩٥ 

אאF١٧L١٤٦EאF٢٨L٢١٩E 
W١٣ 
אאF٢٩L٢٠٠EאF٣٠L٥٠٢E 



٣٣٠ 

 ، وأما الثاين فجرت فيه جمرى اللغة األدىن وهو بناؤهم ظروف الزمان على الفتح               )١٦٩٤("جعفر ويعقوب   
) ال  (األفصح يف هذه األزمان وحنوه إذا أضيف إىل مجلة مفتتحة بــ             " ابن عاشور أن     مطلقاً ، إذ يرى   

   .)١٦٩٥("النافية أن يكون معرباً وهو لغة مضر العليا ، وأما مضر السفلى فهم يبنونه على الفتح دائماً 

  :  مضر العليا -١٦

 مـضر العليـا هـي       وقد نسب إليها لغتها يف موضع واحد هو املوضع السابق الذي عد فيـه لغـة               
  .)١٦٩٦(األفصح

  

  :  ربيعة وكندة وحضرموت -١٩،١٨،١٧

يف سـورة   ) الكنـود (وقد نسب إىل كل منهم اللغة يف موضع واحد ذكر فيه اختالفهم يف داللة               
وقد سبق  ) ١٦٩٧(العاديات فهو يف لغة ربيعة مبعىن الكفور بالنعمة ويف لغة كندة وحضرموت مبعىن العاصي             

   .)١٦٩٨(در هذا املبحثحتليل هذا املوضع يف ص

  :  عك وعكل -٢١،٢٠

وقد نسب إليها اللغة يف موضع واحد وهو تفسريه حلرف الطاء واهلاء يف أول سورة طه فقد نسبها                  
بصيغيت التمريض والشك كأنه يريد أن يربأ من تبعة هذه النسبة ، وميكن استخالص ثالثة وجوه للشك                 

  : من سياق عبارة ابن عاشور وهي 

   هي أصلها حبشية وتكلمت ا إحدى هاتني القبيلتني ؟هل : األوىل

  هل املتكلم ا عك أو عكل ؟ : الثانية

  )١٦٩٩(هل معناها يا إنسان أو يا رجل أو حبييب ؟ : الثالثة

            

אאF٤L١٤٣EאאאאאאF٢L٢٤٣E 
אאF٢٩L٤٤٠EWאzא W٣٥x 
אאא 

אאאF٣٠L٥٠٢E 

F٣٠١E 



٣٣١ 

وهذا يشري إىل أنه مل يعتمد هذه النسبة خباصة وأنه قطع أوالً بداللة هذه األحرف مث جعـل هـذا                    
  .صورة اليت ذكرتالكالم يف آخر تفسريه هلا بال

  :  بكر بن سعد -٢٢

 )١٧٠٠(وهي قراءة الكسر  ) الوتر(وقد نسب إليها اللغة يف موضع واحد توجيهاً إلحدى القراءتني يف            
.  

  :  بلحارث بن كعب -٢٣

وهي قراءة اجلمهـور    ) إن هذان لساحران    (وقد نسب إليها اللغة يف موضع واحد يف توجيه قراءة           
  . املوضع عند التمثيل للغة كنانة  وقد مرت اإلشارة إىل هذا)١٧٠١(

  

  :  سعد بن بكر -٢٤

وهـي قـراءة    ) عليهم  (وقد جاءت نسبة اللغة إليهم يف موضع واحد ، وهو كسر هاء الضمري يف               
   .)١٧٠٢(اجلمهور 

  :  عذرة وكلب وبنو القني -٢٧،٢٦،٢٥

صة نقالً عـن    زاياً خال ) السراط(وقد نسب إليهم اللغة يف موضع واحد وهو قلب السني يف كلمة             
  .)١٧٠٣("وهي لغة عذرة وكلب وبين القني ، وهي مرجوحة ومل يقرأ ا:"القرطيب ، قال

  :  سليم -٢٨

                                    

אאאF١٦L١٨٣E 

אאאF٣٠L٣١٥E 

אאאF١٦L٢٥٣E 

אאאF١L٢٠٠E 

אאF١L١٩٠EאאאF١L١٩٢E 



٣٣٢ 

رجع بلغـة   : نكص  "وقد جاءت نسبة اللغة إليهم يف موضع واحد نقالً عن مؤرج السدوسي أن              
   .)١٧٠٤("سليم

  :  ضبة -٢٩

) قيماً(لياء يف موضع الواو يف تفسري قراءة        أشار إىل لغتهم يف موضع واحد متثيالً لشذوذ اإلعالل با         
 إذ  )١٧٠٥(... والَ تْؤتواْ السُّفَهاء أَْموالَكُم الَّتي جعلَ اللّه لَكُْم قيامـاً واْرزقُـوهْم              : قوله تعاىل يف  

ل يف لغـة    إال أنه أعلَّ بالياء شذوذاً كما شذ جياد يف جواد وكما شذ طيا            " ألا واوية   ) قوم  ( قياسها  
   .)١٧٠٦("ضبة يف مجع طويل

  :  عرب ما بني النهرين -٣٠

إىل ) الصايبء أو الصابئة  (عازياً أصل كلمة     ) الصابئني(وقد ذكرهم يف موضع واحد يف معىن كلمة         
لفظ قدمي من لغة عربية أو سامية قدمية هي لغة عرب ما بني النهرين مـن                " هؤالء العرب القدماء ، فهو      

  .د بىن ذلك على قراءاته التارخيية واحلضارية املتعلقة ذه الطائفة وموطنها وق . )١٧٠٧("العراق 

  

  :  خزاعة -٣١

مل أبال  : مل أرج أي    : يقولون  "ذكرها يف موضع واحد ونسب إليها لغةً تعطي الرجاء معىن املباالة            
  . وقد سبق التفصيل يف ذلك عند لغة مضر )١٧٠٨("

  : هبيل و هوازن وبنو -٣٣،٣٢

 أَفَلَْم يْيـأَسِ الَّـذين...       : قوله تعاىل ما لغةً جتعل داللة يئس مبعىن علم وذلك يف تفسري           عزا إليه 
 وقد ساق هذا العزو مساق التمريض والـشك         )١٧٠٩(... آمنواْ أَن لَّْو يشاء اللّه لَهدى الناس جميعا         

            

אאF١٠L٣٦E 

אW٥ 

אאF٤L٢٣٥E 

אאF١L٥٣٣E 

אאF٢٩L٢٠٠E 
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 مزيد تفصيل هلذا املوضع يف املبحث        وسيأيت )١٧١٠("وليس هناك ما يلجيء إىل هذا     : " وعقب عليه بقوله    
  .القادم 

  :  أزد عمان -٣٤

 ربنا افْتْح بْيننا وبْين قَْومنا بِـالْحق...        : قوله تعاىل وقد ذكر لغتها يف موضع واحد عند تفسري         
  نيحالْفَات ْيرخ أَنتو  )د حبـث هلـذا      وسيأيت مزي  )١٧١٢( إذ تعطي هذه اللغة الفتح داللة القضاء       )١٧١١

  .املوضع عند ابن عاشور يف املبحث القادم 

  :  سفلى معد -٣٥

اللغة الفـصحى   "على هدايا ووصفها بأا     ) هدية(ذكر لغتهم يف موضع واحد حني تعرض جلمع         
")١٧١٣(.  

  :  عليا معد -٣٦

 اليت  بقلب اهلمزة ) "هداوى(على  " اهلدية"وقد ذكر لغتهم يف نفس املوضع السابق إال أم جيمعون           
  ، ويالحظ أنه وقع يف طبعة التفسري نسبة هذه اللغة إىل سفلى معد وهو سهو أو                  )١٧١٤("بني األلفني واواً  

  : سبق قلم ألمرين 

  . أنه سبق له نسبة مجعها على هدايا إىل سفلى معد كما سبقت اإلشارة -١

  .)١٧١٥("هلدايااهلداوى لغة عليا معد وسفالها ا: :  أن ابن منظور نقل عن أيب زيد قوله -٢

                                    

אW٣١ 

אאF١٣L١٤٥E 

אאW٨٩ 

אאאF٩L١١E 

אאF١٩L٢٦٧E 

אאFאW،א،אE
אאאFK١٩L٢٦٧E 

אF١٥L٣٥٧ J٣٥٨E 
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  :  امة -٣٧

 )١٧١٦(.. بِما عاهد علَْيـه اللَّـه       ومْن أَْوفَى  ...: قوله تعاىل ذكرها يف موضع واحد عند تفسري       
:" مبعىن وىف دون عامة العرب الذين يستخدمونه غري مهموز ، قال          )  أَْوفَى(وهو أم يستخدمون الفعل     
  .إىل لغة امة إشارة ) ١٧١٧(ومل جتيء يف القرآن إال األوىل

  :  بنو يربوع وبنو عجل -٣٩،٣٨

 قوله تعـاىل  ذكر لغتها يف موضع واحد وهو إثبات كسر ياء ضمري املتكلم إذا سبقتها ياء يف مثل                 
 بكسر الياء وهي قراءة محزة      )١٧١٨(... بِمْصرِخي  ما أَناْ بِمْصرِخكُْم وما أَنتمْ     ...: على لسان إبليس    

   .)١٧١٩(وخلف

حظ أن نسبة هذه اللغة إىل بين يربوع منقول عن قطرب أما نسبتها إىل بين عجل فأظن أنـه                   ويال
  :ذهب إليه حملاً من بيت األغلب العجلي 

  )١٧٢٠(ما أنت باملرضي: قالت له      قال هلا هل لك يا تا يفَّ    

: " قوله  الذي يستشهدون به على كسر ياء الضمري يف مثل هذا املوضع ، ولعل مما يدل على ذلك                  
  .)١٧٢١("والذي يظهر يل أن هذه القراءة قرأ ا بنو يربوع من متيم وبنو عجل بن جليم من بكر بن وائل

  

  

  :  األزد -٤٠

            

אW١٠ 

אאF٢٦L١٦٠E 

אW٢٢ 

אאאF١٣L٢٢٠ J٢٢١EאאאאאאF٢L٢٩٨E 

אאאF٢L٧٦Eאאא،Wא٣F٢L٣٦٩E 

אאF١٣L٢٢١E 



٣٣٥ 

البـوار  : وقيل  " وقد جاءت لغتهم يف موضع واحد بصيغة التمريض بعد أن فسر البوار باهلالك ،               
  .)١٧٢٢("الفساد بلغة األزد 

  :  غطفان -٤١

أَلَته أَلْتاً ،   " فجعل أصلها يف لغة غطفان      ) يلتكم  ( واحد وهو حتقيق أصل كلمة      جاء ا يف موضع     
   .)١٧٢٣("مثل أمره 

  :  هجر -٤٢

فَسخْرنا لَه الريح تْجرِي بِأَْمرِه رخاء حْيـثُ         : قوله تعاىل ذكر لغتهم يف موضع واحد يف تفسري        
  ابأَص)من الصوب أي اجلهة وأشار بصيغة التمريض إىل أن         مبعىن قصد اشتقاقاً    ) أصاب(إذ فسر    )١٧٢٤

   .)١٧٢٥(هذا االستعمال منسوب إىل لغة هجر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

            

אאF١٨L٣٤١E 

אאF٢٦L٢٦٦E 

W٣٦ 

אאאF٢٣L٢٦٥E 
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@ @

@ @
@ @
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  )٣٠/٣٦٣(  باهلمز لغة قريش   مؤصدة  : أصد

  )٢٦/٢٦٦(  ألت يف لغة غطفان:  أصله – ينقصكم –  يلتكم  :  ألت

خبـــل   : خبل
  : يبخل

فعله مضموم العني يف املاضي واملضارع يف لغة أهـل          
  احلجاز

  

)٤/١٨٢(  

  )٣٠/٤٨٤(   وإثبات اهلمزة لغة أهل احلجاز– بإثبات اهلمزة –  الربيئة   :  برأ

  )١/٣٦٢(   تعرف يف لغة هذيل باخلموش  :البعوضة  : بعض

  )١٨/٣٤١(  الفساد يف لغة األزد  : البوار    : بور

  )١٨/٦١(   يف لغة كنانة – منونة –  تترى   : ترى

  )١/٧١٥(     يطلق على التمر اليابس يف لغة أهل احلجاز  التمر    : متر

  )١/٧١٥(      التمر الرطب بلغة أهل احلجاز   :الثمر   : مثر

  )١/٦٢٠( بكسر اجليم وسكون الباء وكسر الراء لغة أهل احلجاز  :جربيل  : جرب

يم وفتح الراء  وبني الراء والياء مهزة مكسورة         بفتح اجل   :جربئيل  
  بلغة قيس ومتيم وجند 

  

)١/٦٢٠(  

  : اجلمعة   : مجع

  : اجلمعة 

  بضم اجليم وامليم لغة أهل احلجاز 

      بسكون امليم لغة بىن عقيل 

  

)٢٨/٢١٩(  

  :جنبه الشيء : جنب

  :وجنبه 
  )١٣/٢٣٨(   باعده عنه وهى لغة أهل جندي عنه أإذا جعله جانباً



٣٣٧ 

  )١٣/٢٣٨(   بلغة أهل احلجازةجنبه باهلمزأأو ، تضعيف بال

  حياد   : حدد

  حيادد

   لغة متيم –باإلدغام  –

   بفك اإلدغام وهو األشهر لغة أهل احلجاز-

  

)١٠/٢٤٦(  

  )١٧/١٤٦(   بلغة بىن عقيل–عىن ميني اهللا ال أفعل ي  : حرام  :  حرم

ال حيزنك    : حزن
 :  

  : حيزنك 

  ية وضم الزاى لغة قريش بفتح التحت

  بضم التحتية وكسر الزاى لغة متيم

  

)٢١/١٧٨(  

  : احلوب  : حوب

 : احلوب 

  بضم احلاء بلغة أهل احلجاز 

  بفتح احلاء لغة أهل متيم 

  

)٤/٢٢١(  

  )٣/١٨(  أى حياة  بلغة أهل اليمن  : حيوة   : حيي 

  اسم للقرط يف لغة محري   : اخللد   : خلد

 أو خلدان ومجعه خلدة كقردة      ويسمى القرط خلدان  
  ية ريوهى لغة مح

  

  

)٢٧/٢٩٣(  

  ) ١/٣٦٢(  البعوض يف لغة هذيل  :اخلموش   : مخش

  )١٤/١٦٧(  مبعىن التنقص بلغة هذيل   وف خالت  :خوف

 أهل احلجاز جيعلون املفعول فـاعال إذا        ،مبعىن مدفوق     : دافق   : دفق
  كان يف طريقة النعت 

  

)٣٠/٢٦٢(  

رجاء واأل  : رجو
 :  

  )٢٩/١٢٧(  النواحي بلغة هذيل 

   : ردد

  

  من يرتد 

   يرتدد

   باإلدغام يف لغة متيم –

   بفك اإلدغام لغة أهل احلجاز -

  

)٢٣٥/ ٦(  



٣٣٨ 

  : رضوان   : رضي

  

  بكسر الراء لغة أهل احلجاز 

  بضم الراء لغة متيم : رضوان 

  

)١٠/٢٦٤(  

   : زقم

  

  ) ١٥/١٤٧(  التمر بالزبد بلغة اليمن   : الزقوم 

 )٢٣/١٢٢  (و

 : الزمهرير   : زمهر

 : زمهريرا 

  اسم القمر يف لغة طيء 

  اسم للربد القوى يف لغة احلجاز 

  

)٢٩/٣٨٩(  

  )٢٩/١٥٤(  بتخفيف اهلمزة ألفا لغة قريش   :سال   : سأل

  )٧/٢٦١(  مؤنثة يف لغة عرب احلجاز  :السبيل   :سبل

حتكم سي :سحت
 :  

يحتكم س
 :  

   أهل احلجاز بفتح الياء لغة

  بضم الياء التحتية لغة جند ومتيم  

  

)١٦/٢٥٠(  

  )١٦٦/ ١٢(  متعد يف لغة متيم وهذيل   : سعد  : سعد

ــم   : مسم ســ
  :اخلياط

  بضم السني بلغة أهل العالية

  وبفتح السني بلغة قريش

)٨/١٢٨(  

  )٢٨/٧٥ (  بفك اإلدغام لغة أهل احلجاز   : يشاقق    : شقق

  

  :صرط

  

الصراط 
 :   

  

الصراط 

بالصاد املبدلة عن السني لغة  أهل احلجاز ، وهـي لغـة             
  قريش 

  .باإلمشام وهو نطق الشني بني الصاد والزاي لغة قيس

     بقلب السني زاياً خالصة بلغة عذرة وكلب وبين القني

  

  

)١/١٩٠(  
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 :  

  : صنو

  

  :صنو 

 :  صنو 

  بكسر الصاد يف األفصح وهي لغة أهل احلجاز

  ة متيم وقيس بضم الصاد لغ

  

)١٣/٨٧(  

    يأيت مبعىن قصد ، قيل يف لغة هجر  :أصاب : صوب

 : عف ض: ضعف

ضف ع : 

: ف يضع

  بضم الضاد لغة قريش 

  بفتح الضاد لغة متيم 

  مبعىن فاقد البصر ، بلغة محري ، وهو من فساد التفاسري

  

)٢١/١٢٧(  

)١٢/١٤٩(  

  )١/٥١٩(  هل احلجاز وهي الفصحىمضارع عثى كرضى وهذه لغة أ  :تعثوا  : عثو

  )٢٩/٣٤٨(  مجع معذار وهو الستر بلغة أهل اليمن: املعاذير   : عذر

 عرب
  :  

  )٢٧/٣٠٢(  بسكون الراء سكون ختفيف لغة متيم   :عربا 

  :العرم   : عرم

  

  املسناة بلغة أهل احلجاز 

  وهو ما بين ليمسك املاء لغة أهل اليمن 

  

)٢٢/١٦٩(  

 : عسي

  

  إسناده إىل الضمري لغة أهل احلجاز  : عسيتم 

  بنو متيم ال يسندونه إىل الضمري البتة 

  

)٢٦/١١٢(  

  )١٥/٣٤٤(  بالفتح وسكون الضاد لغة متيم  : العضد  : عضد

  : الفتح   :  فتح

والفتاح 
:  

  زد عمان   أيأيت مبعىن القضاء يف لغة 

  .القاضي بلغة أهل اليمن 

)٩/١١(  

)١/٥٧٠(  

 : قدس

  

 : دس الق

 : القدس 

  بضم القاف عند أهل احلجاز  

     .بسكون الدال لغة متيم 

  

)٣/٨(  
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  )٢٢/١٠(  بفتح القاف لغة أهل احلجاز   : قرن   : قرن

  )٤/٩٩(  بفتح القاف اجلرح يف لغة قريش  : القرح   : قرح

    

  )٧/٤٠٠(    بضم القاف لغة أهل احلجاز  : قنوان   : قنو 

  )٢٧/٩٧(  يف لغة أهل احلجاز ذراع يزرع به لغة أهل احلجاز :القوس  : قوس

  )٢٩/٢٠٧(  قال عيسى بن عمر هي لغة أهل اليمن  : ارا بكُ  : كرب

  )٣٠/٤٠(  أصل هذا املصدر عن لغة أهل اليمن  : ابا ذَّك: كذب

   : كند

  

البخيل بلغة كنانة وهو الكفور بالنعمة لغة مـضر والكنـود            : الكنود 
  بالنعمة لغة ربيعة ومبعىن العاصي لغة كندة وحضرموتالكفور

  

)٣٠/٥٠٢(  

  بدون مهز وال ياء  وهي لغة أهل احلجاز   : ميكال   : كيل

  تعدية الفعل كاله يقولون كاله بلغة  قيس وأهل احلجاز 

)١/٦٢٤(  

)٣٠/١٩١(  

  )١٦/٢٩٣(  بفتح الالم لغة أهل احلجاز   اللحية   : حلي

 : الت

  

ال : صله الت مثل باع يف لغة أهل احلجاز وبين أسد  مبعىن             أ : يلتكم 
  ينقصكم 

  

)٢٦/٢٦٦(  

  )٣٠/٥٦٨(  املال بلسان قريش : املاعون   : معن

  : ملل

 :ملي 

  :أملّ 

  : أملى 

: ، وانظـر    از وبين أسد وذلك يف فعل اإلمالء      لغة أهل احلج  
  ملي 

  ملل : لغة متيم يف فعل اإلمالء ، وانظر 

)٣/١٠٣(  

)٣/١٠٣(  

 موت
 :  

  

مم ت :  

ممت:  

   من املوت لغة أهل احلجاز ، –بكسر امليم 

  بضم امليم لغة مضر السفلى 

  

)٤/١٤٣(  



٣٤١ 

  )٢٩/٢٧٠(  بكسر العني يف مجع النعمة لغة أهل احلجاز : مات عنِ  : نعم
  )١٠/٣٦(  رجع بلغة سليم  : نكص : نكص

 هدي
 :  

  

  : هدى 

  

 : اهلدية 

ل الثاين بنفسه على تضمينه معىن عرف       يتعدى إىل املفعو  
  هي لغة أهل احلجاز   :  قيل –

 هدايا بالياء على اللغة الفصحى وهي لغة عليا معد مجعها 

  

)١/١٨٧(  

)١٩/٢٦٧(  

  )٢٨/١٢١(  الرقيب بلغة قريش : املهيمن   : مهن

   : وتر

  

بفتح الواو لغة قريش وأهل احلجاز وبكسر الواو لغة متيم            : الوتر 
  ر بين سعد وبك

  

)٣٠/٣١٥(  

 وصد
 :  

موصدة 
 :  

  )٣٠/٣٦٣(  لغة قريش ) أصد(راجع ) أصد(جتعلها قريش من 

  

  يقال أوىف بالعهد يف امة        : ويف

  وىف بالعهد باهلمزة لغة امة وال يقولون وىف

   

)٢٦/١٦٠(  

  )١٣/١٤٥(  هبيل ويستعمل مبعىن علم يف لغة هوازن وبين   : يئس   : يأس

    :يوم

  

يبىن على الفتح مطلقاً سواء مضافاً أو غري مضاف يف لغة             : يوم 
مضر السفلى و إذا أضيف إىل مجلة مفتتحة بـال النافيـة         

  يكون معرباً يف لغة مضر العليا 

  

  

)٢٩/٤٤٠(  
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سابقة ملسنا آثاراً واضحة للغات العرب واختالفها يف تفسري القرآن الكرمي ،            من خالل الصفحات ال   
بعضها متعلق بتوجيه القراءات القرآنية توجيهاً حنوياً أو داللياً ، وبعضها متعلق بأثر اختالف داللة اللفظة                

كان له أثـره يف     الواحدة عند القبائل املختلفة يف توجيه داللة النص القرآين ، كما أن بعض هذه اللغات                
  .توجيه السياق النحوي للقرآن الكرمي ، وكان هلذا كله أثره يف إثراء العطاء التفسريي للقرآن الكرمي 

وسيتوىل هذا املبحث تطبيقات تتجلى من خالهلا تلك اآلثار اليت سبقت اإلشارة إليهـا، وذلـك                
لفة وأدىل بدلوه يف توضـيح املعـىن        باختيار مجلة من اآليات عرض ابن عاشور فيها للغات القبائل املخت          

القرآين بناًء عليها ما بني مثبت لداللتها أو مناقش لغريه من املفسرين أو معترض على اعتبارها أو غـري                   
  .ذلك من مسالك املفسر  الذي يعمل فكره وثقافته وشخصيته العلمية يف تفسريه 

ئَات أَن يْخِسف اللّه بِهِم اَألْرض أَْو يأْتيهم الْعذَاب         أَفَأَمن الَّذين مكَرواْ السي    : قوله تعاىل  -١
أَْو يأْخذَهْم علَى تخـوُّف فَـإِنَّ        * أَْو يأْخذَهْم في تقَلُّبِهِْم فَما هم بِمْعجِزِين       * مْن حْيثُ الَ يْشعرونَ   
 هلا داللتان    أَْو يأْخذَهْم علَى تخوُّف    : وله تعاىل قيف  ) ختوف( فكلمة   )١٧٢٦( ربكُْم لَرؤوٌف رحيمٌ  

            

אWF٤٥ J٤٧E 



٣٤٤ 

) ١٧٢٧("التخوف يف اللغة يأيت مصدر تخوف القاصر مبعىن خاف ، ومصدر ختوف املتعدي مبعىن تنقَّص                " 

.  

حدوث نقص فيهم قبل أخذهم بالعذاب      : املبالغة يف اخلوف ، وباملعىن الثاين       : واملراد باملعىن األول    
إما أن يكون املعىن يأخذهم وهم يف حالة توقع نزول العذاب بأن يرسل مقدماته مثل               : لآلية معنيان   ف" ،  

الرعد قبل الصواعق ، وإما أن يكون املعىن يأخذهم وهم يف حالة تنقص من قبل أن يتنقصهم قبل األخذ                   
مرده إىل استعمال اللفظ     ، وهذا املعىن الثاين وهو التنقص        )١٧٢٨("بأن يكثر فيهم املوتان والفقر والقحط       

من اللغـات   "  ، وقد وصفها ابن عاشور بأا        )١٧٢٩(ذا املعىن يف لغة من لغات العرب وهي لغة هذيل         
   .)١٧٣٠("الفصيحة اليت جاء ا القرآن

ويبدو أن هذا املعىن هو األشيع منذ عهد السلف ، فقد نقل الطربي هذا القول عن مجاعة منـهم                   
، وقد روى الطربي بإسناده أن عمر بن اخلطـاب سـأل            ) ١٧٣١( والضحاك كابن عباس وجماهد وقتادة   

ما أرى إال أنه    : عمر  : ما نرى إال أنه عند تنقُّص ما نردده من اآليات ، فقال           : الصحابة عن ذلك فقالوا   
وهو على ضعفه جلهالـة راويـه عـن          . )١٧٣٢(وذكر أثراً مطوالً  ... على ما تنتقصون من معاصي اهللا       

 ميكن أن جيعل جبوار اآلثار األخرى يف تفسري التخوف بـالتنقص ،  )١٧٣٤(ط املسعودي  واختال )١٧٣٣(عمر
،وحـاول  )١٧٣٧( وأيب حيـان   )١٧٣٦(والطـربي ) ١٧٣٥(ومن أجل ذلك جزم به كثري من املفسرين كالفراء        

   .)١٧٣٨(الزخمشري أن يرجح املعىن اآلخر جازماً به ذاكراً هذا املعىن بصيغة التمريض
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٣٤٥ 

و الذي أدى بابن عاشور إىل عدم اجلزم باملعىن الذي تقتضيه لغة            ولعل هذا الصنيع من الزخمشري ه     
هذيل على الرغم من أنه هو األنسب لسياق اآلية واألليق مبناسبة صدرها لعجزها ، وقد التفت الطربي                 

فإن ربكم إن مل يأخـذ هـؤالء        : يقول  ) فإن ربكم لرؤوف رحيم   : ( وقوله  : " إىل هذه املناسبة فقال     
سيئات بعذاب معجل هلم ، وأَخذهم باملوت ، وتنقُص بعضهم يف أثر بعض ، لـرؤوف                الذين مكروا ال  

خبلقه ، رحيم م ومن رأفته ورمحته م مل خيسف م األرض ، ومل يعجل هلم العذاب ، ولكن خيوفهم                    
  .)١٧٣٩("وينقصهم مبوت

 قُطِّعْت بِه اَألْرض أَْو كُلِّم بِه الْمْوتى بل لِّلّه    ولَْو أَنَّ قُْرآنا سيرْت بِه الْجِبالُ أَوْ       : قوله تعاىل  -٢
، من املعروف أن    )١٧٤٠(...اَألْمر جميعا أَفَلَْم يْيأَسِ الَّذين آمنواْ أَن لَّْو يشاء اللّه لَهدى الناس جميعا            

 اليت قصدوا ا زعزعة يقني النيب        أمام شبهات الكفار ومطالبهم    هذه اآلية نزلت يف سياق تثبيت النيب        
                   بربه وبالكتاب الذي أنزل عليه فهي تؤكد أن الكفار من أمثال أيب جهل والوليد بن املغرية لن يؤمنوا 

 ولو نزل قرآن تسير به اجلبال وتقطع به األرض ويكلم به املوتى ، فأمر اإلميان والكفر راجع إىل اهللا                    
أَفَلَْم يْيـأَسِ الَّـذين...     : معقباً على هذه املعاين وهو     قوله تعاىل  يأيت   إن شاء هدى وإن شاء أضل ، مث       

"  وهو عند ابن عاشور تفريع على املعاين السابقة ميثـل            ..آمنواْ أَن لَّْو يشاء اللّه لَهدى الناس جميعا       
سهم وأن يعلموا أن لو يـشاء اهللا        فهم حقيقون بزوال يأ   : استفهاماً إنكارياً النتفاء يأس الذين آمنوا أي        

 لكنه يقيد هذا املعىن     )١٧٤٢("ييئس مبعىن يوقن ويعلم     "  ، ويقرر ابن عاشور أن       )١٧٤١("هلدى الناس مجيعاً    
  .باستعمال الفعل مع أن املصدرية 

                                    

אאאF٥L٤٨٠E 

אאF١٤L٢٣٤E 

אאF٥٧٣ J٥٧٤E 

אF١٤L٢٣٨E 

אW٣١ 

אאF١٣L١٤٤E 

אאF١٣L١٤٥E 



٣٤٦ 

ذا املعىن منقول عن لغة هوازن ، وقد أشار ابن عاشور إىل ذلك بصيغة              ) ييئس(واستعمال الفعل   
أصله مشتق من اليأس الذي هو تـيقن عـدم          " زاً اهتمامه بأصل هذه الداللة إذ يرى أن         التمريض مرك 

حصول املطلوب بعد البحث ، فاستعمل يف مطلق اليقني على طريقة ااز املرسل بعالقة اللزوم ، لتضمن                 
مدلول  ، وهو هنا حياول تقرير العالقة بني         )١٧٤٣("معىن اليأس معىن العلم ، وشاع ذلك حىت صار حقيقة         

اليأس ومدلول العلم بصورة عامة بغض النظر عن كونه استعماالً لغوياً حمدوداً يف قبيلة مـن القبائـل ،                   
 إال أن ثبوت النقـل      )١٧٤٤("ألن اليائس عن الشيء عامل بأنه ال يكون       " فكأن اليأس متضمن معىن العلم      

خريج ، وميكن أن يكون خترجياً      بأن هذا االستعمال استعمال خاص بقبيلة من القبائل ال يعارضه هذا الت           
القاسم بن معن من ثقات الكوفيني وأجالئهم       "هلذه اللغة وتأصيالً هلا ، وقد دافع أبو حيان عن ثبوته بأن             

، نقل أا لغة هوازن وابن الكليب نقل أا لغة حليٍ من النخع ، ومـن حفـظ حجـة علـى مـن مل                         
وليس هنالك مـا    " عاشور تعليقاً على هذه اللغة       ، ومن مث مل يكن هناك ضرورة لقول ابن           )١٧٤٥("حيفظ

 ألنه نقل من الثقات عن العرب ، وليس هناك مشاحة يف ورود هذه اللغـات يف                 )١٧٤٦("يلجيء إىل هذا  
القرآن خصوصاً ما يكون منها أدق يف املعىن أو أرق يف اللفظ أو أحسن يف السياق ، ومن الواضح مـن                     

يف معىن يعلم أضاف إىل الداللة القرآنية عطاًء بالغياً كانت          ) سييئ(كالم ابن عاشور نفسه أن استخدام       
  .هذه اللغة هي أداته ووسيلته 

 علَى اللّه توكَّلْنا ربنا افْتْح بْيننا وبْين قَْومنا بِالْحق  :...   على لسان شعيب قوله تعاىل -٣
  نيحالْفَات ْيرخ أَنتو )من شعيب    فهذا القول    )١٧٤٧        تفويض لألمر إىل اهللا سبحانه وتعاىل وتوكل 

عليه مث دعاء له أن يفتح بينه وبني قومه الكافرين ألنه خري الفاحتني ، واملسألة متوجهة حول معىن الفتح                   
فـسروا  " يف الفعل واسم الفاعل املذكورين يف اآلية فقد استأنس صاحب التحرير بتفسري السلف له إذ                

 ،  )١٧٤٨("احكم بيننـا وبينـهم      : هو لغة أزد عمان من اليمن أي        : اء واحلكم ، وقالوا     الفتح هنا بالقض  

            

אא 

אF٥٤١E 
אאF٥L٣٨٢ J٣٨٣E 

אאF١٣L١٤٥E 

אאW٨٩ 

אאF٩L١١E 



٣٤٧ 

وهذا املعىن هو الذي اقتصر عليه ابن عاشور يف تفسريه لآلية ، وهو عموماً املعىن الذي تـوارد عليـه                    
 أيضاً ، واستفاضة هذا املعـىن       )١٧٤٩(السلف كما يظهر من قول الطربي وهو الذي اقتصر عليه الطربي          

 ونسبه إىل قتادة وتبعه الزخمشري والبيـضاوي        )١٧٥٠(عند السلف يبعد الوجه الثاين الذي ذكره املاوردي       
  .وهو أنه دعاء بأن يكشف بينه وبني قومه 

يف )الفـتح ( مستمد من استعمال     - والطربي قبله    -وهذا التفسري كما يظهر من عبارة ابن عاشور         
: ما كنت أدري ما قوله      "رد ذلك بأسانيد عن ابن عباس       بعض لغات العرب مبعىن احلكم والقضاء وقد و       

)قا بِالْحنقَْوم ْينبا ونْينْح با افْتنبحىت مسعت بنت ذي يزن تقول ) ر :  

   ، وهذا النص يؤيد أا لغة مينية وهو األشهر عند املفسرين )١٧٥١("أقاضيك: تعال أفاحتك يعين 

 ، وأمـا أبـو      )١٧٥٣( ، ونقل ابن عطية أا لغة محري       )١٧٥٢(ذلك الفراء أا لغة ألزد عمان من اليمن ذكر        
  . ، وعموماً فكل هؤالء ينتمون إىل اليمن )١٧٥٤(عبيدة معمر بن املثىن فقد عزاها لبعض مراد

 وتـسجيلهم   يتبني من ذلك دور هذه اللغة يف تفسري اآلية ، وتناقل املفسرين هلا منذ ابن عباس                 
، وقد استخدمها ابن عاشور يف تفسري اآلية وزاد على ذلك أن حـاول               )١٧٥٥(هلا منذ ابن جرير الطربي    

مأخوذة من الفتح مبعىن النصر ألن العرب كانوا ال يتحـاكمون لغـري الـسيف               " تأصيلها فهي عنده    
   .)١٧٥٦("وحيسبون أن النصر حكم اهللا للغالب على املغلوب
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٣٤٨ 

ة بل وحاول أن يقترح هلا تأصيالً على        وأياً كان قرب هذا املأخذ أو بعده فاملالحظ أنه أفاد من اللغ           
العكس من صنيعه يف املوضع السابق حيث رأى أنه ليس هناك ما يلجيء إىل التفسري بلغة القبيلة ، وهذا                   

  .يدل على أنه يعتمد على اللغة يف تفسري القرآن أحياناً ويترك االعتماد عليها أحياناً أخرى 

 وهو أمر لنساء    )١٧٥٧(...رُّج الْجاهلية الْأُولَى  ن ولَا تبرْجن تب   وقَْرنَ في بيوتكُ   : قوله تعاىل  -٤
 بلزوم البيوت صوناً منه هلن وزيادة يف إكرامهن وقد تعرض املفسرون الختالف القـراءات يف                النيب  
هي قراءة نافع   إحدامها بفتح القاف والثانية بكسرها، فأما األوىل ف       : فذكروا فيها قراءتني    ) وقرن: (قوله  

   .)١٧٥٨(وعاصم وأيب جعفر وأما الثانية فهي قراءة اجلمهور

لغة أهل احلجاز يف    " والظاهر من صنيع ابن عاشور أنه مييل إىل اعتبار قراءة الفتح مبنية على أساس               
)قرِرت يف املكان بكسر الراء من باب علم فيجيء مضارعه بفتح الراء ،            : مبعىن أقام واستقر يقولون     ) قر 

فأصل قرن اقْررنْ ، فحذفت الراء األوىل للتخفيف من التضعيف ، وألقيت حركتها على القاف نظـري                 
، وهو ذه الصورة أمر باالستقرار يف البيوت ، وهو معًىن جيد ال             )١٧٥٩(..."قوهلم أحسن مبعىن أحسسن   

  .غبار عليه ما دامت القراءة صحيحة متواترة ونقل اللغة صحيحاً أيضاً 

فـإن  ) ١٧٦٠(ا  كان الطربي قد تردد يف قبول هذه القراءة وليس املقام مقام مناقشته يف ذلـك                 وإذ
 ومنهم ابن عاشور الذي دافع عن القراءة وعن اعتمادها على اللغة أيضاً             )١٧٦١(مجهور املفسرين قد قبلوها   

   .)١٧٦٢("والقراءة حجة عليهما : " فرد إنكار املازين وأيب حامت أن تكون هذه لغة بقوله 

قرِرت " هو قُرة العني ألن     ) قرن(والوجـه الذي ذكره املازين وأبو حامت هو أن املعىن املقصود من            
 ، وقد محل أبو جعفر النحاس على من أنكر          )١٧٦٣("بكسر الراء يف املاضي ال يرد إال يف معىن قُرة العني            
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٣٤٩ 

قرِرت يف  : احلجاز يقولون   أا لغة فأثبت أن أبا عبيد حكى عن الكسائي وهو من أجل مشاخيه أن أهل                
 ، وأما معىن قرة العني فقد استحسنه من         )١٧٦٤("ولغة أهل احلجاز هي اللغة القدمية الفصيحة      "املكان أقر   

إن اهللا جـل    : حيث العموم ، إال أنه استبعده يف هذه اآلية حلديث عمار أنه قال لعائشة رضي اهللا عنها                  
 أي مـن    )١٧٦٦("يدل على أنه من األول      "  عنـده    فهذا احلديث  )١٧٦٥("وعز أمرك أن تقري يف مرتلك       

قوهلما وزعم أن تفسري اآلية على " االستقرار ، ومنه يتبني أن ابن عاشور وهم حني ظن أن النحاس التزم              
  .)١٧٦٧(..."واقررن عيوناً يف بيوتكم : هذه القراءة أا من قرة العني ، وأن املعىن 

 وهو وصـف للخـدم الـذين        )١٧٦٨(... دانٌ مُّخلَّدونَ   ويطُوف علَْيهِْم وِلْ   : قوله تعاىل  -٥
  محلَّون باخللَدة  "خيدمون أهل اجلنة ، وقد أورده أبو عبيد يف معىن كلمة خملدون أم 

   .)١٧٦٩("بوزن قردة واحدها خلْد كقُفل وهو اسم للقُرط يف لغة محري

 محري ، إال أنه مل ينب عليه تفسري         وقد أورد ابن عاشور قول أيب عبيد الذي ينسب فيه هذه اللغة إىل            
، وهذا التفسري هو    )١٧٧٠("ال تتغري صفام فهم ولدان دوماً     "اآلية وإمنا ذهب إىل تأويل هذا الوصف بأنه         

 ، ويبـدو    )١٧٧١("وهو أشبهها بالصواب واهللا أعلم      : " الذي ارتضاه مجاعة املفسرين كالفراء الذي قال        
   .)١٧٧٢(على صوابه وإن مل يصرح باختيـارهأن الطربي قد ارتضاه فإنه ذكر األدلة 
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كما يبدو أن العزو إىل هذه اللغة مل يلق ترحيباً من املفسرين فلم يذكرها الفراء يف معاين القـرآن                   
 ، وخلص ابن عطية القول يف معىن اآلية فنسب إىل مجهور النـاس              )١٧٧٣(وصدره الطربي بلفظ التمريض   

خملـدون  : وقال أبو عبيدة وغـريه      : "ه ابن عاشور ، مث قال       املعىن الذي ارتضاه الفراء والطربي واختار     
 ، ويف هذا ما يدل      )١٧٧٤("وشهرة هذه اللغة يف محري      ... معناه مقرطون واخللدات حلي تعلق يف اآلذان        

على أن ابن عاشور ترك التعليق على هذه اللغة ألن أهل التفسري ارتضوا غريها فلـم جيـد قناعـة ألن                     
 ، وهو أيضاً مل يردها ، متشياً مع قاعدته يف احتمال املعىن لكل الدالالت املمكنة                يعتمدها أو يدافع عنها   

، وللتفسري ا وجه ليس بالبعيد ، فإن ختليد اخلدم مبعىن تزيينهم بالقرط أو السوار فيه ما فيه من إسـعاد          
ون هذا أمر بـدهي     أهل اجلنة والترويح عنهم كما أن ثبات الولدان على حاهلم ؛ فال يشيخون وال يهرم              

  .يف كل أهل اجلنة ال خيتص م وال حيتاج إىل وصفهم به إال على سبيل االحتراز 
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ملا كان املعتمد يف فهم دالالت األلفاظ هو التحري عن منشئها الذي نشأت منه فقد وجدنا هذا 
التحري يستحوذ على اهتمام اللغويني واملفسرين ، فريجعون األلفاظ إىل أصوهلا األوىل كشفاً عن أصل 

 يف بيان الفروق الدقيقة بني - خصوصاً يف جمال التفسري -األصول داللتها ، مث اهتم البالغيون ذه 
الكلمات املترادفة ، أو بيان امللمح الداليل الختيار القرآن الكرمي لفظة بعينها أو صيغة بعينها دون أخرى 

.  



٣٥٢ 

ولعل عبد القاهر أشهر من التفت من البالغيني ملثل هذا يف القرآن الكرمي ، فهو ينكر على من رأى 
 يكون مبعىن )١٧٧٥(... إناثاًوجعلُوا الْملَائكَةَ الَّذين هْم عباد الرْحمنِ   :قوله تعاىليف ) جعل(ن أ
وذاك أم اثبتوا للمالئكة "للفرق بني أصل الكلمتني ، فاجلعل هنا هو إثبات الشيء واعتقاده ) مسى(

صدر عنهم ما صدر من االسم أعين إطالق صفة اإلناث واعتقدوا وجودها فيهم ، وعن هذا االعتقاد 
اسم البنات ، وليس املعىن أم وضعوا هلا لفظ اإلناث ولفظ البنات من غري اعتقاد معىن وإثبات 

 ، وخالصة كالمه أن كل لفظ وضع لداللة حتملها حروفه ، وهذا هو الذي توقف عنده )١٧٧٦("صفة
  . القرآن الكرمي املفسرون خصوصاً من اهتم منهم باجلوانب البالغية يف

ومن الدالئل على اهتمامهم بقضية االشتقاق أن الفخر الرازي يصدر الكتاب األول من الفصل 
اعلم أن أكمل "الثالث يف تفسريه لفاحتة الكتاب بباب يف املباحث املتعلقة بالكلمة ، يقول يف صدره 

 يف بيان االشتقاق األصغر  ، مث يشرع)١٧٧٧("الطرق يف تعريف مدلوالت األلفاظ هو طريقة االشتقاق
  .واالشتقاق األكرب ، على طريقة ابن جين فيهما ، ويستغرق ذلك أربع صفحات كامالت 

 بأقل اهتماماً من الرازي - وإن مل يطرحوا أمر االشتقاق من الناحية النظرية -وليس بقية املفسرين 
ه بأصول األلفاظ واشتقاقها ميثل جانباً به ، وإذا أخذنا ابن عاشور مثاالً هلؤالء املفسرين فسنجد اهتمام

كبرياً من تفسريه ، إذ يرد معظم األلفاظ إىل أصوهلا ويزيد على ذلك اهتمامه بعالقة االشتقاق بالداللة ؛ 
  تْعملُونَيا أَيُّها الَّذين كَفَروا لَا تْعتذروا الْيْوم إِنما تْجزْونَ ما كُنتْم : قوله تعاىلفاالعتذار يف 

)ذر ، ومادة االفتعال فيه دالة على تكلف الفعل مثل االكتساب " هو )١٧٧٨افتعال مشتق من الع
 ، وهذه العبارة جامعة بني االهتمام باألصل االشتقاقي وبني داللة هذا االشتقاق )١٧٧٩("واالختالف

 قضية االشتقاق يف املباحث وأثرها املعنوي ، وهو الذي ستحاول الدراسة جتليته يف هذا الفصل إذ تعاجل
  : التالية 
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  .االشتقاق أمهيته وأنواعه   :املبحث األول

  . عالقة االشتقاق باملعىن  :املبحث الثاين

  . دالالت الصيغ  :املبحث الثالث
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إحدى الوسائل الرائعـة    " مية اللغة ؛ فهو     يعد االشتقاق عند الدارسني طريقاً من أهم الطرق يف تن         
اليت تنمو عن طريقها اللغات وتتسع ، ويزداد ثراؤها يف املفردات فتتمكن به من التعبري عن اجلديد مـن                   



٣٥٤ 

 ،  )١٧٨١("أداة تطوريـة دائمـة      "  ، وهو بالنسبة للعربية      )١٧٨٠("األفكار واملستحدث من وسائل احلياة      
يف االشتقاق بأنواعه وسيلة رائعة لتوليد األلفـاظ ، وجتديـد           "ن  توفيق شاهني هذه املزية بأ    . ويفسر د 

الدالالت ، ففيها توليد مستمر ، ورغم ما توحي به ظاهرة السبك القاليب من رتابة ومجود يف القياس ،                   
فإن هذا وذاك أسدى إىل العربية يداً طوىل ، وأصبح لنا أن نزيد على الصيغ وأن ننقص منها ، وأن حنيي                     

  .)١٧٨٢("ونقيس على مثاله ، ونشتق على منواله امليت ، 

 ،  )١٧٨٣("وتلك اللغة التراكميـة املـتغرية     ... هو الفارق بني اللغة النامية املتطورة     " فاالشتقاق إذاً   
  : وذلك ألن اللغات اإلنسانية تتمايز من حيث قدرتها على تطوير دالالت ألفاظها إىل ثالث مراتب 

  : اللغات العازلة أو اجلامدة  -١

وهي اليت تكون موادها األصلية عبارة عن وحدات ثابتة تتكون من مقطـع واحـد ، مث عنـد                   "
االستعمال توضع هذه املواد متتابعة حسب نظام حنوي مبين على ترتيب أماكن الكلمات يف اجلملة دون                

يون هلـذا    وميثل اللغو  )١٧٨٤("املساس بأية مادة أو لفظة من هذه األلفاظ بتغيري إعرايب أو صريف أو صويت             
  .النوع من اللغات باللغة السومرية قدمياً واللغة الصينية حالياً

  : اللغات اإلحلاقية أو اإللصاقية  -٢

  وتبىن ألفاظها عادة من مادة أصلية تلحقها السوابق أو اللواحق ، وهي زوائد مقطعية 

غات اللغـة التركيـة واللغـة       تلتصق باملادة األصلية إلفادة اإلفراد أو اجلمع ، وميثل هذا النوع من الل            
  .)١٧٨٥(السواحلية يف وسط أفريقيا

  : اللغات املتصرفة أو االشتقاقية  -٣
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السوابق واللواحق واملقحمات اليت توضع يف وسط البنية " وهي اللغة اليت تقبل تكسر أصوهلا بقبول    
 ،  )١٧٨٦("األصلية كما تقبل اإلدغام واحلذف يف بعض احلروف حسب نظام صويت يف كل لغـة منـها                  

  .وهذه التنوعات االشتقاقية دف إىل تنوع الداللة وجتددها مع كل تغري يف بنية األصل 

وإذا كانت جمموعة اللغات اليت أطلق عليها اللغات السامية تعد منوذجاً هلذا النوع فإن العربية تتبوأ                
ة أرقاها بامتيازها حىت عن اللغات      قرر علماء اللغات السامية أن العربي     " املرتلة األرفع يف هذا امليدان ، إذ        

 )١٧٨٨("االشتقاق قدرة كامنة يف كيان العربية      "  ، وذلك أن     )١٧٨٧("اآلرية بكثرة مرونتها وسعة اشتقاقها      
لغة العرب أفضل اللغـات     : "، وهي القدرة اليت التفت إليها املتقدمون أيضاً وعبر عنها ابن فارس بقوله              

  . ألحد أبواب كتابه يف فقه اللغة الذي مساه الصاحيب مبوباً ذا العنوان) ١٧٨٩("وأوسعها 

وهلذه األمهية لعلم االشتقاق يف العربية يالحظ قدم االهتمام به من علمائها فكانوا يـسألون عـن                 
اشتقاق بعض األمساء ؛ فقد سئل أبو عمرو بن العالء املتوىف يف منتصف القرن الثاين اهلجري عن اشتقاق                  

استفاد االسم من فعل السري ، فلـم يعـرف من حضر ما أراد            : عرابياً فأجابه   فسأل عن ذلك أ   ) اخليل(
  ذهب إىل : "األعرايب ففسره هلم أبو عمرو بقوله 

   .)١٧٩٠("اخليالء اليت يف اخليل والعجب ؛ أال تراها متشي العرضنةَ خيالء وتكرباً ؟

   وأيب زيد ، واألصمعي، وروي مثل ذلك عن مجاعة من املتقدمني مثل اخلليل بن أمحد،

ثابت عن اهللا تعاىل بنقـل      "  يف التنوير كما حكاه السيوطي إىل أن االشتقاق          )١٧٩١(بل ذهب ابن دحية   
أنا الرمحن  : ( ، واستدل على ذلك بقول اهللا تعاىل يف احلديث القدسي          )١٧٩٢(  "العدول عن رسول اهللا     

   .)١٧٩٤(ث، وغري ذلك من األحادي)١٧٩٣()خلقت الرحم وشققت هلا من امسي
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) ١٦٨(وإفراد االشتقاق بالتصنيف مبكر أيضاً فيعزى أوائل ذلك إىل املفضل الضبي املتوىف سـنة               
، ) اشتقاق األمساء (وعنوانه  ) هـ٢١٥(هـ ، وإن كان أول كتاب وصلنا هو كتاب األصمعي املتوىف            

مل باملعول والصخرة   اشتق من الردس ، والردس ضرب اجل      ) " مرداس(وهو يرجع األمساء إىل املعاين مثل       
أصله حبل من أدم أو شعر يفتل ، وإمنا أخذ من اجلدل وهو شد              ) " جديلة( ، وكذلك    )١٧٩٥("العظيمة  

مث ابن جين كتابه    ) االشتقاق( ، ولعل هذا الكتاب هو اللبنة اليت بىن عليها ابن دريد كتابه              )١٧٩٦("الطي  
  ) . اشتقاق أمساء شعراء احلماسة(

 يف كتاب األصمعي يفهم معىن االشتقاق وحده ، ولعل من أبسط التعريفات             ومن املثالني السابقني  
أن جتد بني اللفظني تناسباً يف املعىن والتركيب فترد أحـدمها إىل اآلخـر              : "له ما حده الشوكاين بقوله      

 ويشعر تقدمي العالمة حممد صديق حسن خان هلذا التعريف باختياره وتفضيله إياه ، وإن كـان                 )١٧٩٧("
هو علم باحث عن كيفية خروج الكلم بعضها عن بعض بـسبب مناسـبة بـني        " رفه بعد ذلك بأنه     ع

  املخرج واخلارج باألصالة والفرعية باعتبار 

  .)١٧٩٨("جوهرها 

ومن خالل تتبع الكثري من تفريعات هذا العلم وتنوع أقسامه من متقدمني ومتـأخرين ميكـن أن                 
  : احد وايف من أن أهم أنواعه ثالثة علي عبد الو.نستريح إىل ما وصل إليه د
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٣٥٧ 

   :االشتقاق العام  : األول

أخذ صيغة من أخرى ، مع اتفاقهما معىن ، ومادة أصلية ، وهيئة تركيب هلا ، ليدل بالثانيـة                   "وهو
على معىن األصل، بزيادة مفيدة ألجلها اختلفا حروفاً أو هيئة ، كضارب من ضـرب ، وحـذرٍ مـن                    

: " ، ويفـسره وايف بقولـه       ) ١٨٠٠( الذي يسميه ابن جين باالشتقاق األصغر       ، وهذا هو   )١٧٩٩("حـذَر  
يرتبط كل أصل ثالثي يف اللغة العربية مبعىن عام وضع له ، فيتحقق هذا املعىن يف كل كلمة توجد فيهـا                     

هو املعين عند   " ، وهذا النوع     )١٨٠١("األصوات الثالثة مرتبة حسب ترتيبها يف األصل الذي أخذت منه           
 )١٨٠٣("وهو أكثر أنواع االشتقاق وروداً يف العربية وهو حمتج به لدى أكثر علماء اللغة              ") ١٨٠٢("اإلطالق  

أن علماء اللغة يكادون جيمعون على وقوع االشتقاق األصغر يف العربية           " صبحي الصاحل   . ، بل يقرر د   
   .)١٨٠٤("وكثرته فيها وتوليده قسماً كبرياً من متنها 

   :االشتقاق الكبري  : الثاين

 وهو ارتباط بعض جمموعات ثالثية من األصوات ببعض املعاين ارتباطاً مطلقاً غري مقيد بترتيب مع "
 ، ومعناه وجود جمموعة من الصيغ الثالثة تتفق يف األصوات مـع اخـتالف               )١٨٠٥("التناسب يف املعىن    

التـه  ترتيب هذه األصوات وجيمعها جامع معنوي واحد، وحيصل ذلك بتقليب أصل ثالثي على احتما             
جرب ، جبر ، جرب ، برج ، رجب ، ربج، وهي أصول صوتية متفقة يف األصـوات مـع                    : الستة ، مثل  

 وهـذا   .)١٨٠٦("القوة والشدة   " اختالفها يف ترتيبها ، وجيمع بينها عند ابن جين جامع معنوي واحد هو              
اق ، ويـسميه شـيخ اإلسـالم ابـن تيميـة باالشـتق            )١٨٠٧(القسم يسميه ابن جين باالشتقاق األكرب     
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٣٥٨ 

، ويهون كثري من اللغويني من شأنه لعدم استيعابه كل األصول اللغوية وال أكثرها، فـإذا                )١٨٠٨(األوسط
قد استطاع يف عنت ومشقة أن يسوق لنا ، للربهنة على ما يزعم ، بضع مواد من كـل                   "كان ابن جين    

 ، ويف معجم لسان العرب تكاد     مواد اللغة، اليت يقال إا يف مجهرة اللغة البن دريد، تصل إىل أربعني ألفاً             
تصل إىل مثانني ألفاً، فليس يكفي مثل هذا القدر الضئيل املتكلف إلثبات ما يسمى باالشتقاق األكبـر                

")١٨٠٩(.  

وعموماً فهذا النوع من االشتقاق مل يذكره املفسرون كثرياً وال اهتموا به ، ومن مث فذكرنا له من                  
  .ادة به يف تطبيقاتنا قبيل تعداد األنواع وليس من قبيل اإلف

   :االشتقاق األكرب  : الثالث

وهو الذي يسمى عند اللغويني باإلبدال وهو ورود اللفـظ بـصورتني متفقـتني يف احلـروف                 
جذب وجبذ وإما بإبدال أحـد األصـوات        : إال أنه حدث إبدال إما بالتقدمي والتأخري مثل         ) األصوات(

  .الصراط والسراط : بصوت آخر قريب منه مثل 

إال أن احملدثني من علماء اللغة أطلقوا عليه االشتقاق األكرب ، ومساه األستاذ عبد اهللا أمني االشتقاق                 
تـصاقب األلفـاظ    " ، ومل يسم ابن جين هذا النوع اشتقاقاً ، وإمنا وضعه حتت قانون مساه                )١٨١٠(الكبري

أَلَْم  : قوله تعاىل  الكرمي مثل     ، ومثل له جبملة من األمثلة منها ما هو يف القرآن           )١٨١١("بتصاقب املعاين   
تزعجهم وتقلقهم ، فهذا يف معىن زهم       " أي   )١٨١٢(تر أَنا أَْرسلْنا الشياطني علَى الْكَافرِين تؤزُّهْم أَزا         

هزاً ، واهلمزة أخت اهلاء ، فتقارب اللفظان لتقارب املعنيني، وكأم خصوا هذا املعىن باهلمزة ألا أقوى                 
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٣٥٩ 

من اهلاء وهذا املعىن أعظم يف النفوس من اهلز ؛ ألنك قد ز ما ال بال له ، كاجلذع وساق الـشجرة ،                       
  .١٨١٣"وحنو ذلك 

a@szj½aÛïãbr@ @

@òÓýÇ@@@@@@@@@@ÖbÔn‘üaóäÈ½bi@@ @

  

فمن الواضح مما سبق أن العالقة محيمة بني االشتقاق واملعىن ؛ فتعقب أصول األلفاظ مل يكن مـن                  
أو الترف الفكري ، وإمنا كان له هدف حيوي يف جمال الداللة ، خصوصاً حينمـا يتعلـق                  باب التسلية   

األمر بتفسري القرآن الكرمي ، إذ هو من أهم الروافد اليت تعني على فقه داللة اللفظ، وتعمـق الـشعور                    
  .فاا بانتمائها إىل معناها ، وتساعد على تفهم مدى دقة املراد ا ، ومتيزها عن غريها من مراد

وقد أشرت آنفاً إىل التفات ابن عاشور إىل أمهية االشتقاق وعالقته بالداللة اليت تجلِّي املعىن القرآين                
، واملتأمل يف تفسريه جيده مثاالً واضحاً للمباحث املختلفة لالشتقاق وعالقاته الداللية من جوانب متعددة             

  :ية ، ومن مث ميكن إمجال هذه اجلوانب يف املطالب التال

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

@ @

            

אF١L٤٩٩E 



٣٦٠ 

@ @

@ @

Þëþa@kÜİ½a@ @

bèÜ•c@óÜÇ@Ćõbäi@òàÜØÛa@òîäi@Áj™@ @

فضبط آخر اللفظة هذا هو حظ املُعرِب وليس هو مقصودنا يف هذا املبحث ، وإمنا مقصودنا هـو                  
ضبط بنيتها وسائر حروفها ، وهو حظ الصائغ الذي يجلِّيها بالصورة اليت تكشف عن معناها ، ومن مث                  

عمليات الضبط ، ألنه املعني األول على فهم داللة اللفظة والتفريق بينـها وبـني               كان ضبط البنية أسبق     
لوجدنا أنه حيتاج إىل ضبط حروفه كلها حىت يعـرف          ) تبت(شبيهاا يف الرسم ؛ فلو تأملنا هذا الرسم         

يتكلم عن  فهو فعل دال على التوبة الواقعة يف املاضي من مفرد           ) تبت(املراد منه ، فلو كان الضبط هكذا        
  .نفسه 

 الواقع يف املاضـي أو      – وهو اهلالك    –فهو فعل دال على التباب      ) تـبت(ولو كان الضبط هكذا     
  .املدعو بوقوعه على مفرد مؤنث غائب متكلم عنه 

فهو فعل دال على القطع الذي يقع يف احلال أو االستقبال من مفرد             ) تبت(وإن كان الضبط هكذا     
  . من مفرد مذكر خماطب مؤنث متكلم عنه ، أو

 :ومن املعروف أن هذا الرسم بضبطيه األوليني قد وقع يف القرآن الكرمي أما األول فمنه قوله تعاىل                
 )١٨١٤( ...ولَْيست التْوبةُ للَّذين يْعملُونَ السيئَات حتى إِذَا حضر أَحدهم الْمْوت قَالَ إِني تْبت اآلنَ               

   .)١٨١٥( تبْت يدا أَبِي لَهبٍ وتب  :الثاين ففي قوله تعاىلوأما 

ومن مث يعرف أمهية ضبط بنية الكلمة يف الداللة على معناها ، وهو ما وقع عند ابـن عاشـور إذ                     
قَالَ إِنه   : استعان على ضبط بنية الكلمة بالتأمل يف أصلها االشتقاقي ، ولعل تعرضه لتفسري قوله تعاىل                

                   قبِـالْح ا قَالُواْ اآلنَ جِئْتيهةَ فيةٌ الَّ شلَّمسْرثَ مي الْحْسقالَ تو اَألْرض ريثةٌ الَّ ذَلُولٌ تقَرا بهقُولُ إِني

            

אW١٨ 
אW١ 
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إىل ضـبطها   ) شية(من األمثلة على ذلك ، إذ يتوسل بأصل كلمة           )١٨١٦(فَذَبحوها وما كَادواْ يفْعلُونَ     
، وهذا أسلوب يف ضبط الكلمة إذ يأيت بوزا داالً علـى            )١٨١٧("لشية العالمة وهي بزنة فعلة    وا: "فيقول  

من وشى الثوب إذا نسجه ألواناً ، وأصل شـية          "ضبطها ، مث يدلل على هذا الضبط بأن الكلمة مأخوذة           
كـارع ثـور    ثوب موشى وثوب وشي ، ويقول ثور موشى األكارع ألن يف أ           : وِشية ، ويقول العرب     

الوحش سواداً خيالط صفرته فهو ثور أشيه ونظائره قوهلم فرس أبلق ، وكـبش أدرع ، وتـيس أزرق                   
، ويستفاد من هذا إىل جانب ضبط اللفظة إفادة أخرى وهي ضبط            )١٨١٨("وغراب أبقع مبعىن خمتلط لونني    

ل حبث ابن عاشور    فهي العالمة اليت تكون من دخول لون يف لون آخر فدل نفيها من خال             ) الشية(داللة  
  .على أن البقرة كانت صفراء ال خيالط صفرا لون آخر 

وإذا كان ابن عاشور قد أفاد هنا من االشتقاق يف ضبط اللفظة فقط ، فهو يفيد أحياناً من هـذا                    
االشتقاق يف وضع قاعدة تنتظم ضبط صيغ مطردة ليدل على أن ضبطاً بعينه قد يكون مطرداً يف معىن من                

  .لعامة اليت تتوارد حتتها املعاين اخلاصة أو اجلزئية املعاين ا

، فهو  )١٨٢٠("فعالة من غشاه وتغشاه إذا حجبه     " بأا   )١٨١٩(ولعلنا نلمح مثل هذا يف تفسريه للغشاوة      
هنا يضبط اللفظة نفسها بسوق وزا ، إال أنه مل يكتف مبجرد بيان ضبط اللفظ وداللته على معناها وهو             

مما يصاغ له وزن فعالة بكسر الفاء معىن        "عدى ذلك إىل إيراد قاعدة استقرائية مؤداها أن         الغطاء ، وإمنا يت   
 وهذه قاعدة نفيسة رمبا تعارضت ظاهرياً مع        )١٨٢١("االشتمال على شيء ، مثل العمامة والعالوة واللفافة       

إال أن ابن عاشور    ،  .. ما يعرف الباحثون من أن وزن الفعالة إمنا تصاغ به الصناعات كالزراعة واخلياطة              
يلفت إىل أن القاعدة اليت أجراها هي األصل وأن إجراء الصناعات على هذه الصيغة إمنا هو مـن قبيـل                    

  .االشتمال اازي 
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، )١٨٢٣( وابن عطية  )١٨٢٢(وإذا كانت هذه القاعدة قد سبقه ا مجاعة من املفسرين منهم الزخمشري           
  ) .وقيل( من سبقه ا ، وإن كان هو قد عبر عنها بلفظة فإن اعتبار العالقة بني االشتمال واحلرفة مل أجد

ويبقى هناك حبث آخر يتعرض لضبط الكلمة متوسالً بأصلها االشتقاقي ، إال أنه ال يقصر اهتمامـه                 
ولكنه يتتبع كيفية هذا الضبط ومراحله والتغريات اليت طـرأت علـى            ،  على جمرد ضبط الكلمة أو الصيغة       

مـن  ها بناًء على القوانني الصوتية والصرفية اليت أُثرت عن العرب يف الـصيغ ، و              اللفظة يف مراحل صياغت   
 وقُولُواْ حطَّةٌ نْغفْر  ...: تتبعه ألصل كلمة خطايا يف قوله تعاىل        املواضع اليت حظيت بتسجيل هذا البحث       

     ْحِسنِنيالْم زِيدنساكُْم وطَايلَكُْم خ)مجع خطيئة أما كيف مجعت خطيئـة       ) خطايا( ، فاملعروف أن     )١٨٢٤
غت حىت وصلتنا ذه الصورة فهو يفصله على مراحلـه الـصياغية مـن أصـله                يوكيف ص ) خطايا(على  

  :وهي ملخصة فيما يلي ، االشتقاقي بطريقة الصرفيني 

   .)١٨٢٥("المها مهموزة"بوزن فعائل ألن ) خطائئ( قياس مجعها -١

  .  ، ختفيفاً يعين صارت خطائي )١٨٢٦("اءفلما اجتمعت اهلمزتان قلبت الثانية ي"-٢

  ) جائي( لثقل الياء يف صيغة اجلمع ، أو للتفريق بينها وبني اهلمزة الزائدة يف مثل -٣

  .خطايا : ، يعين صارت )١٨٢٧("ففروا بتخفيفه إىل قلب الياء ألفاً كما فعلوا يف يتامى"

املالحظة يف اإلجابة عـن التـساؤل       وهذا التتبع وإن كان يفيد املتخصص إال أنه يفيد منه الشديد            
  .الذي قد يطرح حول العالقة بني ضبط املفرد وضبط اجلمع وهيئة كل منهما 

تعد أقرب مثاالً على التعامل مع حتوالت البنية تعامالً جيمع بني املعاجلـة             ) الطاغوت(إال أن لفظة    
ة وعينها ، ومن مث وجب التـساؤل        الصرفية واالهتمام الداليل ، وذلك أن األلف فيها تتوسط فاء الكلم          
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عن طبيعة هذه األلف أهي زائدة بينهما أم أا ناجتة عن حتول صريف يكشف عن األصل الـداليل لبنيـة            
  :الكلمة ؟ وعلى طريقة الصرفييّن أيضاً يتتبع ابن عاشور هذه القضية 

  

ل ملكوت ورهبوت    من أوزان املصادر مث    – فَعلوت   –على التحقيق طغيوت    " فوزن الطاغوت    -١
مشتق من الطغيـان    " ، وهذا يدل على أن أصل داللة الكلمة هي داللة املصدر ، فهو               )١٨٢٨("ورمحوت

   .)١٨٢٩("وهو االرتفاع والغلو يف الكرب

فـصريّ إىل   " ، ولعلهم استثقلوا الضمة على الياء ،         )١٨٣٠("فوقع فيه قلب مكاين بني عينه والمه      "-٢
   .)١٨٣١(" طيغوت–فلعوت 

فـصار  " فهو ظاهرة صـرفية معروفـة        – ولعل التخفيف وراء هذا القلب       –اء ألفاً    قلبت الي  -٣
   .)١٨٣٢("طاغوت

ومن هذه اخلطوات يالحظ أن الداللة األصلية للَّفظة هي داللة املـصدر وهـي الطغيـان ، وأن                  
  .التقلبات الصرفية هي تقلبات طارئة تفيد يف ضبط بنية الكلمة بناًء على مالحظة أصلها االشتقاقي 

أُزيل عنه معىن املصدر وصار امسـاً لطائفـة ممـا فيـه هـذا               "وإذا كان ابن عاشور خيتار أنه قد        
 ، فإن هذا يدل على أن معىن املصدر موجود يف الكلمة ، بل صارت الداللة أشد وقعـاً                   )١٨٣٣("املصدر

در وسحباً هلا   ألنك وصفت هذا الطاغية أو هؤالء الطغاة بأم هم الطغيان نفسه متسكاً بأصل داللة املص              
يطلق على الواحد واجلمع واملذكر واملؤنـث       "عليهم ، بدليل أن آثار صفة املصدر موجودة فيها مثل أنه            

   .)١٨٣٤("كشأن املصادر
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 أن  مما سبق يظهر أن ضبط بنية اللفظة وميزاا الصريف له عالقة محيمة بداللتها الـيت حتملـها، إال                 
هناك جمرى آخر جيري فيه البحث الداليل فيما يتعلق باللفظة وجنده عند ابن عاشور أيضاً ، وهو العالقة                  
بني اللفظ وبني أصل اشتقاقه من حيث الداللة ؛ فإن اللفظ مهما تكاثرت صـيغه وتعاورتـه الزيـادة                   

انه يف املعجم ، فكل ذلـك ال        واحلذف والقلب واإلبدال والعلل الكثرية اليت تعتور اللفظ العريب يف دور          
  .حيرمه من االحتفاظ بعالقة تربطه بأصله من حيث املعىن 

ولعل ابن فارس اللغوي املشهور التفت إىل هذا التفاتاً قوياً حني حدا به ذلك إىل تصنيف معجمـه                  
الواحد على هذه الصورة ، فهو ينظر يف مجيع ما صح عنده من األلفاظ يف اجلذر                ) مقاييس اللغة   ( الفذ  

، ويردها مجيعاً إىل أصل داليل أو أكثر ، يأىب أن خيرج لفظة من هذه األلفاظ عما استنبطه من أصـول                     
  .عامة تعد قواعد داللية بناًء على استقرائه 

الباء والقاف والعني أصل واحد ترجـع إليـه         ) : "بقع(وقد يدلنا على هذا قوله يف اجلذر اللغوي         
 ، وهـذا  )١٨٣٥("ضها بعد ، فاجلنس واحد وهو خمالفة األلوان بعضها بعضاً فروعه كلها ، وإن كان يف بع      

 مهمـا   -النص يدلنا على مدى متسكه بقضية األصل الذي يرد إليه كل الفروع املتعلقة بتقلبات الكلمة                
 مادام هناك رابط داليل مقترح جيمع بينها ، بينما ميكن أن يكـون              -كان من البعد يف بعض الدالالت       
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أصالن صحيحان ؛ أحدمها يـدل علـى        " ،  فهـو    )ضىن(لكلمة منتمياً إىل أكثر من أصل مثل        جذر ا 
  مرض واآلخر يتردد بني مهموز وغريه ويدل 

   .)١٨٣٦("إما أصل ، وإما نتاج ، واألصل والنتاج متقاربان: ذلك على شيئني 

سموع إذا مل جير علـى      وقد أدى احترام ابن فارس هلذه القاعدة إىل نبذ كثري من الكالم العريب امل             
ليس أصالً وال فرعاً    "عنده  ) محط(أصوله االشتقاقية أو تباعدت العالقة بينه وبينها فلم يتميزها ، فاجلذر            

 ، ومن هنا كثر حكمه بالشذوذ أو الـضعف          )١٨٣٧("وال فيه لغة صحيحة ، إال شيء من النبت والشجر         
 ،  )١٨٣٩("طم الفـرس    : " ، وقوهلم   )١٨٣٨("بالسبس" على الكلمات اليت ال تتوافق مع أصوله مثل كلمة          

) ضـغز (، وللسيء اخللق من السباع      )١٨٤٠("طن  " فهذا عنده شاذ ، وكذلك قوهلم للحزمة من احلطب          
  .)١٨٤١("ليس بأصل صحيح"فهو عنده من الضعيف ، أو الذي 

وقد ترك هذا املنهج يف التنقيب عن األصل ظالالً على طريقة ابن عاشور يف التعامل مع كثري مـن                   
فردات القرآن الكرمي ، إذ التفت إىل األصل الداليل للجذر وأجراه على مشتقاته ، ولعل هـذا املثـال                   م

 ، يفـسّر    )١٨٤٢(... الَ رْيب فيه...    : يف قوله تعاىل    ) ريب(يوضح طريقته ، ففي كالمه على لفظة        
راء ذلك املعىن ، فينقب عـن  الريب بأنه الشك ، إال أنه ال يقنع مبجرد التفسري املعجمي ويطمح إىل ما و           

ـ     أصل الريب القلق واضطراب النفس ، وريب الزمان وريب املنون نوائب           "األصول الداللية للجذر ، ف
  .) ١٨٤٣("ذلك
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فهذا هو األصل الذي اعتمده ابن عاشور للريب ، مث تأيت اخلطوة الثانية وهي إجراء هذه العالقـة                  
وملا كان الشك يلزمه اضطراب النفس وقلقهـا        : " يف قوله    الداللية على معىن الريب يف اآلية وقد خلصها       

، ويالحظ بعد املقارنة مبقاييس ابن فارس يف هذا املوضع أنه           )١٨٤٤("غلب عليه الريب فصار حقيقة عرفية     
قد توصل إىل أصل داليل أدق مما توصل إليه صاحب املقاييس إذ أن ابن فارس توقف عند داللة الشك يف     

صـروفه  : وريب الـدهر    : "، قال   ) ريب الدهر (صل ، وملا صادفه التعبري العريب       الريب وعدها هي األ   
 ، وهذا تعبري مشكل ، واألوىل منه إرجاع ابن عاشور ذلك مجيعاً إىل أصل القلـق       )١٨٤٥("والقياس واحد 

  .واضطراب النفس 

م عمقه  رغ-فالعالقة بني الريب والشك تربطها داللة القلق واالضطراب وهو رابط داليل قريـب        
 إىل تصور الطالب الناشيء ، إال أن العالقات الداللية تصل أحياناً عنده إىل حد الغرابة اليت حتتاج إىل                   -

وبني اشتقاقها يف قوله    ) اُألمنية(اجتهاد يف متثُّلها ، ولعل مثل ذلك يتضح يف كالمه على العالقة بني معىن               
 فاألمنية بتشديد الياء    )١٨٤٦( الْكتاب إِالَّ أَمانِي وإِنْ هْم إِالَّ يظُنُّونَ       ومْنهْم أُميُّونَ الَ يْعلَمونَ    : تعاىل  
كرمى مبعىن قـدر األمـر ،       " مشتقة من مىن    ... أُفعولة ، كاألعجوبة واألضحوكة واألكذوبة      " أصلها  

   .)١٨٤٧("متىن مبعىن تكلف تقدير حصول شيء متعذر أو متعسر: ولذلك قيل 

العالقة تفسّر داللة األمنية على النـزوع النفسي إىل شيء مهما بلغت صعوبته ، ألا تكلُّف               وهذه  
 ذه الصورة ال    - أي هذه العالقة     –حصوله فكراً ال عمالً ، والفكر يسري السياحة دون العمل ، إال أا              
كتاب من هذا النوع ، وهو متين شيء        تفسّر داللة األمنية يف اآلية الكرمية ، فمن العسري تصور علمهم بال           

متعذر احلدوث أن حيدث ، ومن مثة يأيت التفريع الداليل الذي انتقل إليه ابن عاشور ، ومؤداه أن األمنية                   
ألن الكاذب ما كذب إال ألنه يتمىن أن يكون ما يف نفس        "تطلق على ما ميكن تسميته باألكذوبة النفسية        
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ذلك حدثت العالقة بني الكـذب والـتمين ، فاسـتعملت األمنيـة يف              األمر موافقاً خلربه ، فمن أجل       
   .)١٨٤٨("األكذوبة

وهذه العالقة االنتقالية يف عمومها صحيحة ، وإن كانت طريقة ابن عاشور يف االنتقال حتتـاج إىل       
إن الكـاذب   : نظر ، فليس كل كاذب يتمىن أن يكون ما يف الواقع موافقاً خلربه ، وإمنا ميكن أن يقال                   

مىن أن يتصور سامعه ذلك ، وعلى أي احلالني فهي عالقة موجودة بني الداللة األصلية والداللة املنتقلة                 يت
التقادير النفسية أي االعتقادات اليت حيـسبها       "، ومن ثَم يرى ابن عاشور أن األماين املرادة يف اآلية هي             

الدين وليست منه بل ينـسون الـدين        صاحبها حقاً وليست حبق ، أو هي الفعال اليت حيسبها العامة من             
وحيفظوا ، وهذا دأب األمم الضالة عن شرعها أن تعتقد ما هلا مـن العوائـد والرسـوم واملواسـم                    

   .)١٨٤٩("شرعاً

التقادير اليت وضعها األحبار موضع الوحي اإلهلي ؛ إما زيادة عليه حىت أنستهم األصل وإما               "أو هي   
   .)١٨٥٠("تضليالً وهذا أظهر الوجوه

   ذا البحث االشتقاقي يقترب من روح اآلية ، ومن الواقع الذي كان عليه اليهود وهو

يف علمهم وتعليمهم هذا الكتاب ، فهم ال يعلمون الكتاب املرتل الصحيح وإمنا يعلمونه حبيث حتيط به                 
شـتقاقي  تقاديرهم الكاذبة أو تقادير أحبارهم هلم على ضوء ما سبق ، وهذا املعىن املبين على البحث اال                

ودالاللته هو الذي جعله ينحاز عن تفسري كثري من املفسرين لألماين بأا القراءة ، بناًء على قول حسان                  
  :بن ثابت 

  )١٨٥١(متىن كتاب اهللا أولَ لَيله                   وآخره القى حمام املقادر

ا وال يفقهوا ، فبعد إيراده      فيكون املعىن عندهم مؤداه أم ال يعلمون الكتاب إال كلمات يقرؤو          
وعندي أن األماين هنا التمنيّـات ،       : "، عقَّب مستمسكاً مبا رآه      ) وقيل(هذا التفسري مصدّراً إياه بكلمة      
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وذلك اية يف وصفهم باجلهل املركب أي هم يزعمون أم يعلمون الكتاب وهم أميـون ال يعلمونـه                  
   .)١٨٥٢("ن يكونوا علماء فلما مل ينالوا العلم ادعوه باطالً ولكنهم يدعون ذلك ، ألم متنوا أ

وهذا التقصي لألصل الداليل بناًء على احلركة الذهنية اليت تديره يف أكثر من مرحلة داللية لتصل به                 
إىل املقصود األخري له يف هذا السياق يلفتنا إىل ما يعرف بالتطور الداليل لالشتقاق، وهو ابتداء اجلـذر                  

 حسب الوعي بطرق استعمال هذا اجلذر       - تتسع أو تتنوع     -ددة مث تطوره إىل دالالت أخرى       بداللة حم 
  .أو مشتقاته املختلفة 

: يف قوله تعـاىل  ) تعالوا(والبن عاشور يف هذا امليدان جهد ال ينكر ، ولعل توجيهه الشتقاق لفظ            
         و لَ اللّها أَنزالَْواْ إِلَى معْم تيلَ لَهإِذَا قا        ووددص نكدُّونَ عصي نيقافنالْم أَْيتولِ رسإِلَى الر)١٨٥٣( 

من مادة العلو أم ختيلوا املنـادي يف        ) تعاىل(وجه اشتقاق   "يعني على تبين جهده يف ذلك فهو يرى أن          
كان أصله أن   علو واملنادى يف سفل ، ألم كانوا جيعلون بيوم يف املرتفعات ألا أحصن هلم ، ولذلك                 

، ومفهوم كالمه أن طريقة االشتقاق هنا قد دخلها ااز ألم ختيلوا            )١٨٥٤("يدل على طلب حضور لنفع    
املنادي يف علو واملنادى يف سفل ، ومستنده يف ذلك على العادة العربية من أن بيوم كانت يف املرتفعات                   

 األصل يف هذه اللفظة الدعاء حلضور نفع ،         ألا أحصن هلم ، مث يلتفت من ذلك إىل دقيقة داللية هي أن            
اصعد إيلَّ ، مث كثر حىت قاله       : "من العلو أيضاً كأنه قال      ) تعاىل(ويالحظ أن ابن فارس قد جعل اشتقاق        

، غري أن الدقيقة الداللية كانت من حظ ابن عاشـور دون ابـن        )١٨٥٥("الذي باحلضيض ملن هو يف علوّه     
  .فارس

قاعدة اليت متخض عنها البحث الداليل احلديث حول أصول املـشتقات ،            وهذا املثال يلفتنا إىل ال    
ـ            التطور الـداليل مـن احملـسوس إىل        "وتطور داللتها بعد أخذها من هذه األصول وهو ما عربّ عنه ب

 ، وقد عقد الدكتور الداية لشرح هذا املعىن مجلة من املباحث يف كتابه شغلت حنـواً مـن                   )١٨٥٦("ارد
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 استعرض فيها أمثلة من التراث اللغوي العريب توصل إىل هذه احلقيقة بل إىل أبعد منها ،                 مخسني صفحة ،  
فليس األمر مقصوراً على مفردة تتحول من جمال حسي إىل آخر ذهين جمرد ، وإمنا هو األصل اللغـوي                   "

ـ            اء املـشتقة يف    فتتسع االحتماالت لفروع اشتقاقية وتستوي يف األمهية األمساء املصدرية واألفعال واألمس
   .)١٨٥٧("كوا منطلقاً لتحول الداللة

ومل يكن ابن عاشور بعيداً عن هذا التصور ؛ فكثري من عباراته حول األصل االشتقاقي لأللفـاظ                 
جتاوز احلد املألوف مشتق من "تومئ إىل أنه يتبىن تصور أن األصل احلسي هو املعترب يف االشتقاق ، فالغلو         

اندفاعه واستعري للزيادة على املطلوب من املعقول أو املشروع يف املعتقـدات            غلوة السهم ، وهي منتهى      
والرجيم احملقَّـر ألن العـرب كـانوا إذا احتقـروا أحـداً حـصبوه               " ،   )١٨٥٨("واإلدراكات واألفعال 

والشقاق مصدر كاملشاقة وهو مشتق من الشق بكسر الشني أي الناحية ، ألن كـل               " ،   )١٨٥٩("باحلصباء
، وعندي أنه مشتق من الشق بفتح الشني وهـو الـصدع   ... حية على طريقة التخييل واحد يصري يف نا 

  . )١٨٦٠("والتفرع ومنه قوهلم شق عصا الطاعة

فالعنصر احملسوس أصل معترب عند ابن عاشور ، وانتقال الداللة من احملسوس إىل ارد الـذهين أو                 
وطريقة التخييل  هنا هي استعمال الشيء يف         ،   )١٨٦١("على طريقة التخييل  "بعبارة أخرى إىل املعنوي يتم      

وأصله االنشقاق ومنه انصداع اإلنـاء أي انـشقاقه         "الزم أصله ؛ مثل الصدع وهو اجلهر واإلعالن ،          
   .)١٨٦٢("فاستعمل الصدع يف الزم االنشقاق وهو ظهور األمر احملجوب وراء الشيء املنصدع

وعنـت الْوجـوه     :  تفسريه لقوله تعاىل     ويصرح ابن عاشور بأن هذا االنتقال انتقال جمازي يف        
وأصله األسر، والعاين األسري    " فالعناء عنده هو الذلَّة ،       )١٨٦٣(للْحي الْقَيُّومِ وقَْد خاب مْن حملَ ظُلْما        
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ـ   )١٨٦٤("، وملا كان األسري ترهقُه ذلة يف وجهه أسند العناء إىل الوجوه على سبيل ااز العقلي                  از  ، فا
وسيلة النتقال الداللة من األصل إىل مشتقاته املختلفة على طريقة التخييل لوجود شبه ما بـني األصـل                  

يدفعها بكلفة  :القليلة اليت ال يرغب فيها ، فكأن صاحبها يزجيها أي         " ومشتقاته ، فالبضاعة املزجاة هي      
  .)١٨٦٥("ليقبلها املدفوعة إليه 

عالقة بني قلة البضاعة وبني دفع الشيء ، فإن تقييـد الـدفع             وإذا كان ابن عاشور قد التفت إىل ال       
أَلَْم تر أَنَّ اللَّه يْزجِـي      : قوله تعاىل بالكلفة فيه إشكـال ألنه يبدو أن اإلزجـاء هو الدفع بيسر ومنه            

: والريح تزجـي الـسحاب  : " وهو املعىن املناسب للقلة ، وإليه التفت ابن فارس فقال        )١٨٦٦(...سحابا
، وهو املفهوم من استدالل الراغب      )١٨٦٧("يسرية االندفاع   : وهذه بضاعة مزجاة أي   ...قه سوقاً رفيقاً  تسو

  : بقول الشاعر 

  )١٨٦٨(وحاجٍة غريِ مزجاة من احلاج      

 ، فهذه املعاين تدل على خالف القيد        )١٨٦٩("أي غري يسرية ميكن دفعها وسوقها لقلة االعتداد ا          " 
 دلت على عكسه ؛ إال أن هذا ال يطعن يف أصل القضية وهـي التفـات                 الذي قيده ابن عاشور بل رمبا     

  .صاحب التحرير إىل حسية األصل الداليل وجمازية الوسيلة يف االنتقال من األصل إىل مشتقاته 

  

@ @

@ @
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اً يفسح اال لتبين الفروق الدالليـة       والبحث يف داللة الكلمة على أصلها على النحو الذي مر آنف          
بني األلفاظ املتقاربة يف املعىن بناًء على أصوهلا االشتقاقية ، وهو باب واسع يف العربية ، تظهر به مقـدرة              



٣٧٢ 

األديب وتصرف البليغ ، وال حيسنه كل أحد من املتكلمني ، بل ال يقوى على مراسه كل أحـد مـن                     
، ولذلك كثرت معايب الشعراء ، وتعددت أوجه النقد املوجه إلـيهم يف             أرباب القول العاملني بتصاريفه     

  .الدالالت الدقيقة لأللفاظ 

وقد رويت آثار قدمية تدل على وجود هذا االهتمام عندهم ، منها توجيه النابغة الذبياين حلسان بن                 
  : يف قوله ) يربقن(إىل ) يلمعن(ثابت أن يغري لفظ 

  )١٨٧٠(وأسيافنا يقطرن من جندة دماً   الضحىلنا اجلفنات الغر يلمعن يف    

  .)١٨٧١("ال يقل أحدكم خبثت نفسي ولكن ليقل لقست نفسي " وكذلك حديث النيب 

  .فهذا كله التفات قدمي إىل الفروق الداللية بني األلفاظ سعياً حنو دقة التعبري املبنية على دقة الداللة 

 وابـن   )١٨٧٢(ب قدمياً من أمثـال ابـن قتيبـة        وكثري من هذه الفروق الداللية راعاه اللغويون العر       
وغريهم خصوصاً يف القرآن الكرمي ، وقد مر تطبيقات على هذا األمـر يف              ) ١٨٧٤( والعسكري )١٨٧٣(جين

عمومه يف مبحث الترادف من الفصل األول من الباب الثاين ، إال أن التطبيقات يف هذا املطلب تتعلـق                   
ق اشتقاقية أللفاظها ، وقد فرق السيوطي بـني اخلـوف           جبزئية مهمة ، وهي افتراق املعاين نتيجة لفرو       

. مأخوذة من قوهلم شجرة خشية أي يابسة وهو فوات بالكلية           "واخلشية على أساس اشتقاقي إذ اخلشية       
  .)١٨٧٥("واخلوف من ناقة خوفاء أي ا داء وهو نقص وليس بفوات
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مارسة حسه البالغي وأدار مع بعض      ولعل ابن عاشور وجد يف دالالت القرآن الكرمي جماالً خصباً مل          
األلفاظ حواراً داللياً حول دور أصلها االشتقاقي يف متييزها عن بعض مرادفاا ، ولعل املطالع يلمح ذلك                 

ك بلْ كَذَّبواْ بِما لَْم يحيطُواْ بِعلْمه ولَما يأْتهِْم تأْوِيلُه كَـذَل           : قوله تعاىل من كالمه حول التأويل يف      
        نيمةُ الظَّالباقكَانَ ع هِْم فَانظُْر كَْيفن قَْبلم ينالَّذ كَذَّب )مشتق من آلَ إذا رجع إىل      "، فالتأويل    )١٨٧٦

وهـو  : "  ، وهو هنا جيتمع مع معىن التفسري يف إطالقه ، ولذلك عبر ابن عاشور بقولـه                  )١٨٧٧("الشيء
 ، )١٨٧٨("يظهر املعىن فيؤول واضحاً بعد أن كان خفيـاً يطلق على تفسري اللفظ الذي خفي معناه تفسرياً         

وهو ذا اإلطالق قريب مـن معـىن        : "قال   )١٨٧٩(...وما يْعلَم تأْوِيلَه إِالَّ اللّه...    : قوله تعاىل ومنه  
  .)١٨٨٠("التفسري

، ألن هناك فرقاً بينهما ، فالتأويل عنده أعم من ناحيـة            ) قريب من معىن التفسري     ( ونلحظ تعبريه   
 ، كتعبري الرؤيا وهـو تأويلـها ،         )١٨٨١("على اتضاح ما خفي من معىن لفظ أو إشارة        "وهو أنه مطلق    

أي ظهور ما   : "  قال   )١٨٨٢(.. ينظُرونَ إِالَّ تأْوِيلَه   هلْ: قوله تعاىل وظهور حقيقة األمور يوم القيامة يف       
تأويل ما حـسبوا    "شور يشري إىل    وهو يف اآلية اليت يتحدث عنها ابن عا       . )١٨٨٣("أنذرهم به من العذاب     

 ، كإمطار حجارة من السماء أو حنو ذلك ، وهذا يدل على             )١٨٨٤("عدم التعجيل به دليالً على الكذب       
  .أن وجود زيادة معىن يف لفظة ال توجد يف أختها يكفل ثراًء للّغة من الناحيتني الكمية والكيفية 

داللة ، ومن مث جند أن ابن عاشور يتوقف أمـام           وهذه الثروة هي اليت تعني على اختيار األدق يف ال         
قُلْ أَغَْير اللّه أَتخذُ وليا فَاطرِ السماوات واَألْرضِ وهو يطْعم والَ يطْعم             : قوله تعاىل يف  ) فَاطرِ(لفظ  
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          نم نكُونالَ تو ْن أَْسلَملَ مأَنْ أَكُونَ أَو ْرتأُم يقُلْ إِن ْشرِكَنيالْم  )الذي تكرر يف القرآن الكرمي      )١٨٨٥ 
يف مقام املنة على الناس وإقامة  احلجة على قدرته وجربوته ، إذ أن داللة الفطر تزيد على داللة اخللـق                     

، ولعلنا نلمح هذه الزيادة اليت      ) خالق(يف موضع االحتجاج على القدرة أوىل من        ) فاطر(ومن مثة كانت    
والفاطر فاعل الفطر وهو اخللق، وفيه معىن التكون        "وله يف تفسري صدر سورة فاطـر       يف داللة فطر من ق    

ـ د الـسماوات يتفَطَّـْرنَ      تكَـا  :سريعاً ألنه مشتق من الفطـر وهـو الـشق ومنـه قولـه              ن م
هِنفَْوق..)١٨٨٧(")١٨٨٦(.  

هو أن الفطـر دال     ولقد جرى العرف الداليل عند عامة املفسرين على أن الفرق بني اخللق والفطر              
كنت ال أدري ما فاطر السموات حـىت أتـاين أعرابيـان            : (على ابتداء اخللق ، ومنه قول ابن عباس         

 وهذا املعىن مل يغفل عنه ابـن        )١٨٨٨(...)أنا ابتدأا : أنا فطرا ، يقول     : خيتصمان يف بئر فقال أحدمها      
كر فيها الفطر يف القرآن الكـرمي ، إال أن          عاشور ، بدليل تكريره ألثر ابن عباس هذا يف املواضع اليت ذُ           

 لعله يكون أجود ، ألنه يعتمد على عطاء البنية          )١٨٨٩("فيه معىن التكون سريعاً   " الفرق الذي حمله وهو أنه      
  .االشتقاقية للّفظ وهو أعمق من عطاء استعمال أعرايب هلا 

ات اليت تدل على هـذا  ويؤكد ابن عاشور ـ على عادته ـ ما ذهب إليه من أصل اشتقاقي باآلي  
تكَاد السماوات يتفَطَّْرنَ من فَْوقهِن والْملَائكَةُ يـسبحونَ بِحْمـد ربهِـْم             : قوله تعاىل األصل مثل   

         يمحالر فُورالْغ وه ي الْأَْرضِ أَلَا إِنَّ اللَّهن فمونَ لرْغفْستيو )ـ و )١٨٩٠ الـسماء  إِذَا  : ه تعـاىل  ـقول
أن " مث هو بعد ذلك يستنبط استنباطاً لطيفاً لعله قاده إليه أثر ابن عبـاس يتمثـل يف                   )١٨٩١( انفَطَرْت
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 يعين أنه مل يكن متداوالً قبل ذلـك        )١٨٩٢("مما سبق به القرآن   ) فاطر السموات واألرض  (وصف اهللا بـ    
  . معناه حىت حدثت قصة األعرايبومن مث مل يعرف ابن عباس 

ع لكل ما ناقش ابن عاشور التمييز بني داللته قد يعيينا لكثرته ، إىل جانب أن التمثيل له يغين                   والتتب
عن حشده ، إال أن هناك زاوية مهمة من زوايا الفروق الداللية شغل ابن عاشور نفسه ـا يف بعـض                     

، واتفاقها لفظـاً    املواضع ، وهي ما ميكن أن نعبر عنه باتفاق حروف األصل االشتقاقي مع تغري ضبطها                
  .وضبطاً ، وأثر ذلك يف اختالف الداللة والتمايز بينها 

مع تغير ضبط القاف بني الكسر والضم ؛ إذ التفت ابـن            ) فقه(فأما النوع األول فمن أمثلته اجلذر       
فريقه الداليل  إىل لفتة مهمة ، فبعد ت      )١٨٩٣(... لِّيتفَقَّهواْ في الدينِ     ...: قوله تعاىل عاشور يف تفسريه ل   

من فقه بكسر القاف إذا فهم ما يدق        " بني الفقه والعلم على اعتبار أن الفقه أخص من العلم ألنه مشتق             
) فقه(املكسور العني و  ) فقه(بعد هذا التفريق يتعرض للفتة أدق ، وهي تفريقه بني           :  ، أقول    )١٨٩٤("فهمه  

 فلذلك نفى القرآن الكرمي عن النـاس فَهـم          املضموم ؛ فإذا كان املكسور العني هو فهم ما يدق فهمه          
ولَكـن الَّ تفْقَهـونَ   ...:تسبيح الكائنات مع إثبات هذا التسبيح هلا وعبر عن ذلك بعدم الفقه يف قوله          

وهذا هو شأن مكسور العني ، فأما مـضموم العـني فإنـه ال               )١٨٩٥(تْسبِيحهْم إِنه كَانَ حليما غَفُورا    
، ولعله التفت يف هذا إىل حديث       ) ١٨٩٦("إذا صار الفقه سجيته   "هوم ابن عاشور إال     يوصف به حسب مف   

 ، وعلى هذا األساس     )١٨٩٧("الناس معادن خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسالم إذا فقُهوا            : " النيب  
لفعـل  يفرق بني فاعل كال الفعلني ، فاألول فاقه ، والثاين فقيه ، وال شك أن هذا التفريق يف شـكل ا                    
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أحدث أثره يف هيئة الفاعل أيضاً فإن الفاقه يدل على من حدث منه الفهم ألنه اسم فاعل والفقيه يـدل                    
  .على من اتصف به وصفاً ثابتاً الزماً وهي الصفة املشبهة باسم الفاعل

 ذلك  إال مبزاولة ما يبلغ إىل    " ويأيت بعد ذلك دور األثر الداليل هلذه النتيجة ، فالفقه ال يصري سجية              
 فأصـبحت   )١٨٩٩()إمنا العلم بالتعلم  : ( عن هذا املعىن بأصرح تعبري حينما قال         ، وقد عرب النيب     )١٨٩٨("

، وهنا يصل ابـن  )السجية الفقهية(معاناة الطلب على مفهوم ابن عاشور هي األداة الوحيدة لتحقق هذه   
ا كان مصري الفقه سجية ال حيصل       مل"إذ  ) ليتفقهوا(عاشور إىل ربط هذه الداللة باألمر الذي يف اآلية وهو           

إال مبزاولة ما يبلغ إىل ذلك كانت صيغة التفعل املؤذنة بالتكلف متعينة ألن يكون املراد ا تكلف حصول                  
الفقه أي الفهم يف الدين ، ويف هذا إمياء إىل أن فهم الدين أمر دقيق املسلك ال حيصل بسهولة ، ولـذلك          

 ولذلك جزم العلماء بـأن الفقـه        )١٩٠٠()هللا به خرياً يفقهه يف الدين     من يرد ا  : (جاء يف احلديث الصحيح   
  .)١٩٠١("أفضل العلــوم

وإذا كان اختالف ضبط اجلذر هنا قد أدى إىل هذا الفرق الدقيق فإنه قد يؤدي أحياناً إىل فـرق                   
 والْمْعتـر   وأَطْعموا الْقَانِع... : أوسع من ذلك وهو ما توقف عنده ابن عاشور يف تفسريه لقوله تعاىل              

يعطي داللـة مغـايرة متامـاً       ) قنع(فإن فتح النون يف      )١٩٠٢(كَذَلك سخْرناها لَكُْم لَعلَّكُْم تْشكُرونَ      
 –قنع من باب سأل ، قُنوعاً بضم القاف         : والقانع املتصف بالقنوع ، وهو التذلل ، يقال       "لكسرها فيه ،    
  . إذا سأل بتذلل 

 من باب تعب ويستوي الفعل املضارع مع اختالف املوجب ، ومن أحسن مـا               وأما القناعة ففعلها  
  : مجع من النظائر ما أنشده اخلفاجي 
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  واحلر عبد إن قنـــع     العبد حر إن قنِـــع

  )١٩٠٣("شيء يشني سوى الطمع     فاقنع وال تقنع فمــا

ناعة والثاين من القنـوع ،      راجع إىل أن األول من الق     ) اقنع وال تقنع  : (وواضح أن قول اخلفاجي     
يا أبا القاسم اقنع من القناعة ال من القنوع، تستغن عن كل            "ولذلك فسرها بقول الزخمشري يف مقاماته       

   .)١٩٠٤("معطاء ومنوع 

مع أما على صورة حرفية واحدة ،       ) املَثَل(و) املثْل(وقريب من هذا التفاته إىل الفرق الداليل بني         
ليـست يف   ) املَثَـل (موم على املشاة ، إال أن ابن عاشور يتنبه إىل داللة يف             وكالمها يدل من حيث الع    

بإطالقه على احلال الغريبة الشأن ألا حبيـث        ) بفتحتني(وقد اختص لفظ املثل     : "عرب عنها بقوله    ) املثْل(
الَّتـي  مثَلُ الْجنة    : تمثَّل للناس وتوضح وتشبه سواء شبهت كما هنا ، أم مل تشبه كما يف قوله تعاىل                 

  . )١٩٠٥(... وعد الْمتقُونَ

وبإطالقه على قول يصدر يف حال غريبة فيحفظ ويشيع بني الناس لبالغة وإبداع فيه ، فال يـزال                  
الناس يذكرون احلال اليت قيل فيها ذلك القول تبعاً لذكره ، وكم من حالة عجيبة حدثت ونسيت ألا                  

   .)١٩٠٦(" بليغ ما جيعلها مذكورة تبعاً لذكرهمل يصدر فيها من قول

للحال أو  "على احلالة الغريبة من الزخمشري إذ يرى أن املَثَل قد استعري            ) املَثَل(ويبدو أنه التقط داللة     
حاهلم العجيبة الشأن كحال الذي اسـتوقد       : الصفة أو القصة إذا كان هلا شأن وفيها غرابة ، كأنه قيل             

ملا يف املَثَل "ل هلذه العجائب بأمثلة من القرآن الكرمي حىت انتهى إىل نتيجة وهي أنه               ، وظل ميث   )١٩٠٧("ناراً  
   .)١٩٠٨("فالن مثلةٌ يف اخلري والشر ، فاشتقوا منه صفة للعجيب الشأن: من معىن الغرابة قالوا 
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٣٧٨ 

سـر   (وتركيزه على هذه الزاوية الداللية يدل على اهتمامه ا ، وقد بلغ تقديره هلا أنه اعتربهـا                
ًـًإنَّ قَْتلَهْم كَانَ خطْ   ...:  ، وذلك عند تفسريه لقوله تعاىل        )١٩٠٩()العربية وهو هنـا    )١٩١٠(ا كَبِريا ئ

بفتحتني ، إال أنه يرد كل واحد منهما جلذر ، لكن املـراد     ) اخلَطَأ(بكسر وسكون و    ) اخلطْء(يفرّق بني   
بكسر اخلاء وسكون الطاء مصدر خطئ      "ئمة فاخلطء   اهتمامه ذا األمر واعتباره مذهب احملققني من األ       

 إِنَّ فْرعـْونَ وهامـانَ      ...: بوزن فرح ، إذا أصاب إمثاً ، وال يكون اإلمث إال عن عمد ، قال تعـاىل                  
  نيئاطوا خا كَانمهودنجو)١٩١١(   وقال  :  ئَةاطخ ةبكَاذ ةياصن )بفـتح اخلـاء     -، وأما اخلطأ     )١٩١٢ 

 ولَْيس علَْيكُْم جناٌح     ...:أخطأ ، واسم الفاعل خمطئ ، قال تعاىل       :  فهو ضد العمد ، وفعله       –طاء  وال
وهذه التفرقة هي سر العربية وعليها احملققون مـن     )١٩١٣(...فيما أَْخطَأْتم بِه ولَكن ما تعمدْت قُلُوبكُمْ      

   .)١٩١٤("أئمتها

الذي بذله ابن عاشور يف قضايا االشتقاق،وهو جهـد وإن كـان يف             ومما سبق يظهر لنا جلياً اجلهد       
كثري منه قد أفاد من سابقيه إال أن الشخصية اللغوية كانت واضحة فيه،فهو ال يكتفي مبجرد النقل وإمنـا                   
يتأمل املنقول ، فيأخذ منه ويدع،ويقبل ويرد،ورمبا صاغ من األقوال املختلفة قوالً واحـداً ميـزج بينـها                  

  .أجزاءها،ويظهر وعيه باللغة من خالل هذا كلهويزاوج 

يفصح عن بعض ذلك فهو يسوق اختالف البصريني والكـوفيني يف           ) شيطان(ولعل اشتقاق لفظة    
من شاط ، وعلـى     ) فعالن(من شطن ويرى الكوفيون أنه      ) فيعال(وزنه وأصله ، إذ يرى البصريون أنه        

ال أنه يضرب عنه صفحاً من ناحية القناعة العلميـة          الرغم من أنه يسوّغ هذا اخلالف من حيث العموم إ         
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٣٧٩ 

وعندي أنه اسم جامد شابه يف حروفه مادة مشتقة ، ودخل يف العربية "فريى مستخدماً لتقرير رأيه التعبري    
   .)١٩١٥("من لغة سابقة ، ألن هذا االسم من األمساء املتعلقة بالعقائد واألديان

إمنا كان إيراده للتدليل على الشخصية العلمية والوعي        ولست بصدد تقومي هذا الرأي ومناقشته ، و       
  .اللغوي يف البحث االشتقاقي عند ابن عاشور،وهي مسة كان من حقه أن تسجل له 
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اهتم الصرفيون بالصيغة وأنواعها اهتماماً كبرياً سواء كانت صيغة فعلية أو امسية وهي عموماً صورة            
السم بعد دخول حروف زيادة عليهما للداللة على معىن خمتص ذه الزيادة ، ولعنا نلمح هذا                الفعل أو ا  

وهـو الـذي    ... باب ما بنت العرب من األمساء والصفات        " االهتمام من بعض تبويبات سيبويه مثل       
   .)١٩١٦("يسميه النحويون التصريف 

أما التـصريف   : " التصريف بقوله   ولعل هذه املزية هي اليت قادت ابن فارس إىل تعظيمه من شأن             
حمظوظة جداً بوجود هـذه     "  ، فاللغة العربية كما يرى الباحثون        )١٩١٧("فإن من فاته علمه فاته املعظم       

الصيغ الصرفية ، ألن هذه الصيغ تصلح ألن تستخدم أداةً من أدوات الكشف عن احلدود بني الكلمات                 
وي وهو ما يفهم من مادة تركيبه ، ومعىن صيغي          كل لفظ له معىن لغ    "  ، وذلك ألن     )١٩١٨("يف السياق   
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٣٨٠ 

حركاته وسكناته وترتيـب حروفه ، ألن الصيغة اسم من الصوغ الذي           : وهو ما يفهم من هيئته ، أي        
   .)١٩١٩("يدل على التصرف يف اهليئة ال يف املادة 

ها تفترق يف   ونص أيب البقاء السابق يدلنا آخره على أن مجاعة من الصيغ قد تتوحد يف اجلذر ولكن               
الداللة الختالف طريقة الصياغة ، وهو حجر الزاوية يف احلديث عن دالالت الصيغ ، ألن لكل صـيغة                  

  .داللة أو دالالت تفْرِق بينها وبني غريها من الصيغ 

ومل يكن ابن عاشور مبعزل عن هذه القناعة العامة لدى الصرفيني واملفسرين بداللة الصيغة ، فهـو                 
 من الصيغ يف القرآن الكرمي ليخلص إىل داللتها يف السياق مستفيداً من التراث الصريف               يتوقف عند كثري  

والبالغي ومضيفاً إليه خربته العلمية وذوقه الداليل يف بعض املواضع اليت يشعر مطالعها حباجتها إىل هذه                
العالقة بني الصيغة   اخلربة  ، ولعل هذا النص الذي اقتصرنا على أهم مقاصده يكشف شيئاً من اهتمامه ب               

  : والداللة ، إذ يقول 

ألن مادة درس يف كالم العرب حتوم حول        : معناه تقرؤون أي قراءة بإعادة وتكرير       ) تدرسون(و  " 
درست الريح رسم الدار إذا عفته وأبلته ، فهو         : معاين التأثر من تكرر عمل يعمل يف أمثاله ، فمنه قوهلم            

ما اجتمع قوم يف بيت     : (إذا قرأه بتمهل حلفظه ، أو للتدبر ويف احلديث        درس الكتاب   : وقالوا  ... دارس  
 فعطف التدارس على القراءة فعلم أن الدراسة أخص         )١٩٢٠(..)من بيوت اهللا يتلون كتاب اهللا ويتدارسونه      

ومادة درس تستلزم التمكن من املفعول فلذلك صار درس الكتاب جمازاً يف فهمه وإتقانه              ... "من القراءة   
،  ... كُنتْم تعلِّمونَ الْكتاب  بِما    على   )١٩٢١(وبِما كُنتْم تْدرسونَ  ..ك عطف يف هذه اآلية      ولذل

ومصدر درس مبعىن قرأ جييء على األصل درساً ، ومنه مسي تعليم العلم درساً وجييء على وزن الفعالـة                   
حلاقاً لذلك مبصادر الصناعات كالتجارة     دراسة وهي زنة تدل على معاجلة الفعل مثل الكتابة والقراءة ، إ           

  .)١٩٢٢("واخلياطة
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٣٨١ 

وجرياً على هذا االهتمام وجدنا لصاحب التحرير نظرات يف دالالت الصيغ املختلفة مبا يصلح أن               
يفرد له حبث مستقل ، إال أننا سنجتزيء بنماذج تفي بالقصد من البحث باعتباره مبحثـا مـن مجلـة                    

 أمهية العناية ذه الظاهرة عند ابن عاشور ، وينتظم هذا املبحـث              مباحث ، موجهني نظر الدارسني إىل     
  : ثالثة مطالب 
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وهي صيغ الفعل اليت دخلتها احلروف الزوائد ، وهي حروف خمصوصة تزيد على صـيغة الفعـل                 
  : ارد ملعان تؤديها ، ومن أمثلة هذه الصيغ 

   ) :أَفْعلَ(  صيغة -١

هـو املعـىن الغالـب يف       "وهو الفعل املتعدي باهلمزة ، وأصل داللة اهلمزة فيها هي التعديـة إذ              
 ، وهـذا    )١٩٢٤("أن يجعل ما كان فاعالً لالزم مفعوالً ملعىن اجلعل        "  ومعناها عند الرضي     )١٩٢٣()"أفعل(

ـ  ا  املعىن متكرر كثرياً يف القرآن الكرمي ، وقد صرح به ابن عاشور يف غري موضع ، منه                  : اىلـقوله تع
 هأَْخلَد الَهأَنَّ م بْحسي)١٩٢٦("للتعدية ، أي جعله خالداً ) أخلده(واهلمزة يف : "  قال )١٩٢٥(.   
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٣٨٢ 

فَأَجاءها الْمخاض إِلَى    : قوله تعاىل إال أن داللة اهلمزة تطورت عند العرب يف بعض األفعال مثل            
     نِي ما لَْيتقَالَْت ي ْخلَةا       جِذْعِ الننِسيا مْسين كُنتذَا وتُّ قَْبلَ ه)فمعناه أجلأها، ويـشرح ابـن       )١٩٢٧

أجاءه أي جعله جائياً مث أطلق      : أصله جاء ، عدي باهلمزة فقيل     "عاشور هذا التطور الداليل للصيغة بأن       
 قال الفراء   .جمازاً على إجلاء شيء شيئاً إىل شيء كأنه جييء به إىل ذلك الشيء، ويضطره إىل ايء إليه                  

  .)١٩٢٨("أصله من جئت وقد جعلته العرب إجلاء: 

للتعدية لتعرب عن معىن االضطرار     " أفعل"حيث جاءت صيغة    " وهذا من حماسن االختيار القرآين ،       
، ويـضيف ابـن     )١٩٢٩("واإلجلاء، وهذا يناسب حالة الضيق والكراهية هلذا األمر من مرمي عليها السالم           

على مقام صربها وصدقها يف تلقي البلوى اليت ابتالهـا اهللا           "ذ يراها دليالً    عاشور داللة أرفع للصيغة ، إ     
  .١٩٣٠"تعاىل ، فلذلك كانت يف مقام الصديقية 

قوله وقد يتطرق ابن عاشور إىل دالالت صيغية دقيقة ميكن أال يلتفت إليها يف بعض املواضع، ففي                 
عن "يرى أن معظم تفاسري وكتب اللغة قد سكتت          )١٩٣١( فَأَْمكَن مْنهْم واللّه عليٌم حكيمٌ    ...: تعاىل

) أمكـن ( ، بـأن فـسروا   )١٩٣٢(تبيني حقيقة هذا التركيب وبيان اشتقاقه ، وأملَّ به بعضهم إملاماً خفيفاً  
  .)("بأقدر

فهل "،  )مكن(والذي يبحث عنه ابن عاشور هنا ليس هو جمرد داللة اهلمزة ، وإمنا هو أصل الفعل                 
 ، وإذا كان بعض     )١٩٣٤(" أو من اإلمكان مبعىن االستطاعة أو من املكانة مبعىن الظفر          هو مشتق من املكان   

: " من أملوا باملعىن يفهم من كالمهم أا مبعىن الظفر ، فإن ابن عاشور يوغل يف تأصيل معنـاه بقولـه                     

                                    

אאF٣٠L٥٣٩E 

W٢٣ 
אאF١٦L٨٥E 
אאאא–Kאא١אאF١٢١E 

אאF١٦L٨٥E 
אW٧١ 

אאאF٩L٥٧٦Eא،F١٥L٢٠٦Eא،F١٠L٣٢٤E 

אאF١٠L٨٢E 

אאF١٠L٨٢E 



٣٨٣ 

معـىن  والذي أفهمه من تصاريف كالمهم أن هذا الفعل مشتق من املكان ، وأن اهلمزة فيه للجعل وأن                  
أمكنه من كذا جعل له منه مكاناً أي مقراً ، وأن املكان جماز أو كناية عن كونه يف تصرفه كما يكـون                      

وهذا يدل على تفننه يف البحث عن أصول الدالالت وتعمقه يف تقريرها ،             ) ١٩٣٥("املكان جماالً للكائن فيه   
  .يل وتأصيل ، وليس مغايرة ومفارقة وإن كان هذا ال مينع أن يصار إىل أحد املعنيني السابقني ، ألنه تعل

  ) : افتعل(صيغة  -٢

 ، والذي يبـدو مـن       )١٩٣٦(لالفتعال دالالت متنوعة ، أوصلها الدكتور عضيمة إىل ست دالالت         
صنيع ابن عاشور أن هذه الصيغة تدل على املبالغة يف عموم ما وردت فيه ، فهو يصرح مبجيئها للمبالغة                   

 :قوله تعاىل  ،  ويف     )١٩٣٧("صيغة االفتعال وصيغة املفاعلة فيه للمبالغـة       : " ، فيقرر أن    ) قرف(يف الفعل   
           َلُونْعمْم تا كُنتْونَ مْجزا تمإِن ْوموا الْيرذْعتوا لَا تكَفَر ينا الَّذا أَيُّهي)جيد ابن عاشور تفريعـاً      )١٩٣٨

لفعل ، وهو ما عبر عنه عـضيمة بأنـه          على معىن املبالغة يف صيغة االفتعال وهي أا دالة على تكلف ا           
افتعـال  "  ، فاالعتذار عند ابن عاشور       )١٩٣٩("للتصرف باجتهاد ومبالغة وتعمل يف حتصيل أصل الفعل         "

   .)١٩٤٠("مشتق من العذر ، ومادة االفتعال فيه دالة على تكلف الفعل

ال جند أثراً هلـذه     وإذا كان صاحب التحرير قد مثل لداللة التكلف باالكتساب واالختالف ، فإنا             
 الَ يكَلِّف اللّه نفْسا إِالَّ وْسعها لَها ما كَسبْت وعلَْيها           : قوله تعاىل القناعة يف تفسريه لالكتساب عند      

إىل التفـنن   ) اكْتسبْت(و) كَسبْت  (فمن املستغرب أنه يعزو هذا التقسيم بني         ،   )١٩٤١(...ما اكْتسبتْ 
   .)١٩٤٢(لكلمة بعينها وميثل لذلك بشعر لذي الرمة والنابغـةوكراهية إعادة ا
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٣٨٤ 

 يأيت بداللـة املطاوعـة يف       )١٩٤٣(وهو إذ جيزم بأن كسبت و اكتسبت مبعىن واحد يف كالم العرب           
 الـيت  - ، مث يأيت بداللة االعتمـال       )١٩٤٤("وقد تكون   : " بصيغة التمريض مصدراً هلا بقوله      ) اكتسب(

غة جتهيل توحي بعدم رضاه عنها على الرغم من أا اختيار الكثري             بصي –هي تكلف حتصيل أصل الفعل      
ووقع يف الكشاف أن فعل املطاوعة لداللته على االعتمال وكان الشر           : "  ، إذ يقول     )١٩٤٥(من املفسرين 

   .)١٩٤٦("مشتهى للنفس فهي جتد يف حتصيله فعبر عن فعلها ذلك باالكتساب 

عال هنا بني متثيله باالكتساب على التكلف وبني نفيه له ،           فإىل جوار االضطراب يف موقفه من االفت      
  : إىل جانب هذا االضطراب توجد مآخذ على هذا االختيار : أقول 

أن التفريق بني الكسب واالكتساب بداللة االعتمال قدمي عند أهل اللغة وقد عـرب عنـه                 : األول
، وأما اكتسب فهو التصرف والطلب      أصاب  : وأما كسب فإنه يقول     : "سيبويه نفسه يف الكتاب فقال      

 ، وهذا النص من أقدم ما حصلت عليه يف هذه الداللة وهو يـدل               )١٩٤٧("واالجتهاد مبرتلة االضطراب    
  .على أن احلس ا كان متداوالً أيام سيبويه وقبله 

ق بني األلفاظ   أن جمرد التفنن ليس هو الغاية يف التعبري القرآين ، فمن املشهور أن القرآن إمنا يفر                : الثاين
 وقد قرره ابن عاشور     -اليت يستعملها لدالالت خاصة فيها وإذا كان أصل الداللة موجوداً يف االفتعال             

من اجلذر الواحد   ) افتعل(و  ) فعل( فتقريره هنا من بابٍ أوىل ؛ ألنه هنا مجع بني صيغيت             -يف غري موضع    
  .، فكان أوىل بذكر داللة االفتعال تنويهاً بالفرق 

استدالل ابن عاشور بشعر ذي الرمة والنابغة على التفنن ال يتجه له ، فقد ينسب الشاعر                 : الثالث
ويظهـر ذلـك    ) فعل(يف البيتني ختتلف عن داللة      ) افتعل(إىل قصور املعىن ، إىل جانب ذلك فإن داللة          

  : بصورة أوضح يف بيت النابغة 
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٣٨٥ 

  )١٩٤٨(فَحملْت برةَ واحتملَت فَجارِ    

يف اآلية ، ألنه    ) اكتسب(و  ) كسب(على نسق   ) احتمل(و  ) محل(التفريق يف التعبري بني     إذ يظهر   
  .جعل محل مع الرب ، واحتمل مع الفجور ، فليس هو رد التفنن 

  ) : التضعيف( صيغة -٣

من املشهور أن داللة التضعيف دائرة بني معنيي املبالغة والتعدية ، وقد ذكر ابن عاشـور داللـة                  
 ولَكن ...  : قوله تعاىل املضاعفة حني تعرضه ألمثلتها يف القرآن الكرمي يف مثل          ) فعل(يف صيغة   التعدية  

                 ـمه ـكانَ أُْولَئـْصيالْعو وقالْفُسو الْكُفْر إِلَْيكُم هكَري قُلُوبِكُْم وف هنيزانَ والْإِمي إِلَْيكُم ببح اللَّه
إال أنه مر على ذلك بدون اهتمام بتعميق معىن التعدية ، وكأنه مل ير أمهية لزيـادة                  )١٩٤٩(الراشدونَ  

، والتعدية املطلقـة يف الفعـل       ) كره(و) حبب(يف فعلي   ) إىل(البحث ، لكنه فرق بني التعدية باحلرف        
 وكـره   أي بلّغ إليكم حـب اإلميـان      "بأن التعدية حبرف إىل تشري إىل تضمني الفعلني معىن بلّغ           ) زين(

لإلمياء إىل أنه ملـا رغبـهم يف اإلميـان          ) "زينه( ، بينما جاءت التعدية مطلقـة يف الفعل         )١٩٥٠("الكفر
  وكرههم الكفر امتثلوا فأحبوا 

  .)١٩٥١("اإلميان وزان يف قلوم

وأما معىن املبالغة فكثري يف القرآن الكرمي ، ومييل الصرفيون إىل تسمية املبالغة هنا تكثرياً، وهو فرع                 
على أصل ، فإن املبالغة تكون بالشدة كما تكون بالتكثري ، ولعله من أجل هذا ضمن ابن عاشور داللة                   

 وغَلَّقَت...  : قوله تعاىل املبالغة ألكثر ما ذهب فيه املفسرون إىل داللة التكثري ، ومن األمثلة على ذلك               
اباَألْبو..)اللغويني إىل أن التشديد فيهـا      فقد ذهب اجلوهري صاحب الصحاح وهو من قدماء          )١٩٥٢
، وبه  )١٩٥٤("قيل كانت سبعة    : " ، وظاهر كالم الزخمشري أنه كذلك فإنه قال عقب اآلية            )١٩٥٣(للتكثري

            

WאKKKKאאאF٥٩E 

אאW٧ 

אאF٢٦L٢٣٧E 

אאF٢٦L٢٣٧E 

W٢٣ 

אאF٤L١٥٣٨E 



٣٨٦ 

 ،  )١٩٥٥("هو تضعيف تكثري بالنسبة إىل وقوع الفعل بكل بـاب بـاب           : "جزم أبو حيان يف البحر قال       
ني احللـيب مفـسرين ذلـك بتعـدد         ، وتابعهما ابن عادل والـسم     ) ١٩٥٦(وعزاه الرازي إىل املفسرين   

   .)(احملال

إلفادة " وأما ابن عاشور فهو يعزف عن معىن التكثري هنا ويقرر داللة املبالغة فريى أن التضعيف هنا 
 ، ولعل ذلك هو األقرب إىل جو احلادثـة          "شدة الفعل وقوته ، أي أغلقت إغالقاً حمكماً         

 كان عدد األبواب ، ولداللة املبالغة يف املضاعف نظائر عنده           فإن احلذر واحليطة تقتضي إحكام الغلق أياً      
  . "عدده و "عقَّدمت األميان.. يف مثل

نزلَ علَْيك الْكتـاب     : قوله تعاىل وقد يتعانق يف فكر ابن عاشور داللتا التعدية واملبالغة ، ففي            
    ْيهدي ْينا بقاً لِّمدصم قيلَ   بِالْحاِإلجناةَ وْورلَ التأَنزو  )لمح هذا التعانق الـداليل إذ يـرى أن          )١٩٦٣ي

 وهو وإن كان يستبعد فيها معىن املبالغـة  )١٩٦٤() "أنزل(التضعيف يف نزل للتعدية فهو يساوي اهلمز يف   "
هـد يف   العدول عن التعدية باهلمز إىل التعدية بالتضعيف لقـصد مـا ع           " إال أنه يجيزه على فرض أن       

للداللة ) وأنزل التوراة :(أهم من قوله  ) نزل عليك الكتاب  : (التضعيف من تقوية معىن الفعل فيكون قوله        
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٣٨٧ 

، واستساغة ابن عاشور لوجود املعنيني مع تعليله هلما يدل علـى أن             )١٩٦٥("على عظم شأن نزول القرآن    
  .ازدواجية الداللة يف التضعيف كان يشغل حيزاً من تفكريه

لك أيضاً التضعيف بتكرار الفعل وهو ما يعرف باملضاعف الربـاعي وال شـك أن               ويقترب من ذ  
تكرار الفعل أوقع يف الداللة من تكرار حرف من حروفه ، وهو املضاعف الثالثي الذي مر ، وقد التفت                   

والكبكبـة  ": فقال   )١٩٦٦( فَكُْبكبوا فيها هْم والْغاوونَ    : قوله تعاىل البيضاوي إىل هذا التكرير عند      
 ،  )١٩٦٧("تكرير الكب لتكرير معناه كأن من ألقي يف النار ينكب مرة بعد أخرى حىت يستقر يف قعرهـا                 

كبكبوا مضاعف كبوا بالتكرير ، وتكرير اللفظ مفيد تكرير         "وهذا املعىن زاده ابن عاشور توضيحاً بأن        
ري ، مبالغة يف اللّم وذلك ألن لـه         جيش مللم ؛ أي كث    : كفكف الدمع ، ونظريه يف األمساء       : املعىن مثل   

فعالً مرادفاً له مشتمالً على حروفه وال تضعيف فيه فكان التضعيف يف مرادفه ألجل الداللة على الزيادة                 
  .)١٩٦٨("يف معىن الفعل

و إذا كان تكرير اللفظ يفيد تكرير املعىن فإن هناك داللة ثانية هلذا التكرير تقف إىل جانب داللـة                   
زلْزِلَـت  ..   وهي داللة املبالغة يف شدة الفعل ، فقد تعرض هلا ابن عاشور يف معـىن                 تكرير املعىن ،  

  الْأَْرض ..)ا خرجت من حيزها ألن فعل زلزل             " أي   )١٩٦٩حركت حتريكاً شديداً حىت خييل للناس أ
ف على شـدة    مأخوذ من الزلل وهو زلق الرجلني ، فلما متنوا شدة الزلل ضاعفوا الفعل للداللة بالتضعي              

  .١٩٧٠"الفعل 
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٣٨٨ 

وأما الصيغ االمسية فهي كثرية يف القرآن الكرمي من مشتقات ومصادر ومجوع وغريها، ولصاحب              
التحرير يف كل ذلك نظرات ودقائق يف تعلق الصيغة بداللتها وأثر ذلك يف املعىن القرآين ، ومـن أمثلـة    

  : هذه الصيغ 

   : )علاسم الفا( صيغة -١

وهو بناء يدل على الفاعلية وتتميز هذه الصيغة بأا جتمع بني مسات االمسية والفعلية وقـد مساهـا                  
 ألا تـدل علـى      )١٩٧٢( ، وأثىن على هذه التسمية الدكتور مهدي املخزومي        )١٩٧١(الفراء بالفعل الدائم  
  .صدق املالحظة

ة الدوام والثبات وهو ما يفرقه عن       ومعظم ما يف القرآن الكرمي من أمساء الفاعلني تصدق عليها صف          
لك يـْومِ   ام : قوله تعاىل الفعل الذي يفيد التجدد ، ويعرب ابن عاشور عن هذه السمة باالتصاف ففي              

   .)١٩٧٤("اسم فاعل من ملَك إذا اتصف بامللك) "مالك(يرى أن  )١٩٧٣(الدينِ 

ض املواطن بالنـسبة السـم الفاعـل        إال أن املعىن العام للنص القرآين قد حييل معىن الثبات يف بع           
خصوصاً يف أمساء الفاعلني اليت اشتق من فعلها صفة مشبهة تدل على الثبات ، فاللجوء السم الفاعل يف                  

فَلَعلَّك تارٌِك بْعض ما     : قوله تعاىل هذه احلالة يوميء إىل اختيار معىن العروض ال الثبات وذلك يف مثل             
 إذ التفت الزخمشري إىل عدول القرآن الكرمي عن الـصفة           )١٩٧٥(...  بِه صْدرك    يوحى إِلَْيك وضآئقٌ  

 كان أفسح النـاس      رسول اهللا   ليدل على أنه ضيق عارض غري ثابت ، ألن          "املشبهة إىل اسم الفاعل     
  .)١٩٧٦("صدراً 
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) ضيق( أن يقال    وإمنا عدل عن  : " وهذا املعىن أقره ابن عاشور مضيفاً إليه حمسناً بديعياً آخر بقوله            
ال داللة فيـه    ) ضائق(ألن ذلك أحسن فصاحة ، وألن       ) تارك: (ملراعاة النظري مع قوله     ) ضائق(هنا إىل   

إذ هو صفة مشبهة وهي دالة على متكن الوصف من          ) ضيق(على متكن وصف الضيق من صدره خبالف        
   .)١٩٧٧( " قليل يعرض لهاملوصوف ، إمياء إىل أن أقصى ما يتوهم توقعه يف جانبه 

   : )فعال( صيغة -٢

وهذه الصيغة بناًء من أبنية املبالغة ملا فيها من تضعيف العني ، وقد تكرر جميئها يف القرآن الكرمي يف                   
 من  الداللة على املبالغة ، ومن أظهر املواضع على ذلك وصفه سبحانه وتعاىل للكافر الذي حذّر النيب                 

 )١٩٧٩( مناعٍ لِّلْخْيرِ مْعتد أَثيمٍ     همازٍ مشاء بِنميمٍ    لَّ حلَّاف مهِنيٍ  ولَا تطْع كُ   :  يف قوله    )١٩٧٨(طاعته
ولكنها للمبالغـة يف    ) حالّف، مهّاز ، مشاء ، مناع       (فقد استخدم صيغة فعال يف وصفه أربع مرات هي          

 ، ورمبـا    )١٩٨١("كثري اهلمز "، واهلماز   )١٩٨٠("املكثر من األميان على وعوده وأخباره     " الفعل ، فاحلالف    
صيغة املبالغة راجعة إىل قوة الصفة ، فـإذا كـان أذًى            "كان يفيد الكثرة والقوة معاً عند ابن عاشور إذ          

والقول يف هذه املبالغـة     " ، وكذلك املشاء ،      )١٩٨٢("شديداً فصاحبه مهاز وإذا تكرر األذى فصاحبه مهاز       
أي ...شـديد املنـع   " عاشور عن املبالغة فيه بأنـه       فيعرب ابن   ) مناع(، وأما   )١٩٨٣("مثل القول يف مهاز   

   .)١٩٨٤("شحيح
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لكن املالحظ أن صاحب التحرير يضيف إىل املعىن املباشر هلذه الصيغة دالالت أعمق من الناحيـة                
يلفت نظره إىل أن املبالغة قد جاءت يف صـورة          ) مشاء(البالغية ، فالتعبري عن املبالغة يف النميمة باللفظ         

: قولـه تعـاىل   بأنه يتجشم املشقة ألجل النميمة مثل ذكر السعي يف          " ه حال هذا النمام     استعارية لتشوي 
...يا   وادي اَألْرضِ فَسْونَ فْسع...)ذلك أن أمساء األشياء احملسوسة أشد وقعاً يف تصور السامع           )١٩٨٥

  .)١٩٨٦("من أمساء املعقوالت ، فذكر املشي بالنميمة فيه تصوير حلال النمام

 التعبري باحلالّف عن كثرة األميان على الوعود واألخبار ميزجه املصنف مزجاً لطيفاً بالبالغة              وكذلك
أنه أريد به الكناية عن عدم املباالة بالكذب وباألميان الفاجرة ، فجعلت صيغة املبالغة كناية               " ، إذ يرى    

لدالالت القريبة إىل ما وراءهـا       ، فهو يرتفع من ا     )١٩٨٧("عن تعمد احلنث ، وإال مل يكن ذمه ذه املثابة         
  .من دالالت أعمق على املراد القرآين بالصيغة االشتقاقية 

وكما تدل هذه الصيغة على املبالغة مبعىن الكثرة والشدة فهي ميكن أن تدل على معىن مأخوذ مـن                  
 : قوله تعاىل  يف   معاين املبالغة وهو الصناعة مثل النجار والقصار ، وقد التفت إىل هذا املعىن ابن عاشور              

علـى معـاين    ) سحار(فبينما حاول املفسرون توجيه املبالغة يف كلمة         )١٩٨٨( يأْتوك بِكُلِّ سحارٍ عليمٍ   
مرادف للساحر يف االستعمال ألن صيغة فعال هنا للنـسب          " جنده يرى أن السحار      )١٩٨٩(القوة والشدة 

ع هنا وهناك بوصف عليم ، أي قوي العلم بالسحر          داللة على الصناعة مثل النجار والقصار ، ولذلك أُتب        
وإمنا استفيدت  ) فعال( ، ويفهم من معىن هذا الكالم أن املبالغة مبعىن القوة مل تستفد من الصيغة                )١٩٩٠("

  ".عليم"من الصيغة 
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يف هذا املوضع قد جاءت رداً علـى قـول          ) سحار(وقد يكون هذا االلتفات جيداً لوال أن لفظة         
، فناسب هـذا أن      )١٩٩١(قَالَ للْملَإِ حْولَه إِنَّ هذَا لَساحٌر عليٌم         شأن موسى فرعون مستعظماً   

يطمئن قلبه ويطيب خاطره من ملئه املقربني بأن يف مصر من هو أشد سحراً وأقوى خربة بفنونه وأـم                   
 على لسان فرعـون     كثريون مبثوثون يف املدائن ، فكان ذلك مبثابة املوازنة بني وصف موسى بأنه ساحر             

ورد املأل بوجود من هم أفعل من موسى يف هذا الباب بزعمهم ، ولعل الرازي قد التفت إىل هذه النكتة                    
فجـاؤا بكلمـة    )  بِكُلِّ سحارٍ عليمٍ  : (  بقوهلم   ) إِنَّ هذَا لَساحٌر عليٌم     : ( وعارضوا قوله   : " فقال  

   .)١٩٩٢("وليسكنوا بعض قلقهاإلحاطة وبصيغة املبالغة ليطيبوا قلبه 

   : )فعيل(صيغة  -٣

وهو بناٌء يدل على املبالغة يف الوصف واختار ابن قتيبة أنه يدل على الكثرة والتعود واملالزمة فهـو                  
وال يقال ملن فعل الشيء مرة أو مرتني حـىت          ... ملن دام منه الفعل حنو رجل سكِّري كثري السكر          " عنده  

  .)١٩٩٣("ادةيكثر منه أو يكون له ع

أصله صفة مبالغة مـشتقة مـن       " ،  ) الصديق(ومن تطبيقات هذه الصيغة يف القرآن الكرمي لفظة         
وغلب استعمال وصف الصديق استعمال اللقب اجلامع ملعاين الكمال واستقامة السلوك يف            ... الصدق  

 ، وهذا األصل )١٩٩٤("هد الدينطاعة اهللا تعاىل ، ألن تلك املعاين ال جتتمع إال ملن قوي صدقه يف الوفاء بع      
اجلامع يف داللة املبالغة هنا ميكن إجراؤه عند ابن عاشور على املواطن اليت ورد فيها يف القـرآن الكـرمي                    

والَّذين آمنوا بِاللَّه    :  قوله تعاىل على أصل وصفه كما يف      " سواء كان وصفاً لنيب أو لغري نيب ، فيطلق          
هلسرو  مه كيقُونَ  أُْولَئدالص ...)ة يف        )١٩٩٦( ")١٩٩٥جمع مع صفة النبوقوله تعاىل ، وقد ي :   اذْكُـْرو
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واذْكُْر في     إبراهيم، وكذلك يف وصف      )١٩٩٨)(١٩٩٧( في الْكتابِ إِْدرِيس إِنه كَانَ صديقًا نبِيا      
لفرط صـدقه يف  " ن وصف إبراهيم بصيغة املبالغة كان فإ )١٩٩٩( الْكتابِ إِْبراهيم إِنه كَانَ صديقًا نبِيا     

امتثال ما يكلفه اهللا تعاىل ال يصده عن ذلك ما قد يكون عذراً للمكلف مثل مبادرته إىل حماولـة ذبـح                     
  .)٢٠٠٠("ولده حني أمره اهللا بذلك يف وحي الرؤيا ، فالصدق هنا مبعىن بلوغ اية الصفة يف املوصوف ا 

لة العامة هلذه الصيغة بينما قد حيمل داللة خاصة وهي داللة اللقب حينما             ويف هذا استصحاب للدال   
 أبا بكر به ، ويستشف ابن عاشور من داللة          يلقب شخص خبصوصه بلقب الصديق كما لقَّب النيب         

 أليب بكر به    يستشف من ذلك أن تلقيب النيب       : لقب الصديق على شرف صاحبه وعلو قدمه ، أقول          
 أفضل األمة   ومنهم علي ابن أيب طالب كرم اهللا وجهه على أن أبا بكر             " ع أصحابه   كان سبباً إلمجا  

، ولعل التلقيب ذا الوصف يكون ناجتاً عن خربة عميقة بصفات الشخص امللقَّب             )٢٠٠١( "بعد النيب   
يوسـف أَيُّهـا الـصديق       به ، وهذا يربز يف تعليق ابن عاشور على قول صـاحب يوسـف               

ناأَفْت...)وإمنا وصفه به عن خربة وجتربة اكتسبها من خمالطة يوسف           : "  بقوله    )٢٠٠٢    يف الـسجن 
وإمنا قال له ذلك    : " ، وقد سبقه الزخمشري إىل هذا االستخالص بعبارة أوضح إذ يفسرها بقوله            )٢٠٠٣("

  .)٢٠٠٤("ألنه ذاق أحواله وتعرف صدقه يف تأويل رؤياه ورؤيا صاحبه حيث جاء كما أول
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من خالل النظر يف التفاسري املختلفة خصوصاً تلك اليت اعتمدت الرأي عمدة لوجهتها التفـسريية               
يالحظ أن املعىن العام يبسط ظالله على دالالت األلفاظ وهو أمر طبيعي ، ألن رد الدالالت اخلاصة إىل                  

  .ساس لفهم املقاصد اليت جاء ا القرآن الداللة العامة أ

والصيغ االشتقاقية اليت يدرس البحث داللتها هي إحدى هذه املفردات اليت تأثرت بـاملعىن العـام                
وأثرت فيه ، ومن مث حتددت داللة بعض الصيغ باملقصود العام للنص القرآين وإن كان ذلـك التحديـد                   

مْن عملَ صالحا فَلنفِْسه ومـْن      : قوله تعاىل يف  ) ظالّم(غة  مؤثراً يف األصل الداليل للصيغة ، ولعل صي       
بِيدبِظَلَّامٍ لِّلْع بُّكا رما ولَْيهاء فَعأَس )تصلح مثاالً يتضح به املقصود )٢٠٠٥.  

فاملتعارف عليه صرفياً وداللياً أن صيغة فعال هي إحدى صيغ املبالغة اليت تدل على الكثرة أو الشدة                 
حنوها إال أن وقوعها يف سياق النفي ها هنا أثار تساؤالً يقوم على احلس الداليل هلذه الصيغة عبر عنـه                    و

يفيد نفي كونه ظالماً ، ونفي الصفة يـوهم         ) وما ربك بظالم للعبيد   : (لقائل أن يقول    : "الرازي بقوله   
   .)٢٠٠٦("بقاء األصل فهذا يقتضي ثبوت أصل الظلم

  :  ذلك بعدة أوجه ، أمهها وجهان وقد أجاب املفسرون على
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أن النفي واقع على املبالغة باعتبار كثرة اخللق الذين يقع عليهم الظلم لو كان، فهو لـيس                  : األول
بظامل ألفراد العباد ، فلما كانوا كُثراً مجعت الصفة ؛ فاملبالغة من قبيل اجلمع وليس من قبيل الـشدة أو                    

   .)٢٠٠٧(القوة

ة الواقعة عليهم شديدة جداً حبيث لو كانت ظلماً لكانت ظلماً شديداً فنفي             أن هذه العقوب   : الثاين
   .)٢٠٠٨(املبالغة هو من هذا الباب

جرت عادة العلماء   "ومل يقف ابن عاشور طويالً أمام تأوالت العلماء يف هذا األسلوب ، واكتفى بأنه               
( نفـي   " ، إال أنه يقرر أن       )٢٠٠٩("ل هذا أن جييبوا بأن املبالغة متصرفة إىل النفي كما جاء ذلك كثرياً يف مث            

 قاعـدة   – لو صـحت     – ويعلل ذلك بعلة تعد      )٢٠١٠("بصيغة املبالغة ال يفيد إثبات ظلم غري قوي       ) ظالَّم  
 ولعله يقصد أن كل صيغة إمنا       )٢٠١١("أن الصيغ ال مفاهيم هلا    "وهي  ،  داللية مل يسبق إليها على قدر علمي        
ددة ال يصلح معها مفهوم املخالفة ، فلو نفينا املفعولية مل يكن ذلـك              وضعت للداللة على معناها يف هيئة حم      

دليالً على إثبات الفاعلية وكذلك العكس وكذلك يف سائر الصيغ كاملبالغة يف هذه اآلية ، وهو مع ذلك ال                   
د أفـراد  فعرب باملبالغة عن كثرة أعداد الظلم باعتبـار تعـد  "يستبعد احتمال تعلق الظلم املنفي بكثرة العبيد        

  . )٢٠١٢("معموله

وقد وقع ، ل الصيغة على غري أصلها االشتقاقي      إىل تأو  – بل هو يلجيء     –ومن مثة فالسياق قد يلجئ      
 لَْو نشاء لَجعلْناه حطَامـا فَظََلْـتْم تفَكَّهـونَ          :يف قوله تعاىل  ) تفكهون(مثل ذلك للمفسرين يف الفعل      

)ة والفرح ، ولكن            من  ) تفكهون(ذلك أن فعل    "،   )٢٠١٣مادة فكه واملشهور أن هذه املادة تدل على املسر
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، )٢٠١٥("يؤيد ذلك    )٢٠١٤(إِنا لَمْغرمونَ بلْ نْحن مْحرومونَ       : السياق سياق ضد املسرة ، وبيانه بقوله        
  .ومن هنا وقع اإلعضال كما عبر ابن عاشور 

ين حول هذا اإلشكال مورداً بعضها بقبول وبعـضها         ويستظهر صاحب التحرير مجلة من أقاويل املفسر      
  :حبذر ، إىل أن يبلور الداللة املقترحة هلذا الفعل يف ظل السياق املشار إليه يف أحد احتمالني 

الً هلم على معتاد تفكهون ، ويكون ذلك كماً م محفعل أن يكون جارياً على ظاهر مادة        : "األول
  ره ـ، ويبدو أنه يرجح هذا ويستريح إليه ألنه ذك٢٠١٦"أخالقهم من اهلزل بآيات اهللا

  .إِنا لَمْغرمونَ بلْ نْحن مْحرومونَ  أوالً وجعل له قرينة وهي قوله تعاىل على لسام 

  . )٢٠١٧("ل اآلية على جعل تفكهون مبعىن تندمون وحتزنونمأن يكون حم : "والثاين

قشر العود ، وقرد الـبعري      : مثل  " لة على اإلزالة والسلب ،      وذلك على تقدير أن التضعيف يف الفعل للدال       
وتفكـه  ...  واجلذل   تطرحون الفكاهة عن أنفسكم وهي املسرة     : "، وقد عبر عنه ابن عطية بقوله        )٢٠١٨("

، أي أن التضعيف فيها يفيد السلب واإلزالة كمـا يف حتـرج أي أزال               )٢٠١٩("من أخوات حترج وحتوب   
كقولك حتوب وتـأمث وجـد      "ي أزال احلوبة أو جتنبها كما عبر الزخمشري يف املفصل           احلرج وحتوب أ  

   .)٢٠٢٠("وحترج أي جتنب احلوب واإلمث واهلجود واحلرج

إن اختيار ابن عاشور قد يوصف يف بعض األحيان بالغرابة ، وإن كان له وجه من حيث العالقـة                   
 يف قوله تعاىل عـن حيـىي        " مسياً  "  الزخمشري جازماً أن     بني االشتقاق واملقصد العام ، فبينما خيتار      

...       ايمن قَْبلُ سم ل لَّهْجعلَْم ن)سم أحد بيحىي    "بينما خيتار الزخمشري أن الصيغة هنا معناها         )٢٠٢١مل ي
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، جند أن ابن عاشـور يـرى أن    )٢٠٢٤(" جديرة باألثرة  )٢٠٢٣(أن األسامي الِسنع  "، ويبين عليها    )٢٠٢٢("قبله
هو املوافق يف االسـم الوصـفي       "ىن الذي عليه السياق ليس مردوداً إىل السمي مبعىن التسمية ، وإمنا             املع

، ومراده أنه املوصوف بصفات مل تكن يف أحد قبله،من باب قولـه             )٢٠٢٥("بإطالق االسم على الوصف   
أي يـصفوم بـذلك ،    )٢٠٢٦(كَةَ تْسميةَ الْأُنثَى يْؤمنونَ بِالْآخرة لَيسمُّونَ الْملَائالإِنَّ الَّذين    :تعاىل

أنه مل جييء قبل حيىي من األنبياء من اجتمع         : وهذا أظهر يف الثناء على حيىي ولالمتنان على أبيه ، واملعىن            "
 وجعـل  )٢٠٢٧(وآتْيناه الْحكْم صـبِيا ...: له ما اجتمع ليحىي فإنه أعطي النبوة وهو صيب قال تعاىل           

، وهذا االختيار وإن كان خمالفاً لظـاهر        ) ٢٠٢٨(" ليكون غري مشقوق عليه يف عصمته عن احلرام        حصوراً
 تطييـباً خلاطر أبيه الذي ظل حىت شيخوخته        السياق إال أنه يوافق بوجه ما املقصد العام لتميز حيىي           

  .ال يولد له ولد 

ملعىن اخلاص الذي يفهم مـن الـسياق        إن الصيغة إذاً تتحدد داللتها العامة حبسب ما يكتنفها من ا          
ونْعمـة   كَْم تركُوا من جنات وعيون وزروعٍ ومقَامٍ كَـرِميٍ         يف قوله تعاىل    ) النعمة  ( اخلاص فلفظة   

  هِنيا فَاكيهوا فكَان )هذه اللفظة هي اسم مرة من حيث القانون االشتقاقي ، إال أن جميئها يف هذا                )٢٠٢٩
خلاص ، وهو ما تركه آل فرعون بعد غرقهم جيعل داللتها تتخطى جمرد املرة لتدل عنـد ابـن                   السياق ا 

مطلق املصدر باعتبار أن جمموع أحوال النعيم صار كالشيء الواحد وهو أبلغ وأمجـع يف               "عاشور على   
 صيغة على   ، وهذا يلفتنا إىل ما ميكن تسميته بتناوب الصيغ واملقصود به داللة           )٢٠٣٠("تصوير معىن املصدر  

ـ        " صيغة أخرى ، وقد اهتم ابن عاشور ذا الباب خصوصاً يف باب صيغ املبالغة اليت على وزن فعيل فـ
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فعيل مبعىن مفعول أي موكول     "هي   )٢٠٣١(وقَالُواْ حْسبنا اللّه ونِْعم الْوكيلُ    ..:يف قوله تعاىل  " الوكيل  
الوكيل هـو   "لة يف نفس طويل يفرغ منه إىل أن          ، مث يشرع ابن عاشور يف تفصيل هذه الدال         )٢٠٣٢("إليه

القائم بشأن من وكّله وهذا القيام بشأن املوكِّل خيتلف باختالف األحوال املوكـل فيهـا ، وبـذلك                  
، فهو هنا يلفت إىل تعدد الداللة بتعدد جهة الوكالـة ، ويفـصّل              )٢٠٣٣("االختالف خيتلف معىن الوكيل   

للفظة الوكيل حسب تعدد الوجه ليخلص إىل قاعدة عامة يف الداللة           الدالالت املتعددة يف القرآن الكرمي      
أن الوكيل اسم جامع للرقيب واحلافظ يف األمور اليت يعىن الناس حبفظها ورقابتـها وادخارهـا ،                 "وهي  

   .)٢٠٣٤("ولذلك يتقيد ويتعمم حبسب املقامات

:  يف قولـه تعـاىل        ومن الصيغ اليت جاءت على وزن فعيل وهي مبعىن مفعول جند لفظة السوي             -
...      ىدنِ اْهتمو وِيالس اطرالص ابْن أَْصحونَ مْعلَمتفَس)فعيل مبعـىن مفعـول ، أي       "فهي   )٢٠٣٥

فعيلة مبعىن مفعولة أي الدخيلـة      "،  )الوليجة(، وكذلك   )٢٠٣٦("الصراط املسوى ، وهو مشتق من التسوية      
، وهذه الداللة   )٢٠٣٧("ا أي يدخلها يف مكمن حبيث ال تظهر       وهي الفعلة اليت خيفيها فاعلها ، فكأنه يوجله       

 )٢٠٣٨(العامة للوليجة تتسق مع التفسري املأثور الذي تناقله املفسرون بأن الوليجة هي اخليانة كما قال قتادة               
 ، أو البطانة اليت يتخذها بعض املنافقني يفشون إليها أسرارهم كما            )٢٠٣٩(، أو اخلديعة كما قال الضحاك     
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ألن تنكري وليجة يف سياق النفي يعـم سـائر          "،  )٢٠٤٠( من املفسرين منهم ابن عادل احلنبلي      اختار مجاعة 
  .)٢٠٤١("أفرادها

وإذا كانت صيغة فعيل تعطي داللة املفعول يف مواضع من القرآن الكرمي ، فإا تعطي داللة الفاعل                 
وصـف  "فإن صيغة ظهري     )٢٠٤٢( والْملَائكَةُ بْعد ذَلك ظَهِريٌ   ...: يف مواضع أخرى، مثل قوله تعاىل       

 ، وحياول ابن عاشور أن      )٢٠٤٣("مبعىن املظاهر أي املؤيد ، وهو مشتق من الظهر ، فهو فعيل مبعىن مفاعل             
مييّز بني فعيل اليت هلا داللة الفاعل واألخرى اليت هلا داللة املفعول بأن األوىل تطابق موصوفها يف اإلفـراد            

على "اول تفسري جميئها مفردة لإلخبار عن املالئكة وهم مجع ، وذلك            وغريه ، ويناًء على هذه القاعدة حي      
، ومعىن هذا أن داللة الفاعلية فيها ال تتزحـزح مبجـرد            )٢٠٤٤("تأويل مجع املالئكة مبعىن الفوج املظاهر     

   .خمالفتها يف اإلفراد أو اجلمع ملن أخربت عنه ، وإمنا تؤول هذه العالقة لالحتفاظ بداللة الفاعلية فيها 

وقريب من تناوب الصيغ يف الداللة ملمح آخر يتعلق بتعدد الداللة يف الصيغة الواحدة إمـا علـى                  
عسى ربُّكُْم أَن يْرحمكُْم وإِنْ      : طريقة االحتمال وإما على طريقة االستيعاب ؛ فاحلصري يف قوله تعاىل            

     ريصح رِينلْكَافل منها جلْنعجا وْدندتُّْم عاع )ميكن أن يكون مبعىن الفاعل من حيث حصر املكان          )٢٠٤٥
ملن فيه ، كما ميكن أن يكون مبعىن املفعول إذا تعلق باحملصورين فيه ، وقد اختار ابن عطية املعـىن األول                     

، ودافع أبو حيان عن داللة الفاعلية       )٢٠٤٦("حتصرهم: فعيل من احلصر فهي مبعىن السجن، أي        "فهو عنده   
ذات : أا حاصرة هلم حميطة م من مجيع جهام ، فحصري معنـاه             " ؛ فالذي يظهر عنده     دون املبالغة   

أي "، واحتمل ابن عادل داللة املفعول       )٢٠٤٧("حصر ؛ إذ لو كان للمبالغة لزمت التاء جلريانه على مؤنث          
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٣٩٩ 

صبان علـى    ، ويبدو أن الداللتني متساويتان عند ابن عاشور ، ومها تن           )٢٠٤٨("جعلناها موضعاً حمصوراً له   
املكان الذي حيصر فيه فال يستطاع اخلروج منه فهو إما فعيل مبعىن فاعل وإمـا مبعـىن               "معىن واحد وهو    

   .)٢٠٤٩("مفعول على تقدير متعلق أي حمصور فيه

وإِن  : يف قوله تعاىل  ) الصريخ(ومن األلفاظ اليت تساوت داللة الصيغة فيها عند ابن عاشور لفظة            
مبعىن املستغيث املستنجد فهي فعيل مبعىن      " ، فهي    )٢٠٥٠(فَلَا صرِيخ لَهْم ولَا هْم ينقَذُونَ       نشأْ نْغرِقْهْم   

ويطلق الصريخ على املغيث ، فعيل مبعىن مفعول ، وذلك          " ، فتكون على داللة الفاعلية ،        )٢٠٥١("الفاعل  
 ، فالصريخ هنـا مبعـىن       )٢٠٥٢("أن املنجد إذا صرخ به املستنجد صرخ هو جميباً مبا يطمئن له من النصر             

ال جيدون من يستصرخون به     : واملعىن"املستغاث ، مث يؤول ابن عاشور املعىن حبيث يتوافق مع الداللتني ،             
، ولعله يريد بذلك أن ال مغيث هلم مينع الغرق وهم )٢٠٥٣("وهم يف جلج البحر وال ينقذهم أحد من الغرق        

 ألن اخلالص من العذاب إما أن يكون برفع العذاب          "يف جلج البحر وال هم ينقذون إذا أدركهم الغـرق          
بعد الوقوع فيه وهو كقوله     ) وال هم ينقذون  (يدفع  ) ال صريخ هلم  (: من أصله أو برفعه بعد وقوعه فقال        

 فتعديد الوجوه يف هذه اللفظة مما       )٢٠٥٥(" )٢٠٥٤( الَّ تْغنِ عني شفَاعتهْم شْيئًا والَ ينقذُون...      : تعاىل  
معاين تلك الصيغة يف خلق معـىن       "على التفنن واالقتدار ، وقد عرب بعض الباحثني عن ذلك بتضافر            يدل  

   . )٢٠٥٦("ذي ظالل متعددة تتفق مع السياق وتتناغم معه
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٤٠٠ 

لعلنا من خالل هذه املباحث اليت التقطت من فكر ابن عاشور الداليل بعـض جهـوده يف جمـال                   
 ومدى إفادته منه يف إبـراز املعـىن         – على تشعبها    –بقضاياه  االشتقاق أن نكون ملسنا إحاطة الطاهر       

  .القرآين ، والرؤية العميقة لدالالته 
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ماء واحملدثني من   ضحة اليت لفتت نظر القد     تعد عالقة اإلعراب باملعىن يف اللغة العربية من األمور الوا
فنظام اإلعراب عنصر أساس من عناصر اللغة العربية وليس من إهلام عبقـري وال              "عرب ومستشرقني ،    

من اختراع عامل ، وإمنا تكون يف صورة تلقائية يف أحقاب طويلة كما يتكون اللؤلؤ يف جوف األصداف                  
  .)٢٠٥٧("وكما تتكون األحجار الكرمية من فلذات األرض الطيبة
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٤٠٢ 

هو الفارق بني املعاين املتكافئة يف اللفظ ، وبه يعرف اخلرب الذي هو أصل الكالم ،                "راب إذاً   فاإلع
ولواله ما ميّز فاعل من مفعول وال مضاف من منعوت وال تعجب من استفهام وال صدر من مصدر وال                   

ذا مسعت ، أكرم    اإلبانة عن املعاين باأللفاظ ، أال ترى أنك إ        " ، وهو بعبارة أخرى      )٢٠٥٨("نعت من تأكيد  
   .)٢٠٥٩("سعيد أباه وشكر سعيداً أبوه ، علمت برفع أحدمها ونصب اآلخر الفاعل من املفعول

من أقدم السمات اللغوية اليت فقدا مجيع اللغات السامية         " وظاهرة اإلعراب يف العربية هي مسة        -
ن هذا ال يدل على انعدام اإلعراب  ، إال أ)٢٠٦٠("باستثناء البابلية القدمية قبل عصر منوها وازدهارها األديب     

يف اللغات السامية خصوصاً يف بواكريها ، وإمنا يدل على أن هذه اللغات مل حتتفظ بالنظام اإلعـرايب يف                   
   .)٢٠٦١(أطوارها املختلفة

 إال أن من أهم ما يدل عليه انفراد العربية مبالزمة اإلعراب هلا طوال مراحل تطورها هو األثـر                   -
لكرمي من ناحية وللرواية الشفوية من ناحية أخرى يف استمرار وجود اإلعراب حبركاته يف              املباشر للقرآن ا  

مل تكن تلك احلركات اإلعرابية     "هذه اللغة ، ويف هذا ما يرد تومهاً سيطر على بعض الدارسني مؤداه أنه               
 يحتاج إليها يف    حتدد املعاين يف أذهان العرب القدماء كما يزعم النحاة ، بل ال تعدو أن تكون حركات               

   .)٢٠٦٢("الكثري من األحيان لوصل الكلمات بعضها ببعض

وأصل هذا الوهم مبين على موقف استشراقي حاول التشكيك يف أهم خصائص اللغة العربية وهو               
كارل فوللرز وباول كاله ، إذ يـرى        : اإلعراب ، وقد محل لواء هذا املوقف اثنان من املستشرقني مها            

صلي للقرآن قد كتب بإحدى اللهجات الشعبية اليت كانت سائدة يف احلجاز ، واليت              النص األ "األول أن   
 ، ويقرر الثاين أن اإلعراب      )٢٠٦٣("ال يوجد فيها كما ال يوجد يف غريها تلك النهايات املسماة باإلعراب           
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٤٠٣ 

ولـيس العجيـب هـذا املوقـف         . )٢٠٦٤("ابتدعها النحويون مث حذيت لغة القرآن على منطها       "طريقة  
تشراقي من اللغة العربية والقرآن الكرمي ولكن العجيب هو أن جيد هذا املوقف صدى واسعاً يف آراء                 االس

أسرار (أحد اللغويني املعاصرين وهو الدكتور إبراهيم أنيس إذ سود حنواً من سبعني صفحة يف كتابيه من                 
 ، وذلك   )٢٠٦٦("ساس العلمي حشدها باالجتهادات اليت تفتقر إىل األ      ")٢٠٦٥()يف اللهجات العربية  (و) اللغة

أن حركات أواخر الكلمات مل تكن تفيد تلك املعاين اليت أشار إليها النحاة مـن الفاعليـة                 "ليصل إىل   
، وأن  )٢٠٦٧("واملفعولية وحنو ذلك ، إمنا هي حركات دعا إليها نظام املقاطع وتواليها يف الكالم املوصول              

 ، وهو يف هذه الصفحات حياول       )٢٠٦٨("حلقيقة اللغة بصلة  ما مساه النحاة إعراباً باحلروف ال يكاد ميت         "
  .أن ينسف العالقة بني اإلعراب واملعىن وهي العالقة اليت أطبق عليها علماء العربية من حنويني وبالغيني 

وليس من مقصود البحث مناقشة اجلزئيات اليت تعرض هلا إبراهيم أنيس ومن سبقه من املستشرقني               
 يكفي أن نشري إىل أصالة هذه العالقة من خالل رسم املصحف وقراءة الصحابة              يف هذا املوضوع ، وإمنا    

  :له ، وهو ما يعد أقدم الشواهد على ذلك 

 من املالحظ أن مجيع الكلمات النكرات املنصوبة يف غري حالة اإلضافة قد رمست يف املصحف                -١
واجلر ، ومن األمثلة على ذلك كلمـة  بزيادة ألف اإلطالق الدالة على وجود الفتحة خبالف حاليت الرفع      

 رمست األلف ، بينما مل ترسم يف        )٢٠٦٩(ويْهديك صراطًا مُّْستقيما  ...: ، ففي قوله تعاىل     ) مستقيم(
 ألن األوىل منصوبة والثانية جمـرورة ، وكـذلك لفظـة            )٢٠٧٠(علَى صراط مُّْستقيمٍ  ..: قوله تعاىل   

 ، ومن   )٢٠٧١( كل موضع رفع بينما رمست باأللف يف كل موضع نصب          اليت رمست بغري ألف يف    ) حكيم(
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٤٠٤ 

وكَانَ اللّـه..     ويف موضع النصب     )٢٠٧٢(إِنَّ اللّه عزِيٌز حكيمٌ   ...ذلك قوله تعاىل يف موضع الرفع       
   .)٢٠٧٣( عزِيزا حكيما 

الثة تبعـاً للموقـع     كما أن رسم اهلمزة املتطرفة يف األمساء املضافة إىل الضمائر يتخذ أشكاالً ث            -٢
، ويف  ) شركاؤهم(،  ) أبناؤكم(،  ) آباؤكم: (مثل  ) واو(اإلعرايب ، ففي حالة الرفع ترسم اهلمزة على         

مثـل  ) يـاء (، ويف حالة اجلر ترسم علـى        ) شركاءكم(،  ) أبناءهم: (حالة النصب ترسم مفردة مثل      
  ) .نسائكم إىل(، ) من نسائهم(، ) بأمسائهم(

علي عبد الواحد وايف هذا األمر أقوى األدلة        .  ، وقد عد د    )٢٠٧٤(هذه احلاالت وهذا مطرد يف مجيع     
وإن يف رسم املصحف العثماين نفسه مع جترده من اإلعجام والشكل           " ،   )٢٠٧٥("على فساد هذا املذهب   "

لدليالً على فساد هذا املذهب ، وذلك أن املصحف العثماين يرمز إىل كثري مـن عالمـات اإلعـراب                   
)  بـصرياً (،  ) شـهيداً (،  ) رسوالً(، وعالمة إعراب املنصوب املنون      ) املؤمنني(،  ) منوناملؤ(باحلروف  
لو كـان   " ، بل إن املستشرق األملاين نولدكه يركز على جهة ال تقل أمهية إذ يقرر أنه                 )٢٠٧٦("وهلم جرا 

أن تـضيع    أو أحد معاصريه من املؤمنني قد نطق بالقرآن دون إعراب لكان من غري املمكـن                 النيب  
  . )٢٠٧٧("الروايات اخلاصة بذلك دون أن يبقى لنا آثار منها

 قراءات الصحابة يرجع اختالفها إىل اختالف إعرايب اقتضاه اختالف املعىن ، ولعل منها قراءة               -٣
، )٢٠٧٩()"اهللا(بتنوين الشهادة ونصب اسـم       ")٢٠٧٨(  اللّه والَ نكْتم شهادةً  ...علي بن أيب طالب     

بنصبهما وتنوين شهادة ،    : " وقال   يها الطربي غري منسوبة ، ونسبها أبو حيان إىل علي           وقد أشار إل  
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ـ   ، واألمثلة على ذلك كثرية وهي تدل علـى          )٢٠٨٠("وال نكتم اهللا شهادة   : ، التقدير   ) نكتم(وانتصبا ب
 مبا فيها مـن     تالزم العالقة بني املعىن واإلعراب ، وقد تلقى القراء عن الصحابة والتابعني هذه القراءات             

خالفات يف املعىن بناًء على اختالف عالمات اإلعراب ، وسيظهر ذلك جلياً يف ثنايـا مباحـث هـذا                   
   . )٢٠٨١(الفصل

@ïiaŠÇ⁄a@óäÈ½aë@æëŠÐ½aZ@ @

ومن مثة وجدنا آثار هذه العالقة بني املعىن واإلعراب واضحة يف التراث القرآين حىت ليبين عليهـا                 
نظريته اليت شغلت الناس منذ صاغها يف كتابه دالئل اإلعجاز فهو ينبه إليها             عبد القاهر اجلرجاين أساس     

أن ليس النظم إال أن تضع كالمـك الوضـع    " يف ثنايا كتابه بصور خمتلفة دف إىل مغزى واحد وهو           
وتعمل على قوانينه وأصوله وتعرف مناهجه اليت نهجت فال تزيغ عنها وحتفظ            ) علم النحو (الذي يقتضيه   

وم اليت رمست لك فال ختل بشيء منها ، وذلك أنا ال نعلم شيئاً يبتغيه الناظم بنظمه غري أن ينظر يف                     الرس
 ، وهذا واضح يف أن معاين النحو هي أصل النظم الذي هو األداة الـيت                )٢٠٨٢("وجوه كل باب وفروقه   

  .يعرف ا املعىن يف تقلباته املختلفة 

من إعجاز القرآن العظيم وخلـوده إىل أن يـرث اهللا           "ويعد بعض الباحثني ميدان إعراب القرآن       
يوضح املعىن ويبيّن الغرض ويشري إىل البالغة ويـوميء         " ، وذلك أن اإلعراب      )٢٠٨٣("األرض ومن عليها  

   .)٢٠٨٤("إىل مجال التركيب وحسن الصياغة ، وهذه كلها مواطن اإلعجاز يف القرآن الكرمي

 عنايتـهم إىل    – من مستقل ومستكثر     -فليس مبستغرب أن يوجه مفسرو القرآن الكرمي ومعربوه         
 لَقَد تقَطَّع بْينكُْم  ...: العالقـة بني اإلعراب واملعىن القرآين ، فهذا هو الزجاج يتوقف عند قوله تعاىل  

            

אאF٤L٤٨E 
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٤٠٦ 

... )ملعىن وإن كان خيتار الرفـع      بالنصب والرفع ، فيوجه كال الوجهني إىل ا       ) بينكم( إذ قرئت    )٢٠٨٥
لقد تقطع ما كنتم فيـه مـن الـشركة          : ومعناه لقد تقطع وصلكم ، والنصب جائز ، املعىن          "وجيوده  
ويف مثـل   . ، فاملالحظ أن الزجاج قد التفت إىل املعىن يف توجيهه اإلعرايب وصرح بذلك              )٢٠٨٦("بينكم

هذَا يـْوم لَـا      ، و    )٢٠٨٨(هْم علَى النارِ يفْتنونَ   يْوم   ، و )٢٠٨٧( ..يْوم هم بارِزونَ    :قوله تعاىل 
 تواجههم مشكلة اإلضافة إذ اإلضافة هنا ليست إىل مفرد وإمنا هي إىل مجلة ، ومـن مث                  )٢٠٨٩(ينطقُونَ

معناه هذا يوم فتنتهم ولكن ملـا       ... أضاف املعىن فلذلك ال ينون اليوم       : "التفتوا إىل املعىن قال األخفش      
   .)٢٠٩٠("أ االسم وبىن عليه مل يقدر على جره وكانت اإلضافة يف املعىن إىل فتنةابتد
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وهذا يدل على قدم االهتمام باملعىن القرآين يف كتب إعراب القرآن حىت عدها أحـد الدارسـني                 
وهكذا " ،   )٢٠٩١("باشرة إىل النص لفهمه   البداية لنشأة التفسري الفين ونشأة التفسري بالرأي الذي يعمد م         "

كان التفسري واإلعراب صنوين كل منهما يكمل اآلخر ، فاإلعراب يوضح التفسري وأسباب الرتول مثالً               
تتخري الوجه املناسب أو املطلوب من وجوه اإلعراب ، فال غرو أن كتب التفـسري دون اسـتثناء قـد                    

 كتاباً يف التفسري دون أن جند فيه شيئاً مـن النحـو             تناولت إعراب اآليات عند تفسريها ، وقل ما جند        
   .)٢٠٩٢("واإلعراب

وابن عاشور أحد املفسرين الذين أَولَوا املعىن عناية بالغة يف إعرام للقرآن الكرمي ، فالقاعدة عنده                
 ، وكلما ارتقى إعراب الكالم ارتقت معانيه عنده ،          )٢٠٩٣("أن األعراب يبيّن معاين الكلمات ومواقعها     "

            

אW٩٤ 
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٤٠٧ 

وهل جييء أفصح كالم إال على أفصح       "وعلت فصاحته ففصاحة اإلعراب عالمة على فصاحة الكالم ،          
 ، ومن مث فال تكاد جتد موضعاً تعرض فيه إلعراب شيء من القرآن الكرمي إال جعل املعىن                  )٢٠٩٤("إعراب

  .نصب عينيه ، بل جعله األسبق واإلعراب تبع له 

املعىن إال أن ذلك ال مينع من التمهيد هلـذه املباحـث            وستتعرض مباحث هذا الفصل لتفصيل هذا       
ببعض األمثلة على محيمية العالقة بني اإلعراب واملعىن عنده ، إذ هو ال يهتم مبجرد الصياغة اإلعرابيـة                  

  :املعهودة للكلمة أو اجلملة وإمنا ميزجها بالداللة اليت يومئ إليها موقعها ومن أمثلة ذلك 
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فاملعتاد عند الكثري من املعربني االكتفاء ببيان املوقع اإلعرايب للمضمر ورمبا اجتهـد بعـضهم يف                
 )٢٠٩٥(التنصيص على عود هذا املضمر ، أما ابن عاشور فال يكاد يدع مضمراً إال وأبان مرجعه يف اجلملة                 

عل من أدل األمثلة على ذلك إيراده داللة للـضمري          ، بل يتجاوز ذلك إىل بيان داللته يف هذه اجلملة ول          
              الذي يسمى عند النحاة بضمري الفصل ، ووظيفته كما يفهم من امسه هي وظيفة لفظية فكأنـه جمتلـب
للفصل بني ما قبله وما بعده وضرورة ذلك اعتماد الكالم عليه لضعف ما قبله من ناحية اللفظ فقولـه                   

كما عند العكـربي    ) أنت( كانت وظيفة الضمري     )٢٠٩٦(...جك الْجنةَ ْن أَنت وزوْ   اْسكُ ...: تعاىل
 ، وهذه الوظيفة الشكلية يعربّ عنها ابن عاشور )٢٠٩٧("توكيد للضمري يف الفعل أُيت به ليصح العطف عليه        "

يقصدون بذلك زيادة إيضاح املعطوف فتحصل فائدة تقرير مدلول املعطوف لئال يكون تابعـه              : "بقوله  
 ، وهذا التفسري ال خيلو من مراعاة داللة ، ولذلك أردفه بـأن              )٢٠٩٨(" عليه أبرز منه يف الكالم     املعطوف

ولكنه ال خيلـو مـن حـصول تقريـر معـىن            "التوكيد ليس هو مقصود املتكلم وال مفهوم السامع ،          
لة أوضـح    يصرح ابن عاشور بدال    )٢١٠٠(وأَنه هو أَْضحك وأَْبكَى    : ، ويف قوله تعاىل     )٢٠٩٩("املضمر
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٤٠٨ 

أفاد ضمري الفصل قصراً لصفة خلق أسباب الضحك والبكاء على اهللا تعاىل إلبطال             "لضمري الفصل فقد    
   .)٢١٠١("الشريك يف التصرف فتبطل الشركة يف اإلهلية

ولعل ذلك قريب مما توصل إليه أبو حيان إذ يرى أن داللة ضمري الفصل هنا هي داللة رفع التوهم                   
هم من يتشكك يف املسند إليه اخلرب أو ينازع فيه أو مـن يتـوهم التـشريك                 ألنه حمل تأكيد ورفع تو    "
إذ ال    ")٢١٠٣(وأَنه خلَق الزْوجْينِ الذَّكَر والْأُنثَى     :  ولذلك مل يذكر الضمري يف قوله تعاىل         )٢١٠٢("فيه

اتة واإلحياء واإلغناء   يتوهم إسناد ذلك لغري اهللا تعاىل ، وال الشركة فيه ، وأما اإلضحاك واإلبكاء واإلم              
، فهذا اهود يف اكتشاف داللـة       )٢١٠٤("واإلقناء فقد يدعي ذلك أو الشركة فيه متواقح كذاب كنمرود         

  .ضمري الفصل له ما وراءه يف الكشف عن اهتمام ابن عاشور بقضية الداللة اإلعرابية 

 : ل ففي قوله تعـاىل      وأما اسم اإلشارة فله داللته الكاشفة يف تفسري ابن عاشور وكذلك املوصو           
 يؤدي اسم اإلشارة داللة التشهري ؤالء الكافرين بينما         )٢١٠٥(...أُولَئك الَّذين طَبع اللّه علَى قُلُوبِهِْم       

جيء باملوصول وصلته خرباً عن اسم اإلشارة إلفادة أن هؤالء املتميزين ذه الصفات ، هم أشـخاص                 "
 ذَلكُم اللّه ربُّكُْم    ...:  ، ويف قوله تعاىل      )٢١٠٦("يق مطبوع على قلوم   الفريق املتقرر بني الناس أم فر     

ـ      )٢١٠٧(فَاْعبدوه أَفَالَ تذَكَّرونَ     اإلتيان يف صدرها باسم اإلشـارة      " يؤدي اسم اإلشارة داللة التمييز ف
نوا أحرياء باإليقاظ بطريق لتمييزه أكمل متييز ، ألم امتروا يف صفة اإلهلية وضلوا فيها ضالالً مبيناً ، فكا             

اسم اإلشارة، وللتنبيه على أن املشار إليه حقيق مبا سيذكر بعد اسم اإلشارة من حيث إنه اتصف بتلك                  
   .)٢١٠٨("األوصاف اليت أشري إليه من أجلها
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٤٠٩ 
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هشام اهتم النحاة بإعراب اجلمل وأشباه اجلمل ، ولعل من أوضح األدلة على ذلك أن خيصها ابن                 
الغايـة مـن   " ، وذلك ألن )٢١٠٩(فيفصل القول يف أنواعها ومواقعها) مغين اللبيب(بعناية فائقة يف كتابه   

إعراب اجلمل هي حتديد موقعها من الكالم وصلة كل منها مبا قبلها وما بعدها منه ، واحلـال واحـدة                    
راب اجلمل حندد مدى اجلملة     سواٌء أكان للجملة حمل من اإلعراب أو مل يكن هلا حمل ، ذلك ألننا يف إع               

   .)٢١١٠("ومكاا من العبارة وعالقتها باملفردات واجلمل اليت حوهلا

وقد أوالها ابن عاشور اهتماماً خاصاً فلو اعتربنا اجلملة احلالية مثـاالً يف تفـسري ابـن عاشـور                   
وهـم  (أن مجلة   فسنالحظ مدى اهتمامه بداللة هذه اجلملة وعدم وقوفه عند جمرد إعراا ، فهو يصرّح               

حال الزمة إلعطاء    ")٢١١١(حتى يْعطُواْ الْجِْزيةَ عن يد وهْم صاغرونَ         ...:يف قوله تعاىل  ) صاغرون
اجلزية عن يد ، واملقصود منه تعظيم أمر احلكم اإلسالمي وحتقري أهل الكفر ، ليكون ذلك ترغيباً هلم يف                   

 فقد اهتم بداللتها اهتمامـاً      )٢١١٣()وما مسنا من لُّغوبٍ   ..( ، وأما مجلة     ٢١١٢"االخنالع عن دينهم الباطل   
ألن ملعىن احلال هنا موقعاً عظيماً من تقييد ذلك اخللق العظيم يف تلك املدة القصرية ألنه ال ينصب                  "كبرياً  

خالقه ألن الغرض من معظم هذه الصورة بيان إمكان البعث ، إذ أحاله املشركون مبا يرجع إىل ضـيق                   
  .)٢١١٤("رة اإلهلية عن إيقاعه ، فكانت هذه اآليات كلها مشتملة على إبراز معىن سعة القدرة اإلهليةالقد

فاجلملة احلالية تعد قيداً للحدث ، وهو املفهوم عامة من كالم النحاة ومن تطبيق ابن عاشور الذي                 
يف قولـه   ) ْم لَا يظْلَمونَ  وه(يعتمد على إظهار داللة القيد فيما يتوقف عنده من اجلمل احلالية ، فجملة              

 حتمل داللة االحتراز    )٢١١٥(ولكُلٍّ درجاٌت مما عملُوا وليوفِّيهْم أَْعمالَهْم وهْم لَا يظْلَمونَ         : تعاىل  
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٤١٠ 

احتراس منظور فيه إىل توفية أحد الفريقني وهـو  "ـ وهي نوع من القيد ال يلتفت إليه الكثري ـ فهو  
ستحق للعقوبة لئال يحسب أن التوفيه بالنسبة إليهم أن يكـون اجلـزاء أشـد ممـا تقتـضيه                   الفريق امل 
، فيمكن إطالق لفظ القيد الوصفي على مجلة احلال االحترازية ألا تصف طبيعة التوفية              ) ٢١١٦("أعماهلم

  .وأا توفية ال ظلم فيها نفياً لتصور الوكس والشطط يف هذه التوفية 

 يف بعض اجلمل القرآنية قد حيتاج عند ابن عاشور إىل إعادة نظـر يف تفـصيل                 إال أن مفهوم القيد   
لَْولَا أَن تداركَه نِْعمةٌ من ربـه لَنبِـذَ          : يف قوله تعاىل    ) وهو مذْمومٌ (النظم على حد تعبريه ، فجملة       

ال وأن تلك احلال قيد يف جـواب        يف موضع احل  " هي على طريقة املفسرين      )٢١١٧(بِالْعراء وهو مذْمومٌ  
ولكن يونس نبذ بالعراء : لوال أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء نبذاً ذميماً، أي : لوال ، فتقدير الكالم     

يعين أن حاله كانـت     : "، وهذه هي طريقة املفسرين منذ الزخمشري إذ خلصها بقوله           ) ٢١١٨("غري مذموم 
 ، وشرحها الرازي بـأن      )٢١١٩("لوال توبته لكانت حاله على الذم     على خالف الذم حني نبذ بالعراء ، و       

لوال هذه النعمة لنبذ بالعراء مع وصف املذمومية فلما حصلت هذه النعمـة ال جـرم مل                 : تقدير اآلية   "
   .)٢١٢٠("يوجد النبذ بالعراء مع هذا الوصف ألنه ملا فُقد هذا الوصف فُقد ذلك اموع 

 على هذا التأويل أن نبذه بالعراء واقع فال يـستقيم أن يكـون              الذي محلهم "فريى ابن عاشور أن     
تقتضي امتناعاً لوجود فال يكون جواا واقعاً ، فتعين اعتبار تقييد اجلـواب             ) لوال(جواباً للشرط ، ألن     

 ، وهذا هو الواقع فعالً فإم رأوا وجوب تقييد حالة )٢١٢١("جبملة احلال ، أي انتفى ذمه عند نبذه بالعراء     
ـ        ا مهما تنوعت مداركهم يف تصور طبيعة هذا الذم        ) لوال(لنبذ بالعراء يئة حىت تصلح أن تكون جواباً ل

 على الرغم من إطبـاق      -، ويبدو أن هذه الطريقة اليت حكاها ابن عاشور          )٢١٢٢(وكيفيته لو كان وجد   
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٤١١ 

 مل تشبع م ابـن      –ب  املفسرين عليها فيما أعلم وعلى الرغم مما هلا من وجاهة من ناحية املعىن واألسلو             
 ، وهذا   )٢١٢٣("يف تفصيل النظم وجه آخر    "عاشور إىل البحث عما وراء التراكيب ، فصرح بأنه يلوح له            

الوجه ينتهي إىل نقيض ما ذهب إليه هؤالء املفسرون ، وعبارة ابن عاشور فيها قـدر مـن الغمـوض                    
) لوال(أن يكون جواب    "وجه هو   فيحسن سوقها كما هي مث استخراج ما يفهم منها ، إذ يرى أن هذا ال              

 مع ما تفيده صيغة اجلملة االمسية من متكن الكظم كما علمت      )٢١٢٤()وهو مكْظُومٌ (حمذوفاً دل عليه قوله     
ـ              إِذْ نادى  الحقاً جلملة   ) لوال(آنفاً ، فتلك احلالة إذا استمرت مل حيصل نبذه بالعراء ، ويكون الشرط ب

وماً ، أي حمبوساً يف بطن احلوت أبداً ، وهو معىن قوله تعـاىل يف سـورة                  أي لبقي مكظ   وهو مكْظُومٌ 
  وجتعل مجلـة     )٢١٢٥(لَلَبِثَ في بطْنِه إِلَى يْومِ يْبعثُونَ      * فَلَْولَا أَنه كَانَ مْن الْمسبحني     : الصافات  

، والالم فيهـا الم     ) لوال( اإلمجال احلاصل من موقع       استئنافاً بيانياً ناشئاً عن    لَنبِذَ بِالْعراء وهو مذْمومٌ   
لقد نبذ بالعراء وهو مـذموم ،       : واملعىن  . القسم للتحقيق ألنه خارق للعادة فتأكيده لرفع احتمال ااز          

إما مبعىن املذنب ألن الذنب يقتضي الذم يف العاجل والعقاب يف اآلجل ، وهو معىن قولـه يف                  : واملذموم  
   وإما مبعىن العيب وهو كونـه عارياً جائعـاً )٢١٢٦(فَالْتقَمه الْحوت وهو مليٌم : آية الصافات 

   .)٢١٢٨(" فإن السقم عيب أيضاً)٢١٢٧(فَنبذْناه بِالْعراء وهو سقيٌم : فيكون يف معىن قوله 

  :ومفاده حسب ما يفهم منه أن املراد ذا النظم يتألف من اخلطوات التالية 

  .لوال نعمة اهللا عليه لظل يف بطن احلوت : حمذوف تقديره ) لوال(أن جواب  -١

  . أن نبذه بالعراء قد وقع على الصورة املذمومة -٢
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٤١٢ 

خارق " على وقوعه بالم القسم وسبب القسم عليه عنده أنه        أن هذا النبذ املذموم أقسم اهللا        -٣
   .)٢١٢٩("للعادة فتأكيده لرفع احتمال ااز

 وجود شيء غري قليل من التكلف يف ترتيب هذا املعىن وحتكيمه يف سـياق اآليـات                 وليس خافياً 
مع أنه إذا وجدت صيغة جواب متكاملة شروط النظم حمتملة         ) لوال(ونظمها إذ اضطر إىل حذف جواب       

املعىن فاحلمل على املذكور أوىل من تقدير حمذوف وإمنا يلجأ إىل احلذف إذا مل توجد الصيغة الشكلية أو                  
وجدت مع إحالة املعىن هلا ، مث اضطر إىل إثبات شكل مذموم لنبذ يونس بالعراء ، وهذا الشكل املذموم                   
للنبذ ال يتوافق مع كونه نعمة أو ناجتاً عن نعمة من اهللا سبحانه وتعاىل ، فإن الالئق بالنعمـة مـن اهللا                      

سم ، والصواب أال يقدر قـسم يف    سبحانه أن تكون كاملة وافية مجيلة ، كما أنه تكلف اعتبار الالم للق            
واحلكم بتقدير قسم : " إال بقرينة ظاهرة وقد جعلها الشنقيطي رمحه اهللا قاعدة عامة بقوله       كتاب اهللا   

 ، فهذه   )٢١٣٠("يف كتاب اهللا دون قرينة ظاهرة فيه زيادة على معىن كالم اهللا بغري دليل جيب الرجوع إليه                
لت املعىن متكلفاً يصعب جداً اقتناصه من السياق مع عدم احلاجة إليها            التقديرات املتكلفة الثالثة معاً جع    

 ،  ، بل مع عدم موافقة املعىن لقدر نعمة اهللا سبحانه وتعاىل على عامة البشر فضالً علـى األنبيـاء                    
 من خالل قصته أنه أنعم عليه       والذي ميكن أن يقتنص يف تقدير نعمة اهللا سبحانه وتعاىل على يونس             

  : عظيمتني أو بنعمة مركبة من جزأين بنعمتني

  :  ذلك إىل كثرة تسبيحه يف قولــه إجناؤه من بطن احلوت وقد رد اهللا  : األول

نيحبسْن الْمكَانَ م هثُونَ * فَلَْولَا أَنْبعْومِ يإِلَى ي طْنِهي بلَلَبِثَ ف)٢١٣١(.   

مذمومة فأضافه إىل نفسه يف املوضعني وقيـده يف         جعل نبذ احلوت له يف صورة كرمية غري          : الثاين
هذا املوضع بأنه غري مذموم وقد التفت الشنقيطي رمحه اهللا إىل صورة من عدم الذم وهي إنبات شـجرة                

 ، وإمتام للنعمة عليه بإخراجـه  )٢١٣٢(اليقطني عليه لتظله وحتميه من نظر الناس وال شك أن هذا تكرمي له  
هي قيد  ) وهو سقيمٌ (صف ابن عاشور له بأنه نبذ عارياً جائعاً ، فجملة           من بطن احلوت ، وهذا ينايف و      
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كما ذهب مجاعة املفسرين ، وما ذكره ابن عاشور مل يسبقه إليه أحد على قدر علمي مع وجود تكلف                   
  . ومتامها ظاهر وعدم توافق مع كمال نعمة اهللا 

@òÜà¦a@éj‘@òÛü…Z@ @

عراب اجلملة يف األمهية ألن كلتيهما سادة مسد املفرد ومن مثة           وإعراب شبه اجلملة عند النحاة كإ     
كانت داللتهما يف األمهية كداللة اجلملة من حيث العموم وإن كان تنـوع دالالت حـروف اجلـر                  

  .والظروف يعطي شبه اجلملة ثراًء من حيث تنوع الداللة بوجه خاص

 إعرابه بتوجيه داللتها الـيت تعـني يف         ويالحظ أن ابن عاشور قد اعتىن بإعراب شبه اجلملة مردفاً         
تدمر كُلَّ  : تفسري اآلية وتكشف أحياناً عن دقائق يف معانيها ، ففي قوله تعاىل يف وصف الريح العقيم 

فــ  ) بأمر را ( حياول ابن عاشور أن يستخلص داللة لشبه اجلملة احلالية            )٢١٣٣(...شْيٍء بِأَْمرِ ربها    
تـسخريه  : تدمرياً عجيباً بسبب أمر را أي     : ل تقريب كيفية تدمريها كل شيء ، أي         فائدة هذه احلا  "

  : فقد اعتمد ابن عاشور هنا يف بيان داللة احلال على أمور ثالثة )٢١٣٤("األشياء هلا

معىن احلال املستخلص من عبارات النحاة وهو أا بيان لكيفية وقوع الفعل ، فجعل فائدة                : األول
  .دمريها كل شيء احلال كيفية ت

  وعالقته مبا قبله وما بعده فلحظ ) كل شيء(التفاته إىل ما وراء املعىن يف لفظ  : الثاين

 وجعل من مرشحات هذا التعجيب أن التـدمري كـان           )٢١٣٥("أي تدمرياً عجيباً  "فيه معىن التعجيب ،     
   .)٢١٣٦("بسبب أمر را"

تند ذه الداللة إىل معـىن التعجيـب الـذي          ؛ فقد اعتربها للسببية ليس    ) الباء(هو داللة    : الثالث
استنبطه ألن كون هذه الريح تصنع هذه اإلبادة بسبب أمر من اهللا هو الشيء العجيب يعين أن حركتها                  

   .وضراوا مل تكن إال بأمر اخلالق 
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 داللة األداة رمبا كان أعون على املعىن الذي استنبطه فيكون تدمري هذه األشـياء             ) الباء(ولو ضمن   
كان بواسطة أمر اهللا هلا أن تدمر وتصبح حطاماً ، وأن قوة أمر اهللا سبحانه وتعاىل هي اليت دمرت كـل                     

  .شيء وليس جمرد هبوب الريح 

وكما أن لشبه اجلملة احلرفية داللة حسب موقعها فلشبه اجلملة الظرفية داللتها وقد توقـف ابـن                 
 ، إال أن املفسرين ومنـهم ابـن         )٢١٣٧(لم على داللتها    عاشور عند الكثري من أشباه اجلمل الظرفية وتك       

عاشور التفتوا إىل نوع من الظروف قد يشكل فيه اعتباره قيداً معنوياً ، فقد وقف الزخمشري عند قولـه                   
 ، إذ التقييد بذكر اجلوف شـيء معـروف          )٢١٣٨(ما جعلَ اللَّه لرجلٍ من قَلْبْينِ في جْوفه          : تعاىل  

نه يف عرف املتكلمني ألن القلوب ال تكون إال يف األجواف ، ومن هنا حاول تسجيل فائـدة                  مستغىن ع 
ما حيصل للسامع من زيادة التصور والتجلي للمدلول عليه ، ألنه إذا مسع بـه               "هذا الظرف ملخصة يف     

   .)٢١٣٩("صور لنفسه جوفاً يشتمل على قلبني فكان أسرع إىل اإلنكار

زيادة تصوير املدلول عليه بالقلب وجتليـه       "لتفات الزخمشري فلخصه يف     وقد أفاد ابن عاشور من ا     
 ، إال أنـه زاد      )٢١٤٠("للسامع ، فإذا مسع ذلك كان أسرع إىل االقتناع بإنكار احتواء اجلوف على قلبني             

كعادته فائدة أخرى ، وهي اعتبار هذا األمر قاعدة يف القيود املعلومة وليس جمرد أمر طـارئ يف هـذا                    
 ولَكن تْعمى الْقُلُوب الَّتي في الـصُّدورِ      ...: ذلك مثل قوله    "ضع ، فهو يردف قوله السابق بأن        املو
)٢١٤١(               ا تذكرياً مبا هو معلوم وجتديداً لتصوره وحنوه من القيود املعلومة ، وإمنا يكون التصريح ")٢١٤٢( 

الباً ما يكون ذلك يف حالة غرابة اخلرب        ، فهذا نوع من التوكيد الذي له داللة التذكري وجتديد التصور وغ           
والَ طَـائرٍ    ...: كما هنا وكما يف وصف الطيور بأا أمم مثل الناس فحسن أن يأيت القيد يف قولـه                  
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 ليقصد به تأكيد أن الطيور اليت نراها أمم مثل البشر لغرابـة             )٢١٤٣(...يطري بِجناحْيه إِالَّ أُمٌم أَْمثَالُكُم      
ـ     هذا املع  نكتة التوكيد أن اخلرب لغرابته عندهم ، وكونه مظنة إنكارهم أنه حقيق            "ىن على ذهن الناس ، ف

   .)٢١٤٤("بأن يؤكد
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من املعروف أن الكالم العريب عامة والقرآن الكرمي خاصة تربط بني أجزائه روابط لفظية ومعنويـة                
الكالم ا وتتقاسم أجزاؤه مهام أداء جزئيات املعىن العام ، وعلى قدر ما يكون مـن احتماليـة                  يلتحم  

لفهم العالقة بني أجزاء الكالم املتضامة أو لفهم داللة الروابط اللفظية كاحلروف اليت تربط بني أجـزاء                 
  .الكالم يكون تعدد األوجه اليت حيتملها الفهم تبعاً هلا 

أن  " )٢١٤٥("الناظر يف كتاب اهللا تعاىل الكاشف عن أسراره       " اب السيوطي على  وعلى هذا يفهم إجي   
يف ) األعلـى (، ومثل لذلك بإعراب كلمـة       ) ٢١٤٦("يستويف مجيع ما حيتمله اللفظ من األوجه الظاهرة         

يف صدر سورة البقرة على أكثر من وجه ، وقد جعل ضـابط املعـىن أول                ) الذين(سورة األعلى ، و     
قولـه  يف  ) كاللـة (جه ألن اإلعراب فرع املعىن عنده ، ولذلك اختلف توجيه نصب            ضابط لتعدد األو  

فإن كـان امسـاً     " الختالف املعىن املفهوم منها ،       )٢١٤٧(... كَانَ رجلٌ يورثُ كَالَلَةً    وإِن...: تعاىل
على للميت فهو حال ، ويورث خرب كان أو صفة وكان تامة ، أو ناقصة وكاللة خرب ، أو للورثة فهو                     

  .)٢١٤٨("تقدير مضاف ، أي ذا كاللة؛ وهو أيضاً حال أو خرب ، أو للقرابة فهو مفعول ألجله 

وإىل جانب هذا العامل املهم يف تعدد األوجه اإلعرابية للقرآن الكرمي يقف جانب آخر ال يقل أمهية                 
لقرآنيـة ،   عنه ، وهو ورود ألفاظ للقرآن الكرمي بأكثر من صورة إعرابية حسب اختالف القـراءات ا               

وهذه الصور اإلعرابية املختلفة تقتضي توجيهاً لكل صورة منها ، فيتعدد الوجه اإلعرايب انطالقـاً مـن                 
  .تعدد الصور 

إال أن العامل األول ميكن أن يكون هو األوسع واألثرى يف هذا اال ، وهو داخل أيضاً يف العامل                   
ن وجه حسب اختالف األفهام وتنوعها ، ومن مث اهتم          الثاين ألن القراءة الواحدة ميكن أن توجه بأكثر م        

كثري من الباحثني بتفصيل األسباب اليت تعددت عنها أوجه اإلعراب ومـن خالل هذه الدراسات ميكن               
  :تقسيم األسباب اليت أدت إىل تعدد األوجه اإلعرابية إىل نوعني
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  :داركهم يف الفهم ومن أمهها م  ما يرجع إىل املعربني ويتعلق بتنوع مشارم واختالف  :األول

 ما فطر اهللا الناس عليه من تنوع للمدارك واختالف يف طرق التفكري ، فتفـاوت العقـول يف                   -١
  .اإلدراك أمر مقرر يف بداهة التفكري وآثاره واضحة يف العلوم املختلفة 

عـريب   اختالف املدارس النحوية وتباين وجهات نظر تابعيها حول كثري من أصـول النحـو ال           -٢
وتطبيقاا وهو أمر مقرر أيضاً يف تاريخ النحو العريب ، ويدل عليه كثرة اخلالفات املثبتة يف الكتب اليت                  
نقلت عن أرباب هذه املدارس ، ويكفي للتمثيل على ذلك أن ابن األنباري قد تتبع أصـول مـسائل                   

) ف بني البصريني والكوفيني     اإلنصاف يف مسائل اخلال   ( اخلالف بني مدرسيت الكوفة والبصرة يف كتابه        
فبلغ كتابه جملدين ، هذا إىل نشوء مدارس أخرى حنوية كالبغدادية واملصرية واألندلسية كل منها هلـا                 

  . )٢١٤٩(أصوهلا اليت ختتلف عن أصول املدارس األخرى ومن مث ختتلف تطبيقاا على املسائل اإلعرابية

 ، فمن الواضح أن تفـرق       ين لكتاب اهللا     االختالف العقدي بني املعربني خصوصاً املفسر      -٣
األمة إىل فرق خمتلفة يف االعتقادات ترك ظالله على التراث الفكري هلذه الفرق عامة وجعـل تابعيهـا                  

 مبعزل عـن    – وهو وسيلة إظهار املعىن      –حياولون توظيف النصوص خلدمة مذاهبهم ومل يكن اإلعراب         
ولكل منها أصول كالمية  ، وهي تفسر القرآن لكي ترفع قواعـد      فهذه إذاً الفرق الدينية     " هذا التأثري ،    

هذه األصول ، وتدعم بنياا ، وكذلك األمر يف إعراب القرآن ، وأمثلة اآليات املفسرة لتأييد أصـوهلا                  
ياقوت يف دراسته ظاهرة اإلعراب يف النحو العريب فـصالً          .  ، وقد أفرد د    )٢١٥٠("ومبادئها ال حصر هلا     

  .)٣( القضية مساه اإلعراب يف خدمة التفسري بالرأيكامالً حول هذه

  

  : ما يرجع إىل القرآن الكرمي نفسه ويتعلق بطبيعة نظم هذا الكتاب العظيم ومنها : الثاين
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 أن القرآن الكرمي امتاز بأن طبيعة تراكيبه تسمح بتنوع الفهم وتعدد أوجهه حىت وصف بأنـه                 -١
قائق حول القرآن ويؤيدها اخـتالف املفـسرين يف اآليـة           محال أوجه ، وهذه حقيقة من بدهيات احل       

الواحدة ابتداًء من معىن اللفظة املفردة مث املراد من اجلملة مث عالقة اجلملة بغريها من استئناف ووصـل                  
وفصل وتعليل وبدلية وغريها ، مث اختيار الوجه اإلعرايب األقرب إىل إدراكه للعالقة بني األلفاظ واجلمل                

  .ن آيات الكتاب العزيزيف كل آية م

 اختالف القراءات القرآنية يف مواضع من القرآن الكرمي ، فمن املالحظ أن اختالف القـراءات                -٢
يف هذه املواضع قد لفت انتباه النحاة وجعلوها نصب أعينهم وهم ينظرون يف معـاين اآلي ، فمهمـا                    

ها إال أن اجلامع العام لسلوكهم هو كان من اختالف النحاة حول االحتجاج ببعض القراءات أو كثري من    
وإذا جوزنا إثبات اللغة بشعر جمهول فجواز إثباا بالقرآن العظيم          " ،   )٢١٥١(اعتبارهم القراءات سنة متبعة   

سجل واٍف للغات اليت نزل ا القرآن الكرمي ، وما دام سندها الرواية             " وعموماً فالقراءات    )٢١٥٢("أوىل
  .)٢١٥٣("ا أقوى من املصادر األخرى كالشعر وغريه ودعامتها السماع ، فهي من أجل هذ

وملا كانت القراءات خمتلفة يف جوانب متعددة من صورة األداء القرآين فإنه يهمنا جانب من هـذا                 
االختالف يتمثل يف اختالف ضبط األلفاظ وإعراا ومن مثة اختلفت األوجه اإلعرابية فيها ومن الدليل               

قراءات املختلفة إعرابياً ولعل من أبرز األمثلة على ذلـك كتـاب            على ذلك كثرة الكتب يف توجيه ال      
  ).إمالء ما من به الرمحن يف اختالف القراءات واإلعراب يف القرآن (العكربي املشهور وهو 

فتعدد األوجه اإلعرابية عند املفسرين ناتج عن هذه األسباب السابقة ومن مثة فهو متنوع بتنوعهـا                
اإلعراب  " ين ناجتة عن هذا التنوع باعتبار العالقة احلميمة بني اإلعراب واملعىن ألن             وآثاره يف املعىن القرآ   

وسيلة من وسائل فهم القرآن وطريق إىل حتليل تراكيبه إلصابة املعىن الصحيح وعدم الزيغ يف تفـسريه                 
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هـذه   ، وقد تعددت هذه األوجه اإلعرابية سواء أكانت العالمة اإلعرابية واحدة أو تعـددت                )٢١٥٤("
  :العالمة وميكن تلخيص بعض األوجه على سبيل املثال فيما يلي 

  :  تعدد األوجه يف حالة العالمة الواحدة -١

تلْك آيات اللّه نْتلُوها علَْيك بِالْحق وإِنك لَمن         :قوله تعاىل فقد حكى النحاس وجهني للرفع يف       
  نيلْرسالْم)نتلوها : خربه وإن شئت كانت بدالً واخلرب       : تداء ، آيات اهللا     اب: تلك  : "  إذ يقول    )٢١٥٥

، واقتصر السمني احلليب على وجه واحد هو وجه اخلربية بينما حكى يف مجلة نتلوها عليك                )٢١٥٦("عليك
، ويف اختالف السمني والنحـاس يف       )٢١٥٧("وجيوز غري ذلك  : "احلالية واالستئناف قال بعدمها     : وجهني

  . على اختالف أذواق املعربني ومداركهـم طرائق التوجيه دليل

  وأما يف النصب فالتعدد واسع إىل احلد الذي جعل ابن هشام خيصه بباب يف كتابه املغين 

 أتى فيه بأمثلة على هذه الظاهرة ، ومن أمثلة ذلك يف كتـب              )٢١٥٨()باب املنصوبات املتشاة  : (مساه  
والَّذين اتخذُواْ مْسجِدا   : قوله تعاىل يف  ) راراًض(معاين القرآن إجازة الزجاج وجهني يف نصب كلمة         

املعىن اختذوه للضرار والكفر والتفريق واإلرصاد      : مفعوالً له   ) ضراراً(انتصب  " فقد   )٢١٥٩(...ضرارا  
ضاروا به : وجيوز أن يكون مصدراً حمموالً على املعىن ، ألن اختاذهم املسجد على غري التقوى معناه           ... 
 ، ويالحظ تركيز الزجاج على الربط بني التوجيه اإلعرايب واملعىن التفسريي ، ففي الوجه               )٢١٦٠("اً  ضرار

األول داللة السببية ويف الوجه الثاين داللة احلدث ، أي أم قد أوقعوا اإلضرار ذا املـسجد ، ومـن                    
ر به فبقيت السببية النتفـاء       مل ميكنهم من إيقاع اإلضرا     هاتني الداللتني ميكن اختيار األوىل ألن اهللا        
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 له، ورمبا كان تصدير أيب حيان لوجه السببية وشرحه له دون غـريه مـن                وقوع اإلضرار لتنبه النيب     
   .)٢١٦١("األوجه داالً على ترجحه عنده

وأما تعدد األوجه يف اجلر فقليل يف القرآن الكرمي ، ورمبا كان ذلك الحنصار أسبابه ومع ذلك فقد                  
ري البحث الداليل فيما يتعلق بتعدد األوجه اإلعرابية ومن مواضع ذلك وجه اجلر يف              وجد شيء منه يث   

 فبينما اقتصر النحاس على وجه واحد وهو        )٢١٦٢(وقيله يارب إِنَّ هؤلَاء قَْوٌم لَّا يْؤمنونَ       : قوله تعاىل 
وقيـل  : " اً منه بقوله     أضاف العكربي إىل العطف وجه القسم متخلص       )٢١٦٣(العطف ناسباً إياه للزجاج   

  .)٢١٦٤("هو قسم واهللا أعلم 

وعنده علْم الـساعة ..    : قوله تعاىل يف  ) الساعة(وواضح أن وجه العطف يرجع إىل عطفه على         
عنده علم الساعة وعلم قوله يارب ، وأما وجه القسم فمعناه القسم            :  والتقدير   )٢١٦٥(وإِلَْيه تْرجعونَ   

  . هؤالء قوم ال يؤمنون يارب إن : بقوله 

ليس بقوي يف املعىن مع     " وقد اختار الزخمشري وجه القسم وحسنه لضعف وجه العطف عنده ألنه            
 ، وضعف وجه    )٢١٦٦("وقوع الفصل بني املعطوف واملعطوف عليه مبا ال حيسن اعتراضاً،ومع تنافر النظم           

ذا يقوي الوجه اآلخـر وهـو        ، وه  )٢١٦٨( وأبو السعود  )٢١٦٧(العطف الئح ومن مث تابعه عليه أبو حيان       
  .)٢١٦٩(" رفع منه وتعظيم لدعائه والتجائه إليه إقسام اهللا بقيله "القسم ، ففي 
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وتابعه على ذلك أبو السعود     ) إن هؤالء قوم ال يؤمنون    (إال أن الزخمشري جعل جواب القسم مجلة        
له حمـصوراً يف     ، أو جع   وهذا يصح على تقدير حذف مقول القول فيكون القسم مبطلق قول النيب             

يارب ، فيكون تعظيماً لدعائه والتجائه كما ذكر الزخمشري  آنفاً ، إال أنه يعكر عليه ما انتقده                  : قوله  
متعلق بقيله ومـن    ) ال يؤمنون (إىل  ) يارب(خمالف لظاهر الكالم إذ يظهر أن قوله        "به أبو حيان من أنه      

 ، ولعل األمثل    )٢١٧١(زي ووصفه بأنه متكلف    ومن مث أعرض عنه الرا     )٢١٧٠("كالمه عليه الصالة والسالم   
 مبا فيـه    )٢١٧٢(ْصفَْح عْنهْم وقُلْ سلَاٌم فَسْوف يْعلَمونَ     فَايف جواب القسم أن يقدر ويدل عليه قوله         

لينصرن " بترك أمرهم هللا سبحانه وتعاىل ، وقد قدره أبو حيان            من معىن التهديد للكافرين وأمر النيب       
  . ، واإلام أعون على ختيل عظم الوعيد وفظاعة التهديد )٢١٧٣(" أشاءأو ألفعلن م ما

  :  تعدد األوجه يف حالة تعدد العالمة -٢

: قوله تعـاىل  وهو أمر بدهي إذ ينتج عن تعدد العالمة اإلعرابية تساؤلٌ عن سبب هذا التعدد ، ففي                 
...      كُْم وْوَءاتارِي سوا ياسبلَْيكُْم لا علْنْيرٌ    قَْد أَنزخ كذَل ىقْوالت اسبلا ورِيش..)قرئت كلمة   )٢١٧٤ 

وأنزلنـا أيـضاً لبـاس      "لباس بوجهي الرفع والنصب وقد وجه املعربون النصب على العطف يعـين             
مستأنفة ، وهو قـول     ) الواو( ، وأما وجه الرفع فقد وجهوه على االبتداء على أساس أن             )٢١٧٥("التقوى

 ،  )٢١٧٦(وهو لباس التقوى وقد ذكره الزجاج     : خلربية ملبتدأ حمذوف والتقدير     مجهور املعربني ، أو على ا     
وكل حسن ومعنـاه    : واجلملة يف هذه احلالة معترضة وقد سوى األخفش بني القراءتني يف املعىن فقال              
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، ورجحها الطربي أيضاً وجعلها أوىل       ) ٢١٧٨( ، بينما اختار الفراء قراءة النصب واستحسنها       )٢١٧٧(واحد
  : بالصواب واعتمد يف ترجيحها على مرام داللية هي القراءتني

إمنا "  أا األليق بالسياق املعنوي لآلية مع مراعاة مناسبة اآلية وسبب نزوهلا فاهللا سبحانه وتعاىل                -١
ابتدأ اخلرب عن إنزاله اللباس الذي يواري سوءاتنا والرياش توبيخاً للمشركني الذين كانوا يتجـردون يف                

البيت ويأمرهم بأخذ ثيام واالستتار ا يف كل حال ، مع اإلميان به واتباع طاعتـه ،                 حال طوافهم ب  
ويعلمهم أن كل ذلك خري من كل  ما هم عليه مقيمون من كفرهم باهللا وتعريهم ، ال أنه أعلمهـم أن           

  .)٢١٧٩("بعض ما أنزل إليهم خري من بعض

بأخذ الزينـة مـن الثيـاب       " اليت بعدها    سياق اآليات بعدها فاهللا جل جالله يأمر يف اآليات           -٢
واستعمال اللباس وترك التجرد والتعري وباإلميان به واتباع أمره والعمل بطاعته وينهى عن الشرك بـه                

قَْد أَنزلْنا علَـْيكُْم لباسـا      يا بين آدم    : واتباع أمر الشيطان مؤكداً يف كل ذلك ما قد أمجله يف قوله             
) النصب(، ولعل من أوجه استحسان       ")٢١٨٠(..  ورِيشا ولباس التقْوى ذَلك خْيٌر       يوارِي سْوَءاتكُمْ 

أنه يشري إىل تكثري نعم اهللا سبحانه وتعاىل على الناس بتعدد أنواع اللباس وقد أشار إىل هذا األلوسي يف                   
 ، وهذه الداللة    )٢١٨١("عوجه ذكره عن بعض احملققني أن اللباس املرتل يف حالة العطف يصبح ثالثة أنوا             

ألا لو عطفت علـى     ) يواري(تستلزم أن يعرب ريشاً معطوفاً أيضاً على لباس األوىل وليس على مجلة             
  .صارت نعتاً ثانياً ) يواري(مجلة 

وإذا كان لوجه النصب ما حيسنه ، فإن وجه الرفع له ما يسنده من املعىن ، فإن الفصل الذي يقتضيه                    
يز على ما بعده ، وإبرازه ملزية فيه ، ومن الالفت أن الفراء امتدح االسـتئناف يف                 وجه الرفع يفيد الترك   

وعد اللّه الْمـْؤمنِني     : موضع آخر وفضله على العطف هلذا املعىن املشار إليه ، وذلك يف قوله تعاىل               
يهف يندالخ ارا اَألْنههْحتن تْجرِي مت اتنج اتنْؤمالْمو نانٌ مرِْضوو ْدنع اتني جةً فبطَي ناكسما و
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     يمظالْع الْفَْوز وه كذَل رأَكْب اللّه)٢١٨٢(     عطفإذ مل ي )على ما سبقه من أصناف النعيم وإمنـا        ) رضوان
تبـارك  وعدل عن أن ينسق على ما قبله ، وهو مما قد وعـدهم اهللا               "رفع باالبتداء واستؤنف الكالم،     

قد وصلتك بالدراهم والثياب ، وحـسن       : وتعاىل ، ولكنه أوثر بالرفع لتفضيله ، كما تقول يف الكالم            
  .)٢١٨٣("رأيي خري لك من ذلك

العطف واالستئناف يعتمد على القرائن املعنوية      : ويبدو أن حتسني أحد وجهي الفصل والوصل أعين         
 إىل ذوق املعرب ونظره يف املعـىن العـام لآليـة            احلافة بكل موضع على حدة ، واملراد أن ذلك راجع         

واْمرأَتـه حمالَـةَ     : قولـه تعـاىل   وترجيح ما يناسبه من وصل أو قطع بناًء على هذا املعىن وأمـا              
  :بوجهني ) محالة( ، فقد جاء فيها لفظ )٢١٨٤(الْحطَبِ

  .وهو قراءة اجلمهور :  الرفع -١

اشتغل املعربون بتوجيه القراءتني ، فأما الرفع فلتوجيهه         ، وقد    )٢١٨٥(وهو قراءة عاصم  :  النصب   -٢
يف اآلية ، وهي حتتمل االبتداء على أساس أن الواو استئنافية ، كما حتتمل العطف               ) امرأته(عالقة مبوقع   

الذي يعود على أيب هلب ، وإمنا حسن العطف على الضمري هنا لوجود             ) يصلى(على الضمري املقدر يف     
، فاملشهور عـن    ) ٢١٨٦("ألنه يقوم مقام التأكيد يف جواز العطف        " ري واملعطوف عليه    الفصل بني الضم  

 )٢١٨٧(النحاة أن العطف على الضمري قبيح يف حالة الرفع مع جوازه ، إال إذا أعيد الـضمري فيحـسن                  
) امرأتـه (يف مقام إعادة الضمري ، فأما حالة عطف         ) ناراً ذات هلب  (فجعلوا الفصل هنا باملفعول وصفته    

 )٢١٨٨(خرب ملبتدأ حمذوف ، وقد جزم به مكي بن أيب طالب مكتفياً به            ) محالةُ(الالئح عندهم أن يعرب     ف
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فيه ) محالة( إعراا نعتاً المرأته ، وأما وجه االبتداء فقد أعربوا كلمة            )٢١٨٩(وحكى ابن أيب العز اهلمذاين    
فـي  ويكون اخلرب مجلـة     ) المرأته( ، أما مكي بن أيب طالب فقد قطع بأنه نعت            )٢١٩٠(خرباً للمبتدأ 

   دسن مْبلٌ ما حهجِيد)لكن أبا حيان يلتفت إىل شيء من املعىن الذي يستفاد من الواقع، وهو               )٢١٩١ ، 
 وأصحابه ، فحمالـة  أن أم مجيل هذه كانت مشهورة حبمل احلطب وفيه شوك لتلقيه يف طريق النيب              

فإن كان صار لقباً هلـا  : "  وجهاً ثالثاً بقوله احلطب من هذه الزاوية وليس جمرد نعت فريتب على ذلك     
   .)٢١٩٢("جاز يف حالة الرفع أن يكون عطف بيان وأن يكون بدالً

فلعل أثره يكون أبني يف ) محالة احلطب(وإذا كان املعىن يف عمومه قد ساهم يف توجيه وجه الرفع يف          
 إما بتقـدميهم إيـاه ترجيحـاً        توجيه قراءة النصب فيكاد املعربون جيمعون على أنه منصوب على الذم          

 ، وقد   )٢١٩٤( ، وإما باالكتفاء به دون غريه كما صنع ابن األنباري فإنه اكتفى به ومل حيك غريه                )٢١٩٣(له
كأا اشتهرت بذلك فجاءت الصفة للذم ال للتخـصيص         : " نصر أبو علي الفارسي هذا الوجه بقوله        

: أا كانت حتمل احلطب ، أي       " حاهلـا   ، وفسره أبو حيان مبا كان من         )٢١٩٦( وتابعه القرطيب  )٢١٩٥("
 ، ومن أجـل    )٢١٩٧(" ألصحابه لتعقرهم ، فذُمت بذلك     ما فيه شوك لتؤذي بإلقائه يف طريق الرسول         

 ، وتابعه النسفي    )٢١٩٨(هذا الوجه مال الزخمشري إىل قراءة النصب مستحباً هلا ملا فيها من ذم ألم مجيل              
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٤٢٥ 

وغ الوقف على امرأته ألـا عطفـت علـى الـضمري يف             على هذا يس  " على ذلك مستنتجاً منها أنه      
  .)٢١٩٩("أعين محالة احلطب:  سيصلى هو وامرأته والتقدير: ، أي )سيصلى(

واملالحظ من عبارة النسفي أنه مل يفرق بني الذم والتخصيص اللذين فرق بينهما أبو علي الفارسي                
أا منصوبة على الذم أم عدم تفريـق        ومن تابعوه ، وذلك بتقدير أعين ، فهل هو سهو منه بعد تقريره              

بني املفهومني وقد فرق بينهما أبو علي وهو من كبار النحاة ، ولعل هذا مما أدى بأحـد البـاحثني إىل            
 ،  )٢٢٠٠("أذم أو أشتم أو أعـين       : على الذم بفعل مضمر تقديره    "اخللط بني املفهومني بتوجيهها منصوبة      
  .لذم والواضح أن الفعل أعين ليس من أفعال ا

ألنه جيوز أن تدخل فيه األلف      " يف حالة العطف    ) امرأته(وقد وجه النحاس النصب على احلالية من        
 ، وهذا توجيه شكلي ، وقد اقترب ابن أيب العز مـن             )٢٢٠١("والالم ، فلما حذفتهما نصب على احلال      

:  أن يكون التقدير      وإن كان األوجه   )٢٢٠٢("تصلى النار مقوالً هلا ذلك    : أي  " املعىن حني جعل التقدير     
أن حاهلا يكون يف نار جهنم على الصورة        "حالة كوا محالة احلطب ، ويؤيده ما احتمله املفسرون من           

اليت كانت عليها حني كانت حتمل حزمة الشوك ، فال يزال على ظهرها حزمة من حطب النـار مـن                    
 كما يعذب كل جمرم مبا جيانس       شجر الزقوم أو الضريع ، ويف جيدها حبل مما مسد من سالسل النار ،             

  .)٢٢٠٣("حاله يف جرمه
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sÛbrÛa@szj½a@ @

@òîiaŠÇ⁄a@éuëþa@åß@x‡b¸@ @

‰ì‘bÇ@åia@†äÇ@ÐnÛa@¿@bçŠqcë@ @

لقد كان توقفنا عند طائفة من مواقف املفسرين من األوجه اإلعرابية لبعض آيات القرآن الكـرمي                
  :ألمرين 

   .بني اإلعراب واملعىن واألثر الداليل لإلعراب يف تفسري كتاب اهللا تأكيد متانة العالقة  : األول

التمهيد ملواقف ابن عاشور من الداللة اإلعرابية وأثرها يف تفسريه انطالقاً من القاعدة الـيت             : الثاين
   .)٢٢٠٤(وصفها واليت تقضي بأن أفصح الكالم إمنا جييء على أفصح إعراب

 النماذج اليت توقف عندها ابن عاشـور باحثـاً يف أوجـه             ومن مث سيستعرض املبحث طائفة من     
اإلعراب فيها ومرد اختالفها وأثرها يف املعىن القرآين ، ومثل هذه النماذج كثرية يف التحرير والتنوير إال                 
أن االجتزاء ببعضها ـ مع تنوع داللته ـ يغين عن ذكرها مجيعاً ويشري إىل أهم مقاصد هذا البـاب ،    

            

אאאF١٢L١٨٥E 



٤٢٧ 

فصل الثاين من هذا الباب سيعاجل بعض السياقات النحوية ودالالا يف التحرير والتنـوير     خصوصاً وأن ال  
  .وسيتعرض بالضرورة ألمثلة ومناذج من األوجه اإلعرابية حسب املباحث اليت يدرسها 

  :وحيسن بنا أن يكون تصنيف هذه النماذج على مطلبني 

  .الواحد اختالف األوجه يف السياق اإلعرايب  : املطلب األول

  .اختالف السياق بتعدد القراءات  : املطلب الثاين

وذلك على أساس ما تقدمت اإلشارة إليه من أن اختالف األوجه عموماً ال خيرج عـن هـذين                  
  .الوجهني كما مر تطبيقاته يف املبحث السابق 

  

  

@ @

@Þëþa@kÜİ½a@ @

þa@Òýna@†yaìÛa@ïiaŠÇ⁄a@ÖbîÛa@¿@éuë@ @

البقرة ، وهو يظهر العالقة بني املعىن والتفسري عند ابن عاشور من ناحية ،               إعرابه لصدر سورة     -١
 كما يظهر اعتداد ابن عاشور باألوجه اإلعرابية احملتملة للقرآن الكرمي من ناحية أخرى وذلك أن اهللا                 

   .)٢٢٠٥(ذَلك الْكتاب الَ رْيب فيه هدى لِّلْمتقني*  امل : يقول 

كتب التفسري باألوجه اإلعرابية هلذا اجلزء من السورة حىت إن أبا حيان مل يـستطع               وقد ازدمحت   
جعل كالم اهللا تعاىل كـشعر امـرئ        "التخلص من ذكر هذه األوجه على الرغم من أنه عاب على من             

 ، إال أنه ما لبـث أن        )٢٢٠٦("القيس وشعر األعشى ، يحمله كل ما حيتمله اللفظ من وجوه االحتماالت           
لينظر فيه فرمبا يظهر لبعض املتأملني تـرجيح شـيء          : "ر لنفسه عن ذكره كثرياً مما ذكروه بقوله         اعتذ

            

אW١ J٢ 
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٤٢٨ 

ذَلك الْكتاب الَ رْيب     :  ، مث أنفق أكثر من صفحتني يف بيان األوجه اإلعرابية يف قوله تعاىل             )٢٢٠٧("منه
  نيقتى لِّلْمده يهف       يب فأكثر من ذكر األوجه اإلعرابية هلذه اآلية         ، وعلى هذه الطريقة سار السمني احلل

  :، غري أن ابن عاشور متيز عن كثري من املفسرين يف هذا املوضع بأمرين 

  .أنه ساق من األوجه ما له عالقة قوية باملعىن الذي يليق بالقرآن الكرمي  : األول

ها الفتاً إىل اإلشارات البالغية فيها      أنه اجتهد يف تبين الداللة املعنوية جلميع األوجه اليت ذكر          : الثاين
، وهذا املنهج مما يتمىن الباحث أن يقوم عليه إعراب للقرآن الكرمي جيمع بني اإلعراب اللفظي وداللتـه                  

  .املعنوية وإشارته البالغية 

أن يكون بدالً من اسم اإلشارة أو يكون خرباً عن هـذا االسـم ،               ) الكتاب(فهو حيتمل يف لفظ     
ه أبو حيان وزاد عليه من ناحية تعدد األوجه غري أن ابن عاشور يهتم بداللة كال الوجهني                 وهذا ما ذكر  

بيـان  " ، ويكون املقصود     )٢٢٠٨("فالتعريف فيه إذاً للعهد   "عهدية  ) أل(إذ يرى أنه يف حالة البدلية تكون        
وأما يف حالة اإلخبار     " )الَ رْيب فيه    ( ، واخلرب يف هذه احلالة هو مجلة         )٢٢٠٩("املشار إليه لعدم مشاهدته   

 ، ومراده أن املقصود بالكتاب يف هذا الوجـه غـري            )٢٢١٠("تعريف اجلنس "بالكتاب فالتعريف ها هنا     
تنصيصاً على القـرآن بعينـه ، ويف   ) الكتاب(املقصود به يف الوجه السابق ففي حالة البدلية يكون لفظ    

ارة حامالً يف طياته اإلشـارة إىل القـرآن         حالة اخلربية يكون إشارة إىل جنس الكتاب ويكون اسم اإلش         
فتفيد اجلملة قصر حقيقة الكتاب على القرآن بسبب تعريف اجلزأين ، فهو إذاً قـصر ادعـائي                 "خاصة  

ومعناه ذلك هو الكتاب اجلامع لصفات الكمال يف جنس الكتب بناًء على أن غريه من الكتب إذا نسبت                  
 ، مث ينتقـل إىل      )٢٢١١("م استكماهلا مجيع كماالت الكتب    إليه كانت كاملفقود منها وصف الكتاب لعد      

  :على وجهني ) الَ رْيب فيه (إعراب 

  ) .رْيب ( الوقف على  : األول
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٤٢٩ 

  .وصله باجلار وارور بعده  : الثاين

النافية للجنس حمذوفاً مقدراً ،     ) ال(وإعراب الوجهني متداول مشهور فعلى الوجه األول يكون خرب          
ار وارور افتتاح مجلة جديدة ، وعلى الوجه الثاين يكون اخلرب هو اجلار وارور نفـسه ،                 ويكون اجل 

  :ويزيد ابن عاشور على إعراب الوجهني داللة هذا اإلعراب فيفصله على ما يلي 

 على اعتبار الكتاب خًربا السم اإلشارة ، واسم اإلشارة مشًريا إىل احلـروف املقطعـة يف أول                  -أ
نفياً لريب خاص وهو الريب الذي يعرض يف كون هذا الكتاب           "إن نفي الريب هنا يعد عنده       السورة ، ف  

 ، فكأن املنفي ليس مطلق الريب عن الكتاب         )٢٢١٢("مؤلفاً من حروف كالمهم فكيف عجزوا عن مثله       
ـ         ضى وإمنا املنفي هو أن يرتاب يف عجزهم عن اإلتيان مبثله مع أنه من احلروف اليت يـستعملوا ، ومقت

ذلك أن داللة نفي اجلنس ها هنا داللة إنشاء يف صورة اخلرب فاملراد النهي ال النفي وإن جاء يف صـورة                     
 فَالَ رفَثَ والَ فُسوق والَ جِدالَ في الْحج...          : النفي تأكيداً للنهي وحثاً عليه كما محلوا قوله تعاىل          

...)على النهي عن هذه الثالثة )٢٢١٣ ، .  

الَ (اعتبار اسم اإلشارة مشرياً إىل الكتاب والكتاب بدل منه ويف هذا الوجه تكون مجلة                على   -ب
   يهف ْيب٢٢١٤("الشك يف أنه مرتل من اهللا تعاىل      "خرباً فيكون للريب بناًء على ذلك مدلول آخر ، هو           ) ر( 

ولكن نزل ارتيام   "، ويكون نفي الريب هو نفي هلذا الشك مع أنه موجود عند املرتابني وواقع ومشتهر                
مرتلة العدم ألن يف دالئل األحوال ما لو تأملوه لزال ارتيام ، فرتل ذلك االرتياب مع دالئـل بطالنـه                    

فيكون املركب الدال على النفي املؤكد للريب مستعمالً يف معىن عدم االعتداد بالريـب              ... مرتلة العدم   
   .)٢٢١٥("رتاب أصالً على طريقة التمثيلملشاة حال املرتاب يف وهن ريبه حبال من ليس مب

وابن عاشور حياول هنا االقتراب من ظاهر السياق باعتباره املنفي هو أصل الريب لعدم اسـتحقاق              
ما يوجد من الريب يف صدور املرتابني أن يسمى ريباً ، وقد أشار أبو حيان إشارة واضحة إىل هذا املعىن                    

اهية أي ليس مما يحلُّه الريب وال يكون فيه، وال يدل ذلك على             نفي الريب يدل على نفي امل     "إذ يرى أن    
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٤٣٠ 

 ، فيستخلص من نظر ابن عاشور يف الوجهني         )٢٢١٦("نفي االرتياب ألنه قد وقع ارتياب من ناس كثريين        
السابقني عدة أمور مرتبطة بعالقة هذه األوجه باملعىن القرآين وأثرها يف تفـسريه ميكـن تلخيـصها يف                  

  :اجلدول التايل 

‰bjnÇüa@ @@óÜÇ@ÑÓìÛa@òÛbyBkí‰B@ @i@Ý•ìÛa@òÛby@B@@éîÏB@ @
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أو قطعه فيما قبله من الكالم، فقد انتقل        ) فيه(كانت الفقرة السابقة خلصت أثر وصل الظرف        وإذا  
وذلك على  ) هدى لِّلْمتقني : (ابن عاشور ليبيّن أثر هذين الوجهني فيما بعده من الكالم وهو قوله تعاىل            

  :وجهني 

  . مقدماً خرباً) فيه(، فيكون مبتدأً مؤخراً و ) هدى(االبتداء بـ  :األول

  .خرب ملبتدأ حمذوف تقديره هو ) هدى(جعل  : الثاين

) ال ريب (مبا قبلها وهــو    ) فيه(وهذان الوجهان معروفان عند املعربني مبنيان على حاليت وصل          
وقد ذكرها وزاد عليهما مجاعة من املفسرين كأيب حيـان          ) هدى(أو قطعه عنها ووصله مبا بعدها وهو        

 زاده  إال أننا نتوقف مع ابن عاشور لنتابع دالالت اإلعراب يف كال الوجهني               والسمني وحمي الدين شيخ   
:  

يلمح ابن عاشور معىن    ) فيه(واإلخبار عنه بالظرف    ) هدى(وهو االبتداء بـ    : فعلى الوجه األول    
عوا  لَا تْسم..  : فيكون ختطئة للذين أعرضوا عن استماع القرآن ، فقالوا          "الظرفية اازية يف احلرف ،      
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٤٣١ 

   ذَا الْقُْرآنهل..)هذا الكتاب مشتمل على شيء من اهلدى       :  استنـزاالً لطائر نفورهم كأنه قيل       )٢٢١٧
، وهذه اللفتة تشري إىل أن داللة اجلملة        )٢٢١٨("فامسعوا إليه ، ولذلك نكّر اهلدى ، أي فيه شيء من هدى           

 التنكري للتقليل إرادةً للتلطف ـ وهو  هنا هي التلطف مع الكفار من أجل قبوهلم القرآن وإميام به وكأن
التفات طريف ـ ولعل هذا الفهم هو الذي فهمه الرازي إال أنه مل يستسغه ورجح غـريه عليـه ألن    

ال يكون الكتاب نفسه هدى ، بل يكون فيه هدى ، واألول أوىل ملا تكرر يف القرآن                 " مقتضاه عنده أن    
   .)٢٢١٩("من أن القرآن نور وهدى

ـًا زجـر للكـافرين ووعيـد                وميكن توجيه ا   لتنكري هنا بأن القرآن فيه هدى للمتقني وفيه أيـض
للمعاندين فقد اشتمل على هدى املتقني وعلى غريه ولعله أوىل من الوجه الذي يقضي بتقليـل اهلـدى                  

  .ويزيح اللبس عن معىن اآلية من هذا الوجه مع احتفاظه بالداللة البالغية املناسبة للسياق

فيكون املعىن اإلخبار   "خرباً ملبتدأ حمذوف عائد على القرآن       ) هدى(جه الثاين فيكون      وأما على الو  
عن الكتاب بأنه اهلدى ، وفيه من املبالغة يف حصول اهلداية ما يقتضيه اإلخبار باملصدر لإلشارة إىل بلوغه            

مـا قبلـه مـن      الغاية يف إرشاد الناس حىت كان هو عني اهلدى ، تنبيهاً على رجحان هداه على هدى                 
   .)٢٢٢٠("الكتب

فمن خالل ما سبق نالحظ مدى عناية صاحب التحرير باألوجه اإلعرابية املتعددة وحرصه علـى               
إبراز عالقتها بالداللة وأثرها يف تفسري اآلية وتوجيهها البالغي ، وهذا املوضع يصلح أن يستغىن به عما                 

الختصار لفتاً العتياد ابن عاشور على هذه       سواه إال أنه قد حيسن ذكر بعض املواضع األخرى على جهة ا           
 عن ذلك يف بعض املواضع      –وجل من ال يسهو      -الطريقة وتقومياً هلا مع االنتباه إىل أنه قد يسهــو          

  .مع عدم خلو األمثلة األخرى من فوائد 
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٤٣٢ 

ْم ومـا نْحـن     علَـى أَن نُّبـدلَ خْيـرا مـْنه        *  إِنا لَقَادرونَ   ...:  توجيهه لقوله تعاىل     -٢
نيوقْسببِم)ا )٢٢٢١فقد ذكر وجهني حمتملني ملعىن اآلية أثرا يف إعرا :  

على أن نبدهلم خرياً منهم ، أي نبدل ذوام خلقاً خرياً مـن خلقهـم               : أن يكون املعىن     : "األول
خللـق إىل    ، فاملراد على هذا تبديل األوصاف يف نفس الذوات وهو حتويل ا            )٢٢٢٢("الذي هم عليه اليوم   

  :، ويترتب عليه عنده )٢٢٢٣("هو املناسب للسياق"خلق آخر ، وقد وصف ابن عاشور هذا الوجه بأنه 

يف اإلتقان والسرعة وحنومها ، وإمنا كان خلقاً أتقن من النشأة األوىل ألنه             " أن اخلريية هي خريية      -أ
 ، فاملفهوم أن موضـع      )٢٢٢٤("لفناءخلق مناسب لعامل اخللود ، وكان اخللق األول مناسًبا لعامل التغري وا           

  .التبديل هنا هو اآلخرة 

  .ضمن معىن نعوّض ) نبدل( أن الفعل -ب

مفعوالً ثانياً ألن التبديل واقع على ذوام ويف ذوام فيكون الفعـل            ) خرياً منهم ( أن يعرب    -ج
  .متعدياً للمفعولني ) نبدل(

ة أخرى أفضل منهم ، فاملقصود أن ال يقع التبـديل           أن يـراد بالتبديل إفناءهم وإحالل أم      : الثاين
على الذوات يف صفام وإمنا يقع بإفناء ذوام وإحداث خلق آخر ، فيكون موقع التبديل هـو احليـاة                   

  : الدنيا ويترتب على هذا عنده 

   .)٢٢٢٥("اخلريية يف اإلميان" أن تكون - أ 

  .مني فيه ، أي أنه ال تض)٢٢٢٦("على أصل معناه) نبدل(يكون " أن -ب

   .)٢٢٢٧("البدلية) باء(منصوباً على نزع اخلافض ، وهو ) "خرياً منهم( أن يعرب -ج
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٤٣٣ 

 ، مل تصل إىل العمـق       )٢٢٢٨(ومن املالحظ أن هذين الوجهني أشار إليهما املفسرون إشارات عابرة         
يـة  والتفريع الذي عند ابن عاشور كما أم مل يتعرضوا خالل ذلك إىل أثر هذه األوجه يف إعـراب اآل                  

ومدى التالزم بني كل وجه واإلعراب الذي يناسبه ، وأما ترجيح الوجه األول فقد أشار إليه الزخمشري                 
اليت تدل على   ) قيل(يف تفسري سورة اإلنسان فذهب إىل أنه النشأة األخرى ، وصدر الوجه الثاين بلفظة               

   .)٢٢٢٩(التمريض

 فيه ويف سورة اإلنسان ؛ ألن التبديل هنـا          والنظر إىل سياق آيات املعارج يوحي بفرق بني التبديل        
تبديل خري منهم ال أمثاهلم وهو يف سياق التهكم بأولئك الذين يريد كل منهم أن يدخل جنـة نعـيم                    

يهلكهم ويأيت بقوم خري منهم يدخلهم اجلنة خبالف السياق يف سـورة            : فاألنسب هنا الوجه الثاين أي      
ري البعث الذين يذرون وراءهم يوماً ثقيالً وهو يوم القيامـة           اإلنسان الذي يتضح منه أنه رد على منك       

ـ   ومن مث يضعف إىل حد ما توجيه ابن عاشور اخلريية هنا إىل خريية اإلتقـان               ) . أمثاهلم(ولذلك عرب ب
والسرعة يف اخللق وقد ال يكون ذلك الئقاً بكمال إتقان اهللا سبحانه وتعاىل للخلـق سـواء يف الـدنيا                    

وقد وقع اإلخبار عن قدرته سبحانه على       : " نبه ابن القيم على الفرق بني التعبريين بقوله          واآلخرة ، وقد  
تبديلهم خبري منهم ويف بعضها تبديل أمثاهلم ، ويف بعضها استبداله قوماً غريهم مث ال يكونوا أمثاهلم فهذه                  

 وضعها يف التبديل خبـري       ، ويهمنا القاعدة اليت    )٢٢٣٠("ثالثة أمور جيب معرفة ما بينها من اجلمع والفرق        
 ،  )٢٢٣١("إخبار عن قدرته على أن يذهب م ويأيت بأطوع وأتقى له منهم يف الـدنيا              "منهم إذ هو عنده     

وهذا يرجح الفرق بني سياق آيات املعارج وسياق آيات اإلنسان ، وأن محل إحدامها على األخرى فيه                 
  .شيء من النظر غري قليل 

  يف قوله )  من عند غري اهللا لوجدوا فيه اختالفاً كثرياًولو كان( توجيهه ملوقع مجلة -٣
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٤٣٤ 

 وهـو   )٢٢٣٢(أَفَالَ يتدبرونَ الْقُْرآنَ ولَْو كَانَ مْن عند غَْيرِ اللّه لَوجدواْ فيه اْختالَفًا كَثريا             : تعاىل  
 وردت يف حقهم وعالقة    موضع ينم عن تدقيقه يف أصول املعاين وترتيلها على واقع األفراد والطوائف اليت            

اإلعراب بذلك كله ، فلكي يتحدد لديه التوجيه اإلعرايب ملوقع اجلملة ينتبه إىل ارتباط هذا املوقع باملعىن                 
املقصود من التدبر ، ومن مث ذكر للتدبر معنيني ، وملوقع اجلملة وجهني وجعل كل وجه من الـوجهني                   

  :حو التايل الئقاً بواحد من معنيي التدبر ، وذلك على الن

أن يتأملوا  داللة تفاصيل آياته على مقاصده اليت أرشد           : أحدمها: " حيتمل التدبر عنده معنيني      -أ
أن يتأملوا داللة مجلة القرآن ببالغته على أنه من عند اهللا            : وثانيهماإليها املسلمني ، أي تدبر تفاصيله ،        

 ، ألنه ورد يف     )٢٢٣٤("دبر هنا على املعىن األول    محل الت " ، وهو يرجح     )٢٢٣٣("، وأن الذي جاء به صادق     
كـال  "سياق ذكر حال املنافقني املترددين فيعزو سبب فتنتهم هذه إىل ترك التدبر ذا املعىن ، مـع أن                   

   .)٢٢٣٥("املعنيني صاحل حباهلم ، إال أن املعىن األول أشد ارتباطاً مبا حكي عنهم من أحواهلم

 منهما مرتبط بأحد معنيي التدبر السابقني ، فـريى أن            يوجــه موقع اجلملة توجيهني كل     -ب
جيوز أن يكون عطفاً على اجلملة االستفهامية ، فيكونوا أمروا بالتدبر يف تفاصيله وأعلموا              "موقعهــا  

مبا يدل على أنه من عند اهللا ، وذلك انتفاء االختالف منه فيكون األمر بالتدبر عاماً ، وهذا جزئي مـن                     
 ، ويفهم من هذا أنه من باب عطف اخلاص على العام ألمهيته فالتدبر يف القـرآن                 )٢٢٣٦("جزئيات التدبر 

عامة هو املأمور به ، مث التدبر يف كونه منفياً عنه االختالف مصدقاً بعضه بعضاً مؤتلف املعاين ، مـأمور            
 املناسـبة   ذكر هنا انتـهازاً لفرصـة     "به أيضاً فهو من قبيل عطف اخلاص على العام ، ويعلل ذلك بأنه              

لغمرهم باالستدالل على صدق الرسول فيكون زائداً على اإلنكار املسوق له الكالم تعرض له ألنه مـن               
   .)٢٢٣٧("املهم بالنسبة إليهم ، إذ كانوا يف شك من أمرهم
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٤٣٥ 

ويالحظ هنا الربط بني حال املنافقني يف ترددهم وريبتهم يف أمرهم وبني الداللة اإلعرابية، فالشك               
اج إىل تثبيت بإعادة احلجج وإحلاق اجلزئيات منها بالكليات عسى أن تصيب إحدامها منـاط      والتردد حيت 

هذا اإلعراب  "التدبر يف القلب فيتخلص من الشك والتردد ويقف على اليقني والتثبت ، ولذلك يرى أن                
، ) القـرآن  (تكون اجلملة حاالً من   " ، وهو جييز أيضاً أن       )٢٢٣٨("أليق باملعىن األول من معنيي التدبر هنا      

 ، فيكـون    )٢٢٣٩("ويكون قيداً للتدبر ، أي ال يتدبرون انتفاء االختالف منه فيعلمون أنه من عنـد اهللا                 
أليق "التحضيض على التدبر هنا واقعاً على التدبر يف شيء حمدد وهو كونه ال اختالف فيه ومن مث يعده                   

   .)٢٢٤٠("باملعىن الثاين من معنيي التدبر

عىن األول من معاين التدبر بناًء على مناسبته حلال املنافقني فهو يـسكن إىل               وكما أنه يرجح امل    -ج
التوجيه األول ملوقع اجلملة موافقة لترجيحه للمعىن الذي يتناسب معه هذا التوجيه، وإىل جانـب هـذا                 

ـ  : يستأنس له بعموم النكري عليهم يف عدم تدبر القرآن مجلة وذلك قوله تعاىل يف سورة حممـد                   ا أَفَلَ
 واإلسالم   تعقيباً على حال املنافقني وموقفهم من النيب         )٢٢٤١(يتدبرونَ الْقُْرآنَ أَْم علَى قُلُوبٍ أَقْفَالُها     

مما يستأنس به لإلعراب األول عدم ذكر هذه الزيادة يف اآلية املماثلـة هلـذه مـن سـورة                   "فريى أن   
دقائق من تفسري اآلية أمهلها مجيع      "ال يف التنقيب عنها      ، ويعد هذه املقارنة واألوجه اليت أط       )٢٢٤٢("القتال

   .)٢٢٤٣("املفسرين

وإذا كان اهتمام ابن عاشور باملعىن وصلته احلميمة باإلعراب واضحاً يف املثالني الـسابقني بغـض                
النظر عن املآخذ اجلزئية فقد يكون اهتمامه بقضايا اإلعراب الشكلية يف بعض األحيـان مـذهالً عـن                  

: يف قولـه تعـاىل   ) غري(لداللة املعنوية وهذا قليل يف تفسريه ولعل منه توجيهه إلعراب كلمة       اهتمامه با 
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٤٣٦ 

..    الِّنيالَ الضلَيهِْم ووبِ عغَريِ املَغض..)ا صفة مع إمكان أن تكـون            )٢٢٤٤إذ عبارته تفيد ترجيحه أ 
سواء يف املقصود ، وإمنا قدم      صفة للذين أنعمت عليهم ، أو بدل منه والوصف والبدلية           "بدالً فهي عنده    

يف الكشاف بيان وجه البدلية الختصار الكالم عليها ليفضي إىل الكالم على الوصفية ، فيـورد عليهـا                  
) للذين(صفة  ) غري املغضوب (اليت ال تتعرف ، وإال فإن جعل        ) غري(كيفية صحة توصيف املعرفة بكلمة      

   .)٢٢٤٥("هو الوجه

  :اصد البن عاشور ويلوح يف هذه العبارة ثالثة مق

  . تقدميه الوصف على البدلية واعتباره الوجه-أ

  . التسوية بينهما يف املقصود -ب

  . تفسري سبب تقدمي الزخمشري لوجه البدلية -ج

فأما تقدمي الصفة على البدل واعتباره الوجه فهو الذي سار عليه النحاة واملفسرون منذ سـيبويه ،                 
وما ) إال(باب ما يكون فيه     "ه استدل به وجعله عنواناً للباب وهو        فقد وجهه سيبويه على أنه وصف ألن      

 ، وهذا هو الذي التقطه أبو حيـان         )٢٢٤٧( وذكر اآلية يف هذا الباب     )٢٢٤٦("بعده وصفاً مبرتلة مثل وغري    
أصل وضعه الوصف ، والبدل     : غري  " ، ومن مث جزم بأن       )٢٢٤٨(حينما نسب إىل سيبويه القول بأنه نعت      

، وجزم به   ) ٢٢٥٠(د أعرا البعض بدالً ، نسبه أبو حيان إىل أيب علي الفارسي            وق )٢٢٤٩("بالوصف ضعيف 
  . وسيأيت بيان ذلك )٢٢٥١("معرفة) الذين(نكرة، و) غري(ألن "السمني احلليب ، واستشكل توجيه النعت 
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٤٣٧ 

وأما تقدمي الزخمشري البدل فالالئح أنه ميل منه هلذا الوجه وليس من أجل جمرد اختصار الكـالم ،                  
 ٢٢٥٢).. الَّذين أَنعمت علَيهِْم     .."(مل مينع الصفة وعلل وقوعها صفة للمعرفة مع أا ال تتعرف بأن             وإمنا  

  :     ال توقيت فيه كقوله 

  .)٢٢٥٣("ولقد أمر  على اللئيم يسبين

ال تعيني لواحد من واحد كما تعيّن املعرفة ، بل هـو          : "بأن معناه   ) ال توقيت فيه  (وفسر ابن القيم    
 ، وهذا املعىن جعله ابن عاشور وجهاً للتوصيف دون البدلية           )٢٢٥٤("ق يف اجلنس فجرى جمرى النكرة     مطل

ليس مراداً به فريق معين فكان وزان تعريفه بالصلة وزان          ) الذين أنعمت عليهم  (باعتبار كون   "وعبر عنه   
ـ  ن يف املعىن كالنكرة وإن كان      اجلنسية املسماة عند علماء املعاين بالم العهد الذهين ، فكا         ) أل(املعرف ب

  .)٢٢٥٥("لفظه لفظ املعرفة

وأما اعتبار ابن عاشور الوصف والبدلية سواًء يف املقصود فلعله أخذه من حكاية كثري من النحـاة                 
واملفسرين للوجهني وأحياناً على طريقة املساواة ، مع أن املتأمل يف اآليتني يشعر بتغري املقصود تغيراً تاماً                 

ية والبدلية وهو الذي كان ينبغي أن يتنبه إليه املعربون ويبيّنوه ، وقد التفت إليه ابن القيم رمحه                  بني الوصف 
أن باب البدل املقصود فيـه الثـاين ،         "اهللا واعتمد على هذا املعىن يف رد القول بالبدلية ، اعتماداً على             

وإذا عرف هذا فاملقصود هنـا      ... ملقصود  وهلذا مسي بدالً إيذاناً بأنه ا     ... واألول توطئة له ومهاد أمامه      
ذكر املنعم عليهم ، وإضافة الصراط إليهم ، ومن متام هذا املقصود وتكميله اإلخبار مبغايرم للمغضوب                

مكمالً هلذا املعىن ومتمماً وحمققاً ، ألن أصحاب الـصراط املـسؤول     ) غري املغضوب (عليهم فجاء ذكر    
 مغضوب عليهم وصف حمقق وفائدتـه فائـدة الوصـف املبـيّن             هدايته هم أهل النعمة ، فكوم غري      
   .)٢٢٥٦("للموصوف املكمل لـه وهذا واضح
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٤٣٨ 

فابن القيم يركز على التفرقة بني املقصود يف باب البدلية واملقصود يف باب الوصـف وذلـك أن                  
ضخم املقصود يف باب البدلية هو البدل واملقصود يف باب الوصف هو املوصوف وليس الصفة وهو فرق                 

يصل يف تباينه إىل حد التضاد إذ املقصود يف باب البدلية هو الثاين ويف باب الوصفية هو األول ومن هنا                    
فلو قدّر االقتصار   "خيتل الكالم ونظامه واملعىن وانسجامه إذا اختل توجيه الوصف والبدلية يف هذه اآلية              

 منه ، إذ املقصود إضـافة الـصراط إىل          وما يف حيزّها الختل الكالم وذهب معظم املقصود       ) غري(على  
زيادة يف وصفهم والثناء    ) غري(الذين أنعم اهللا عليهم ال إضافته إىل غري املغضوب عليهم ، بل أتى بلفظ               

   .)٢٢٥٧("عليهم ، فتأمله
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٤٣٩ 

لك زين لكَثريٍ من الْمْشرِكني قَْتلَ أَْوالَدهـْم        وكَذَ :  توجيهه لتعدد القراءات يف قوله تعاىل        -١
  : ففي هذا املوضع قراءتان متواترتان )٢٢٥٨(... شركَآؤهْم ليْردوهْم 

، ببناء الفعل للمعلـوم     ) زين لكثري من املشركني قتل أوالدهم شركاؤهم      (قراءة اجلمهور    : األوىل
  ).شركاؤهم(فع ور) أوالدهم(وجر ) قتل(ونصب 

، ببنـاء الفعـل     ) زيّن لكثري من املشركني قتلُ أوالدهم شـركائهم       : ( قراءة ابن عامر     : الثانية
 ، وقد وجه ابن عاشور القراءة       )٢٢٥٩()شركائهم(وجر  ) أوالدهم(ونصب  ) قتلُ(للمجهول ورفع املصدر    

ـ       ـ على امل ) قَتلَ(نصب  "األوىل التوجيه املعهود عند النحوييّن ، ف ) شـركاؤهم (، ورفع   ) زين(فعولية ل
   .)٢٢٦٠("إليه ، من إضافة املصدر إىل مفعوله ) قَتلَ(بإضافة ) أوالدهم(وجر ) زين(على أنه فاعل 

إما إلرادة الشياطني الشركاء ، فالتزيني تزيني الشياطني بالوسوسة         "فالتزيني هنا مسند إىل الشركاء      
ألن التزيني نشأ هلم عن إشاعة كربائهم فيهم ، أو بشرع وضعه هلم          ، فيكون اإلسناد حقيقة عقلية ، وإما        

 ، وأما القتل فهو مسند      )٢٢٦١("فيكون إسناد التزيني إىل الشركاء جمازاً عقلياً      ... من وضع عبادة األصنام     
هنا إليهم أي املشركني فهم يقتلون أوالدهم بتزيني شركائهم هذا القتل هلم ، وهذا هو املعـىن الـذي                   

  .ضيه سياق القراءة وهو املعىن األوضح يقت

وأما القراءة الثانية فقد أشكلت على كثري من املعربني سبب إسناد القتل إىل الشركاء من ناحيـة                 
والفصل بني املضاف واملضاف إليه بفاصل من ناحية أخرى ، حىت خطأها بعـضهم مثـل أيب جعفـر                   

، وردها  )٢٢٦٤(ا بالبعد مكي بن أيب طالب      ووصفه )٢٢٦٣( ووصفها بالقبح أبو علي الفارسي     )٢٢٦٢(النحاس
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٤٤٠ 

، وقـال ابـن     )٢٢٦٦( ، وضعفها ابن عطية يف استعمال العـرب        )٢٢٦٥("ملا فيها من االستكراه   "أبو عبيد   
  . )٢٢٦٧("وهذه القراءة ضعيفة يف القياس باإلمجاع"األنباري 

راءة من  وأما الزخمشري فأغلظ وأساء يف عبارته على حد تعبري السمني احلليب ، إذ مل يكتف برد الق                
الذي محله على ذلـك أنـه رأى يف بعـض املـصاحف             "حيث قواعد النحو وإمنا ام ابن عامر بأن         

 ، وهذا املوقف الرافض لقراءة ابن عامر هو موقف البـصريني قاطبـة              )٢٢٦٨("مكتوباً بالياء ) شركائهم(
أما من قبل    ، و  )٢٢٧٠(،والزبيدي يف ائتالف النصرة   )٢٢٦٩(حكاه عنهم أبو الربكات األنباري يف اإلنصاف      

  :هذه القراءة فهم على صنفني 

وإن ضعفت يف العربية    "قبلها رواية مع تسليمه بضعفها يف العربية كالكرماين إذ يرى أا             : األول
   .)٢٢٧١("لإلحالة بني املضاف واملضاف إليه فقوية يف الرواية

ألشعار ذكر بعضها   فقد دافع عن الفصل بني املضاف واملضاف إليه بوروده يف بعض ا            : الثاينوأما  
 ، وحشد أكثرها السمني احلليب مدافعاً به عـن صـحة هـذا              )٢٢٧٢(األنباري حاكياً إياها عن الكوفيني    

   .)٢٢٧٣(الفصل

ليس "أما ابن عاشور فرمبا ذهب مذهباً أقرب إىل الدفاع عن سبك هذه القراءة وأسلوا فهي عنده                 
ترتيب الكلمات حبيث ال لبس فيـه مـن         ، فهو يفرق بني اختالف      )٢٢٧٤("فيها ما يناكد فصاحة الكالم    
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٤٤١ 

ناحية اإلعراب واختالف ترتيب الكالم مع اإلخالل بأركان اجلملة ، وهذه القراءة من القبيـل األول ،                 
كلماا ظاهر إعراا عليها ، فال يعد ترتيب كلماا على هذا الوصف من التعقيد املخل بالفصاحة                "ألن  

  : ق ، مثل التعقيد الذي يف قول الفرزد

  )٢٢٧٥(وما مثله يف الناس إال مملَّكاً              أبو أمه حي أبوه يقاربه

ألنه ضم إىل خلل ترتيب الكالم أنه خلل يف أركان اجلملة ، وما حف به مـن تعـدد الـضمائر                     
   .)٢٢٧٦("املتشاة

يفني إىل عدّه   وهذا املسلك من ابن عاشور يوميء بارتفاعه عن جمرد االعتذار عن الفصل بني املتضا             
هذا األمر ال شني فيه على الفصاحة ، فهو يدافع عن فصاحة القراءة أكثر مما يعتذر عن وقـوع هـذا                     

ليس يف اآلية ما خيالف متعـارف االسـتعمال إال          "ولذلك أتى به بصيغة التهوين إذ رأى أن         . الفصل  
  .)٢٢٧٧("الفصل بني املضاف واملضاف إليه باملفعول واخلطب فيه سهل

و ال يعتين عناية كبرية بالدفاع عن وجود الفصل بني املضاف واملضاف إليه باملفعول يف الشعر                مث ه 
 مهتمـاً   )٢٢٧٨("املفعول ليس أجنبياً عن املضاف واملضاف إليه      "العريب وإمنا يبدأ توجيه القراءة مكتفياً بأن        

  :نحو التايلبصورة أشد باملعىن الذي تؤديه هذه القراءة ، وتوجيهه هلذه القراءة على ال

) شركائهم(و  ) قتل(مفعول  ) أوالدهم(نائب عن الفاعل ألن الفعل مبين ملا مل يسم فاعله ، و           ) قتلُ(
  .من باب إضافة املصدر إىل فاعله ) قتل(مضاف إىل 

أن مزيّناً زين لكثري من املشركني أن يقتل شـركاؤهم          "وأما معىن اآلية بناًء على هذه القراءة فهو         
، ومؤدى ذلك أن مباشـرة القتـل        ) ٢٢٧٩(إسناد القتل إىل الشركاء على طريقة ااز العقلي       أوالدهم ، ف  

حقيقة هي من اآلباء ال من الشركاء ، وإمنا دور الشركاء ها هنا هو دور السبب، فإن كان القتل قرباناً                    
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٤٤٢ 

بـاألموال  لألصنام فهم سبب مباشر هلذا القتل ألم هم الذين شرعوا الشرك وسنوا التقرب لألصـنام                
سبب السبب ، ألنه مـن شـرائع        "واألوالد وإن كان القتل لسبب آخر كخوف الفقر فالشركاء عنده           

   .)٢٢٨٠("الشرك

  :ويتمثل دفاع ابن عاشور عن القراءة فيما يلي 

 أن اإلعراب يبيّن معاين الكلمات ومواقعها ، وما دام إعراب اآلية واضحاً وضـبط كلماـا                 -١
  . ذلك عالمة عليه فال لبس يف

ما قُصد ا إال ضبط قواعد العربية الغالبة ، ليجري عليها الناشـئون             "  أن قواعد النحو املدونة      -٢
يف اللغة العربية ، وليست حاصرة الستعمال فصحاء العـرب ، والقـراء حجـة علـى النحـاة دون                    

اعد النحو خصوصاً   ، ولعل هذه العبارة موجهة إىل الذين ضعفوا القراءة لعدم موافقتها لقو           )٢٢٨١("العكس
جاء يف ذلك بالتهويل والضجيج والعويل كيف يفصل بني املضاف واملـضاف إليـه              "الزخمشري الذي   

 ، فالقراءة عند ابن عاشور حجة على النحو ال خاضعة ملقاييسه ، ولعل هـذا املوقـف                  )٢٢٨٢("باملفعول
واحلق عندي يف هذا املقام أن      ": شيبه مبوقف النيسابوري الذي عقَّب على ختطئة الزخمشري إياها بقوله           

القرآن حجة على غريه وليس غريه حجة عليه والقراءات السبع كلها متواترة فكيف ميكن ختطئة بعضها                
، فإذا ورد يف القرآن املعجز مثل هذا التركيب لزم القول بصحته وفصاحته وأال يلتفت إىل أنه هل ورد                   

   .)٢٢٨٣("ن ورد فكثري أم ال ؟له نظري يف أشعار العرب وتراكيبهم أم ال ، وإ

 ، وهو يشري بذلك إىل زعم النحاة البصريني نـدرة           )٢٢٨٤( أن ندرة الظاهرة ال تنايف فصاحتها      -٣
وقواعد النحو ال متنع إال قياس املولَّدين على ما ورد          "الفصل بني املضاف واملضاف إليه مبثل املفعول به ،          

            

אא 

אאF٨L١L١٠٣E 

אא 

אאא Jא–Lאאא–F٣L١٧٢ J
١٧٣E 

אאאF٨L١L١٠٣E 



٤٤٣ 

ندرة يف ذاا إذا وردت عن الفصحاء أنفسهم مل تعد           ، ومعىن ذلك أن ال     )٢٢٨٥("نادراً يف الكالم الفصيح   
  .عيباً وإمنا املعيب هو قياس املولَّدين عليها 

مبثل ابن عامر أنه يقرأ القرآن متابعة لصورة حروف التهجي يف الكتابة، ومثل هذا              " أنه ال يظن     -٤
ابن عامر جيايف مرتلته يف هذا       ، واحلق أن هذا االدعاء على        )٢٢٨٦("ال يروج على املبتدئني يف علم العربية      

أعلى القراء السبعة سنداً وأقدمهم هجرة ، أما علو سنده فإنه قرأ على أيب الدرداء ، وواثلة                 "العلم إذ هو    
بن األسقع ، وفضالة بن عبيد ، ومعاوية بن أيب سفيان ، ومغرية املخزومي ، ونقل حيىي الذماري أنه قرأ                    

  .) ٢٢٨٧(" وناهيك به فإنه ولد يف حياة رسول اهللا على عثمان نفسه ، وأما قدم هجرته

دليل على  " أن وجود هذه الكلمة مرسومة ذه الصورة يف املصحف العثماين الذي ببالد الشام               -٥
بالكسر وهم من أهل الفصاحة والتثبت يف سـند         ) شركائهم(أن الذين رمسوا تلك الكلمة راعوا قراءة        

بعد األلف ، وذلك يدل علـى أن اهلمـزة          ) الياء(بصورة  ) ئهمشركا(قراءات القرآن ، إذ كتب كلمة       
 ، وهو هنا ينقل االحتجاج برسم الكلمة يف مصاحف الشاميني من جمال االحتجاج على    )٢٢٨٨("مكسورة

  .ابن عامر إىل جمال االحتجاج له 

ملـراد   ، ولعل ا  )٢٢٨٩()"لريدوهم(بعدم مناسبتها للتعليل بقوله     " توهيم ابن عطية يف رده القراءة        -٦
أن الردى يكون ناجتاً عن قتل املشركني ألوالدهم بتزيني الشركاء فالشركاء يزينون هلم قتل أوالدهـم                

إذ ال  : وتبعيد ابن عطية هلا تـوهم       "لكي يقعوا يف اهلالك ، وهذا ال يتناسب مع إسناد القتل للشركاء ،              
: عليل يستعمل يف العاقبة جمازاً مثل قوله تعـاىل          منافاة بني أن يزينوا هلم قتل أوالدهم وبني التعليل فإن الت          

       انزحا وودْم عكُونَ لَهيْونَ لْرعآلُ ف قَطَهفَالْت..)واملراد أن الالم ليست تفيد التعليـل  )٢٢٩١(")٢٢٩٠ ، 
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٤٤٤ 

ضرورة وإمنا تفيد الصريورة والعاقبة فاملعىن أم يصنعون ذلك فتكون عاقبته أن يقـع اهلـالك هلـؤالء                  
  .شركني بوقوعهم يف اإلمث امل

فهاتان القراءتان وتوجيه ابن عاشور لألوجه اإلعرابية فيهما ذه الصورة اليت مجعت بني بيان الوجه        
اإلعرايب وداللته على املعىن وقرائنه مث هذه القواعد اليت تضبط التعامل مع االستعماالت اللغوية للتراكيب               

إن هذا املوضع من املعاجلة يصلح مثـاالً وافيـاً          : ة وغريها ، أقول     ، ومتيز الفرق بني التراكيب الفصيح     
ملوقف ابن عاشور من التوجيه اإلعرايب لآلية يف حالة اختالف األوجه بالقراءات ، وإن كان حيـسن أن                  
يضم إليه بعض املواطن األخرى اليت تعامل فيها مع األوجه املختلفة للقراءات القرآنية عسى أن تكشف                

  . أخرى لصورة ونتائج هذا التعامل من حيث الداللة واملعىن أبعاداً

ومن يْعملْ من الصالحات وهو مْؤمٌن فَلَا يخـاف         :  توجيهه لتعدد القراءات يف قوله تعاىل        -٢
  :بقراءتني ) خياف( فقد قريء )٢٢٩٢(ظُلْما ولَا هْضما

  ) .اخلاء(بعد ) ألف(ات قراءة اجلمهور بصيغة املرفوع بإثب : األوىل

   .)٢٢٩٣()اخلاء(بعد ) األلف(قراءة ابن كثري بصيغة اجلزم حبذف  : الثانية

  وقد وجه ابن عاشور القراءتني حنوياً ، إال أن سياقته للتوجيه تدل على اعتنائه مبا وراء 

، )٢٢٩٤("اجلـزاء على أن اجلملة استئناف غري مقصود ا        "اإلعراب وهو الداللة، فقراءة اجلمهور بالرفع     
واملراد أن هذه ليست جزاًء للشرط وإمنا هي مجلة إمسية مستأنفة تبيّن أمراً واقعاً هلـذا الـذي يعمـل                    

   .)٢٢٩٥("كأن انتفاء خوفه أمر مقرر ألنه مؤمن ويعمل الصاحلات"الصاحلات وهو مؤمن ، 

، ومراده  )٢٢٩٦("نتفاءعلى أن الكالم ي مستعمل يف اال      "وأما قراءة اجلزم عند ابن كثري فقد وجهها         
أن اجلزم يدل على أن السياق سياق ي عن اخلوف فيكون املراد الظاهر أن الذي يعمل الـصاحلات ال                   
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٤٤٥ 

ينبغي له أن خياف الظلم واهلضم ، إال أنه يزيد على ذلك أن معىن النهي ليس مراداً وإن وجدت صورته                    
  .وإمنا املراد النفي 

تني واحد إن صح استعمال النهي يف االنتفاء وإن كان معـىن            ومما سبق يفهم أن املؤدى من القراء      
 ، وكأن معناه أن من كان       )٢٢٩٨( وأبو حيان  )٢٢٩٧(النهي الصرف أوضح وهو الذي اقتصر عليه الزخمشري       

مؤمناً يعمل الصاحلات فاألجدر به أال خياف الظلم واهلضم ، لكن يبدو أن الذي محل ابن عاشـور إىل                   
هو أن خوف الظلم واهلضم منتف أصالً يف حق املؤمن ألنه ال ينسب إىل ربـه                اقتراح داللة االنتفاء هنا     

  .هذه الصفات وإمنا يكون النهي احلقيقي عن شيء متصور وقوعه 

وخيتم ابن عاشور توجيهه للقراءتني مبوازنة استقاها من الطييب ومزجها بشخصيته العلمية، وهي أن              
 ، يف أن كلتا اجلملتني خربية،       )٢٢٩٩( خاب مْن حملَ ظُلْما    وقَْد..: توافق قوله تعاىل  "قراءة اجلمهور   

وقراءة ابن كثري تفيد عدم التردد يف حصول أمنه من الظلم واهلضم، أي يف قراءة اجلمهـور خـصوصية        
   .)٢٣٠٠("لفظية ويف قراءة ابن كثري خصوصية معنوية

  : ففي هذا املوضع قراءتان)٢٣٠١(وىنزاعةً لِّلش :  توجيهه لتعدد القراءات يف قوله تعاىل -٣

  .وهي قراءة اجلمهور ) نزاعةٌ(برفع  : األوىل

   .)٢٣٠٢(بالنصب وهي قراءة حفص : الثانية

، يف قوله تعاىل    ) إنَّ(فأما قراءة الرفع فقد وجهها ابن عاشور على وجهني ، فهي إما خرب ثان عن                
 :..  ا لَظَىهإِن)على احتمالني ؛ فإن جعل الضمري رامزاً للنـار         وذلك بناًء   ) لظى(  أو خرب عن      )٢٣٠٣
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٤٤٦ 

إن هذه النار هي لظى وهي نزاعةٌ للشوى فالداللة هنـا           : املشاهدة فالرفع هنا على أنه خرب ثان واملعىن         
منحصرة يف استحضار مشهد النار ، وهي متأججة واإلخبار على أساس ختيل حضورها ومـشاهدا ،                

ـ     وإن جعل الضمري ضمري الشأن أو ال       إن قـصتك   : ويكون املعـىن    ) لَظَى(قصة فالرفع على أا خرب ل
لظى ستنـزع شواك وجتذب أطرافـك إليهـا ،         "وشأنك أيها املكذب املتويل عن أمر اهللا ملخصها أن          

فتصبح لظى مبتدأ ونزاعة خربها وتكون هذه اجلملة خرباً لضمري الشأن أو القصة ، والداللة هنا مرتكزة                 
ة النار وهي متأججة وإمنا على استدعاء هول النهاية وفظاعة العاقبة جلرم هـذا              ال على استحضار صور   

  .)٢٣٠٤(ارم

فيتعني على قـراءة حفـص أن       "وأما توجيه قراءة النصب فهو من هذا املنطلق نصب على احلالية            
 ، وبناًء على هذه الداللة للحال يصبح التركيز على مشهد واحد مرعب             )٢٣٠٥("الضمري ليس ضمري قصة   

  . مشاهد لظى وهي نزعها ألطراف املُعرض وهجومها عليه أينما كان من
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٤٤٧ 
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قد احتلت املشكالت اإلعرابية مكانة يف الدرس النحوي والداليل وخصوصاً يف القرآن الكرمي ورمبا              
 صنفت يف  إعراب القرآن ومعانيه مثل تأويل مشكل القرآن البن   لوحظ ذلك من أمساء بعض الكتب اليت      

قتيبة ومشكل إعراب القرآن ملكي بن أيب طالب ، وذلك يدل على أن هؤالء العلماء قد واجهتهم آيات                  
من القرآن الكرمي يف توجيهها اإلعرايب قدر من اإلشكال فيما يتعلق بسريها على القواعد النحوية ، ومن                 

ار ذلك يف هذه املواضع من كتب التفسري والقراءات ومعاين القرآن وإعرابه الـيت كانـت                مث وجدنا آث  
  .مصادر أساسية البن عاشور يف تفسريه التحرير والتنوير 

فمن املالحظ أن ابن عاشور مل يغفل هذه املواطن املشكلة من اآليات القرآنية أو مير عليها مـرور                  
ى مصادره من كتب النحو والتفسري ومعـاين القـرآن مستمـسكاً            الكرام ، وإمنا نظر فيها معتمداً عل      

بشخصيته العلمية اليت ال تتوقف عند جمرد النقل وإمنا تضيف إىل ذلك الترجيح واملناقشة ومناظرة األقوال                



٤٤٨ 

وموازنة املذاهب ، ولعل بعض املواضع تكشف عن هذه اخلصائص يف طريقة تناول ابن عاشور لآليات                
  : ب ، فمن هذه املواضع املشكلة يف اإلعرا

م مـْن أَْرضـكُم      هذَان لَساحران يرِيدان أَن يْخرِجاكُ     إِنَّ..:  على لسان فرعون   قوله تعاىل  -١
وهي قراءة اجلمهور ، ومنشأ اإلشكال يف هذه        ) هذان( بقراءة تشديد النون مع رفع       )٢٣٠٦(..بِِسْحرِهما

مع أن القواعد النحوية املستقرة تقتضي إعراب       ) هذان(ن وبني رفع    القراءة هو أا مجعت بني تشديد النو      
االسم املثىن يف حالة النصب واخلفض بالياء ويف حالة الرفع باأللف ، فهذا هو األمر املطرد عند مجـاهري                   

للمفسرين يف توجيههـا آراء     " النحاة ، ومـــن مث توقف ابن عاشور عند هذا اإلشكال وذكر أن             
 ، ذكر منها ثالثة أوجه مكتفياً ا ويبدو أنه مل يأنس إال هلا ألنه ملح يف كـل منـها                     )٢٣٠٧("بلغت الستة 

  : ملمحاً كما سيأيت 

  ) إنّ(يف هذا السياق ليس املقصود به ) إنَّ(وهو الذي اختاره أن استعمال  : األول

 اهللا ابـن قـيس      كقول عبد )...إنَّ(وهو استعمال من استعماالت     "الناسخة وإمنا هي مبعىن نعم وأجل،       
  : الرقيات 

  )٢٣٠٨(إنه: ك وقد كبِرت فقلت    ويقلن شيب قد عـال    

أي أجل أو نعم ، واهلاء يف البيت هاء السكت ، وقول عبد اهللا بن الزبري ألعرايب اسـتجداه فلـم                     
ية على  فتقدير اآل  ")٢٣٠٩("إنَّ وراكبها : لعن اهللا ناقة محلتين إليك ، قال ابن الزبري          : يعطه ، فقال األعرايب     

   .)٢٣١٠("نعم هاذان لساحران: هذا 
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٤٤٩ 

أن هذا الوجه فيه ضعف لدخول الـالم        " وقد ضعف هذا الوجه مجاعة منهم ابن األنباري ، فرأى           
 ، وقد أجيب عن هذا بأنه مروي يف الشعر والنـثر يف مثل قول              )٢٣١١("يف اخلرب ، وهو قليل يف كالمهم      

  : الشاعر 

  )٢٣١٢(لعالء ويكرم اإلخواناينل ا    خايل ألنت ومن جرير خاله    

 أبو إسحاق الزجاج ، وعرضه على اثنني من العلماء يف زمانه مهـا              – ورمبا ابتكره    -وقد اختاره   
  .)٢٣١٣("فقباله وذكرا أنه أجود ما مسعاه يف هذا"املبرد وإمساعيل بن محاد القاضي ، 

 )٢٣١٤("لقد صدقا وحققا  : وقلت  : " ويبدو أن ابن عاشور معتز ذا الرأي ولذلك علق عليه بقوله            
، ولعل سر هذا االعتزاز أن هذا الوجه بعيد عن التقديرات اإلعرابية ، مباشر يف الداللة فهو ميثل يف نظره                

حكاية ملقال فريق من املتنازعني ، وهو الفريق الذي قبل هذا الرأي ألن حرف اجلواب يقتضي كالمـاً                  "
   .)٢٣١٥("سبقه

 يسميه البالغيون جو النص ، فيجعله يتخيل ما يكون موجوداً يف            وهو هنا ينقل قاريء اآلية إىل ما      
العادة من تنازع يف وجهات النظر حول الشخص الذي يأيت بدعوة جديدة ، وهذا التصور قريب مـن                  

 وموقف آل فرعون منه إذ يفهم من خالل عموم القصة أا شغلت فرعون وآلـه                جو قصة موسى    
 ، وذلك يتيح قبول القول بأن احلرف يف اآلية هو حرف جواب على              وأدخلتهم يف حوار متعدد املناحي    

  .تساؤالت طرحت 

ويالحظ أن ابن عاشور قد حاول التخلص من سبب تضعيف هذا الوجه عند النحويني وهو قلـة                 
دخول الالم بني املبتدأ واخلرب من غري توكيد ، فهو يقدم لنا وجهاً يتالءم مع هذا اجلو الذي اقترحه ، إذ                     

 ، فالتقدير   )٢٣١٦("وجود الالم ينيبء بأن اجلملة اليت وقعت خرباً عن اسم اإلشارة مجلة قسمية              "  أن   يرى
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٤٥٠ 

" نعم هذان هلما ساحران ، وهذا التقدير هو عني تقدير الزجاج دون ملح القسم ، فاملعىن عنـده                   : عنده  
قدير القسم خيـدم    ، وت ) ٢٣١٨("فالالم داخلة على صدر اجلملة الصغرى       "  ،   )٢٣١٧("هذان هلما ساحران    

 - وهو معىن التحاور والتنازع بني فريقني من آل فرعون         -املعىن العام الذي يسعى ابن عاشور يف تقديره       
إذ أن القسم مالئم ملا يكون بني املتنازعني من حتاور وحماولة تأكيد كل منهما باملؤكدات املختلفة الـيت                  

  .منها القسم

كنانـة  "رفعاً وإمنا على لغة بعض القبائل العربيـة مثـل           باأللف ليس   ) هذان(أن إعراب    : الثاين
 ، واملراد   )٢٣١٩("وبِلْحارث بن كعب اللذين جيعلون عالمة إعراب املثىن األلف يف أحوال اإلعراب كلها            

  .أا حركات إعرابية مقدرة على األلف 

 ذكره الوجه   ومن املالحظ أنه يترسم خطى الزجاج يف ترتيبه األوجه الراجحة ، إذ أن الزجاج بعد              
والذي يلي هذه يف اجلودة مذهب بين كنانة يف ترك ألـف            : "السابق ذكر هذا الوجه مصدراً إياه بقوله        

 ، وقد دافع ابن عاشور عن هذا الوجه مع اختياره الوجه األول بأن هذه               )٢٣٢٠("التثنية على هيئة واحدة   
   .)٢٣٢١("لغة مشهورة يف األدب العريب وهلا شواهد كثرية"اللغة 

  دو أن محل وجود األلف على لغة هذه القبائل هو الوجه الذي ساد عند املعربني ، ويب

 ، وصدره ابن األنباري جازمـاً بـه         )٢٣٢٢("فبه صرح سيبويه واألخفش وأبو زيد والكسائي والفراء       "
 وكذلك مكـي بـن أيب طالـب يف          )٢٣٢٣("من قرأه باأللف أتى به على لغة بين احلرث بن كعب          "فـ
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٤٥١ 

 شيوع هذا الرأي عند النحاة وشهرة هذه اللغة يف األدب العـريب كـان سـبباً                 ، ولعل ) ٢٣٢٤(مشكله
  .الستئناس ابن عاشور له ودفاعه عنه 

وأما الوجه الثالث الذي ذكره ابن عاشور فهو مبرتلة التعليل هلذا الوجه الثاين وهو وجـه                 : الثالث
ملا مل  : "هو توجيه ابن كيسان بقوله      إجراء املثىن جمرى املنقوص ، وعدم ظهور عالمة اإلعراب عليه ، و           

 ، فهذا ال يعد وجهاً      )٢٣٢٥("يظهر يف املبهم إعراب يف الواحد وال يف اجلمع ، جرت التثنية جمرى الواحد             
قائماً بذاته وإمنا يعد تعليالً للغة كنانة وبلحارث بن كعب اليت تقتضي ثبوت صـورة املـثىن يف هـذه                    

ة وهو ما يتعلق باملبهمات ، أو هو تعليل لبناء هـذه املبـهمات              املبهمات فهو تعليل لوجه من هذه اللغ      
وعدم إعراا أصالً ويف كلتا احلالتني هو تعليل لظاهرة وليس إثباتاً لوجه جديد ومن مث مل يعلـق ابـن                    

  .عاشور عليه بشيء واكتفى بإيراده

إثباته وإبطال غريه من    وقد اختار وجه البناء يف هذه اآلية شيخ اإلسالم ابن تيمية وبسط الكالم يف               
 ،  )٢٣٢٦("قياس هذا بغريها من األمساء غلط ، فإن الفرق بينها ثابت عقـالً ومساعـاً              : "الوجوه ، فقال    

قَالَ إِني أُرِيد أَنْ أُنكحك إِْحدى اْبنتـي         : قوله تعاىل وأجاب على ورود اسم اإلشارة مثىن بالياء يف         
 ومؤدى هذا أنـه ال      )٢٣٢٨()"اْبنتي(لى لغة اإلعراب ملناسبة الياء يف        ، بأن ذلك جاء ع     )٢٣٢٧(...هاتْينِ

  .يف هذا املوضع وأن الياء ليست عالمة إعراب وإمنا هي جمتلبة للمناسبة ) هاتْينِ(يرى إعراب 

إال أين أحسب أن هذا االعتراض يقدح قدحاً مؤثراً فيما ذهب إليه شيخ اإلسالم وقرره ، ويؤيده                 
فهي شاهد فصيح صريح يف جميء اسم       ) إنَّ هذين لساحران  (رو املتواترة يف هذه اآلية وهي       قراءة أيب عم  

اإلشارة بالياء يف حالة النصب ، وقد دافع ابن عاشور عن قراءة أيب عمرو هـذه أمـام مـن ردهـا                      
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٤٥٢ 

، ذلك ال يطعن فيها     " ، وقد قيل فيها إا خمالفة لرسم املصحف فأجاب ابن عاشور بأن              )٢٣٢٩(كالزجاج
  .)٢٣٣٠("ألا رواية صحيحة ووافقت وجهاً مقبوالً يف العربية

وأما ما زعم من أن مأتى ذلك هو أن كاتب املصحف أخطأ مستنداً إىل ما روي عن عثمان بـن                    
 فإن ابن عاشور ينفي ورود شيء من هذه اآلثار بسند صحيح مث ، يرد هـذا املعـىن                   عفان وعائشة   

      ا املسلمون القرآن العظيم إذ مل يأخذ املسلمون قراءة القرآن من املصاحف            مستنداً إىل الطريقة اليت تلقى
، بل من أفواه احلفاظ وما كتب املصحف إال بعد أن قرأ املسلمون القرآن نيفاً وعشرين سنة فكتبـت                   

فلو كان يف بعضها خطأ يف اخلط ملا تبعه القراء ، ولكان مبرتلة ما تـرك مـن                  " املصاحف من حفظهم    
 يف موضـع    - بالواو   -يف كلمات كثرية ، ومبرتلة كتابة ألف الصالة ، والزكاة ، واحلياة والربا              األلفاظ  

   .)٢٣٣١("األلف وما قرأوها إال بألفاا 

ومن خالل حبث ابن عاشور يف هذه اآلية ميكن التوصل إىل أن الوجهني اللذين ذكرمها هاشاً هلما                 
لوجه األول أو باحلرف الناسخ يف الوجه الثاين ، إال أن مـا             يفيدان معاً داللة التوكيد سواٌء بالقسم يف ا       

اختاره منهما يعطي داللة احلوار بني أطراف متعددة يف قضية مهمة من القضايا، على أنه ال يرى مدعاة                  
نزول القرآن ذه الوجوه الفـصيحة يف       " لرد وجه من هذه الوجوه يف القراءات أو اإلعراب وذلك ألن            

   .)٢٣٣٢("ن ضروب إعجازه لتجري تراكيبه على أفانني خمتلفة املعاين متحدة املقصوداالستعمال ضرب م

إِنَّ الَّذين آمنواْ والَّذين هادواْ والصابِؤونَ والنصارى مْن آمن بِاللّـه والْيـْومِ             : قوله تعاىل  -٢
 فلقد ذهب املعربون من حناة ومفسرين       )٢٣٣٣( يْحزنونَ اآلخرِ وعملَ صالحا فَالَ خْوٌف علَْيهِْم والَ همْ       

يف ظـاهر   ) إن(مع أا معطوفة على منصوب وهو اسم        ) والصابِؤنَ(مذاهب يف توجيه الرفع يف كلمة       
 وتوسع السمني احلليب يف إيراد األوجه فيها حىت أوصـلها تـسعة             )٢٣٣٤(الكالم ذكرها مكي يف مشكله    
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٤٥٣ 

مني قد وصل ا أكثر مما وصل األلوسي الذي جعله ابن عاشور دلـيالً   ، ومن مثة يكون الس  )٢٣٣٥(أوجه
  .)٢٣٣٦("أاها إىل مخسة"على كثرة األوجه فذكر أنه 

وابن عاشور يرى أن هذه اآلية حتتاج إىل عناية خاصة يف إعراا ومعناها كليهما وارتباط أجزائها                
ـ       ، ومعناها أدق ، وإعراا تابع لدقة األمرين ؛         موقع هذه اآلية دقيق     "وارتباطها مبا قبلها من اآليات ، ف

ومعناها يزيد دقة على معىن نظريا تبعاً لدقة        .. فموقعها أدق من موقع نظريا املتقدمة يف سورة البقرة ،           
حبالة رفع بالواو يف حني أنه معطوف على        ) والصابئون(موقع هذه ، وإعراا يتعقد إشكاله بوقوع قوله         

  .)٢٣٣٧("ر الكالم ، فحق علينا أن خنصها من البيان مبا مل يسبق لنا مثله يف نظريا يف ظاه) إن(اسم 

وشرع ابن عاشور يف بيان موقع اجلملة عامة وعالقتها مبا قبلها مث معناها ، إال أن أكثر ما يهمنا هو             
: قولـه   جعلـوا   "حماولة إعرابه لآلية وكشفه عن املشكل فيها ؛ فإذا كان مجهور املفسرين والنحـاة               

عليـه ، وأن    ) إن(مبتدأ ، وجعلوه مقدماً من تأخري ، وقدروا له خرباً حمذوفاً لداللة خرب              ) والصابئون(
 ، أقول   )٢٣٣٨("اخل والصابئون كذلك  ..إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى هلم أجرهم         : أصل النظم   

 أنه مل يتابعهم عليه، وإمنا سلك       إذا كان اجلمهور قد ذهب هذا املذهب كما نقل ابن عاشور فاملالحظ           : 
 ،  )٢٣٣٩("أوضح وأجرى على أسلوب النظم وأليق مبعىن هـذه اآليـة          "يف إعرابه اآلية مسلكاً وصفه بأنه       

يف ) إن(، فتنفـرد    ) النصارى(معطوفاً عليه وكذلك    ) الصابئون(مبتدأ و   ) هادوا الذين(وهو أن جيعل    
 )٢٣٤٠(..فَلَهْم أَْجرهْم عند ربهِمْ   ..: يدل عليه قوله     ويصبح خربها حمذوفاً  ) الذين آمنوا (اآلية بنصب   

 ، فيكـون    )٢٣٤١("وارد يف الكالم الفصيح غري قليل ، كما ذكر سيبويه يف كتابه           ) إن(وحذف خرب   "،  
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٤٥٤ 

إن الذين آمنوا هلم أجرهم عند رم ، والذين هادوا والصابئون والنصارى من             : تقدير الكالم على هذا     
  .واليوم اآلخر هلم أجرهم كذلك آمن منهم باهللا 

والعجيب أن هذا املذهب مل أطلع على قائل به فيما بني يدي من املصادر ، فال أدري هل كرهـوا      
أم ملسوا وجوده فلم يقدروه ، و إذا سلم هذا اإلعراب من االعتراض فهو أكثر استقامة           ) إن(حذف خرب   

  :  مذهب اجلمهور نفسه الذي اضطر إىل أمرين مها من املذاهب اليت تكثر فيها التقديرات واحلذوف حىت

ـ   : األول تقدمي النصارى عليها يف     : والثايندون غريها من املتعاطفات ،      ) الصابئون(تقدير خرب ل
) هـادوا  الذين(التقدير مع تأخرها يف اللفظ فحدث منه اختالل يف ترتيب وظائف الواو إذ جعلت واو                

ولـيس علـى    ) الذين هـادوا  (عاطفة على   ) النصارى(نفة ، مث واو     مستأ) الصابئون(عاطفة ، مث واو     
، ولعل هذا االختالل هو الذي جعل ابن عاشور يعتز باملسلك الذي سلكه ويـصفه بأنـه                 ) الصابئون(

  .األوضح وأجرى على أسلوب النظم 

همـوا  ولعل منشأ اإلشكال يف هذه اآلية وعدم التفات النحاة إىل ما ذهب إليه ابن عاشور أـم ف       
على أساس االدعاء وليس على أساس احلقيقة فلم يفصلوا بينهم وبني اليهود والنـصارى              ) الذين آمنوا (

هنـا  ) الـصابئون (والصابئني يف احلكم وعلى هذا جرى تفسريهم يف سورة البقرة ، فلما وجدوا كلمة           
ثالثة واستأنفوا ا ، أما     مرفوعة حاولوا إخراجها من العطف شكالً مع إدخاهلا يف احلكم معًىن فعطفوا ال            

أن املراد " على حقيقته وليس على االدعاء ، فالوجه عنده        ) الذين آمنوا   (ابن عاشور فإنه فهم اإلميان يف       
أصحاب الوصف املعروف باإلميان و اشتهر به املـسلمون وال يكـون إال بالقلـب               ) الذين آمنوا   (بـ

 والصابئني والنصارى من جهة الذين هادواة وبني  ، ومن مث فصل يف احلكم بينهم من جه         )٢٣٤٢("واللسان
أخرى ألن هؤالء األخريين مل يتبين صدق إميام وثباتهم على دينهم األول ، فظاهر أحواهلم تدل علـى                  

وأن النصارى ألَّهوا عيسى وعبـدوه ، والـصابئة         ... كثرياً من اليهود خلطوا أمور الشرك بأديام        "أن  
  .)٢٣٤٣("انوا على دين له كتابعبدوا الكواكب بعد أن ك

            

אא 
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٤٥٥ 

ومن مث فهو يرى أن املقصود من اخلرب يف هذه اآلية ليس املسلمني أصالً وإمنا احلكم منصب أساساً                  
) الذين آمنـوا  (الذين هادوا والصابئون والنصارى ، وأما التعرض لذكر         " على املقصودين باخلرب وهم     

يف طالعة املعدودين إدماج للتنويه باملـسلمني        "  ، ويفسر هذا االهتمام بأن ذكرهم      )٢٣٤٤("فلالهتمام م 
يف هذه املناسبة ألن املسلمني هم املثال الصاحل يف كمال اإلميان والتحرز عن الغرور وعن تسرب مسارب    

) النـصارى (و  ) الصابئون(مبتدأ، وعطفه   ) الذين هادوا (، وهذا يؤيد جعله     )٢٣٤٥("الشرك إىل عقائدهم  
  .نصب عليهم عليهم على اعتبار أن احلكم م

ولعل مما يشهد هلذا الفهم أن اآلية جاءت يف سياق الكالم على أهل الكتاب منذ عـشر آيـات                   
 بالقيد واحلكم هو هؤالء الذين جاء       – إن مل يكن املراد الوحيد       –مضت، فذلك يرشح أن املراد األول       

  .سياق اآليات خمرباً عنهم 

 األليق ا أا جارية على أصول سيبويه واجلمهور         وقد ختم ابن عاشور حبثه يف إعراب اآلية بقاعدة        
مبتدأ تقدم على نية التأخري ، وال مينع جرياا على غري اختياره الذي اختـاره يف                ) الصابئون(يف اعتبار   

إعراب اآلية من أن نذكرها ألا توجه مذهب اجلمهور توجيهاً بالغياً من ناحية وتؤصل ألسلوب قرآين                
" وميهد هلذه القاعدة بأن هذا اللفظ ذه الطريقـة          -وهي األهم   - من ناحية أخرى     يف داللة التراكيب  

 وهم  – وكذلك تلقاه املسلمون منه وقرأوه وكتب يف املصاحف          كذلك نزل ، وكذلك نطق به النيب        
 فكان لنا أصالً نتعرف منه أسلوباً من أساليب استعمال العرب يف العطـف وإن كـان                 –عرب خلص   
  .)٢٣٤٦("ري شائع لكنه من الفصاحة واإلجياز مبكاناستعماالً غ

من الشائع يف   "مث يوضح ابن عاشور هذه القاعدة اليت توصل إليها من خالل فهمه هلذا السياق بأن                
وخربها وأريد أن يعطفـوا علـى امسهـا         ) إن(وأُيت باسم   ) إن(الكالم أنه إذا أُيت بكالم مؤكد حبرف        

باملعطوف الغريب مرفوعاً ليدلوا بذلك على أم أرادوا عطـف        معطوفاً هو غريب يف ذلك احلكم جيء        
  .)٢٣٤٧("اجلمل ال عطف املفردات ، فيقدر السامع خرباً يقدره حبسب سياق الكالم
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٤٥٦ 

ملـا كـان    " وهذه القاعدة هلا انطباق على بعض آيات القرآن الكرمي ، وهذا املوضع منها فإنـه                
يف حال اجلاهلية قبل جميء اإلسالم ألم التزموا عبـادة          الصابئون أبعد عن اهلدى من اليهود والنصارى        

الكواكب وكانوا مع ذلك حتق هلم النجاة إن آمنوا باهللا واليوم اآلخر وعملوا صاحلاً ، كـان اإلتيـان                   
فـإن  "  ، أي تنبيهاً على غرابة هذا األمر واستحقاقه للتأمـل ،             )٢٣٤٨("بلفظهم مرفوعاً تنبيهاً على ذلك    

يئسون من هذا احلكم أو ييأس منه من يسمع احلكم على املسلمني واليهـود ، فنبـه                 الصابئني يكادون ي  
  .)٢٣٤٩("الكلَّ على أن عفو اهللا عظيم ال يضيق عن مشوهلم

وأَنفقُوا من ما رزقْناكُم من قَْبلِ أَن يأْتي أَحدكُم الْمْوت فَيقُـولَ رب لَْولَـا                : قوله تعاىل  -٣
، وموضع اإلشكال يف هذه اآلية جـزم         )٢٣٥٠( ي إِلَى أَجلٍ قَرِيبٍ فَأَصدق وأَكُن من الصالحني       أَخْرتنِ

يف ظاهر الكالم ، وقد وجهه أبو علي الفارسي على          ) أصدق(مع أنه عطف على منصوب وهو       ) أكن(
إن :  فيصري التقدير     ، )٢٣٥٣( ورجحه ابن عطية   )٢٣٥٢( واقتصر عليه مكي جازماً به     )٢٣٥١()فأصدق(موضع  

جزم على توهم الشرط الذي يـدل عليـه         "تؤخرين أصدق وأكن من الصاحلني وذهب سيبويه إىل أنه          
 ، ويبدو أن هذا هو الذي اختاره ابن عاشور لكنه أعمل فيه فكره فاستغىن عن مـصطلح                  )٢٣٥٤("التمين

باشرة لعدم وجود فاء السببية فيه ،       على اعتباره جواباً للطلب م    "التوهم مبصطلح التضمني ، فاجلزم عنده       
واعتبار الواو عاطفة مجلة على مجلة وليست عاطفة مفرداً على مفرد ، وذلك لقصد تضمني الكالم معىن                 

إن تؤخرين إىل أجل قريب أكن      : الشرط زيادة على معىن التسبب فيغين اجلزم عن فعل الشرط ؛ فتقديره             
  .)٢٣٥٥("بالفاء والتعليق الشرطي املفاد جبزم الفعلمن الصاحلني ، مجعاً بني التسبب املفاد 
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٤٥٧ 

ويالحظ أن ابن عاشور أمعن النظر وأنعمه يف املذهبني فرضي مذهب سيبويه الذي مؤداه تـضمني                
السببية ومن مث مجـع     ) فاء(الكالم معىن الشرط ومل يترك مؤدى مذهب أيب علي الذي يلتفت إىل وجود              

 ، ويبدو أن جو االختصار الذي ميليه املوقف الذي تتحدث عنـه             يف توجيهه داللة الشرط وداللة السببية     
اآلية وهو موقف استقبال املوت قد أوحى إىل بعض املفسرين بتصور مناسبات هلـذا املوقـف أدت إىل                  

بإدغام تاء التفعل ، وقد ذكر هذا الوجه البقاعي فقد          ) أصدق(اختيار بعض األلفاظ خصوصاً مع ورود       
اختصاراً لبلوغ األمر إىل حد حموج إىل اإلجياز يف القول كما طُلـب يف الـزمن ؛            "ه  يكون إدغامها عند  

باجلزم عطفاً على اجلواب الذي هدى السياق إىل تقديره ؛          ) وأكن(ويؤيده قراءة اجلماعة غري أيب عمرو       
فـه  ، ولكنه حذ  ) إن أخرتين أتصدق  : (فإن حال هذا الذي أشرف هذا اإلشراف يقتضي أن يكون أراد            

 ويبدو أن ابن عاشور قد أفاد من هذه اللفتة ليجعلها حموراً            )٢٣٥٦("لضيق املقام عنه واقتضاء احلال حلذفه     
فقد أفاد الكالم التسبب والتعليق يف كـال        " حملسن أسلويب يقوم على وجود معنيي التسبب والشرط ،          

 أجل قريب فأصدق وأكون من      لوال أخرتين إىل  : الفعلني وذلك يرجع إىل حمسن االحتباك ، فكأنه قيل          
 وهو يعـد هـذه الـصورة        )٢٣٥٧("إن تؤخرين إىل أجل قريب أصدق وأكن من الصاحلني        . الصاحلني  

  .)٢٣٥٨("من بدائع االستعمال القرآين لقصد اإلجياز وتوفري املعاين" املختصرة اليت جاءت ا اآلية 
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 ألا األوعية اليت تتجلى مباحث الداللة واضحة يف األسوقة النحوية املختلفة يف كتاب اهللا 
تلفة لكي تؤدي معاً وظيفتها ينصب فيها التعبري عن املعىن واليت تتعانق فيها األلفاظ يف مواضعها املخ

  ٠الداللية 

ولعل ما ذهب إليه عبد القاهر اجلرجاين من أن اإلعجاز احلقيقي للكالم يرجع إىل نظمه على معاين 
النحو ومدى عالقة هذا النظم بدقة الداللة ، أقول لعل هذا املذهب هو التفات قوي إىل دور السياق 

ائص البيان القرآين حتتاج إىل تفصيل خاص يف جماالت خص"النحوي يف الداللة ومن أجل ذلك فإن 



٤٥٩ 

النحو والبالغة والتفسري وعلوم اللغة وغريها حىت تتبني لنا السمات األسلوبية الدقيقة للنص القرآين 
")٠ )٢٣٥٩  

وملا كان السياق القرآين واسعاً مستوعباً ألمناط كثرية من العالقات والروابط بني ألفاظه حبيث 
 إن مل يكن -يه وتتعدد ، وملا كان ابن عاشور أيضاً قد تفنن يف معظم هذه املباحث تتفرع املباحث ف

 حبيث يستحق البحث فيها مجيعاً إىل دراسة مستقلة ، فقد اختار الباحث ثالثة من أهم -كلها 
إىل األساليب القرآنية يف التعبري لتبين موقف ابن عاشور من قيمتها الداللية تفرع الفصل بناًء عليها 

  : املباحث الثالثة التالية 

  .طف الع -١

  . االستثناء -٢

  . القسم -٣
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ميثل العطف وجهاً مهماً من أوجه السياق النحوي، ورمبا كان من أهم هذه األوجه؛ ألنه متعـدد                 

اطفني ، وألنه يصح تكرره يف اجلملة الواحدة بـأداة واحـدة أو             األدوات واألنساق والعالقات بني املتع    
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٤٦٠ 

بأكثر وهذا كله ال يتسىن لكثري من األنساق النحوية ، من مث كان جمال العطف جماالً رحباً للمفـسرين                   
  ٠الذين يهتمون باجلانب الداليل والبالغي يف القرآن الكرمي

تمامه بقضايا التعاطف ودالالا املختلفـة ،       وملا كان ابن عاشور من أبرز هؤالء املفسرين لوحظ اه         
فوجدناه يتوقف عند أكثر مواضع العطف يف القرآن الكرمي ليربز ما فيها من داللة، وحياول حلّ ما فيها                  
من إشكال ، حبيث ميكن أن يكون موضوع العطف وحده عنواناً لدراسة مـستقلة ، إال أن مقتـضى                   

  .م اجلوانب املتعلقة ذا النسق عند ابن عاشور املوضوع واملساحة جيربنا على تلخيص أه

فأصل العطف يف اللغة امليل إىل الشيء أو إمالته إىل غريه وهو األصل الوحيد الذي اعتمـده ابـن                   
 ، ومـن هـذا      )٢٣٦٠("أصل واحد صحيح يدل على انثناء وعيـاج      " فارس فالعني والطاء والفاء عنده      

االنثناء والرمحة لكن يبدو أن يف أصل االشـتقاق اللغـوي           األصل أخذت مشتقاته اليت تدل على امليل و       
عطفت الشيء على الشيء إذا     :  ، إما باإلجياب أو بالسلب فقوهلم      )٢٣٦١(اعتباراً لعالقة ميل بني املتعاطفني    

وهذا يتالءم  . عطف يعطف عطفاً يعين انصرف هو عطف سليب         : أملته إليه هي عطف إجياب ، وقوهلم      
تابع يـدل علـى     " ي وهو صيغة معينة من صيغ التعبري اللغوي حبيث يكون           مع معىن العطف االصطالح   

 وهي املـسماة    )٢٣٦٢("معىن مقصود بالنسبة مع متبوعه ويتوسط بينه وبني متبوعه أحد احلروف العشرة             
، ومثـة   ) أو ، بل  (وبعضها على التفريق مثل     ) الواو،مث  (حبروف العطف ويدل بعضها على اجلمع مثل        

  :  نتقدم ا بني يدي املطالب اليت يضمها هذا املبحث ، من أمهها مالحظات حيسن أن

وذلك :  اهتمام ابن عاشور بترجيح العطف يف أكثر املواضع اليت جيوز فيها العطف على غريه -١
ظاهر من خالل القراءة املتأنية للتفسري ، ولعله يكون له مزيد حبث يف موضعه، إال أن الذي يلفت النظر 

 يف اختياره العطف يتمثل يف مراعاته للوصل وترجيحه على الفصل مراعاة للتناسق بني هو أن السبب
عبارات القرآن الكرمي وآياته وسـوره ، ورمبا أجلأه ذلك إىل اختيار العطف يف مواضع رمبا كان الالئح 

نَ يْؤذي النبِي إِنَّ ذَلكُْم كَا...  :فيها ترجيح االستئناف مثالً ، كاختياره العطف يف قوله تعاىل 
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 واللَّه ال يْستْحيِي من  ؛ إذ جزم بأن مجلة )٢٣٦٣(...  يْستْحيِي من الْحق فَيْستْحيِي منكُْم واللَّه ال
 قالْح معطوفة على مجلــة   نكُْمْحيِي مْستفَي وذلك على الرغم )٢٣٦٤(مع اختالف نوعهما ، 

يها مستأنفة أمر جائز والئح، بل ورمبا كان أكثر داللة على ما قرره من اعتبارها ف) الواو(من أن اعتبار 
 للداللة على أن هذا الوصف ثابت دائم هللا "عاطفة ، إذ يرى أن داللة عطف االمسية على الفعلية هنا 

   .)٢٣٦٥("تعاىل ألن احلق من صفاته 

يف مواضع وجد فيها الـشكل       )٢٣٦٦("عطف صوري " أو   "استئناف بياين "ومن مث تكرر عنده تعبري      
السياقي الذي يرشح االستئناف ، مع شعوره بوجوب الربط بني املعىن السابق والالحـق ، فلـم يـسلِّم                   

 فجمـع بـني األمـرين    - وإن اضطر إىل التسليم به من حيث الشكل -باالستئناف من حيث املضمون   
؛ ألا   ضى الظاهر أال تعطف هذه اجلملة     وكان مقت  "باعتبار هذا االستئناف بيانياً أو أنه عطف صوري ؛          

مبينة ملا أمجل من غاية األمر بقتال املشركني ولكنها عطفت ملا وقع من الفـصل بينـها وبـني اجلملـة                     
  . )٢٣٦٧("...املبينة

 اهتمامه باملناسبة بني اجلملتني املتعاطفتني ، وهو ناتج أيضاً عن اهتمامه بقضية التالحم بني مجل                -٢
والَ تتمنْواْ ما فَضلَ اللّه بِه بْعضكُْم علَـى          : ومعانيه أصالً ، فحني يتعرض لقوله تعاىل        القرآن وآياته   

بْعضٍ لِّلرجالِ نصيٌب مما اكْتسبواْ وللنساء نصيٌب مما اكْتسْبن واْسأَلُواْ اللّه من فَْضله إِنَّ اللّه كَانَ                
 ا   بِكُلِّ شيملْيٍء ع)يراه عطفاً على مجلة       )٢٣٦٨ ..َأْكُلُواْ الالَكُْم تكُْم أَْموْينـلِ  باطالَ... بِالْبلُـواْ  وقْتت 
أن التمين حيبب للمتمين الشيء الـذي        "ووجه املناسبة عنده     )٢٣٦٩(رحيما بِكُْم كَانَ اللّه إِنَّ أَنفُسكُْم

، فرمبا بعثه ذلك االفتنان إىل تدبري احليل لتحصيله إن           ام حتصيله وافتنت به   فر،  متناه، فإذا أحبه أتبعه نفسه      
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مل يكن بيده، وإىل االستئثار به عن صاحب احلق فيغمض عينه عن مالحظة الواجب من إعطـاء احلـق                   
   .)٢٣٧٠("صاحبه وعن مناهي الشريعة اليت تضمنتها اجلمل املعطوف عليها 

 كثرياً ما ينص عليه وغالباً ما يرمي من بيان نوع العطف  اهتمامه بتحديد نوع العطف ، فهو-٣
إىل مرمى داليل ، فهو يفرق بني عطف الغرض على الغرض وعطف الغرض على التمهيد ، فعطف 

وإِذَآ أُنزِلَْت سورةٌ أَنْ آمنواْ بِاللّه : الغرض على الغرض يقصد به نوع من التقسيم كما يف قوله تعاىل
واْ مداهجو يندالْقَاع عكُن ما نقَالُواْ ذَْرنْم وْنهأُْولُواْ الطَّْولِ م كأْذَناْست هولسر ع)يشري إىل أن )٢٣٧١ 

 عطف غرض على غرض، قصد به االنتقال إىل تقسيم فرق املتخلفني عن اجلهاد من "العطف هنـا 
 ، وأما عطف الغرض على التمهيد فاملفهوم )٢٣٧٢("املنافقني وغريهم وأنواع معاذيرهم ومراتبها يف القبول 

 بِبنِي إِْسرائيلَ وجاوْزنا من كالمه أن اجلملة األوىل متهد يف معناها ملعىن اجلملة الثانية؛ فعطف
ْحرالْب..)على مجلة )٢٣٧٣  ا ووتيب ْصرا بِمكُمقَْومَءا لوبأَن ت يهأَخى ووسا إِلَى مْينأَْوحلُواْ واْجع

 نِنيْؤمرِ الْمشبالَةَ وواْ الصيمأَقْبلَةً وكُْم قوتيب)يئة " هي من هذا النوع ألن )٢٣٧٤ اختاذ تلك البيوت 
   .          )٢٣٧٥("للسفر وجماوزة البحر 

كما يفرق بني عطف القصة على القصة وبني عطف بعض أجزاء القصة على الـبعض اآلخــر ،              
ر يف تفسريه ، إال أنه يف بعض املواضع يتوقف عند هذا التمييز حينما جيد احلاجة إليه ملحة ؛                   وذلك متكر 

ال ولَقَْد أَْوحْينا إِلَى موسى أَنْ أَْسرِ بِعبادي فَاْضرِْب لَهْم طَرِيقًا في الْبْحـرِ يبـسا      :فعند قوله تعاىل  
 اليت بدأت من أوائـل      ا جاءت يف سياق قصة موسى        يالحظ أ  )٢٣٧٦( تْخشى   التخاف دركًا و  

السورة ، إال أنه ال يرى أا من باب عطف بعض القصة على بعضها ، وإمنا يرجح أا من قبيل عطف                     
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تغيري األسلوب يف ابتداء هذه اجلملة مؤذن بأن قصصاً طويـت           "قصة على قصة ، ويدلل على ذلك بأن         
 )٢٣٧٧("حرف العطف لتوهم أن حكاية القصة األوىل مل تزل متصلة           بني ذكر القصتني ، فلو اقتصر على        

عاطفة قصة على قصة ، وليست عاطفة بعض أجزاء قصة          "، وخيلص من ذلك إىل أن الواو فيها ابتدائية          
   .)٢٣٧٨("على بعض آخر

ومن اهتمامه بأنواع العطف من حيث داللتها ما يسمى بعطف اخلاص على العام ، وهو متكرر 
واذْكُْرنَ ما يْتلَى في بيوتكُن مْن آيات اللَّه والْحكْمة  :  ، منه عند قوله تعاىل )٢٣٧٩(ريهأيضاً يف تفس

عطف احلكمة عطف خاص على عام، وهو ما كان من "  إذ )٢٣٨٠(إِنَّ اللَّه كَانَ لَطيفًا خبِريا 
يف قوله ) سرهم(على ) جنواهم( ، وهو ينبه على الداللة يف كثري من األحيان فعطـف )٢٣٨١("القرآن
 مع أن السر أعم )٢٣٨٢( أَلَْم يْعلَمواْ أَنَّ اللّه يْعلَم سرهْم ونْجواهْم وأَنَّ اللّه عالَّم الْغيوبِ : تعاىل 

 ، واملراد أنه يطلعهم )٢٣٨٣(" لينبئهم باطالعه على ما يتناجون به من الكيد والطعن "من النجـوى  
ه بأم يفعلون ذلك وأنه حادث منهـم ، فهو يعلم سرهم عموماً وهو ما يكنون من كيد على علم

وطعن على اإلسالم ، مث هو يعلم جنواهم خصوصاً وهي إفشاؤهم هلذا الطعن فيما بني بعضهم البعض ، 
وهو هنا جيري على قاعدة ترتيل اخلاص مع العام مرتلة التغاير يف الذات كما نبه السيوطي يف 

 ، فإن كانت النجوى متثل جزءاً من السر إال أن هلا داللة خاصة ، وهي أم يكشفون هذا )٢٣٨٤(تقاناإل
  .السر فيما بني بعضهم البعض ويتناجون به وهذه مرتلة من العصيان والكيد أشد من جمرد اإلسرار

            

אאF١٦L٢٦٩E 

אאF١٦L٢٧٠E 

אאF١L٤٨٣EF٤L٢٠٤EF٢٢L١٨E 

אאW٣٤ 

אאF٢٢L١٨E 

אW٧٨ 

אאF١٠L٢٧٤E 

אאF٢L٨٦١E 



٤٦٤ 

واضع اليت حتتمل ويبلغ اهتمام ابن عاشور بفرز هذه األنواع وبياا أنه جيتهد يف متييزها حىت يف امل
وسبحوه بكْرةً  * يا أَيُّها الَّذين آمنوا اذْكُروا اللَّه ذكْرا كَثريا: قوله تعاىل أكثر من نوع ، كما يف 

 فإن كان املراد بالتسبيح الصلوات النوافل فهو عطف مغايرة يعين عطف عام على عام، )٢٣٨٥(وأَصيلًا
  .)٢٣٨٦("من عطف اخلاص على العام اهتماماً باخلاص" فهو ) سبحان اهللا (ول وإن كان املراد به هو ق

فكأنه يستكثر على التابع أن يكون أبرز من املتبوع ، ويف هذا التفات لعظم رتبة التابع على املتبوع                  
  .عنده ، ولعل املشرب البالغي كان له أثره يف ذلك 

عارفه املختلفة يف خدمة موضـوع الداللـة        فهذه املالحظات تؤكد القول بأن ابن عاشور وظَّف م        
مبناحيه املتعددة والذي رمبا كُشف اللثام عن بعضه يف املطلبني التاليني اللذين يتعلقان بدالالت العطـف                

  . وقضاياه اليت تدرس أنواع العطف املختلفة من خالل تفسري ابن عاشور 

  

  

  

  

  

  

אא 
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  : داللة التراخي -١
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العاطفة ويسموا حرف املهلة، وقد عـرف       ) مث(ينما يذكر النحاة حرف التراخي فهم يقصدون        ح
 ، )٢٣٨٧(التشريك يف احلكم والترتيب واملهلـة : حرف عطف يقتضي ثالثة أمور    : بقوله  ) مث(ابن هشام   

عد ما قبلها    ، واألصل يف التراخي جميء ما بعدها ب        )٢٣٨٨(واقتصر ابن السراج على إفادا التراخي واملهلة      
ثُم  ولَقَْد خلَقْنا الْإِنسانَ من سلَالَة من طنيٍ ثُم جعلْناه نطْفَةً في قَرارٍ مكنيٍ            : مبدة يف مثل قوله تعاىل      

 الْعظَام لَْحما ثُم أَنشأْناه خلْقًا      خلَقْنا النُّطْفَةَ علَقَةً فَخلَقْنا الْعلَقَةَ مْضغةً فَخلَقْنا الْمْضغةَ عظَاما فَكَسْونا         
    نيقالالْخ نأَْحس اللَّه كاربفَت رآخ)إال أن النحاة واملفسرين تعرضوا لبعض األساليب العربية الـيت     )٢٣٨٩ 

مل يظهر فيها معىن الترتيب جلياً أو ظهر فيها عكسه ، فأجابوا عنها إجابات خمتلفة ، بعضها عام كمن                   
 ، أو قوهلم    )٢٣٩٠(أا ال تقتضي الترتيب مستنداً إىل مثل هذه األساليب وحكاه ابن هشام عن قوم             زعم  

إا يف هذه املواضع لترتيب اإلخبار ال لترتيب احلكم وغري ذلك من اإلجابات اليت مل يقم كثريمنها على                  
  .يف هذه األساليب ) مث(نظرة متأنية للدالالت اليت حيملها العطف بـ 

ـ         ومن خال  وجدنا الفراء يشري   ) مث(ل احملاوالت األوىل الستكشاف معاٍن ذات طابع بالغي للعطف ب
إىل ما يسمى الترتيب الذكري ، فليس بالضرورة أن يكون ما بعدها تالياً ملا قبلها، ولكن يكون تأخريه                  

 صـنعت   قد بلغين ما صنعت يومك هذا مث ما       : من ذلك أن تقول     ": يف جمرد الذكر وميثل ذلك بقوله       
 وقد عرب ابن هـشام عـن هـذا املعـىن لترتيـب              )٢٣٩١("أمس أعجب ، فهذا نسق من خرب املتكلم       

 وأخذ عليه أنه يصحح الترتيب وال يصحح املهملة ، إال أن الناظر يف املثال الذي ذكـره                  )٢٣٩٢(اإلخبار
؛ ) أعجب(اللة كلمة   الفراء ونقله ابن هشام عنه يلمح منه سبباً لتأخري املتقدم تأخرياً ذكرياً تشري إليه د              
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فإنه يقصد بالعطف هاهنا أن ما صنعه أمس يفوق ما صنعه اليوم يف العجب ، ولعل هذا هو الذي أخذه                    
   .)٢٣٩٣ (الزخمشري وكون منه ما عبر عنه بالتراخي يف املرتبة

ـ                  ن وإذا كانت تعبريات الزخمشري على هذا املعىن متعددة يفهم منها داللة التراخي الرتيب ، فـإن اب
 وما قبلها ، فهـو      "مث"عاشور اختار مصطلح التراخي الرتيب ليعرب به عن التفاضل يف املرتبة بني ما بعد               

ـ  ثُم قيلَ للَّذين ظَلَمواْ ذُوقُواْ عذَاب الْخلْد هلْ تْجزْونَ إِالَّ بِمـا  : يف قوله تعاىل ) مث(يعلل العطف ب
للتراخي الرتيب فهذا عذاب أعظم مـن العـذاب الـذي يف            ) مث(و  " :  بقوله   )٢٣٩٤(كُنتْم تكِْسبونَ   

 فإن ذلك عذاب    )٢٣٩٥(قُلْ أَرأَْيتْم إِنْ أَتاكُْم عذَابه بياتا أَْو نهارا ماذَا يْستْعجِلُ مْنه الْمْجرِمونَ           :قوله
   .)٢٣٩٦("الدنيا، وأما عذاب اخللد فهو عذاب اآلخرة وهذا أعظم من عذاب الدنيا

ومن املالحظ هنا أن ابن عاشور يعلَّل مصطلح التراخي يف الرتبة مبثل تعليل الزخمشري ، ففي قولـه                  
 يرى أن التراخي هنا يدل على       )٢٣٩٧( وإِني لَغفَّاٌر لِّمن تاب وآمن وعملَ صالحا ثُم اْهتدى         : تعاىل  
 يف املرتلة، كما كانت للتباين بني الوقتني يف احلدوث ،           استعريت للداللة على التباين بني الشيئني     "الرتبة  

كلمة التراخي دلت على تباين املرتلتني داللة على تباين الوقتني          "فهو جار على ما رآه الزخمشري من أن         
جاءين زيد مث عمرو ، وأعين أن مرتلة االستقامة على اخلري مباينة ملرتلة اخلري نفسه ألا أعلى منـها                   : يف

   .)٢٣٩٨("وأفضل

إال أن ابن عاشور مل يكتف مبجرد أخذ املعىن عن الزخمشري وإيضاحه يف تفسريه، فهو قد أعمـل                  
ـ             يف القرآن الكرمي ، واستطاع     ) مث(عقليته الفذَّة يف إنزال هذا املعىن على جلَّ املواضع اليت عطف فيها ب

ختلفة كل موضع حسب ما يقتـضيه  أن يصل إىل ما يشبه القاعدة يف هذا األمر ليطبقها على املواضع امل     
ـ             ذكرها سابقوه ، فلمح منها أا      ) مث(من معىن ، وقد أعانه على هذا أنه مجع دالالت متناثرة للعطف ب
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٤٦٧ 

 ،  )٢٣٩٩(أوجه لداللة التراخي الترتيب وليست داللة مستقلة ، ومن أمثلة ذلك داللة التعجب عند الرازي              
   .)٢٤٠٠(وهي اليت مساها القرطيب تعجيباً

قوله يف ) مث(علها علة من علل داللة الرتبة أو تفريعاً عليها ، فمن ذلك قوله يف العطف بـفهو جي
، فهو يرى )٢٤٠١(ومْن أَظْلَم ممن ذُكِّر بِآيات ربه ثُم أَْعرض عْنها إِنا من الْمْجرِمني منتقمونَ: تعاىل

 تراخي استبعاد وتعجيب من حاهلم "سر الداللة هنا بأا داللة أن هذا العطف يفيد التراخي الرتيب ، ويف
  :، كقول جعفر بن علبة احلارثي 

   )٢٤٠٢(ال يكشف الغماء إال ابن حرة          يرى غمرات املوت مث يزورها

أي عجيب إقدامه على مواقع اهلالك بعد مشاهدة غمرات املوت كغمر الذين أقدموا علـى تلـك                 
   .)٢٤٠٣("املواقع 

ملالحظ أيضاً أن الزخمشري ذكر يف هذه اآلية داللة االستبعاد واحتج هلا بالبيت الذي نقله ابن                ومن ا 
 ، فمزج ابن عاشور بني داللة االستبعاد وداللة التعجيب الـيت ذكرهـا الـرازي                )٢٤٠٤(عاشور نفسه 

فى الزخمشري  والقرطيب يف نسق واحد فليست الداللتان متباعدتني ألن االستبعاد يلزم التعجيب فرمبا اكت            
  .بامللزوم عن الالزم 

 عاشـور يف     ، فقد ضمنها ابن    )٢٤٠٥(وكذلك الداللة اليت مساها الطربسي تعداد النعم والتنبيه عليها        
ـ    -داللة التراخي الرتيب ألنه التفت إىل أن آخر النعم            هي أعظم هذه الـنعم      -) مث( وهي اليت سبقت ب
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٤٦٨ 

 يف رأي ابن عاشـور      )٢٤٠٦(تْشكُرونَ لَعلَّكُْم ذَلك بْعد من نكُمِع عفَْونا ثُم : فقوله تعاىل  ،   وأرفعها
ـ    "هي   لتراخي رتبة هذا العفو يف أنه أعظم من مجيع تلك النعم اليت سبق عدها              ) مث(حملّ املنة ، وعطفه ب

   .)٢٤٠٧(") مث(، ففيه زيادة املنة ، فاملقصود من الكالم هو املعطوف بـ

داللة التراخي الرتيب كثرياً مما سكت عنه سابقوه أو جعلوه مـن بـاب        وقد أضاف ابن عاشور إىل      
ـ    ثُـم   : يف قولـه تعاىل    ) مث( ، فقد ذهب بعض األصوليني إىل أن         )٢٤٠٨(بالواو) مث(اجلمع تشبيهاً ل

       ةمْرحْوا بِالْماصوتْبرِ وْوا بِالصاصوتوا ونآم ينالَّذ نكَانَ م)جمازاً للمجاورة اليت     هي مبعىن الواو   )٢٤٠٩ 
 مضمون اجلملة املعطوفة ا أرقى رتبة يف        " ، إال أن ابن عاشور جيعلها للتراخي الرتيب ألن           )٢٤١٠(بينهما

 ملا كان ذكر هاته األمـور       " ، إذ أنه     )٢٤١١("الغرض املسوق له الكالم من مضمون الكالم املعطوفة عليه        
لإلشارة إىل أنه آكد ) مث(آخر عظيم نبه عليه بالعطف بـاليت يعز إيفاؤها حقها مما يغفل السامع عن أمر    

   .)٢٤١٢("وأهم

  :ـ مفهوم التراخي الرتيب عند ابن عاشور 

إذا عطفت املفرد على املفرد دلت علـى التراخـي الـزمين، وإذا             ) مث(يظهر واضحاً من كالمه أن      
مـــع ذلـك أومل     عطفت اجلمل فاملعترب إفادة التراخي الرتيب سواء وافقت الترتيـب الوجـودي             

   .)٢٤١٣(توافقه

ـ        "والتراخي الرتيب يف مفهومه هو       أعرق يف املعىن   ) مث(مهلة ختييلية يف األصل تشري إىل أن املعطوف ب
الذي تتضمنه اجلملة املعطوف عليها حىت كأن العقل يتمهل يف الوصول إليه بعد الكالم األول ، فينتبـه                  
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٤٦٩ 

م السابق ، وشـاع هـذا االسـتعمال حـىت صـار      السامع لذلك كي ال يغفل عنه مبا مسع من الكال     
   .)٢٤١٤("كاحلقيقة

ويفهم من هذا التعريف أنه ينقل املهلة من مهلة زمن يف عطف املفردات إىل مهلة فكـر ونظـر يف                    
تنسلخ عنه حني تعطـف اجلمـل فتـدل علـى التراخـي يف              ": عطف اجلمل ، كما عبر عنه بقوله        

دها أعلى يف املرتلة مما قبلها يف بعض الوجوه حبيث يـؤدي             ، وهذا يقتضي أن يكون ما بع       )٢٤١٥("الرتبة
  .ذلك إىل التمهل يف وصول الفكر إليه 

وملا كان عطف اجلمل هو املعترب يف هذا التراخي الرتيب فإن ابن عاشور يذكر فرقاً دقيقاً ينص على                  
 يكون بني اجلملـتني إذا  أنه نتيجة لتتبعه هذا االستعمال يف مواضعه ، وهذا الفرق هو أن التراخي الرتيب            

   .)٢٤١٦("تتعين للمهلة الزمنية) مث(خبالف ما إذا اختلف املخرب عنه ، فإن "احتد املخرب عنه فيهما 

فهذه اجلمل اليت أفاد فيها العطف املهلة الرتبية ميكن أن تفيد مع املهلة الرتبية مهلـة زمنيـة، إال أن                    
حادثاً قبل ما بعدها ، أما إذا حدث العكس فحينئـذ           ) مث(ل  املعترب هو مهلة الرتبة ، وهذا إذا كان ما قب         

هو الَّذي خلَق لَكُم ما      : تتمحض الداللة للتراخي الرتيب ؛ فإنه إذا كانت السماء يف قولــه تعاىل             
 " )٢٤١٧( شْيٍء علـيٌم     في اَألْرضِ جميعاً ثُم اْستوى إِلَى السماء فَسواهن سْبع سماوات وهو بِكُلِّ           

ـ      للتراخي الرتيب ال حمالة مع التراخي الـزمين وإن كـان خلـق             ) مث(متأخراً خلقها عن خلق األرض ف
   .)٢٤١٨("للترتيب الرتيب ال غري) مث(السماوات سابقاً فـ

واألهم عند ابن عاشور هو املهلة الرتبية ، وقد أكثر منها يف التفسري وذهب يعلل هلا يف أكثر 
  على مجلـة )٢٤١٩(لَْم يْرتابوا ...؛ فهو يرى أن عطف مجلة ) مث(ع اليت عطف فيها بـ املواض

هولسرو وا بِاللَّهنآم يف وصف اهللا   إشارة إىل أن انتفاء ) مث(ففي " للمؤمنني هو للتراخي الرتيب
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٤٧٠ 

ذا واضح ، وذلك أن املهلة  ، وه)٢٤٢٠("االرتياب يف إميام أهم رتبة من اإلميان ، إذ به قوام اإلميان
الزمنية ليست موجودة فإن عدم االرتياب ال يوجد يف نفس املؤمن بعد وجود اإلميان بفترة فهو يؤمن 

  .ال جمال لداللة التأخر الزماين فيها ) مث(إمياناً آكداً جازماً ، فدل ذلك على أن 

ثُـم كَلَّـا    * كَلَّا سـيْعلَمونَ   : ومثل ذلك اجلمل املؤكدة فالتعاطف بني اجلملتني يف قوله تعاىل         
 ال وجه لوجود تراخٍ زماين بينهما ، فهما يف احلقيقة معًىن واحد متكرر ومن مث عدها                 )٢٤٢١(سيْعلَمونَ

أن مدلول اجلملة اليت بعدها أرقـى رتبـة يف          " ، وذلك    )٢٤٢٢("ارتقاء يف الوعيد والتهديد   "ابن عاشور   
تعين أن  ) مث(مثل اجلملة اليت قبل     ) مث(ا ، وملا كانت اجلملة اليت بعد        الغرض من مضمون اجلملة اليت قبله     

أرقى درجة من مضمون نظريا ، ومعىن ارتقاء الرتبة أن مـضمون            ) مث(يكون مضمون اجلملة اليت بعد      
وهذا املضمون هو الوعيد فلما استفيد حتقيق وقوع        ) مث(أقوى من مضمون اجلملة اليت قبل       ) مث(ما بعد   

أكدت اجلملة اليت قبلها تعين انصراف معـىن  ) مث(وعد به مبا أفاده التوكيد اللفظي إذ اجلملة اليت بعد       املت
   .)٢٤٢٣("ارتقاء رتبة معىن اجلملة الثانية هو أن املتوعد به الثاين أعظم مما حيسبون

  :ـ القيمة الداللية للتراخي الرتيب 

شور مع داللة التراخي الرتيب، وهو تنوع علل هذه الداللة          وهناك أمر يثري انتباه املتتبع لتعامل ابن عا       
وتفريعاا ، ويالحظ ذلك كثرياً يف مواضعها املختلفة ، وهو نام عن اجلهد الذي بذله يف تبين جزئيات                  
 هذه الداللة ، وغرامه بالتفنن يف إكساا عمقاً وثراًء من الناحية البالغية بصورة ميكننا أن نقول إنه تفرد                 
ا بني املفسرين ، إال أن املثري للغرابة هو تنويعه لتفريعات الداللة يف املوضع الواحد إذا تكرر ذكره لـه                    
فيعن له مرة مناسبة للداللة يف هذا املوضع ، مث إذا ذكره مرة أخرى عنت له مناسبة أخرى غري تلك اليت                     

  .ىل ذكرها فيذكرها ، ولو أنه مجع ذلك يف موضع واحد لكان أو
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٤٧١ 

من بْعده وأَنتْم   ثُم اتخذْتم الْعْجلَ    ..ولعل امللحظ السابق يظهر يف تعليقه على التعاطف بني مجليت           
 لكنه يبين مناسبة هـذا       فهي عنده للتراخي الرتيب    ، )٢٤٢٥(..ثُم عفونا عنكم  ..و   )٢٤٢٤(ظَالمونَ  

العفو العظيم عن عظم جـرمهم ، فروعـي يف هـذا             تراخي مرتبة    "التراخي وعلته وتفريع داللته بأنه      
التراخي أن ما تضمنته هذه اجلمل عظائم أمور يف اخلري وضده تنبيهاً على عظم سعة رمحة اهللا م قبـل                    

تراخي رتبة هذا العفو يف أنه      "، مث يعود مرة أخرى فريى وجهاً آخر فيورده بأنه           ) ٢٤٢٦("املعصية وبعدها 
يت سبق عدها ، ففيه زيادة املنة ، فاملقصود من الكـالم هـو املعطـوف                أعظم من مجيع تلك النعم ال     

 ، فقارن يف املوضع األول العفو مبعاصيهم الكبرية وقارنه يف املوضع الثاين بنعمه سبحانه               )٢٤٢٧(")مث(بـ
  .السابقة 

طف يف  ومن املواطن القليلة اليت ذهب فيها إىل داللة التراخي الزمين ورجحها على التراخي الرتيب الع              
وعلَى الثَّالَثَة الَّذين خلِّفُواْ حتى إِذَا ضاقَْت علَْيهِم         قوله تعاىل يف قصة الذين خلفوا عن غزوة تبوك          

هِْم ليتوبواْ  اَألْرض بِما رحبْت وضاقَْت علَْيهِْم أَنفُسهْم وظَنُّواْ أَن الَّ ملْجأَ من اللّه إِالَّ إِلَْيه ثُم تاب علَيْ                
      يمحالر ابوالت وه إِنَّ اللّه)ا للمهلة الزمنية وحدها وال جيمع بينها وبني املهلـة             )٢٤٢٨فهو يقطع بأ 

 ، وقد يوافق املتأمـل     )٢٤٢٩("ما بعدها ليس أرفع درجة مما قبلها بقرينة السياق        "الرتبية ويعلل ذلك بأن     
 عليهم قد حدثت أو أخربوا ا بعدما        زمنية فيها ، فإن توبة اهللا       ابن عاشور على وجود معىن املهلة ال      

سيطر على نفوسهم من ضيق بتخلفهم وشدة حتسرهم على ذلك وهو املفهوم من اآلية ، لكن تعليلـه                  
للزومية التراخي الزمين ليس متجهاً وذلك ألن ما بعدها أرفع درجة يقيناً مما قبلها وهو املراد من الكالم                  

ـ   ) إذا( أنه مراد من الكالم أنه وقع يف موقع جواب           ويدل على  ) إذا(ألن جواب   ) مث(وإن كان معطوفاً ب
حمذوف دل عليه هذا املعىن فأصبح هو املقصود من الكالم ألن اجلواب يف الشرط وشبهه هو مقـصود                  
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٤٧٢ 

ناه ، فهـو    ألنه يفيد مع  ) إذا(مغنٍ عن جواب    "املتكلم وقد التفت إىل ذلك ابن عاشور نفسه إذ قرر أنه            
 ، إال أنه يظهر من املثال السابق        )٢٤٣٠("باعتبار العطف تنهية للغاية وباعتبار املعطوف دال على اجلواب        

أن ابن عاشور جينح إىل تلمس الداللة فيما وراء النص قدر طاقته ، ألن األصل عنده بيان علو األسلوب                   
  .       قنع بالوظيفة املباشرة للنصّ يف هذه احلالة القرآين ، ومسو بيانه، إال إذا مل جيد هذه الداللة فهو ي

  :  داللة التعقيب -٢

التعقيب على شيء   ) الفاء(شغلت هذه الداللة النحاة واملفسرين ، إال أم يلتقون عند إفادة حرف             
وهو : التعقيب  ": من التفصيل عندهم ، وحاول ابن هشام مجع هذه التفصيالت بعبارة موجزة هي قوله               

 ، ويفهم من كالمه بعد ذلك مقصوده ، وهو أن التعقيب ال يفهـم مبعـىن                 )٢٤٣١("كل شيء حبسبه  يف  
سرعة حدوث ما بعدها عقب ما قبلها هكذا على إطالقه ، إال أنه من خالل األساليب العربية ميكن أن                   

ا قبلـها ،    نقول إن األكثر يف إطالقها هو هذا التعقيب املتبادر إىل الذهن ، وهو جميء ما بعدها عقب م                 
ويـْوم  : وقد اعتمده ابن عاشور يف كثري من املواضع وجعل له آثاره الداللية ، ففـي قولـه تعـاىل               

نْحشرهْم جميعا ثُم نقُولُ للَّذين أَْشركُواْ مكَانكُْم أَنتْم وشركَآؤكُْم فَزيلْنا بْينهْم وقَالَ شركَآؤهم مـا               
إلفادة حصول ذلك يف عقـب وقـت األمـر          " يرى أن العطف بالفاء هنا       )٢٤٣٢(يانا تْعبدونَ   كُنتْم إِ 
قَالَ يـا قَـْومِ     :  ، ويعرب عن هذا املعىن بعبارة أوضح حني ذكره للعطف يف قوله تعاىل               )٢٤٣٣("باللبث

عنده فَعميْت علَْيكُْم أَنلْزِمكُموها وأَنـتْم لَهـا        أَرأَْيتْم إِن كُنت علَى بينة من ربي وآتانِي رْحمةً مْن           
عطف عميت بفاء التعقيب إمياء إىل عدم الفترة بني إتيانه البينة والرمحـة وبـني               "فإن )٢٤٣٤(كَارِهونَ

   .)٢٤٣٥("خفائها عليه وهو تعريض هلم بأم بادروا باإلنكار قبل التأمل
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٤٧٣ 

ب آثاره البالغية اليت تتناسب مع داللته على سرعة الوقـوع ،            وقد بىن ابن عاشور على هذا التعقي      
، )٢٤٣٦(" يشري إىل مبادرة املالئكـة باالمتثـال       "فعطْف سجود املالئكة على أمر اهللا هلم يف سورة البقرة           

راك اتبعك إِالَّ الَّذين هـْم      فَقَالَ الْمُأل الَّذين كَفَرواْ من قْومه ما نراك إِالَّ بشرا مثْلَنا وما ن             وعطف  
           بِنيظُنُّكُْم كَاذلْ نن فَْضلٍ با ملَْينى لَكُْم عرا نمأْيِ والر يادا بلُناذأَر)على الفعـل     )٢٤٣٧    لَقَـْدو

ه بالتكذيب واادلة الباطلة    لإلشارة إىل أم بادرو   " )٢٤٣٨(أَْرسلْنا نوحا إِلَى قَْومه إِني لَكُْم نذيٌر مُّبٌِني         
")٢٤٣٩(.   

إال أنه ههنا يضيف بعداً بالغياً جديداً للعطف بالفاء ، فهو يقارن عطفها بالفاء هنا مع جتريدها منه                  
ألن " )٢٤٤٠(قَالَ الْمُأل من قَْومه إِنا لَنراك في ضالَلٍ مُّـبِنيٍ            : يف سورة األعراف ، إذ قال تعالـى        

ته إياهم هنا مل يقع بلفظ القول فلم حيـك جـوام بطريقـة احملـاورات خبـالف آيـة                    ابتداء حماور 
 ، واملراد من ذلك أن آية سورة هود ال تذكر قول نوح لقومه بلفظ القول ، وإمنا تذكره                   )٢٤٤١("األعراف

 مبعناه حاذفة لفظ القول فناسب ذلك العطف بالفاء إذ طريقة احلوار تستحسن وجود قول مثله ، أما يف                 
 فاقتـضت   )٢٤٤٢( فَقَالَ يا قَْومِ اْعبدواْ اللَّه..       سورة األعراف فذُكر كالم نوح مصدراً بلفظ القول         

  .طريقة احلوار أن يساق رد قومه بغري فاء العطف إشارة إىل وجود حماورة بينهم 

درة وحنوها ،   وكما تنسحب داللة التعقيب من الناحية البالغية على ما بعد الفاء ؛ إذ تدل على املبا               
فهي تنسحب عند ابن عاشور على ما قبل الفاء من ناحية الزمن الذي استغرقه الفعل الذي قبلها ، يظهر                   

فَكَذَّبوه فَنجْيناه ومن معه في      : ذلك من تعامله مع العطف يف قوله تعاىل حاكياً عــن نـوح            
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٤٧٤ 

 فالذي  )٢٤٤٣(نا الَّذين كَذَّبواْ بِآياتنا فَانظُْر كَْيف كَانَ عاقبةُ الْمنذَرِين          الْفُلْك وجعلْناهْم خالَئف وأَغْرقْ   
يبدو من الوهلة األوىل أن الفاء للتعقيب لكن من الناحية الواقعية فإن اهللا سبحانه مل يهلكهم وينج نوحاً                  

اماً ، وهذا ال يساعد داللة التعقيب       مبجرد تكذيبهم إياه، فإنه لبث فيهم يكذبونه ألف سنة إال مخسني ع           
فيما بعد الفاء ؛ إذ مل يكن إهالكهم وإجناؤه مبادراً لتكذيبهم ، ومن مث ذهب ابن عاشور يبحث عن أثر                    

فهي للترتيب والتعقيب ألن تكذيب قومه قد استمر إىل وقت          "لداللة للتعقيب يف الفعل الذي قبل الفاء        
  .)٢٤٤٤("ذا نظم بديع وإجياز معجز ومن اتبعه وهإغراقهم وإجناء نوح 

  : ـ التعقيب العريف 

وهذا النظر فيما قبل الفاء مر عليه ابن هشام من غري أن يتوقف عنده طويالً حينما ضرب املثل 
 ، فهو )٢٤٤٥(" إذ مل يكن بينهما إال مدة احلمل ، وإن كانت متطاولة"؛ ) تزوج فالن فولد له: (بقوهلم 

ى بداية الفعل الذي قبلها وإمنا على ايته، ولذلك تالحظ فيه مدة الفعل ال يف احلقيقة ليس تعقيباً عل
أصله ، فكان التعقيب هو حدوث ما بعد الفاء عقب آخر املدة من الفعل الذي قبله ، ومن هنا أطلق 
عليه ابن عاشور اسم التعقيب العريف ولعله يعين بذلك أنه ليس التعقيب االصطالحي ، وإمنا هو معروف 

ن تواضع الناس على استطالة مدة الفعل مثل تعارف الناس على طول مدة احلمل ، وقد صرح بذلك م
 وضرب اللّه مثَالً قَْريةً كَانْت آمنةً مُّطْمئنةً يأْتيها رِْزقُها : حني كالمه على العطف يف قوله تعاىل

 )٢٤٤٦(اللّه فَأَذَاقَها اللّه لباس الْجوعِ والْخْوف بِما كَانواْ يْصنعونَ رغَدا من كُلِّ مكَان فَكَفَرْت بِأَْنعمِ 
تعقيب عريف يف مثل ذلك "كان بفاء التعقيب ، فذكر أنه  )بأنعم اهللا كفرت(على  )أذاقها(؛ فإن عطف 

 وإنذارهم املعقّب ألنه حصل بعد مضي زمن عليهم ، وهم مصرون على كفرهم والرسول يكرر الدعوة
به، فلما حصل عقب ذلك مبدة غري طويلة وكان جزاء على كفرهم جعل كالشيء املعقب به 

  .)٢٤٤٧("كفرهم
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٤٧٥ 

 فيه إمياء إىل أن داللة التعقيب هنا ليست هي الداللـة            "جعل كالشيء املعقَّب به كفرهم      ": وقوله  
:  رأيه يف الفاء عند قوله تعاىل        االصطالحية وإمنا فيها منحى جمازي ، رمبا أعاننا على فهمه بصورة أعمق           

       يها فا كَانما ممهجا فَأَْخرْنهْيطَانُ عا الشملَّهفَأَز ...)٢٤٤٨(      ا عاطفة على قولهإذ يرى أ ) : وال تقربا (
وحقّها إفادة التعقيب ؛ فيكون عرفياً ألن وقوع اإلزالل كان بعد مضي مدة هي بالنسبة للمدة املرادة                 "،  

 ، وهو هنا يكاد يصرح مبجازية هذا االستخدام ألنه خرجه علـى             )٢٤٤٩(" اجلنة كاألمد القليل   من سكىن 
تشبيه املدة الطويلة يف احلقيقة باملدة القصرية بالنسبة لعرف من يسكن هذه اجلنة ، إذ املدة الطويلة مـن                   

 مـن يـوم     أطول: (حيث االصطالح العام ميكن أن تكون قصرية يف عرف خاص ، وقد قالت العرب               
 مع أن اليوم يف االصطالح العام له طول حمدد يستوي فيه يوم الفراق وغريه ، إال أنـه يف                    )٢٤٥٠()الفراق

  .العرف اخلاص للذي يفارق أحبابه يكون أطول ملا يكابده فيه من اآلالم 

  : ـ التعقيب الرتيب 

 االصـطالحي إىل    ومما سبق ميكن أن نصل إىل أن فاء التعقيب ميكن أن خترج عن معىن التعقيـب               
 "تعقيب أقرب إىل االستعمال اازي ، ولعله يلحق ذا ما ميكن أن يطلق عليه بالتعقيب الرتيب ، ومعناه                   

، وهو يرى أن هذا النوع ليس تعقيباً باملعىن االصطالحي الذي حتدثنا عنه آنفاً              ) ٢٤٥١("التدرج يف الرتب    
إِنَّ اللَّه الَ يْستْحيِي أَن يْضرِب مثَالً ما بعوضةً         : ىل ، ففي قوله تعا    )٢٤٥٢(" شبيه بالتعقيب    "، وإمنا هو    

  مـا ( يـرى أن عطف  ))2453..فَما فَْوقَها
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٤٧٦ 

   .)٢٤٥٤(" شبيه بالتعقيب يف التأخر يف التعقل ، كما أن التعقيب تأخر يف احلصول"بالفاء ) فوقها

من الكفار فيصعب عليهم وجهه ،       املثل بالبعوضة يدق على كثري       فهو يلمح إىل أن ضرب اهللا       
ومع ذلك فهذا ال مينع أن يضرب ا املثل ، بل ومبا فوقها من حيث الدقة وصعوبة الفهم ما دام املثـل                      

  .مضروباً على أساس احلق 

وكالم ابن عاشور هنا يف املقارنة بني هذا النوع من التعقيب يف تأخر تعقله والتعقيب يف تأخر 
وبني التراخـي يف ) مث(ناه عنده من مقارنة بني التراخي يف الرتبة يف استعمال احلصول شبيه مبا وجد

، ويدل على ذلك تعبريه بأن الفاء ) مث(الزمن ؛ فهذا التعقيب عنده مبرتلة التراخي يف الرتبة يف العطف بـ
ون وال تفيد أن ضرب املثل يك) أن يضرب( استعملت يف معىن التدرج يف الرتب بني مفاعيل "هنا 

بالبعوضة ويعقبه ضربه مبا فوقها ، بل املراد بيان املثل بأنه البعوضة وما يتدرج يف مراتب القوة زائداً 
  .)٢٤٥٥("عليها درجة تلي درجة

  :  داللة التفريع -٣

من الدالالت اليت اشتد اهتمام ابن عاشور ا داللة التفريع ؛ فهو ينص عليها يف كثري من املواضـع                   
 الفاء للربط بني اجلمل يف القرآن الكرمي ، ومن خالل تتبع هذه املواطن ميكـن أن                 اليت استخدمت فيها  

إنه عبر بالتفريع عن عالقة نشأت بني مجل بعضها يعد أصوالً يف املعاين وبعضها يعـد فروعـاً                  : يقال  
باعتبار القصد العام   معنوية هلذه األصول ، وهذه الفروع املعنوية ميكن أن تكون باعتبار العلة واملعلول أو               

واملقاصد اخلاصة أو باعتبار اإلمجال والتفصيل أو غريها من االعتبارات اليت جتمعها العالقة بني أصـول                
  .املعاين وفروعها

 فَـاْهبِطْ ..:  بعد قولـه تعـاىل   )٢٤٥٦(...فَما يكُونُ لَك أَن تتكَبر فيها   .. : ففي قوله تعاىل    
عاشور أن العالقة بني اجلملتني عالقة سببية ؛ ألن الكرب ال يتناسب مع البقاء يف اجلنة           يراعي ابن    ..مْنها

فكانت اجلملة األصل هي األمر باهلبوط وكان الفرع هو بيان سبب ذلك وعلته ومن مث كانـت الفـاء                   
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٤٧٧ 

: على قوله ) وهفَاْعبد: ( ، وقريب منه تفريع قوله تعاىل      ٢٤٥٧"للسببية والتفريع تعليالً لألمر باهلبوط    "عنده  
    ْبُّكُمري وبر إِنَّ اللّه ..)الناتج عن  فإن الربوبية هي األصل والعبادة هي الفرع         )٢٤٥٨     ، هـذا األصـل

 تعلـيالً مث    )إِنَّ اللّه ربي  (فاعبدوه تفريع على الربوبية فقد جعل قوله        : "ولعل مفسرنا قصد ذلك إذ قال       
 والسببية فرعاً من الفروع اليت احتوا داللة التفريع يف الفاء عنـد             ، وإذا كان التعليل   )٢٤٥٩("أصالً للتفريع 

 خمتلفة من التعبري ، منها ما ميكن أن يسمى داللة اإللزام،           ابن عاشور فثمة دالالت أخرى عرب عنها بصور       
 كَسبواْ أَترِيدونَ أَن تْهدواْ      فَما لَكُْم في الْمنافقني فئَتْينِ واللّه أَْركَسهم بِما        : ففي عطف قوله تعاىل     

 على ما سبقها من أخبار املنافقني يرى أن فاء          )٢٤٦٠(مْن أَضلَّ اللّه ومن يْضللِ اللّه فَلَن تجِد لَه سبِيالً           
ما وصف من أحواهلم ال يترك شكاً عند املـؤمنني يف خبـث             "التفريع هنا دلت على أن هذه األخبار و         

، فهو يرى أن التمهيد بذكر أخبار املنافقني وأفعاهلم للوصول إىل توجيه املؤمنني             )٢٤٦١("مطويتهم وكفره 
إىل أن مثل هؤالء ال ينبغي أن يختلف فيهم وال يف املوقف منهم ، فكأنه إلزام للمؤمنني باختاذ موقـف                    

  .واحد يقوم على حتققهم من كفر املنافقني وخبث طويتهم

 ؛ فالعالقة   اللّه صدق بعد قوله    )٢٤٦٢(..تبِعواْ ملَّةَ إِْبراهيم حنِيفًا   فَا : ولعل مثله قوله تعاىل     
بني الفرع واألصل هنا تتمثل يف أمرهم باتباع ملة إبراهيم بناًء على معرفتهم بصدق اهللا سبحانه وتعـاىل    

ألن اتباع الـصادق    "هيم ؛   فيما أخرب ، فإن هذه املعرفة اليقينية بصدق اهللا تعاىل تلزمهم باتباع ملة إبرا             
   .)٢٤٦٣("فيما أمر به منجاة من اخلطر 
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إن تفريع الفرع على األصل وداللته أمر شغل ابن عاشور يف معظم مواضع العطف بالفاء ، رمبـا ال         
 وبـني   )٢٤٦٤( لنت لَهْم    ..  تكاد جتده عند غريه من املفسرين ، فهو يلمح نوعاً من املناسبة بني قوله             

 هذه املناسبة جتعله يتجاىف عن الكالم يف عطف اإلنشاء          عْنهْم  فَاْعف   عطفت عليها وهي    اجلملة اليت   
 ،  )٢٤٦٥("مناسـب للّـني    ")لنت هلم (: على اخلرب؛ ألنه يرى أن هذه األفعال املأمور ا بعد قوله تعاىل             

يقاً لعموم اللني ،    وكأنه من باب عطف اخلاص على العام أو من قبيل اإللزام ببعض اخلاص الذي يعد تطب               
 مـنكُم  عاملٍ عملَ أُضيع الَ..: وهذا االهتمام باخلاص يصرح به حني تعرضه للعطف بني قوله تعاىل            

   وقوله  ينواْ فَالَّذراجواْ هأُْخرِجن وْم مارِهيد  ..)من ذكر اخلـاص بعـد العـام        " إذ هو    )٢٤٦٦
  .٢٤٦٧"لالهتمام بذلك اخلاص

  

هتمام عنده ما مساه بالتأكيد ملا سبق ، وهو يذكره فيما يؤدي يف نظره معًىن قد سبق                 ومن أوجه اال  
 فَما اْستْمتْعتم بِه مْنهن فَآتوهن أُجـورهن فَرِيـضةً           ..: وال يكون فيه جديد عليه ؛ ففي قوله تعاىل          

..)وأنه يف مقابلة االستمتاع تأكيداً ملا سبقه        لبيان حق املرأة يف املهر       "  يرى أن هذا التفريع جاء        )٢٤٦٨
 وآتواْ النساء صدقَاتهِن نِْحلَةً فَإِن طْبن لَكُْم عن شْيٍء مْنه نفْسا فَكُلُوه هنِيئًا مرِيئًا               : من قوله تعاىل    

)٢٤٧٠)(٢٤٦٩( عرب عنه بأنهتفريع لفظي" ، ولذلك ي")٧(.  
  

 تلك اليت – إليه وهو مقارنته اآلية باآلية الرابعة من السورة نفسها هذا ما أدى ابن عاشور اجتهاده
 ليجد تطابقاً معنوياً بني اآليتني جيعل التفريع عنده لفظياً ليس فيه إال التأكيد ، –مضت قبل عشرين آية 
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אאF٤L١٤٦E 

אW١٩٥ 

אאF٤L٢٠٤E 

אW٢٤ 

אW٥ 

אאF٥L٩E 

F٧EאאK 



٤٧٩ 

وهذا املنحى خيالف ما درج عليه من اهتمامه باستخالص جديد املعاين وتبين الفروق الدقيقة بني 
 وهو –األساليب املختلفة ، فقد عزب عنه يف هذا املوضع أن الفاء ههنا للتفصيل ، فإن أفادت تفريعاً 

 فالتفريع للتفصيل ، ومؤداه أنه يصح هلم أن يؤتوهن املهر بال زيادة وهو املهر املفروض احملدد –الئح 
  الواجب ، وجيوز هلم أن يزيدوهن فوق 

  

ذا يوجد يف عادات كثري من الناس أن يتراضوا على أشياء فوق املهر ، ذلك يف حالة التراضي بينهم ، وه
وهذه الزيادة يف املعىن مل توجد يف آية األمر بالصداق السابقة ، وإمنا وجد عكسها وهو تنازل املرأة عن 

  .بعض املهر بطيب نفس 

 الْفَرِيضة بْعد من .. : وهذه الزيادة يف املعىن مقررة إما بالتنصيص كما هو الظاهر من قوله تعاىل              
..)وإما بالتضمن ألن ما     )٢٤٧٢("بالزيادة أخص منه بغريها   "وقد ذهب إليه اجلصاص فجعل اآلية        )٢٤٧١ 

  .تراضوا به يدخل فيه الزيادة أو النقص 

وهناك داللة للتفريع هي قريبة من داللة التأكيد اليت اقترحها ابن عاشور يف املوضع الـسابق وهـو                  
مـا  ...:  أو تبييناً ، وقد تعرض هلا عند قوله تعاىل يف سورة يونس حكاية عن األصنام                 يسميها توكيداً 

إخبارهم بنفي أن يكونـوا     " ، إذ يرى أن      )٢٤٧٣( وبْينكُْم بْيننا شهِيدا بِاللّه فَكَفَى*  كُنتْم إِيانا تْعبدونَ  
   .)٢٤٧٤(" عليه ما حيققه ويبينهيعبدوم خرب غريب خمالف ملا هو مشاهد فناسب أن يفرع

إال أن هذه الداللة ختتلف عما أراده بداللة التأكيد اللفظي ؛ ألا ها هنا ترفع لبساً وتظهر غامضاً ،                   
ألن هذه األصنام مل تعقل طوال فترة عبادم هلا يف الدنيا أم كانوا يعبدوا فهي كانت غافلة عن ذلك                   

خربت األصنام مبقدار علمها وهي أم مل يعبدوها ، فلما كثرت اادلة            متاماً ، فلما اجتمعوا يف احلشر أ      
 شهيداً وهو سبحانه يعلم أا مل تعقل عبادم ومل تعاينها ، فما بعد الفاء هو كـشف                  اكتفت باهللا   

            

אW٢٤ 

אF٢L١٩٥E 

W٢٨ J٢٩ 

אאF١١L١٥٢E 



٤٨٠ 

للغموض الذي يتسرب إىل النفس من نفي األصنام عبادم إياها مع أا حدثت فعالً ، ولذلك عبر عنها                  
 ، وهذا التفريع يف الوقت نفسه متهيد ملا أكدته هذه           )٢٤٧٥("فناسب أن يفرع عليه ما حيققه ويبينه      "وله  بق

 ،  )٢٤٧٦(فَكَفَى بِاللّه شهِيدا بْيننا وبْينكُْم إِن كُنا عْن عبادتكُْم لَغـافلني           : األصنام بعد ذلك بقوهلا     
إذا عطف بفاء التفريع كان مؤكداً ملا قبله بطريق تفريـع           أنه  "وهو يرى أن من خصائص القسم هاهنا        

  .)٢٤٧٧("القسم عليـه ، ومؤكداً ملا بعده بطريق جواب القسم به

ثْمٍ فَـإِنَّ   ِإلفَمنِ اْضطُر في مْخمصة غَْير متجانِف...       : ومن قبيل داللة التبيني موقفه من التفريع يف قوله تعاىل           

 ، فهو ال يقبل ما ذهب إليه املفسرون من عطف اآلية على آية حترمي امليتـة واألطعمـة                   )٢٤٧٨( ٌماللّه غَفُوٌر رحي  
ورضيت لَكُم اِإلْسـالَم دينـا   ..: الشبيهة ا ، وإمنا يراها معطوفة عطف تفريع على اجلزء األخري منها وهو قوله              

..            أن اهللا امنت   "اهللا دين اإلسالم للمسلمني ، وذلك       ، ويعلل ذلك بعالقة جتعل آية االضطرار فرعاً على رضا
: ، ومرة بالعموم الشامل له يف قوله        ) دينكم(مرة بوصفه يف قوله     : يف هذه اجلمل الثالث باإلسالم ثالث مرات      

أن اإلسالم أفضل صفاته السماحة والرفق ، مـن         : ؛ فقد تقرر بينهم   ) اإلسالم(، ومرة بامسه يف قوله      ) نعميت(
ة قبل هذه اآلية ، فلما علمهم يوجسون خيفة احلاجة يف األزمات بعد حترمي ما حرم علـيهم مـن                    آيات كثري 

؛ فناسب أن   ) فَمنِ اْضطُر : (املطعومات وأعقب ذلك باملنة مث أزال عقب ذلك ما أوجسوه من نفوسهم بقوله              
 وتعقـب املنـة العامـة باملنـة         )ينـا ورضيت لَكُم اِإلْسالَم د    (: تعطف هاته التوسعة ، وتفرع على قوله        

  .)٢٤٨٠("تفريع منة جزئية على منة كلية" فهو عنده )٢٤٧٩("اخلاصة

املالحظ من الفقرة السابقة أن املناسبات البعيدة تتقارب عند ابن عاشور بداللة التفريع ؛ فأيا كان ميل 
 شيء وهو أن الرجل ينقّب عن الباحث إىل رأي املفسرين الذين خالفهم يف عطف هذه اآلية ، إال أنه يصفو

التناسق والتناسب بني مجل القرآن الكرمي ، ويفتق املزيد من الترابط بني املعاين اليت تبدو متباعدة ألول وهلة ، 

            

אא 

W٢٩ 

אאF١١L١٥٢E 

אW٣ 

אאF٦L١٠٩E 

אא 



٤٨١ 

ربنا ما خلَقْت.. : على ما قبلها من قوله تعاىل )٢٤٨١(فَقنا عذَاب النارِ..ومن ذلك أيضاً رأيه يف عطف 
اطذا بهكانْبحالً س.. ب على العلم بأن هذا اخللق حق ، ومن مجلة احلق أن " فهذا العطف ناتج عن أنهترت

ال يستوي الصاحل والطاحل واملطيع والعاصي ، فعلموا أن لكل مستقراً مناسباً فسألوا أن يكونوا من أهل 
  .)٢٤٨٢("اخلري

  :  داللة التخيري -٤

واحلرف الذي يرى النحاة أنه     . فرعت عنها الدالالت السابقة     وهي داللة تغاير داللة اجلمع اليت ت      
 فَكَفَّارته...  : يف قوله تعاىل    ) أو(، وقد صرح الزخمشري بذلك إذ ذكر أن معىن          ) أو(يفيد التخيري هو    

رِير رقَبة فَمن لَّْم يجِْد فَصيام      إِطْعام عشرة مساكني مْن أَْوسط ما تطْعمونَ أَْهليكُْم أَْو كْسوتهْم أَْو تحْ           
ثَالَثَة أَيامٍ ذَلك كَفَّارةُ أَْيمانِكُْم إِذَا حلَفْتْم واْحفَظُواْ أَْيمانكُْم كَذَلك يبين اللّه لَكُـْم آياتـه لَعلَّكُـْم                  

ق بأيتها أخذ املكفر فقد أصاب      التخيري وإجياب إحدى الكفارات الثالث على اإلطال      " )٢٤٨٣( تْشكُرونَ
 ومنهم من يراهـا     )٢٤٨٥( وقد ذهب العلماء فيها مذاهب شتى ، فمنهم من يعترض عليها ابتداءً            )٢٤٨٤("

 )٢٤٨٧( ، ومنهم من يشترط يف داللتها التخيري أن تكون يف احملظورات أو التكليفات             )٢٤٨٦(أصالً يف التخيري  
.  

ا األصلية اليت حملها املتقدمون ، وعرب عنـها ابـن           فرع على داللته  ) أو(ويبدو أن داللة التخيري يف      
 ويستفاد مـن ذلـك أن يف        )٢٤٨٨("موضوعة ألحد الشيئني أو األشياء    ) أو(التحقيق أن   ": هشام بقوله   

معناها نزوعاً إىل التفريق ، لكن ليس التخيري هو التطبيق الوحيد أو األكثر شيوعاً له ، ولعل هـذا هـو                     

            

אW١٩١ 

אאF٤L١٩٨E 

אW٨٩ 

אF٣٠٧E–אאאאאאF٨L٦٣٨E 
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٤٨٢ 

خيري أن يكون السياق سياق حظر أو تكليف ، وعلى أي حال فإن داللة              الذي جعل أبا حيان يشترط للت     
  .التخيري هي اليت سنحاول أن نتتبعها عند ابن عاشور يف تفسريه 

إفادة أحد الشيئني كما عند ابن هشام مع عدم منعه ) أو(الذي يبدو أن ابن عاشور يرى يف أصل 
 ننسْخ مْن آية أَْو ننِسها نأْت بِخْيرٍ مْنها أَْو مثْلها أَلَْم ما : جواز إفادة اجلمع بينهما ؛ ففي قوله تعاىل 

 بِخْيرٍ مْنها أَْو مثْلها : يف قوله تعاىل ) أو( يرى أن جميء )٢٤٨٩( تْعلَْم أَنَّ اللّه علَى كُلِّ شْيٍء قَديٌر
يف ) أو(خلري منها أو املثل هلا ، فلذلك جيء بـ على ا"للداللة على أن النسخ واإلنساء كليهما يشتمالن 

   .)٢٤٩٠("فهي مفيدة ألحد الشيئني مع جواز اجلمع ) بِخْيرٍ مْنها أَْو مثْلها: (قوله

داللة على ) أو(ومن خالل سياقه ، واألمثلة اليت ذكرها لتأييد هذا القول وتبيينه يلحظ أنه يرى يف        
ق ا ، ويرى إمكان اجلمع بني الشيئني ا يف املواضع اليت تليـق ـذه                أحد الشيئني يف املواضع اليت تلي     

 ،  )٢٤٩٢(" هو إما إتيان تعويض أو إتيـان تعزيـز         " ، ومن مث خيلص إىل أن اإلتيان يف اآلية           )٢٤٩١(الداللة
واملراد من ذلك أنه إما أن يأيت خبري منها فهو تعويض أو يأيت مبثلها فهو تعزيز ، وهو بتـصرحيه ـذه                      

اللة مييل إىل التقسيم حسب ما يليق باحلال بناًء على ما أورد من أمثلة بلغت أحد عشر مثاالً ما بـني               الد
نسخ تعويض أو تعزيز ، ومن مث يكون مرماه من داللتها على أحد الشيئني مع جواز اجلمع أن الـشريعة       

  .زة فتمكن داللة اجلمعالناسخة قد تكون معوضة فَترشح الداللة على أحد الشيئني ، وقد تكون معز

إِنما جزاء : إال أن داللة التخيري تتضح عنده يف بعض املواضع يف مثل قوله تعاىل يف احملاربني
الَّذين يحارِبونَ اللّه ورسولَه ويْسعْونَ في اَألْرضِ فَسادا أَن يقَتلُواْ أَْو يصلَّبواْ أَْو تقَطَّع أَْيديهِْم 
وأَْرجلُهم مْن خالف أَْو ينفَْواْ من اَألْرضِ ذَلك لَهْم خْزٌي في الدُّْنيا ولَهْم في اآلخرة عذَاٌب عظيٌم 

)٢٤٩٣( من كالمه أنه مييل إىل داللة التخيري ، اليت يراها من مقتضيات الداللة األصلية لـ شتمفي )أو (
حد الشيئني أو األشياء يف الوقوع ، ويقتضي ذلك يف باب األمر وحنوه الداللة على أ) أو(ألن أصل "

            

אW١٠٦ 

אאF١L٦٥٩E 

אאאF١L٦٦٠ J٦٦١Eאא 

אאF١L٦٦١E 

אW٣٣ 



٤٨٣ 

 ، فيظهر أن داللة التخيري عنده فرع على األصل الذي اختاره ابن هشام ، وهو هنا جيمع )٢٤٩٤("التخيري
بني قول من رأوا أن األصل فيها الداللة على أحد الشيئني وبني قول من رأوا أا تفيد التخيري يف باب 

  .ر والنهي فيجعل األول أصالً والثاين فرعاًاألم

لكن داللة التخيري قد خترج عن الوضع احلقيقي هلا لتؤدي معًىن متفرعاً عنها ، إال أنه ليس من 
باب التخيري احلقيقي فيكون فيها نوع جماز ، وهو يلجأ إىل مثل هذا يف عطف األخبار أو األمثال ؛ ففي 

ختيري يف التشبيه على طريقة تكرير " يرى أن ذلك )٢٤٩٥(...ر علَى قَْرية أَْو كَالَّذي م :قوله تعاىل
 ، وكأن املراد ذا التخيري ليس ختيري السامع يف أن يأخذ أحد التشبيهني ، وإمنا تأكيد )٢٤٩٦("التشبيه

 ذلك من إذا مل يكن األمر وضح ذه فخذ هذه ، يفهم: التشبيه األول بالتشبيه الثاين على طريقة قولنا 
؛ فإذا أخذنا بييت امريء ) أو(األمثلة اليت ذكرها من أشعار العرب يف استعماهلم عطف تشبيه باستخدام 

  : القيس مثاالً ومها 

  كلمع اليدين يف حيب مكلل    أصاحِ ترى برقاً أُريك وميضه    

  أمال السليط بالذُّبال املفَتل    يضيء سناه أو مصابيح راهب    

ض الربق الذي يظهر من بني السحاب بلمع اليدين إذا تركتا يف رقته وسرعته مث               جند أنه شبه ومي   
فإن مل يكفك هذا التشبيه فهو مثل مصابيح الراهب         : أراد زيادة إيضاح املعىن فشبهه بتشبيه آخر ؛ أي          

   . )٢٤٩٧(الذي أشعل فتيلها بالزيت وأمال الزيت عليها حىت يزداد ضوؤها

إن مل تتضح الصورة بالتشبيه األول فأنت خمتار : كأنه يقول ) أو(بـويف إعادة تشبيهه مع العطف 
 )٢٤٩٨(...أَْو كَصيبٍ من السماء: يف أن تأخذ التشبيه الثاين ، ولذلك يرى ابن عاشور أن قوله تعاىل 

            

אאF٦L١٨٥E 

אW٢٥٩ 

אאF٣L٣٤E 

אאאאF١٠٤E 

אW١٩ 



٤٨٤ 

ي طريقة وه، جاء على طريقة بلغاء العرب يف التفنن يف التشبيه وهم يتنافسون فيه ال سيما التمثيلي منه "
  .)٢٤٩٩("تدل على متكن الواصف من التوصيف والتوسع فيه

ولكنه يصرح بانتقال الداللة من التخيري إىل غريه ، وكأنه ينظر إىل ما قرره الزخمشري مث توسع فيه 
 هي مبعىن )٢٥٠٠(..أَْو أَشدُّ قَْسوةً ..: يف قوله تعاىل) أو(، فهو يرى أن ) مث(من التراخي الرتيب يف 

ألن االنتقال ) أو(وهذا املعىن متولِّد من معىن التخيري املوضوعة له ": نتقالية ، ويوضح ذلك بقوله اال) بل(
ينشأ عن التخيري ؛ فإن القلوب بعد أن شبهت باحلجارة وكان الشأن أن يكون املشبه أضعف يف 

ه بالترقي إىل التفضيل الوصف من املشبه به يبىن على ذلك ابتداء التشبيه مبا هو أشهر ، مث عقب التشبي
  .)٢٥٠١("يف وجه الشبه

من التخيري احلقيقي إىل التخيري الرتيب إن صح ) أو(وهذه القاعدة اليت تعتمد على انتقال داللة 
... كَذكْرِكُْم آباءكُْم أَْو أَشد ذكْرا ... : التعبري تظهر بألفاظ أوضح عند نظره يف قوله تعالـى 

)از هذه القاعدة على األلفاظ اآلتية  ؛ إذ يعتمد يف إبر)٢٥٠٢ :  

  .)٢٥٠٤) (٢٥٠٣("أا للتخيري) أو(أصل "-١

) أو(وملا كان املعطوف ا يف مثل ما هنا أوىل مبضمون الفعل العامل يف املعطوف عليه أفادت              "-٢
 ، فاملراد أن املقصود األعلى هو أن ذكر اهللا سبحانه وتعاىل أعظم مـن             )٢٥٠٥("معىن من التدرج إىل أعلى    

ر أي شيء غريه ، وهو املراد باألمر ال أن يذكر كذكر اآلباء ، وإمنا جاء ذكر اآلباء يف صدر التعبري                     ذك
 تعريضاً بأم يشتغلون يف تلك املناسك بذكر ال   ينفع ، وأن األجدر م أن يعوضوه بذكر اهللا فهذا                     "
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٤٨٥ 

خيري عند مفسرنا أا متفرعة عن       ، والظاهر من تتبع داللة الت      )٢٥٠٦("تعريض بإبطال ذكر اآلباء بالتفاخر    
على أحد الشيئني ، ويبدو أنه ملا رأى كثرة استعماهلا يف التخيري عد ذلك أصالً ، وإال فهـو                   ) أو(داللة  

     ا فرع كما مرعند ابن عاشور بتطور داليل على         ) أو( ، فكأن داللة     )٢٥٠٧(ينص على أ على التخيري متر
  : ثالث درجات 

  . أحد الشيئني ـ درجة الداللة على 

  . مث االرتقاء إىل درجة التخيري يف األمر والنهي -

  . مث االرتقاء إىل درجة الرتبة وهي اليت عرب عنها بالتدرج أو حنوه -

ومن مث يتبين أنه أفاد من جتارب السابقني يف حتاورهم حول هذه الداللة واستخلص منـها هـذه          
  .القاعدة املتكاملة 
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  طلب الثالثالم

  قضايا العطف ومشكالته

  

لقد قدمنا القول يف دالالت العطف املتنوعة ، وبان لنا تأثري أدواته يف املعىن سواء من الناحية اللغوية 
أو البالغية وسيكون احلديث يف هذا املطلب عن جانبٍ مهم من قضايا العطف اليت يكتنفها اإلشكال ، 

قف ابن عاشور من هذه القضايا ، إذ يتناوهلا بعرض أقوال أهل ومن الالفت للنظر يف هذا اال مو
االختصاص من اللغويني واملفسرين غري مغفل جانب الدراسة والتمحيص ، ولذلك كان تفسريه ميثل حبق 
حواراً علمياً منهجياً قوياً ، غري جمرد عن عنصر النقد والرد والترجيح سواء يف نقده للمعاين الواردة عن 

  .ري أو أهل اللغةأهل التفس

@¨a@óÜÇ@õb’ã⁄a@ÑİÇZ@ @

ويف هذا السياق ميكن أن نسوق موقف ابن عاشور من مسألة عطف اإلنشاء على اخلرب، وقد تناول 
 وبشرِ الَّذين آمنواْ : هذه القضية يف أكثر من موضع إال أن أكثر هذه املواضع بسطاً عند قوله تعاىل

 وهي قضية شغلت البالغيني )٢٥٠٨(...ْجرِي من تْحتها اَألْنهارنَّ لَهْم جنات توعملُواْ الصالحات أَ

            

אW٢٥ 



٤٨٧ 

منذ عبد القاهر اجلرجاين الذي حاول أن جيعل سبب صحة العطف وجود مناسبة بني املتعاطفني ، فنحن 
لشريكني  زيد قائم وعمرو قاعد حىت يكون عمرو بسبب من زيد وحىت يكونا كالنظريين  وا"ال نقول 

   .)٢٥٠٩("وحبيث إذا عرف السامع حال األول عناه أن يعرف حال الثاين 

 على األول شيئاً ليس منه بسبب وال هو مما يذكر بذكره ويتـصل حديثـه                "ومن هنا فإذا عطفت     
:  ، مث هو يطبق هذا صراحة يف موضوع اخلرب واإلنشاء فيمنع عطف قوله تعاىل                )٢٥١٠("حبديثه مل يستقم    

..ْمهاء  إِنالسُّفَه مه ..)على قوله حكاية    )٢٥١١ :..    اءالـسُّفَه نا آمكَم نْؤمأَن..     وذلـك ألن" 
  .)٢٥١٢("استفهام وال يعطف اخلرب على االستفهام) أَنْؤمن :(قوله

مث استمر الكالم يف التعاطف بني اخلرب واإلنشاء جارياً على هذه القاعدة األصـل مـن وجـوب                  
فني يف املعىن ؛ فمهما تعددت درجات التناسب وحاالته فقد جعل كثري من البالغيني              التناسب بني املتعاط  

من هذا التناسبِ تناسب اجلملتني املتعاطفتني يف نوع املعىن خرباً أو إنشاًء ، وجمرد النظر يف باب الفصل                  
ك يف مفتاح   والوصل من كتبهم يطْلع الباحث على جانب كبري من هذا األمر ، وقد ذكر السكاكي ذل               

 ، وتبعه شراحه مثل القزويين يف اإليضاح ، ومثلوا لذلك جبملة من اآليات فقبلوا منه ما ميكن                  )٢٥١٣(العلوم
أن يتفقـا معـىن ال      "تأويل اخلرب منه إىل إنشاء أو اإلنشاء إىل خرب، معربين عن ذلك مبثل قول القزويين                

   .)٢٥١٤("لفظاً

لتناسق بني مرامي الكالم مل يتوقفوا أمام املنع، ورمبا عـرب           إال أن الذين التفتوا إىل عموم التناسب وا       
 إن عطفت مجلـة     "من كتابه رصف املباين ؛ إذ يقرر أنك         ) الواو(عن هذا املوقف املالقي يف حديثه عن        
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٤٨٨ 

إذ ذاك مجلة   ] أي الواو [فلذلك جاز أن يعطف ا      ... على مجلة مل يلزم تشريك يف اللفظ وال يف املعىن           
   .)٢٥١٥("ثلها وعلى طلبية ومجلة طلبية على مثلها وعلى خربيةخربية على  م

وإذا كان الباحث يف تفسري ابن عاشور يالحظ شدة اعتنائه بالتواصل بني مبـاين القـرآن العامـة                  
واخلاصة ، والتعانق بني مراميه الكلية واجلزئية ، فليس من املستغرب أن جند ميل ابن عاشور إىل قبـول                   

  : تعرضه له يف املواطن اليت ورد فيها يف القرآن الكرميهذا النوع من العطف و

  )٢٥١٦( وبشرِ الْمْؤمنِني بِأَنَّ لَهم من اللَّه فَْضلًا كَبِريا        :  فحني تعرضه للعطف يف قوله تعاىل        -١
عطف اإلنشاء على اخلرب ال حمالة ، وهي أوضح دليل على صحة عطف اإلنشاء على           "يؤكد أا من باب     

 وهذا النص من ابن عاشور  واضح يف قبوله عطف اخلرب على اإلنشاء بصورة ظاهرة ، بل                  )٢٥١٧("خلرب  ا
  .)٢٥١٨("وهو احلق ... رأي احملققني " هو يعده 

 وليس كل الصور اإلنشائية هي صوًرا إنشائية يف املعىن عند ابن عاشور ، فاالستفهام مثالً مـن                  -٢
ألصلي إذا قصد به شيء غري االستفهام كـالتقرير أو اإلنكـار أو             املعروف بالغياً أنه خيرج عن معناه ا      
 " وهو الذي يعرب عنه ابن عاشور أحياناً بوصفه االستفهام بأنه            )٢٥١٩(التوبيخ ، وهذا مقرر عند البالغيني     

   .)٢٥٢٠("غري حقيقي

فهذا النوع من االستفهام ليس يف حقيقته إنشاًء على اصطالح ابن عاشور ، وإن كان جيري عليـه                  
: االسم كاصطالح البالغيني ، وإمنا هو خرب يف صورة اإلنشاء ، ويؤيد ذلك ما ذهب إليه يف قوله تعاىل                  

..  ْبِكُم صبرتن ْحننو..)ا معطوفة على قوله تعاىل        )٢٥٢١إذ يرى أ ، :       َّـا إِالونَ بِنـصبرلْ تقُلْ ه
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٤٨٩ 

 عطْف اخلرب على اإلنشاء ، بل على خرب يف صورة           "-وهي مجلة استفهام    - )٢٥٢٢(..إِْحدى الْحْسنيْينِ   
 وهو يـشري هنـا إىل أن املقـصود          )٢٥٢٣("اإلنشاء ، فهي من مقول القول وليس فيها معىن االستفهام           

اليت تفيد مع أداة االستفهام احلصر ، واحلـصر بابـه           ) إال(باالستفهام التقرير ، وقرينته الظاهرة وجود       
 يعين أن االستفهام هنا خرج عن       )٢٥٢٤("وليس فيها معىن االستفهام     ": وله  األخبار ، ولعل هذا مراده بق     

املعىن احلقيقي إىل داللة التقرير ، فهو يتلمس داللة االستفهام على اخلرب فيحسن ا عطف اخلرب عليـه ،                   
  ..... أنتم تربصون بنا إحدى احلسنيني وحنن نتربص بكم : فكان التقدير

ن العطف جبملة ولعل هذا التقدير مما حس  صبرتن ْحننو وهي مجلة امسية فيكون عطف مجلة 
إلفادة تقوية التربص "امسية صراحة على مجلة امسية تقديراً ، ويوجه ابن عاشور اختيار اجلملة االمسية بأنه 

د قوة ، وكناية عن تقوية حصول املتربص ألن تقوية التربص تفيد قوة الرجاء يف حصول املتربص فتفي
 ، بينما الالئح أن ايء باالمسية هنا ضروري ، وليس حتسينياً كما يفهم )٢٥٢٥("حصوله وهو املكين عنه

من عبارة ابن عاشور ، وذلك أنه لو جعل املعطوف مجلة فعلية اللتبس األمر وكأن االستفهام مل ينته، 
لتوهم أن اجلملة الفعلية داخلة ) ...هل تربصون بنا إال إحدى احلسنيني ونتربص بكم: (فلو كان التقدير
  .يف االستفهام

 ميكن أن يالحظ أن ابن عاشور ال حيب التعرض لكل ما رآه املفسرون من قبيل التعاطف بـني                   -٣
قوله تعاىل على لسان والد     اخلرب واإلنشاء على النحو الذي تعرضوا به ، فحينما يرى مجهور املفسرين أن              

 تقـديره    لَأَْرجمنـك  :  معطوف على حمذوف يدل عليه قولـه         )٢٥٢٦(ااْهجْرنِي ملي  : إبراهيم  
حني يـرى   : أقول  . وذلك لعدم إجازم مطلق العطف بني اخلرب واإلنشاء         ،   )٢٥٢٧(فاحذرين واهجرين 

لَئن لَّـْم تنتـه       عطف على     اْهجْرنِيمجهور املفسرين ذلك جند الطاهر بن عاشور يذهب إىل أن           
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٤٩٠ 

نملَأَْرجك          ذلك أنه هدده بعقوبة آجلة ، إن مل يقلع عن           " وذلك للتوصل إىل مناسبة عامة بني املعنيني 
  .)٢٥٢٨("كفره بآهلتهم ، وبعقوبة عاجلة وهي طرده من معاشرته وقطع مكاملته 

أعلـى مـن    "وقد أعجب هذا الوجه بعض الباحثني ، ورجحه على مذهب اجلمهور ووصفه بأنه              
 ، إال أنه مل يلتفت إىل املرتع الذي أدى بالطاهر إىل خمالفة اجلمهـور               )٢٥٢٩("وف  الذهاب إىل تقدير حمذ   

يف تقدير احملذوف ، وهو أنه مل ير عندهم مناسبة معنوية داللية واضحة وإمنا وجدهم يبحثون عن مناسبة                  
ل التعـاطف   لفظية بني إنشاء وإنشاء ، فلما كانت غاية ابن عاشور الداللة املعنوية التفت إليها يف احتما               

  .بني العقوبتني ، فتكون املناسبة هي اجلمع بني عقوبتني عقوبة آجلة وعقوبة عاجلة 

 على قوله   )٢٥٣٠(... وبشرِ الَّذين آمنواْ وعملُواْ الصالحات     وقريب من هذا موقفه من عطف       
    ٍْيبي رْم فإِن كُنتو..)فريى مجاعـة   هذا التعاطف فإن مسالك املفسرين والبالغيني كثرت يف      )٢٥٣١ 

 يف حماولة منهم للخروج من عدم املناسبة الشكلية ، وقد حكاه صاحب )٢٥٣٢(فَاتقُواْ أا عطف على   
يا بين متـيم    :  ، كما تقول     فَاتقُواْ: هو معطوف على قوله     :  ولك أن تقول     ": الكشاف جميزاً له بقوله     

، ففريق يرى أنه معطوف علـى       )٢٥٣٣(" أسد بإحساين إليهم   احذروا عقوبة ما جنيتم ، وبشر يا فالن بين        
مقدر مع خالف يف هذا املقدر ، وهذا كله مأتاه من ختوف هؤالء من مظنة التعاطف بني مـا صـورته       

  .اخلرب وما صورته اإلنشاء 

وبـشرِ الَّـذين   إال أن ابن عاشور يهجم من أول وهلة على استكشاف هذه املناسبة الداللية بني            
واْ  آمن    ومفهـوم       ٍْيبي رْم فإِن كُنتو     الكشاف بأن من عادة الذكر احلكيم      إىل مستأنساً مبا نسبه 
 إرادة التنشيط الكتساب ما يزلف والتثبـيط        ، أن يذكر الترغيب مع الترهيب ويشفع البشارة باإلنذار          "
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٤٩١ 

اه ببشارة عباده الذين مجعوا بني       فلما ذكر الكفار وأعماهلم وأوعدهم بالعقاب قفّ       ،عن اقتراف ما يتلف     
   .)٢٥٣٤("التصديق واألعمال الصاحلة 

 جمموع أخبار عن ثواب املؤمنني على جمموع أخبـار          "ومن مث فهو يرى أن العطف هنا هو عطف          
عن عقاب الكافرين ، واملناسبة واضحة مسوغة لعطف اموع على اموع ، وليس هو عطفاً جلملـة                 

 ، وال خيفى أن     )٢٥٣٥("لذي يطلب معه التناسب بني اجلملتني يف اخلربية واإلنشائية        معينة على مجلة معينة ا    
هي أن املناسبة مناسبة معنوية عامة ال مناسبة لفظية خاصة ، إال            " املناسبة واضحة : " مقصوده من قوله    

 هذا التناسب   أن هذا الكالم  يفهم أنه يسلِّم بضرورة وجود تناسب بني اجلملتني اخلربية واإلنشائية غري              
  .العام الذي أشار إليه هنا 

 ومما يشعر بتسليمه ذا النوع من التناسب املشار إليه أنه يلجأ إليه أحياناً باعتباره شرطاً وعلـة                -٤
   : فمثال األولللتعاطف وأحياناً باعتباره حتسيناً له ، 

:  على قوله  -وهي إنشائية   - )٢٥٣٦( أَليمٍ   وبشرِ الَّذين كَفَرواْ بِعذَابٍ   :  رأيه يف عطف قوله تعاىل    
          جالْح ْوماسِ يإِلَى الن هولسرو اللّه نأَذَانٌ مو)صراحة بقوله    فهو يعلل ذلك   - وهي خربية    - )٢٥٣٧ 
 ملا تتضمنه تلك اجلملة من معىن األمر فكأنـه قيـل فـآذنوا النـاس بـرباءة اهللا ورسـوله مـن                       ": 

، وهـي وإن    )  وأذان: (نح هنا إىل الداللة اخلاصة وهي داللة األمر يف قولـه          ، فهو جي  )٢٥٣٨("املشركني
كانت أدىن من الداللة العامة ، إال أا متثل جنوحاً إىل داللة األمر بدالً مـن تقدير حمذوف ، كـصنيع                    

م فبشر الغادرين باخلذالن أو فبشر التـائبني بنعـي        (البقاعي يف نظم الدرر إذ حاول تقدير حمذوف هو          
   .)٢٥٣٩()مقيم
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٤٩٢ 

إِنَّ اللّه اْشترى    : يف ذيل قوله تعاىل     ) وبشر املؤمنني (ما حنا إليه حني رأى أن مجلة         : ومثال الثاين 
إِنَّ  :  عطف على أول اآلية ، وهي قولـه          )٢٥٤٠(... من الْمْؤمنِني أَنفُسهْم وأَْموالَهم بِأَنَّ لَهم اجلَنةَ      

ومما حسنه أن املقصود من اخلرب املعطوف عليه العمل بـه فأشـبه األمـر ،                ": قول   ، ي   اللّه اْشترى 
  .)٢٥٤١("واملقصود من األمر بتبشريهم إبالغُهم فكان كلتا اجلملتني مراداً منها معنيان خربي وإنشائي

مـا يف   وأياً كان تعلق ابن عاشور باملناسبة العامة كما يف آية البقرة وآية مرمي أو املناسبة اخلاصة ك                
  .موضعي التوبة فهو يدل على اهتمامه باملناسبة الداللية مهما كان نوعها بعيداً عن املناسبات اللفظية 

 وهذا املعىن هو الذي استقر عليه أخرياً ابن عاشور وصرح به ، أن العربة باملناسبة املعنوية ال -٥
آن وتعرضه هلذه املناسبات يف أكثر من الصيغة اللفظية ، وقد جاء هذا التصريح بعد معاناته لتفسري القر

موضع وهو يف كل موضع كما الحظنا مما سبق يزيد اهتمامه بالعالقة الداللية وتتطور نظرته إليها،حىت 
 والذي استقر عليه رأيي اآلن أن ": إذا بلغ سورة الصف وهي يف أواخر أجزاء القرآن جنده يقول

 اختالف لفظي ال يؤثر بني اجلملتني اتصاالً وال انقطاعاً ؛ ألن االختالف بني اجلملتني اخلربية واإلنشائية
االتصال واالنقطاع أمران معنويان وتابعان لألغراض ، فالعربة باملناسبة املعنوية دون الصيغة اللفظية ، ويف 

   .)٢٥٤٢("هذا مقنع حيث فاتين التعرض هلذا الوجه عند تفسري آية سورة البقرة

   :ـ بني العطف واالستئناف 

وهو أمر شغل املفسرين من قدمي ، وأثريت حبوثه يف الكالم على مواضع من الكتاب العزيز، حـول                
الفصل والوصل ووجوب الوقف أو جوازه بناًء على تصورهم للمراد بالواو أو الفاء يف هذا املوضـع أو                  

 باألوجه احملتملـة ،     ذاك وإفادا العطف أو االستئناف ، ورمبا أغراهم ذا أو ساعدهم عليه غىن القرآن             
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٤٩٣ 

فترى اآلية ميكن أن تفهم على وجهني خمتلفني أو أكثر ، وكله جيد مث يكون األرجح عند البعض غـري                    
  .األرجح عند اآلخر 

وأما ابن عاشور فيعثر الباحث يف تفسريه على مواضع متعددة يذكر فيها احتماليـة الـنص بـني                  
  : الداللتني ويرجح إحدامها 

وما يْعلَم تأْوِيلَه إِالَّ اللّه والراسـخونَ فـي          : ألمثلة على هذا قوله تعاىل       ولعل من أوضح ا    -١
فإن ابن عاشور هنا يعرض      )٢٥٤٣( الْعلْمِ يقُولُونَ آمنا بِه كُلٌّ مْن عند ربنا وما يذَّكَّر إِالَّ أُْولُواْ األلْبابِ            

  : الوجهني 

  .معطوفة على لفظ اجلاللة ) راسخون ال( أن كلمة  : األول

  .أا مجلة مستأنفة  : الثاين

:  فالراسخون يف العلم"إال أنه من أول حبثه الذي طوله يف هذا املوضع يبادر بالقطع بالقول األول 
 )والراسخونَ (:ولذا فقوله ، الثابتون فيه العارفون بدقائقه، فهم حيسنون مواقع التأويل، ويعلمونه

 ومن الواضح من عبارته أنه يعتمد يف هذا الفهم على داللة لفظة )٢٥٤٤(" وف على اسم اجلاللةمعط
 ": ومن مث يرتب عليها قوله بالعطف ، وهو يكرر هذا املعىن حىت حيتج للوجه بقوله ) َالراسخونَ (

ا الفريق، هو حكم ن على أن احلكم الذي أثبت هلذنه دليل بيإويؤيد األول وصفهم بالرسوخ يف العلم؛ ف
ل العطف هو عطف املفردات دون صمن معىن العلم والفهم يف املعضالت، وهو تأويل املتشابه، على أن أ

  .  )٢٥٤٥(" على اسم اجلاللة فيدخلون يف أم يعلمون تأويلهعطف اجلمل، فيكون الراسخون معطوفاً

 قائم على مراعاة التعادل بني      بينما حيكي احتجاج أصحاب الرأي الثاين وهو القول باالستئناف وهو         
وأما الراسخون يف العلم، كما يقوم أيضاً علـى         : اجلمل ، فكما ذكر الذين يف قلوم زيغ فالتقدير هو           

 فهي داللة تفسري لرسوخهم يف العلـم        )٢٥٤٦(يقُولُونَ آمنا بِه كُلٌّ مْن عند ربنا         : داللة قوله تعاىل    
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٤٩٤ 

 ، ومن هنا يفهم أن البحث من أصله حبث قائم على داللة األلفاظ أو               )٢٥٤٧(هكما أشار الفخر يف تفسري    
  .داللة اجلمل 

 اليت يستتبعها ترجيح ابن عاشور فإنه يبقى لنا أنـه           )٢٥٤٨(وإذا تركنا الدخول يف املشكالت النحوية     
  :اهتم بشيئني يعدان من خصائص تفكريه الداليل

  . بد أن تكون متأثرة بداللة السياق ومؤثرة فيهبناء الترجيح على داللة اللفظة اليت ال: األول

  .هو نظره إىل التالحم بني املعاين القرآنية وكراهته القول بالفصل إال ما ندر: والثاين

 وليس ابن عاشور بدعاً يف هذا التصور الواسع للداللة القرآنية وجتانس آياته وتعانق معانيه وال                -٢
اف والقطع بامسه االصطالحي، وذلك ألن علم املناسبة موجـود يف           يف حماولة التجايف عن تسمية االستئن     

تراثنا القرآين من قدمي ، وحبسبنا أن خيوطه جتمعت عند علم من أعالم القرن التاسع وهو اإلمام البقاعي                  
يف كتابه نظم الدرر يف تناسب اآليات والسور ، وحنن نالحظ أن الزخمشري مسى واو االسـتئناف واو                  

   .)٢٥٥٠( ، وهي الواو نفسها اليت يسميها ابن هشام واو االستئناف)٢٥٤٩(ى القصةعطف القصة عل

 وقد التفت الدكتور حممد موسى إىل هذه العالقة بني أجزاء الكالم القرآين وهذا التالحم بـني                 -٣
الواو اليت يسميها النحاة واو االستئناف هي لعطف        "معانيه فاعترب أن االستئناف نوع من العطف ، فإن          

 حتل  " معترباً أن هذه اخلطوة      )٢٥٥١("ن كالم على مضمون كالم آخر ، أو عطف قصة على قصة           مضمو
  .)٢٥٥٢("إشكال االستئناف بالواو الذي طاملا نشب يف حلوقنا

وهذه املعاين تدل على أن التراكيب القرآنية جيمعها جامع ما ويربط بينها رابط مـا ، وأن ميدان 
ع واستنباط هذا الرابط ، فإذا اصطلح له باصطالح أو مسي باسم البالغة فيها هو الكشف عن هذا اجلام

            

אאF٧L١٧٧E 

אאאאF٢L٤٠٠EאאF٤L١٩EאF٣L١١١E 

אאF٤٤٩E 

אאF١L٦٧٤E 

אא–K–٢L١٤٠٨F٣٢٨E 

אא 



٤٩٥ 

فال غضاضة فيه وال إنكار عليه ، ما دام املقصود هو اإلبقاء على خصيصة من أهم اخلصائص يف الكتاب 
  .العزيز وهو تواصل معانيه وتراسل مراميه 

االستئناف والعطف ،   ق بني    ولعل بعض التصرفات البالغية يف النسق القرآين تشري إىل هذا التعان           -٤
 وإِنَّ الساعةَ آلتيةٌ فَاْصـفَحِ الـصفْح   : وقد التفت ابن عاشور إىل بعضها مثلما يظهر من قوله تعاىل       

فقد يـصعب تـبني       وما خلَقْنا السماوات واَألْرض وما بْينهما إِالَّ بِالْحق           بعد   )٢٥٥٣(الْجميلَ
 بني املعنيني هو املقدم فيها ، بل رمبـا          ينها فيبدو مصطلح االستئناف الذي يفيد نوعاً من القطع        املناسبة ب 

كان السياق سياق قطع أصلي ال تستخدم فيه الواو ، ومع ذلك استخدمت على صورة العطف ؛ فهذه                  
، تئناف  ألن حقها االس  ،  يف مقتضى الظاهر حرية بالفصل وعدم العطف         " - عند ابن عاشور     -اجلملة  

عليه الـصالة   ولكنها عطفت إلبرازها يف صورة الكالم املستقل اهتماما مبضموا، وألا تسلية للرسول             
على ما يلقاه من قومه، وليصح تفريع أمره بالصفح عنهم يف الدنيا ألن جـزاءهم موكـول إىل        والسالم  

   .)٢٥٥٤("الوقت املقدر

  : ية بصوره املختلفة هو أنه جار على النسق التايل فمجمل األمر يف هذا التالحم بني املعاين القرآن

 وآتْيناهْم آياتنا فَكَانواْ عْنها مْعرِضني      *ولَقَْد كَذَّب أَْصحاب احلْجرِ الْمْرسلني       :  قوله تعاىل    -أ
*        نِنيوتاً آميالِ بالْجِب نونَ متْنحواْ يكَانو *  الص مذَْتهفَأَخ    نيْصبِحةُ مواْ       *ْيحا كَـانم مْنهى عا أَغْنفَم 

  هذه اآليات واليت قبلها متعاطفات ألا قصص الغرض منها مجيعاً تـسلية الـنيب                )٢٥٥٥(يكِْسبونَ  
  .ببيان ما حدث للمكذبني قبله 

معطوفة على   )٢٥٥٦(...إِالَّ بِالْحق  وما خلَقْنا السماوات واَألْرض وما بْينهما        :  قوله تعاىل    - ب
؛ ألن مفاد هذه الثانية هو      تلك السابقات عطف الغرض على الغرض ، واجلامع بينها هو تسلية النيب             

. بيان استحقاق هذه األمم هلذا العذاب ؛ ألنه تعاىل ما خلق السموات واألرض وما بينهما إال بـاحلق                   
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٤٩٦ 

 بتكذيبهم أيضاً ، وهـي      زان يقتضي أن يؤخذ املكذبون لـه       وفيه اإلشارة الواضحة إىل أن هذا املي      
  .اساة أخرى مؤكدة للمواساة األوىلمو

عطف آخر من ناحية املعىن واملناسبة العامة ، ألنه          )٢٥٥٧(وإِنَّ الساعةَ آلتيةٌ    :  قوله تعاىل  -ج
لق على ميزان احلق الذي      أيضاً ، فكما ساله بأنه أقام السموات واألرض واخل         من باب التسلية للنيب     

يقتضي استحقاق األولني للعقوبة وحلوقها باآلخرين أيضا من املكذبني ، فكذلك مجع له تسلية أخـرى                
وهي أن الساعة آتية وهي املوعد احلقيقي جلزاء املكذبني ، فكأنه مجع له بني ثالثة أنواع مـن التـسلية          

لعطف يف الواو هاهنا أكثر من جانب القطع        فصح أن تتعاطف هذه األنواع ، ولعل هذا يرجح جانب ا          
  .فيها 

هو تفريع على هذه الثالثة مجيعـاً ، ألن هـذه       )٢٥٥٨(فَاْصفَحِ الصفْح الْجميلَ   :  قوله تعاىل    -د
الثالثة مجيعاً تؤدي إليه أي اصفح عنهم وانتظر ما حيل م بناًء على ما سبق ، ولعل هذا أوىل من جعلها                    

وحدها كما ذهب     وما خلَقْنا السماوات واَألْرض وما بْينهما إِالَّ بِالْحق          : عاىل  تفريعاً على قوله ت   
  .ابن عاشور مراعاة لقوله السابق الذي يوميء إىل أن الواو األخرية صورية وليست حقيقية 

  : ـ تعيني املعطوف عليه 

 العطف ودالالته وهو تعيني املعطوف عليه ، وقد         اهتم املفسرون والنحاة بأمر يعد أساساً يف مسالك       
  أداهم نظرهم العميق يف القرآن الكرمي باعتباره أرقى النماذج العربية أسلوباً إىل 

  : التوصل إىل نتائج ال تتيسر للقاريء العادي للقرآن الكرمي ، بل للمتأمل تأمالً سريعاً له 

 وصلت إلينا ، فمن املفيد أن نالحظ أنه اهتم  إذا كان تفسري الطربي من أقدم التفاسري اليت-١
بقضية العطف على املوضع أو املعىن ، وليس على اللفظ لعدم وجود اللفظ املناسب للعطف عنده ، فهو 

  على أنه عطف على املوضع يف قوله)٢٥٥٩(..إِْحساناً وبِالْوالدْينِ..: خيرج العطف يف قوله تعاىل
يثَاقا مذْنإِذْ أَخو ونَ إِالَّ اللّهدْعبيلَ الَ تائنِي إِْسرب ..  فكان معىن "والتقدير بأال تعبدوا إال اهللا 
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٤٩٧ 

ملا ) ال تعبدون(الكالم وإذ أخذنا ميثاق بين إسرائيل بأن ال تعبدوا إال اهللا وبالوالدين إحساناً فرفع 
   .)٢٥٦٠("مث عطف بالوالدين على موضعها)  أن(حذفت 

سبة بني املتعاطفني هنا ، وإلجياا تقدير ما ليس موجوداً يف النص سمي هذا النـوع                والفتراضية املنا 
بالعطف على التوهم ؛ حماولة من املفسر تعيني املعطوف عليه بتلمس وجه املناسبة الشكلية واملعنوية بينه                

ن إىل مثانية    وأوصلها أبو حيا   )٢٥٦١(وبني املعطوف ، وإذا كان الطربي ذكر أوجهاً أخرى يف هذا السياق           
، فإن الطاهر ابن عاشور مل حيك إال وجهاً واحداً رآه هو األليق ، فقد قرر أن هناك تقـدمياً                    )٢٥٦٢(أوجه

، فكـان   ) بـاء (وتأخرياً فاملعطوف هو إحساناً بالوالدين ، وهو معطوف على ال تعبدون بدون تقدير              
 أجود من التوجيه السابق إال أننا ذكرنا         ، وهو  )٢٥٦٣(املعىن ال تعبدون إال اهللا وأحسنوا بالوالدين إحساناً       

  . التوجيه السابق مثاالً لالهتمام بتعيني املعطوف عليه وتعب املفسرين على ذلك 

:  ما عرضه يف قوله تعـاىل        – وهي كثرية    - ومن أمثلة التماس ابن عاشور لتعيني املعطوف عليه        -٢
      مت يهةً وداما جهبْحسالَ تى الْجِبرتا            وبٌِري بِمخ هْيٍء إِنكُلَّ ش ي أَْتقَنالَّذ اللَّه ْنعابِ صحالس ررُّ م

  تـرى الْجِبـالَ        وقد أمجل جهد املفسرين يف البحث عما عطفت عليه مجلـة             )٢٥٦٤(تفْعلُونَ  
  : وعرض احتماالته فيما يلي 

فيكون املعىن ) يوم( كأن هناك تقديراً للفظ )٢٥٦٥(ينفَخ في الصُّورِ أن املعطوف عليه هو مجلة    -أ
يوم ينفخ يف الصور يوم ترى اجلبال ، ويترتب على هذا أن تكون الرؤية بصرية وعزا هذا التأويـل إىل                    

  .مجهور املفسرين

 أن العطف هنا من عطف اجلمل اعتباراً بأن هذا حيدث عند النفخة األوىل ، فكأنه يريد أـا                   -ب
 وكأن النفخ يف الصور ترتب      فَفَزِع من في السماوات ومن في الْأَْرضِ         : اىل  معطوفة على قوله تع   
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٤٩٨ 

فزع من يف السموات ومن يف األرض ، ورؤية اجلبال ذه الصورة ، وقد نـسب هـذا                  : عليه شيئان   
  .التوجيه إىل بعض املفسرين

 أو للنفس عند خروج الـروح ،         أن هذا ليس من باب العطف ، وإمنا هو مثل للدنيا أو لإلميان             -ج
   .)٢٥٦٦(ونقل هذا عن املاوردي بتفصيله

إال أن ابن عاشور مل يسلم ألي من هذه األوجه الثالثة ؛ فاستبعد توجيه املاوردي جداً مث اعتـرض                   
  : على الوجهني األولني باعتراضات ثالثة متعلقة بسبك اآلية وترابط معانيها ، وهي 

 )٢٥٦٧("فاء لبيان اختصاص هذه اآلية بأن الرائي حيسب اجلبال جامدة            ش "أما ليس فيهما     : األول
.  

  .أما ال يكشفان عن وجه تشبيه سري اجلبال بسري السحاب  : الثاين

صْنع اللَّه الَّذي أَْتقَن كُلَّ شْيٍء إِنـه...        : أما ال يلتفتان إىل توجيه التذييل بقوله تعاىل          : الثالث
 ا تبٌِري بِملُونَ خفْع)ذا إىل استبعاد أن يكون ذلك يف عرصات اآلخـرة ، أو متعلقـاً   )٢٥٦٨ كأنه يشري

 وضـع دقيـق   "ال على سبيل التزامن وال على سبيل النتيجة ، وإمنا هلذه اآلية عنده              ؛  بالنفخ يف الصور    
 ميكن توجيه عطفهـا       وترى الْجِبالَ تْحسبها جامدةً      فريى أن مجلة     )٢٥٦٩("ومعىن بالتأمل خليق  
  : على أحد وجهني

 فَفَزِع من في السماوات ومن في الْـأَْرضِ           :أن تكون مجلة معترضة بني قوله تعاىل         : األول

باب االعتـراض    من   )٢٥٧٠(من جاء بِالْحسنة فَلَه خْيٌر مْنها وهم من فَزعٍ يْومئذ آمنونَ             إىل قوله   
 امل وبيانه ، فيفهم منه أن عطفها هو من باب عطف الغرض على الغرض ، واجلمع بني موجبات                   بني

النظر والتأمل يف صنع اهللا تعاىل وموجبات النذارة والترهيب والوعيد ليحصل منها مجيعاً الزجـر عـن                 

            

 אF٤L٢٣٠E 

 אאF٢٠L٤٨E 

אW٨٨ 

 אאF٢٠L٤٨E 

אW٨٩ 



٤٩٩ 

عها أا وقعت   فوض ":  ، ولعل من األحسن إيراد لفظ كالمه وهو          اإلحلاد واحلث على اإلميان باهللا      
 إىل   فَفَزِع من في السماوات ومن في الْـأَْرضِ           موقع اجلملة املعترضة بني امل وبيانه من قوله         

 بأن يكون من ختلل دليل على        من جاء بِالْحسنة فَلَه خْيٌر مْنها وهم من فَزعٍ يْومئذ آمنونَ             قوله  
 بني اسـتدعاء للنظـر، وبـني الزواجـر           ومجعاً تعاىل يف أثناء اإلنذار والوعيد إدماجاً     دقيق صنع اهللا    

  .)٢٥٧١("والنذر

 أَلَْم يرْوا أَنا جعلْنا اللَّْيلَ ليْسكُنوا فيه والنهار مْبصرا إِنَّ في ذَلك             أا معطوفة على مجلة      : الثاين
  هي املعترضة ويقترح ابن      ..ينفَخ في الصُّورِ  ويوم  وتكون مجلة    .." )٢٥٧٢(لَآيات لِّقَْومٍ يْؤمنونَ    

 ملناسبة ما يف اجلملة املعطوف عليها من اإلمياء إىل متثيل احلياة بعد املـوت            "عاشور املناسبة بينهما وهي     
")٢٥٧٣(.  

جلهـد   ، وهو يبني مـدى ا      )٢٥٧٤(وهذا كثري عند ابن عاشور خاصة فله يف هذا الباب فرائد كثرية           
العلمي والذهين الذي بذله مفسرنا للوقوف على املعطوف عليه ، وأن اجلهد مل يكن القصد منه جمـرد                  
الوقوف على املعطوف عليه وإمنا االهتداء إىل داللة هذا التعاطف وأثره يف املعىن واستكشاف املقاصـد                

  .القرآنية من وراء هذا العطف 

 املعطوف على املعطوف عليه أو بتقدير املعطوف عليه         ويتفرع على هذا فروع أخرى متعلقة بتقدمي      
  : أصالً أو حذفه وهي اليت سيشري إليها البحث بإجياز فيما يلي 

  

  : ـ تقدمي املعطوف على املعطوف عليه 

من خالل التأمل يف بعض اآليات القرآنية يالحظ أن املتعاطفات فيها ميكن أن يكـون ترتيبـها يف                  
 أو كما   -لسياق خصوصاً فيما عطف بالواو ، فلو قلنا إن الواو تفيد جمرد اجلمع              الواقع غري ترتيبها يف ا    

            

אאF٢٠L٤٨E 

אW٨٦ 

אאF٢٠L٤٨E 

אאאF٤L٢٦٩EF٥L٢٨EF١٩L٧٠EF١٩L١٤٣EF١٣L١٢٦E 



٥٠٠ 

 فليس مث كبري إشكال ، إال من ناحية داللة السبق ، وهي داللة هلا قدر من األمهيـة                   -قيل مطلق اجلمع    
علـى   ، إال أن قاعدة إفادة الواو مطلق اجلمع مل يقبلها الكثري مـن النحـاة                 )٢٥٧٥(يف املباحث البالغية  

عواهنها ، فريى ابن هشام أن إطالق بعضهم أن معناها اجلمع املطلق غري سديد وإمنا هـي للجمـع ال                    
فمثل هذا القيد العـام     ) الفاء(أو  ) مث  (  ، ولعله يشري ذا إىل نفي القيد العام الذي يصاحب            )٢٥٧٦(بقيد

قام : ال ابن مالك يف قولك      ، إذ هي تفيد الترتيب تارة وتفيد غريه أخرى ، ولذا ق           ) الواو(ال يصاحب   
   .)٢٥٧٧(" كوا للمعية راجح وللترتيب كثري ولعكسه قليل": زيد وعمرو

ومقتضى كالم ابن مالك الذي يستروح له ابن هشام أن الترتيب يف داللة الواو كثري ، وهو املوافق                  
ن بعض اآليات اليت     ، إال أ   )٢٥٧٨(للقاعدة اليت أشرت إليها ، ومن مثة جزم به مجاعة من النحاة واللغويني            

 ، وقـد    " ولعكسه قليل    ": يفهم من ظاهرها تقدمي املعطوف ميكن أن تكون داخلة يف قول ابن مالك              
نظر فيها النحاة واملفسرون يف أثناء رحلتهم يف البحث عن املتعاطفني وموقع كل منهما وداللـة هـذا                  

 فإن وجود هذا    )٢٥٧٩(ب الضرورة   التعاطف ، وإذا كان ابن هشام قد عد هذا التقدمي للمعطوف من با            
  .يف القرآن الكرمي يرد قيد الضرورة ، بل رمبا كان له داللة نبينها يف أثناء استعراض بعض هذه املواضع 

م وقَالُوا ما هي إِلَّا حياتنا الدُّْنيا نموت ونْحيا وما يْهلكُنا إِلَّا الدْهر وما لَه             :  ففي قوله تعاىل     -١
 الـذي أداه إىل      ولعل ، يرى النحاس أن الترتيب حنيا ومنوت      )٢٥٨٠( بِذَلك مْن علْمٍ إِنْ هْم إِلَّا يظُنُّونَ      

إعادة الترتيب هو إيهام تأخري حنيا أن يكونوا قصدوا احلياة بعد املوت وهو ما يدفعونه أصالً ويكفرون                 
  .)٢٥٨١(به ، فاضطر إىل أن يكون الترتيب على خالف السياق

  :بإحدى علتني ) حنيا(وأن املعطوف عليه هو ) منوت(ويعلل ابن عاشور تقدمي 

            

F٢L٦٧٣KEאאא،אא א 

אF١L٦٦٥E 

(2577)אא 

(2578)אאF١L٦٦٦E 

(2579)אאF١L٦٧١E 

אW٢٤ 
(2581) אאאF٤L١٤٨،١٤٩E 



٥٠١ 

 ، ويبدو أنه أشار إىل      )٢٥٨٢(" لتتأتى الفاصلة بلفظ حنيا مع لفظ الدنيا       "أن ذلك مراعاة للفاصلة      : األوىل
  .فقيل : تضعيف هذا القول حينما صدره بقوله 

ألم بصدد تقرير أن املوت ال حياة بعده، ويتبع ذلك "أن ذلك لالهتمام باملوت يف هذا املقام : الثانية
وهذا . وحصلت الفاصلة تبعاً ) ٢٥٨٣("االهتمام تأَتي طباقني بني حياتنا الدنيا ومنوت ، مث بني منوت وحنيا 

 ، إال أنه )٢٥٨٤("أدخل يف بالغة اإلعجاز"وعندي ، معلالً إياه بأنه : هو الذي اختاره مصدًرا له بلفظ 
بقاً إىل معىن رمبا حلّ إشكال التقدمي والتأخري يف هذه اآلية ويكون ما قاله بعد تابعاً له وتفريعاً التفت سا

 أي ليس )ما هي إِلَّا حياتنا الدُّْنيا ( مبينة جلملة عليه ، وهذا الذي التفت إليه هو أن مجلة منوت وحنيا 
  ال غري فإذا مات من كان حيا خلفه من يوجد بعدهبعد هذا العامل عامل آخر فاحلياة هي حياة هذا العامل

. د بعد من ماتواـأي يبقى حيا إىل أمد أو يول؛ ميوت بعضنا وحييا بعض  نموت ونْحيا  فمعىن "  ،
منوت وحنيا يف هذه : فاملعىن. وللداللة على هذا التطور عرب بالفعل املضارع، أي تتجدد فينا احلياة واملوت

  .)٢٥٨٥("يا وليس مثة حياة أخرى احلياة الدن

 ويبدو أن ابن عاشور ال مييل إىل القول ذا النوع من التقدمي إال يف مواطن غلّب فيها جانباً -٢
داللياً من وجهة نظره ، أما معظم ما تداوله النحاة من هذا الباب فالبن عاشور فيه توجيه خمالف ملا 

عبيدة يف جماز القرآن من أن قوله  على ذلك ما افترضه أبو استنتجوه من التقدمي والتأخري ، ومن األمثلة
 ربت واهتزت ، وهو افتراض مل يوافقه  معناه)٢٥٨٦(فَإِذَا أَنزلْنا علَْيها الْماء اْهتزْت وربْت  : تعاىل

 ومن مجلتهم ابن عاشور الذي مل يتوقف عند )٢٥٨٧(عليه أكثر املفسرين يف حدود علمي بعد التفتيش
املعىن وال عند التعاطف بني الكلمتني أصالً ، وإمنا فسرمها مبا يفهم منه اجلمع بينهما ؛ فاالهتزاز هذا 
 متثيل حلال ارتفاع تراا باملاء وحال ارتفاع وجهها مبا عليه من العشب حبال الذي يهتز ويتحرك "هو

            

(2582)אאF٢٥L٣٦٢E 

(2583)אא 

אא 

אא 

W٣٩ 

אאF٦٩٠Eא،אF١٢L١٦E،אאF٦L٣٢٨E،אF١٧L١٥٦E 



٥٠٢ 

 )٢٥٨٩("رض من تفتق النبت والشجروفسر هنا بانتفاخ األ... هو ازدياد الشيء "، والربو)٢٥٨٨("إىل أعلى
، وكالم ابن عاشور هنا قد يفهم ترتيباً بني اجلملتني ، إال أن الذي يفهم الترتيب بصورة أوضح ما قاله 

 ، )٢٥٩٠(" حتركت بنجوم النبات اهتزاز احلي وتأهلت إلخراجه "البقاعي يف نظم الدرر من أن اهتزت 
وزادت ومنت مبا خيرج منها من النبات الناشيء عن انتفخت وذلك أول ما يظهر منها للعني "وربت 

  .)٢٥٩١("التراب واملاء

يف قصة يكثـر يف كالم املفسرين احتمال التقدمي والتأخري فيه ، وهو قوله تعاىل : واملثال الثاين 
 فقد )٢٥٩٢(ْعقُوبواْمرأَته قَآئمةٌ فَضحكَْت فَبشْرناها بِإِْسحق ومن وراء إِْسحق ي:   إبراهيم

 بإسحاق فضحكت بعد البشارة وهو فبشرناها: واملعىن فيه ": أجراها الفراء على التقدمي والتأخري ، قال 
 ، وكأن توجيههم قائم )٢٥٩٤( ، وحكى هذا القول أيضاً مجاعة من املفسرين)٢٥٩٣("مما قد حيتمله الكالم 

 وأما الزخمشري فعدد أسباباً لضحكها على أن ضحك سارة ال يستقيم أن يكون قبل بشارا بالولد ،
تستقيم مع السياق أيضاً ، مثل السرور بزوال اخليفة عن إبراهيم أو الك أهل اخلبائث وحنو ذلك مما 

 ، وكأن ضحكها عنده ال عالقة له ببشارا بالولد وإمنا جاءت بشارا بالولد )٢٥٩٥(ذكره يف تفسريه
  .بعد ضحكها لسبب آخر 

فله توجيه للعطف مبا جيمع بني الترتيب وبني سبق البشارة بالغالم وهو توجيه وأما ابن عاشور 
اعتمد فيه على دالالت تقضي برويته وطول حبثه أياً كان املوقف من النتيجة اليت وصل إليها ، فأول 

س فَأَْوج سياق سورة الذاريات معتمده هو أا ضحكت من تبشري املالئكة إلبراهيم بالغالم كما هو 

            

אאF١٧L٢٠٣E 
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 אF٥L١٣٤E 

אא 
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٥٠٣ 

 الذي يسميه هو - واستأنس مبا يف العهد القدمي )٢٥٩٦(مْنهْم خيفَةً قَالُوا لَا تخْف وبشروه بِغلَامٍ عليمٍ
 وكانت سارة سامعة يف باب اخليمة فضحكت سارة يف " ومفاده أن املالئكة بشروه باالبن-التوراة 

ضحك تعجب " مثّ فسر ضحكها بأنه  ومن)٢٥٩٧("أفباحلقيقة ألد وأنا قد شخت : باطنها قائلة 
 ، واملعتمد الثاين هو أن البشارة املقصودة يف اآلية ليست البشارة بإسحاق وإمنا اجلمع )٢٥٩٨("واستبعاد

ألن ؛ وذلك أدخل يف العجب  "بني البشارة السابقة بإسحاق مث بشارة الحقة بابن االبن وهو يعقوب، 
وألن ، عيشون غالبا إال معلولني، وال يولد هلم يف األكثر شأن أبناء الشيوخ أن يكونوا مهزولني ال ي

لْشأن الشيوخ الذين يولد هلم أن ال يدركوا يفع أوالدهم بهذا )٢٥٩٩(" أوالدهم أوالد وقد صرح ، 
 ألا ما ضحكت إال بعد أن بشرها املالئكة بابن، فلما تعجبت من ذلك بشروها بابن ":املعىن حني قال
 ، ولعل موقف الزخمشري وأمثاله ممن ذهبوا إىل أن الضحك )٢٦٠٠("لبشرى والتعجيباالبن زيادة يف ا

كان بسبب غري البشارة باالبن ، مث جاءت بعده البشارة هو أقصد هذه املواقف الثالثة فهو ال خيرج عن 
قموا سياق اآلية الواضح يف أن املالئكة جاءت لتبشر إبراهيم ببشارة أوىل وأهم ، وهي أم أرسلوا لينت

من قوم لوط الذين آذوه أشد األذى وقد كان إبراهيم وامرأته مهتمني ذه املسألة جداً ، ألن لوطاً تابع 
، )٢٦٠٢(إنه كان ابن أخيه:  ويقال )٢٦٠١(..فآمن له لوط : قوله تعاىل  كما يدل إلبراهيم 

لوط وتدمري  املالئكة مبعث ضحك امرأته وهو ضحك استبشار وفرح بنجاة فكانت هذه البشرى من
قومه فزادوها بشارة بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب وهذا كان سبب تعجبها وطمأنة املالئكة هلا ، 

  : وأما معتمد ابن عاشور فال خيلو من مناقشة 

: األوىل بقولـه    سياق آية الذاريات هو سياق إجياز ملا مت من بشارتني ، فاكتفى يف البشارة                : أوالً
   ْفخالَ ت  ًعلى مضمون هذه الطمأنة ، واكتفى يف البشارة الثانية بقوله              داال  :    ٍلَـامبِغ وهرشبو

            

אאW٢٨ 

אאF١٢L١١٩E 

אא 

אא 

אא 

אW٢٦ 

אאF٨١٨E 



٥٠٤ 

 ، ولذلك عبرت اآليات يف سورة الذاريات عن أن تعجبها من البشارة بالغالم مل يكن جمرد ٢٦٠٣عليمٍ 
راً عربت عنـه    شيء يف النفس كما ظن ابن عاشور مستروحاً ملا يف سفر التكوين وإمنا كان تعجباً ظاه               

 ، ورد   ٢٦٠٤فَأَقْبلَت اْمرأَته في صرة فَصكَّْت وْجهها وقَالَْت عجوٌز عقـيٌم              : اآليات بقوله تعاىل  
املالئكة عليها املختصر يف سورة الذاريات هو املفصل يف هذا املوضع من سورة هود ، وهذا كله يـدل                   

وإمنا الضحك كان ضحك استبشار بالبـشارة       ،  اً وال خفياً    على أن تعجبها مل يكن بالضحك ال ظاهر       
  .األوىل 

 كما ظن   ٢٦٠٥"قبل أن خيربوه بأم أرسلوا إىل قوم لوط       "علم من ذلك أن البشرى مل حتصل         : ثانياً
  .ابن عاشور فإن آيات الذاريات مل تذكر الضحك نتيجة البشارة ، وإمنا ذكرت تصرفاً غريه 

  : من سفر التكوين يظهر فيه أمران يدالن على خطأ ما ذهب إليه من ورائه قتبسه مفسرنااما  : ثالثاً

  .زعم هذا السفر أن ضحك سارة كان يف باطنها وقد ظهر خطؤه آنفاً  : األول

هو إن صح النقل مقابل لقوله تعاىل على لـساا          " أفباحلقيقة ألد وأنا قد شخت      : " قوهلا   : الثاين
..  ٌوزجاْ عأَنو دأَأَل..وهذا موضعه يف القرآن بعد البشارة بالولدين فال يصح االستدالل به على             ٢٦٠٦ 

  .أنه كان بعد البشارة بغالم وقبل البشارة بالغالمني 

هذا إىل جانب أن هذا النص وقع فيه ما ال جيوز التسامح بالسكوت عليه وهـو أـا أنكـرت             -
 يف سياق مهزول ينبغي أن يتجاىف       - ؟   ملاذا ضحكت سارة  :  على الرغم من أن الرب سأل        -ضحكها  

 املـشكل مـن القـرآن أو لوضـع     عنه أهل العلم واحملققون ، وإمنا ينقل كالمهم لبيان خطئه ال لبيان     
  .إشكاالت على سياق القرآن الذي يسري يف صورة مسحة وسهلة 

ما رجحه يف    لكن من املواطن اليت مال فيها ابن عاشور إىل تقدمي املعطوف على املعطوف عليه                -٣
بلَى إِن تْصبِرواْ وتتقُواْ ويأْتوكُم من فَْورِهْم هذَا يْمدْدكُْم ربُّكُم بِخْمسة آالف مـن               : قوله تعاىل   
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٥٠٥ 

   نيموسم كَةآلئالْم)إذ يرى أن قوله       )٢٦٠٧ ،      ذَاْم هن فَْورِهوكُم مأْتي       معطوف علـى قولـه  
قُدّم على املعطوف عليه تعجيالً للطمأنينـة إىل        " ، وأنه     ربُّكُم بِخْمسة آالف من الْمآلئكَة       يْمدْدكُْم

  :  وقد بىن توجيهه هذا على أمرين )٢٦٠٨("نفوس املؤمنني

قال ،   على املالئكة ال على املشركني       "يأتوكم يف فورهم  "إعادة الضمريين الغائبني يف اجلملة       :األول
  . ونسب هذا احلمل إىل مجع من املفسرين )٢٦٠٩(" الظاهركما هو": 

ختلصه من قيد الضرورة الذي نص عليه ابن هشام يف تقدمي املعطوف على املعطوف عليـه                 : الثاين
 على التقدمي وخمالفة الترتيـب وأنـه لـيس يف           شعارعلى اعتبار أن مجاعة من اللغويني فسروا بعض األَ        

   .  )٢٦١٠("فلذلك خرجنا عليه هذا الوجه يف اآلية": شعر ، قال كالمهم أن ذلك خاص بضرورة ال

فاملالحظ مما سبق أنه حياول تلمس دالالت بالغية للتراكيب القرآنية أبعد من تلك اليت شـاعت يف                 
كتب البالغة اليت اهتمت بتراكيب القرآن الكرمي أو كتب ااز القرآين أو كتب التفسري األخرى الـيت                 

عن بعض الدالالت البالغية لتراكيب القرآن الكرمي ، إذ هو ال يكتفي بالرصـف              شاركت يف الكشف    
    ة الرصف ، تكون كسباً جديداً للعطـاء             املرتب ألحداث اآلية وإمنا يتعنى أن جيد خصيصة مغايرة لعادي

  .القرآين أو باألحرى من العطاء القرآين 

ف سواء كانت قصد ا غزوة بدر أو ومع ذلك فترتيب اجلمل يف اآليات واضح بغري لبس أو تكل
 املشركني وهو األظهر ، أما اعتباره   يعودان على)يأْتوكُم من فَْورِهْم(غزوة أحد ، فالضمريان يف قوله 

عودة الضمريين على املالئكة ظاهراً فهو غري مسلّم ، ألنه يراعي جزءاً من السياق وال يراعي كامل 
وهذا هو : ذين الضمريين هو كلمة املالئكة وهذا هو الذي عناه بقوله السياق ، فإن أقرب ظاهر إىل ه

الظاهر ، لكن هذا خمالف لطريقته اليت جتعله يتعدى اآلية واآليتني والثالث حبثاً عن األوفق يف العطف 
 ، فإم )٢٦١١(واألنسب يف اجلمع بني املتعاطفني، وهذا هو الذي راعاه يف هذه اآلية مجاعة من املفسرين
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: املشركني املذكورين يف ذهن كل من يسمع هذه اآليات ، فقوله تعاىل لوا اإلتيان ها هنا من جع
 َونْشكُرلَّكُْم تلَع قُواْ اللّهلَّةٌ فَاتْم أَذأَنتْدرٍ وبِب اللّه كُمرصلَقَْد نو)يستدعي صورة املشركني )٢٦١٢ 

أجل تقوية املسلمني عليهم ، ولذلك حصر املفسرون  عليهم والذين نزلت املالئكة من الذين انتصروا
 ، وال خيلو )٢٦١٣(عودة الضمريين إما يف املشركني عامة أو يف أصحاب كُرز خاصة إذا اعترب هذا السبب

ووصف ذا لتأكيد ) ويأتوكم يف احلال(واملعىن ": هذا التوجيه من مجيل داللة ذكرها األلوسي إذ قال 
والتقريب ونظم إتيام بسرعة يف سلك شرطي اإلمداد ومداريه مع حتقق السرعة بزيادة التعيني ، 

  .)٢٦١٤(" إيذاناً بتحقق سرعة اإلمداد- سواء أسرعوا أو أبطأوا -اإلمداد ال حمالة 

  : ـ تقدير املعطوف عليه 

، ففي هوهذا فرع من الفروع املهمة على اجتهاد ابن عاشور يف تعيني املعطوف عليه ودقة حبثه عن
هذَا بالَغٌ لِّلناسِ ولينذَرواْ بِه وليْعلَمواْ أَنما هو إِلٌَه واحٌد وليذَّكَّر أُْولُواْ : تعاىل قوله 
فإن وجود الم "، ليس قبله ما يصلح أن يعطف عليه لينذَرواْ بِه : ، يالحظ أن قوله)٢٦١٥(اَأللْبابِ

   .)٢٦١٦("ه عطفاً على اخلرباجلر مع وجود واو العطف مانع من جعل

تفيد التعليل فينبغي أن يكون العطف على شيء مناسب         ) لينذروا(ولعله التفت هنا إىل أن الالم يف        
هذا بـالغ للنـاس   "هلا ومن مث اضطر إىل تقدير معطوف عليه يؤدي الداللة نفسها فكان التقدير عنده              

عطف على كـالم    "بقوله يف صدر كالمه      ، وهو الذي عناه      )٢٦١٧("ليستيقظوا من غفلتهم ولينذروا به    
   .)٢٦١٨("مقدر يدل عليه لفظ بالغ
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 وقد يصل اإلشكال عنده يف تقصيه للمعطوف عليه أال جيد ما يناسب اجلملة املعطوفة يف سـورة                  -
بأكملها فال مينعه ذلك من إعالن العجز عن التماسه ما دام مل جيد مناسبة جتمع بينه وبني هذا املعطوف                   

وما كَانَ لمْؤمنٍ ولَا مْؤمنة إِذَا قَضى اللَّه ورسولُه  رح الدالئل على ذلك قوله يف مجلة   ، ولعل من أص   
وجود واو العطف يف أول اجلملة يقتضي أا معطوفة على كالم نـزل             " فإنه يرى أن     )٢٦١٩(... أَْمرا  

انت اآلية فيها، وهو عطف مجلـة       قبلها من سورة أخرى مل نقف على تعيينه وال تعيني السورة اليت ك            
  .)٢٦٢٠("على مجلة ملناسبة بينهما

وإن كان مفسرنا مل يقف على تعيني الكالم املعطوف عليه هذه اجلملة فإن غريه من املفسرين أشار                 
إىل هذه العالقة اليت افتقدها ، إذ يلتمس البقاعي سبباً بينها وبني قول اهللا سبحانه وتعاىل يف أول السورة                   

 ابِ              النتي كْعضٍ فْم أَْولَى بِبهْعضامِ بأُْولُو الْأَْرحْم وهاتهأُم هاجأَْزوْن أَنفُِسهِْم وم نِنيْؤمبِيُّ أَْولَى بِالْم
   ف كوفًا كَانَ ذَلْعركُم مائيلُوا إِلَى أَْولفْعإِلَّا أَن ت اجِرِينهالْمو نِنيْؤمالْم نم ا   اللَّهـْسطُورـابِ متي الْك

)ا أال يكون ملؤمن وال مؤمنة ويل غري النيب                 )٢٦٢١إذ علم قطعاً أن من مقتضيا     ، "    فطوى ذلـك 
للعلم به ، واستدل على مضمون اآلية وما قبلها بقصة األحزاب ، وأتبعها نتيجة ذلك مما ذكر يف تأديب                

رميهم، حىت ختم سبحانه بالصفات العشر الـيت        ، وذيبهن ألجله، وتطهري أهل بيته وتك      األزواج له   
بدأها باإلسالم الذي ليس معه شيء من اإلباء ، وختمها بأن ذكر اهللا يكون ملء القلب والفم وهو داع          

وما (إىل مثل ذلك ألنه سبب اإلسالم ، عطف على مسبب آية الوالية ما يقتضيه كثرة الذكر من قوله                   
   .)٢٦٢٢(" ) ..كان

  

  :ـ تقدير املعطوف 

ومثة ظاهرة يف بعض أسلوب القرآن الكرمي يف الوصف خاصة ميكن أن تكون شبيهة عنده بتقـدير                 
املعطوف عليه ، وهي ما ميكن أن يسمى تقدير املعطوف ؛ فالقرآن الكرمي جيمع جمموعة مـن اجلمـل                   
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بالواو على أا أوصاف لشيء واحد ، وظاهر هذا أن هذه الصفات جمتمعة متثـل جممـوع صـفات                   
  : وصوف األول وهو املعطوف عليه ، ومثال ذلك امل

قَاتلُواْ الَّذين الَ يْؤمنونَ بِاللّه والَ بِالْيْومِ اآلخرِ والَ يحرمونَ ما حرم اللّه  :  قوله تعاىل -١
 يْعطُواْ الْجِْزيةَ عن يد وهْم صاغرونَ ورسولُه والَ يدينونَ دين الْحق من الَّذين أُوتواْ الْكتاب حتى

)وعلى هذا جرى أكثر ،فظاهرها أن املوصوف واحد وهم قوم مجعوا هذه الصفات )٢٦٢٣ 
 صفة ملوصوف "ال يدينون دين احلق "  يرى أن اجلملة األخرية وهي ابن عاشور لكن ، )٢٦٢٤(املفسرين

 ،باجلملتني األوليني عنده هم مشركوا العرب  فاملوصوف ،آخر غري املوصوف باجلملتني األوليني
   : فكأن التقدير عنده ،واملوصوف باجلملة األخرية هم اليهود والنصارى 

      : قاتلوا "

  ) وهم املشركون ( ـ الذين ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر وال حيرمون ما حرم اهللا ورسوله ١

وذلـك ألن   ) . وهم اليهود والنـصارى   (ا الكتاب   ـ والذين ال يدينون دين احلق من الذين أوتو        ٢
 ال يؤمنون باهللا وال باليوم اآلخر وال حيرمون شيئاً مما حرم اهللا ورسوله ألم ال شريعة هلـم                   "املشركني  

 وأما اليهود والنصارى فيؤمنون بـاهللا       ،فليس عندهم حالل وحرام وال يدينون دين احلق وهو اإلسالم         
   .)٢٦٢٥("حرم اهللا يف دينهم ولكنهم ال يدينون دين احلق وهو اإلسالمواليوم اآلخر وحيرمون ما 

 يف الصفة الثالثة وأا تقتضي إعادة االسم املوصول         ابن عاشور وواضح مما سبق أن هناك تقديراً يراه        
 ، )٢٦٢٦(" حرف العطف نائب عن العامل فهو مبرتلة إعادة االسم املوصول          " وإمنا حذف ألن     ،ضرورة  

 واعترب أن املفسرين قبله قـد       ، انفرد به دون سائر املفسرين       ابن عاشور ملفهوم من كالم    وهذا التقدير ا  
 مع أن هذا الفصل يف اعتبار       ، )٢٦٢٧(حتيروا يف تفسريها وتأولوها تأوالت وصفها بأا تكلف وتعسفات        

وصاً أن اآلية    فأما اعتبار السياق فظاهر وخص     ،وال من السياق  املأمور بقتاهلم ال حاجة إليه ال من الشرع         
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 ومشركو العرب خارجون    )٢٦٢٨(حتى يْعطُواْ الْجِْزيةَ عن يد وهْم صاغرونَ        ... :ذيلت بقوله تعاىل  
 وعند مالك واألوزاعي تؤخذ من كـل كـافر إال           ،على الصحيح من أقوال أهل العلم       عن هذا القيد    

 دجمه إىل فلم يحتج القرآن الكرميضع من  كما أن قتال املشركني منصوص عليه يف غري مو   ،  )٢٦٢٩(املرتد
أن املقصود األهم منها قتال أهل  " ذه الصورة اليت فيها هذا اللبس ، وهذا ما شعر به مفسرنا حني قرر               

الكتاب من النصارى كما علمت ولكنها أدجمت معهم املشركني لئال يتوهم أحد أن األمر بقتال أهـل                 
 وهذه علة ال تتناسب مع نسق اآليات        ، )٢٦٣٠("ركة قتال املشركني    الكتاب يقتضي التفرغ لقتاهلم ومتا    

.  

وأما اعتبار الشرع فهذه الصفات كلها تنطبق على أهل الكتاب الذين أمرت اآلية الكرمية بقتـاهلم                
وال موضع إلثبات أم يؤمنون باهللا واليوم اآلخر ، أو أم حيرمون ما حرم اهللا يف دينهم كما نسب ابن                    

 فاإلميان املنفي عنهم ليس جمرد التـصديق        )٢٦٣١(هذا ليخرجهم من االتصاف اتني الصفتني     عاشور هلم   
بوجود اهللا تعاىل كما فسره ، وإمنا هو اإلميان باصطالحه الشرعي ، وإال فاإلميان باملعىن اللغـوي قـد                   

ا عدم حترميهم   اتصف به كفار العرب أيضاً باتفاق املفسرين واللغويني وهو مذكور يف القرآن كثرياً، وأم             
ويف عنقي   أتيت النيب   ": عنه قال    ما حرم اهللا يف دينهم فثابت أيضاً من حديـث عدي بن حامت             

: قال )٢٦٣٢(اتخذُواْ أَْحبارهْم ورْهبانهْم أَْربابا من دون اللّه         : صليب من ذهب قال فسمعته يقول     
، أجل ولكن حيلون هلم ما حرم اهللا فيـستحلونه          : قال  . م  يا رسول اهللا إم مل يكونوا يعبدو      : قلت  

   .)٢٦٣٣("وحيرمون عليهم ما أحل اهللا فيحرمونه فتلك عبادم هلم 

 وعلى العكس من ذلك فينظر ابن عاشور إىل اجلمل املتعاطفة اليت يرى فيها وصفاً ملوصـوف                 -٢
الَّـذي    :  إبـراهيم    واحد مع تكرر اسم املوصول الذي يقتضي ظاهره تعدد املوصوف، فقول          
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مع أن  " تكرر اسم املوصول يف املواضع الثالثة        )٢٦٣٤(خلَقَنِي فَهو يْهدينِ والَّذي هو يطْعمنِي ويْسقنيِ        
 وقد تكررت هذه الظاهرة يف غري موضـع         )٢٦٣٥("مقتضى الظاهر أن تعطف الصلَتان على الصلة األوىل       

ن عاشور هذا التكرار مع أن املوصوف واحد إىل أسباب داللية ومعنوية            من كتاب اهللا تعاىل ، ويرجع اب      
  :يستخلصها حسب املوضع الذي تكرر فيه مثل 

لالهتمام بصاحب تلك الصالت    " االهتمام باملوصوف ، كما علَّل تكراره يف اآلية السابقة بأنه            -١
ن صالا، فـال تـذكر تبعـاً         لالهتمام بكل صلة م    " ، أو    )٢٦٣٦("الثالث ؛ ألا نعت عظيم هللا تعاىل      

   . )٢٦٣٧("بالعطف

 تأكيد وجود هذه الصفات كل بعينها كما علل التكرار يف الصفات املتعاطفة من صفات عباد                -٢
 ، وقد يعرب عن التأكيـد       )٢٦٣٨("لتأكيد أم يعرفون ذه الصلة    "الرمحن يف آخر سورة الفرقان ، وذلك        

 ملا يف اإلظهار يف مقام اإلضـمار مـن          " سورة املؤمنون    بزيادة التقرير كما يف صفات املفلحني يف أول       
   .)٢٦٣٩("زيادة تقرير للخرب يف ذهن السامع

الَّذين يوفُونَ بِعْهد اللّـه      :  عدم توهم ترتب احلكم على جمموع الصفات ، ففي قوله تعاىل             -٣
    يثَاقونَ الْمالَ يِنقُضو..)فع توهم أن عقىب الـدار ال        لد " جعل من أسباب إعادة اسم املوصول        )٢٦٤٠

 لإلشـارة إىل  " وتكرار املوصول يف صدر سورة املؤمنون  )٢٦٤١("تتحقق إال إذا مجعوا كل هذه الصفات      

            

אאW٧٨ J٧٩ 

אאF١٩L١٤٣E 

אא 

אאF١٨L٧٧E 

אאF١٩L٧٠E 

אאF١٨L١٠E 

אW٢٠ 

אאF١٣L١٢٦E 



٥١١ 

 يفلحون حىت جيمعوا بني مضامني الصالة       أن كل صفة من الصفات موجبة للفالح ، فال يتوهم أم ال           
   .)٢٦٤٢("كلها

ملختبئة وراء السياق القرآين ، وإن كان يف النفس وهذا يشهد مبحاولة ابن عاشور تلمح الدالالت ا
بعض شيء من التعليل الثالث فظاهر السياق يومئ بأن جمموع الصفات شرط لتحقق احلكم ، لكون 

  .بعض هذه الصفات واجبات شرعية وبعضها أصول يف اإلسالم كالصالة والزكاة 

  :ـ تقدير العامل يف العطف 

تعاطفني يف احلكم حسب داللة أداة العطف فإذا دلت األداة على األصل يف العطف هو جامع بني امل
اجلمع كان األصل يف العطف ا اجلمع بني املتعاطفني يف احلكم ، وإذا كانت خالف ذلك كاإلضراب 

احلكم ، وهذا يقتضي بالنسبة للواو مثالً توحد مثالً كان األصل بالعطف ا املخالفة بني املتعاطفني يف 
 ، فالعامل يف )٢٦٤٣(وكَره إِلَْيكُم الْكُفْر والْفُسوق والْعْصيانَ...املتعاطفني مثل العامل بني 

 يف عطف اجلمل مث خيف أكثر يف عطف القصص وخيف هذا القيد) كره (املتعاطفات واحد وهو 
مل من خالل فيكون هناك جمال الختالف العامل، ومن مث كثر عند النحاة واملفسرين تقدير بعض العوا

  :فهمهم ملا بني املتعاطفني من صلة 

وعادا :    فمن هذا عند ابن عاشور نظره يف العامل الذي نصب عاداً ومثود من قوله تعاىل -١
لِ وكَانوا وثَمود وقَد تبين لَكُم من مساكنِهِْم وزين لَهم الشْيطَانُ أَْعمالَهْم فَصدهْم عنِ السبِي

 رِينْبصْستم)تعتمد مجيعاً على مراعاة التعاطف فإنه ساق أوجهاً ثالثة )٢٦٤٤ :  

أن يكون العامل فعالً مقدراً يدل عليه السياق وتقديره وأهلكنا ، والذين قدروا نظروا إىل                : األول
  . إذ يدل على معىن اإلهالك  فَأَخذَْتهم الرْجفَةُ : قوله تعاىل 

    .)فَأَخذَْتهم الرْجفَةُ (: يف قوله تعاىل ) أخذ(أن يكون هو الفعل  : اينالث

  .فإذا كان التقدير األول ينظر إىل معىن الفعل فالثاين ينظر إىل لفظه 

            

אאF١٨L١٠E 

אאW٧ 

אW٣٨ 



٥١٢ 

 وعـزاه    ، )٢٦٤٥(ولَقَْد فَتنا الَّذين من قَْبلهِْم       : يف قوله تعاىل  ) فنت(ون هو الفعل    أن يك  : الثالث
بعيـد، لطـول بعـد      "ي ، فكأن عاداً ومثود معطوفان على االسم املوصول ، إال أنه الحظ أنه               للكسائ

   .)٢٦٤٦("املعطوف عليه

كما هو ظاهر ومقدر يف كـثري مـن         "وعرض توجيهاً رابعاً وهو أن يكون العامل تقديره واذكر          
مكان التقدير مـع     ، والظن أن هذا الوجه ال يهتم كثرياً بالسياق ، فكأنه فصل وإ             )٢٦٤٧("قصص القرآن 

  .االهتمام بالسياق أوىل 

: يفسره قوله   ) وأخذنا(تقديره  "مث يعرض الوجه الذي يراه ويعده األظهر وهو أن يكون العامل فعالً             
   ا بِذَنبِهذْنفَكُلًّا أَخ )ن أن  ) أخذنا (اسم يعم املذكورين فلما جاء منتصباً بـ ) كالً(، ألن   )٢٦٤٨تعـي

وعاداً ومثـود   : هو الرابط وأصل نسج الكالم    ) كالً  (له ، وتنوين العوض الذي حلق       ما قبله منصوب مبث   
، وهذا واهللا أعلم هو أفضل ما حيمل عليه التقدير،          )٢٦٤٩("كلهم أخذنا بذنبه  ... اخل  ..وقارون وفرعون   

 وهو األليق بتماسك األسلوب القرآين يف اآليات الثالث ، ونضيف إىل استدالل ابن عاشور أن أنـواع                
، تنطبق على هؤالء األقوام     )كالً أخذنا بذنبه  (: العذاب اليت ذكرت يف آخر اآلية الثالثة وفُُسر ا قوله           

فَمْنهم مْن أَْرسلْنا علَْيه حاصبا ومْنهم مـْن أَخذَْتـه           : ابتداًء من عاد إىل قوم فرعون وهو قوله تعاىل        
   فْنسْن خم مْنهمةُ وْيحا       الصقْنْن أَغْرم مْنهمو الْأَْرض ا بِه)فعاد أرسلت عليهم الريح احلاصـب       )٢٦٥٠ 

 السموم اليت اقتلعت البيوت واألشجار ، ومثود أخذم الصيحة ، وفرعون أغــرق ، وقـارون                 وهي
  .خسفت به األرض، فدل ذلك على شدة التماسك بني صدر هذه اآليات وعجـزها

د آثر توحيد العامل يف اآلية السابقة وعزف عن تقدير عامل آخر حمافظة  وإذا كان ابن عاشور ق-٢
على التضام بني معاين القرآن الكرمي ، فإنه يلجأ أحياناً إىل تقدير عامل مع أن السياق ال حيتمله من 

            

אW٣ 
אאF٢٠L٢٤٨E 

אא 

אW٤٠ 
אאF٢٠L٢٤٨E 

אW٤٠ 



٥١٣ 

 داللة العامل املوجود ، وأا الحيث النظرة األوىل ، والذي يلجؤه إىل تقدير عامل آخر هو نظره إىل 
يْوم يْغشاهم الْعذَاب من فَْوقهِْم ومن تْحت  :تصلح ألن جيتمع عليها املتعاطفان، ففي قوله تعاىل 

عامالً يف املتعاطفني ، وذلك ألن داللته عنده ال )  يْغشاهم ( يرفض أن يكون الفعل )٢٦٥١(..أَْرجلهِْم 
 ألن الغشيان هو التغطية "من حتت أرجلهم ، : ة تصلح إال للفوقية فال يصح أن تعمل مع وجود مجل

 لذلك يضطر إىل تقدير عامل من الفعل نفسه عن طريق التضمن ، فيقدر يف هذه )٢٦٥٢("فتقتضي العلو
 ، وهذا التقدير يسلّم البن عاشور ـ لكي )٢٦٥٣("تضمني فعل يغشاهم معىن يصيبهم أو يأخذهم" اآلية 

حمددة يف التغطية ) يغشى(ى للمتعاطفني ـ لو كانت داللة الفعل تتوحد الداللة فيمكن للعامل أن يتعد
الفوقية ، لكن داللة هذا الفعل من خالل التعابري العربية الصحيحة ال تتوقف عند جمرد التغطية الفوقية ، 

غشيه الناس : وإمنا تعطي معىن الستر سواء من فوق الشيء أو من حواليه ، وهلذا املعىن شواهد منها 
"  ويف احلديث )٢٦٥٥( ، وقيل للقيامة غاشية ألا جتلَّل اخللق ، فتعمهم)٢٦٥٤("دمحوا عليه وكثرواأي از"

 ، أي يدخل فيها ، )٢٦٥٧(ما مل تغش الكبائر:  أي يتردد علينا ، وقوله )٢٦٥٦("فالن يغشانا يف مساجدنا 
: أن يفهم قوله تعاىلفهذه معان خرج ا الغشيان عن معىن الفوقية ، وإمنا دل على معىن اإلحاطة وميكن 

  ِْوٌج كَالظُّلَلم مهيغَش)على مثل هذا املعىن من ٢٦٥٩)غشيتهم الرمحة( وكذلك حديث )٢٦٥٨ 
            

אW٥٥ 

אאF٢١L٢٠E 

אא 
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٥١٤ 

 فهذه قرينة من فَْوقهِْم ومن تْحت أَْرجلهِْم  اإلحاطة والستر من كل اجلوانب، فإذا ذكر يف اآلية 
لستر إال أنه تبقى بقية وهي أن الرجل اجتهد يف تبين ألن يكون الغشيان ههنا مبعىن اللف واإلحاطة وا

موضع الداللة يف الفعـل ، ومحل عليه تقديره للعامل ، فإن كان مصيباً فله أجران وإن كان خمطئاً فله 
  .أجر 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ïãbrÛa@szj½a@ @



٥١٥ 

א 

رآن الكرمي خاصة ، فقد تنوعـت       أما االستثناء فهو باب له أمهيته يف التراث اللغوي عامة ، ويف الق            
مباحثه يف علمي النحو والبالغة لتعدد أمناطه وألثر دالالته يف الكشف عن مرامي الكالم خصوصاً كالم                

خالل هذه األمناط ، ويكفي أن نسوق دلـيالً  اهللا العزيز ، وعلى األخص األحكام الفقهية املستنبطة من       
مونَ الْمْحصنات ثُم لَْم يأْتوا بِأَْربعة شهداء فَاْجلدوهْم ثَمـانِني           والَّذين يرْ  :قوله تعاىل   . على ذلك   

جلْدةً ولَا تقْبلُوا لَهْم شهادةً أَبدا وأُْولَئك هم الْفَاسقُونَ إِلَّا الَّذين تابوا من بْعد ذَلك وأَْصلَحوا فَـإِنَّ                  
  حغَفُوٌر ر يٌم  اللَّه)على فهم مساق االستثناء يف اآلية يتحدد حكم قبول شـهادة احملـدود               فبناءً )٢٦٦٠ 

بالقذف، ومن اجللي أن اآلية كانت مثار حبث طويل من العلماء ينصب أساساً على حتديد املستثىن منه                 
  : يف اآلية ؛ إذ أن االستثناء تقدمته مجلٌ ثالث 

  ) .فَاْجلدوهْم  (:األوىل 

  ) .َلَا تقْبلُوا لَهْم شهادةً أَبدا  (:والثانية 

  ) .أُْولَئك هم الْفَاسقُونَ  (:والثالثة 

 -فمن أرجع االستثناء إىل اجلملة األخرية وحدها ذهب إىل أن احملدود يف القذف ال تقبل شـهادته                  
ؤالء هـم احلنفيـة      ألن االستثناء من احلكم بالفسق وليس من النهي عن قبول التوبة ، وه             -ولو تاب   

وكثري من التابعني ، ومن ذهب إىل أن االستثناء يرجع إىل اجلمل السابقة كلها أجاز قبول شـهادته إذا                   
   .)٢٦٦١(تاب وهو مذهب اجلمهور

ومن هنا تتضح أمهية دراسة االستثناء يف فهم مرامي الكتاب العزيز ، فلذلك انتثرت مباحثه يف كتب          
 )٢٦٦٢(فيها يف كتاب اهللا تعاىل ، ومل يكن ابن عاشور بعيداً عن هذا االهتمامالتفسري يف املواطن اليت ذُكر    

، فقد توقف عند أساليب االستثناء يف القرآن الكرمي وعاجلها حبسه اللغوي الدقيق والذي ميكـن مـن                  
  :خالله أن خنلص إىل املطالب التالية 

            

אW٤ J٥ 

אאאF١٢L١٦٠E 

אאאF١٨L١٥٩ J١٦٠E 



٥١٦ 

  .حده وأنواعه  : األول

  .دالالته املختلفة  : الثاين

  . بعض قضاياه كاحلذف والتقدير  :الثالث

وكأننا من خالل هذه املطالب منر على معظم قضاياه اليت تعرض هلا النحاة ، لكن من منطلق داليل                  
  .يأخذ من نظم اجلملة النحوي زاده يف طريق الداللة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٥١٧ 
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éÇaìãcë@ê†y  
  

ء من حيث هو ، ألن هذا ليس مهمة املفسر وإمنا       من البدهي أال يتعرض ابن عاشور ملصطلح االستثنا       
هو مهمة النحوي ، إال أنه ينبغي أن يكون واضحاً يف ذهن املفسر معناه، وقد أشار ابن عاشور إىل حد                    

لَـْم يكُـن مـن       االستثناء يف بعض املواضع تعليالً حلكم سابق وصل إليه ، فهو حني يرى أن مجلة                
يناجِدالس )دلل على ذلك بقوله         حالٌ مؤ  )٢٦٦٣ألن االستثناء يقتضي ثبوت    : " كدة ملضمون عاملها ي

 فكانـت احلـال       لَْم يكُن من الساجِدين    نقيض حكم املستثىن منه للمستثىن ، وهو عني مدلول          
   .)٢٦٦٤("تأكيداً 

ه النحاة بأنه   فهو يعرف االستثناء حبد االقتضاء ، فهو قريب من تعريف النحاة والبالغيني ، إذ يعرف              
ـ " ، وهو عني ما ذكـره      )٢٦٦٥("أو إحدى أخواا ملا كان داخالً أو مرتالً مرتلة الداخل           ) إال(اإلخراج ب

كالم ذو صيغ حمصورة يدل على أن املذكور فيـه مل يـرد بـالقول األول                " القاضي أبو يعلى من أنه      
")٢٦٦٦(.  

 هلا من األحوال واألزمنة والبقـاع       إخراج بعض اجلملة أو ما يعرض     "فهم متفقون على عموم داللة      
ثبوت نقيض حكم املـستثىن منـه       " ، وهو ما عرب عنه ابن عاشور آنفاً بـ           )٢٦٦٧("واحملال واألسباب   

  ".للمستثىن 
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אאF٨L١L٣٩E 
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٥١٨ 

وصور إخراج املستثىن من حكم املستثىن منه متعددة ، إما من حيث نوع املستثىن منه الذي خـرج                  
  : ية اليت مت ا الفصل بني احلكمني أو الداللتني منه املستثىن ، أو من حيث الطريقة السياق

 JאW 

حاول تعريف القرايف أن حيصر الدالالت اليت يشتمل عليها املستثىن منه واليت تنقص بوجود االستثناء               
عشرة أنواع  ، وهو يف كتابه يعد أول من حاول حصر هذه الدالالت من الناحية التطبيقية أيضاً فأبلغها                 

 ، وقد ذكر ابن عاشور ما احتملتـه         )٥٥٩: ٤٨٥(، أفرد هلا عشرة أبواب يف كتابه االستغنـــاء           
األساليب القرآنية من هذه األنواع مستفيداً بذكر النوع يف بيان داللته اليت تعني علـى فهـم املقـصد       

 من أفراد ، واالستثناء من األزمان       القرآين ، فذكر منها االستثناء من الذوات ، وهو يسميه أيضاً استثناء           
  .ويسميها أيضاً أوقاتاً ، واالستثناء من احلاالت أو األحوال ، واالستثناء من العلل اليت هي األسباب 

 إذ يـرى أن     )٢٦٦٨( ليْعبـدون    نس إِال إلوما خلَقْت الْجِن وا   :فمن هذا األخري ذكر قوله تعاىل     
 ، وهو   )٢٦٦٩("لقتهم لعلة إال علة عبادم إياي     أي ما خ  "لة أو علل حمذوفة     املستثىن ها هنا مستثىن من ع     

 ما أُرِيد مْنهم من رْزقٍ وما أُرِيـد أَن يطْعمـون           :يستأنس هلذا مبعىن مجلة البيان ، وهي قوله تعاىل          
)ملة املـستثناة     مع وجود الالم يف اجل     - فهو يلمح يف داللة هذه اجلملة على العلِّية والتسبب           )٢٦٧٠- 

وجهاً البد أن يكون مشتركاً بني املستثىن منه واملستثىن وهو العلة ، ويف باب االستثناء مـن األحـوال                   
استثناء من عمـوم      )٢٦٧١(... إِالَّ أَن تكُونَ تجارةً حاضرةً تديرونها بْينكُْم         ...: جيعل قوله تعاىل    

  . )٢٦٧٢("اً أو كبرياً صغري: األحوال أو األكوان يف قوله 

وكأن استثناء التجارة من هذه األحوال للدين إشارة إىل شدة شبهها به لتحصيل رأس ماهلا مؤخراً ،            
إال كون جتـارة حاضـرة      "إال أنه مل يلفت إىل هذا امللمح ورجح أن يكون االستثناء منقطعاً والتقدير              

            

אאW٥٦ 

אאF٢٧L٢٥E 

אאW٥٧ 

אW٢٨٢ 

אאF٣L١١٥E 



٥١٩ 

للداللة على االستدراك ،    ) لكن كون (نقطع هو    ولعل ذلك سهو منه ألن التقدير يف االستثناء امل         )٢٦٧٣("
 وإن كان اختـار أن      -وهو ما يصرح به يف مواضع أخرى ، وقد نص عليه األلوسي يف هذا املوضـع                

   .-)٢٦٧٤(يكون االستثناء من األوقات ال من األحوال

 النفْس َألمارةٌ بِالسُّوِء    وما أُبرئ نفِْسي إِنَّ    : واالستثناء من األوقات جند مثاالً له عند قوله تعاىل          
، وقد عرض الزخمشري    )ما رحم ربي  ( فاملستثىن هنا هو     )٢٦٧٥(إِالَّ ما رحم ربي إِنَّ ربي غَفُوٌر رحيٌم         

  : أوجهاً ثالثة يف املستثىن 

، )٢٦٧٦("املالئكة  إال البعض الذي رمحه ريب بالعصمة ك      "وهو الذي يظهر أنه تبناه أن معناه         : األول
موصولة ، واالستثناء من ذوات أي أن النفس أمارةٌ كلَّ صـاحب هلـا              ) ما(ومقتضى ذلك أن تكون     
  .بالسوء إال هؤالء البعض

أي إال وقت رمحة ريب ، يعين أا أمارة  بالسوء يف كـل وقـت                " للزمان  ) ما(أن تكون    : والثاين
  .)٢٦٧٧("وأوان إال وقت العصمة 

أي ولكن رمحة   "مصدرية ، وحينئذ يكون املصدر مستثىن استثناًء منقطعاً         ) ما (أن تكون  : والثالث
ريب هي اليت تصرف اإلساءة ، ومييل ابن عاشور إىل الوجه الثاين الذي أجازه الزخمشري دون أن خيتاره                  

عـث  استثناء من عموم األزمان ، أي أزمان وقوع السوء، بناًء على أن أمر النفس بـه يب           " ، فاالستثناء   
   . )٢٦٧٨("على ارتكابه يف كل األوقات ، إال وقت رمحة اهللا عبده

أما االستثناء من الذوات فهو األصل يف االستثناء ، وإن كان ابن عاشور قد توسع يف رد االسـتثناء                   
إىل غري الذوات كاألحوال واألوقات واألسباب ، إال أنه يف بعض األحيان جيد السياق مـضطراً إىل أن                  

 إىل غريها ، كما يف قوله تعـاىل          منه ذاتاً ، ألن داللة االستثناء ال تساعده على اجلواز            يكون املستثىن 

            

אא 

אאF٣L٨٢E 
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אא 
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إذ يرى   ، )٢٦٧٩( ..وإِن اْستنصروكُْم في الدينِ فَعلَْيكُم النْصر إِالَّ علَى قَْومٍ بْينكُْم وبْينهم ميثَاقٌ           ...
:  فكأن التقدير على توجيه ابن عاشور هنا          ، )٢٦٨٠("هو املنصور عليه  ق النصر ، و   لِّعتاستثناء من م  " أا  

  .فانصروهم على كل قوم إال على قوم بينكم وبينهم ميثاق

 JאאאאאW 

 الذي مت وكما تنوعت أنواع االستثناء باعتبار نوع املستثىن منه كما سبق ، فقد كان العتبار السياق           
به االستثناء مدخل يف تنوع أنواعه أيضاً ، ولعل أهم نوعني جامعني يف هذا الباب مها االستثناء املتصل                  

  .واالستثناء املنقطع 

  : االستثناء املتصل -١

 ، وهو حمق يف ذلك ألنه األصل يف هـذا    )٢٦٨١(ويسميه ابن عاشور يف بعض األحيان استثناء حقيقياً       
جاء القوم إال زيداً ، واضح فيه أن زيداً مخرج مما دخل            : قة هذا الباب ، فقولنا      حقي"الباب ، فهو ميثل     

وذلك لعدم جلوء النحويني فيه إىل التأويل أو التقدير أو احلمل على ااز يف حـال                " ،   )٢٦٨٢("فيه القوم 
 آل لوط مـن     ابن عاشور استثناء  ، ومن األمثلة عليه عند      )٢٦٨٣("إخراج املستثىن مما دخل فيه املستثىن منه      

حقيقـي ألن   " فهو عنده    )٢٦٨٤(إِنا أَْرسلْنا علَْيهِْم حاصبا إِلَّا آلَ لُوط نجْيناهم بِسحرٍ           :قوله تعاىل   
  .)٢٦٨٥("آل لوط من مجلة قومه
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وهو يشري أحياناً يف هذا االستثناء إىل حتديد املستثىن منه ملا يف هذا التحديد من إعانة على فهم داللة                   
يف صدر سورة التوبة يـرى أن املـستثىن منـه يتمثـل يف              ) الَّذين عاهدتُّم   (االستثناء ، ففي استثناء     

   )٢٦٨٦(....أَنَّ اللّه برِيٌء من الْمْشرِكني...  :  يف قوله) املشركني(

 ، مؤيداً هذا التعـيني    )٢٦٨٨( ")٢٦٨٧( وبشرِ الَّذين كَفَرواْ بِعذَابٍ أَليمٍ     : يف قوله   ) الذين كفروا (و
شأن االستثناء إذا أورد عقب مجل أن يرجع إىل ما حتتويه مجيعها مما يصلح لـذلك                " مؤداها أن    بقاعدة
   .)٢٦٨٩("االستثناء

عذاب القتل واألسر والسيب ويفء     "ومن الواضح من قراءة تفسريه لآلية أنه يفسر العذاب األليم بأنه            
لذين كفروا دون عذاب اآلخرة ، ومن مث فرق بني املشركني والذين             ، فهو خيصه بقتال ا     )٢٦٩٠("األموال

كفروا ، وهي تفرقة ليس على أساس العني وإمنا على أساس احلكم املنوط بكل لفظ منهما يف اآليـة ،                    
هو ) الذين كفروا (هو الرباءة من اهللا ورسوله ، واحلكم املنوط بلفظ          ) املشركني(فاحلكم املنوط بلفظ    

قتال على حد تفسري ابن عاشور ، مع توحد العني ، إذ أن املشركني هم عينهم الذين كفروا ،      اإلنذار بال 
هو استثناء هلؤالء من حكم نقض العهد ومن حكم اإلنـذار بالقتـال             "ولذلك خيلص إىل أن االستثناء      

عـدم  ، واملتأمل يالحظ أن هذين احلكمني مها يف احلقيقة حكم واحد وهو             )٢٦٩١("املترتب على النقض  
  .قتاهلم، ألن نقض العهد ليس له الزم إال القتال 

   : )٢٦٩٢( االستثناء املنقطع-٢
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وأصل املنقطع ما ال تتصل فيه داللة املستثىن بداللة املستثىن منه ، ومن مث عرب عنه أوائـل النحـاة                    
بأنـه   وحده متأخروهم    )٢٦٩٤("ليس من أول الكالم   " أو   )٢٦٩٣("إن اآلخر ليس من نوع األول     : "بقوهلم  

، ولعل قول ابن عاشور يف معىن كونه        )٢٦٩٥("عبارة عن أن حتكم على غري جنس ما حكمت عليه أوالً          "
 ، يؤول إىل هذا احلد مع التفاتـه إىل الداللـة ،     )٢٦٩٦("أنه منقطع عن مدلول االسم الذي قبله      "منقطعاً  

قُـل  ... : قوله تعاىل القرىب من األجـر يف وهو يسميه بذلك صراحة ، إذ يقول يف استثناء املودة يف         
لَّا أَْسأَلُكُْم علَْيه أَْجرا إِلَّا الْمودةَ في الْقُْربى ومن يقْترِْف حسنةً نزِْد لَه فيها حْسنا إِنَّ اللَّـه غَفُـوٌر                    

القرآن ،  املودة ألجل القرابة ليست من اجلزاء على تبليغ الدعوة ب واالستثناء منقطع ألن   ")٢٦٩٧( شكُوٌر
   .)٢٦٩٨("ولكنها مما تقتضيه املروءة، فليس استثناؤها من عموم األجر املنفي استثناء حقيقياً

وواضح أنه جيعل االستثناء املنقطع يف مقابلة االستثناء احلقيقي ، وكأنه يلْمح إىل أن فيه نوع جماز ،                  
عىن االستدراك كصنيع النحاة ، فهـو       وهو الذي رمبا طرقناه يف دراستنا لداللة االستثناء ، وهو جيعله مب           

ألن اللمم ليس من كبـائر اإلمث وال مـن          "يعد استثناء اللمم من كبائر اإلمث والفواحش استثناء منقطعاً          
 ، وهو يتفق يف معىن االستدراك مع النحاة املتقدمني الذين           )٢٦٩٩("الفواحش ، فاالستثناء مبعىن االستدراك    

لنبين خروجه  ) لكن(وإمنا فسرناه بـ    : " الستدراك كما قال األخفش     فسروا هذا النوع من االستثناء با     
   .)٢٧٠٠("وجدت الكالم منقطعاً من أوله) لكن(من األول ؛ أال ترى أنك إذا ذكرت 
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ليت تـصنعها األداة    واالستثناء ما دام أسلوباً عربياً تربط بني أجزائه روابط معنوية تتمثل يف العالقة ا             
ما دام االستثناء أسلوباً عربياً ذه الصورة فمن لوازم ذلك أن تكون            : بني املستثىن واملستثىن منه ، نقول       

  .له داللة أو دالالت حبسب تنوع أنواعه واختالف ضروبه 

אאW 

إال على داللة القصر ، وإذا كان النحو قد         وإذا كان البحث البالغي مل يركز من دالالت االستثناء          
أضاف داللة يف االستثناء املنقطع هي داللة االستدراك إال أنه مل يكشف عن عمقها وإمنا اكتفى مبجرد                 
تسميتها ، فنحن نلتقي عند ابن عاشور بدالالت يكشفها من خالل تعامله مع األمناط املختلفة ألسلوب                

الستثناء مطلقاً وبعضها دالالت ترجع إىل سياق االستثناء ، وبعضها ما           االستثناء ؛ بعضها داللة عامة ل     
  .هو يرجع إىل املستثىن أو إىل املستثىن منه 

ويف تفريع ابن عاشور هلذه الدالالت يظهر كُمون البحث عن قضايا الداللة يف شخصيته العلميـة                
  :اقتربنا منه فيما يلي والتنقيب عن املرامي القريبة والبعيدة للكالم ، وهو الذي رمبا 

  : الداللة العامة لالستثناء -١



٥٢٤ 

يالحظ الدارس لالستثناء أن له داللة عامة أولية تندرج حتتها أصول هذا األسلوب ، وترجع إليهـا                 
   .)٢٧٠١(فروعه هي داللة إخراج جنس ما بعدها عن حكم جنس ما قبلها

رى أا عالمة عليها ، فاالستثناء عنده       ويضيف ابن عاشور إىل مفهوم هذه الداللة ميزة متعلقة ا ي          
كالم مستقل ال حيتاج إىل زيادة تصريح بانتفاء احلكم املستثىن منه عن املستثىن يف استعمال العرب عند                 "

 ، ويفهم منه أن هناك خاصية لداللة االستثناء ، وهي أا داللة قائمـة بـذاا ال           )٢٧٠٢("مجهور العلماء 
ها ، ولذلك فاجلملة اليت بعد االستثناء يسميها ابن عاشور مؤكـدة أو             حتتاج إىل ما يفسرها أو يوضح     

  . معللة 

إِالَّ الَّذين تابواْ مـن   :وهو يستدل ذه القاعدة على فروع داللية مهمة ، فاالستثناء يف قوله تعاىل   
 احلكمني الـسابقني ومهـا       هو راجع على   )٢٧٠٣(قَْبلِ أَن تقْدرواْ علَْيهِْم فَاْعلَمواْ أَنَّ اللّه غَفُوٌر رحيمٌ        

ومل ينقل خالف عن العلمـاء يف       "خزي الدنيا وعذاب اآلخرة ، وعموماً فهذا مذهب عامة أهل العلم            
اْعلَمواْ أَنَّ   :  ، إال أن ابن عاشور يؤكده بدفع اشتباه قد يطرأ من عالقة قوله تعاىل                )٢٧٠٤("هذا احلكم 

إِالَّ الَّذين تابواْ من قَْبلِ أَن تقْـدرواْ         :ستثناء ، فقد يتصور أن قوله تعاىل         ذا اال  اللّه غَفُوٌر رحيمٌ  
 دالٌ على أن العقوبة املنفية باالستثناء هي عقوبة اآلخـرة فقـط             علَْيهِْم فَاْعلَمواْ أَنَّ اللّه غَفُوٌر رحيمٌ     

ابقة على أنه ال عالقة بني هذه اجلملة األخـرية    ، فهو يستدل بالقاعدة الس    ) فإن اهللا غفور رحيم   (بقرينة  
تذكري بعد متام الكالم ودفع لعجب من يتعجب من سـقوط العقـاب             "وبني أصل االستثناء، وإمنا هي      

   .)٢٧٠٥("عليه
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، فـسياق   كان لسياق االستثناء وفهم املراد منه عموماً أثره يف التوجيه الداليل عند ابن عاشور             -٢
 إنفاق اخلبيـث     يف أثناء النهي عن    )٢٧٠٦(لَْستم بِآخذيه إِالَّ أَن تْغمضواْ فيه       و  :النفي يف قوله تعاىل   

  : يلقي بظالله الداللية على داللة االستثناء نفسه ؛ فقد وجه ابن عاشور النفي أحد توجيهني

 حلـال   أن يكون الكالم إخباراً يعين على هيئته من النفي احلقيقي ، وغايته أن يكون وصفاً               : األول
 ، ولعله يقصد أنه تقييد بالصفة أو        )٢٧٠٧("تقييد للنفي "هؤالء اآلخذين وهنا تكون داللة االستثناء داللة        

باحلال ، فهذه احلالة الوحيدة اليت يأخذون ا هذا اخلبيث ويكتسبونه وهي حالة التغاضي عما فيه مـن                  
  .الفساد أو الشبهات 

وال : (ون الكالم إنشاًء جاء على صورة اخلـرب والتقـدير         أن يعطى النفي داللة النهي فيك      : الثاين
، وحينئذ تتغري داللة املستثىن بتغري داللة النفي ، فتتحول إىل داللة جمازية أيضاً ، ويكون املعىن                 ) تأخذوه  

ياً عن األخذ مطلقاً وحتريج منه ، ملا يف أخذه من اإلغماض عما فيه من العيوب ، مث تكون سياقة هذا                     
ال تأخذوه إال إذا أردمت ألنفسكم أن تتعاموا عن         :  بطريقة االستثناء كماً مبن يأخذه كأن التقدير         املعىن

   .)٢٧٠٨("فهو من تأكيد الشيء مبا يشبه ضده: " معايبه ، وهذه الداللة عرب عنها بقوله 

املعروف  وكذلك تتحدد داللة االستثناء يف بعض األحيان على أساس حتديد املستثىن منه ، فمن                -٣
أن االستثناء املنقطع يدل على االستدراك ، وليس على اإلخراج الذي يدل عليه االسـتثناء املتـصل ،                  
وحتديد إحدى هاتني الداللتني فرع على حتديد املستثىن منه حبيث يعرف هل املستثىن جزٌء منـه أم ال ؟                   

مرياً ميكن أن يعود على مـذكور       وهذا أمر واضح يف معظم الكالم ، إال أنه حني يكون املستثىن منه ض             
متقدم عليه ، فإن حتديد هذا املعىن متوقف على مقدار احتمالية عوده على أحد املذكورين حني التعدد ،                

ولَقَْد صدق علَْيهِْم إِْبليس ظَنه فَاتبعوه إِلَّا فَرِيقًا مـن           : عند قوله تعاىل    ومن هنا يتوقف ابن عاشور      
  : فيها احتمالني  فريى)٢٧٠٩( منِنيالْمْؤ

  . احتمال االتصال يف حالة عود ضمري الرفع على املشركني فتكون داللة االستثناء هاهنا إخراجاً -
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אאאF٣L٥٨E 

אאF٣L٥٨E 
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٥٢٦ 

 واحتمال االنقطاع يف حالة عود هذا الضمري على أهل سبأ فتكون داللة االستثناء داللة استدراك                -
.  

عاشور إىل وضع االحتمالني على الرغم من أن أقـرب          وقد يتساءل املرء عن السبب الذي أدى ابن         
مذكور للضمري هو أهل سبأ وأن املشركني قد ذكروا يف أول السورة وجـاءت بعـدهم قـصة داود                   

  :وأحسب أن هذا االحتمال مل يأت من فراغ وإمنا دفعه إليه أمران . وسليمان وسبأ 

اقة هذه القصص ما هي إال معان معترضة        أنه اعترب أن الكالم أصالً على املشركني وأن سي         : األول
للتمثيل ألحوال األمم من قبلهم بدليل أنه عاد بعد هذه اآلية مباشرة إىل احلديث عن مـشركي مكـة                   

 فهناك من التالحم املعنوي بني أول       )٢٧١٠( ..قُلِ اْدعوا الَّذين زعْمتم من دون اللَّه       : صراحة فقال   
  .ا يرشح هذا االحتمال السورة وبني هذا املوضع م

أن أهل سبأ ال يعرف أنه كان فيهم مؤمنون مل يتبعوا إبليس خبالف أهل مكة الذين كـان                   : الثاين
 ، وقد أشار إىل هذا الطاهر ابن عاشور بقوله عـن            خيرج منهم يف كل فترة فريق يتبعون دين النيب          

   .)٢٧١١("إن كان فيهم مؤمنون"أهل سبأ 

يف غري موضع الضمري الذي أشرنا إليه آنفاً فإن هيئـة املـستثىن يف بعـض        وقد يأيت هذا االحتمال     
 )٢٧١٢(إِالَّ أَن يأْتني بِفَاحشة مُّبينـة        : األحيان تسمح باحتمالية داللة املستثىن منه يف مثل قوله تعاىل         

 ، فاملستثىن هنا مصدر مؤول ، وهو        )٢٧١٣(والَ تْعضلُوهن لتذْهبواْ بِبْعضِ ما آتْيتموهن      استثناًء من   
أكثر احتمالية من الصريح من ناحية ارتباطه مبا قبله ، ومن مث قطع ابن عاشور بأن إتيان بفاحشة مبينة                   

 ، وعلى ذلك يكـون      )٢٧١٤("بعضاً مما قبل االستثناء ال من العضل وال من اإلذهاب ببعض املهر           " ليس  
ألن عمــوم   " تقدير األحوال اليت تسمح ا صورة املصدر املؤول ؛           احتمال اتصال االستثناء بناًء على    
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٥٢٧ 

 )٢٧١٥("األفراد يستلزم عموم األحوال ، أي إال حال اإلتيان بفاحشة فيجوز إذهابكم ببعض ما آتيتموهن              
لكـن  : يف معىن االسـتدراك أي      "، وعليه أيضاً جيوز احتمال انقطاع االستثناء متسكاً باملصدر فيصبح           

  .)٢٧١٦("شة يحل لكم أن تذهبوا ببعض ما آتيتموهنإتيان بفاح

  :داللة االستدراك يف االستثناء املنقطع 

لقد التفت النحاة قدمياً إىل هذه الداللة ، ولعلها الداللة الوحيدة اليت لفتت نظر النحاة من دالالت                  
)  لكن(نده يف معىن    املنقطعة واملتصلة فهي جتيء ع    ) إال( ، فقد جعلها األخفش فارقاً بني        )٢٧١٧(االستثناء

، وهذا هو مذهب البصريني يف      )٢٧١٨("وإذا عرفت أا يف معىن لكن فينبغي أن تعرف خروجها من أوله           "
هنا بنوع مـن التـشابه      ) إال(بديالً لـ   ) لكن(كما نقله ابن السراج حماوالً تعليل جعلهم        ) إال(تأويل  

بعد النفي ، فأنت توجب ا للثـاين مـا          لالستدراك  ) لكن(ألن  ) لكن) (إال(وإمنا ضارعت   "بينهما ،   
   .)٢٧١٩("نفيت عن األول ، فمن ها هنا تشاا

يف ) إال(وهذه الداللة واضحة يف كالم ابن عاشور على مواضع االستثناء املنقطع ، فهو يصرح بأن                
املخففة النون اليت هي لالستدراك ، وما بعدها كالم مستأنـف ، وذلـك             ) لكن(مبعىن  " هذه املواضع   

ليس من جنس املستثىن منه كان االستثناء       ) إال(ن استعماالت االستثناء املنقطع ، فإنه إذا كان ما بعد           م
املثقلة يف حالة كون املستثىن مفردا ترجيحـاً للغـة          ) لكن(، إال أنه مييل إىل تقدير معىن        )٢٧٢٠("منقطعاً

والواضـح أن   .  املستثىن مجلـة     املخففة يف حالة كون   ) لكن(احلجازيني اليت اختارها سيبويه ، وتقدير       
  .الفرق بينهما إعرايب مع احتاد الداللة يف كلتا احلالتني وهي االستدراك 
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٥٢٨ 

إِال عبـاد اللَّـه     * وما تْجزْونَ إِلَّا ما كُنتْم تْعملُـونَ        : ويف كالمه على االستثناء يف قوله تعاىل        
نيْخلَصالْم)دراك مناقشاً قول بعض العلماء يف هذه الداللـة ، إذ            عاشور داللة االست    يوضح ابن  )٢٧٢١

حال عباد اهللا املخلصني تام الـضدية       "، وذلك أن    )٢٧٢٢("االستدراك تعقيب الكالم مبا يضاده    "يرى أن   
 ، فحال الذين ظلموا هو أم يف العذاب مشتركون ، ولذلك جاء مـا بعـد                 )٢٧٢٣("حلال الذين ظلموا  

ال متمثلة يف حال عباد اهللا املخلصني ، ولو أن القرآن الكرمي سـكت              ليفهم الضدية التامة هلذا احل    ) إال(
عند ذكر املستثىن القتصرت الفائدة على جمرد خروج عباد اهللا املخلصني من حكم العذاب األلـيم، إال                 

ىن أن عادة القرآن يف حال االستثناء املنقطع أن يردف املستثىن جبملة أو مجل تبني متام املغايرة حلال املستث                 
) عباد اهللا املخلـصني   (منه وليس جمرد خروجه عن احلكم ، كما يف هذا املوضع فقد أتبع القرآن ذكر                

بتسع آيات تذكر نعيم هؤالء املخلصني وتشرح أصنافه وأفراده ، وهذه اجلمل هلا أمهيتها عنـد ابـن                  
مـا يتـوهم    رفع  "يست  عاشور فهو يراها مجالً مبينة حملل االستدراك ، ومن مث فغاية االستدراك عنده ل             

ألن االسـتثناء   " ،   )٢٧٢٥("وإمنا ذلك غالبـاً  "  كما رأى بعض العلماء يف تعريفه ،         )٢٧٢٤("ثبوته أو نفيه  
 ، ولعله يقصد باألعم هنا أن فائدته تتعدى رفع التوهم إىل إثبات أن حال               )٢٧٢٦("املنقطع أعم من ذلك   

فإن حال عباد اهللا املخلـصني      : "لك بقوله   وقد أشار إىل ذ   ،  املستثىن على النقيض من حال املستثىن منه        
   .)٢٧٢٧("تام الضدية حلال الذين ظلموا

ويأيت دور اجلمل اليت تلحق املستثىن لتبني حمل االستدراك ، فابن عاشور يؤكد معىن متام الضدية هذا                 
ستدراك ولذلك ال يقتصرون على ذكر حرف االستثناء واملستثىن بل يردفونه جبملة تبيّن حمل اال             : "بقوله  

 )٢٧٢٩(إِالَّ إِْبليس أَبـى    وقوله   )٢٧٢٨(فَسجدواْ إِالَّ إِْبليس لَْم يكُن من الساجِدين       : كقوله تعاىل 
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٥٢٩ 

 ولو كان املعىن على االستثناء ملا أتبـع املـستثىن           )٢٧٣٠(إِلَّا عباد اللَّه الْمْخلَصني    وكذلك قوله هنا    
ونظريه ) إال(ه نقيض حكم املستثىن منه مبجرد االستثناء ، فإن ذلك مفاد       ألنه حينئذ يثبت ل   ،  بإخبار عنه   

 )٢٧٣١(لَكنِ الَّذين اتقَْوا ربهْم لَهـْم غُـرٌف          * أَفَأَنت تنقذُ من في النارِ     :  قوله تعاىل   ) لكن(مع  
")٢٧٣٢(.   

الة النفي عند ابن عاشور هـي       وإذا كانت هذه مثرة االستدراك يف حالة اإلثبات ، فإن داللته يف ح            
قُل لَّا أَْسأَلُكُْم علَْيه     تأكيد النفي ، وقد بينها بنوع من التفصيل يف تعليقه على االستثناء يف قوله تعاىل                

، ومقـصود  )٢٧٣٤("تأكيد لنفي أن يكون يسأهلم أجراً    " ، فهو عنده    ) ٢٧٣٣(أَْجرا إِلَّا الْمودةَ في الْقُْربى    
 األجر مطلقاً ، معلالً ذلـك بـأن االسـتثناء            إياهم ملراد األول هو نفي سؤال النيب       ابن عاشور أن ا   

   .)٢٧٣٥("استثناء من أحوال عامة ، حمذوف ما يدل عليها لقصد التعميم"

  : وتقع هذه الصورة من تأكيد النفي باالستثناء على مرتبتني 

ثىن منه عالقة معنوية ولو على سبيل       وهو ما ليس بني املستثىن واملست      ،   ما هو تأكيد حمض    : "األوىل
ما كان املستثىن فيه منقطعاً عن املستثىن منه أصالً ويبدو أنـه مل             : هو   "وقد عبر عن ذلك بأنه      ،  الشبه  

  : جيد عليه مثاالً يف القرآن فمثل له بقول النابغة 

  )٢٧٣٦(ن فلول من قراع الكتائب   وال عيب فيهم غري أن سيوفهم    

ما ميت املستثىن للمستثىن منه بصلة مشاة بوجه مـن          : وهو  ،   هو تأكيد يف اجلملة      ما : "والثانية
ما املستثىن فيه ليس من جنس املستثىن منه لكنـه قريـب منـه              : هو"الوجوه ، وقد عبر عن ذلك بأنه        
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٥٣٠ 

ن شاء أَن يتخذَ إِلَـى ربـه        قُلْ ما أَْسأَلُكُْم علَْيه مْن أَْجرٍ إِلَّا م        : ومثل لذلك بقوله تعاىل     " باملشاة
إال عمل من شاء أن يتخذ      : ألن الكالم على حذف مضاف يناسب أجراً ، إذ التقدير         " ؛   )٢٧٣٧(سبِيلًا

 أشبه األجر على    إىل ربه سبيالً  ، وذلك هو اتباع دين اإلسالم، وملا كان هذا إجابة لدعوة الرسول                 
  .تلك الدعوة 

اد من مفهوم البالغيني ملا أمسوه تأكيد املدح مبا يشبه الذم ، فجعله أمام              ويبدو أن ابن عاشور قد أف     
عينيه وهو يذكر هذه املراتب من تأكيد النفي ، ورمبا طور هذا املفهوم ليجعل من معناه داللـة مـن                    

، دالالت االستدراك ؛ ألنه يف مثل هذه املواضع تأكيد لنفي العيب ، فهو تأكيد للمدح من هذه الناحية       
من مث يصبح تأكيد النفي فرعاً على تأكيد نفي العيب من ناحية االصطالح البالغي وإن كان أعم منـه             
من ناحية املعىن ، فهو تعميم لألخص يف أصل املصطلح البالغي ، وقد يدل على ذلـك التفاتـه عـن                     

 وبعبـارة أتقـن     ويسمى تأكيد املدح مبا يشبه الذم ،      : "املصطلح األخص ذا املصطلح األعم يف قوله        
  .)٢٧٣٨("تأكيد الشيء مبا يشبه ضده

  

  :قطع نتقارب الدالالت يف االستثناء امل

واملشاة اليت يلمحها ابن عاشور بني املستثىن واملستثىن منه يف املرتبة الثانية اليت مرت آنفاً تصلح نواة    
سلوب ، فإذا كان يفهم االنقطـاع       ملا ميكن أن يكون اقتراباً داللياً بني املستثىن واملستثىن منه يف هذا األ            

 يف كثري من األحيان التقريب       ، فهو حياول   )٢٧٣٩("منقطع عن مدلول االسم الذي قبله     " بينهما على أنه    
بني هذين املدلولني مبا يكون أقرب إىل االتصال منه إىل االنقطاع كما دل عليه تصوره هلذه املشاة بني                  

ق هذا التقارب الداليل يف معاجلته لالستثناء املنقطع لقوله         ابق ، ويعم  املستثىن منه واملستثىن يف املوضع الس     
وإِذْ قُلْنا للْمالَئكَة اْسجدواْ آلدم فَسجدواْ إِالَّ إِْبليس أَبى واْستكْبر وكَانَ مـن الْكَـافرِين            : تعاىل  
)غـري أنـه حيـاول       )٢٧٤١("جنس املالئكة استثناء منقطع ، ألن إبليس مل يكن من         " فهو عنده    )٢٧٤٠ ،
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٥٣١ 

 على الرغم من متام التخالف بينهما يف        - وهو املالئكة    -املقاربة بني هذا املستثىن وبني املستثىن منــه        
ولكن اهللا جعل أحواله كأحوال النفوس امللكية بتوفيق غلب على جِبِلَّته لتتأتى معاشرته             : "األصل بقوله   

اغ استثناء حاله من أحواهلم يف مظنـة أن يكـون ممـاثالً ملـن هـو                 بينهم وسريه على سريم ، فس     
  .)٢٧٤٢("فيهم

ويبدو أن بعض النحاة قد جنحوا إىل هذا التقارب الداليل كما هو مفهوم من اجتاه ابن السراج مثالً                  
قد دل علـى مـا      ) إال(فال بد من أن يكون الكالم الذي قبل         "فهو يرى أن االستثناء إذا كان منقطعاً        

 بني املستثىن واملستثىن منـه ،       - قربت أم بعدت     -، وهذا معناه أنه يرى عالقة داللية        )٢٧٤٣("ثىن منه يست
: " ولتصور ابن السراج أن هذه العالقة قد يصعب تصورها يف بعض األمثلة عقَّب هذا القـول بقولـه    

حممول على التأويل ، وكل     " ، والرماين يوافق ابن السراج يف هذا ويعلله بأنه           )٢٧٤٤("فتفقد هذا فإنه يدق   
   .)٢٧٤٥("استثناء منقطع إمنا خمرجه خمرج املتصل بالتأويل

ولعل هذا اجلنوح إىل التقارب يتضح عند الزخمشري الذي كان له أثره الكبري يف شخـصية ابـن                  
لنـاسِ  لئَالَّ يكُـونَ ل    : عاشور البالغية ، فهو حياول الربط بني املستثىن واملستثىن منه يف قوله تعاىل              

 خمالفاً جلمهور املفسرين فيها، وها هو ابـن عاشـور           )٢٧٤٦(...علَْيكُْم حجةٌ إِالَّ الَّذين ظَلَمواْ مْنهْم       
يذكر موقف هؤالء املفسرين ويعلله مث يذكر موقف الزخمشري الذي يظهر أنه ينحاز إليه ؛ فهم عنـده                  

هم االستثناء ألن املستثىن حمكوم عليه بنقيض حكـم         إمنا أرادوا التفصي من ورود االستثناء وأشكل علي       "
املستثىن منه عند قاطبة أهل اللسان والعلماء ، إال خالفاً ال يلتفت إليه يف علم األصول ، فـصار هـذا                     
االستثناء مقتضياً أن الذين ظلموا هلم عليكم حجة فأجاب صاحب الكشاف بأنه إمنا أطلق عليه حجـة                 
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٥٣٢ 

 ، أي فاستثناء الذين ظلموا يقتضي أم يأتون حبجة          )٢٧٤٧(إياه مساق الربهان  ملشاته للحجة يف سياقهم     
يقتضي تقدير لفظ حجة مستعمالً يف معناه اـازي ، وإطـالق            ) إال(، أي مبا يشبه احلجة ، فحرف        

   .)٢٧٤٨("اللفظ يف معنييه احلقيقي واازي ليس ببدع السيما مع اإلتيان بلفظ خيالف األول

  : الستثناء املفرغ داللة احلصر يف ا

ومثة نسق آخر من أنساق االستثناء له داللته اخلاصة به ، وهو االستثناء املفرغ ولعله مسـي بـذلك                   
: لتفريغه من املستثىن منه وختليص الفعل للعمل يف املستثىن ، وقد أشار ابن السراج إىل هذا املعىن بقوله                   

ما قـام   : (، وزال ما كنت تستثين منه ، حنو قولك          )إال(عمل فيما بعد    ) إال(إذا فرغت الفعل ملا بعد      " 
 ، وقد ذكره البالغيون بناًء على داللته وهي القصر ، فوضعوه يف كتبهم للداللة علـى                 )٢٧٤٩()"إال زيد 

صورة من اإلجياز بالقصر ، فهو عندهم قصر املوصوف على الصفة أو قصر الصفة علـى املوصـوف،                  
س املصطلح النحوي املساوي للنعت، وإمنا كل مسند ومسند إليه ،           واملقصود بالصفة واملوصوف هنا  لي     

 ، ومن أهم مثـرات      )٢٧٥٠("واملراد الصفة املعنوية ال النعت      : "وقد عرب عن هذا اخلطيب القزويين بقوله        
هذا القصر يف االستثناء املفرغ ما عرب عنه اجلرجاين باالختصاص، فقد جعله داللة تابعة لداللة القصر ،                 

أحدمها أن تريد اختصاص زيد بايء وأن تنفيه        : ما جاءين إال زيد ، احتمل أمرين        : إذا قلت   " فإنك  
عمن عداه ، وأن يكون كالماً تقوله ال ألن باملخاطب  حاجة إىل أن يعلم أن زيداً قد جاءك ، ولكـن                      

ويكـون  ) إمنـا (يف  أن تريد الذي ذكرناه     : والثاين  . ألن به حاجة إىل أن يعلم أنه مل جييء إليك غريه            
   .)٢٧٥١("كالماً تقوله ليعلم أن اجلائي زيد ال غريه 

ويبدو أن ابن عاشور يستخدم مصطلح القصر واحلصر على أما مترادفان ومع ذلك فهو يعطي كل               
قُل الَّ أَجِد فـي  : قوله تعاىل سياق داللة فرعية للحصر أو القصر تعمق أصل الداللة وعمومها ، ففي             

            

אאF١٠٤E 

אאF٢L٤٧E 

אFL٢٨٢E 

אF٧٠E 

אF٣٣٧E 



٥٣٣ 

 النفي واالستثناء حقيقي حبسب وقت      احلصر املستفاد من  "  يصرح بأن    )٢٧٥٢(...حي إِلَي محرما  ما أُوْ 
نزول هذه اآلية ، فلم يكن يومئذ من حمرمات األكل غري هذه املذكورات ، ألن اآلية مكية مث نزلـت                    

   .)٢٧٥٣("سورة املائدة باملدينة فزيد يف احملرمات

ي إرادته أنه ليس له دالالت متفرعة عن داللة احلصر، وإمنا هـو             ويبدو من وصفه احلصر بأنه حقيق     
 ، وخيتلف عمـا     )٢٧٥٤(التحقيقيخالص بإرادة احلصر وحده ، وهو ما يسميه البالغيون احلصر احلقيقي            

 وأَْصلَح  وما نْرسلُ الْمْرسلني إِالَّ مبشرِين ومنذرِين فَمْن آمن        : سبق معاجلته للحصر يف قوله تعاىل       
  فليس املراد هنا جمرد اإلخبار باحلصر ، وإمنا القصر هنـا             )٢٧٥٥(فَالَ خْوٌف علَْيهِْم والَ هْم يْحزنونَ       

   .)٢٧٥٦(" اقترحوا فليس برسول من عنـد اهللا إضايف للرد على من زعموا أنه إن مل يأم بآية كما"

ي الزم هذه الداللة ، فليس اإلخبار ها هنـا          فمراده أن هناك داللة تفرعت على داللة القصر ، وه         
مل نرسـل   : فهو قصر قلب أي     " مقصوداً لذاته ، وإمنا املقصود به الرد على هذا الزعم الذي زعموه ،              

 ، وذلك أن قصر القلب عند البالغيني مزيته قلـب           )٢٧٥٧("الرسول لإلعجاب بإظهار خوارق العادات    
   .)٢٧٥٩("كسوخياطب به من يعتقد الع" ، )٢٧٥٨(حكم السامع

  :قلب دالليت النفي واالستفهام يف االستثناء املفرغ 

وإذا كان املعروف أن االستثناء املفرغ يتكون أصالً من نفي واستثناء ، وهو أصل داللة احلـصر ،                  
فإن احلصر يف حقيقته إثبات ألنه يثبت حصراً لصفة أو هيئة أو زمن أو حال ، فاملقصود منه هو اعتبار                    

في ، وإمنا جاء النفي إلفراد هذا املثبت واختصاص معىن الكالم به ، وإخراج املنفي سـواء                 املثبت ال املن  

            

אW١٤٥ 

אאF٨L١٣٨E 

אאאא،–א––אF٢L١١E 

אW٤٨ 

אאF٧L٢٣٨E 

אאF٧L٢٣٨E 

אאF٧١E 

אF٢L١٣E 



٥٣٤ 

االسـتثناء أبطـل    "كان ذواٍت أو أحواالً من حكم اجلملة ، وعلى هذا حيمل قول ابـن عاشـور إن                  
 ، وقد ثـار   )٢٧٦١("االستثناء من اإلثبات نفي ومن النفي إثبات      " ، بناء على قول األصوليني       )٢٧٦٠("النفي

بعض اجلدل حول هذه القاعدة اليت قعدها األصوليون ومدى توافقها مع كثري من أساليب االستثناء نفياً                
 : هو موقف ابن عاشور من إبطال االستثناء للنفي فهو يف قوله تعـاىل              أو إثباتاً ، إال أن الذي يهمنا        

         لْمْم الْعاءها جم ْعدن بلَفُوا إِلَّا ما اْختفَم)وإن ) "إال(يعمل فيما بعد    ) اختلفوا( يرى أن الفعل     )٢٧٦٢
 اللفظ ، ألن االستثناء أبطل النفي ، إذ ما أريد إال نفي أن يكون االختالف يف وقت قبل                   كان منفياً يف  

  .)٢٧٦٣("أن جييئهم العلم ، فلما استفيد ذلك باالستثناء صار االختالف ثابتاً، وما عدا ذلك غري منفي

أكثر من وقوعه على نفي ما ) إال(على أن االهتمام إمنا وقع على إثبات ما بعد   وتركيز ابن عاشور 
قبلها أمر يشهد له السياق ؛ فليس املراد نفي االختالف وإمنا قصر وقته على بعد جميء العلم هلم ، غـري                    

صود لذاته   وإن كان غري مق    -أن احلاحه على إبطال االستثناء للنفي مطلقاً حيتاج إىل مراجعة ألن النفي             
، " وما عدا ذلك غري منفي    : "  هو مقصود من حيث كونه أداة للحصر ، ومن مث فال ضرورة لقوله               -

فاالستثناء يف حال إفادته القصر حيوّل النفي إىل إثبات من حيث املعىن العام واملـؤدى األخـري دون أن                   
  .جيتث رائحة النفي من اجلملـة 

املراد األهم فيها ليس التأريخ لزمن اختالفهم ، وإمنا هـو بيـان   واملتأمل لسياق اآلية قد يالحظ أن  
هو املقصود  ) بغياً بينهم ( فيكون املفعول ألجله أو احلال يف قوله         - وهو البغي    -سبب هذا االختالف    

األساسى ، وإمنا جيء باملقصور وهو تأريخ اختالفهم بأنه بعد فشو العلم فيهم للتمهيد لوصفهم بالبغي                
 اختالفهم إىل اتصافهم بالبغي ؛ ألنه لو أم اختلفوا قبل جميء العلم إياهم لعذروا فمهد ذا                 أو إلرجاع 

القصر لكي يصل إىل مقصوده وهو أن البغي واحلسد الذي كان بينهم هو سبب اختالفهم على الـرغم         
  .من وجود العلم وفشوه فيهـم 

            

٢٥L٣٤٣ 

 אא–Kא–١Lאאא–F٢L٥١٢E 

אW١٧ 

אאF٢٥L٣٤٦E 



٥٣٥ 

 حصر وكلتامها داللة خربية ، فإن االستثناء يعمل         وإذا كانت داللة النفي تتحول باالستثناء إىل داللة       
أيضاً يف االستفهام إذا سبقه استفهام ، فيحول داللته من طلب معرفة شيء إىل نفي هذا الشيء يف كل                   

هلْ تْجزْونَ إِلَّا مـا     : قولــه تعاىل   حاالته إال احلالة املنصوص عليها بعد االستثناء ، فاالستفهام يف           
 ، واملراد بالنفي هنا النفي اإلنكاري ؛        )٢٧٦٥("يف معىن النفي بقرينة االستثناء    " هو   )٢٧٦٤(ملُونَكُنتْم تعْ 

كأنه رد على من جحد هذا املعىن أو زاد عليه وليس املراد النفي األصلي ، فليس املقصود باآلية جمـرد                    
ن اجلزاء لـيس موافقـاً      نفي أن يجزى املرء بغري ما عمل ، وإمنا هي تفنن يف اإلنكار على من يتصور أ                

يراد باالستفهام ا النفـي ، ولـذلك        " للعمل أو ليس مساوياً له ، وهذا هو اعتبار قول ابن هشام إنه              
، داللة على   )٢٧٦٧("إنكار لوقوع الشيء  "، ويف عبارة ابن هشام أا       )٢٧٦٦("إال: دخلت على اخلرب بعدها     

، )٢٧٦٨("وهذا هو معىن النفـي    : "أنه يتراجع فيقول  أن معناها زيادة على النفي ارد وهو اإلنكار ، إال           
فإن أراد بذلك أن معىن النفي يتحقق باإلنكار ألنه الزم له فهو جيد ، وإن كان يرى التطابق ففيه نظر                    

وهي تفيد االستفهام أصالً ، فنقلـها       ) هل(ألن يف اإلنكار معىن أخص من النفي ، وإال مل تستخدم فيه             
لة النفي جاء ملزيد معًىن حتماً، وإمنا توقفنا مع ابن هشام يف هذا املوضع ألن               عن داللة االستفهام إىل دال    

: قولـه : "ابن عاشور نقل كالمه مستدالً به ، لكنه نقل عن الدماميين يف حواشيه على مغىن اللبيب قوله             
ميكن أن   ، وكان    )٢٧٦٩("النفي يشعر بأن مثة استفهاماً لكنه جمازي ال حقيقي          ) هل(يراد باالستفهام بـ    

خيلص ابن عاشور من هذا االقتباس إىل تعميق معىن اإلنكار اازي وتطوير مفهوم ابن هشام للنفي كما                 
يفعل كثرياً باملفاهيم اليت جيدها عند سابقيه ، إال أن عبارته هنا تكاد تدور يف فلك معىن النفي وإن زاد                    

اعتماداً على القرينـة فـصار مفـاد الكـالم          أشربوا حرف االستفهام معىن النفي      " عليه تعبريه بأم    
 والزم هذا أن النفي ليس خالصاً وإمنا هو استفهام جمازي مشرب  مبعىن النفي وهو الـذي                  )٢٧٧٠("نفياً

            

אW٩٠ 

אאF٢٠L٥٤E 

אF١L٦٥٩E 

אאF١L٦٦١E 

אא 

אאF٢٠L٥٤E 

אא 



٥٣٦ 

 ؛ ألن كلتيهما أُشربت معىن النفي مـع بقـاء           )٢٧٧١(باهلمزة) هل(يسمى إنكاراً فينبغي أن تساوى فيه       
ر وكأنه استنكار لعكس املعىن ، واستنكار عكس املعىن تأكيد          رائحة االستفهام اليت تدل على االستنكا     

للمعىن ، فأقل ما يف إيراد النفي على صورة االستفهام أن يكون ذلك تأكيداً للنفي ، وهذا ما مل يقرره                    
ابن عاشور ، وإمنا وقف عند معىن كالم ابن هشام ، فصار مفـاد الكـالم عنـده يف النهايـة نفيـاً                       

   .)٢٧٧٢("ستفهام فصارت مفيدة للنفيعن اال) هل(وانسلخت"

عموماً فإن كثرة هذا النوع من االستثناء الذي يضفي داللة اإلنكار على أداة االستفهام قبله اقتضت                
من ذَا الَّذي يْشفَع     : أن يكرر ابن عاشور تنصيصه على داللة اإلنكار يف االستثناء يف مثل قوله تعاىل             

    إِالَّ بِإِذْنِه هْندع)ويف قوله تعاىل      )٢٧٧٤("الستثناءامستعمل يف اإلنكار والنفي بقرينة      " ، فهو    )٢٧٧٣ ،  : 
       اللّه مهيأْتونَ إِالَّ أَن ينظُرلْ يه..)ال حمالة بدليل االستثناء فالكالم خرب يف        إنكاري" فاالستفهام   )٢٧٧٥ 

 من صور االستثناء املفرغ       وهكذا يف غريها مبا يدل على اهتمامه ذه الصورة          )٢٧٧٦("صورة االستفهام 
 .  

  :يف أسلوب احلصر ) إال( داللة ما بعد -

) إال(ويبقى يف استثناء املفرغ الذي يفيد القصر بقية متعلقة بالداللة وهي النظر يف داللة مـا بعـد                   
وهذا هو املـستقر يف     ) إال(ألمهيتها يف فهم احلصر ، فاألصل أن املقصور عليه هو اللفظ الذي يأيت بعد               

هذا النوع من االستثناء ، غري أن بعض اآليات القرآنية أثارت مناقشة حول انسحاب هذا األصل على                 
فقد تساءل املفسرون والبالغيون عن املقصور      كل املسموع من كالم العرب وأساليب القرآن الكرمي ،          

            

אFאEFEאא،FEא،
אF١L٦٦٠E 

אאF٢٠L٥٤E 

אW٢٥٥ 

אאF٣L٢١E 

אW٢١٠ 

אאF٢L٢٨٣E 



٥٣٧ 

أهو صـفة الرسـالة       )٢٧٧٧( الرُّسلُ   وما محمٌد إِالَّ رسولٌ قَْد خلَْت من قَْبله         عليه يف قوله تعاىل   
؛ فيكون املقصود بالقصر أصالً     ) قَْد خلَْت من قَْبله الرُّسلُ    ( :أم مقيدة باجلملة اليت بعدها وهي     وحدها  

فالسكاكي يرى أن حمط القصر هو الرسالة فقط دون الصفة اليت بعدها ، وقد               . )٢٧٧٨(هي اجلملة املقيدة  
حمط " ، ويرى أن الصفة هي       )٢٧٨٠(ال أن ابن عاشور يستبعد هذا الوجه       ، إ  )٢٧٧٩(قصر اإلفراد جعلها من   
   .)٢٧٨١("انقراضهم: ما هو إال رسول موصوف خبلو الرسل قبله أي:  أيالقصر ؛

فهو يعتقد أن اجلملة صفة مقيدة وخمصصة ملا قبلها ؛ فاحلصر واقع على الرسول املوصـوف ـذه                  
عىن هو ما صرح به قبله األلوسي نقالً عـن العالمـة            الصفة وليس على صفة الرسالة وحدها ، وهذا امل        

 يف شرف اخللو ، فإن خلـو        صفة لرسول منبئة عن كونه      ) قد خلت (فتكون مجلة   "الطييب ومجاعة   
 ،  )٢٧٨٢(" ال حمالة ، والقصر منصب على هذه الصفة        مشاركيه يف منصب الرسالة من شواهد خلوه          

ة يف جمموعها ؛ ألن الذهول عن هذه الصفة هو الذي يترتب            ولعل هذا االختيار هو األقرب إىل فهم اآلي       
أفإن مات أو قتل انقلبـتم        : سيئة ، وهي املفهومة من قوله تعاىل        عليه نتائج غري مرضية وعواقب      

  .)٢٧٨٣(على أعقابكم

ا ذَلك جزْيناهم بِم   : وقد ثار تساؤل آخر بني املفسرين حول مدلول لفظ املستثىن يف قوله تعاىل              
 ازِي إِلَّا الْكَفُورجلْ نهوا وكَفَر)احنصر فيه اجلــزاء ـ    ، والذي أجلأهم إىل هذا التساؤل أنه)٢٧٨٤ 

وهو جزاٌء بالسوء ـ ولعلها يف الكفور دون غريه ، ومن املعروف أن القاعدة هي جمازاة كل فاعل سوء  

            

אW١٤٤ 

 אF١٣٩E 

 אא 

אאאF٤L١١١E 

אאF٤L١١٠E 

אF٤L٣٩١E 

אW١٤٤ 

W١٧ 



٥٣٨ 

 اختالف املفسرين يف هذا املوضـع يف        بسوئه ، سواٌء كان كفوراً أو كافراً أو مسلماً ، وميكن تلخيص           
  :اجتاهني 

  .داللة اجلزاء  : االجتاه األول

  .داللة الكفور  : االجتاه الثاين

فلو كان املقصود بالكفور مبعىن الشديد الكفر املعتدي بكفره فإن هذا سيؤثر يف مـدلول اجلـزاء                 
إذا كان املقصود به مطلـق الكفـر        فيكون حمدداً بصفة ال عاماً ؛ ألن اجلزاء يقع على عموم الناس ، و             

 ، والـذي    )٢٧٨٥("فإن أيسر الكفر كـثري    "كانت املبالغة هنا داللة على أن الكافر يستحق هذه التسمية           
وعـد  "توارد عليه أكثر املفسرين هو أن املقصود باازاة هو املكافأة دون التفضل أو العفو ، فاهللا تعاىل     

د املسيء من عباده أن جيعل له بالواحدة من الـسيئات مثلـها        ووع... أهل اإلميان به التفضل عليهم ،       
مثل املكافأ عليه وأنه ال يغفر له من ذنوبه شيء          " ، وأما مكافأة الكافر فهي       )٢٧٨٦("مكافأة له على جرمه   

 ، فهم يفرقون    )٢٧٨٧("وال يمحص من شيء منها يف الدنيا، وأما املؤمن فإنه يتفضل عليه على ما وصفت              
 ، وأمـا    )٢٧٨٨("سواء بسواء ، من غري زيادة وال نقـصان        "افر بأن الكافر جيازي بعمله      بني املؤمن والك  

  .املؤمن فيضاعف حسناته ويسامح يف سيئاته 

والواضح أم ينظرون إىل معىن اازاة أو املكافأة بداللة أوسع بغري ربط هلا مبا ذكرته اآليـة مـن                   
صود باازاة وبني خصوصية احلدث أدى      خصوص حدث وخصوص عقوبة ، ولعل هذا الفصل بني املق         

بابن عاشور إىل تركه وعدم اإلشارة إليه وتبين داللة واحدة للجزاء هي ذلك اجلزاء املذكور يف اآليـة                  
، وهـذا   )٢٧٨٩("ما جيازى ذلك اجلزاء إال الكفور ألن ذلك اجلزاء عظيم يف نوعه           "بعينه ال غريه ، فاملعىن      

   .)٢٧٩٠(لزخمشري ونص على أنه العقاب العاجلالوجه هو أحد األوجه اليت ذكرها ا

            

אF٢٣٦E 

אF١٩L٢٥٩E 

אא 

אF٢٣٦E 

אאF٢٢L١٧٣E 

אF٨٧٢E 



٥٣٩ 

وبإمعان النظر يف هذين املوقفني ميكن تصور داللة املستثىن واملستثىن منه من خالل صيغة املفاعلة يف                
قوله يجازى ، وهي صيغة ال ينبغي أن يغفل عن داللتها يف هذا الصدد ، واملفاعلة هي فعلٌ مقابل فعل                    

ذَلك جزْينـاهم   :  راداً عليه ، ويالحظ ذلك يف التمهيد بقولـه تعاىل         مقصود به أن يكون مساوياً له     
 فاجلزاء هنا هو يف حقيقته جمازاة ألنه رد على جحدهم لنعم اهللا سبحانه وتعاىل ، ومن مث                  بِما كَفَروا   

عـاً  حصرت صورة اازاة وهي األخذ العنيف واحلرمان من النعم يف هذا النوع الذي اشتد كفـره دف                
لتوهم  أن اهللا سبحانه وتعاىل تشتد نقمته على عبيده مبجرد إحداثهم السيئات وفعلهم للمعاصي ، وإمنا                 
يكون ذلك رداً على عتوّ الكافر وجحوده للنعمة فيقابل جبزاء عنيف من جنس عمله ، وهذا جيمع بني                  

  . )٢٧٩١(" التفت إليه ابن عاشورملح اازاة الذي اعتمد عليه قدماء املفسرين وملح خصوصية احلدث الذي

  :دالالت جمازية لالستثناء 

يظهر مما سبق أن االستثناء له أثره يف نقل داللة بعض األدوات اليت صدّرت ا اجلملـة كـالنفي                   
واالستفهام ، وفوق ذلك فإن أسلوب االستثناء نفسه قد ينتقل من الداللة على االسـتثناء إىل داللـة                  

ن األصل يف االستثناء إخراج املستثىن من جنس املستثىن منه فإن بعض صور هذا              أخرى جمازية ، فإذا كا    
حكم املستثىن منه ، ولعل من األمثلة علـى هـذه           األسلوب يصعب أن نلتمس فيها مستثىن أخرج عن         

لَّا أَن قَالُوا ائْتوا بِآبائنا إِن      وإِذَا تْتلَى علَْيهِْم آياتنا بينات ما كَانَ حجتهْم إِ         : الصورة قول اهللا تعاىل     
 نيقادْم صكُنت )وهـو يقتـضي     ) حجتهم(استثناء من   "، يف ظاهره    ) أن قالوا : ( ، فإن قوله     )٢٧٩٢ ،

تسجيل عليهم بـالتلجلج  " فهو )٢٧٩٣("تسمية كالمهم هذا حجة ، وهو ليس حبجة إذ هو بالبهتان أشبه        
 ، فمـن مث     )٢٧٩٤("اجز من املكابرة واخلروج عن دائرة البحث      عن احلجة البينة ، واملصري إىل سالح الع       

يظهر أن جميء املستثىن ليس املقصود به إخراج شيء من شيء ، إذ ال يوجد معًىن للمستثىن ألنه لـيس                    
حبجة كما ظهر من كالم ابن عاشور هنا ، ولذا فقد عدد ابن عاشور احتماالت ثالثـة ملعـىن هـذا                     

على قصد التهكم ؛ فيكون املعىن أال حجة هلم ألبتة          " يكون االستثناء نازالً     االستثناء ختمها باحتمال أن   

            

אאF٢٣٦E 

אW٢٥ 

אאF٢٥L٣٦٤E 

אא 



٥٤٠ 

إذ ال حجة هلم إال هذه ، وهذه ليست حبجة بل عناد ، فيحصل أال حجة هلم بطريق التلميح والكنايـة                     
")٢٧٩٥(.   

ويبدو أن ابن عاشور كان ينظر إىل الزخمشري يف تصوره لداللة التهكم هنا ،إذ جنـد الزخمـشري                  
ألم أدلوا به كما يديل احملتج حبجته وسـاقوه         : "مل مسى قوهلم حجة وليس حبجة ؟ مث جييب          : ساءل  يت

مساقها ، فسميت حجة على سبيل التهكم ، أو ألنه يف حسبام وتقديرهم حجة أو ألنه يف أسـلوب                   
  : قوهلم 

  .)٢٧٩٦(يعجِب ور ضمهِ بينِحتيةُ

 ، وهذه   )٢٧٩٧("حبجة ، واملراد نفي أن تكون هلم حجة ألبتة        ما كان حجتهم إال ما ليس       : كأنه قيل   
األوجه هي اليت وسعها الطاهر ابن عاشور يف كالمه على االستثناء يف اآلية ، لكن الذي يصح هـو أن                    
مفسرنا ليس من عادته أن يتوقف عند تصور املتقدمني أو تعبريام ، وإمنا يضيف إليها جهوداً تشحذها                 

اها أن يفصل القول فيما أمجلوه وحيرر بعض مواطنه فاالستثناء التهكمي يف قوله تعاىل              خربته ومعارفه أدن  
 :  اللّه مذِّْبهعلَّْوا يوتإِن يْم وا لَّهْيرخ كواْ يوبتفَإِن ي هن فَْضلم ولُهسرو اللّه ماهواْ إِالَّ أَنْ أَغْنقَما نمو

مـا  : " ، مر عليه القرايف يف االستغناء وجعله يف معىن قولك            )٢٧٩٨(... الدُّْنيا واآلخرة  عذَابا أَليما في  
 ، ولكن ابن عاشور وإن تابعه علـى         )٢٧٩٩("فهو من باب التهكم   "،  "  إليك كرهت مين إال أن أحسنت    

 جيعله من باب     ميتد بالداللة حىت يصل إىل مثرة داللة التهكم هاهنا ومزيتها إذ           )٢٨٠٠("استثناء كمي "أنه  
، ويوضح ذلك معتمداً على التأمل يف نفسية املتكلم ، فيعزو نكتتـه        )٢٨٠١("تأكيد الشيء مبا يشبه ضده    "

            

אא 

אאF٧١E 

אF١٠٠٧E 

אW٧٤ 

אF٢٠٢E 

אאF١٠L٢٧٠E 

אא 



٥٤١ 

أن املتكلم يظهر كأنه يبحث عن شيء ينقض حكمه اخلربي وحنوه ، فيذكر شـيئاً هـو مـن                   " إىل  
  .)٢٨٠٢("مؤكدات احلكم ، لإلشارة إىل أنه استقصى فلم جيد ما ينقضه

التهكم هذه معناها أن املستثىن يف حكم العدم إال أنه جيء به رد التهكم وشدة الزرايـة                 إن داللة   
باملخرب عنهم ، فهو من حيث واقع األمر عدم ، إال أن ذكر املستثىن مع أن حكمه العدم أيـضاً يـأيت                      

ها الزخمشري يف   الداللة االحترازية ملس  لغرض آخر غري التهكم ، أو تأكيد الشيء مبا يشبه ضده ، وهذه              
أَمن يجِيب الْمْضطَر إِذَا دعاه ويكْشف السُّوَء ويْجعلُكُْم خلَفَاء الْأَْرضِ أَإِلٌَه مع اللَّـه               : قوله تعاىل   

فكـأن املـتكلم    " ،  " لضربٍ من االحتراز واالقتصاد   " هو   فذكر القلة هاهنا   )٢٨٠٣(قَليلًا ما تذَكَّرونَ    
 ، وهذا املعـىن     )٢٨٠٤("يتلقى عموم نفيه باإلنكار فيتنازل عنه إىل إثبات قليل وهو يريد النفي           خيشى أن   

خمالف للمفهوم من جعل ابن عاشور داللة االستثناء هنا تأكيد الشيء مبا يشبه ضـده ، وفـرق بـني                    
وسع املفسر يف   االحتراز والتأكيد ، فالداللة خمتلفة بني الزخمشري وابن عاشور ، ومن مث كنا نتمىن أن يت               

  .بيان هذه الداللة يف اآلية بدالً من خلطها مبا بعدها الذي أفقدها أثرها

لَا  : واملالحظ أن ابن عاشور ال جيري هذه الداللة السابقة على كل استثناء للقلة ففي قوله تعاىل                 
وإمنا قللَّـه لكـون     "لفهم ،    جيري االستثناء على ظاهره ويثبت هلم قليالً من ا         )٢٨٠٥(يفْقَهونَ إِلَّا قَليلًا  

فهمهم مقتصراً على األمور الواضحة من العاديات ال ينفذ إىل املهمات ودقائق املعاين ، ومن ذلك ظنهم                 
 ، وال شك أن تفسريه للمستثىن هنـا         )٢٨٠٦("حرمام من االلتحاق جبيش غزوة خيرب منبعثاً على احلسد        

 ،ومـن  )٢٨٠٧("فطنتهم ألمور الدنيا دون أمور الدين"أنه أدق وأعلق مبعىن اآلية من تفسري الزخمشري له ب     
وقد جروا يف ظنهم هذا على املعروف من أهل األنظار القاصـرة            : "هنا يوضح ابن عاشور فهمه بقوله     

            

אא 
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٥٤٢ 

والنفوس الضئيلة من التوسم يف أعمال أهل الكمال مبنظار ما جيدون من دواعـي أعمـاهلم وأعمـال                  
   .)٢٨٠٨("خلطائهم

@Òˆy@¿@òÛü†Ûa@Šqc@éäß@óärn½aZ@ @

من املتعارف عليه أن املستثىن منه حيذف يف االستثناء املفرغ وقد مرت داللته عند احلـديث عـن                  
ألنه هو املراد باحلكم وحده ، إال أن احلذف على          ) إال(االستثناء املفرغ وملخصها تفريغ الفعل ملا بعد        

  :درجتني 

وما آمن معـه إِالَّ      : لكالم يف مثل قوله تعاىل      حذف املستثىن منه مع إمكان ذكره يف ا        : األوىل
  . الذوات  فإنه ميكن ذكر املستثىن منه ، ويبدو أن ذلك يكون يف االستثناء من)٢٨٠٩(قَليلٌ

حذفه مع قبح ذكره يف الكالم ، ومعظم ذلك يكون يف االستثناء من األحوال، وهنا تظهر                 : الثانية
ب حذفه ، وقد جاء يف القرآن الكرمي كثري من املواضع اليت علق عليها ابن               أثر داللة املستثىن منه يف وجو     

"  فهـو    )٢٨١٠(والَ تقْتلُواْ النفْس الَّتي حرم اللّه إِالَّ بِالْحق       : عاشور بتقدير احملذوف مثل قوله تعاىل       
ة أو بأي سبب تنتحلونـه إال        تقتلوها يف أية حال    ال: استثناء مفرغ من عموم أحوال مالبسة القتل ، أي        

 ، فداللة املستثىن منه على احلال استحسنت حذفه ، وإال فإن ذكره يعد حـشواً يف                 )٢٨١١("بسبب احلق 
  .الكالم 

عاشور يف مثل   واملالحظ أن داللة املستثىن تشي بداللة املستثىن منه احملذوف وقد أشار إىل ذلك ابن               
حمذوف " املستثىن منه  إذ يرى أن)٢٨١٢( الْكتابِ إِلَّا بِالَّتي هي أَْحسن   ولَا تجادلُوا أَْهلَ   : قوله تعاىل   

 ، ويلفت النظر أن ابن عاشور يف داللة احلال يرى أن مناط القصر يدخل فيـه                 )٢٨١٣("دل عليه املستثىن  
يا  :  تعاىل   معىن املستثىن منه كما يدخل فيه املستثىن ألن املستثىن منه يف نظره مبرتلة القيد ، ففي قوله                

            

אאF٢٦L١٧٠E 
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אW١٥١ 
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٥٤٣ 

حمط النهي هـو  " يرى أن )٢٨١٤(أَيُّها الَّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه حق تقَاته والَ تموتن إِالَّ وأَنتم مُّْسلمونَ  
، ويفهم  )٢٨١٥(" وهو مجلة احلال ، ألا استثناء من أحوال        املستثىن منه احملذوف واملستثىن   : القيد ، أعين    
حمط القصر إذا كان يف استثناء الذوات هو املستثىن وحده ، فإنه يف استثناء األحوال هـو                 من ذلك أن    

  .طرفا االستثناء 

وهذا الفهم جيري على هذه اآلية ، إال أنه ال يسلَّم يف كل استثناء من األحوال ، والتعميم ال يسنده                    
 القيد ، جرياً على األصل ، إال إذا كان          الكالم العريب ، ألن االستثناء من األحوال يكون فيه املستثىن هو          

هناك خصوصية كهذه اآلية اليت تتغيا النهي عن الكون على حال من األحوال غري حـال اإلسـالم ،                   
  .وليس النهي عن املوت يف ذاته 

ولكن االختالف مع ابن عاشور يف بعض جزئيات حبثه يف االستثناء ال يقلل من عظيم دراسته هلـذا     
ضاياه وتعميق دالالته ، بل إن هذا االختالف يشهد بعطاء ابن عاشور وابتكاره ، هـذا                الباب وتفريع ق  

 .        العطاء الذي حيرك يف الباحثني سواكن النظر والتأمل 

  

  

  

  
sÛbrÛa@szj½a@ @
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القسم من األساليب اليت استخدمها القرآن الكرمي يف مواضع كثرية ولدالالت ومعـاٍن متعـددة               
زدمحت كتب املفسرين بالكالم عليه من نواحيه املختلفة ابتداءًً من التعريف اللغوي وتتبعاً الستخدامه              وا

            

אW١٠٢ 

אאF٤L٣٠E 



٥٤٤ 

يف العرف العريب وتعداداً ألوجهه النحوية ، ومواقعه اإلعرابية ، مث تعمقاً يف معانيه وأهدافـه البالغيـة                  
   .ودالالته 

بِعزتـك لَـأُغْوِينهْم    فَ..: عاىل بعزته فقـال     والقسم قدمي قدم البشرية ، فقد أقسم إبليس لربه ت         
نيعأَْجم )٢٨١٦(       وأقسم قوم فرعون بعزته قالوا  :..     َونبالالْغ ْحنا لَنْونَ إِنْرعف ةزبِع )وهو يف    )٢٨١٧ ، 

 هـذا   حقيقته استجابة للطبع البشري يف حب التأكيد سامعاً أو متكلماً ، ولعل الزخمشري قد التفت إىل               
تقسم بـاهللا   : كأما قاال له    : حني استشعر طلب آدم وحواء أن يقسم هلما إبليس على صدقه ، فقال              

وقَاسـمهما إِنـي     :  ولعله استنبط هذا من معىن املفاعلة يف قوله          )٢٨١٨("إنك ملن الناصحني ؟ فأقسم      
نيحاصالن نا لَملَكُم )٢٨١٩(.   

 رسالة يف هذا    )٢٨٢٠(تفننون يف ألوان القسم ، حىت صنف النجريمي       وقد كان العرب يف جاهليتهم ي     
  . عرض فيها أنواع أقسامهم وطرائقها، وعادام فيها )٢٨٢١()أميان العرب يف اجلاهلية: (الشأن مساها 

مبحثاً مطوالً ضمن    هذا   الزركشي يف وقد اهتم النحاة والبالغيون واملفسرون بالقسم ، حىت خلص          
، ولعل مما يؤكد هذا     فني يف علوم القرآن بداللة القسم     ا يدل على اهتمام املصن     وهذ )٢٨٢٢(أنواع التوكيد 

املعىن إفراد ابن القيم أقسام القرآن بكتاب هو التبيان يف أقسام القرآن ذكره السيوطي لـه يف اإلتقـان                   
  .)٢٨٢٣(اباً رائداً يف التفسري املوضوعيوأشاد أمني اخلويل به باعتباره كت
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٥٤٥ 

ديث بأقل من هذا يف االهتمام بالقسم يف القرآن الكرمي خاصة ، فقـد              ومل يكن حظ البحث احل    
 )٢٨٢٤()القسم يف اللغة ويف القرآن   (خصه الشيخ حممد املختار السالمي بدراسة مجعت أهم نواحيه ، وهي            

أسلوب القسم يف   (يف حبثه   ) علي بن حممد احلارثي   (، كما التفت إىل دالالته البالغية بعض الباحثني مثل          
   . )٢٨٢٥()ن الكرمي دراسة بالغية القرآ
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ـ وقد ورد القسم يف لغة العرب مطلقاً على تأكيـد الكـالم بـاحللف ، فالقـسم بالتحر                  ك ي
، ويرجـع ابـن     )*( )٢٨٢٨( ، واملقِسم الرجل احلالف    )٢٨٢٧(وأقسمت حلفت ،  واجلمع أقسام   )٢٨٢٦(اليمني

 ، وهـذا أصـل      ٢٨٢٩أصله القسامة وهي األميان تقسم على أولياء املقتول       فارس القسم إىل القَسم ألن      
  . )٢٨٣١("مث صار امساً لكل حلف  " )٢٨٣٠(التسمية عند أكثر أهل اللغة

 .مجلة يؤكد ا مجلة أخرى كلتامها خربية        " وقد تعرض النحاة للقسم يف اصطالحهم فهو عندهم         
  .)٢٨٣٢("وهو يف األصل خرب جيء به لتوكيد خرب آخر 

ـ         وي اليمني القسم واحللف، وهو ذكـر      " ستشعر عند ابن عاشور معىن القسم يف تفسريه لليمني ف
 ، ومقصوده ذكر اسم اهللا أو ذكر        )٢٨٣٣("اسم اهللا تعاىل أو بعض صفاته أو بعض شؤونه العليا أو شعائره           
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٥٤٧ 

من حروف  والقسم عندهم حبرف    : "هذه األشياء على سبيل القسم بأداة من أدواته ، إذ يلحق هذا بقوله            
 وقد يدخلون الماً على عمر اهللا       ...ورمبا ذكر لفظ حلفت أو أقسمت     ،  القسم الثالثة الواو والباء والتاء      

 ، فكأن مراده أن القسم هو ذكر هذه األشياء املعظمة مسبوقة بأداة من أدوات               )٢٨٣٤("لعمر اهللا : ، يقال   
إشـهاد اهللا   فإن مدلول القسم أنـه      "لقسم  القسم ، ويلتفت ابن عاشور إىل داللة اإلتيان باسم اهللا يف ا           

، فيأيت باسم اهللا كاإلتيان بذات الشاهد ، ولذلك مسى احللف شهادة يف مواضع              بصدق ما يقوله املقسم   
القصد من احللف يرجع إىل قصد أن يشهد اإلنـسان          " ، بل هو القصد من احللف عنده إذ          )٢٨٣٥("كثرية

أي أخرب متلبساً بإشهاد اهللا ، أو       ) باهللا: (ق ، ولذلك يقول     اهللا تعاىل على صدقه يف خرب أو وعد أو تعلي         
أعد أو أُعلَّق متلبساً بإشهاد اهللا على حتقيق ذلك ، فمن أجل ذلك تضمن اليمني معىن قوياً يف الصدق ،                    

   . )٢٨٣٦("ألن من أشهد باهللا على باطل فقد اجترأ عليه واستخف به

  : ومورد القسم عنده شيئان 

أن بعض القسم يقسمون به على      "فمن عادم   ،   به التزام فعل أو براءة من حق         قسم يراد  : األول
  .)٢٨٣٧("التزام فعل يفعله املقسم ليلجيء نفسه إىل عمله وال يندم عنه وهو من قبيل قسم النذر

وقد حيلفون بأشياء عزيزة عندهم لقـصد تأكيـد اخلـرب أو            "تأكيد اخلرب أو االلتزام ،       : والثاين
  .)٢٨٣٨("االلتزام

ومن خالل التحرير والتنوير يالحظ قدم القسم باعتباره وسيلة لتأكيد املقسم عليه خرباً كان أو 
وقَاسمهما إِني لَكُما لَمن : ، يف قوله تعاىل )٢٨٣٩("مبا يوهم صدقه"عزماً ، فإبليس يقسم آلدم وحواء 

نيحاصالن )٢٨٤٠(.  
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٥٤٨ 

 )٢٨٤١(..لَّه لَأَكيدنَّ أَْصـنامكُم   وتال : وله   وهو واضح يف ق    قسم إبراهيم   أقوى من ذلك    و
 :  ذلك بقولـه    ه على زممن تغيري املنكر بالقول إىل تغيريه باليد، معلناً ع        "حىت جعله ابن عاشور انتقاالً      

   .)٢٨٤٢(" مؤكداً عزمه بالقسموتاهللا ألكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين 

 الذي أقسمه على ضرب     مثل قسم أيوب     -نبياء  وهكذا يستمر أسلوب القسم على لسان األ      
فأوحى اهللا إليه أن يضرا حبزمـة فيهـا         ،  ومل يكن يف دينهم كفارة اليمني       " منه   زوجه ، فحلله اهللا     

 - )٢٨٤٣("عدد من األعواد وبعدد الضربات اليت أقسم عليها رفقاً بزوجه ألجله، وحفظاً ليمينه من حنثه              
وقد ورد كثري منه يف القرآن الكرمي ووصـفه         ،  ذين كثر القسم على لسام      حىت يتوارثه أهل اجلاهلية ال    

كما جتري الكلمـات    ،  صار جيري ذلك على اللسان      "ابن عاشور كما سبق ، ومن كثرته على لسام          
  .)٢٨٤٤("وصارت كثرته يف الكالم ال تنحصر، الدالة على املعاين من غري إرادة احللف

 يف مواضـع    قة العرب ألنه لسان عريب مبني ، فأقـسم اهللا           وقد جرى القرآن الكرمي على طري     
، كثرية من القرآن الكرمي تسجّل أمناطاً خمتلفة من هذا القسم يف مناسبات متعددة ولـدالالت متنوعـة                  

  .وهي اليت حاول املفسرون الكشف عنها وكان ابن عاشور أحد فرسام يف هذا امليدان 
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٥٤٩ 

  

אא 
א 

وهذا هو الذي يكاد يقتصر عليـه غـرض         ،  يالحظ أن املقصود بالقسم عند العلماء هو التوكيد         
، وهذا هو مفـاد     )٢٨٤٥("املقسم عليه يراد بالقسم توكيده وحتقيقه      "فريى ابن القيم أن     ،  القسم عندهم   

مجلـة  "، فهـو  )٢٨٤٦("اعلم أن القسم توكيد لكالمك   ": بذلك يف قوله    القسم منذ سيبويه الذي صرح      
  . )٢٨٤٨(" أفضل املؤكدات"، بل عده بعض الباحثني )٢٨٤٧("ؤكد ا مجلة موجبة أو منفية فعلية أو امسية ن

 وهذه الداللة يشري إليها ابن عاشور يف كثري من األقسام اليت يعرض هلا ، فقصد القسم يف 
يمقْستالْم اطَكرْم صنَّ لَهدَألقْع)إال أنه قد )٢٨٥٠("ق العزم عليهتأكيد حصول ذلك وحتقي" هو )٢٨٤٩ ، 

إِذْ وقفُواْ علَى ربهِْم قَالَ .. القرآن إلجابة الكفار ةيتعدى جمرد تأكيد اخلرب إىل دالالت أعمق مثل سياق
من استعمال القسم لتأكيد الزم فائدة " فهذا عنده )٢٨٥١(..أَلَْيس هذَا بِالْحق قَالُواْ بلَى وربنا 

وذلك ألم ال يؤكدون بالقسم جمرد أن البعث حق ألنه معاين ومشاهد فالتأكيد واقع ، )٢٨٥٢("اخلرب
أكدوا ذلك "باملعاينة واملشاهدة ، وألن اهللا تعاىل يعلم ذلك فال حيتاج إىل تأكيد أحد ، فيبقى أم 

نقسم بالقسم حتقيقاً العترافهم للمعترف به ألنه معلوم هللا تعاىل ، أي نقر وال نشك فيه فلذلك 
كرونه من قبل وهذا هو مقصوده بالزم فائدة اخلرب ، إال ني ، فهو تأكيد العترافهم مبا كانوا )٢٨٥٣("عليه
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٥٥٠ 

قد أثارت تساؤالً عند بعض املفسرين يف  -وإن كانت داللة أصلية للقسم  -أن داللة التأكيد هذه 
فجار اهللا الزخمشري ، شركوناملواضع اليت يقسم فيها القرآن الكرمي على بعض العقائد اليت ينكرها امل

قد أنكروا إتيان الساعة وجحدوه ، فهب أنه حلف هلم بأغلظ األميان الناس :  فإن قلت": يتساءل 
وأقسم عليهم جهد القسم فيمني من هو يف معتقدهم مفترٍ على اهللا كذباً كيف تكون مصححة ملا 

عها احلجة القاطعة والبينة هذا لو اقتصر على اليمني ومل يتب"، وجييب بأن )٢٨٥٤(" ؟أنكروه
ليس تأكيداً يف حق السامع ألنه ال يصدّق املقِسم هنا ، ويف هذا إشعار بأن القسم وحده )٢٨٥٥("الساطعة

فهو ينص يف غري موضع على أن ، ابتداًء ، وقد وجدنا أصداء هذا التصور عند ابن عاشور يف تفسريه 
: ع لنفس العلة اليت ذكرها الزخمشري ، ففي قوله تعاىل القسم مل يكن إلقناع املخاطبني يف مثل هذا املوض

 كُْمنيأْتي لَتبرلَى وةُ قُلْ باعا السينأْتوا لَا تكَفَر ينقَالَ الَّذو)أكد ما مقتضاه " يرى أنه تعاىل )٢٨٥٦
وليس ذلك إلقناع  ، ة على ثقة املتكلم بأا آتيالساعة بالقسم على ذلك للداللةإتيان بلى من إثبات 

، وقد يثري هذا الكالم تساؤالً وهو ما فائدة القسم إذاً مع أن القرآن كله خطاب ملستمع )٢٨٥٧("املخاطبني
وهو تأكيد يروع السامعني "؟ ولعل ابن عاشور استشعر هذا التساؤل فذيل قوله السابق بقوله 

  .)٢٨٥٨("املكذبني

يد لبيان ثقة املتكلم ، وقد يكون هلذا أثره يف نفـس            فالقسم يف هذه املواضع إذاً توكيد إال أنه توك        
ولكن من قبيل زحزحة ثقته بالنقيض ، وهذا املعىن هو الذي جنده أيضاً يف              ،  السامع ال من قبيل اإلقناع      

فالقسم بالقرآن تنويـه بشأنه ، وهو توكيد ملا تضمنه          " ،   )٢٨٥٩(تفسريه للقسم يف صدر سورة الزخرف     
قسم هنا برافع لتكذيب املنكرين ، إذ ال يصدقون بأن املقسم هو اهللا تعاىل،فإن              جواب القسم ، إذ ليس ال     

  . )٢٨٦٠("املخاطب بالقسم هم املنكرون
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٥٥١ 

فداللة التأكيد تتطور عند ابن عاشور ويالحظ فيها أحوال املتكلمني واملخاطبني حىت إن البواعث 
 ..قريش حني أقسموا باهللا جهد أميام النفسية للقسم حتتل عنده اهتماماً يف حديثه عن داللته ، فكفار 

 كانوا كاذبني يقيناً يف هذا القسم ، بدليل )٢٨٦١(.. لَئن جاءهْم نذيٌر لَّيكُونن أَْهدى مْن إِْحدى الْأُممِ
 القسم إىل  وهنا حياول ابن عاشور توجيه فَلَما جاءهْم نذيٌر ما زادهْم إِلَّا نفُورا.. آخر اآلية وهو

رة بينهم وبني بعض خافللمحاورة أو امل"داللة نفسية سيطرت عليهم حالة صدوره منهم ، فهم يتعرضون 
أهل الكتاب ممن يقدم عليهم مبكة ، أو يقْدمون هم عليهم يف أسفارهم إىل يثرب أو إىل بالد الشام ، 

و النصرانية ويصغرون الشرك يف فرمبا كان أهل تلك البلدان يدعون املشركني إىل اتباع اليهودية أ
إذ كانوا ؛ ون على تكذيبهم ألم كانوا مرموقني عندهم بعني الوقار ؤنفوسهم ، فكان املشركون ال جير

يفضلوم مبعرفة الديانة وبأم ليسوا أميني وهم يأبون أن يتركوا دين الشرك فكانوا يعتذرون بأن رسول 
  . )٢٨٦٢(" مرسالً إىل العرب ولو جاءنا رسول لكنا أهدى منكم القوم الذين يدعوم إىل دينهم مل يكن

إال أم ال ينوون هذا التأكيد وال       ،  ومن مث يكون القسم خرج منهم على وجه التأكيد يف ظاهره            
حال النفور من قبول دعوة النصارى إياهم إىل دينهم ، أو مـن             "وإمنا كان القسم    ،  العزم على ما قالوه     
يح الشرك ، فأقسموا ذلك القسم تفصياً من اادلة ، وباعثهم عليه النفور             بود يف تق  االتعاظ مبواعظ اليه  

  . )٢٨٦٣("من مفارقة الشرك ، فلما جاءهم الرسول ما زادهم شيئاً وإمنا زادهم نفوراً 

فَلَنأْتينك بِِسْحرٍ مثْله وقريب من هذا يف مراعاته للبواعث النفسية معاجلته لقسم فرعون 
..)فرائصه كانت ترعد خوفاً مما جاء به " فحالة فرعون يف ذلك الوقت صورها الزخمشري بأن )٢٨٦٤

 اجلبال النقادت وأن مثله ال خيذل وال يقل د لعلمه وإيقانه أنه على احلق وأن احملق لو أراد قوموسى 
" ف واهللع مما  ، وهذه حالة ثورة الغضب واحلرية واخلو)٢٨٦٥("ناصره ، وأنه غالبه على ملكه ال حمالة

لثورة على فرعون إىل اخياجل نفوس الناس من تصديق موسى وكونه على احلق لعل ذلك يفضي م 
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٥٥٢ 

، وهذه احلالة هي الباعثة على القسم الذي عقده فرعون بأن يأيت بسحر )٢٨٦٦("وإزالته من ملك مصر
هار الغضب والقسم من أساليب إظ: " مثل سحر موسى ، ولعل هذا هو تفسري قول ابن عاشور 

")٢٨٦٧(.  

إن اهتمام ابن عاشور مبرتع القسم كان نتيجة لتأمله يف عمق الداللة بدالً : ومن مث يصح أن يقال 
 الذي حيتمل أن يكون قسماً –من الوقوف على القول مبجرد التأكيد ، فالقسم يف سورة النازعـات 

حبرب تشن عليهم وهي غزوة فتح بتهديد املشركني" هو تعريض –الة والفرسان جبماعات الرماة واجلم 
، وهذا التفات بداللة القسم إىل داللة ما وراء )٢٨٦٨("مكة أو غزوة بدر مثل سورة العاديات وأضراا 

القسم فإن الظاهر أن القسم مفاده أهوال يوم القيامة وعذاا لكن التعمق يف ألفاظ القسم واحتماالا 
  .)٢٨٦٩("تعريض بعذاب يف الدنيا " أنه حيصل منه جعل ابن عاشور يفهم منه داللة أبعد وهي 
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إن داللة القسم عامة ناجتة عن داللة املقسم به يف العموم أيضاً ألن التأكيد وما حوله من املعـاين                   
قسم به والقسم عالقة     فيها فالعالقة بني امل    الركن األساس فرع على عملية القسم نفسها ، واملقسم به هو          

يتضمن اإلشارة إىل قيمة عظمة     " محيمة ، وقد استخلص بعض الباحثني أن كالم بعض النحاة يف القسم             
وذلك أن املقسم كثرياً ما يلجأ إىل اختيار ما هو عظيم فيقسم به ،              ... املقسم به يف توكيد املقسم عليه       

يف نفس املقسم ، أو أنه يلجأ إىل ذلـك إلشـعار            ألن يف عظمة املقسم به ما يشعر بعظمة املقسم عليه           
  .)٢٨٧٠("خماطبه بعظمة ما يقسم عليه 

 يفتتح  )٢٨٧١(ومن مث جاء إطباق املتقدمني على أن املقسم به البد أن يكون معظماً ، فابن أيب الربيع                
ـ      )٢٨٧٢("اعلم أن املقسم به كل اسم معظم      : "كالمه على املقسم به بقوله       ن  ، وهذا املعىن هو ما أكده اب

 ، وعلى هذا )٢٨٧٣("ألن القسم ال يكون إال بعظيم عند املقسم ، فكان التعظيم من لوازم القسم      " عاشور  
سار ابن عاشور يف تفسريه جرياً على ج املفسرين من تعظيم املقسم به ، فسورة النازعـات ابتـدئت                   

 ، ويف هـذا القـسم       بالقسم مبخلوقات ذات صفات عظيمة ، قسماً مراداً منه حتقيق ما بعده من اخلرب             "
  .)٢٨٧٤("ويل املقسم به 
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م على ما هو عظيم ِسقْكما نالحظ يف التحرير والتنوير يقسم مبا هو عظيم عند املُالكرمي فالقرآن 
وإمنا يكتسب اجلواب صفة التعظيم من وجود القسم عليه وأما املقسم به فاألصل أنه عظيم ، عنده أيضاً 

، إال أن القسم بلفظ اجلاللة قسم به يف القرآن هو اهللا سبحانها أ، ومن أجل ذلك أقسم به ، وأعظم م
 وهو ال حيتاج إىل بيان عظمة جاء حمكياً مرة على لسان إبراهيم ومرة على لسان رهط يعقوب 

املقسم به ، ومن أجل ذلك مل يذكر ابن عاشور هذه الداللة ألن وضوحها جيعل اإلشارة إليها ضرباً من 
  .التكلف 

 سياق آخر للقسم باهللا تعاىل ، وهو القسم به مضافاً إىل شيء  من خلقه على جهة لكن مثة
 ، فأما تعظيم اهللا سبحانه فهو غين عن )٢٨٧٥(..فَوربك لَنْحشرنهْم : الربوبية له مثل قوله تعاىل 

قسم بالرب مضافاً ال"في ، فولذلك التفت املفسرون ومنهم ابن عاشور إىل داللة اإلضافة ، اإلشارة هنا 
، والقسم برب السماء واألرض يف سورة )٢٨٧٦("  إدماج لتشريف قدرهإىل ضمري املخاطب وهو النيب 

وإظهار اسم السماء واألرض دون ذكر ضمريمها إلدخال املهابة يف نفوس السامعني بعظمة "الذاريات ، 
ب سبحانه ، ألنه هو حمل الداللة إذ  ، فالداللة يف املوضعني متعلقة مبا أضيف إىل الر)٢٨٧٧("الرب سبحانه

  .تعظيم اهللا سبحانه وتعاىل أمر مفروغ منه 

أما املخلوقات اليت أقسم ا يف القرآن ، فوجه العظمة فيها كان جماالً لذوق املفسرين معملني 
د خربم املتعددة املناحي يف الكشف عن أوجه العظمة يف هذا املخلوق مع اتفاقهم يف اجلملة على وجو

تعظيماً للرسول "  جاء  )٢٨٧٨(إِنَّ هؤلَاء قَْوٌم لَّا يْؤمنونَ.. هذه العظمة ، فالقسم بقول الرسول 
أقسم بنداء الرسول ربه نداء " وذلك ألنه )٢٨٧٩(" ولقيله الذي هو تفويض للرب وثقة به

 ، ومثله )٢٨٨١("هفالقسم به باعتبار شرفه برتول كالم اهللا في" وكذلك يف قسمه بالطور ، )٢٨٨٠("مضطر
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أقسم حبال نشره لقراءته وهي أشرف أحواله ؛ ألا حالة حصول االهتداء به ) " الرق املنشور(يف 
  .)٢٨٨٢("للقاريء والسامع 

فهذه الداللة راسية عند املفسرين وطيدة األركان يف التحرير والتنوير ال يكاد خيلو قسم من بيـان                 
ه وجه العظمة فيها نالحظ أنه حياول توجيهها بـصورة          وجهها ، حىت يف بعض األشياء اليت أشكل علي        

، ولعل من أشهر هذه املواضع موضع       ى عالقته باألسلوب العريب البليغ    تستشف هذا الوجه مع احملافظة عل     
القسم بالتني والزيتون فهو موضع تساءل عنه بعض املفسرين ، وهل هناك وجه للعظمة يف هذين الشيئني                 

ساؤل الفخر الرازي إذ يسوق التساؤل على وجه اإلشكال ، فإذا كـان الـتني               ويعبر عن لسان هذا الت    
  .)٢٨٨٣("ليسا من األمور الشريفة ، فكيف يليق أن يقسم اهللا تعاىل ما ؟" والزيتون 

ولعل ابن عاشور كان يستصحب هذا اإلشكال وهو يفسر اآليات ، فيذكر أوالً املراد الظاهر من 
ن املشهورتان ، مث يستفيد من معارفه يف استنباط دالالت العظمة فيها ، ودمج التني والزيتون ومها الثمرتا

مع اإلشارة إىل " ، )٢٨٨٤("صفات إهلية كما يقسم باالسم لداللته على الذات " ذلك بأما تدالن على 
ك ، إال أنه مع ذل)٢٨٨٥("هذه الثمرة النافعة الصاحلة اليت تكفي الناس حوائج طعامهم وإضاءمخلق نعمة 

 ، مع ذكر طور سينني والبلد األمني وذلك )٢٨٨٦("أن يكون هلما حممل أوفق باملناسبة"يفترض أنه ال بد 
جيعله خيلص من املراد الظاهر بالثمرتني على الرغم من وضوح داللة العظمة فيهما إىل منحى يشبه ااز 

أي : ما شجر هاتني الثمرتني معنياً ) التني والزيتون( أن يكون القسم بـ "، فصرح بأنه جيوز عنده 
  :اكتسب نوعامها شرفاً من بني األشجار يكون كثري منه نابتاً يف هذين املكانني املقدسني كما قال جرير 

  )٢٨٨٧(أتذكر حني تصقل عارضيها          بفرع بشامة سقي البشام
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  . )٢٨٨٨("فدعا لنوع البشام بالسقي ألجل عود بشامة احلبيبة

مل يوافق   -وإن كان من لدن الطربي       -ن جتاوز ظاهر اللفظة إىل لوازم أخرى        إال أن هذا االجتاه م    
 ، مع عدم    )٢٨٨٩(عليه مجاعة ممن فسروا هذه اآليات ، فابن القيم يرى يف مثريت التني والزيتون مكاناً للعزة               

مجلـة  فإن منبت هاتني الشجرتني حقيق بأن يكون من         "امتناع أن يكون الشجر واملنبت كالمها مراداً        
 ، أما الشوكاين فقد شـدد       )٢٨٩٠("البقاع الفاضلة الشريفة فيكون اإلقسام قد تناول الشجرتني ومنبتهما        

وليـت  : "ذكر مجلة من التأويالت هلذا القـسم        بعد أن   النكري على هذا املسلك الذي أشرنا إليه فقال         
عربيـة، والعـدول إىل هـذه       شعري ما احلامل هلؤالء األئمة على العدول عن املعىن احلقيقي يف اللغة ال            
   .)٢٨٩١("التفسريات البعيدة عن املعىن، املبنية على خياالت ال ترجع إىل عقل وال نقل

ابـن  مشى عليه وإذا كانت داللة التعظيم للمقسم به هي املتواترة عند مجاهري املفسرين وهو الذي           
عاشور يف تفسريه هلذا التعظيم     عاشور ، فإن هناك ملحظاً ينبغي مالحظته ألنه كان له أثر يف توجه ابن               

 قد عظم بعض خملوقاته ، إذ       وعالقته ذه املخلوقات ، وهو يتمثل يف حترج الكثري من أن يكون اهللا              
رج باملعتزلة إىل رفض مبدأ التعظيم يف هذه املواضع ، فالقاضي عبد اجلبار ال يرى أـا                 حوصل هذا الت  

 ،  )٢٨٩٢(ملواضع اليت جاءت املخلوقات فيها يف موضع القـسم        مقسم ا أصالً ويلجأ إىل التقدير يف كل ا        
كما نرى هذا التوجه عند مجاعة ممن تعرضوا هلذه األقسام إذ ينقل أبـو جعفر النحاس تقدير مـضاف                  
قبل القسم بالذاريات والنجم والفجر والعصر ، أي ورب هذه األشياء ويصرح مبثل ذلك مكي بـن أيب                  

  . )٢٨٩٣("وكذلك التقدير يف كل قسم بغري اهللا"صر القسم برب العصر طالب ، إذ يقدّر يف سورة الع
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ويبدو أن هذا املنحى مل يكن بعيداً عن فكر ابن عاشور وهو يتعامل مع القسم ذه املخلوقات يف                  
عند القـسم   كثرت تعبرياته   ،  تعبرياته عن عظمة املقسم به يف ذاته        الرغم من كثرة    لى  عالقرآن الكرمي ، ف   

وكأنه يريد اخلروج من    ،  حول عالقة هذا املقسم به بصفات ولوازم أخرى غري جمرد الذات            باملخلوقات  
بوتقة تعظيم ذات املقسم به حىت ال يقع يف احلرج الذي فر منه سابقوه ، فالقسم يف صدر سورة الفجر                    

 وسـعة  ن بعضها دالئل بديع صنع اهللاإمن حيث "حيتوي على أزمان تلفت ابن عاشور إىل أن القسم ا  
فأساس العظمة إذاً هو يف عالقة هـذه الـذوات       ، )٢٨٩٤("قدرته فيما أوجد من نظام يظاهر بعضه بعضاً       

مـن  " مبا تبصرون وما ال تبصرون فهو يقسم بأمور عظيمـة            ، حىت حني يقسم اهللا      بصفات هللا   
أن املراد بالقـسم     ، بل يصل به األمر إىل        )٢٨٩٥("صفات اهللا تعاىل ومن خملوقاته الدالة على عظيم قدرته        

ليس هو ذوات األشياء من حيث األصل وإمنا هي صفاا ، فالذاريات واحلامالت واجلاريات واملقـسمات ،                 
وهو يف املعىن قـسم بقدرتـه   "،  )٢٨٩٦("املقسم ا الصفات"كل هذه ليست املراد األول يف القسم عنده وإمنا          

، وهذا  )٢٨٩٧(" من نعم وداللة على اهلدى والصالح      وحكمته ، ومتضمن تشريف تلك املخلوقات مبا يف أحواهلا        
، وإمنا جعل القسم بصفة من صفات اهللا وهي         قسم به هو اهللا وإن مل يصرح بذلك       يقترب جداً من القول بأن امل     

  . )٢٨٩٨("فآل إىل القسم باملوصوفات ألجل تلك الصفات العظيمة ، ويف ذلك إجياز دقيق"القدرة أو احلكمة 

د سبقه إىل معناه ومؤداه بعض املفسرين بدون حاجة إىل جعل املقسم ومسلك ابن عاشور هذا ق
فإن اجلمع بني مراعاة الظاهر من القرآن وبني االلتفات إىل سعة الداللة ؛ به هو الصفات ال املوصوفات 

أمر مهم يف التعرض لتأويل القرآن الكرمي ، ولعل ابن القيم كان مثاالً هلذا املذهب الوسط الذي جيمع 
ذه األمور األربعة ملكان العربة واآلية، والداللة الباهرة على " فهو يصرح بأن القسم واقع ،  األمرين بني

، مث شرع بذكر ما يف هذه األربعة من آيات ودالئل حىت )٢٨٩٩("ربوبيته ووحدانيته وعظم قدرته
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له السابق ، ، وهو ما فهمه ابن عاشور وحاول تلخيصه بقو)٢٩٠٠(استوعب هذا أربع صفحات من كتابه
     باملوصوفات هو األصل ، ومع ذلك القسم إال أنه جعل القسم بالصفات أصالً ، بينما جعل ابن القيم 

 به من املخلوقات وأن القسم ا يدل على تعظيمها خالفاً ملا فجملة مذهبه هو تعظيم ما أقسم اهللا 
  . )٢٩٠١(ذهبت إليه طائفة من الدارسني يف هذا الباب
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مل يتوقف النحويون طويالً عند داللة أدوات القسم ومعانيها على الرغم من كالم الكثري منهم يف                
معاين احلروف ، إال أم أحملوا إىل بعض اخلصائص لبعضها كاختصاص الواو باالسم املظهر دون غريه ،                 

، ولعل املفسرين ساروا    )٢٩٠٢(ةعها واختصاص التاء بلفظ اجلالل    واختصاص الباء بكثرة التصريح بالفعل م     
على هذا النحو فلم يشغلوا أنفسهم بدالالت تزيد على داللة القسم أو تؤصل هلا أو تتفرع عنها اعتباراً                  

  .بأن الداللة األصلية فيها وهي القسم كافية يف هذا الباب 

لقرآن يف نفس درب املفسرين عموماً ، إال        فأما ابن عاشور فقد سار يف عموم تعليقه على أقسام ا          
وبعضها يدخل يف إطـار تطـويره ملـا    ، أنه كان له حملات بعضها ميكن أن يكون من خاص مالحظاته    

 سبقه من املفسرين أو النحاة ، فالباء اليت هي أصل حروف القسم عند كافـة املفـسرين                  ناستنتجه مم 
لة جتعلها أهالً لكوا أصالً يف هذا الباب ، فهي عنـده            والنحاة يالحظ هلا صاحب التحرير والتنوير دال      

  . )٢٩٠٣("أصل حروف القسم لداللتها على املالبسة يف أصل معانيها"

، فابن  )٢٩٠٥("وهو معىن ال يفارقها   " ،   )٢٩٠٤(وداللة املالبسة هي الداللة اليت يسميها النحاة اإللصاق       
هاد اهللا ، أو أعد أو أعلق متلبساً بإشهاد اهللا          أي أخرب متلبساً بإش   "عاشور يستصحب هذه الداللة يف القسم       
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 ، وهذه الداللة لباء القـسم مل        )٢٩٠٦("على حتقيق ذلك،فمن أجل ذلك تضمن اليمني معًىن قوياً يف الصدق          
أجدها عند غريه فيما تيسر يل من الكتب واملصادر ولعله سبق ا وهو ربط موفق بني أصل داللة اإللصاق                   

  . أداة أصلية يف القسميف الباء وبني استخدامها

ا نائبة عن الواو يف القسم وأخمتصة باسم اجلاللة إال اوأما التاء فالنحاة واملفسرون يتفقون على أ 
 ، وهذه الداللة يؤكدها ابن عاشور يف مجيع )٢٩٠٧("زيادة معىن وهو التعجب"أن الزخمشري حلظ فيها 

 ، وهو يشري إىل أن )٢٩٠٨("عليه أمراً عجيباً ومستغرباًفالقسم بالتاء خيتص مبا يكون املقسم "مواضع التاء 
وفسره الطييب بأن املقسم عليه بالتاء "صاحب الكشاف سبقه إىل هذا وأن ابن هشام ذكره مسلماً به 
 ، غري أنه يضيف اهتمامه بتفسري )٢٩٠٩("يكون نادر الوقوع ، ألن الشيء املتعجب منه ال يكثر وقوعه

 :  املواضع اليت حصل القسم فيها بالتاء ، فمحل الغرابة يف قوله تعاىل حمل الغرابة والعجب يف بعض
هو خالصه من شبكة قرينه واختالف حال عاقبتيهما مع ما كانا  ")٢٩١٠(قَالَ تاللَّه إِنْ كدت لَتْردينِ

، )٢٩١١(" والصحبة وما خصه من نعمة اهلداية وما تورط قرينه يف أوحال الغوايةعليه من شدة املالزمة
 ويْجعلُونَ لما الَ يْعلَمونَ نصيبا مما رزقْناهْم تاللّه لَتْسأَلُن عما كُنتْم تفْترونَ : وأما يف قوله تعاىل 

)م يسألون سؤاالً عجيباً مبقدار غرابة اجلرم املسؤول  ")٢٩١٢فاإلتيان بالقسم هنا حبرف التاء مؤذن بأ
  . )٢٩١٣("عنه
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وإذا كانت داللة القسم يف ذاا قد شغلت حيّزاً من فكر ابن عاشور الداليل ، فإن العالقة الداللية                  
، ففي سورة النجم يالحظ     ببني أجزاء القسم قد راوحته يف كثري من املواضع اليت عاجل فيها هذا األسلو             

إذا هوى أن الكالم مسوق إلثبات أن القرآن وحي من اهللا مرتل من السماء ؛               مناسبة القسم بالنجم    "أن  
 ، وهذه العالقة الداللية حتتاج إىل كـشف         )٢٩١٤("فشابه حال نزوله االعتباري حال النجم يف حالة هويّة        

مشاة متثيلية حاصلة من نزول شيء مـنري إنـارة          "عن مرماها ومن مثة ذهب يفسّر هذه املشاة بأا          
معنوية نازل من حمل رفعة معنوية ، شبه حبالة نزول جنم من أعلى األفق إىل أسفله ، وهو متثيل املعقـول                     

   . ، وهو هنا يذهب بعيداً يف حماولة التفتيش عن تشبيه متثيلي فيما وراء القسم القرآين )٢٩١٥("باحملسوس

ي وجدنا مماثالت هلـا عنـد       إال أن هذه احملاولة للكشف عن الترابط الداليل بني احملسوس واملعنو          
فابن القيم يرى عالقة بني القسم بالضحى والليل إذا سجى وبني فيئة الوحي بعد فتـوره ،                 ؛  املتقدمني  

فتأمل مطابقة هذا القسم ، وهو نور الضحى الذي يوايف بعد ظالم            "وهو يدعوا إىل تأمل هذه العالقة ؛        
ودع حممداً ربه   : عد احتباسه عنه ، حىت قال أعداؤه        الليل للمقسم عليه ، وهو نور الوحي الذي وافاه ب         
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، )٢٩١٦(" فأقسم بضوء النهار بعد ظلمة الليل على ضوء الوحي ونوره ، بعد ظلمة احتباسه واحتجابـه                .
وظلمة الليل قد يتخللها ظهور النور معها أو يف خالهلا مثلما يوحي به القسم بالشفق والليل وما وسـق                   

شفق والليل والقمر ختالط أحواالً بني الظلمة وظهور النور معها أو يف خالهلا ،              ألن ال "والقمر إذا اتسق ،     
من تفاوت األحوال اليت خيتبط فيها الناس        )٢٩١٧(لَتْركَبن طَبقًا عن طَبقٍ    : وذلك مناسب ملا يف قوله      

ظار تغري األحـوال    يوم القيامة أو يف حيام الدنيا ، أو من ظهور أحوال خري يف خالل أحوال شر أو انت                 
 ، وتقترب من ذلك داللة الظلمة والنـور يف صـدر            )٢٩١٨("إىل ما يرضيهم إن كان اخلطاب للمسلمني      

ومهـا   -مناسبة املقسم به للمقسم عليه أن سعي الناس منه خري ومنه شـر              "سورة الليل ، وإذ جيد أن       
ومنها الضار كمـا ينـتج الـذكر        وأن سعي الناس ينبثق عن نتائج منها النافع          -مياثالن النور والظلمة    

  . )٢٩١٩("واألنثى ذرية صاحلة وغري صاحلة

وتكفينا هذه املناسبة الداللية يف النور والظلمة وما تثريه من معان توحي بالترابط املعنوي والتالحم               
الداليل بني املقسم عليه واملقسم به بل بني القسم وسائر موضوعات السورة ، كمـا رأى أن يف إيثـار                    

ملناسبة طلوع الشمس بعد غروا ، لتمثيل اإلحياء        " الكرمي املشارق واملغارب بالقسم برا رعاية        القرآن
 * فَلَا أُقِْسم بِرب الْمشارِقِ والْمغارِبِ إِنـا لَقَـادرونَ         : ه تعاىل   ـ ، وذلك يف قول    )٢٩٢٠("بعد املوت 

  .)( ..علَى أَن نُّبدلَ خْيرا مْنهْم 

 ، وهـو أن يكـون       )٢٩٢٢("ضرب عزيز بديع  " إنه يلتفت إىل ضرب من القسم يعرب عنه بأنه            بل
 يف صدر سورة الزخرف بالكتاب املبني على جواب         املقسم به هو نفس املقسم عليه ؛ إذ يقسم اهللا           
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ه مبيناً وجعل   ويف جعل املقسم به القرآن بوصف كون      " ،  ))2923 ..إِنا جعلْناه قُْرآنا عربِيا    قسم هو   
جواب القسم أن اهللا جعله مبيناً ، تنويه خاص بالقرآن إذ جعل املقسم به هو املقسم عليه ، وهذا ضرب                    
عزيز بديع ؛ ألنه يوميء إىل أن املقسم على شأنه بلغ غاية الشرف ، فإذا أراد املقسم أن يقـسم علـى                      

  .)٢٩٢٤("م واملقسم عليهأوىل بالقسم به للتناسب بني القس هو ثبوت شرف له مل جيد ما

وحبسبنا تعقيباً على ذلك    ،  وهذا الضرب من إدراك املناسبة الداللية كثري يف تفسري التحرير والتنوير            
أن ابن عاشور يستحسن من التفاسري املختلفة للكلمة الواحدة ما يراه أقرب إىل هذا الترابط ، فبعـد أن                   

 ا سورة الذاريات يذكر ثالثة أوجه يف تفـسري          طاف حول كثري من املناسبات يف األقسام اليت صدرت        
  :  هي )٢٩٢٥(فَالْمقَسمات أَْمرا: قوله تعاىل 

  . السحاب-٣             . الرياح-٢          .املالئكة -١         

 مث يعلق   )٢٩٢٦("السحب يقسم اهللا ا أرزاق العباد     "ويذكر الثالث مروياً عن احلسن أن املقسمات        
  .)٢٩٢٧("من رشاقة هذا التفسري أن فيه مناسبة بني املقسم به واملقسم عليه: " وله على ذلك بق
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للسياق يف كل تعبري آثاره اليت جتدد من دالالته وتثريها ، وللقسم من هذه القاعـدة نـصيب ؛                   
  :  ابن عاشور يف شيئني فافتتاح الكالم بالقسم له داللته اليت يلخصها

  .أمهية هذه األمور املقسم ا  : األول

  .تشويق السامع إىل جواب القسم  : الثاين



٥٦٥ 

ذا القسم تشويق إىل ما يرد بعده ، وإشعار بأمهية املقسم عليه وهو مـع               "فافتتاح سورة الربوج    
 الذي افتتحت   بهأمهية املقسم    وهو يبني السر يف      )٢٩٢٨("ذلك يلفت ألباب السامعني إىل األمور املقسم ا       

  : به السورة فيعزوه إىل ثالثة أمور 

بعضها من دالئل عظيم القدرة اإلهلية املقتضية تفرد اهللا تعاىل باإلهلية وإبطال الشريك      " أن   : األول
")٢٩٢٩(.  

  .)٢٩٣٠("بعضها مذكر بيوم البعث املوعود ورمز إىل حتقيق وقوعه" أن  : الثاين

  .)٢٩٣١("ام يوجه أنفس السامعني إىل تطلب بيانها فيه من اإلعضها مبب" أن  : الثالث

افتتاح السورة بالقسم مؤذن بأن ما سيذكر بعده " وهكذا يف السور اليت افتتحت بالقسم يرى أن 
 ، ويالحظ أنه يلمح هنا إىل أن االفتتاح بالقسم كما يشري إىل )٢٩٣٢("أمر مهم لتستشرف له نفس السامع

 يشري إىل أمهية املقسم عليه ، كما جيعل هذه األمهية سبباً يف التشويق ، ولعل تطويل أمهية املقسم به فهو
تشويق السامع لتلقي املقسم " القسم له نفس الداللة ، فتطويل القسم يف صدر سورة املرسالت فيه 

  .)٢٩٣٣("عليه

تأكيد أصالً  ويتعلق بسياق القسم بعض األدوات اليت تسبق جوابه ، فإذا كان القسم قد قصد به ال               
فقد جرى األسلوب العريب على ذكر أدوات للتأكيد يصدر ا مجلة اجلواب، وهذه األدوات ال ينبغي أن             
تقتصر داللتها على جمرد التوكيد الذي يفيده القسم ، ومن مثة التفت ابن عاشور إىل دالالت ثانوية هلذه                  

م يهيئ نفـس    ألن القس  "ر املتوقع بالقسم    يف جواب القسم هو مبرتلة حتقيق األم      ) قد(األدوات ، فوجود    
فالتأكيد ا يف   ) الالم( ، وأما    )٢٩٣٤("، فيؤتى بقد ألا تدل على حتقيق أمر متوقع        السامع لتوقع خرب مهم   
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 ، وهذه الالم يغلب اقتراا جبواب   )٢٩٣٥("إلفادة معىن التعجيب ، ألن القسم يستعمل يف التعجب        "القسم  
النافية ، وقد جعلها ابن عاشـور       ) ال( إال لعلة ، مثل تصدير اجلواب بـ         القسم ، بل لعلها ال تنقل عنه      

ـ   )٢٩٣٦( الَ يأْتونَ بِمثْله ولَْو كَانَ بْعضهْم لبْعضٍ ظَهِريا        ..: علة حلذفها يف قوله تعاىل       جـرد  " ، فـ
 )٢٩٣٧("م ، والم النافية   الم القس : اجلواب من الالم ، الغالب اقتراا جبواب القسم كراهية اجتماع المني            

اليت تقترن جبواب القسم ، فإا إىل إفادا التوكيد تدل على وقوع            ) نون التوكيد (، ومثل ذلك يقال يف      
يا أَيُّها الَّذين آمنواْ لَيْبلُونكُم اللّه بِشْيٍء مـن الـصْيد           : هذا اجلواب يف املستقبل ، ففي قوله تعاىل         

...)ظاهر يف االستقبال ، ألن نون التوكيد ال تدخل على املـضارع            "بن عاشور أن الفعل      يرى ا  )٢٩٣٨
 ، ومن هنا نالحظ أن صاحب التحرير والتنوير يتوقـف           )٢٩٣٩("يف جواب القسم إال وهو مبعىن املستقبل      

عند الدالالت اجلزئية لكثري من املواضع واألدوات اليت تتخلل سياق القسم مثلما توقف عند الـدالالت                
الكلية للقسم يف مجلته ، وحيسن أن خنتم هذا املطلب مبناقشة موجزة ألمور ثالثة متعلقة بسياق القـسم                  

  :ظهر جهد ابن عاشور فيها 

אWאאW 
ألا هي اليت   ) الباء(من املعروف املعهود أن القسم إقدام على تأكيد أمر وتوثيقه ، وأن األصل فيه               

فإثبات القسم هو مرتكز التأكيد وحينما حيذف فعل القسم وهو كثري           ) أقسم(و  تصلح إلظهار الفعل وه   
ـ                ) الباء(تدل عليه    ) ال(، إال أن هناك ظاهرة يف القرآن الكرمي هي سبق القسم بالنفي ، وبالتحديـد بـ

  : النافية وهي الظاهرة اليت أثارت املفسرين من قدمي وذهبوا يف تأويلها إىل مذاهب أشهرها 
  .)٢٩٤٠( زائدة)ال(أن  -١

  .)٢٩٤١(أا نفي ملضمون كالم سابق ورد عليه بالقسم-٢
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  . )٢٩٤٢( ال يقسم ذه األشياءأا نفي للقسم نفسه أي أن اهللا -٣

  .)٢٩٤٣(التوكيد أشبعت فتحتها) الم(أا هي -٤

يراد به تأكيد اخلرب كأنه يف ثبوته وظهوره ال حيتاج إىل قـسم             " أا أسلوب عريب يف القسم      -٥
")٢٩٤٤(.  
ذه اآلراء يف مجلتها حماوالت إما للتخلص من معىن النفي املوجود يف صدر القسم، وإما لتفسري وه

  .هذا النفي مبا يتالءم مع الداللة التأكيدية للقسم 

مث أرشدته ملكته اليت اعتادت علـى       ،  أما ابن عاشور فلعله وقف طويالً أمام هذه اآلراء ونظر فيها            
 والتفريق بني اجلزئيات املتمايزة إىل موقف واضح من هذه الظاهرة يتمثل يف             اجلمع بني اجلزئيات املتناسبة   

النافية جاءت قبل قسم منفي خصوصاً إذا مل يصرح بفعل القسم وبني مـا              ) ال(التفريق بني ما إذا كانت      
  .إذا كانت تتصدر مجلة القسم سابقة لفعل القسم نفسه 

موك فَالَ وربك الَ يْؤمنونَ حتى يحكِّ      : ها إال قوله تعاىل     فلم يرد يف القرآن من    : فأما احلالة األوىل    
 متصور هو أم يزعمـون  إذ يرى الطربي أن النفي األول واقع على معىن ) )2945... فيما شجر بْينهْم

 فلـيس   )فال( :يعين جل ثناؤه بقوله     "طاغوت ، فهي تنفي هذا املعىن ؛        اإلميان مع أم يتحاكمون إىل ال     
ثناؤه استأنف القسم جل مث ... كمون إىل الطاغوتتاألمر كما يزعمون أم يؤمنون مبا أنزل إليك وهم حي    

مـن  بينهم  اختلط  فيما  اً بينهم   حكمعلوك  حىت جي  ... )ال يؤمنون (د  ـــــ يا حمم  )وربك(: فقال  
  . )٢٩٤٧(ورد بعده ، بينما يرى غريه أا زائدة لتأكيد معىن القسم الذي )٢٩٤٦("أمورهم 
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ويبدو أن صاحب التحرير مل يرق له أي القولني وإمنا عد ذلك تعجيالً بالنفي ، واهتماماً به وتأكيداً                  
والعرب تأيت حبرف النفي قبل القسم إذا كان جواب القسم منفياً للتعجيل بإفادة أن ما بعد حـرف                  " له  

تقدمي النفي لالهتمام بالنفي ، كقول قيس بن        العطف قسم على النفي ملا تضمنته اجلملة املعطوف عليها ف         
  : عاصم 

  )٢٩٤٨(وال أشقى ا أبداً سقيمــاً   فال واهللا أشرا صحيحـــاً  

ويكثر أن يأتوا مع حرف النفي بعد العاطف حبرف نفي مثله يف اجلواب ليحـصل مـع االهتمـام       
  . )٢٩٤٩("التأكيد ، كما يف هذه اآلية وهو االستعمال األكثر 

 يعين تعجيـل    –ما مساه التعجيل    داللتني ؛ داللة    لة اليت اختارها ابن عاشور مركبة من        وهذه الدال 
التأكيد الذي حيصل مع االهتمام عنده ، وهو يقتـرب          داللة   واالهتمام بالنفي مث     –مضمون مجلة القسم    

 )٢٩٥٠() "منونال يؤ (من داللة التأكيد عند الزخمشري ، لكن الزخمشري يأىب أن تكون تأكيداً لنظريا يف               
ر يف تعليقه على الكشاف فالظاهر عنده       ـي، ويبدو أن ابن عاشور تأثر يف داللة التعجيل مبا ذكره ابن املن            

للتعجيل بإفادة أن مـا بعـد       "  فهذا التعبري مقابل لتعبريه بأا       )٢٩٥١("أا هنا لتوطئة النفي املقسم عليه       " 
  .ىن التوطئة أدق ألنه يشمل السبق والتمهيد معاً ، بل رمبا كان مع)٢٩٥٢("حرف العطف قسم على النفي

ليست " ومما حيمد البن عاشور أنه مييز بوضوح بني النفي هنا والنفي الواقع على فعل القسـم ؛ إذ                  
 )٢٩٥٣("..  لَا أُقِْسم  و  ــهذه هي اليت ترد مع فعل القسم مزيدة والكالم معها على اإلثبات حن            ) ال(

ـ  وهي احلالة الثانية للق    ، ومن خالل املواضع اليت توقف عندها يالحظ أنه يرد قول من            ) ال(سم املسبوق ب
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 ، وعمدته يف رد هذا      )٢٩٥٤("يف هذا القسم إبطاالً لكالم سابق ، وأن فعل أقسم بعدها مستأنف           " جعلها  
  .القول وقوع هذه الصورة من القسم يف أوائل السور

  : ن وجهة نظره فهو يصري إىل وجهني يعرضهما ويرجح أنسبهما م

  . )٢٩٥٦("مزيدة للتوكيد ) ال(و ،  مبعىن أقسم  )٢٩٥٥(..  لَا أُقِْسم  "أن  : أوهلما

فهي على أصلها إال أنه نفي ال ملعىن القسم ولكن لصورته ،            ) ال(فيعتمد داللة النفي يف      : الثاينوأما  
قبة الكذب يف القسم ، ومبعـىن       عاسوء  على أن القائل ال يقدم على القسم مبا أقسم به خشية            " فهي تدل   

أنه غري حمتاج إىل القسم ألن األمر واضح الثبوت ، مث كثر هذا االستعمال فصار مراداً تأكيد اخلرب فساوى            
  .)٢٩٥٧("القسم

 ودخول حرف النفي على فعل القسم )٢٩٥٨("صيغة حتقيق قسم " عنده  ) ال أقسم(ومن مث فإن 
لسامع أن املتكلم يهم أن يقسم به مث يترك لقسم به حبيث يوهم قصد املبالغة يف حتقيق حرمة املل" داللته 

وال أقسم بأعز منه عندي ، وذلك كناية عن : ال أقسم به ، أي : القسم خمافة احلنث باملقسم به ، فيقول 
النفي يف هذه املواضع يالحظ قدمي  ، والناظر إىل ما اختصرناه من كالم املتقدمني يف ت)٢٩٥٩("تأكيد القسم

بن عاشور قد استوعب آراءهم وأخذ زبدا وحررها مما ميكن االعتراض عليه حىت استخلص هذه أن ا
الداللة اليت تطورت معه خالل هذه املواضع حىت استقر عنده بتعبرياته اليت أشرنا إليها مؤخراً ، ويبدو أا 

 فيما مضى ومل يذكره أحد وهذا مل نذكره: " كانت أدق التعبريات من وجهة نظره إذ يعلق عليها بقوله 
")٢٩٦٠( .  
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אWאW 
أن "وهو أمر التفت إليه النحاة من لدن سيبويه ؛ ألنه حيمل داللة القسم ، فقد الحظ إمام النحاة                   

قـسم  أ: واهللا ، وذلك قولك     : من األفعال أشياء فيها معىن اليمني ، جيري الفعل بعدها جمراه بعد قولك              
ن فيه معىن القسم ، ويبدو أنه ترك األمـر          ، ومل ينص املربّد على فعل معي       )٢٩٦١("وأشهد ألفعلن لن ،   فعأل

زلة مـا   واعلم أنك إذا دللت على القسم مبا تضعه يف موضعه فما بعد ذلك الدليل مبن              : "واسعاً ، إذ قال     
  . )٢٩٦٢("بعد القسم

فة القسم ، منها أقسم وأشـهد       فيبدو أن العرب قد استخدمت مجلة من األساليب اليت تؤدي وظي          
يف "، فقد عدها    )يعلم اهللا (اللذان ذكرمها سيبويه ، ومنها ما ذكره ابن عاشور يف ثنايا تفسريه مثل قوهلم               

قسم ، ألنه استشهاد باهللا علـى صـدق          " ، بل يصرّح يف موضع آخر بأا         )٢٩٦٣("مقام احللف املغلَّظ  
 ويظهر أنه كان مغلظاً     ...انتقلها العرب يف اجلاهلية     "مية اليت    ، وهو يراها من األميان القد      )٢٩٦٤("مقالتهم

 ، لكن األوىل أنه ليس قسماً وإمنا        )٢٩٦٥("عندهم لقلة وروده يف كالمهم ، وال يكاد يقع إال يف مقام مهم            
ذُكر أن مـن    "ما صرح األلوسي ، وفرق بينه وبني القسم بأنه قد           كهو جار جمرى القسم يف التأكيد ،        

 ، وهذا املعىن املختصر هو الذي أخذه ابن عاشـور           )٢٩٦٦("ه كاذباً يكفر ، وال كذلك القسم      استشهد ب 
وهو عند علماء املسلمني ميني كسائر األميان فيها كفارة عند احلنث ، وقال بعض علماء               : "فوسعه بقوله   

ا هو خمالف للواقع ، فآل      إن هلم قوالً بأن احلالف به كاذباً تلزمه الردة ألنه نسب إىل علم اهللا م              : احلنفية  
  . )٢٩٦٧("وهذا يرمي إىل التغليظ والتحذير وإال فكيف يكفر أحد بلوازم بعيدة: إىل جعل علم اهللا جهالً 
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ويبدو أن ابن عاشور يتوسع يف ما جيري جمرى القسم ، ويدخل فيه كل ما يدل على زيادة التأكيد                
مبـا فيهـا مـن املؤكـدات مفـاد          "ة الشعراء أفادت     يف سور  )٢٩٦٨()إِنا لَنْحن الْغالبونَ  ..(، فجملة   
التأكيد لـذلك   معىن  حيتمل  " )٢٩٧٠(وأَنا علَى ذَلكُم من الشاهدين..      :  ، وقوله تعاىل     )٢٩٦٩("القسم

حجارةً  اللَّهم إِن كَانَ هذَا هو الْحق مْن عندك فَأَْمطْر علَْينا             .. ، وقول الكفار     )٢٩٧١( "مبرتلة القسم 
جارٍ جمرى القسم ، وذلك أم يقسمون بطريقة الـدعاء علـى            " ، وهذا عنده     )٢٩٧٢(..من السماء   

أنفسهم إذا كان ما حصل يف الوجود على خالف ما حيكونه أو يعتقدونه ، وهم حيسبون أن دعوة املرء                   
  :ابغة نعلى نفسه مستجابة ، وهذه طريقة شهرية يف كالمهم قال ال

   )٢٩٧٣( يدي سوطي إىلَّتعفَإذن فال ربشيء أنت تكرهه         تيت ما إن أ

فما جيري جمرى القسم عنده تربطه بالقسم عالقة هي التوكيد يف العموم كما سبق، إال أن هنـاك                  
ـ          ) ال جـرم    : ( ، يف قوله     )٢٩٧٤("التحقيق والتوثيق "عالقات أخرى غري جمرد التوكيد مثل ما عرب عنه ب

ال جرم ألفعلـن ،     : عامل معاملة القسم فيجئ بعدها يف ما يصلح جلواب قسم حنو            ت"وهو الذي جعلها    
، وتعدد هذه العالقات واتساعها كـان مـن أسـباب           )٢٩٧٥( "قاله عمرو بن معد يكرب أليب بكر        

 يف  صيغة خرب مستعمل  "هي   )(.. وبْينكُْم  فَكَفَى بِاللّه شهِيدا بْيننا     التوسع املشار إليه آنفاً ،      
 ، وقد تبعد العالقة جداً      )٢٩٧٨(" أي وميني منا على قرية     "، وحرام على قرية أهلكناها      ) ٢٩٧٧("إنشاء القسم 
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ومـن  ،  من حيث التركيب إال أن اهتمامه جبريان األسلوب جمرى القسم رمبا يذهله عن بعض القرآئن                
 حمتمالً للقسم ألن العـرب       )٢٩٧٩(قُرت عْينٍ لِّي ولَك      األمثلة على ذلك اعتباره قول امرأة فرعون        

قـرة  (إذ ال يصح إعراب     وهذا مرمى بعيد     ، مع بعد ما بني التركيبني ،         )٢٩٨٠(" عيين ةوقر"تقسم بقوهلا   
يل ( قسمي ، كما توهم ، ألن اخلرب مذكور وهو شبه اجلملة            : مبتدأ ويكون اخلرب حمذوفاً تقديره      ) عني
 اجلملة هنا معًىن ، وليس من عادة العرب أن تقـسم بقـرة     شبهل، ولو قدّر اخلرب بالقسم ملا كان         )ولك

كما يف احلديث الذي اسـتدل      ) بالواو(العني على أساس االبتداء وحذف اخلرب وإمنا عادا أن تقسم ا            
  .)٢٩٨١(به

لكن مما يسترعي النظر أن صاحب التحرير التفت إىل نوع من ااز يف العالقة بني ألفاظ القـسم                  
أُجري جمـرى   "يرى الزخمشري أنه     )٢٩٨٢(.. تأَذَّنَ ربُّك..  راه ، ففي التعبري القرآين      وبني ما جيري جم   

ستبعد ابـن عطيـة     قد ا  ، و  )٢٩٨٣( "فعل القسم كعلم اهللا وشهد اهللا ، ولذلك أجيب مبا جياب به القسم            
ة فبعيدة عـن    قادهم إىل هذا القول دخول الالم يف اجلواب وأما اللفظ         "ذاهباً إىل أن ما     مفهوم القسم هنا    

 ، إال أن االلتفات إىل ااز حيلُّ اإلشكال عند ابن عاشور فهو يعلل وجهة الكـشاف بأنـه                   )٢٩٨٤("هذا
أراد أن إشرابه معىن القسم ناشيء عن جماز ، فأطلق التأذن على العزم ؛ ألن العازم على األمر حيدث به                    "

  . )٢٩٨٥("قسمل الفعنفسه ، فهو يؤذا بفعله فتعزم نفسه ، مث أجري جمرى 
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 يف القسم إلظهار عظمته ولتأكيد املقسم عليـه ،          عملمن املعروف أن املقسم به شيء معظم است       
وأن املقسم عليه هو املعىن املتضمن يف مجلة جواب القسم وهذا ظاهر يف داللته ، إال أننا نتوقف مع ابن                    

  : جزئيتني متعلقتني بتعيني املقسم به وتعيني املقسم عليه ، وأثر ذلك يف داللة القسم عاشور يف

            خدم يف القسم فيها أكثر     فأما وجه اإلشكال فيما يتعلق باملقسم به هو ورود الكثري من املواضع است
 من شيء مثل صدر سورة الشمس والليل والفجر غريها ، وهنا نالحظ ختوف النحاة من جعـل هـذه                  

قسم ، ويعرب صاحب الكـشاف      ) واو(يف كل آية    ) الواو(األشياء مقسماً ا كل على حدة ، أي جعل          
وقد استكرهوا اجلمع بني قسمني على مقسم واحد ، حىت قال اخلليل يف قوله              : "عن هذا التخوف بقوله     

لواو الثانية هي اليت تضم األمساء لألمساء       ، إن ا   )٢٩٨٦(  والنهارِ إِذَا تجلَّى   * واللَّْيلِ إِذَا يْغشى   : تعاىل
  .)٢٩٨٧(العطف) واو(أي 

إال أن ابن عاشور يبدو أنه وقف موقف احلذر من رأي اخلليل الذي شاع بني النحاة فهو مل يسلَّم                   
  :هذا القول الذي نقله صاحب الكشاف ، واستشهد للجمع بني قسمني ببيت للنابغة هو 

  )٢٩٨٨( " ال النكس وال اخلاملحارثُ       الــ   واهللا واهللا لنعم الفىت "

وإن كان تكرار القسم يف البيت يقصد به التأكيد وليس تعديد املقسم به ، لكن استـشهاد ابـن                   
 ،  )٢٩٨٩("على أم قد مجعوا بني قـسمني      : "عاشور به على جواز اجلمع بني القسمني واضح من قوله           

الواوات اليت يف هذه اآلية واوات      "طور على أن    وهو يكرر االستشهاد بالبيت يف تفسريه لصدر سورة ال        
الـواوات  " ، وكذلك يف أول سورة الشمس يـرى أن           )٢٩٩٠("قسم ، ألن شأن القسم أن يعاد ويكرر       
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 ، إال يف حاالت القسم بصفات خمتلفة ملوصوف واحد فهو يرى           )٢٩٩١("الواقعة بعد الفواصل واوات قسم    
  . ، كما يف صدر سورة الصافات )٢٩٩٢(" األصنافقسم واحد واملقسم به نوع واحد خمتلف"أن القسم 

وعلى أي حال فإطالة القسم سواًء بالعطف أو بالتكرار هو للتشويق ، ففي صدر سـورة البلـد                  
يف تطويل القـسم تـشويق   " ، ويف صدر سورة املرسالت )٢٩٩٣("أطيلت مجلة القسم زيادة يف التشويق "

الفجر إذ يضع قاعدة هلذا األمـر مؤداهـا أن           ، ومثل ذلك يف سورة       )٢٩٩٤("السامع لتلقي املقسم عليه   
  . )٢٩٩٥("املقصد من تطويل القسم بأشياء التشويق إىل املقسم عليه"

وال يقل املقسم عليه يف أمهية حتديده عن املقسم به يف جمال الداللة ألنه حجر الزاوية يف القـسم                   
و وحده ال معىن له ، لو قلـت         إمنا جتيء به للتوكيد وه    " وهو الذي أنشئ القسم من أجله ، ألن القسم          

 ،ومن مث كان    )٢٩٩٦("واهللا وسكت ، أو باهللا ووقفت مل يكن لذلك معًىن حىت تقسم على أمر من األمور               
  .تعيينه من األمهية مبكان لبيان داللة التركيب 

: وإذا كان كثري من األقسام القرآنية قد وقعت على مقسم عليه ظاهر وواضح مثل قوله تعـاىل                  
.. قُلْ ب    ثُنْبعي لَتبرلَى و..)2997(   أو  كُمامنَّ أَْصنيدلَأَك اللَّهتو..)2998(      فإن الكثري منها أيضاً وقع 

على معاين حتتاج إىل استنباط حلذف لفظها وداللة املعىن عليها أو الحتمال األسلوب ألكثر من وجه يف                 
  .ه جهد أي جهداملقسم عليه وهو ميدان خاضه املفسرون وكان البن عاشور في

بيد أن مبحث حذف املقسم عليه هو الذي سنختاره لربوز اجتاه ابن عاشور للجانب الداليل منه ،          
حيذفون القسم كثرياً استغناًء لداللة اجلواب عليه داللة التزامية ، ألنه ال            " فهو وإن كان يرى أن العرب       
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٥٧٥ 

ألن له عند ابن عاشور داللة عبر        ، فليس كذلك حذف املقسم عليه        )٢٩٩٩("ينتظم جواب بدون جماب     
وجواب القسم حمذوف لتذهب نفس السامع يف تقديره كل طريق ممكـن            : " عنها غري مرة ، منها قوله       

 ، فكأنه يرى أن من أهم دالالت حذف املقسم عليه هو إثارة نفس السامع للتجوال يف                 )٣٠٠٠("يف املقام   
 الكشف عن هذه املعاين الستنباط املقسم عليه بنفسه، ويف     املعاين اليت حتملها السورة أو املوضع ، وحماولة       

  .هذا ما فيه من تنشيط لكوامن النفس واستحثاث لدواعي التأمل فيها

وهو ال يكتفي ذه الداللة وإمنا حياول أن يربطها باإلعجاز البياين يف القرآن الكرمي؛ فريى أن ما                 
عر بالنداء على عجزهم عن معارضـة القـرآن          املش )٣٠٠١(..قابتداء السورة حبرف    " يدل عليه هو    

والقرآن ايد إنكم لعاجزون عن اإلتيان مبثله ، إال أن الربط بـني             : ، فيفهم منه أن التقدير هو       )٣٠٠٢("
 الذي استهلت به السورة يشعر بأنه يطمح إىل مزاج معنوي ثري            )ق(حذف جواب القسم وبني احلرف      

 يف أول السورة مع حذف جواب القسم ترشيح للمعـىن           )ق(ف  بالرموز اليت توحي بأن االجتزاء باحلر     
  .املقصود وهو املناداة على عجزهم عن أن يأتوا مبثل القرآن 

ولعل من دالئل اهتمامه بعمق الداللة ما تأمله من تصور للمقسم عليه يف سورة النازعات ، فبينما                 
قدير احلـذف وثالثـة علـى تقـدير         يورد الرازي ستة أوجه للمقسم عليه يف اآلية ثالثة منها على ت           

 جند ابن عاشور خيتـار أن       )٣٠٠٤(، وبينما خيتار الزخمشري وجه احلذف جازماً به دون غريه         )٣٠٠٣(الذكر
يْوم تْرجـف    واب القسم ، وجيعل الظرف      جهو   ) )3005 قُلُوٌب يْومئذ واجِفَةٌ  : يكون قوله تعاىل    

فآل إىل أن املقسم عليه املراد حتقيقـه        " لرغم من تقدمه عليه     متعلق ذا اجلواب على ا     ))3006الراجِفَةُ  
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٥٧٦ 

هو وقوع البعث بأسلوب أوقع يف نفوس السامعني املنكرين من أسلوب التصريح جبواب القسم ، إذ دل                 
  .)٣٠٠٧("على املقسم عليه بعض أحواله اليت هي من أهواله فكان يف جواب القسم إنذار

 كنايات ولوازم كما يظهر من نص ابن عاشور هو الذي           وهذا األسلوب األوقع الذي حيتوي على     
 ، ومتعرضاً للنقد من الشيخ السالمي إذ        )٣٠٠٨(جعله خيتار هذا التقدمي والتأخري خمالفاً لكثري من املفسرين        

 ، ولعل الـسالمي     )٣٠٠٩("آثار الصنعة بادية عليه يف هذا التقدمي والتأخري والتماس املربرات له            " يرى أن   
عة أن التقدمي والتأخري مل يفد شيئاً جوهرياً فإنه آل يف النهاية إىل أن املقسم عليه هو يوم                  يقصد ذه الصن  

البعث ، وهو ما ذهب إليه غريه بدون احلاجة إىل مسلكه ، كما أنه اضطر إىل أن يربر عدم اقتران مجلة                     
 القسم ، فيظهر يل من      بعد ما بني اجلواب وبني القسم بطول مجلة       " اجلواب بالالم وهي واجبة بعلة هي       

 ، وهو ملح    )٣٠١٠("استعمال البلغاء أنه إذا بعد ما بني القسم وبني اجلواب ال يأتون بالم القسم يف اجلواب               
جيد لو كان عليه شواهد ، وقد استرسل السالمي يف بيان املقصود من جواب القسم مقرراً يف النهاية أن                   

  .)٣٠١١("سيق من أجله القسم ال يساعد عليه املعىن الذي " تقدير ابن عاشور 

وقد تقدم أن اإلشكال الذي وقع فيه ابن عاشور هو إشكال أسلويب ال معنوي ، وعموماً فما كان                  
  ! .أغناه عن هذا النقد 

مما سبق تتضح عناية صاحب التحرير بقضية الداللة وتفريعه الفروع الكثرية اليت ختدمها يف السياق               
 املفسر رمحه اهللا جهداً مشكوراً يف هذا اال وضمن تفسريه مباحـث             القرآين بأمناطه املتعددة وقد بذل    

داللية غاية يف الطرافة كما قدمنا ؛ خدمت التفسري القرآين وأسلوبه البياين مهما كانت املآخـذ الـيت                  
  .أخذت عليه 
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٥٧٩ 

:א
אא מ

 ِينْومِ الدي كلم    ٣٦٤  ٤  

  دْعبن اكإِي   ١١٨  ٥  

 ُاطَ املرا الصناهديمقست    ١٠٥  ٦  

  لَيهِْمع متأَنع يناطَ الَّذرص   ٤١٠،٤١١  ٧  

:א

 امل* نيقتى لِّلْمده يهف ْيبالَ ر ابتالْك كذَل    ٢-١  
٢٤٣ ، ١٢٥ ، 
٤٠٢ ، ٣٤٣  

 هِْمبن رى مدلَى هع كأُْولَئ    ٥  
١٤٨، ١٢٦ ، 
٥٩٣ ، ٢١٠  

 و            ـنا آمكَم نْؤمقَالُواْ أَن اسالن نا آمواْ كَمنْم آميلَ لَهإِذَا ق
   السُّفَهاء أَال إِنهْم هم السُّفَهاء 

٦٠٠ ،٤٦٠ ١٤ ، ١٣  

            ـبذَه ْولَها حاءْت ما أَضاراً فَلَمن ْوقَدي اْستثَلِ الَّذْم كَمثَلُهم
تْم وورِهبِن ونَ اللّهرْبصالَّ ي اتي ظُلُمْم فكَهْمٌي*ركٌْم عب مص..  

٥٦١ ،١٨٠ ١٨ ، ١٧  

  ْرٌقبْعٌد وراٌت وظُلُم يهاء فمالس نبٍ ميأَْو كَص    ٤٥٦، ١٧٧  ١٩  

  كُمبواْ رداْعب اسا النا أَيُّهي    ١١٩  ٢١  

    مْيبٍ مي رْم فإِن كُنتو       هثْلن مم ةورواْ بِسا فَأْتنْبدلَى عا علْنزا ن 
   

٤٦٢ ، ٦٣٨  ٢٣ 

  ُةارجالْحو اسا النهقُودي والَّت ارقُواْ النفَات   ٤٦٣   ٢٤  

          ْجرِيت اتنْم جأَنَّ لَه اتحاللُواْ الصمعواْ ونين آمرِ الَّذشبو
هْحتن تم ارا اَألْنه    

٤٦٢ ، ٤٥٩  ٢٥ 

  اا فَْوقَهةً فَموضعا بثَالً مم ْضرِبْحيِي أَن يْستالَ ي إِنَّ اللَّه  ٤٤٨  ٢٦  



٥٨٠ 

   اكُْماتاً فَأَْحيْم أَْموكُنتو ونَ بِاللَّهكْفُرت كَْيف ...   ٤٤٢ ، ٧٢ ٢٩، ٢٨  

 يهف فِْسدن يا ميهلُ فْجعاء أَتمالد كْسفيا و    ٢٤١  ٣٠  

 

 

  ِاَألْرضو اتاومالس غَْيب ي أَْعلَمأَلَْم أَقُل لَّكُْم إِن   ٦١٨  ٣٣  

            ًغَـداا رْنهكُالَ مةَ ونالْج كْوجزو اْسكُْن أَنت ما آدا يقُلْنو
    حْيثُ شئْتما والَ تقْربا هذه الشجرةَ 

٣٨٢ ، ١٨٠  ٣٥ 

  يها فا كَانما ممهجا فَأَْخرْنهْيطَانُ عا الشملَّهفَأَز   ٤٤٨  ٣٦  

           لَْيهِْمْوٌف عفَالَ خ ايده بِعن تى فَمدي هنكُم منيأْتا يفَإِم
    والَ هْم يْحزنونَ 

٢١  ٣٨  

 ْهبِع ي أُوفْهدأَْوفُواْ بِعوونبفَاْره ايإِيكُْم ود    ٣٠٥ ، ٣٥  ٤٠  

        َـونْعلَمْم تأَنتو قواْ الْحمكْتتلِ واطبِالْب قواْ الْحلْبِسالَ تو 
   

١٩٠  ٤٢  

           َْتلُـونْم تأَنـتكُْم وْونَ أَنفُـسنستو بِالْبِر اسونَ النرأْمأَت
    الْكتاب أَفَالَ تْعقلُونَ

٦٢٠ ،١٢٨  ٤٤  

         َونمْم ظَالأَنتو هْعدن بْجلَ مالْع مذْتخات ـا   * ثُمفَْونع ثُم
    عنكُمِ من بْعد ذَلك لَعلَّكُْم تْشكُرونَ

٥٢ ، ٥١ 
٤٤٤ ، ٤٤١ ، 

٦١٦  

 َوندْهتلَّكُْم تالْفُْرقَانَ لَعو ابتى الْكوسا مْينإِذْ آتو    ١٠٠  ٥٣  

 ْحِسنِنيالْم زِيدنساكُْم وطَايْر لَكُْم خْغفطَّةٌ نقُولُواْ حو    ٣٤٠  ٥٨  

   ْمأَلْتا سْصراً فَإِنَّ لَكُم ماْهبِطُواْ م    ١٢٤  ٦١  

َوننْحزْم يالَ هلَْيهِْم وْوٌف عالَ خهِْم وبر ندْم عهْم أَْجرفَلَه   ٤٢٦  ٦٢  

 َ الطُّور ا فَْوقَكُمفَْعنريثَاقَكُْم وا مذْنإِذْ أَخ   ١٨٨  ٦٣  



٥٨١ 

  يا ها من لّنيبي كبا رلَن قَالُواْ اْدع ...   ١٠٤ ،١٣٦ ٦٩ ،٦٨  

             يـْسقالَ تو اَألْرض ريثةٌ الَّ ذَلُولٌ تقَرا بهقُولُ إِني هقَالَ إِن
   ... الْحْرثَ 

٣٣٨ ، ١٧٢  ٧١ 

  ًةدُّ قَْسوأَْو أَش ةارجكَالْح فَهِي ..   ٤٥٧  ٧٤  

  انِيإِالَّ أَم ابتونَ الْكْعلَميُّونَ الَ يْم أُمْنهمو    ٣٤٤  ٧٨  

  يهِْمبِأَْيد ابتونَ الْكبكْتي ينْيلٌ لِّلَّذفَو   ١١٧  ٧٩  

 انْينِ إِْحسدالبِالْوى وامتالْيى وي الْقُْربذاً و   ٤٦٩  ٨٣  

 

 

 

  ُّقالْح وهو اءهرا وكْفُرونَ بِميو   ٢٤٥  ٩١  

  ْمْجلَ بِكُفْرِهالْع ي قُلُوبِهِمواْ فأُْشرِبو   ٢٨٠  ٩٣  

  اهثْلا أَْو مْنهْيرٍ مبِخ أْتا ننِسهأَْو ن ةْن آيْخ منسا نم ..  ١٠٦ ،
١٠٧  

٤٥٥ ،١٠٤  

  ِاَألْرضو اتاومالس لْكم لَه ْعلَْم أَنَّ اللّهأَلَْم ت   ١٠٤  ١٠٧  

  ىارصوداً أَْو نن كَانَ هةَ إِالَّ منلَ الْجْدخقَالُواْ لَن يو   ١٢٧  ١١١  

 ُكُونكُن فَي قُولُ لَها يمى أَْمراً فَإِنإِذَا قَضو    ٢٤٦  ١١٧  

  هفْسن هفن سإِالَّ م يماهإِْبر لَّةن مع ْرغَبن يمو   ٢٣١  ١٣٠  

  ْواداْهت فَقَد م بِهنتا آمثْلِ مواْ بِمنفَإِنْ آم   ٥٨٢  ١٣٧  

 ٍيمقمُّْست اطراء إِلَى صشن يي مْهدي    ١٤٢  ١٤٢  

 ىدالْهو اتنيالْب نا ملْنا أَنزونَ ممكْتي ينإِنَّ الَّذ    ١٨٧  ١٥٩  



٥٨٢ 

 يمحالر نْحمالر وإِالَّ ه ٌد الَّ إِلَهاحكُْم إِلٌَه وإِلَهو    ١٣٩  ١٦٣  

         اأَنـد اللّه ونن دذُ مختن ياسِ مالن نمْم   وهبُّـونحداً ي
 ا لِّلّهبدُّ حواْ أَشنآم ينالَّذو اللّه بكَح   

٦١٦ ، ١٣٨  ١٦٥ 

           اء إِلَْيهأَدو وفْعراٌع بِالْمبْيٌء فَاتش يهْن أَخم لَه يفْن عفَم
 انبِإِْحس   

١١٠  ١٧٨  

  فًانن مُّوصٍ جم افْن خفَم   ٧٦  ١٨٢  

 مو رامٍ أُخْن أَيةٌ مدفَرٍ فَعلَى سا أَْو عرِيضن كَانَ م   ٢٦٢  ١٨٥  

  لّهةَ لْمرالْعو جمُّواْ الْحأَتو   ٦٦  ١٩٦  

   جي الْحالَ فالَ جِدو وقالَ فُسفَثَ وفَالَ ر   ٤٠٣، ٩٥  ١٩٧  

 َاءكُْم أكْرِكُْم آبكَذ واْ اللّها  فَاذْكُركْرذ دْو أَش   ٤٥٧ ،١٠١  ٢٠٠  

   ةنيب ةْن آيم ماهْينيلَ كَْم آتائنِي إِْسرلْ بس   ١٢٩  ٢١١  

  ااةُ الدُّْنييواْ الْحكَفَر ينلَّذل نيز   ١٠٨  ٢١٢  

        رِينشبم نيبِيالن ثَ اللّهعةً فَبداحةً وأُم اسكَانَ الن   رِيننـذمو 
   

١٠٨  ٢١٣  

 

 

  يهالٍ فتامِ قرْهرِ الْحنِ الشع كْسأَلُوني   ٥٨  ٢١٧  

 يٌمكزِيٌز حع إِنَّ اللّه    ٣٧٩  ٢٢٠  

  انِكُْمأَْيم يبِاللَّْغوِ ف اللّه ذُكُماخؤالَّ ي   ٢٨٨  ٢٢٥  

 بِالْم لَْيهِني عثْلُ الَّذم نلَهووفْعر    ٥٨٣  ٢٢٨  

            ـايما فلَْيهِمع احنفَالَ ج اللّه وددا حيمقْم أَالَّ يفْت٢٧٨  ٢٢٩فَإِنْ خ  



٥٨٣ 

 ْت بِهدافْت   

  وفْعربِالْم نهتْسوكو نرِْزقُه لَه ْولُودعلَى الْمو   ٢٧١  ٢٣٣  

 وذَرينكُْم وفَّْونَ موتي ينالَّذا واجنَ أَْزو   ١٨٢  ٢٣٤  

 ينم فَلَْيس ْنهم رِبن شرٍ فَمهيكُم بِنلْبتم إِنَّ اللّه    ٦٠  ٢٤٩  

نيلْرسالْم نلَم كإِنو قبِالْح لَْيكا عْتلُوهن اللّه اتآي لْكت   ٣٩٤  ٢٥٢  

  ي كَفَرالَّذ هِتفَب   ١٩٤  ٢٥٨  

 اخ يها وهوشرلَى عةٌ عوِي   ٤٥٦، ١٧٦  ٢٥٩  

           ـاوهْؤتتـا وْخفُوهإِن تو يا همفَنِع قَاتدواْ الصْبدإِن ت
   الْفُقَراء فَهو خْيٌر لُّكُْم 

١٠٣  ٢٧١  

 ٍيمبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثحالَ ي اللّهو    ١٦٤  ٢٧٦  

    َواْ إِذنآم ينا الَّذا أَيُّهى        يمـلٍ مُّـسْينٍ إِلَى أَجم بِدنتايدا ت
وهبفَاكْت   

٢٤٦، ١٠٦  ٢٨٢  

            اا ملَْيهعْت وبا كَسا ما لَههْسعا إِالَّ وفْسن اللّه كَلِّفالَ ي
   اكْتسبْت 

٨١،٣٦٠  ٢٨٦  

:א

       ًقادصم قبِالْح ابتالْك لَْيكلَ عزلَ     نأَنـزو ْيهدي ْينا بلِّم
    التْوراةَ واِإلجنيلَ

٣٦٢  ٣  

       إِالَّ اللّه أْوِيلَهت ْعلَما يمقُولُـونَ     ولْمِ يي الْعونَ فخاسالرو
    آمنا بِه كُلٌّ مْن عند ربنا وما يذَّكَّر إِالَّ أُْولُواْ األلْبابِ

٧  
٤٦٥، ٣٥٠ ، 

٤٦٦  

 

 

  ْمأَأَْسلَْمت نيياُألمو ابتواْ الْكأُْوت ينقُل لِّلَّذو   ٢٤٢  ٢٠  



٥٨٤ 

  ْتعضا وبِم أَْعلَم اللّهكَاُألنثَى و الذَّكَر لَْيسو   ٥٨٨  ٣٦  

  وهدبُّكُْم فَاْعبري وبر   ٤٥٠  ٥١  

        الَْواْ إِلَىعابِ تتا أَْهلَ الْككُْم     قُلْ يْيـنبا ونْيناء بوس ةكَلَم
 إِالَّ اللّه دْعبأَالَّ ن   

١٤١  ٦٤  

 َونسْدرْم تا كُنتبِمو    ٣٥٧  ٧٩  

           مهدْن أَحلَ مقْبْم كُفَّاٌر فَلَن يهواْ واتمواْ وكَفَر ينإِنَّ الَّذ
 ى بِهدلَوِ افْتا وبلُْء األْرضِ ذَهم   

٦١٢  ٩١  

  نِيفًاح يماهلَّةَ إِْبرواْ مبِعفَات   ٤٥٠  ٩٥  

  هقَاتت قح قُواْ اللّهواْ اتنآم ينا الَّذا أَيُّهي   ١٩٤  ١٠٢  

            لَّكُـْملَع قُواْ اللّـهلَّةٌ فَاتْم أَذأَنتْدرٍ وبِب اللّه كُمرصلَقَْد نو
    تْشكُرونَ

٤٧٨  ١٢٣  

          ْدكُْمْمدذَا يْم هن فَْورِهوكُم مأْتيقُواْ وتتواْ وْصبِرلَى إِن تب
 نيموسم كَةآلئالْم نم آالف ةْمسبُّكُم بِخر   

٤٧٧  ١٢٥  

  كُْمبن رم ةرْغفواْ إِلَى مارِعسو   ٦٢  ١٣٣  

 الاء وري السقُونَ فنفي ينْيظَ الَّذالْغ نيمالْكَاظاء ورض   ٧١  ١٣٤  

  إِالَّ اللّه وبالذُّن رْغفن يمو   ٦١٨  ١٣٥  

             ـامـواْ لنها وٌري فَميُّونَ كَثرِب هعلَ مقَات بِين نن مكَأَيو
 بِيلِ اللّهي سْم فهابأَص   

٢١٩  ١٤٦  

 وكُْم فْدعولُ يسالرو ماً بِغكُْم غُماكُْم فَأَثَابي أُْخر    ٧١  ١٥٣  

  ْملَه نتل اللّه نم ةْحما رفَبِم   ٤٥٠  ١٥٩  

  لَكُْم بفَالَ غَال اللّه ْركُمنصإِن ي   ١٧٠  ١٦٠  



٥٨٥ 

 ُيلكالْو نِْعمو ا اللّهنْسبقَالُواْ حو    ٣٧٢  ١٧٣  

 ي لَهْملا نما إِنواْ إِثْمادْزديْم ل   ٢٥٣  ١٧٨  

 

 

           وه هن فَْضلم اللّه ماها آتلُونَ بِمْبخي ينالَّذ نبْحسالَ يو
   خْيرا لَّهْم 

٢٦٥، ٦٩  ١٨٠  

 ٌريفَق قَالُواْ إِنَّ اللّه ينقَْولَ الَّذ اللّه عملَّقَْد س    ٦٩  ١٨١  

 ْلَقا خا منبارِرالن ذَابا عنفَق كانْبحالً ساطذا به ت    ٤٥٣  ١٩١  

           ننكُم ملٍ ماملَ عمع يعي الَ أُضْم أَنبُّهْم رلَه ابجفَاْست
   ذَكَرٍ أَْو أُنثَى بْعضكُم من بْعضٍ فَالَّذين هاجرواْ 

٤٥١  ١٩٥  

:א

  سواْ النآتو         ْنهْيٍء من شلَكُْم ع ْبننِْحلَةً فَإِن ط هِنقَاتداء ص
فْسرِيئًاننِيئًا مه ا فَكُلُوه    

٤٥١  ٤  

            ًامـايلَكُـْم ق لَ اللّهعي جالَّت الَكُماء أَْموواْ السُّفَهْؤتالَ تو
   واكْسوهْم  واْرزقُوهْم فيها 

٣١٢ ، ٢٥١  ٥ 

 اْبتْم          وـْنهم مْستفَإِنْ آن كَاحواْ النلَغإِذَا ب ىتى حامتلُواْ الْي
   رْشدا فَاْدفَعواْ إِلَْيهِْم أَْموالَهْم  

٢٧٦، ١٠٨  ٦  

           ـيأْكُلُونَ فا يما إِنى ظُلْمامتالَ الْيأْكُلُونَ أَْموي ينإِنَّ الَّذ
    نَ سعريابطُونِهِْم نارا وسيْصلَْو

٢٦١  ١٠  

  ِْينظِّ اُألنثَيثْلُ حلذَّكَرِ مكُْم لي أَْوالَدف اللّه يكُموصي   ٢٨١  ١١  

  ًثُ كَالَلَةورلٌ يجإِن كَانَ رو    ٣٩١  ١٢  

 ْوتالْم نفَّاهوتي ىتح وتيي الْبف نواْ فَأَْمِسكُوههِدفَإِن ش  ١٨٢  ١٥  



٥٨٦ 

          رـضى إِذَا حتح ئَاتيلُونَ السْعمي ينلَّذةُ لْوبالت تلَْيسو
   أَحدهم الْمْوت قَالَ إِني تْبت اآلنَ 

٣٣٨  ١٨  

          ناهْم إِْحـدْيتآتْوجٍ وكَانَ زْوجٍ مالَ زْبداْست دتُّمإِنْ أَرو
 ْنهذُواْ مأْخا فَالَ تنطَارْيئًا قش   

٢٦٩  ٢٠  

  لَفا قَْد سْينِ إَالَّ ماُألْخت ْينواْ بعْجمأَن تو   ١٨٣  ٢٣  

  ةالْفَرِيض ْعدن بم م بِهْيتاضرا تيملَْيكُْم فع احنالَ جو   ٤٥٢  ٢٤  

 

 

  ًةفَرِيض نهورأُج نوهفَآت نْنهم م بِهْعتْمتا اْستفَم   ٤٥١  ٢٤  

            اتنْحـصالْم حـنكنكُْم طَـْوالً أَن يْع مطْستن لَّْم يمو
 اتنْؤمالْم كُماتين فَتكُم مانلَكَْت أَْيما من مفَم اتنْؤمالْم  

١٣٩  ٢٥  

 ْوانآم ينا الَّذا أَيُّهي اطكُْم بِالْبْينالَكُْم بأْكُلُواْ أَْمولِ الَ ت   ٤٣٥  ٢٩  

  ٍْعضلَى بكُْم عْعضب بِه لَ اللّها فَضْواْ منمتالَ تو   ٤٣٥  ٣٢  

  ِْخلبِالْب اسونَ النرأْميلُونَ وْبخي ينالَّذ   ٦٨  ٣٧  

  ابا طَييدعواْ صممياء فَتواْ مجِدفَلَْم ت    ٤٠  ٤٣  

 ُنكٌد ماء أَحاء أَْو جسالن مْستأَْو الَم طائالْغ نم م    ٧٨  ٤٣  

   هعاضون مع مفُونَ الْكَلرحواْ ياده ينالَّذ نم   ٢٠٤  ٤٦  

 ًيالونَ إِالَّ قَلنْؤمْم فَالَ يبِكُفْرِه اللّه مهنن لَّعلَكو   ١٧٠  ٤٦  

    ْالَْواعْم تيلَ لَهإِذَا قو        أَْيتولِ رسإِلَى الرو لَ اللّها أَنزإِلَى م 
   الْمنافقني يصدُّونَ عنك صدودا

٣٤٥، ١١١  ٦١  

 اريالَفًا كَثاْخت يهواْ فدجلَو غَْيرِ اللّه ندْن علَْو كَانَ مو   ٦٤٥  ٨٢  



٥٨٧ 

       ْن علَْو كَانَ مونَ الْقُْرآنَ وربدتواْ    أَفَالَ يدجلَو غَْيرِ اللّه ند
   فيه اْختالَفًا كَثريا

٤٠٨  ٨٢  

  ْوابا كَسم بِمهأَْركَس اللّهْينِ وئَتف نيقافني الْما لَكُْم ففَم ٤٥٠  ٨٨  

  يثَاٌقم مهْينبكُْم وْينقَْومٍ ب لُونَ إِلَىصي ينإِالَّ الَّذ   ١٩٥  ٩٠  

 نمى ودالْه لَه نيبا تم ْعدن بولَ مسقِ الراقشي    ٣٠٥  ١١٥  

ارِيدا مْيطَانونَ إِالَّ شْدعإِن ياثًا وإِالَّ إِن ونِهن دونَ مْدعإِن ي   ٢٠٧  ١١٧  

       ـاوضفْرا ميبصن كادبْن عذَنَّ مخقَالَ لَأَتْم  * وهـلَّنُألضو
   منينهْم وُأل

١١٨ ، 
١١٩  

٢٠٣  

           ْتلَـىا يمو يهِنيكُْم ففْتي اء قُلِ اللّهسي النف كونفْتْستيو
   علَْيكُْم في الْكتابِ في يتامى النساء

٦١٥  ١٢٧  

 

 

 

       اتي يابِ فتي الْكلَْيكُْم فْتلَى عا يمس وى النـي الَ    ماء الَّالت
ت نوهحنكونَ أَن تْرغَبتو نلَه با كُتم نهونْؤت   

٢٢٧  ١٢٧  

 ايما أَلذَابْم عبِأَنَّ لَه نيقافنرِ الْمشب   ١٩٨  ١٣٨  

             َـا فَـالأُ بِهْهزْستيا وبِه كَفَري اللّه اتْم آيْعتمأَنْ إِذَا س
   تقْعدواْ معهْم 

٢١١  ١٤٠  

  الظَّن اعبلْمٍ إِالَّ اتْن عم م بِها لَهامينقي لُوها قَتمو   ٥٦٨  ١٥٧  

 اينقي لُوها قَتمو   ٦٠٥  ١٥٧  

  ايمكا حزِيزع كَانَ اللّهو   ٣٧٩  ١٥٨  



٥٨٨ 

  ا لَّكُْمْيرواْ خهانت   ٥٤٨  ١٧١  

:א

 لِّي احم ٌم غَْيررْم حأَنتو ْيدلص   ٢٢٦  ١  

          غَفُوٌر لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللّه انِفجتم غَْير ةصْخمي مف نِ اْضطُرفَم
   رحيٌم

٤٥٣  ٣  

  ُةْيتالْم لَْيكُمْت عمراآلية... ح    ١٨٢، ٧٦  ٣  

  اادي اَألْرضِ فَسْونَ فْسعيو   ٣٦٦  ٣٣  

   امـي         إِنْونَ فـْسعيو ولَهسرو ونَ اللّهارِبحي يناء الَّذزج
   اَألْرضِ فَسادا أَن يقَتلُواْ أَْو يصلَّبواْ

٤٥٥  ٣٣  

   ْماءهبِْع أَْهوتالَ تو لَ اللّهآ أَنزم بِمهْيناْحكُم ب أَنو   ١٥٨  ٤٩  

 حبِقَْومٍ ي ي اللّهأْتي ْوففَسنِنيْؤملَى الْمع لَّةأَذ هبُّونحيْم وبُّه  ٨٥  ٥٤  

 َونعاكْم رهكَاةَ وونَ الزْؤتيو   ٩٩  ٥٥  

  الطَّاغُوت دبعو   ٧٧  ٦٠  

   انوطَتْبسم اهدلْ يب   ٦١  ٦٤  

       اونَ وابِؤالصواْ واده ينالَّذواْ ونآم ينْن  إِنَّ الَّذى مارصلن
   آمن بِاللّه والْيْومِ اآلخرِ وعملَ صالحا

٤٢٥  ٦٩  

            ُلالرُّس هن قَْبللَْت مولٌ قَْد خسإِالَّ ر مْريم اْبن ِسيحا الْمم
 امالطَّع أْكُالَنا ييقَةٌ كَاندص أُمُّهو   

٥٠  ٧٥  

 

   رشع امإِطْع هتـونَ       فَكَفَّارمطْعا تم طْن أَْوسم نياكسم ة
 ةقَبر ْحرِيرْم أَْو تهتْسويكُْم أَْو كأَْهل   

٢٨٢، ١٠٦  ٨٩ ، 
٤٥٤، ٣٦٢  

           اباَألنـصو ْيـِسرالْمو ْمرا الْخمواْ إِننآم ينا الَّذا أَيُّه١٨٣  ٩٠ي  



٥٨٩ 

   تنِبوه واَألْزالَم رِْجٌس مْن عملِ الشْيطَان فَاْج

  ةَ اللّهادهش مكْتالَ نو   ٣٨٠  ١٠٦  

  ارِنآخا ونليداً لِّأَوا عكُونُ لَنت   ١١٨  ١١٤  

מ :א

   ايها فطْنا فَرلَى ما عنتْسرا حقَالُواْ ي   ٢٣٠  ٣١  

 ندى علٌ مُّسمأَجالً وى أَجقَض ثُم ه   ١٦٩  ٢  

  األنعام نيْعرِضا مْنهواْ عكَان   ١٧١  ٤  

 ِاَألْرضو اتاومرِ السا فَاطيلذُ وخأَت اللّه قُلْ أَغَْير   ٣٥١، ١٦٨  ١٤  

  ايعمْم جهرْحشن ْوميو   ١٣٦  ٢٢  

 ا رياطذَآ إِالَّ أَسواْ إِنْ هكَفَر ينقُولُ الَّذينيلَألو   ١٥٩  ٢٥  

  ٌم أَْمثَالُكُمإِالَّ أُم ْيهاحنبِج ريطرٍ يالَ طَائو   ٣٩٠  ٣٨  

 ٍيمقمُّْست اطرلَى صع   ٣٧٩  ٣٩  

 ٍْعضم بِبهْعضا بنفَت ككَذَلو   ٥٨٧  ٥٣  

 َْشرِكُونا تمرِيٌء مي با قَْومِ إِنقَالَ ي   ١٥٧  ٧٨  

 ْيئًا وي شباء رشإِالَّ أَن ي ْشرِكُونَ بِها تم افالَ أَخ   ١٣٨، ٩٩  ٨٠  

  َقُولُونْم تا كُنتبِم ونالْه ذَابْونَ عْجزت   ١٣٥  ٩٣  

   كُْمْينب قَطَّعلَقَد ت    ٣٨١  ٩٤  

 ْال نم تيالْم ْخرِجمو تيالْم نم يالْح ْخرِجي يح   ٢٤١  ٩٥  

  اْنهارِجٍ مبِخ لَْيس اتي الظُّلُمف ثَلُهن مكَم   ١٠٣  ١٢٢  

            ـامـا كَأَنجرقًا حيض هْدرلْ صْجعي لَّهضرِْد أَن ين يمو
   يصعد في السماء 

١٨١  ١٢٥  



٥٩٠ 

 

 

 ا اْستنباِإلنسِ ر نم مهآؤيقَالَ أَْولْعضٍ وا بِبنْعضب عْمت   ٢٤٨  ١٢٨  

    َـونْعلَمت ْوفلٌ فَسامي عكُْم إِنتكَانلَى ملُواْ عا قَْومِ اْعمقُلْ ي
   

٥٩٢  ١٣٥  

            ـْمهقَْتـلَ أَْوالَد نيـْشرِكالْم ـنريٍ مكَثل نيز ككَذَلو
   شركَآؤهْم ليْردوهْم  

٤١٣، ١٦٧  ١٣٧  

          ٌمرحما وةٌ لِّذُكُورِنصالامِ خاَألْنع هذه طُوني با فقَالُواْ مو
   علَى أَْزواجِنا 

٢٨١  ١٣٩  

א :א

 كُونُ لَكا يا فَميهف ركَبتأَن ت    ٤٤٩  ١٣  

            ُْيـثـْن حةَ فَكُالَ منالْج كْوجزو اْسكُْن أَنت ما آديو
   شئْتما والَ تقْربا هذه الشجرةَ 

١٨٠  ١٩  

 ونجْخرا تْنهمونَ ووتما تيهفْونَ وْحيا تيهقَالَ ف   ١٠١  ٢٥  

            كُْمـْوَءاتارِي سـوا ياسبلَْيكُْم لا علْنقَْد أَنز منِي آدا بي
   ورِيشا ولباس التقْوى ذَلك خْيٌر  

٣٩٧ ،٣٩٦  ٢٦  

   ْْسرِفُواالَ تواْ وباْشروكُلُواْ و   ٢٤٦  ٣١  

  اطيالْخ مي سلُ فمالْج جلى يتةَ حنلُونَ الْجْدخالَ يو  ٣٠٩  ٤٠  

  ْمهْعرِفُوناالً يرِج افاَألْعر ابى أَْصحادنو   ١٥٩  ٤٨  

 ْمأَقْس ينالء الَّذؤأَه  ةْحمبِر اللّه مالُهنْم الَ يت   ١٥٩  ٤٩  

  أْوِيلَهونَ إِالَّ تنظُرلْ يه   ٣٥٠  ٥٣  

 يندْعتبُّ الْمحالَ ي هةً إِنفْيخا ورُّعضكُْم تبواْ راْدع   ٨٦  ٥٥  



٥٩١ 

   واْ اللَّهدا قَْومِ اْعبفَقَالَ ي    ٤٤٦  ٥٩  

  اإِناكرالَلٍ مُّبِنيٍلَني ضف      ٤٤٦  ٦٠  

   آؤكُمآبْم وا أَنتوهمْيتماء سي أَْسمنِي فلُونادجأَت   ٩٤  ٧١  

  َوندوعت اطرواْ بِكُلِّ صدقْعالَ تو   ٢٠٣  ٨٦  

   انقَْوم ْينبا ونْينْح با افْتنبا ركَّلْنوت لَى اللّهع   ٣٢٥، ٣١٣  ٨٩  

 

 

  انا جِئْتم ْعدن بما وينأْتن قَْبلِ أَن تا مينقَالُواْ أُوذ   ٢٢٣  ١٢٩  

  كُْمبر ْم أَْمرجِلْتأَع    ٦٢  ١٥٠  

 ا فَاناتآي اهْينآت يأَ الَّذبلَْيهِْم ناْتلُ عا وْنهم لَخنس   ٥٩١  ١٧٥  

 ْثَلِ الْكَلكَم ثَلُهثفَملْهي كْهْترثْ أَْو تلْهي لَْيهلْ عْحمبِ إِن ت  ٥٩١  ١٧٦  

  َونتامْم صْم أَْم أَنتوهمْوتعلَْيكُْم أَداء عوس   ١٢٨  ١٩٣  

:א

 َل أَنَّ اللّهوبِيدبِظَالَّمٍ لِّلْع ْيس    ١٧٣  ٥١  

     ين قَْومٍ خم افَنخا تإِمو       اء إِنَّ اللّهولَى سةً فَانبِذْ إِلَْيهِْم عان
  نِنيبُّ اخلَائحالَ ي   

٦٣٥  ٥٨  

  لَى اللّهكَّلْ عوتا وْح لَهلْمِ فَاْجنلسواْ لحنإِن جو   ١٩٥  ٦١  

 نِنيْؤمالْم نم كعبنِ اتمو اللّه كْسببِيُّ حا النا أَيُّهي   ٢٢٩  ٦٤  

 يٌمكيٌم حلع اللّهْم وْنهم فَأَْمكَن   ٣٥٩، ١١١  ٧١  

           ْيٍءن شهِم متالَين وا لَكُم مواْ ماجِرهلَْم يواْ ونآم ينالَّذو
   حتى يهاجِرواْ 

١٥٠  ٧٢  



٥٩٢ 

:א

 ا ْوماسِ يإِلَى الن هولسرو اللّه نأَذَانٌ مو  جلْح   ٤٦٣  ٣  

  ٍيمذَابٍ أَلواْ بِعكَفَر ينرِ الَّذشبو   ٤٦٣  ٣  

          ِرْومِ اآلخالَ بِالْيو ونَ بِاللّهنْؤمالَ ي ينلُواْ الَّذـى  ...قَاتتح
   يْعطُواْ الْجِْزيةَ عن يد وهْم صاغرونَ 

٣٨٤، ١٥١  ٢٩ ،
٤٨١، ٤٨٠  

 ذُواْ أَْحخاللّهات ونن دا مابْم أَْربهانْهبرْم وهارب   ٤٨٢  ٣١  

  اْهرش رشا عاثْن اللّه ندورِ عةَ الشُّهدإِنَّ ع   ٦٠٧  ٣٦  

   اللّه هرصفَقَْد ن وهرنصإِالَّ ت   ١٣٤  ٤٠  

  ِْينيْسنى الْحا إِالَّ إِْحدونَ بِنصبرلْ تقُلْ ه   ٤٦١  ٥٢  

  ْوااضي خْم كَالَّذْضتخو   ٣٠٨  ٦٩  

 

 

   اتنج اتنْؤمالْمو نِنيْؤمالْم اللّه دعو   ٣٩٧  ٧٢  

  ِةَ الْكُفْرملَقَْد قَالُواْ كَلا قَالُواْ وم فُونَ بِاللّهْحلي   ١٧٣، ١٥٨  ٧٤  

      س ْعلَمي واْ أَنَّ اللّهْعلَمأَلَْم ي     الَّمع أَنَّ اللّهْم واهْجونْم وهر
   الْغيوبِ

٤٦٣، ٢٢٠  ٧٨  

  قَاتدي الصف نِنيْؤمالْم نم نيعطَّوونَ الْمزلْمي ينالَّذ   ١٧٩  ٧٩  

  ْملَه اللّه رْغفةً فَلَن يرم نيْبعْم سْر لَهْغفْستإِن ت   ٦٠٥  ٨٠  

   إِذَآو         هـولسر عواْ مداهجو واْ بِاللّهنةٌ أَنْ آمورأُنزِلَْت س
   

٤٣٥  ٨٦  

 ٍيمظذَابٍ عدُّونَ إِلَى عري ْينِ ثُمترم مهذِّبعنس   ١٤٣  ١٠١  



٥٩٣ 

   ااررا ضْسجِدذُواْ مخات ينالَّذو   ٣٩٤  ١٠٧  

    ْؤمالْم نى مراْشت إِنَّ اللّه       ـمم بِـأَنَّ لَهالَهأَْمـوْم وهأَنفُس نِني
   اجلَنةَ

٤٦٤  ١١١  

اَألْرض لَْيهِماقَْت عى إِذَا ضتلِّفُواْ حخ ينالَّذ لَى الثَّالَثَةعو   ٤٤٤  ١١٨  

              ابِ أَناَألْعـر ـنم مـْولَهـْن حمو ةيندأَْهلِ الْما كَانَ لم
   يتخلَّفُواْ

٦٥٢  ١٢٠  

   ِيني الدواْ ففَقَّهتلِّي   ٣٥٢  ١٢٢  

:

 بُّكُْم فَار اللّه كُمونَذَلذَكَّرأَفَالَ ت وهدْعب   ٣٨٤  ٣  

  نبِهجا لانعانَ الضُّرُّ داِإلنس سإِذَا مو   ١٧٧  ١٢  

     ِْحرالْبو ري الْبكُْم فريسي يالَّذ وـي   هْم فى إِذَا كُنـتتح 
   الْفُلْك وجرْين بِهِم 

١٥٣  ٢٢  

  ٌةادزِيى وْسنواْ الْحنأَْحس ينلِّلَّذ   ١٩٠  ٢٦  

  اهثْلبِم ئَةياء سزج   ١٣٦  ٢٧  

  ايعمْم جهرْحشن ْوميكُْم ..* وْينبا ونْينا بهِيدش فَكَفَى بِاللّه ٤٤٥، ٤٥٢ ٢٩، ٢٨  

   هثْلم ةورواْ بِسقُلْ فَأت اهرقُولُونَ افْتأَْم ي   ٦٣٨  ٣٨  

 ْيطُواْ بِعحا لَْم يواْ بِملْ كَذَّبب  أْوِيلُههِْم تأْتا يلَمو هلْم   ٣٥٠  ٣٩  

          اارها أَْو ناتيب هذَاباكُْم عْم إِنْ أَتأَْيتْعجِلُ   قُلْ أَرـْستاذَا يم
   مْنه الْمْجرِمونَ 

٤٣٩  ٥٠  

  لْدالْخ ذَابواْ ذُوقُواْ عظَلَم ينلَّذيلَ لق ثُم   ٤٣٩  ٥٢  

 مج لّهةَ لزْم إِنَّ الْعقَْولُه نكْحزالَ ياويع    ١٤٧  ٦٥  



٥٩٤ 

 ي الْفُلْكف هعن ممو اهْينجفَن وهفَكَذَّب    ٤٤٧  ٧٣  

اوتيب ْصرا بِمكُمقَْومَءا لوبأَن ت يهأَخى ووسا إِلَى مْينأَْوحو ٤٣٦  ٨٧  

           ـاةيي الْحاالً فأَْموةً وزِين ألهمْونَ وْرعف ْيتآت كا إِننبر
  كبِيلن سلُّواْ عضيا لنبا رالدُّْني   

١٥٥  ٨٨  

 و ْحريلَ الْبائنِي إِْسرا بِبْزناوج   ٤٣٥  ٩٠  

           َونؤقْري ينفَاْسأَلِ الَّذ ا إِلَْيكلْنا أَنزمم كي شف فَإِن كُنت
  كن قَْبلم ابتالْك   

٩٤  
١٥٤، ١٥٥ ،

٢٥٥  

 ا إِالَّ قَْومهانا إِميهفَعْت فَننةٌ آمْت قَْريفَلَْوالَ كَانسوني    ١١٨  ٩٨  

             ْهِْم قُـلن قَـْبللَْواْ مخ ينامِ الَّذثْلَ أَيونَ إِالَّ مرظنتلْ يفَه
رِينظنتالْم نكُم معي مواْ إِنرظفَانت   

٥٧٣  ١٠٢  

:

           أَن كْدرص ٌق بِهآئضو ى إِلَْيكوحا يم ْعضارٌِك بت لَّكفَلَع
   يقُولُواْ لَْوالَ أُنزِلَ علَْيه كَرتٌ 

١٢  
٢٤٨، ١٥١ ،

٣٦٤  

  اتيرفْتم هثْلرٍ موْشرِ سواْ بِعقُلْ فَأْت اهرقُولُونَ افْتأَْم ي   ٦٣٧ ١٤ ، ١٣  

 يٌر مُّبٌِنيذي لَكُْم نإِن ها إِلَى قَْوموحا نلْنلَقَْد أَْرسو   ٤٤٦  ٢٥  

َا             فَقَالرـشإِالَّ ب اكـرا نم هْومن قواْ مكَفَر ينُأل الَّذالْم 
    مثْلَنا

٤٤٦  ٢٧  

              ـانِيآتو ـيبن رم ةنيلَى بع ْم إِن كُنتأَْيتا قَْومِ أَرقَالَ ي
   رْحمةً مْن عنده فَعميْت علَْيكُْم 

٤٤٦  ٢٨  

 الْي ماصقَالَ الَ ع ْن أَْمرِ اللّهم ْوم   ٦٨  ٤٣  

          ْـواعباتو لَهسْواْ رصعهِْم وبر اتواْ بِآيدحاٌد جع لْكت١٦٣  ٥٩و  



٥٩٥ 

نِيدارٍ عبكُلِّ ج أَْمر   

         اءرـن ومو قا بِإِْسحاهْرنشكَْت فَبحةٌ فَضمقَآئ هأَتاْمرو
ْعقُوبي قإِْسح   

٤٧٤  ٧١  

 

            ذَاا إِنَّ هْيخي شْعلذَا بهوٌز وجاْ عأَنو دى أَأَلْيلَتا وقَالَْت ي
   لَشْيٌء عجِيٌب

٤٦٧  ٧٢  

 ي قَْومِ لُوطا فلُنادجي   ١٨٤  ٧٤  

  اكْمنجلَر ْهطُكلَْوالَ ريفًا وعا ضينف اكرا لَنإِنو   ٣٠٣  ٩١  

  ْا ظَلَممْم         وـْنهـْت عا أَغْنْم فَمهواْ أَنفُسن ظَلَملَكْم واهن
 اللّه ونن دونَ مْدعي يالَّت مهتهآل   

٥٨٦  ١٠١  

  ٌةمظَال يهى وذَ الْقُرإِذَا أَخ كبأَْخذُ ر ككَذَلو   ٥٨٦  ١٠٢  

  الءؤه دْعبا يمم ةْريي مف كفَالَ ت   ٢٥٥   ١٠٩  

:

  ابِيرا عقُْرآن اهلْنا أَنزإِن   ٢٣٤  ٢  

 َونراسا إِذًا لَّخةٌ إِنْصبع ْحننو الذِّئْب ْن أَكَلَهقَالُواْ لَئ   ٢٠٢  ١٤  

  اباَألْبو غَلَّقَتو فِْسهن نا عهْيتي بف وي هالَّت ْتهداورو  ٣٦٢، ٢٥٤  ٢٣  

  يقدا الصأَيُّه فوسي   ٣٦٨  ٤٦  

 َلُونْعمواْ يا كَانْس بِمئْبتفَالَ ت   ٢٤٤  ٦٩  

  ايها في كُنةَ الَّتاْسأَلِ الْقَْريو   ١٧٧  ٨٢  

:א

           ِي اُألكُـلْعضٍ فلَى با عهْعضلُ بفَضنو داحاء وْسقَى بِمي
   

٢٩٥  ٤  



٥٩٦ 

  ادكُلِّ قَْومٍ هلٌر ونذم ا أَنتمإِن   ٣٠٢  ٧  

           َّْيٍء إِالم بِـشونَ لَهجِيبْستالَ ي ونِهن دونَ مْدعي ينالَّذو
   كَباسط كَفَّْيه إِلَى الْماء 

٥٩٠  ١٤  

  يثَاقونَ الْمالَ يِنقُضو اللّه ْهدوفُونَ بِعي ينالَّذ   ٤٨٣، ٢٢١  ٢٠  

             أَْو اَألْرض ْت بِهالُ أَْو قُطِّعالْجِب ْت بِهريا سلَْو أَنَّ قُْرآنو
 كُلِّم بِه الْمْوتى بل لِّلّه اَألْمر جميعا أَفَلَْم يْيأَسِ الَّذين آمنواْ 

٣٢٤، ٣١٣  ٣١  

מ :א

 َّولٍ إِالسن را ملْنا أَْرسمو هقَْوم انسبِل    ٥٥  ٤  

 

  يْصرِخْم بِما أَنتمكُْم وْصرِخاْ بِما أَنم   ٣١٤  ٢٢  

       ْوازربو اتاومالساَألْرضِ و غَْير لُ اَألْرضدبت ْومي   للّـه 
    الْواحد الْقَهارِ

١٨٣  ٤٨  

:א

 ٍمُّبِني قُْرآنابِ وتالْك اتآي لْكت   ١٦٦  ١  

  حاقلَو احيا الرلْنأَْرسو   ٦٤٧   ٢٢  

  هبر ةْحمن رطُ مقْنن يمقَالَ و   ١٠١  ٥٦  

  كُْمطْبا خقَالَ فَم   ١٠١  ٥٧  

 احل ابأَْصح لَقَْد كَذَّبم  ...* ْجرِ وْنهى عا أَغْنفَم   ٤٦٨ ٨٤ -٨٠  

       امهْينا بمو اَألْرضو اتاوما السلَقْنا خمإِنَّ إال باحلق   وو
   الساعةَ

٤٦٨-٤٦٧  ٨٥  

:א



٥٩٧ 

  َوندْهتْم يْجمِ هبِالنو اتالمعو   ٩٨   ١٦  

 و ى اللّهدْن هم مْنهقَّْت فَمْن حم مْنهم   ١٨١  ٣٦  

  ُّلضن يي مْهدالَ ي فَإِنَّ اللّه   ١٨١  ٣٧  

 َّال نأَفَأَم   ئَاتيواْ الـسكَرم ينلَـى     ..* ذْم عـذَهأْخأَْو ي
وُّفخت    

٣٢٢ ٤٧-٤٥  

   ِْينذُواْ إِهلَْينِ اثْنختالَ ت قَالَ اللّهو   ٢٨٥  ٥١  

جْخراسِيلنفَاء لش يهف هانٌف أَلْولاٌب مُّْخترا شطُونِهن بم  ١٨٩  ٦٩  

   ًةفَدحو نِنياجِكُم بْن أَْزولَ لَكُم معجو   ٢٢٧  ٧٢  

   اناِإلْحسْدلِ وبِالْع رأْمي إِنَّ اللّه   ١٠٢  ٩٠  

 ُّدتاهإِذَا ع اللّه ْهدأَْوفُواْ بِعْم و   ١٠٢  ٩١  

 َلُونْعمواْ يا كَاننِ مم بِأَْحسهْم أَْجرهنْجزِيلَنو   ١٣٧  ٩٧  

 ِجِيمالر ْيطَانالش نم ذْ بِاللّهعالْقُْرآنَ فَاْست أْتفَإِذَا قَر   ١٣٨، ١٠٢  ٩٨  

 

 

 

       شب هلِّمعا يمقُولُونَ إِنْم يهأَن ْعلَملَقَْد ني     وانُ الَّـذٌر لِّـس
   يلْحدونَ إِلَْيه أَْعجمي وهذَا لسانٌ عربِي مُّبٌِني

٦٤٤، ٢٣٤  ١٠٣  

   لَى قُلُوبِهِْمع اللّه عطَب ينالَّذ كأُولَئ   ٣٨٣  ١٠٨  

            ْواـداهج واْ ثُمنا فُتم ْعدن بواْ مراجه ينلَّذل كبإِنَّ ر ثُم 
   وصبرواْ 

١٩١  ١١٠  

           ـاا رِْزقُهيهأْتةً ينئةً مُّطْمنْت آمةً كَانثَالً قَْريم اللّه برض٤٤٧  ١١٢و  



٥٩٨ 

 مِ اللّهْت بِأَْنعفَكَفَر كَانن كُلِّ ما مغَدر   

  ِرتِيرالْخ لَْحمو مالْدةَ وْيتالْم لَْيكُمع مرا حمإِن   ٢٧٧  ١١٥  

א :א

          منها جلْنعجا وْدندتُّْم عإِنْ عكُْم ومْرحبُّكُْم أَن يى رسع
   للْكَافرِين حصريا

٣٧٤  ٨  

          ـاكُمإِيْم وقُهْرزن ْحنةَ إِْمالقٍ نْشيكُْم خلُواْ أَْوالدقْتالَ تو
    كَبِريا اـًءإنَّ قَْتلَهْم كَانَ خطْ

٣٥٥  ٣١  

   الْطَانس هيلوا للْنعا فَقَْد جظْلُوملَ من قُتمو   ٢٦٩  ٣٣  

   ْمهْسبِيحونَ تفْقَهن الَّ تلَكو   ٣٥٢  ٤٤  

هن فَْضلواْ مغْبتتْحرِ لي الْبف الْفُلْك ْزجِي لَكُمي يالَّذ بُّكُمر   ٦٤٩  ٦٦  

 ِمقِ اللَّْيلِ أَقْمسِ إِلَى غَسالش لُوكدالَةَ لالص    ٢٣٠  ٧٨  

 اريصا نلْطَانس نكن لَّدل لِّي ماْجعو   ٢٢٨  ٨٠  

  يبْن أَْمرِ رم قُلِ الرُّوح   ٢٥٠  ٨٥  

           ذَاثْلِ هواْ بِمأْتلَى أَن يالْجِنُّ عو اِإلنس تعمنِ اْجتقُل لَّئ
   ْرآن الَ يأْتونَ بِمثْله الْقُ

٦٣٦، ٦٣٢  ٨٨  

:א

   كفْسٌع ناخب لَّكفَلَع   ١١٤  ٦  

  ٍثَلن كُلِّ ماسِ ملنل ذَا الْقُْرآني ها ففْنرلَقَْد صو   ٥٧٤، ٥٧٣، ١٤٣  ٥٤ 

 

 

 

        ْال ماءهوا إِذْ جنْؤمأَن ي اسالن عنا مموا   ورْغفـْستيى ود٥٧١، ١٤٢  ٥٥ه  



٥٩٩ 

   ربهْم إِلَّا أَن تأْتيهْم سنةُ الْأَولني أَْو يأْتيهم الْعذَاب قُبلًا

         ينلُ الَّذادجيو رِيننذمو رِينشبإِلَّا م نيلْرسلُ الْمْرسا نمو
   كَفَروا بِالْباطلِ 

٥٧٤  ٥٦  

 يْينِ وي الْقَْرنن ذع كْسأَلُون   ١٩٢  ٨٣  

:מ

  اْيبش أْسلَ الرعاْشتي ونم ظْمالْع نهي وإِن بقَالَ ر   ٥٩٧ ، ٥٩٥  ٤ 

  ايمن قَْبلُ سم ل لَّهْجعلَْم ن   ٣٧١، ١٥٧  ٧  

 ابِيص كْمالْح اهْينآتو   ٣٧١  ١٢  

 َفَأ  ْخلَةإِلَى جِذْعِ الن اضخا الْماءهج   ٣٥٨  ٢٣  

اْومنِ صْحملرل ذَْرتي ني إِنا فَقُولدرِ أَحشالْب نم يِنرا تفَإِم  ١٨٥  ٢٦  

 ابِييقًا ندكَانَ ص هإِن يماهابِ إِْبرتي الْكاذْكُْر فو   ٣٦٧  ٤١  

 ن لَّْم تالَئيلْرنِي ماْهجو كنملَأَْرج هنت   ٤٦٢  ٤٦  

 ابِييقًا ندكَانَ ص هإِن ابِ إِْدرِيستي الْكاذْكُْر فو   ٣٦٧  ٥٦  

           َكَـان هْيبِ إِنبِالْغ هادبع نْحمالر دعي والَّت ْدنع اتنج
   وْعده مأْتيا

٥٧٧  ٦١  

 اكَلَّا سدلَْيهِْم ضونَ عكُونيهِْم وتادبونَ بِعكْفُري   ١٥٥  ٨٢  

 اْم أَززُّهؤت رِينلَى الْكَافع نياطيا الشلْنا أَْرسأَن رأَلَْم ت   ٣٣٦  ٨٣  

 الَدو نْحمذَ الرخقَالُوا اتو .. *    ١٧٧ ٩٠-٨٨  

:

  ح اكلْ أَتهى ووسيثُ مـا       *...* دي يـودـا ناها أَتفَلَم
   موسى

٦١٩  ١١-٩  



٦٠٠ 

 ىطْغا أَْو أَن يلَْينطَ عفْرأَن ي افخا ننا إِننبقَالَا ر   ٧٦  ٤٥  

   هثْلبِِسْحرٍ م كنيأْتفَلَن   ٥٨١  ٥٨  

  ٍذَابكُْم بِعتْسحفَي   ٢٩٦  ٦١  

 

 

 

 ْقَالُوا إِن انراحلَس ذَانه    ٤٢١، ٣٠٩  ٦٣  

ْم طَرِيقًاي فَاْضرِْب لَهادبى أَنْ أَْسرِ بِعوسا إِلَى مْينلَقَْد أَْوحو  ٤٣٦  ٧٧  

 ْمهيا غَشم مالْي نم مهيشفَغ هودنْونُ بِجْرعْم فهعفَأَْتب   ٦٠٦  ٧٨  

 ُّالط انِباكُْم جْدناعوو  نورِ الْأَْيم   ٩٠  ٨٠  

 ىداْهت ا ثُمحاللَ صمعو نآمو ابن تفَّاٌر لِّمي لَغإِنو   ٤٣٩  ٨٢  

           ِولسْن أَثَرِ الرةً مقَْبض ْضتفَقَب وا بِهرْبصا لَْم يبِم ْرتصب
   فَنبذْتها وكَذَلك سولَْت لي نفِْسي

٩٦  
٥٦٧ ، ٥٦٥ 
،٥٦٨  

 الَا أَْمتا وجوا عيهى فرلَا ت   ٢٢٠  ١٠٧  

 الَ ظُلْممْن حم ابقَْد خالْقَيُّومِ و يلْحل وهجالْو تنعو  ١١١ ،
١١٢  

٤١٨ ، ٣٤٧ ، 
٤١٩  

  ودْعضٍ عبكُْم لْعضا بيعما جْنهقَالَ اْهبِطَا م   ١٢٣  ١٢٣  

  َونْعلَمتىفَسدنِ اْهتمو وِيالس اطرالص ابْن أَْصحم  ٣٧٣  ١٣٥  

:א

  واظَلَم ينى الَّذْجورُّوا النأَسو   ٢٢٠  ٣  

  ْمهتْبهةً فَتْغتيهِْم بأْتلْ تب   ١٩٤  ٤٠  



٦٠١ 

  َونَ الْفُْرقَانارهى ووسا مْينلَقَْد آتو..    ٢٧٤ ٤٩، ٤٨  

  انوا بِآياتكَذَّب ينالْقَْومِ الَّذ نم اهْرنصنو   ٢٥١  ٧٧  

 َونْرجِعْم ال يها أَناهأَْهلَكْن ةلَى قَْرياٌم عرحو   ٣١٠  ٩٥  

  ذَاْن هم ي غَفْلَةا فا قَْد كُنْيلَنا وي   ٢٥٣  ٩٧  

 يدعلْقٍ نلَ خا أَوأْندا بكَمه   ٥٨٠  ١٠٤  

:א

  ْتعا أَْرضمع ةعْرضلُ كُلُّ مذْها تهْونرت ْومي   ٨٦  ٢  

  ْعثالْب نْيبٍ مي رْم فإِنْ كُْنت   ٢٥٤  ٥  

  قْطَْعلْي اِء ثُممبٍ إِلَى السبْد بِسْمدفَلْي   ٧٧  ١٥  

 ِّلَى كُلعاالً ورِج وكأْترٍ يامض    ١٦٣  ٢٧  

 

 

 

  واكَفَر ينإِنَّ الَّذ   ٢٤٣  ٢٥  

  نيمالْقَائو نيفلطَّائل يْيتْر بطَهو ..    ٢٧٠ ٢٧-٢٦  

  رْعتالْمو وا الْقَانِعمأَطْعو   ٣٥٣  ٣٦  

  وامْم ظُلهلُونَ بِأَنقَاتي ينلَّذنَ لأُذ   ٢٥٤  ٣٩  

 لَكورِوي الصُّدي فالَّت ى الْقُلُوبْعمْن ت   ٣٩٠  ٤٦  

  ِذَاببِالْع كْعجِلُونْستيو   ٦٢  ٤٧  

:א

 َظُونافوجِهِْم حفُرْم له ينالَّذاجِهِْم أَْو  * ولَى أَْزوإِلَّا ع  ٢٧٨  ٦ -٥  



٦٠٢ 

       اللَةْن سانَ مْنسا الْألَقْنلَقَْد خطْفَةً   *من طني   ون اهلْنعج ثُم
   .. يف قرار مكني 

٤٣٨، ١١٩ ١٤-١٢  

  كْرِيْوكُْم ذى أَْنستاً حْخرِيْم سوهمذْتخفَات   ٢٢١  ١١٠  

:א

  ْيٌر لَكُْمخ ولْ هاً لَكُْم برش وهبْحسال ت   ١٠٧  ١١  

    الـش اتطُوبِْع ختْن يماِء       وبِالْفَْحـش رـأْمي ـهفَإِن ْيطَان
   والْمْنكَرِ

٢٨٤  ٢١  

  ْيطَانالش اتطُووا خبِعتوا ال تنآم ينا الَّذا أَيُّهي   ٦٠٨  ٢١  

           ـايهف ةْسكُونم وتاً غَْيريلُوا بْدخاٌح أَنْ تنلَْيكُْم جع لَْيس
   متاٌع لَكُْم 

٢٧٥  ٢٩  

 كُْم وادبْن عم نيحالالصْنكُْم وى ماموا الْأَيحأَْنك   ٢٦٤  ٣٢  

  ِالْأَْرضو اتاومالس ورن اللَّه   ٧٥  ٣٥  

 اًءالظَّْمآنُ م هبْحسي ةيعابٍ بِقرْم كَسالُهوا أَْعمكَفَر ينالَّذو  ٥٩٠  ٣٩  

 ْزي أَنَّ اللَّه راباً أَلَْم تحجِي س   ٣٤٧  ٤٣  

            اتحاللُـوا الـصمعـْنكُْم وـوا منآم ينالَّذ اللَّه دعو
   لَيْستْخلفَنهْم في الْأَْرضِ 

٦٤٧  ٥٥  

  ًهِْم أَْمناْوفخ ْعدْن بْم مهلَندبلَيو   ١٨٣  ٥٥  

 

 

 

:א

ِولسذَا الرالِ هقَالُوا ماقِوي الْأَْسوي فْمشيو امأْكُلُ الطَّعي   ٥٥٠  ٧  



٦٠٣ 

 ًفِْسريات نأَْحسو قبِالْح اكثَلٍ إِلَّا جِئْنبِم كونأْتال يو   ٤٨  ٣٣  

            ـاسِ إِلَّـاالن ى أَكْثَـروا فَأَبذَّكَّريْم لهْينب اهفْنرلَقَْد صو
   كُفُوراً

١٨٧  ٥٠  

:אא

 الِّنيالض نا مأَنا إِذاً وهلْتقَالَ فَع   ١٠٣  ٢٠  

 يٌملٌر عاحذَا لَسإِنَّ ه ْولَهِأل حلْمقَالَ ل   ٣٦٦  ٣٤  

 ٍيملارٍ عحبِكُلِّ س وكأْتي   ٣٦٦  ٣٧  

  َْونْرعف ةزقَالُوا بِعْم وهيصعْم والَهبفَأَلْقَْوا ح   ١٨٤  ٤٤  

 َونراذيٌع حما لَجإِنو   ٧٧  ٥٦  

 ِينْهدي ولَقَنِي فَهي خنيِ..*الَّذْسقينِي ومطْعي وي هالَّذو ٤٨٢ ٧٩-٧٨  

 َوناوالْغْم وا هيهوا فبفَكُْبك   ٣٦٣  ٩٤  

 ٍبِنيم بِيرع انسبِل   ٢٣٤  ١٩٥  

:א

َّونَإِنَّ الهْعمْم يْم فَهالَهْم أَْعما لَهنيز ةرونَ بِالْآخنْؤمال ي ينذ  ٢٤٣  ٤  

 كَرٌِمي ي غَنِيبفَإِنَّ ر ْن كَفَرمو   ٢٨٤  ٤٠  

 َونذَكَّرا تيالً مقَل اللَّه عأَإِلٌَه م   ١٧٠  ٦٢  

      ب ةري الْآخْم فهلْمع كارلِ ادْم       بلْ ها بْنهم كي شْم فلْ ه
   مْنها عمونَ

١٥٤  ٦٦  

  ًراْبصم ارهالنو يهوا فْسكُنيا اللَّْيلَ للْنعا جْوا أَنرأَلَْم ي   ٤٧١  ٨٦  

            ـيـْن فمو اتاومي السْن فم ي الصُّورِ فَفَزِعف ْنفَخي ْوميو
   الْأَْرضِ

٤٧٠  ٨٧  



٦٠٤ 

          ـْنعابِ صحالس ررُّ ممت يهةً وداما جهبْحسالَ تى الْجِبرتو
اللَّه   

١٣٧ ، ١١٢  ٨٨ ،
٤٧٠، ٤٦٩، ١٥٣ 

َوننآم ذئْومعٍ يْن فَزْم مها وْنهْيٌر مخ فَلَه ةنساَء بِالْحْن جم  ٤٧١  ٨٩  

 

 

:א

   ْرآلُ ف قَطَهـْونَ        فَالْتْرعناً إِنَّ فزحاً وودْم عكُونَ لَهيْونَ لع
   وهامانَ 

٤١٧، ٣٥٥  ٨  

  ِْيناته يتى اْبنإِْحد كحأَنْ أُْنك ي أُرِيدقَالَ إِن   ٤٢٤  ٢٧  

  ِنالْأَْيم ادالْو ئاطْن شم يودا ناها أَتفَلَم   ٨٩  ٣٠  

 بِج ا كُْنتمو ْربِيانِبِ الْغ   ٨٩  ٤٤  

:א

  هِْمْن قَْبلم ينا الَّذنلَقَْد فَتو   ٤٨٤  ٣  

             يعمالـس ـوهو لَآت لَ اللَّهفَإِنَّ أَج قَاَء اللَّهو لْرجْن كَانَ يم
يملالْع   

٢٨٢  ٦  

  فِْسهنل داهجا يمفَإِن داهْن جمو   ٦٠٦  ٦  

  يباجٌِر إِلَى رهي مقَالَ إِنلُوطٌ و لَه نفَآم   ٤٧٥  ٢٦  

 ابِرِينالْغ نْت مكَان هأَتإِلَّا اْمر أَْهلَهو هنيجنلَن   ٢٤٢  ٣٢  

  يَء بِهِْما لُوطاً سلُنساَءْت را أَنْ جلَمو   ٢٥٦  ٣٣  

 قَْدو ودثَماداً وعنِهِْم واكسْن ملَكُْم م نيبت    ٤٨٣  ٣٨  

           ْمـْنهمباً واصح لَْيها علْنْن أَْرسْم مْنهفَم ا بِذَْنبِهذْنفَكُلّاً أَخ
   مْن أَخذَْته الصْيحةُ 

٤٨٤  ٤٠  



٦٠٥ 

        ْنكَبثَلِ الْعاَء كَميأَْول اللَّه ونْن دذُوا مخات ينثَلُ الَّذم وت
   

٢٦٣  ٤١  

   هِْملأَْرج ْحتن تمهِْم ون فَْوقم ذَابالْع ماهْغشي ْومي  ٤٨٥  ٥٥  

             زِيـزالْع وهْيٍء وْن شم ونِهْن دونَ مْدعا يم ْعلَمي إِنَّ اللَّه
يمكالْح    

٢٦٣  ٤٢  

מ :א

 امل * الرُّوم تبغُل * ي أَْدنى الْأَْرضِ ف ..   ٦٤٦  ٤-١  

  ِْحرالْبو ري الْبف ادالْفَس رظَه   ١٧٧  ٤١  

 

 

 

:

 يٌدمح غَنِي فَإِنَّ اللَّه ْن كَفَرمو   ٢٨٤  ١٢  

ةْخري صكُْن فلٍ فَتْردْن خم ةبثْقَالَ حم كا إِنْ تهإِن ينا بي  ٢٦٣  ١٦  

 ِريمالْح ْوتلَص اتالْأَْصو إِنَّ أَْنكَر   ٢٠٨  ١٩  

:א

           ِـاسالنو ةالْجِن نم منهي لَأَْملَأَنَّ جنالْقَْولُ م قْن حلَكو
نيعأَْجم   

٢٨٤  ١٣  

 ا إِنْنهع ضأَْعر ثُم هبر بِآيات ْن ذُكِّرمم ْن أَظْلَمماو..   ٤٤٠  ٢٢  

א :א

  هْوفي جْينِ فْن قَلْبلٍ مجرل لَ اللَّهعا جم   ٣٨٩  ٤  

  اللَّه ْندطُ عأَقْس وهِْم هائآبْم لوهاْدع   ٢٦٧  ٥  



٦٠٦ 

  ْم بِها أَْخطَأْتيماٌح فنلَْيكُْم جع لَْيسو   ٣٥٥  ٥  

 بِيُّ أَْولَى بِاأُولُو النْم وهاتهأُم هاجأَْزوْن أَْنفُِسهِْم وم نِنيْؤملْم
 ابِ اللَّهتي كْعضٍ فْم أَْولَى بِبهْعضامِ بالْأَْرح   

٤٧٩  ٦  

 اونالظُّن ظُنُّونَ بِاللَّهتو   ٢٤٥  ١٠  

َل قَامال م ثْرِبا أَْهلَ يْم يْنهفَةٌ مإِذْ قَالَْت طَائوا وكُْم فَاْرجِع  ٨٢  ١٣  

  اِءسالن نم دكَأَح نلَْست بِياَء النا نِسي   ٥٨٩  ٣٢  

  كُنوتيي بقَْرنَ فو  ْجنربال تو   ٣٢٦، ٢٩٥  ٣٣  

  ةكْمالْحو اللَّه اتْن آيم كُنوتيي بْتلَى فا ياذْكُْرنَ مو  ٤٣٦  ٣٤  

  امأَْمراً و ولُهسرو ى اللَّهإِذَا قَض ةنْؤمال منٍ وْؤممكَانَ ل ٤٧٩  ٣٦  

ًرياكْراً كَثذ وا اللَّهوا اذْكُرنآم ينا الَّذا أَيُّهي*وهحبسةً وكْرب. ٤٣٧ ٤٢-٤١  

 فَْضالً كَبِري اللَّه نْم مبِأَنَّ لَه نِنيْؤمرِ الْمشباًو   ٤٦٠  ٤٧  

     بِيلنا لهفْسْت نبهةً إِنْ ونْؤمأَةً ماْمربِـيُّ أَنْ      والن ادإِنْ أَر
   يْستْنكحها

٢٧٥، ٢٦٦  ٥٠  

  ْنكُْمْحيِي مْستفَي بِيي النْؤذكُْم كَانَ يإِنَّ ذَل   ٤٣٤  ٥٣  

 

:

 اةَ لَمامدرُّوا النأَسوذَابا الْعأَور    ٢٢٩  ٣٣  

            لَـه رقْديو هادبْن عاُء مشْن يمل ْزقطُ الرْبسي يبقُلْ إِنَّ ر
   

٦٥١ ٣٧-٣٥  

            لَه رقْديو هادبْن عاُء مشْن يمل ْزقطُ الرْبسي يبقُلْ إِنَّ ر
   لفُه وما أَْنفَقْتْم مْن شْيٍء فَهو يْخ

٦٥١  ٣٩  



٦٠٧ 

:

  والزأَنْ ت الْأَْرضو اتاومالس ْمِسكي إِنَّ اللَّه   ٢٣١  ٤١  

  هئُ إِلَّا بِأَْهليالس كْرالْم يقحال يو   ١٢٧  ٤٣  

:

 ذُونْنقال يْيئاً وْم شهتفَاعي شنْغنِ عال ت   ٣٧٥  ٢٣  

 ا ولَه قَرْستمْجرِي لت ْمسالش   ٦٤٧  ٣٨  

             ـابِقلَا اللَّْيـلُ سو رالْقَم ْدرِكا أَن تي لَهغنبي ْمسلَا الش
 ي فَلَككُلٌّ فارِ وهالن   

٢٣١، ١٢٨  ٤٠  

 َْنقَذُونْم يال هْم ولَه رِيخْم فَال صْغرِقْهأْ نشإِنْ نو   ٣٧٤  ٤٣  

  ًارارِ نرِ الْأَْخضجالش نلَ لَكُْم معي جالَّذ   ١١٢  ٨٠  

  :א

 ِنيمنِ الْيا عنونأْتْم تكُْم كُْنتقَالُوا إِن   ٢٤٧  ٢٨  

 َلُوناملِ الْعْعمذَا فَلْيثْلِ همل   ٢٤٦  ٦١  

رِينْنذيهِْم ما فلْنلَقَْد أَْرسفَاْنظُْر*وْنذَرِينةُ الْمباقكَانَ ع كَْيف  ٢٢٦ ٧٣-٧٢  

يٌملم وهو وتالْح هقَمفَالْت * نيحبسالْم نكَانَ م هفَلَْوال أَن ١٤٢-
١٤٥  

٣٨٧، ٣٨٦ ، 
٣٨٨  

:

 ابْيثُ أَصاًء حخر ْجرِي بِأَْمرِهت يحالر ا لَهْرنخفَس   ٣١٥  ٣٦  

:א

 ارهلَى الناللَّْيلَ ع ركَوي   ٦٤٧  ٥  

  

  



٦٠٨ 

  َونْعلَمال ي ينالَّذونَ وْعلَمي ينوِي الَّذْستلْ يه   ٥٨٩  ٩  

 ِابْم أُولُو الْأَلْبه كأُولَئو اللَّه ماهده ينالَّذ كأُولَئ   ١٩٧  ١٨  

 مكَل لَْيهع قْن حارِأَفَمي النْن فذُ مْنقت ذَابِ أَفَأَْنتةُ الْع  ١٩٧  ١٩  

  ًالجثَالً رم اللَّه برض   ٦٤  ٢٩  

  اللَّه ونْن دونَ مْدعا تْم مأَْيتأَفَر   ٧٤  ٣٨  

  اهْوتم نيح فَّى الْأَْنفُسوتي اللَّه   ١٨٢  ٤٢  

 أْمت اللَّه ْيرقُلْ أَفَغ دي أَْعبونر   ٢٠٩  ٦٤  

      كْن قَْبلم ينإِلَى الَّذو إِلَْيك يلَقَْد أُوحْد   ..*وفَاْعب لِ اللَّهب
   

٣٥ ٦٦-٦٥  

:

  َونارِزْم به ْومي   ٣٨١  ١٦  

ابلِّي أَْبلُغُ الْأَْسبا لَّعْرحي صانُ اْبنِ لاما هْونُ يْرعقَالَ فو..  ١٩٨ ٣٧-٣٦  

    َونكْبِرـْستي ينجِْب لَكُْم إِنَّ الَّذونِي أَْستاْدع بُّكُمقَالَ رو
   

٢٢٨  ٦٠  

:

  ذَا الْقُْرآنهوا لعْسمال ت   ٤٠٥  ٢٦  

  ْتبرْت وزاَء اْهتا الْملَْيها علْنفَإِذَا أَْنز   ٤٧٣  ٣٩  

 َلْقْن يأَفَم ةاميالْق ْومناً يي آمأْتْن يْيٌر أَمارِ خي النى ف   ٦١٤  ٤٠  

 زِيٌزاٌب عتلَك هإِنْم واَءها جوا بِالذِّكْرِ لَمكَفَر ينإِنَّ الَّذ  ١٢٢  ٤١  

  هاتلَْت آياً لَقَالُوا لَْوال فُصيمقُْرآناً أَْعج اهلْنعلَْو جو   ٢٣٤  ٤٤  

  الَْيهاَء فَعْن أَسمو فِْسهنحاً فَلاللَ صمْن عم   ٣٦٩  ٤٦  



٦٠٩ 

:א

  ِي الْأَْرضا فمو   ١٧٦  ٤  

  هِنْن فَْوقفَطَّْرنَ متي اتاومالس كَادت   ٣٥١، ١٧٦  ٥  

  ىي الْقُْربةَ فدوإِلَّا الْم   ١٣٧  ٢٣  

 ْمهأَْمرْم وهْينى بورش    ١٠٧  ٣٨  

  

  

  اثْلُهئَةٌ ميس ئَةياُء سزجو   ١٣٥  ٤٠  

  هْعدْن بم يلْن وم ا لَهفَم لِ اللَّهْضلْن يمو   ٢٥٤  ٤٤  

  ِّالذُّل نم نيعاشا خلَْيهونَ عضْعري   ٢٥٠  ٤٥  

 ايْن أَْولْم ما كَانَ لَهمَء و   ٢٥٦  ٤٦  

  كُْمبروا لجِيباْست   ٢٥١  ٤٧  

:א

  ًاثانِ إِنْحمالر ادبْم عه ينكَةَ الَّذالئلُوا الْمعجو   ٣٣٠  ١٩  

     ـانإِن كْنـدع هِـدا عبِم كبا رلَن اْدع راحا السا أَيُّهقَالُوا يو
   لَمْهتدونَ

٣٠٩  ٤٩  

 َونعْرجت إِلَْيهو ةاعالس لْمع هْندعو   ٣٩٥  ٨٥  

        َوننْؤمالِء قَْوٌم ال يؤإِنَّ ه با ري هيلقْم    * وـْنهفَاْصفَْح ع
   وقُلْ سالٌم 

٣٩٦، ٣٩٥ ٨٩ -٨٨  

  :א

 َوننْؤما مإِن ذَابا الْعنْف عا اكْشنبر   ١٥٦  ١٢  



٦١٠ 

    ونيعو اتنْن جكُوا مروعٍ*..كَْم ترزوا    *وكَـان ةْعمنو ..
   

٣٧٢ ٢٧-٢٥  

 َونذَكَّرتْم يلَّهلَع انِكسبِل اهْرنسا يمفَإِن   ٥٦  ٥٨  

  :א

         ما وْحينو وتما نا الدُّْنيناتيإِلَّا ح يا هقَالُوا مـا   وكُنْهلا ي
 ْهرإِلَّا الد   

٤٧٢  ٢٤  

:א

  ِالْأَْرض نلَقُوا ماذَا خونِي مأَر   ٢٤٦  ٤  

  واقَاماْست ثُم ا اللَّهبُّنقَالُوا ر ينإِنَّ الَّذ ..   ٢٧٧ ١٤-١٣  

 يتيي ذُري فْح لأَْصلو    ٢٥٣، ٢٥١  ١٥  

 جركُلٍّ دلْم وهفِّيويللُوا وما عماٌت م   ٣٨٥  ١٩  

  اهبْيٍء بِأَْمرِ ركُلَّ ش رمدت   ٣٨٨  ٢٥  

  

:

  َقُونتالْم دعي والَّت ةنثَلُ الْجم   ٣٥٤  ١٥  

  ٌةورلَْت سزوا لَْوال ننآم ينقُولُ الَّذيو   ٢٤٤  ٢٠  

 سلْ عْم فَهلَّْيتوْم إِنْ تْيت   ٣٠٥  ٢٢  

 الَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهونَ الْقُْرآنَ أَْم عربدتأَفَال ي   ٤٠٩  ٢٤  

:א

 ًبِينافَْتحاً م ا لَكْحنا فَتإِن   ٢٣٢  ١  

 ًيماقْستاطاً مرص كيْهديو   ٣٧٩  ٢  



٦١١ 

 كونايِعبي ينإِنَّ الَّذ ونَ اللَّهايِعبا يمإِن    ٢٤٨  ١٠  

  اللَّه لَْيهع داها عْن أَْوفَى بِممو   ٣١٤  ١٠  

  اللَّه لُوا كَالمدبونَ أَنْ يرِيدي   ١٨٣  ١٥  

  َْونْدعتابِ سالْأَْعر نم نيلَّفخلْمقُلْ ل   ٨٢  ١٦  

א :א

 َّا الا أَيُّهوا ينيبفَت أبٌق بِناَءكُْم فَاسوا إِنْ جنآم ينذ   ٢٧٦  ٦  

           هكَـري قُلُوبِكُْم وف هنيزانَ وميالْأ إِلَْيكُم ببح اللَّه نلَكو
الْكُفْر انَ  إِلَْيكُمْصيالْعو وقالْفُسو   

٤٨٣، ٣٦١  ٧  

 وانآم ينا الَّذا أَيُّهى يسْن قَْومٍ عْر قَْوٌم مْسخال ي    ١٩٩  ١١  

  الظَّن نرياً موا كَثنِبوا اْجتنآم ينا الَّذا أَيُّهي   ٢٧٤  ١٢  

  واابْرتلَْم ي ثُم هولسرو وا بِاللَّهنآم ينونَ الَّذنْؤما الْممإِن ٤٤٣  ١٥  

:  

 الر يشْن خنِيبٍماَء بِقَلْبٍ مجْيبِ وبِالْغ نْحم   ٧٣  ٣٣  

 ٍوبْن لُغا منسا ممو   ٣٨٤  ٣٨  

  :אא

 كبالْح اِء ذَاتمالسو   ١٠٠  ٧  

  

  

 َوننفْتارِ يلَى النْم عه ْومي   ٣٨١  ١٣  

 َأْكُلُونإِلَْيهِْم قَالَ أَال ت هبفَقَر   ٢٧٠  ٢٧  

  ْفخيفَةً قَالُوا ال تْم خْنهم سفَأَْوج   ٤٧٦، ٤٧٥  ٢٨  



٦١٢ 

  :א

 ٍعافْن دم ا لَهم   ٢٥٦  ٨  

 َونرْبصْم ال تذَا أَْم أَْنتأَفَِسْحٌر ه   ٦٣٣  ١٥  

 نيقادوا صإِنْ كَان هثْلم يثدوا بِحأْتفَلْي   ٦٣٧  ٣٤  

 ْمقُونَفَذَْرهْصعي يهي فالَّذ مهْومالقُوا يى يتح    ١٨٣  ٤٥  

  :מא

  ونَ إِلَّا الظَّنبِعتإِنْ ي   ٢٦٤  ٢٣  

  َكَةالئمُّونَ الْمسلَي ةرونَ بِالْآخنْؤمال ي ينإِنَّ الَّذ   ٣٧١  ٢٧  

 أَْبكَىو كأَْضح وه هأَنو   ٣٨٣  ٤٣  

 الْأُْنثَىو ْينِ الذَّكَرْوجالز لَقخ هأَنو   ٣٨٣  ٤٥  

  :א

  ِلذِّكْرا الْقُْرآنَ لْرنسلَقَْد يو   ١٢١  ١٧  

  :א

 انهةً كَالدْردْت واُء فَكَانمالس قَّتفَإِذَا اْنش   ١٧٦  ٣٧  

 يمٍ آنمح   ٧٦  ٤٤  

 يهِنف الطَّْرف اترقَاص    ٥٦٩  ٥٦  

 ُانْحسإِلَّا الْأ انْحساُء الْأزلْ جه   ٦١٨، ١٢٢  ٦٠  

א :א

 اًءإِْنش ناهأْنا أَْنشإِن   ١٩٥  ٣٥  

 َونفَكَّهْم تطَاماً فَظَلْتح اهلْنعاُء لَجشلَْو ن   ٣٧٠  ٦٥  

 َونمْغرا لَمإِن * ونَبومْحرم ْحنلْ ن   ٣٧٠  ٦٧-٦٦  



٦١٣ 

  

  

:א

 َلقَاتْن قَْبلِ الْفَْتحِ وم ْن أَْنفَقْنكُْم موِي مْستال ي   ٦١٤  ١٠  

  وانآم ينلَّذل قَاتافنالْمقُونَ وافنقُولُ الْمي ْومي   ١٧٩  ١٣  

 وا أَنْ تنآم ينلَّذل أْنأَلَْم ي كْرِ اللَّهذْم لهقُلُوب عْخش   ٢٥٩  ١٦  

  اهْوتم ْعدب ْحيِي الْأَْرضي وا أَنَّ اللَّهاْعلَم   ٢٥٩  ١٧  

  َيقُوندالص مه كأُولَئ هلسرو وا بِاللَّهنآم ينالَّذو   ٣٦٧  ١٩  

:א

 َلْ أوا هنآم ينا الَّذا أَيُّهي ةارجلَى تلُّكُْم عد   ٦٢٠  ١٠  

:א

  ٌةدنسٌب مشْم خهكَأَن   ٧٤  ٤  

  ُّزالْأَع نْخرِجلَي ةيندا إِلَى الْمْعنجْن رقُولُونَ لَئي   ١٨٤  ٨  

 كُمدأَح يأْتْن قَْبلِ أَنْ ياكُْم مقْنزا رْن مقُوا مأَْنفوْوتالْم   ٤٢٩  ١٠  

:א

  هِنتدعل ناَء فَطَلِّقُوهسالن مبِيُّ إِذَا طَلَّقْتا النا أَيُّهي   ٢٦٨  ١  

  اكُمْت قُلُوبغفَقَْد ص ا إِلَى اللَّهوبتإِنْ ت   ١٢٠ ٤  

 ظَهٌِري كذَل ْعدكَةُ بالئالْمو   ٣٧٣  ٤  

:מא

   اكُمْت قُلُوبغفَقَْد ص ا إِلَى اللَّهوبتإِنْ ت   ١٩٦  ٤  

        وارذْعتوا ال تكَفَر ينا الَّذا أَيُّهـا    اليوم  يْونَ مْجزا تم٣٥٩، ٣٣١  ٧إِن  



٦١٤ 

   كُْنتْم تْعملُونَ

:א

    ـرا تاقًا مبط اتاومس ْبعس لَقي خلْـقِ   الَّذـي خى ف
 تفَاون تنِ مْحمالر   

٤-٣  
٢١١، ١٤٤ ،

٢١٢  

מ :א

 ٍهِنيم لَّافْع كُلَّ حطال تاٍء  * وشازٍ ممبنميمه ..   ٣٦٥، ١٦٥، ٣٦  ١٢-١٠  

  

 ٍنِيمز كذَل ْعدلٍّ بتع   ١٨٨  ١٣  

 رِينقَاد ْردلَى حْوا عغَدو   ٦٥١  ٢٥  

 ي ودْونَ إِلَى السُّجْدعياقٍ وْن سع فكْشي ْوم   ١٨٩  ٤٢  

 كْظُوٌمم وهى وادإِذْ ن   ٣٨٦  ٤٨  

وٌمذْمم وهاِء وربِذَ بِالْعلَن هبْن رةٌ منِْعم كَهاردلَْوال أَنْ ت  ٣٨٥  ٤٩  

  :א

  اهائلَى أَْرجع لَكالْمو   ٣٠٨  ١٧  

 ةياضر ةيشي عف وفَه *ةيالع ةني جف   ٥٧٥، ٧٦  ٢٢، ٢١  

 ِالْأَقَاوِيل ْعضا بلَْينلَ عقَولَْو تنيِ*ومبِالْي ْنها مذْنلَأَخ   ١٤٦  ٤٥-٤٤  

  :א

 ٍعاقذَابٍ ولٌ بِعائأَلَ سس   ١٣٥  ١  

 ا لَظَى كالهى* إِنولشةً لاعزن   ٤١٩ ١٦-١٥  

 َظُونافحهِْم يالتلَى صْم عه ينالَّذو   ٢٤٣  ٣٤  

 َونرا لَقَادْم *إِنْنهْيراً ملَ خدبلَى أَنْ نع   ٤٠٦  ٤١-٤٠  



٦١٥ 

  وابلْعيوا ووضخْم يفَذَْره   ١٨٢  ٤٢  

:  

 ِوبْن ذُنْر لَكُْم مْغفكُْم ي   ١٣٨  ٤  

 ًاراْدرلَْيكُْم ماَء عملِ السْرسي   ٢٠١  ١١  

 ًقَاراو لَّهونَ لْرجا لَكُْم ال تم   ٣١٠  ١٣  

:א

 ًيباانَ شلُ الْوِلْدْجعْوماً يْم يقُونَ إِنْ كَفَْرتتت فَكَْيف   ٦٥٥  ١٧  

:א

 ذَا إِلَّاإِنْ هْؤثَرْحٌر يس    ٦٣٣  ٢٤  

 ِرشلْبةٌ لاحلَو   ٦٥٢  ٢٩  

 ِرشلْبى لكْرإِلَّا ذ يا همو   ٦٥٢  ٣١  
  

:א

 رصالْب رِقفَإِذَا ب   ٩٩  ٧  

:א

 َونكَذِّبوا يكَفَر ينلِ الَّذب   ٢٤٤  ٢٢  

:א

 ُْنظفَلْي   قلخ مانُ مْنساٍء    *رِ الْأْن مم قلْن  ..* خم جْخري
   ..  الصلب بْينِ

٦٤٧  ٧-٥  

 ٍقافاٍء دْن مم قلخ   ٦٧  ٦  

 ٌةريصب فِْسهلَى نانُ علِ الْإِنسب   ٦٠٧  ١٤  

  :א



٦١٦ 

 ًرِيراْمهال زْمساً وا شيهْونَ فرال ي   ٣٠٩  ١٣  

  َونلَّدخانٌ ملَْيهِْم وِلْدع طُوفيو   ٣٢٧  ١٩  

  :א

 َقُونْنطال ي ْومذَا يه   ٣٨١  ٣٥  

  :א

 ًأَلْفَافا اتنجو   ٥٦٥  ١٦  

 َونْعلَميونَ*كَلَّا سْعلَميكَلَّا س ثُم   ٤٤٣  ٥ -٤  

  :א

  َقُولُونيةرافي الْحونَ فودْردا لَمأَإِن   ٢٠٨  ١٠  

  :א

 لَْتئةُ سودْوؤإِذَا الْملَْت*وذَْنبٍ قُت بِأَي   ٢٧٠  ٩ -٨  

  :א

 ْتاء انفَطَرمإِذَا الس   ٣٥١  ١  

  :א

 َّالْكُف نوا منآم ينالَّذ ْومكُونَفَالْيْضحارِ ي   ٩٨  ٣٤  
  

  

  

:א

 ىالذِّكْر تفَعفَذَكِّْر إِنْ ن   ٢٧٦  ٩  

:א

 ةْينٍ آنِيْن عْسقَى مت   ٧٦  ٥  



٦١٧ 

:א

 ِنيْسكامِ الْملَى طَعاضُّونَ عحال تو   ٢٦٣  ١٨  

:א

 ْيْجدالن اهْيندهنِو   ٢٨٤  ١٠  

          ـْوااصوتْبرِ وْوا بِالصاصوتوا ونآم ينالَّذ نكَانَ م ثُم
ةمْرحبِالْم   

٤٤١  ١٧  

:א

 ٍقْوِمينِ تي أَْحسانَ فْنسا الْألَقْنلَقَْد خ   ٢٥٢  ١٦  

:א

 ئَةاطخ ةبكَاذ ةياصن   ٣٥٥  ١٦  

:א

 االَهزِلْز الْأَْرض لْزِلَتإِذَا ز   ٣٦٣  ١  

:א

 ِْصرالْعْسرٍ * وي خانَ لَفْنسوا *إِنَّ الْأنآم ينإِلَّا الَّذ ..  ٢٧٥  ٣-١  

:א

هددعاالً وم عمي جالَّذ   ٣٦٢  ٢  

 الَهأَنَّ م بْحسيهأَْخلَد    ٣٥٨  ٣  

:א

 ْمْدتبا عابٌِد ما عال أَنو   ٢٤٢  ٤  

:א

 بتبٍ وا أَبِي لَهدْت يبت   ٣٣٨، ١٢٦  ١  

 ِطَبالَةَ الْحمح هأَتاْمرو   ٣٩٨ ٤  



٦١٨ 

 دسْن مْبلٌ ما حهي جِيدف   ٣٩٩  ٥  

:א

 ِالْفَلَق بوذُ بِرقُلْ أَع    ٢٢٩  ١  

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



٦١٩ 

א א

  ٤٨٢   هأجل ولكن حيلون هلم ما حرم اهللا فيستحلون -

   ١٩١  إذا دخل أهل اجلنة اجلنة نادى مناد إن لكم عند اهللا موعداً  -

  ١٨٦   ى به وجه اهللاتغأطلقا أنفسكما ليس هذا نذراً إمنا النذر ما يب -

  ٧٨  إن امرأيت ال ترد يد ال مس  -

  ١٨٦    غينإن اهللا عن تعذيب هذا نفسه ل -

  ١٨٨  م تبع كإن الناس ل -

  ٢٩١  إن هذا القرآن نزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر منه  -

  ٣٣٤  مسي اأنا الرمحن خلقت الرحم وشققت هلا من  -

  ٣٥٣  إمنا العلم بالتعلم  -

  ٦٠٥  أزيد على السبعني خريين ريب وس -

  ١٩٠   يءصدق اهللا وكذب بطن أخيك فذهب فسقاه عسال فرب -

  ١٩٠  فخفت أن يكون قد التبس يب  -

  ١٨٩  ف عن ساق فال يبقى من كان يسجد شكيف -

  ١٨٦  قده بيده  -

  ١٦٦  كل ذلك مل يكن  -

  ٥٧  أوتى برجل يفسر كتاب اهللا  ال -

  ٣٤٩  ت نفسي سليقل لق نفسي ولكن خبثتال يقل أحدكم   -

  ٢٧٣  يل الواجد حيل عقوبته وعرضه  -



٦٢٠ 

-    واحدة ولكم أنـتم أهـل       ة وله وألصحابه هجر   ليس بأحق يب منك 
  السفينة هجرتان 

١٩٢  

  ٣٥٧  ما اجتمع قوم يف بيت من بيوت اهللا يتلون كتاب اهللا  -

  ١٨٦   مروه فليتكلم وليستظل وليجلس وليتم صيامه  ؟ما بال هذا -

 

 

 

  ١٨٧   ولكن ىما من سنة بأمطر من أخر -

  ٢٦٧  سب إىل غري أبيه فعليه لعنة اهللا واملالئكة والناس أمجعني تمن ان -

  ٢٨٨   امن قال يوم اجلمعة واخلطيب خيطب لصاحبه صه فقد لغ -

  ٣٥٣   يفقهه يف الدين اًمن يرد اهللا به خري -

  ٣٥٢  م إذا فقهوا الناس معادن خيارهم يف اجلاهلية خيارهم يف اإلسال -

  א  

  ١٩٤  الشعر ديوان العرب  -

  ١٨٦  إن اإلسالم هدم هذا فتكلمي  -

  ١٩٣  لوا ضعليكم بديوانكم ال ت -

  ١٩٢  فجعلن رأسها ثالثة قرون  -

 

 

 

 



٦٢١ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

א א )∗(א

א

  ٢٠٦   من فَوقهم مســــاُء وأنت       الناس أرض بكـــلِّ أرضٍ

            
∗אאאאKאאאא

אאאאK 



٦٢٢ 

وما أدري وسـوف إِخـالُ أَدري      
    

  ١٩٩   أَقَوم آلُ حصنٍ أم نســـاُء

א

  ٢٠٢  رعيناه وإنْ كانوا غضابـــاً   إذا نزلَ السماُء بِأرضِ قَــومٍ

أن قَبِيلَـــه قَنقد أَي انحوج  أو انعقى اجلَمبِإذا ما الْت١٩٥  لُ غال  

  ٢٠١  مِسريةُ شهرٍ للبريد املُذَبــذَبِ  خيالٌ ُألم السلسبيل ودونهـا

إذا ما شبت أو شـاب الغــراب         فإنك سوف تحلُم أو تناهـى
    

١٩٨  

  ١٩٤  فأُبهت حتى ما أكَاد أُجِيــب  فَما هو إال أَنْ أَراها فُجــاءةً

الك الـشيمة األدبــا         حىت صار من خلقيكذاك أُدبتأين رأيت م
      

٥٨٧  

ال يجوِتجاوِينا مداًــــ أبر  ذو رمٍحجاوِ أو مرنــ ج٩٠    ب  

  ٢٠٣    فحق لشاسٍ من نداك ذَنـوب  ويف كلِّ بيٍت قد خبطْت بنِعمٍة

  ٤١٥   ه يقاربـــهأبو أمه حي أبو  وما مثله يف الناس إال مملَّكـاً

  ١٩٨  تصول بأسياٍف قَواضٍ قَواضبِ    يمدونَ من أيٍد عواصٍ عواصمِ

א

  ٢٠٠  أَيادي مل تمنن وإن هي جلَّت       سأشكُر عمراً إنْ تراخت منِيتي

א

  ٢٠٤  لعيش أَكْدح أموت وأخرى أبتغي ا  وما الدهر إال تارتان فمنهمـا

אא

  ٢٠٤  قرب بِسنجار أو قرب على قَهــد   مثَّ اشتكيت ألشكاين وساكنه

أَنْي إوإن وعدته أو وعدلَ  هـتمخلي إفعادي ومجِنزم وع٥٧  يد  



٦٢٣ 

  

  
  

אא

قبل اهلَب إنّ  رـــيجِكِّرا صاحيبذاك الن جاح١٢٥   رِــبكي يف الت  

  ٣٤٥   وآخره القى حمام املقــادر  متىن كتاب اهللا أولَ لَيلـــه

تدب منه وقَد اليأْس ا عرفتذكِّـر  فلمتللم ا احلاجاتب٢٠٦  أيادي س  

فليس لعني مل يفض دمعهـا عـذر         كذا فليجلَّ اخلطب وليفدح األمر
    

٥٨٧  

  ٤٤٠     ت مث يزورهايرى غمرات املو  ال يكشف الغماء إال ابن حرة

א

  العبد حر إن قنِــــــع

  فاقنع وال تقنع فمـــــا

  واحلر عبد إن قنــــــع

  شيء يشني سوى الطمـــع 
٣٥٤-٣٥٣  

      

  وةًـن ع مكةَينا مع املهدئْجِف

  اـهتون ميغش ي واخليلُعالنيةً

  عـ وساط كابٍقعنا والنسيافبأَ

من دم اجلَ وآٍنمحيم وـاقن فع  
٧٧  

א

هملقَو الثَّريد مشرو الذي همع   ـــافجع نينِتسمبكة م ٢٠٠  قَوم  

מא

أَال بلِّغا خلّيت راشـــــداً       ْــلـصوي قدمياً إذا مـا اتنوص
   

١٩٥  

  ٢٠٢   ـزِلِأَْشُدد وإنْ نزلوا بِضنٍك أن  إنْ يلحقوا أكْرر وإنْ يستلْحموا
      



٦٢٤ 

  أصاحِ ترى برقاً أُريك وميضـه

  يضيء سناه أو مصابيح راهـب

  كلمع اليدين يف حيب مكلــل

أمال السليط بالـذُّبال املفَتـــل     
    

٤٥٦  

      

  ٢٠٠  صدقوا ولكن غَمريت ال تنجلي   زعم العواذلُ أنين يف غَمــرٍة

وآخر يذْرِي دمعـةَ العـينِ باهلَمـلِ       هفَظَلُّوا ومنهم دمعه غالب لــ
    

٢٠٤  

تدعوما و تما من كنرغ٢٠٣  إن األماينَّ واألحالم تضليــل   فَال ي  

  ٥٦٨   خرباً ، فأبصر قاتالً مقتــوالً  قتلتين األيام حني قتلتهـــا

  ٢٠٤   الدخول فَحوملِ  بِِسقْط اللِّوى بين  قفَا نبك من ذكْرى حبيبٍ ومنزِلِ

  ٦١٣  أُذنب ، وإن كثرت يفَّ األقاويل  ال تأخذَني بأقوال الوشاة ومل

  ٢٠٥  هند اهلُنود طويلةَ الفعـــلِ    لَعن اإلله وزوجها معهــا

ـــهراً غَارِزاً رأسمع ئْنبن  

  وتلْك منه غري مأمونـــٍة

أَخ دوعٍة ينيف سالَــــهو  

 لَ الشيَء إذا قَالَــهفْعأنْ ي  
١٩٨  

  ٢٠٢    وسالفَةً وأَحسنه قَـــذَاال  وميةُ أحسن الثَّقَلينِ وجهـاً

لْ يماَألس حالسيف م زِنبِ  هـليدياملُه كاليهودي ٧٨   لّـــص  

מא

أَبِي أَنسٍ وعيــد من أَتانِي  يلغ يليفسمجِس حاكالض ١٩٨     ظَة  

  ١٩٧   خذلت وهاديةُ الصوارِ قُوامها   أفتلك أم وحشيةٌ مسبوعــةٌ

امِــمم وابن اهلُر القَكلإىل املَ َوليثالكتيب يف املُة زدــحم   ١٠٠  

  ٣٤٩    وأسيافنا يقطرن من جندة دماً  لنا اجلفنات الغر يلمعن يف الضحى



٦٢٥ 

  ٢٠٠    بِعالمٍة بأخالقِ الكـــرامِ  لردينِ وإن أَدلَّــتوما أُم ا

א

  ٢٠٢  تكُن مثْلَ من يا ذئب يصطَحبان  تعش فإنْ عاهدتين ال تخونين

  ٢٠١    ولَم يسلُّوا لَهم قَمالً وصئْبانا  حفَّوا رؤوسهم مل يحلقُوا تفَثاً

  ٤٢٢    ينل العالء ويكرم اإلخوانـا  ن جرير خالـهخايل ألنت وم

  ٢٠٦    مجاوِره بين ثَعلٍ لبونــي  هنيئاً البنِ عم السوِء أَنِــي

  ١٩٦    ظَهرامها مثلُ ظُهور الترسين  ومهمني قَذَفَين مرتيـــنِ

  ٤٢٢    ك وقد كبِرت فقلت إنــه  ويقلن شيب قد عــــال

אא

ميبةً ومنيمــةًجوعيباً غ توِي  ععرعنها بِم ٢٠٤  ثالثَ خصالٍ لست  

א

  ٢٠٦   كَفى بالغىن والنأي عنه مداوِيا  داوِ ابن عم السوِء بالنأي والغىن

  ٣١٤    ما أنت باملرضي: قالـت له   قـال هلـا هـل لك يا تا يفَّ

   أراهي كَنِا احملاسـ أبتدصقَ

ـ رأينْا أَـفلمتفَ رأيت داًر  

لوقٍشكان ي جذـــين إليبه  

 ومل أر م ن نِ ب ابنـاً لَ   يـه دـ ي  هـــ
    

١٢٦  

  

א

  ١٩٦    أَهن عوادي يوسٍف وصواحبه

  ٣٦١      فَحملْت برةَ واحتملْت فَجارِ

  ٥٨٩      واٌء عامل وجهــولفليس س



٦٢٦ 

  ٣٤٧      وحاجٍة غريِ مزجاة من احلاج

  ٣٥    وال تعبد الشيطان واهللا فاعبدا

  ٤١١      ولقد أمر  على اللئيم يسبـين

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٦٢٧ 

 
 
 
 
 
 

א

  ٢٠٨  أشغل من ذات النحيني                 

  ٤٤٨  أطول من يوم الفراق  

  ٢١١                     ءط عشوابط خبخت  

   ٢٠٩  تسمع باملعيدى خري من أن تراه     

  ٢١١  ب الصحاح مبارك اجلريدعت  

  ٢٠٨  لق             بألامترد مارد وعز   

  ٢١٢   القني                   ددهدرين سع  

  ٢١١  ركب بطن عمياء                       

  ٢١١   ال تقرع له العصا وال يقلقل له احلصا      

  ٢٠٨                       ةالنقد عند احلافر  

  ٢١٢  وافق شن طبقه                       
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מ מא מ א

    

  ١٥          إبراهيم الرياحي 

  ٢٠٠  إبراهيم بن العباس 

  ١٥          أمحد بن حممد بن اخلوجة 

  ٧٥  خالد بن عبد اهللا بن أيب بكر: األزهري 

١٨حممد بن أيب بكر بن عمر : األسكندراين 

١٧      علي بن حممد نور الدين : األمشوين 

  ٢٠١               أمية بن عبد اهللا الثقفي 

١٩    عبد الرمحن بن أمحد عضد الدين : جيي اإل

  ١١٦      عبد اهللا بن حممد بن السيد : البطليوسي 

  ٢٠١    البعيث بن حريث بن جابر 
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  ٩٠               بلعاء بن قيس 

  ١٨   ي الفاسيحممد التاودى بن حممد الطالب املرس: التاودى 

  ١٠٤  سعد الدين مسعود بن عمر : التفتازاين 

  ١١٨   عثمان بن عمر بن أيب بكر  :ابن احلاجب

  ١١٥  القاسم بن علي بن حممد : احلريري 

  ١٨  حممد بن حممد الرعيين : احلطاب 

  ١٢٣  هخالوي احلسني بن أمحد بن  :ابن خالويه

  ١٩٦         خطام الريح بن نصر بن يرسوع ااشعي 

  ١٠٣      أمحد بن حممد بن عمر: اخلفاجي 

  ٢٢٥  حممد بن علي بن حممد : الداماغاين 

  ٣٣٤  عمر بن احلسن الكليب : ابن دحيه 

  ٢١٧           عبد اهللا بن جعفر: ابن در ستويه 

  

  ١٠٣        حممد بن قطب الدين: الرازي 

  ١٣٤        حممد بن قاسم األنصاري:  الرصاع

  ١١٩    حممد بن احلسن الرضي  : الرضي 

   ٢٠٠              عري بابن الز

  ٣٢  زهر بن عبد امللك بن حممد بن زهر : ابن زهر 

  ١٩٠          عمرو بن لؤي: ابن زيابة 

  ١٧        سامل بن عمر بو حاجب النبيلي 

  ١٠٩  سعدي سعد اهللا بن عيسى 
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  ١١٥   بن إسحاق يعقوب: ابن السكيت 

  ١٠٩  حسام الدين حممد بن عثمان : السمرقندي 

  ٢٨       يحممد صاحل الرضو: السمرقندي 

  ١٠٩  عبد احلكيم بن مشس الدين اهلندي  : السيلكويت 

   ١٩٨    شقيق بن سليك األسدي 

  ١٣٤      أمحد بن حممد بن حسن: الشمين 

  ١٧      عمر بن أمحد بن علي : ابن الشيخ 

  ٢٠٤        ياد اليشكري صنان بن ع

  ١٦    أمحد بن أيب الضياف : ابن أيب الضياف 

  ١٠٥    أبو علي الفضل بن احلسن: الطربسي 

  ٣٩        سليمان بن عبد الطوىف : الطوىف 

  ١٠٩  ابن عادل عمر بن علي بن عادل احلنبلي 

  ١٨       عبد الواحد بن أمحد بن علي: ابن عاشر األندلسي 

  ١٨  مد بن حممد بن عاصم القيسي حم: ابن عاصم املالكي 

  ٢٠٣              ده بن الطيب بع

  ٤٩      حممد بن حممد بن عرفة التونسي : ابن عرفة 

  

  ١٩٤          عروة بن حزام بن مهاجن

  ٣٩٨            ابن أيب العز اهلمداين         

  ١٠٦  إبراهيم بن حممد بن عرب شاه : العصام 



٦٣١ 

  ٥٧  عمرو بن عبيد البصري 

  ٦٣٠             مان البصري     عياد بن سلي

  ١٠٩  عبد املنعم بن حممد اخلزرجي : ابن الفرس 

  ٤٩  حمي الدين حممد بن سليمان الرومي : الكافيحي 

  ١١٦  كراع النمل علي بن احلسن اهلُنائي 

  ١٠٦        أمحد بن يوسف بن احلسن : الكواشي 

   ٢٠٠            حممد بن سعيد الكاتب

  ١٤  راج حممد بن حممد األندلسي الس

  ١٥  حممد بن ملوكة التونسي 

  ١١٥  املرزوقي أمحد بن حممد بن احلسن 

  ٢٠١      معاوية بن مالك بن جعفر

  ١٧    عبد الرمحن بن علي بن صاحل : املكودي 

  ١٨  حممد بن أمحد بن حممد : مياره الفارسي 

  ٦٣٠          هشام بن عمرو الفوطي     

  ١٠٩          اهلمذاين إبراهيم بن حسني اهلمذاين 

  ٢٠٤                يزيد بن احلكم 

  

  

  

  



٦٣٢ 

  

  

א א א
א: :א
من جامعة  ) الدكتوراه( دراسة لنيل درجة العاملية      –االستعارة التمثيلية يف تفسري التحرير والتنوير      )١

  هـ ١٤١١علي حممد العطار .   إعداد د–األزهر 
حبث منسوخ على احلاسوب مقدم لكلية اللغة العربية جبامعة   -أسلوب القسم يف القرآن الكرمي  )٢

  .علي بن حممد احلارثي :  إعداد – أم القرى لنيل درجة املاجستري
  رسالة ماجستري جمموعة مجعاً تصويرياً - خالد بن أمحد الغامدي -البحث الداليل عند ابن تيمية  )٣

عبد الفتاح عيسى الرببري ، حبث . حتقيق د -حاشية العالمة سعد الدين التفتازاين على الكشاف  )٤
 هـ١٣٩٨مقدم لنيل درجة الدكتوراه يف كلية اللغة العربية جبامعة األزهر 

الشيخ حممد الطاهر بن عاشور وفكره األصويل للباحث احلسني الزروقي حبث مقدم لنيل درجة               )٥
  املاجستري منسوخ على احلاسب

ة ماجستري للدكتور بشري حممد مقدمة لكلية اآلداب         رسال ) الشواهد الشعرية يف تفسري الطربي       ( )٦
 م ١٩٨٨جبامعة املنيا سنة 

 كلية  – جامعة أم القرى     – رسالة دكتوراه  –مباحث التشبيه والتمثيل يف تفسري التحرير والتنوير         )٧
  .  هـ ١٤٢٤/١٤٢٥ إعداد شعيب الغزايل –اللغة العربية 

رسالة ماجستري مقدم لكلية  -ة على القرآن الكرمي معاين الواو يف اجلملة العربية مع دراسة تطبيقي )٨
  م١٩٨٧ جامعة املنيا –اآلداب 
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א: :א

  )أ(
 حتقيـق طـارق     –أليب بكر الشرجي الزبيدي     ائتالف النصرة يف اختالف حناة الكوفة والبصرة         )١

 هـ١٤٠٧ بريوت –عامل الكتب / ط–اجلنايب 

   بريوت –دار الغرب اإلسالمي / ٢ ط–عمار طاليب . داد وتصنيف د إع–آثار ابن باديس  )٢
 وزارة الثقافة واإلرشاد القومي     – فهرسة عبد الفتاح زكار      – صديق حسن خان     –أجبد العلوم    )٣

 م  ١٩٧٨ دمشق –
دار ابـن كـثري     / ٥ ط –مصطفى البغا   .  تقدمي وتعليق د   – السيوطي   –اإلتقان يف علوم القرآن      )٤

 هـ  ١٤٢٢

مؤسسة علي جراح   /٢ ط – عبد العال سامل مكرم      –اءات القرآنية يف الدراسات النحوية      أثر القر  )٥
 م ١٩٧٢الصباح 

 عبد القادر حسني . د–أثر النحاة يف البحث البالغي  )٦

مؤسسة الرسالة /٢ ط–مصطفى اخلن .   د-أثر االختالف القواعد األصولية يف اختالف الفقهاء        )٧
 هـ ١٤٢١

 م  ١٩٤٩ مصر –دار الفكر العريب / ٢ ط–عثمان أمني .  حتقيق د– الفارايب –إحصاء العلوم  )٨
 هـ ١٤٠٤ بريوت –دار الكتاب العريب / ١ ط–سيد اجلميلي .  حتقيق د–اإلحكام لآلمدي )٩

 –دار الكتـب العلميـة   /  ط– ضبط وختريج عبد السالم شاهني – اجلصاص  –أحكام القرآن    )١٠
 بريوت 



٦٣٤ 

 حتقيق موسى حممد علي والدكتور      –وف بإلكيا اهلراس    أحكام القرآن لعماد الدين الطربي املعر      )١١
  القاهرة – دار الكتب احلديثة –عزت علي عيد 

 دار الفكر /  ط– حتقيق علي حممد البجاوي – ابن العريب -أحكام القرآن  )١٢

 هـ ١٤٠٨ بريوت –دار الكتب العلمية / ١ ط– حتقيق علي فاعور – ابن قتيبة –أدب الكاتب  )١٣

 دمـشق   –دار الفكـر    /١ ط –حممود أمحد الـصغري     .  د – كتب التفسري    وات النحوية يف  األد )١٤
 هـ١٤٢٢

دار إحياء التـراث    / ٢ ط – أبو السعود العمادي     -إرشاد العقل السليم إىل مزايا القرآن الكرمي         )١٥
  بريوت –العريب 

  هـ١٤١٢ بريوت –دار الفكر /١ ط– حتقيق حممد سعيد البدري –رشاد الفحول للشوكاين إ )١٦
  هـ  ١٤٠٥ األردن –مكتبة املنار / ١ ط–حنا حداد. حتقيق د -األزمنة  )١٧
 مطبوعات جممع اللغة العربية بدمـشق       – حتقيق عبد املعني امللوحي      –األزهية يف علم احلروف      )١٨

 هـ ١٤٠١

  بريوت- دار املعرفة – حتقيق عبد الرحيم حممود –للزخمشري أساس البالغة  )١٩

 – مطبعـة األمانـة      -صباح دراز   . د –القرآن الكرمي   األساليب اإلنشائية وأسرارها البالغية يف       )٢٠
 هـ ١٤٠٦القاهرة 

 بريوت  –عامل الكتب   /١ ط –كاظم إبراهيم كاظم    .  د –االستثناء يف التراث النحوي والبالغي       )٢١
 هـ ١٤١٨

دار الكتـب   /١ ط – حتقيق حممد عبد القادر عطا       –االستغناء يف االستثناء لشهاب الدين القرايف        )٢٢
 هـ١٤٠٦ بريوت –العلمية 

مكتبة النهـضة   /٨ ط –أمحد الشايب    -دراسة بالغية حتليلية ألصول األساليب األدبية       األسلوب   )٢٣
 م١٩٩٠ القاهرة –املصرية 

دار الكتب /١ ط– حتقيق إبراهيم مشس الدين –اإلشارات والتنبيهات لركن الدين اجلرجاين  )٢٤
 هـ١٤٢٣العلمية 

 دار الكتب العلمية    - املوجود وعلي معوض      حتقيق عادل عبد   – ابن السبكي    -األشباه والنظائر    )٢٥
 هـ ١٤٢٢ بريوت –
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 مطبوعات جممع اللغة العربية     – حتقيق عبد اإلله نبهان      – السيوطي   –األشباه والنظائر يف النحو      )٢٦
 بدمشق 

 هـ ١٤٠٣دار الفكر / ط– حتقيق حممد مطيع احلافظ – ابن جنيم -األشباه والنظائر  )٢٧

 – عـامل الكتـب      –أمحد خمتار عمر    . د - رمي دراسة إحصائية  االشتراك والتضاد يف القرآن الك     )٢٨
  القاهرة 

 هـ١٤٢٠ القاهرة –مكتبة اخلاجني / ٢ ط– عبد اهللا أمني -الشتقاق ا )٢٩

  القاهرة – دار الطالئع – مسعد عبد احلميد السعدين – األصمعي –اشتقاق األمساء  )٣٠

  الرسالة / ط - حتقيق عبد احلسني الفتلي -األصول يف النحو البن السراج  )٣١
  كراتشي – مطبعة جاويد بريس –أصول البزدوي لعلي بن حممد البزدوي احلنفي  )٣٢

    مكتبة الرياض احلديثة – الشيخ حممد اخلضري -أصول الفقه  )٣٣
 هـ١٤٠٦ دمشق –دار الفكر /١ ط–وهبه الزحيلي .  د–أصول الفقه  )٣٤

 لفكر العريب  دار ا– حممد أبو زهرة -أصول الفقه  )٣٥

دار الكتـب   /١ ط – حتقيق أبو الوفا األفغاين      – لإلمام أيب بكر السرخسي      –أصول السرخسي    )٣٦
 هـ ١٤١٤ بريوت–العلمية 

 هـ ١٤٠٩دار ابن القيم / ١ ط– حممد صاحل بن عثيمني –أصول يف التفسري  )٣٧

 م٢٠٠٣ أبو ظيب –امع الثقايف /  ط– حتقيق أمحد حممد عبيد - هشام الكليب -األصنام  )٣٨
 هـ ١٤٠٥ دار العلوم –حنا حداد .  حتقيق د–األضداد  )٣٩

 هـ ١٤١٥دار الفكر / ط– حممد األمني الشنقيطي –أضواء البيان  )٤٠

دار الكتب العلمية   /١ ط – إبراهيم بن حممد ابن عربشاه       –األطول شرح تلخيص مفتاح العلوم       )٤١
 هـ١٤٢٢ بريوت –

  هـ ١٤٠٩عامل الكتب / ٣ ط– حتقيق زهري زاهد – النحاس –إعراب القرآن  )٤٢
 –مكتبة اخلاجني   / ١ ط – عبد الرمحن بن عثيمني      - القراءات السبع وعللها البن خالويه       إعراب )٤٣

  هـ ١٤١٣القاهرة 
عائشة عبد الرمحن   .  د -ومسائل ابن األزرق دراسة قرآنية لغوية وبيانية        اإلعجاز البياين للقرآن     )٤٤

  القاهرة –دار املعارف / ٢ ط–
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 بريوت  –املكتبة العصرية   / ١ ط –احلميد هنداوي   عبد  .  د –اإلعجاز الصريف يف القرآن الكرمي       )٤٥
 هـ ١٤٢٢

 هـ١٤٠٨ بريوت –عامل الكتب / ١ ط–لباقالين يب بكر اإعجاز القرآن أل )٤٦

 بـريوت   –دار الكتاب العريب    /٣ ط –لرافعي   مصطفى صادق ا   –والبالغة النبوية   إعجاز القرآن    )٤٧
 هـ١٤٢١

 دار األنـدلس    -حممد موسى الشريف    .  د -إعجاز القرآن الكرمي بني اإلمام السيوطي والعلماء         )٤٨
 هـ ١٤٢٢اخلضراء ، جدة 

 بـريوت   –دار الكتـب العلميـة      /١ ط –فخر الدين قباوة    .  د -إعراب اجلمل وأشباه اجلمل      )٤٩
 هـ ١٤١٨

 هـ١٤١٤ دار الفكر ١ جت عبد الواحد صاحل ط –اإلعراب املفصل لكتاب اهللا املرتل  )٥٠

  )٣/٢٨٩  (-م ١٩٩٥ بريوت –يني دار العلم للمال/ ١١ ط- للزركلي –األعالم  )٥١
  لبنان – دار الفكر - حتقيق علي مهنا ومسري جابر –األغاين  )٥٢

 . دار أشبيليا –عبد الرمحن اخلضريي .  د–أل الزائدة الالزمة  )٥٣
معهد /  ط –جناة حسن نويل    .  حتقيق د  - ابن مالك اجلياين     -األلفاظ املختلفة يف املعاين املؤتلفة       )٥٤

 عة أم القرى البحوث العلمية جبام

 دار الوفاء / ٣ ط–فتح اهللا صاحل املصري .  حتقيق د- الرماين -األلفاظ املترادفة  )٥٥

حممد الطاهر  ) دراسة تارخيية وآراء إصالحية    (– التعليم العريب اإلسالمي     –أليس الصبح بقريب     )٥٦
  م ١٩٨٨الشركة التونسية لفنون الرسم/ ٢ ط–بن عاشور 

  م ٢٠٠٢املكتبة األزهرية للتراث /  ط–راهيم البنا  حتقيق حممد إب-أمايل السهيلي  )٥٧
 هـ ١٤٢٥املكتبة العصرية/١ ط– حتقيق أبو الفضل إبراهيم - الشريف املرتضى -أمايل املرتضى  )٥٨

 - أبو الربكـات األنبـاري       –البصريني والكوفيني   : اإلنصاف يف مسائل اخلالف بني النحويني        )٥٩
  هـ١٣٨٠دار إحياء التراث / ٤ط

  القاهرة –دار البيان العريب / ١ ط– البيضاوي –ل وأسرار التأويل أنوار الترتي )٦٠

  بغداد - مطبعة العاين -موسى العليلي .  حتقيق د-اإليضاح يف شرح املفصل )٦١



٦٣٧ 

 حتقيق حمـي    - أيب بكر حممد بن القاسم األنباري          - إيضاح الوقف واالبتداء يف كتاب اهللا        )٦٢
 هـ ١٣٩١ دمشق – جممع اللغة العربية –الدين رمضان 

عماد بسيوين زغلول ، مؤسسة الكتب      :  عناية ومراجعة  - القزويين   -اإليضاح يف علوم البالغة      )٦٣
 الثقافية 

 بـريوت  – دار الكتب العلميـة    –األمايل يف لغة العرب أليب علي امساعيل بن القاسم البغدادي            )٦٤
 هـ ١٣٩٨

مطابع الفرزدق التجارية   /١ ط - حممد بن ناصر الشثري      -األمر صيغته ودالالته عند األصوليني       )٦٥
 هـ ١٤٠٨ الرياض -

املطبعة /٢ط -حتقيق الشيخ حمب الدين اخلطيب –أميان العرب يف اجلاهلية أليب إسحاق النجريمي  )٦٦
 هـ١٣٨٢السلفية مبصر سنة 

 هـ١٤٢٣ بريوت –دار املعرفة /١ ط– ناصر الدين ابن املنير –االنتصاف حاشية الكشاف  )٦٧

 )ب(
 م١٩٧٨ بريوت – مكتبة احلياة –عبد الرؤوف خملوف .  د–از القرآن الباقالين وكتابه إعج )٦٨
 شفيع السيد .  د–البحث البالغي عند العرب  )٦٩

دار / ١ ط – حتقيق عادل عبد املوجود وعلـي معـوض          – أيب حيان األندلسي     –البحر احمليط    )٧٠
  ١٤٢٢ بريوت –الكتب العلمية 

دار ابـن   / ١ ط –ي الـسيد حممـد       مجع وتوثيق وختريج يـسر     – ابن القيم    –بدائع التفسري    )٧١
 هـ  ١٤١٤اجلوزي

 –دار الوفـاء  /٤ ط-عبد العظيم الديب .  حتقيق د-الربهان يف أصول الفقه أليب املعايل اجلويين       )٧٢
 هـ ١٤١٨مصر 

  بريوت – دار املعرفة – حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم – الزركشي –الربهان يف علوم القرآن  )٧٣

مطبعة العاين  /١ب ط أمحد مطلو .  حتقيق د  -قرآن البن الزملكاين    شف عن إعجاز ال   االربهان الك  )٧٤
 هـ١٣٩٤بغداد 

دار /١ ط –عياد بن عيـد الثبـييت       .  حتقيق د  –البسيط يف شرح مجل الزجاجي البن أيب الربيع          )٧٥
 هـ ١٤٠٧الغرب اإلسالمي 



٦٣٨ 

 –جـار  حممد علي الن.  حتقيق د– الفريوزآبادي –بصائر ذوي التمييز يف لطائف الكتاب العزيز     )٧٦
 هـ ١٤٢١القاهرة 

 – حتقيق حممد أبو الفضل إبراهيم ، املكتبة العـصرية           -بغية الوعاة يف طبقات اللغويني والنحاة        )٧٧
 بريوت 

 ٢هـ ط١٤١٩ –توفيق الفيل .  د– دراسة يف علم املعاين –بالغة التراكيب  )٧٨
 م ١٩٨١ بريوت –دار النهضة العربية / ط–عفت الشرقاوي ٠  د–بالغة العطف  )٧٩
  دار الفكر العريب–حممد أبو موسى .د -الغة القرآنية يف تفسري الزخمشري الب )٨٠

 هـ ١٤٢٣ بريوت –املكتبة العلمية /١ ط–البالغة الواضحة لعلي اجلارم ومصطفى أمني  )٨١

   جدة – ومكتبة العلم – القاهرة –مكتبة ابن تيمية / ١ ط– الطويف –البلبل يف أصول الفقه  )٨٢
 –دار الفكر املعاصـر     / ١ ط – حتقيق مركز مجعة املاجد      –عساكر   ابن   –البلدانيات األربعني    )٨٣

  هـ ١٤١٣بريوت 
 اهليئة املصرية العامـة     -طه عبد احلميد    .  حتقيق د  -البيان يف غريب إعراب القرآن البن األنباري         )٨٤

 هـ ١٤٠٠للكتاب 

 بريوت  –دار إحياء العلوم    / ٢ ط – حتقيق حسن السندويب     –أليب عثمان اجلاحظ    البيان والتبيني    )٨٥
 هـ١٤٢٠

  )ت(

/ ١ ط –  حتقيق علي شـريي       - السيد حممد مرتضى الزبيدي      –تاج العروس من جواهر القاموس       )٨٦
 هـ  ١٤١٤ بريوت –دار الفكر 

 بـريوت   –املكتبة العلمية   / ٣ ط – شرح السيد أمحد صقر      – ابن قتيبة    –تأويل مشكل القرآن     )٨٧
 هـ  ١٤٠١

 بريوت – دار اجليل –حيح حممد النجار  تص–أليب حممد بن قتيبة تأويل خمتلف احلديث  )٨٨
 هـ ١٣٨٦

 هـ١٤٠٣ بريوت –عامل الكتب /٢ ط– ملهامييعلي بن أمحد ا –تبصري الرمحن وتيسري املنان  )٨٩

دار / ١ ط – مراجعة حممد حسني مشس الـدين        –التبيان يف إعراب القرآن أليب البقاء العكربي         )٩٠
 الكتب العلمية 



٦٣٩ 

  دار الفكر –يم  ابن الق–التبيان يف أقسام القرآن  )٩١

 هـ ١٤٠٣دار الكتب العلمية / ٢ ط–التحرير البن اهلمام  )٩٢

 – الدار التونـسية للنـشر       – مساحة األستاذ الشيخ حممد الطاهر بن عاشور         –التحرير والتنوير    )٩٣
  تونس 

 -مكتبة اإلجنلو املـصرية     / ١ ط - أنور اجلندي    -تراجم األعالم املعاصرين يف العامل اإلسالمي        )٩٤
 م    ١٩٧٠القاهرة 

 هـ ١٤٠٤ بريوت–دار الغرب اإلسالمي / ١ ط– حممد حمفوظ -تراجم املؤلفني التونسيني  )٩٥

   بريوت – شركة األرقم –عبد اهللا اخلالدي .  ضبط د–التسهيل يف علوم الترتيل البن جزي  )٩٦
  للمرادي الفوائد تسهيل  )٩٧
 هـ ١٤٠٥املنار / ط- عودة خليل أبو عودة - التطور الداليل بني لغة الشعر ولغة العرب )٩٨

  هـ ١٤٠٠ –دار الشروق /٦ ط– بكري شيخ أمني -التعبري الفين يف القرآن  )٩٩
  دار إحياء الكتاب العريب – حتقيق إبراهيم اإلبياري – علي بن حممد اجلرجاين –التعريفات  )١٠٠

 ، املكتب اإلسالمي /١ط ، سعيد عبد الرمحن موسى القزقي    : حتقيق - ابن حجر    – تغليق التعليق  )١٠١
   ١٤٠٥ -ماردار ع 
 بـريوت   –دار املعرفـة    / ٣ ط – حتقيق خالد العك وآخرون      – البغوي   معامل الترتيل أليب حممد    )١٠٢

 هـ١٤١٣

   القاهرة-دار املعارف / ٥ ط–عائشة عبد الرمحن .  د–التفسري البياين للقرآن الكرمي  )١٠٣
ليـة  مركـز البحـوث بالك    / ١ ط –حسن املناعي   .  حتقيق د  – رواية اُأليب    –تفسري ابن عرفه     )١٠٤

 م  ١٩٨٦الزيتونية 
  م ١٩٨٥ بريوت – دار اهلالل –تفسري جزء عم حملمد عبده  )١٠٥
 الريـاض   –مدار الوطن للنـشر     / ١ ط -عادل الشدي   .  حتقيق د  –تفسري الراغب األصفهاين     )١٠٦

  هـ ١٤٢٤
  عبد اهللا الوهييب .  حتقيق د- عز الدين بن عبد السالم -تفسري القرآن  )١٠٧
الفـاروق  /١ ط – حتقيق عبد اهللا حسني عكاشة وآخرين        –منني   البن أيب ز   تفسري القرآن العزيز   )١٠٨

 هـ١٤٢٣احلديثة للنشر والتوزيع 



٦٤٠ 

   مكة – مكتبة نزار الباز - حتقيق أسعد الطيب - ابن أيب حامت -تفسري القرآن العظيم  )١٠٩
دار ابـن حـزم     / ١ ط –حممد إبـراهيم البنـا      .  حتقيق د  - ابن كثري    –تفسري القرآن العظيم     )١١٠

 هـ ١٤١٩

 الريـاض   –دار ابـن اجلـوزي      / ١ ط –مساعد الطيـار    .  د – اللغوي للقرآن الكرمي     التفسري )١١١
  هـ ١٤٢٢

 مكتبـة   -حممد إبراهيم عبد الـرمحن      .  د –التفسري النبوي للقرآن الكرمي وموقف املفسرين منه         )١١٢
  هـ ١٤١٥الثقافة الدينية القاهرة 

 م  ١٩٦٤عة دمشق جام/ ٢ط -حممد أديب الصاحل   -تفسري النصوص يف الفقه اإلسالمي  )١١٣
 هـ ١٣٩٦الكتب احلديثة دار  /٢ ط–التفسري واملفسرون للذهيب  )١١٤

  هـ١٤٠٣ بريوت –دار الكتب العلمية / ٢ ط–التقرير والتحبري شرح التحرير البن أمري احلاج  )١١٥
  هـ ١٣٨٤املدينة املنورة /  ط- حتقيق السيد عبـد اهللا املدين - ابن حجر –تلخيص احلبري  )١١٦
 – دار الكتـاب العـريب       /٢ ط –ضبط وشرح األستاذ عبد الرمحن الربقوقي        -تلخيص املفتاح    )١١٧

 هـ١٣٥٠بريوت 

١١٨( بريوت – دار النهضة احلديثة –زيه القرآن من املطاعن للقاضي عبد اجلبار تن  

   القاهرة– مطبعة املدين - حتقيق حممود حممد شاكر –ذيب اآلثار للطربي  )١١٩
  بريوت –ر دار الفك/ ١ ط– ابن حجر –ذيب التهذيب  )١٢٠

  هـ  ١٤٢١ بريوت –دار إحياء التراث العريب / ١ ط– األزهري –ذيب اللغة  )١٢١

املطبعة /١ ط - مجعه وحققه علي الرضا التونسي       – حممد اخلضر حسني     –تونس وجامع الزيتونة     )١٢٢
 هـ ١٣٩١ دمشق –التعاونية 

/ ١ ط–املطـرودي   دراسة وحتقيق ناصر بن حممد – الكافيجي   –التيسري يف قواعد علم التفسري       )١٢٣
 هـ ١٤١٠ دمشق –دار القلم 

 )ث(
دار / ٢ ط –حممد زغلول سـالم     .  حتقيق حممد خلف اهللا ود     –ثالث رسائل يف إعجاز القرآن       )١٢٤

 هـ  ١٣٨٧ مصر –املعارف 

 )ج(



٦٤١ 

 –دار الكتاب العـريب     / ٥ ط – حتقيق عبد الرزاق املهدي      – القرطيب   –اجلامع ألحكام القرآن     )١٢٥
  هـ  ١٤٢٣بريوت 

 مكتبـة   - حتقيق حممود الطحان     – اخلطيب البغدادي    –خالق الراوي وآداب السامع     اجلامع أل  )١٢٦
 هـ ١٤٠٣املعارف 

   مصر –دار املعارف / ٢ ط– حتقيق حممود شاكر – الطربي –جامع البيان عن تأويل القرآن  )١٢٧
   هـ١٤٠٥ بريوت –فكر دار ال/  الطربي ط–جامع البيان عن تأويل القرآن  )١٢٨
 هـ ١٤٠٧ دمشق –دار القلم / ١ ط– علي الزبريي –تفسري ابن جزي ومنهجه يف ال )١٢٩

   بريوت – دار األرقم – حتقيق عمر الطباع – أليب زيد القرشي –مجهرة أشعار العرب  )١٣٠
 بـريوت   -دار العلم للماليني    / ١ ط –رمزي منري بعلبكي    .  حتقيق د  – ابن دريد    –مجهرة اللغة    )١٣١

  م ١٩٨٧
/ ١ ط –يق حممد أبو الفضل وعبد ايـد قطـامش           حتق –مجهرة األمثال أليب هالل العسكري       )١٣٢

 هـ ١٤٢٤املكتبة العصرية  بريوت 

دار اآلفـاق   / ٢ ط –فخر الـدين قبـاوة      .  حتقيق د  –للمرادي  اجلىن الداين يف حروف املعاين       )١٣٣
 هـ ١٤٠٣ بريوت –اجلديـدة 

 هـ ١٤٠٥املكتب اإلسالمي / ١ ط– إبراهيم بركة –جهود ابن تيمية يف التفسري  )١٣٤

لماء الغرب اإلسالمي واجتاهام يف دراسة اإلعجاز القرآين من القرن اخلاص حىت القرن             جهود ع  )١٣٥
 م ٢٠٠١ دار قتيبة -حسن مسعود الطوير . د-الثامن اهلجري 

 )ح(
لشهاب الدين اخلفاجي   " عناية القاضي وكفاية الراضي   " املسماة   حاشية الشهاب على البيضاوي    )١٣٦

 هـ١٤١٧ بريوت –دار الكتب العلمية /١ ط–

 هـ ١٤١٧مكتبة عباس أمحد الباز / ١ ط– حتقيق إبراهيم مشس الدين –حاشية الصبان  )١٣٧

 دار  – حتقيق حممد عبد القادر شـاهني        –حاشية حمي الدين زاده على تفسري القاضي البيضاوي          )١٣٨
  بريوت –الكتب العلمية 

  حاشية املطول  )١٣٩



٦٤٢ 

 –عبد اهللا حممد سـلقيين      .  د –ة  حرب األمة عبد اهللا بن عباس ومدرسته يف التفسري مبكة املكرم           )١٤٠
 هـ ١٤٠٧ القاهرة –دار السالم / ١ط

  م ١٩٩٥جامعة قار يونس/ ١ ط–نورة لوشن .  د–حروف اجلر يف العربية  )١٤١
 عامل الكتب   – حتقيق خمتار الدين امحد      –احلماسة البصرية لصدر الدين علي بن احلسن البصري          )١٤٢

  هـ ١٤٠٣ بريوت–
 – حتقيق حممد احلبيب اهليلـة       – حممد بن حممد األندلسي      –نسية  احللل السندسية يف األخبار التو     )١٤٣

  دار الغرب اإلسالمي / ط
 هـ ١٣٨٧ دمشق -مكتبة حممد حسني النوري /١ ط- حتقيق فوزي عطوي –احليوان )١٤٤

 )خ(
 حتقيق عبد   –هـ  ١٠٩٣ عبد القادر بن عمر البغدادي       –خزانة األدب ولب لباب لسان العرب        )١٤٥

 م ١٩٧٩ئة املصرية العامة للكتاب اهلي/ ٢ ط–السالم هارون 
 بـريوت   –دار الكتب العلمية    / ١ ط -عبد احلميد هنداوي    .  حتقيق د  – ابن جين    –اخلصائص   )١٤٦

 هـ  ١٤٢١

 هـ١٤٢١ القاهرة –مكتبة وهبه /٥ط حممد أبو موسى.  د–خصائص التراكيب  )١٤٧

 هـ١٤١٣  القاهرة–مكتبة وهبه /١ط  - املطعينعبد العظيم . د –خصائص التعبري القرآين )١٤٨

 )د(
 – دار الكنـوز األدبيـة       -حممد رشاد سامل    :  حتقيق – ابن تيمية    –درء تعارض العقل والنقل      )١٤٩

  هـ ١٣٩١الرياض 
 املغـرب   –وزارة األوقاف والشئون اإلسالمية     /  ط –دراسة الطربي للمعىن من خالل تفسريه        )١٥٠

 هـ ١٤١٧

 هـ ١٤٠٦ بريوت – عامل الكتب/ ١ ط– داود سلوم -دراسة اللهجات العربية القدمية  )١٥١

  هـ٢٠٠١ القاهرة –مكتبة اآلداب /١ ط-رجب إبراهيم  .   د-واملعجم دراسات يف الداللة  )١٥٢
 هـ ١٣٧٩دار العلم للمالين / ١١ ط–صبحي الصاحل .  د–دراسات يف فقه اللغة  )١٥٣

  بريوت -دار الشرق العريب / ٤ ط- حممد األنطاكي -دراسات يف فقه اللغة  )١٥٤



٦٤٣ 

حوية يف مؤلفات شيخ اإلسالم ابن تيمية وأثرها يف اسـتنباط األحكـام             الدراسات اللغوية والن   )١٥٥
 هـ١٤٢٢دار البشائر اإلسالمية / ١ ط–هادي الشجريي .  د–الشرعية 

  اإلسكندرية – الدار اجلامعية -طاهر سليمان محودة .  د–دراسة املعىن عند األصوليني  )١٥٦

مؤسـسة الكتـب    / ١ ط –رجي   حتقيق عرفات مط   –درة الغواص يف أوهام اخلواص للحريري        )١٥٧
  هـ ١٤١٨ بريوت –الثقافية 

دار /١ حتقيق علي معوض وآخرين ط     –  السمني احلليب  -يف علوم الكتاب املكنون     الدر املصون    )١٥٨
 هـ١٤١٤ بريوت –الكتب العلمية 

  القاهرة- دار املعرفة اجلامعية –حممد حسن جبل .  د-دفاع عن القرآن الكرمي  )١٥٩

 هـ ١٤١٣ القاهرة –مطبعة املدين / ٣ ط– حتقيق حممود شاكر – اجلرجاين –دالئل اإلعجاز  )١٦٠

  هـ ١٤١٩دار قتيبة /١ ط–إبراهيم بن أمحد الكندي .  د–الدالالت وطرق االستنباط  )١٦١
 هـ ١٤٠٨مكتبة وهبة /٢ ط–حممد أبو موسى .  د–دالالت التراكيب  )١٦٢

 هـ ١٤٠٩ القاهرة -جر  دار ه-نادية العمري .  د–داللة االقتضاء وأثرها يف األحكام الفقهية  )١٦٣

 هـ ١٤٢٢ مكة املكرمة – جامعة أم القرى –ردة اهللا الطلحي .  د–داللة السياق  )١٦٤

 دار ابـن حـزم      –عبد السالم راجح    .  د –دليل اخلطاب وأثر االختالف فيه يف الفقه والقانون          )١٦٥
 هـ ١٤٢١بريوت 

 م ١٩٧٨ة الشباب مكتب/ ٣ ط-كمال بشر .  ترمجة د– ستيفن أوملان -دور الكلمة يف اللغة  )١٦٦
 م ١٩٩٦دار الفكر اللبناين/ ١ ط–حممد محود .  د–ديوان األعشى  )١٦٧
 بـريوت   –دار الفكـر اللبنـاين      / ١ ط -حممد محود   .   شرح وحتقيق د    –ديوان امرئ القيس     )١٦٨

 م  ١٩٩٥
  م ١٩٩١ بريوت - دار صادر –ديوان جرير  )١٦٩
 هـ ١٤٢٣ بريوت–دار صادر / ٢ ط-ديوان كعب بن زهري  )١٧٠

   بريوت – دار اجليل – أليب هالل العسكري –اين ديوان املع )١٧١
 – دار صـادر     –حممد نبيل طريقي    .  حتقيق د  – اختيار أيب العباس املفضل      –ديوان املفضليات    )١٧٢

 بريوت 
 هـ١٤٢٤ بريوت –دار صادر /٣ ط–ديوان النابغة الذبياين  )١٧٣

 )ذ(



٦٤٤ 

  بريوت – دار املعرفة - ابن رجب -الذيل على طبقات احلنابلة  )١٧٤
 )ر(

 م ١٩٩٥ بريوت -دار مكتبة اهلالل /٣ ط-علي أبو ملحم .  تقدمي وشرح د-ئل اجلاحظ رسا )١٧٥
دار الكتـاب العـريب بـريوت       / ١ ط - حتقيق خالد السبع وزهري شـفيق        - للشافعي   -الرسالة   )١٧٦

 هـ ١٤٢٠
  جممع اللغة العربية بدمشق / ط– حتقيق أمحد حممد اخلراط –رصف املباين للمالقي  )١٧٧
  القاهرة – ضة مصر –درويش اجلندي .  د–عريب الرمزية يف األدب ال )١٧٨
 هـ ١٣٩٥ دار الكتب العلمية / ط– ابن قيم اجلوزية –الروح  )١٧٩

وعمر  حتقيق حممد امحد اآلمد      – اآللوسي   –روح املعاين يف تفسري القرآن العظيم والسبع املثاين          )١٨٠
 هـ١٤٢١ بريوت –دار إحياء التراث العريب / ١ ط–عبد السالم 

 )ز(
 هـ ١٤٠٧ –املكتب اإلسالمي / ٤ ط– مجال الدين بن اجلوزي –سري يف علم التفسري زاد امل )١٨١

دار / ١ ط -هيفاء فدا   .  د –زيادة احلروف بني التأييد واملنع وأسرارها البالغية يف القرآن الكرمي            )١٨٢
 هـ ١٤٢١ القاهرة -القاهرة 

 )س(
 هـ ١٤٠٢ القاهرة –ملعارفدار ا/٢ ط–شوقي ضيف .  حتقيق د–السبعة يف القراءات البن جماهد  )١٨٣

  هـ ١٤٠٢ دار الكتب العلمية بريوت -سر الفصاحة البن سنان اخلفاجي  )١٨٤
   بريوت- املكتب اإلسالمي -األلباين ناصر الدين –الصحيحة األحاديث سلسلة  )١٨٥
 م١٩٧٥ القاهرة – حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي –ابن ماجه سنن  )١٨٦
   دار الفكر–احلميد   حتقيق حممد حمي الدين عبد – داود أيبسنن  )١٨٧
  بريوت – دار إحياء التراث العريب –  حتقيق أمحد حممد شاكر وآخرون –سنن الترمذي  )١٨٨

 -دار الكتـاب العـريب      / ١ ط –  حتقيق فواز أمحد زمريل ، خالد السبع العلمي           –سنن الدارمي    )١٨٩
  هـ  ١٤٠٧بريوت

 اهلنـد   –فية  الـدار الـسل   / ١ ط – حتقيق حبيب الرمحن األعظمـي       –سنن سعيد بن منصور      )١٩٠
 هـ ١٤٠٣

   مكة املكرمة – مكتبة دار الباز – حتقيق حممد عبد القادر عطا – البيهقي -السنن الكربى  )١٩١



٦٤٥ 

 حلـب   –مكتب املطبوعـات اإلسـالمية      / ٢ ط – حتقيق عبد الفتاح أبو غدة       -سنن النسائي    )١٩٢
  هـ ١٤٠٦

ـ  /١ ط – حتقيق حممد نعيم العرقسوسي      –للذهيب  سري أعالم النبالء     )١٩٣  بـريوت   –الة  مؤسسة الرس
 هـ ١٤٠٢

 األردن  –مكتبـة املنـار     / ١ ط –مهام عبـد الـرحيم      .  حتقيق د  –السرية النبوية البن هشام      )١٩٤
  هـ١٤٠٩

 )ش(
 بـريوت   –دار الكتب العلمية    / ١ ط – حتقيق حممد بسيوين زغلول      – البيهقي   -شعب اإلميان    )١٩٥

  هـ ١٤١٠
   دار إحياء الكتب العربية -شرح األمشوين على ألفية ابن مالك ، لعلي بن حممد األمشوين  )١٩٦
هجـر  / ١ ط -حممد بـدوي  . عبد الرمحن السيد ، د    .  حتقيق د  - البن مالك    -شرح التسهيل    )١٩٧

 هـ ١٤١٠للطباعة والنشر

 –دار الكتب العلمية    /١ ط – حتقيق فواز الشعار     –شرح مجل الزجاجي البن عصفور اإلشبيلي        )١٩٨
 هـ ١٤١٩بريوت 

جامعـة  /  ط –صاحل العايد   . حتقيق د  - اهللا الفاكهي    شرح احلدود النحوية جلمال الدين بن عبد       )١٩٩
  اإلمام حممد بن سعود اإلسالمية 

 م١٩٦٥ مصر – دار املعارف – حتقيق حممد عبده عزام –شرح ديوان أيب متام للتربيزي  )٢٠٠
  بريوت – دار القلم –شرح ديوان احلماسة للتربيزي  )٢٠١

 – دار املعرفـة     – السقا وآخـرين      حتقيق مصطفى  – أليب البقاء العكربي     -شرح ديوان املتنيب     )٢٠٢
  بريوت 

جامعة اإلمام حممد بـن     /١ ط –حييي بشري مصري    .  حتقيق د  –شرح الرضي كافية ابن احلاجب       )٢٠٣
 هـ ١٤١٧سعود 

 – دار الكتب العلمية     – حتقيق حممد حمي الدين وآخرون       – الرضي   –شرح شافية ابن احلاجب      )٢٠٤
 هـ ١٣٩٥بريوت 



٦٤٦ 

 – الـشركة املتحـدة      – عبـد الغـين الـدقر         حتقيـق  –شرح شذور الذهب البن هـشام        )٢٠٥
  هـ ١٤٠٤سوريا

دار / ١ ط –فخر الدين قبـاوة     .  حتقيق د  – األعلم الشنتمري    –شرح شعر زهري بن أيب سلمى        )٢٠٦
   ١٤٠٠ بريوت–األوقاف اجلديدة 

 هـ١٤٠٥ بريوت –دار الكتب العلمية / ١ ط-شرح القصائد العشر للخطيب التربيزي  )٢٠٧

 مركـز   –جامعة أم القرى    / ط –عبد املنعم أمحد    .  حتقيق د  –مالك  شرح الكافية الشافية البن      )٢٠٨
 البحث العلمي وإحياء التراث اإلسالمي 

 هـ١٤٢٣دار إحياء التراث العريب بريوت / ١ ط-شرح املعلقات السبع للزوزين  )٢٠٩

   بريوت- عامل الكتب –البن يعيش شرح املفصل  )٢١٠
  هـ١٤٢٣ القاهرة – دار احلديث –  حتقيق أمحد حممد شاكر–شعراء  البن قتيبة الشعر وال )٢١١
 هـ ١٣٩٩ بريوت– دار الكتب العلمية -الشفا بتعريف حقوق املصطفى للقاضي عياض  )٢١٢

 بلقاسم الغايل .  د– حياته وآثاره –شيخ اجلامع األعظم حممد الطاهر بن عاشور  )٢١٣

 دار -ليهيا ثامر الع.   د–بن عاشور ومنهجه يف تفسريه التحرير والتنويرالشيخ حممد الطاهر  )٢١٤
 م١٩٩٤ الدوحة –الثقافة 

 )ص(
دار الكتـب العلميـة     / ١ ط – حتقيق أمحد حسن بج      – أيب احلسني أمحد بن فارس       –الصاحيب   )٢١٥

  هـ ١٤١٨
  دمشق – وزارة الثقافة – حتقيق عبد القادر زكار –للقلقشندي صبح األعشى يف صناعة اإلنشا  )٢١٦

  بريوت   -دار العلم للماليني    / ٣ط –أمحد عبد الغفور عطار     :  حتقيق   – األزهري   –الصحاح   )٢١٧
 هـ ١٤٠٤

 بـريوت   – اليمامـة    –دار ابـن كـثري      / ٣ ط –مصطفى البغا   .  حتقيق د  –صحيح البخاري    )٢١٨
  هـ ١٤٠٧

  بريوت  – دار إحياء التراث العريب – حتقيق حممد فؤاد عبد الباقي –صحيح مسلم  )٢١٩

حممد .  حتقيق د  –وي الطويف    سليمان بن عبد الق    –الصعقة الغضبية يف الرد على منكري العربية         )٢٢٠
 هـ  ١٤١٧ الرياض –مكتبة العبيكان / ١ ط–بن خالد الفاضل 



٦٤٧ 

 - حتقيق أبو الفضل إبراهيم وعلي البجـاوي  -الصناعتني الكتابة والشعر  أليب هالل العسكري     )٢٢١
 هـ  ١٤٠٦ بريوت -املكتبة العصرية / ١ط

  )ط(

 بريوت –ار إحياء العلوم د/ ١ ط– حتقيق حممد سويد – ابن سالم -طبقات الشعراء  )٢٢٢
 هـ  ١٤١٨

 – دار املـدين     – حتقيق حممود حممد شاكر      – حممد بن سالم اجلمحي      –طبقات فحول الشعراء     )٢٢٣
 جدة 

  بريوت  – دار الكتب العلمية –طبقات املفسرين للداوودي  )٢٢٤

ـ .  حتقيق د  - اإلمام حيىي بن محزة العلوي       -الطراز ألسرار البالغة وعلوم حقائق اإلعجاز        )٢٢٥ د عب
 هـ ١٤٢٣ بريوت –املكتبة العصرية / ١ ط–احلميد هنداوي 

 )ظ(
 م ١٩٨٦/ ط–طنطاوي دراز .  د–ظاهرة االشتقاق يف اللغة العربية  )٢٢٦
 أمحد سليمان ياقوت .ظاهرة اإلعراب يف النحو العريب وتطبيقها يف القرآن الكرمي د )٢٢٧

  )ع(
 هـ ١٤٢١ أبو ظيب –الثقايف  امع – عادل حماد مسعود مريخ -العربية القدمية وهلجاا  )٢٢٨

رمضان عبد التـواب    . درمجة   ت – دراسات يف اللغة واللهجات واألساليب       -العربية يوهان فك     )٢٢٩
 هـ١٤٠٠اخلاجني /٢ط

 هـ ١٤٠٥ بريوت – دار النهضة العربية –عبد العزيز عتيق .  د–علم البيان  )٢٣٠

  هـ١٤٠٩وت  بري–دار العلوم العربية /١ ط–حممد مصطفى هدارة .  د–علم البيان  )٢٣١
 دمـشق   –دار البـصائر    /١ ط – حتقيق نذير حممد مكتيب      – صديق حسن خان     –العلم اخلفاق    )٢٣٢

 هـ١٤٠٥

 عامل الكتب / ٣ ط–أمحد خمتار عمر .  د–علم الداللة  )٢٣٣

  هـ ١٤٠٥ دمشق –دار الفكر / ١ ط–فايز الداية .  د–علم الداللة العريب النظرية والتطبيق  )٢٣٤
   القاهرة – مكتبة وهبة – بسيوين عبد الفتاح –حنوية ملسائل املعاين علم املعاين ، دراسة بالغية و )٢٣٥



٦٤٨ 

دار /١ ط – حتقيق حممد عبد القادر عطا       –العمدة يف حماسن الشعر وآدابه البن رشيق القريواين          )٢٣٦
  هـ ١٤٢٢ بريوت –الكتب العلمية 

 هـ١٤٢٢ القاهرة –مكتبة وهبة /٣ ط– توفيق حممد شاهني –عوامل تنمية اللغة  )٢٣٧

 –إبـراهيم الـسامرائي     . مهدي املخزومي ود  .  حتقيق د  – اخلليل بن امحد الفراهيدي      – العني )٢٣٨
 م ١٩٨٠ دار الرشيد –وزارة الثقافة واإلعالم العراقية /ط

 )غ(
 –دار الكتب العلمية    / ط – حتقيق زكريا محريات     -غرائب القرآن ورغائب الفرقان للنيسابوري       )٢٣٩

 بريوت 

 )ف(
دار / ٢ ط – حتقيق علي البجاوي وحممد أبو الفـضل         –زخمشري   ال –الفائق يف غريب احلديث      )٢٤٠

  بريوت –املعرفة 

  القاهرة- أم القرى للطباعة والنشر – صديق حسن خان –يف مقاصد القرآن فتح البيان  )٢٤١

 –دار الوفـاء    / ٢ ط –عبد الرمحن عمـرية     .  حتقيق د  – حممد بن علي الشوكاين      –فتح القدير    )٢٤٢
 هـ١٤١٨القاهرة 

 بريوت –دار الكتب العلمية / ١ ط– حتقيق إبراهيم مشس الدين –للجمل هلية الفتوحات اإل )٢٤٣
 هـ١٤١٦

   القاهرة –مكتبة الثقافة الدينية / ١ ط–خليل العطية .  حتقيق د– قطرب –ق رالفَ )٢٤٤
 دار اجليـل ودار اآلفـاق       -الفرق بني الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم لعبد القاهر البغـدادي             )٢٤٥

  هـ١٤٠٨ بريوت -اجلديدة 
دار الكتـب   / ١ ط – حتقيق حممد باسل عيون الـسود        -الفروق اللغوية أليب هالل العسكري       )٢٤٦

  بريوت-العلمية 

 هـ ١٤١٤ مكتبة العبيكان -حممد الشايع .  د–الفروق اللغوية وأثرها يف تفسري القرآن الكرمي  )٢٤٧

فـؤاد  . فهمي النمـر ، د    .  حتقيق د  -الفريد يف إعراب القرآن ايد حلسني بن أيب العز اهلمذاين          )٢٤٨
  الدوحة – دار الثقافة –خميمر 



٦٤٩ 

  هـ ١٤١٨ القاهرة –مكتبة اخلاجني / ٥ ط–رمضان عبد التواب .  د–فصول يف فقه العربية  )٢٤٩
 هـ ١٣٩٣ القاهرة –دار ضة مصر / ٧ ط– علي عبد الواحد وايف -فقه اللغة  )٢٥٠

 م  ١٩٩٢املصرية مكتبة األجنلو /٨ ط–إبراهيم أنيس .  د–يف اللهجات العربية  )٢٥١

 )ق(
 هـ١٤١٩ بريوت ٦ حتقيق مكتب التراث يف مؤسسة الرسالة ط–القاموس احمليط للفريوزآبادي  )٢٥٢

  هـ ١٤٠١ الكويت –دار القلم /  ط–القصيب حممود زلط .  د–القرطيب ومنهجه يف التفسري )٢٥٣
 – بريوت   –دار الغرب اإلسالمي    / ١ ط – حممد املختار السالمي     -القسم يف اللغة ويف القرآن         )٢٥٤

 م١٩٩٩
  هـ١٤٢١ مصر –دار ابن عفان /١ ط– خالد السبت -قواعد التفسري  )٢٥٥
 هـ ١٤٢٤ الرياض –مكتبة الرشد / ٣ ط– عبد الرمحن السعدي –القواعد احلسان لتفسري القرآن )٢٥٦

 عبد السالم احلـصني  -القواعد والضوابط الفقهية للمعامالت املالية عند ابن تيمية مجعاً ودراسة     )٢٥٧
 هـ ١٤٢٢ القاهرة –لتأصيل دار ا/١ ط–

 هـ ١٤٠٣ الرياض –مكتبة الرشد / ٢ ط– بكر أبو زيد -ابن القيم حياته وآثاره  )٢٥٨

  )ك(
 بريوت  –دار الكتب العلمية    / ١ ط – حتقيق علي معوض وآخرون      – الشافية البن مالك     الكافية )٢٥٩

 هـ١٤٢٠

 –دار الفكر العريب    / ٣ ط – تعليق حممد أبو الفضل إبراهيم       – املربد   –الكامل يف اللغة واألدب      )٢٦٠
 هـ ١٤١٧القاهرة 

  بريوت  –دار اجليل / ١ ط–حتقيق عبد السالم هارون  -سيبويه  –الكتاب  )٢٦١

 بـريوت   –دار املعرفـة    /١ ط –خليل مـأمون شـيحا      : عناية/  ط – الزخمشري   –الكشاف   )٢٦٢
  هـ١٤٢٣

 هـ ١٤١٩ بريوت –مؤسسة الرسالة /٢ ط–الكليات أليب البقاء الكفوي  )٢٦٣

  



٦٥٠ 

  )ل(

 – حتقيق عادل أمحد عبـد املوجـود وآخـرون           – يف علوم الكتاب البن عادل احلنبلي        اللباب )٢٦٤
 هـ١٤١٩ بريوت –دار الكتب العلمية /١ط

 هـ ١٤١٠ بريوت -دار صادر / ١ ط– مجال الدين بن منظور –لسان العرب  )٢٦٥

 هـ ١٤٠١مكتبة الفالح / ١ ط–فتحي الدجين .  د–لغات العرب وأثرها يف التوجيه النحوي  )٢٦٦

   حاشية على تفسري اجلاللني–ت القبائل الواردة يف القرآن الكرمي أليب عبيد القاسم بن سالم لغا )٢٦٧
مكتبـة وهبـة    / ١ ط –توفيق حممد شـاهني     .  حتقيق د  –اللغات يف القرآن رواية ابن حسنون        )٢٦٨

 هـ ١٤١٥

  هـ١٤٢١ الدار البيضاء –دار الثقافة /  ط–متام حسان .  د–اللغة العربية معناها ومبناها  )٢٦٩
 املطبعة اإلسالمية احلديثة    –عيد حممد الطيب    .  د –هلجات العرب وامتدادها إىل العصر احلاضر        )٢٧٠

  هـ١٤١٥ القاهرة –
   القسم األول -الدار العربية للكتاب /  ط–أمحد اجلندي .  د–اللهجات العربية يف التراث  )٢٧١
 الريـاض   – املعارف   مكتبة/ ١ ط –عبده الراجحي   .  د –اللهجات العربية يف القراءات القرآنية       )٢٧٢

 هـ ١٤٢٠

  )م(

 هـ١٤٠٨ جدة –دار املنارة / ١ ط–مصطفى مسلم .  د-مباحث يف إعجاز القرآن  )٢٧٣

  دار التراث /  ط–عدنان حممد زرزور .  حتقيق د– القاضي عبد اجلبار املعتزيل -متشابه القرآن  )٢٧٤
 هـ ١٤١٩ بريوت –دار الكتب العلمية /١ ط–املثل السائر البن األثري  )٢٧٥

  هـ ١٣٩٨ تونس – الدار العربية للكتاب –رضا السويسي .  حتقيق د–ت قطرب مثلثا )٢٧٦
   القاهرة- اخلاجني – حتقيق حممد فؤاد سزكني – أبو عبيدة معمر بن املثىن – جماز القرآن )٢٧٧
 – دار املعرفـة     – حتقيق حممد حمي الـدين       –جممع األمثال أليب الفضل امحد بن حممد امليداين          )٢٧٨

 بريوت 

  هـ ١٤٠٦ بريوت -عرفة دار امل/١ط – الطربسي -جممع البيان  )٢٧٩



٦٥١ 

 -مؤسـسة الرسـالة     /١ ط – حتقيق زهـري عبـد احملـسن سـلطان           -جممل اللغة البن فارس      )٢٨٠
  هـ ١٤٠٤بريوت

 مجع وترتيب عبد الرمحن بن قاسم وساعده ولده حممد          –جمموع فتاوى شيخ اإلسالم ابن تيمية        )٢٨١
  الرئاسة العامة لشئون احلرمني /  ط–

 – دار الفكـر     – تصحيح حممد فؤاد عبد الباقي       – حممد مجال الدين القامسي      –ويل  حماسن التأ  )٢٨٢
 بريوت 

 هـ ١٤٢٢دار ابن حزم / ١ ط– ابن عطية األندلسي –احملرر الوجيز يف تفسري الكتاب العزيز  )٢٨٣

مؤسـسة  / ٣ ط – حتقيق جابر العلـواين      – فخر الدين الرازي     –احملصول يف علم أصول الفقه       )٢٨٤
  هـ١٤١٨الرسالة 

  هـ١٤١٨املكتبة العصرية / ٣ ط– حتقيق الشيخ حممد يوسف – الرازي –خمتار الصحاح  )٢٨٥
 هـ١٤٢٤ بريوت – مؤسسة التاريخ العريب - التفتزاين -خمتصر املعاين  )٢٨٦

  بريوت – دار اآلفاق اجلديدة – حتقيق جلنة إحياء التراث العريب – البن سيده –املخصص  )٢٨٧

 حتقيق حممد حامد    - ابن قيم اجلوزية     -" عبد وإياك نستعني    إياك ن " مدارج السالكني بني منازل      )٢٨٨
 هـ ١٣٩٢ بريوت -دار الكتاب العريب /٢ ط–الفقي 

   القاهرة-دار املعارف / ٦ ط-شوقي ضيف  . د-املدارس النحوية  )٢٨٩
عبد العال سامل مكـرم     .املدرسة النحوية يف مصر والشام يف القرنني السابع والثامن من اهلجرة د            )٢٩٠

   ٢/ط
مصطفى البايب  / ٢ ط –مهدي املخزومي   .  د – الكوفة ومنهجها يف دراسة اللغة والنحو        مدرسة )٢٩١

 م ١٩٥٨ القاهرة  –احلليب 
  دار الفكر –مدارك الترتيل وحقائق التأويل للنسفي  )٢٩٢

 هـ ١٤٠٩ القاهرة – مكتبة ابن تيمية - الشنقيطي -مذكرة يف أصول الفقه  )٢٩٣

 بـريوت   – املكتبة العصرية    –مد جاد املوىل وآخرون      حتقيق حم  –للسيوطي  املزهر يف علوم اللغة      )٢٩٤
 هـ١٤١٢

  هـ ١٤١٣مطبعة األمانة /١ ط–حممد توفيق سعد .  د–مسالك العطف بني اإلنشاء واخلرب  )٢٩٥



٦٥٢ 

دار الكتـب   / ١ ط - حتقيق مصطفى عبد القادر عطـا        – احلاكم   -املستدرك على الصحيحني     )٢٩٦
  هـ١٤١١ بريوت –العلمية 

 م  ١٩٨٧ بريوت –دار الكتب العلمية / ٢ ط– الزخمشري –املستقصي يف أمثال العرب  )٢٩٧
   مصر – مؤسسة قرطبة –سند اإلمام أمحد م )٢٩٨
 هـ ١٤٠٠توفيق حممد شاهني ، مكتبة وهبة القاهرة .  د–املشترك اللغوي نظرية وتطبيقاً  )٢٩٩

 القاهرة  -  دار احلديث     –حممد عبــد الرحيم    .  د –املشترك اللفظي وداللته علـى األحكام       )٣٠٠
 هـ ١٤١٦

مؤسـسة  /٢ ط –حامت الـضامن      .حتقيق د –مشكل إعراب القرآن ملكي بن أيب طالب القيسي          )٣٠١
 هـ ١٤٠٥الرسالة 

  .هـ١١٤ ، للفيومي دار الكتب العلمية ، بريوت ، طاملصباح املنري  )٣٠٢
  دار الكتب العلمية –عبد احلميد هنداوي .  حتقيق د-للتفتزاين املطول  )٣٠٣

 جـدة   -دار الشروق للنـشر   / ٢ ط –عبد الفتاح امساعيل    . ق د  حتقي –للرماين  معاين احلروف    )٣٠٤
 هـ ١٤٠١

  بريوت  –دار الكتب العلمية / ١ ط– حتقيق إبراهيم مشس الدين – األخفش -معاين القرآن  )٣٠٥

 القـاهرة   – دار قبـاء     –عيسى شحاته عيسى    .  حتقيق د  –علي الكسائي   أبو   –معاين القرآن    )٣٠٦
 م١٩٩٨

  دار السرور – امحد يوسف جنايت ، حممد علي النجار : حتقيق –للفراء معاين القرآن  )٣٠٧

 مكة املكرمـة    –جامعة أم القرى    /١ ط – حتقيق حممد علي الصابوين      – النحاس   –معاين القرآن    )٣٠٨
 هـ ١٤٠٨

 –عـامل الكتـب     / ١ ط –عبد اجلليل عبده شليب     .  حتقيق د  – الزجاج   –معاين القرآن وإعرابه     )٣٠٩
 هـ  ١٤٠٨بريوت 

 عامل الكتب   –حممد حمي الدين عبد احلميد      :  حتقيق   -لرحيم العباسي    عبد ا  –معاهد التنصيص    )٣١٠
 هـ١٣٦٧ بريوت –

 بـريوت   –دار الكتـب العلميـة      / ١ ط – حتقيق أمحد مشس الدين      - للسيوطي   معترك األقران  )٣١١
  هـ١٤٠٨



٦٥٣ 

  هـ١٤٠٩ الرياض –مكتبة الرشد /٢ ط–حسن عتر  -املعجزة اخلالدة  )٣١٢
  هـ ١٣٧٤ بريوت -صادر دار  -  ياقوت احلموي-معجم البلدان  )٣١٣
 هـ ١٤١٨مؤسسة الرسالة/ ٨ ط– عمر رضا كحالة –معجم قبائل العرب القدمية واحلديثة  )٣١٤

 هـ  ١٤٠٧عامل الكتب / ١ ط–داود سلوم . د-املعجم الكامل يف هلجات الفصحى  )٣١٥

 حتقيق محدي بن عبد ايـد       – أبو القاسم سليمان بن أمحد بن أيوب الطرباين          –املعجم الكبري    )٣١٦
  هـ ١٤٠٤ املوصل –مكتبة الزهراء / ٢ ط–سلفي ال

 – حتقيق مصطفى الـسقا  – أليب عبد اهللا بن عبد العزيز البكري األندلسي      –معجم ما استعجم     )٣١٧
 هـ ١٤٠٣ بريوت –عامل الكتب / ٣ط

 بريوت  –دار الفكر املعاصر    / ٢ ط –قطب مصطفى سانو    .  د –معجم مصطلحات أصول الفقه      )٣١٨
 هـ ١٤٢٣

 م٢٠٠٠ مكتبة لبنان –أمحد مطلوب .  د–لبالغية وتطورها معجم املصطلحات ا )٣١٩
 بـريوت   –دار الكتب العلمية    /٢ ط –إنعام فوال عكاوي    .  د –املعجم املفصل يف علوم البالغة       )٣٢٠

 هـ١٤١٧

 القـاهرة   -دار احلديث   /٣ ط – حممد فؤاد عبد الباقي      –املعجم املفهرس أللفاظ القرآن الكرمي       )٣٢١
 هـ١٤١١

 هـ  ١٤٢٢دار إحياء التراث العريب / ١ ط–د بن فارس بن زكريا  أمح–مقاييس اللغة  معجم )٣٢٢

 هـ ١٤١٠ دمشق–دار القلم /١ ط–عبد الرحيم . ف.  حتقيق د- اجلواليقي  -املعرب  )٣٢٣

 م١٩٩٥ بريوت –دار الفكر اللبناين /١ ط– معلقة امريء القيس  )٣٢٤
 هرة  القا–دار الفكر العريب /١ ط–حسن طبل . د–املعىن يف البالغة العربية  )٣٢٥

منـشورات الكتـاب    / ١ ط – عبد العزيز عبده أبو عبـد اهللا         –املعىن واإلعراب عند النحويني      )٣٢٦
 هـ١٣٩١ طرابلس –والتوزيع 

  هـ١٤٠١ مكتبة الرياض احلديثة –املغين البن قدامة  )٣٢٧
 هـ ١٣٨٠ دار الكتب املصرية – حتقيق طه حسني وآخرين –ىن يف أبواب التوحيد والعدل غامل )٣٢٨

  هـ١٤٢٠ القاهرة –دار احلديث / ٢ ط– حممد عضيمة - األفعال املغين يف تصريف )٣٢٩



٦٥٤ 

 – راجعه إميـل بـديع يعقـوب         – ابن هشام األنصاري     – عن كتب األعاريب     مغين اللبيب  )٣٣٠
   هـ  ١٤١٨ بريوت –دار الكتب العلمية /١ط

  بريوت – دار إحياء التراث العريب – الفخر الرازي –مفاتيح الغيب  )٣٣١

  هـ١٤١١ القاهرة –مصطفى البايب احلليب / ٢ ط–اكي  يوسف السك–مفتاح العلوم  )٣٣٢
  بريوت –دار املعرفة /  ط– حتقيق حممد سيد كيالين – الراغب األصفهاين –املفردات  )٣٣٣

 هـ ١٤١٠دار إحياء العلوم / ١ ط– حتقيق حممد عز الدين الصعيدي – الزخمشري –املفصل  )٣٣٤

الـشركة  / ٣ ط –طاهر ابن عاشـور      حتقيق وشرح الشيخ حممد ال     –مقاصد الشريعة اإلسالمية     )٣٣٥
 م ١٩٨٨التونسية للتوزيع 

 حتقيق حممد حمي الدين عبد احلميد –مقاالت اإلسالميني واختالف املصلني أليب حسن األشعري        )٣٣٦
 )٢٢٥(هـ ص ١٣٨٩ القاهرة – مكتبة النهضة املصرية –

املؤسسة /١ ط –ري  حواس ب .  د – يف تفسري التحرير والتنوير للطاهر بن عاشور         املقاييس البالغية  )٣٣٧
 م ٢٠٠٢ بريوت –العربية للدراسات والنشر 

  القاهرة- عامل الكتب – حتقيق حممد عبد اخلالق عظيمة – للمربد املقتضب )٣٣٨

املكتبة العـصرية   / ط – حتقيق درويش اجلويدي     – عبد الرمحن بن خلدون      –مقدمة ابن خلدون     )٣٣٩
 هـ١٤٢٥ بريوت –

 األردن  –دار عمـار    / ١ ط –د حسن فرحـات     أمح.   د  -مكي بن أيب طالب وتفسري القرآن        )٣٤٠
 هـ١٤١٨

 عمـان   –مكتبـة الرسـالة     /٢ ط – حممد علي أبو محدة      -من أساليب البيان يف القرآن الكرمي        )٣٤١
 هـ١٤٠٣

  القاهرة –مكتبة األجنلو /٨ ط– إبراهيم أنيس –من أسرار اللغة  )٣٤٢

 هـ ١٤٠٧ الدار البيضاء – دار الثقافة –ن ا متام حس–مناهج البحث يف اللغة  )٣٤٣

  هـ١٣٦٢ مكتبة الباز – حممد عبد العظيم الزرقاين –عرفان مناهل ال )٣٤٤
/ ١ ط -حممد رشاد سـامل     .  حتقيق د  - ابن تيمية    -منهاج السنة يف نقض كالم الشيعة القدرية         )٣٤٥

 هـ ١٤٠٦جامعة اإلمام حممد بن سعود 

 ارفدار املع/٣ ط–مصطفى الصاوي اجلويين .  د– منهج الزخمشري يف تفسري القرآن  )٣٤٦



٦٥٥ 

 الريـاض   –مكتبة الرشد   / ١ ط -عبد الكرمي النملة    .  د –املهذب يف علم أصول الفقه املقارن        )٣٤٧
  هـ ١٤٢٠

 دار املعرفـة    – شرح وتعليق عبد اهللا دراز       -أيب إسحاق الشاطيب    -املوافقات يف أصول الشريعة      )٣٤٨
  بريوت –

  بريوت – عامل الكتب - لعضد الدين األجيي -املواقف يف علم الكالم  )٣٤٩

  ج سوق البالط–املطبعة التونسية /١ ط-جز البالغة مو )٣٥٠

 )ن(
  هـ ١٣٨٦ – القاهرة – املطبعة السلفية -النبوات لشيخ اإلسالم ابن تيمية  )٣٥١
 م١٩٩٠الدار اجلماهريية للنشر والتوزيع / ٢ ط– إبراهيم عبد اهللا رفيدة –النحو وكتب التفسري  )٣٥٢
دار عمار / ١ ط–شريف جنار .  د حتقيق–نزهة األحداق يف علم االشتقاق للشوكاين  )٣٥٣

 هـ١٤٢٤

/ ٣ ط – حتقيق حممد عبد الكرمي كاظم الراضـي         –نزهة األعني النواظر أليب الفرج ابن اجلوزي         )٣٥٤
 هـ ١٤٠٧مؤسسة الرسالة 

 – دار الكتب العلميـة      – تصحيح علي حممد الضباع      –النشر يف القراءات العشر البن اجلزري        )٣٥٥
  .بريوت

الـدار العربيـة   /  ط– حممد الطاهر ابن عاشـور  –نظار يف اجلامع الصحيح  النظر الفسيح عند مضايق األ     )٣٥٦
 للكتاب 

 دار الفكـر    –أمحد سيد حممد عمار     .  د – وأثرها يف النقد العريب القدمي       نظرية اإلعجاز القرآين   )٣٥٧
 هـ١٤٢١

 هـ ١٤١٤ بريوت –دار القلم / ١ ط–حممد الزحيلي .  د–النظريات الفقهية  )٣٥٨

 ختريج عبد الرزاق غالب املهدي – برهان الدين البقاعي –يات والسور   نظم الدرر يف تناسب اآل     )٣٥٩
 هـ ١٤١٥ بريوت –دار الكتب العلمية / ١ ط–

رشـيد  .  حتقيق د  –نقض اإلمام أيب سعيد عثمان بن سعيد الدارمي على املريسي اجلهمي العنيد              )٣٦٠
 هـ ١٤١٨ الرياض –مكتبة الرشد / ١ ط–بن حسن األملعي 



٦٥٦ 

 دار  – مراجعة السيد بن عبد املقصود بن عبـدالرحيم         –البصري  لماوردي   ل –والعيون  النكت   )٣٦١
  بريوت –الكتب العلمية 

دار ابـن   / ٣ ط – حتقيق علي حسن عبد احلميد احلليب        – ابن األثري    –النهاية يف غريب احلديث      )٣٦٢
 هـ ١٤٢٥اجلوزي 

 –دار صادر   /١ ط –فيت  نصر اهللا م  . حتقيق د  – يف دراية اإلعجاز لفخر الدين الرازي        اية اإلجياز  )٣٦٣
  هـ١٤٢٤بريوت 

 )هـ(
عـامل الكتـب    /  ط – حتقيق سـامل مكـرم       - السيوطي   –مهع اهلوامع يف شرح مجع اجلوامع        )٣٦٤

 هـ ١٤٢١

 )و(
دار /١ ط – حتقيق عادل أمحد عبد املوجود وآخرون        –الوسيط يف تفسري القرآن ايد للواحدي        )٣٦٥

  هـ ١٤١٥بريوت –الكتب العلمية 
 الرياض –مكتبة التوبة / ١ ط–عبد اهللا بن محد الدايل .  د–لقرآن الكرمي  يف االوصف املشتق )٣٦٦

 هـ١٤١٧

 )ي(
مصطفى البايب احللـيب    / ٢  ط  -اليواقيت واجلواهر يف بيان عقائد األكابر لعبد الوهاب الشعراين           )٣٦٧

 هـ ١٣٧٨ مصر  –

/ ١ ط –قمحية  مفيد حممد   .  حتقيق د  – أيب منصور الثعاليب     –يتيمة الدهر يف حماسن أهل العصر        )٣٦٨
 هـ١٤٠٣ بريوت –دار الكتب العلمية 

א: א :א
) جملة علـوم اللغـة    ( حبث حمكَّم    -طيبة صاحل الشذر    .  د –أثر التغري الداليل يف ظهور الترادف        )١

 م ١٩٩٩الد الثاين العدد األول 



٦٥٧ 

دم من حممد احلبيب عبـاس إىل       التحرير والتنوير من خالل ما خصت به سورة الفاحتة حبث مق           )٢
  مهرجان ابن عاشور 

 – جزء من كتـاب األصـالة   – احلبيب ابن اخلوجه -التحرير والتنوير ومنهج الشيخ ابن عاشور فيه         )٣
 م١٩٨٣ وزارة الشؤون الدينية سنة – اجلزائر -ملتقى القرآن الكرمي 

 حبث ألقـي يف اجللـسة       - احلبيب بن خوجة  . د –اجلانب اللغوي والبياين يف التحرير والتنوير        )٤
 .هـ ١٤٠٤االفتتاحية ملؤمتر الدورة اخلمسني مع اللغة العربية سنة 

 هـ ١٣٥٩ربيع الثاين ) ١٠ جزء ٣جملد (الة الزيتونية  )٥

 إدارة الشؤون الدينيـة بـالوزارة األوىل        -هـ    ١٤٠١ شوال   –رمضان  ) ٦(جملة اهلداية العدد     )٦
 بتونس 

 )٨/٤٨٤ (– القاهرة – الدورة السابعة عشرة –جملة جممع اللغة العربية  )٧
 .) ٣-٢( السنة الثانية والثالثة العدد -النشرة العلمية لكلية الزيتونة للشريعة وأصول الدين  )٨
 هـ١٣٥٦ سنة ٤جملة جممع فؤاد األول للغة العربية جزء  )٩

 

 

 

 

 

 



٦٥٨ 

  فهرس الموضوعات

  رقم الصفحة                                   الموضوع
   المقدمة

 – منهج البحث    - أسباب اختيار املوضوع     - أمهية البحث    –موضوع البحث   [ 
  ] خطة البحث– بعض مقتضيات الدراسة –الدراسات السابقة 

  

١٠-١  
:وفيه مبحثان التمهيد  

  :الطاهر ابن عاشور وتكوينه العلمي : املبحث األول 

   ترمجة موجزة للطاهر ابن عاشور :املطلب األول 

 – طلبه للعلم    – مولده   – األسرة إىل املغرب مث تونس        هجرة –نسبه  [
يف النحو ، يف البالغة ، يف الفقه ، يف األصـول ، يف علـم                : معارفه  

الكالم ، يف املنطق ، يف السرية ، تصدره للتدريس ، إمامتـه جلـامع               
، الزيتونة ، املناصب اليت تقلدها اإلمام ، مذهبـه الفقهـي ، آثـاره               

 يف التفسري ، يف احلـديث ، يف الفقـه ، يف اللغـة               :، مؤلفاته   تالميذه
  ]واألدب ، يف علوم البالغة ، يف التاريخ واالجتماع

   تكوينه العلمي:املطلب الثاين        
  :علوم العربية وعالقتها بالتفسري : املبحث الثاين 

 العالقـة بـني اللغـة       –أمهية اللغة للمفسر     –ما جيب على املفسر     [
 –م الداللة يف اللغة واالصطالح بني القدامى واحملدثني          مفهو –والداللة  

  ]علم الداللة عريب حمض

١١  

١٢  

٢٦- ١٣  

  

  

  

  

  

  

٣٨- ٢٧  

٤٤- ٣٩  

@Þëþa@lbjÛa@ @

א א א 

א א:א א 

  .تعريف التفسري اللغوي : املبحث األول 

  .ع التفسري مكانته بني أنوا: املبحث الثاين 

  .التفسري اللغوي يف تراث املفسرين : املبحث الثالث 

  كتب انصب اهتمامها على التفسري اللغوي-١           

  .تفاسري القرآن اليت كان التفسري اللغوي أحد مالحمها -٢           

  

٢١٣- ٤٥  

٩١-٤٥  

٥٤- ٤٧  

٦٣- ٥٥  

٨٧- ٦٤  

٦٤  

٦٧  



٦٥٩ 

  .ابن عاشور والتفسري اللغوي : املبحث الرابع 

 دقة استنباطاته يف الفـروق      –فه   سعة معار  –ثقافة ابن عاشور اللغوية     [
  ]اللغوية 

٩١- ٨٨  

א א:א א :א 

  .مصادره يف التفسري : املبحث األول 

 البحـر   – جامع البيان  – تفسري القرآن العظيم     –احملرر الوجيز    –الكشاف  [
 تفسري  – حواشي الكشاف    – إرشاد العقل السليم     –بن عرفه    تفسري ا  -احمليط

 تفـسري   – األلوسي   – تفسري القرطيب    – جممع البيان للطربسي     –البيضاوي  
:  أحكام القـرآن   - أحكام القرآن البن العريب      – حاشية العصام    –الكواشي  

  ] مفاتيح الغيب وغريها –الكيا الطربي 

  .املعاجم اللغوية : املبحث الثاين 

 – القاموس احمليط    – املصباح املنري    –الصحاح   – ذيب اللغة    –جلمهرة  ا[
 – الفائق يف غريـب احلـديث        – املخصص   – تاج العروس    –لسان العرب   

 املفردات للراغب األصـفهاين     – النهاية يف غريب احلديث      –أساس البالغة   
  .]وغريها

  .مصادره يف النحو والصرف : املبحث الثالث 

 – شرح املفصل البـن يعـيش        –املفصل البن احلاجب     إيضاح   -الكتاب[
 مفـصل   – شرح الكافيـة والـشافية للرضـي         –التبيان يف إعراب القرآن     

 والتسهيل البـن    – الكافية وشرحها    – شرح التسهيل للمرادي     –الزخمشري  
  ] وغريها– التذكرة أليب علي الفارس – املغين –مالك 

  .املصادر البالغية : املبحث الرابع 

 شرح املفتاح للتفتزاين    – إعجاز القرآن    – مفتاح العلوم    –ئل اإلعجاز   دال[
 شـرح   – اإليضاح للقزويين    – تلخيص املفتاح    – الشرح املطول للتفتزاين     –

 وحاشـية املطـول للـسيد اجلرجـاين         –املفتاح للشريازي ، واجلرجـاين      
]والسليكويت 

٩٢  

١٠٩-٩٧  

  

  

  

  

  

١١٦-١١٠  

  

  

  

١٢٣-١١٧  

  

  

  

  

١٢٩-١٢٤  

א:אא א א א 

  مدخل الفصل

  .العزو والتوثيق : املبحث األول 

١٣٠  

١٣١  



٦٦٠ 

  . العزو إىل القائل بدون ذكر كتابه-١

  . إام العزو-٣.    العزو إىل املؤلف مع ذكر كتابه -٢

  : طريقة ابن عاشور يف التعامل مع املصادر-

  صاً نقله عن املصدر نقالً منصو-١

  .     نقله عن املصدر خالصة املعىن وفحواه-٢

   رجوعه إىل املصدر دون أن ينقل منه-٣

  . املناقشة واالستدالل :املبحث الثاين 

 ] منهجه يف بني التفصيل واإلمجال–قوة الشخصية العلمية –النقد والتخطئة [

  . االختيارات والترجيح :املبحث الثالث 

  :ور  درجات الترجيح عند ابن عاش-

   التوقف يف الترجيح بني أقوال املفسرين-١

   طرح الحتماالت املعاين بدون ترجيح أو نسبة للمفسرين-٢

   الترجيح بني األقوال أو االحتماالت-٣

   التفرد برأي خيالف فيه املفسرين-٤

   ألفاظ الترجيح واالختيار يف التحرير والتنوير -

   ضوابط ومعايري الترجيح-

  ق اللفظ الترجيح مبتعل-١

   الترجيح باالشتقاق-٢

   الترجيح بداللة السياق-٣

   الترجيح بناء على االعراب -٤

   الترجيح بناء على قاعدة-٥

   الترجيح بداللة احلال-٦

١٤٤-١٣٣  

   ١٣٥  

١٣٦  

١٣٧  

١٣٧  

١٣٨  

١٣٩  

١٥٢-١٤٥  

  

١٦٠-١٥٣  

  

١٥٤  

١٥٤  

١٥٥  

١٥٥  

١٥٦  

١٥٧  

١٥٧  

١٥٧  

١٥٨  

١٥٨  

١٥٩  

١٥٩  



٦٦١ 

  . القواعد والضوابط :املبحث الرابع 

   قواعد ابن عاشور  -
 العلم األصلي أدخل يف تعريف املسمى مـن العلـم           –كل من صيغ العموم     [
 األمـر بالـشيء     – إعمال تداخل اللغتني     – الندرة ال تنايف الفصاحة      –بة  بالغل

 عموم ترتيب اجلزاء على     – إعادة النكرة بعد النكرة      –يقتضي النهي عن ضده     
 – املشتقات يف قوة املـضارع  – القلة تستعمل يف معىن النفي –الشرط األصلي  

 يغتفر يف التوابـع     –ا   الصيغ ال مفهوم هل    –نفي كاد يدل على نفي مقاربة الفعل        
  ]ما ال يغتفر يف املتبوعات 

١٧٤-١٦١  

א א   אאא:א

  مدخل

  .  اآليات القرآنية :املبحث األول 

  وسائل ابن عاشور يف تفسري األساليب -

   تأكيد تشابه املعاين القرآنية-١

   بيان الفروق بني سياق اآليات-٢

   اجلمع بني اآليات اليت ظاهرها التعارض-٣

  غاية ابن عاشور يف االستدالل باآليات القرآنية -

   تتبع داللة اللفظة القرآنية-١

   إجراء ااز وبيانه-٢

  ظة القرآنية تنوع داللة اللف-٣

   االستدالل ملسألة حنوية-٤

   التمثيل باألظهر لبيان معىن دقيق-٥

  .  األحاديث النبوية :املبحث الثاين 

  مالمح ابن عاشور يف االستشهاد باحلديث -

   عدم اعتماده على كتب التفسري اليت أوردت احلديث-١

١٧٥  

١٧٥  

١٨٤-١٧٦  

١٧٩  

  

  

  

١٨٢  

  

  

  

  

  

١٩٢-١٨٥  

١٨٧  

  

  



٦٦٢ 

   الدقة يف رواية احلديث وسنده األعلى-٢

  يث الضعيفة التنبيه على األحاد-٣

  الغرض من االستشهاد باحلديث عند ابن عاشور  -

  .      بيان لفظة متشاة-١

   ختصيص داللة عامة-٢

   بيان داللة اللفظة-٣

   ترجيح أحد القولني يف تفسري اآلية-٤

   داللة بالغية-٥

  .  الشعر العريب :املبحث الثالث 

  أغراض ابن عاشور يف االستشهاد بالشعر -

  ىن اللفظة املفردة إبراز مع-١

   بيان االشتقاق اللغوي وتصريف الكلمة-٢

  .     قضايا حنوية-٣

  .   قضايا بالغية -٤

  . سنن للعرب يف الكالم-٥

   ترجيح أحد االحتمالني-٦

  طريقة ابن عاشور يف التعامل مع الشواهد -

  .   ترك النسبة-٢.   نسبة الشعر إىل قائله-١

  .توثيق النسبة-٤.        التردد يف النسبة-٣

  منهج ابن عاشور يف إيراد الشواهد واالستدالل ا -

  .  األمثال العربية :املبحث الرابع 

  أغراض ابن عاشور من االستشهاد باألمثال -

  

١٨٩  

  

  

  

  

  

٢٠٦-١٩٣  

١٩٤  

  

  

  

  

١٩٩  

  

  

٢٠١  

٢١٣-٢٠٧  

٢٠٧  



٦٦٣ 

  االستئناس به يف معىن لفظة من األلفاظ-١

  االستئناس به على تأصيل اشتقاقي-٢

  االستدالل على قضية صرفية-٣

  لة حنويةاالستئناس على مسأ-٤

  االستئناس على مسألة بالغية-٥
  االستئناس على عموم معىن قرره-٦

@ïãbrÛa@lbjÛa@@ @
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  مدخل

  .  الترادف :ث األول املبح

  ] موقف ابن عاشور من التردف– وقوع الترادف يف اللغة –تعريفه [

  .  االشتراك اللفظي :املبحث الثاين 

 حديث ابن عاشور عـن املـشترك        – وقوع املشترك يف اللغة      –تعريفه  [
 املشترك – دراسة ابن عاشور للمشترك من خالل أساليب القرآن    –اللفظي  
  ]حلقيقة وااز والكناية اللفظي وا

  .  األلفاظ املعربة   :املبحث الثالث 

 أمهية املعرب عند – وجود املعرب يف لغة القرآن     –تعريف األلفاظ املعربة    [
  ] ابن عاشور واأللفاظ املعربة يف القرآن–ابن عاشور 

  .    دالالت األفعال :املبحث الرابع 
  .داللة املاضي-١

  .داللة املضارع-٢

  لة األمردال-٣

٣٧٥-٢١٤  

٢٥٦-٢١٤  

٢١٥  

٢٢٣-٢١٦  

  

٢٣٢-٢٢٤  

  

  

  

٢٤٠-٢٣٣  

  

  

٢٤٨-٢٤١  

٢٤٢  

٢٤٣  

٢٤٥  

  



٦٦٤ 

  

  .دالالت األدوات :  املبحث اخلامس 

 األدوات النحوية وعالقاا بأسلوب القـرآن       –عناية املتقدمني باألدوات    [
 داللة احلرف الزائد عند     – داللة التضمني    – الداللة اازية لألداة     –الكرمي  

  ]ابن عاشور 

٢٥٦-٢٤٩  

א א:א א

  مدخل

  .داللة النص : املبحث األول 

 – تطبيقات الداللة – حلن اخلطاب وفحواه عند ابن عاشور –التعريف [
  ]استدراك على بعض الباحثني 

  ] استدراك على بعض الباحثني -تعريفها [: داللة اإلشارة :  املبحث الثاين 

  .املخالفةداللة مفهوم :  املبحث الثالث 

 – مفهوم احلـصر     – مفهوم الغاية    – مفهوم الشرط    –مفهوم الصفة   [
  ]مفهوم االستثناء 

  ] تطبيقات الداللة –التعريف [: داللة االقتضاء:  املبحث الرابع 

٢٨٦-٢٥٧  

٢٥٨  

٢٦٧-٢٦١  

  

  

٢٧٢-٢٦٨  

٢٧٩-٢٧٣  

  

  

٢٨٦-٢٨٠  

א אא:א

 دراسـة   – العالقة بني اللغات والقـراءات    . اللغات  تعريف  :  املبحث األول   
  اللغات

  بني ابن عاشور وأيب عبيد يف دراسة اللغات

  .  تصنيف لغات العرب :املبحث الثاين 

  القبائل العربية يف التحرير والتنوير  -

 أهل جند   – قيس   – هذيل   – أهل اليمن    – قريش   – متيم   –أهل احلجاز   [
 – مضر   – بنوعقيل   – طيء   – أهل العالية    – كنانة   – بنو أسد    – محري   –

 – عك وعكل    – ربيعة وكندة وحضرموت     – مضر العليا    –مضر السفلى   

٢٨٧  

٢٩٤-٢٨٨  

  

٣٢١-٢٩٥  

٣٠٥  

  

  

  



٦٦٥ 

 عذرة وكلب وبنو    – سعد بن بكر     – بلحارث بن كعب     –بكر بن سعد    
 أزد – هـوازن  – خزاعة – عرب ما بني النهرين   – ضبة   – سليم   –القني  
 – بنـو عجـل      – بنو يربوع    – امة   – عليا معد    –سفلى معد    –عمان  
  ] هجر– غطفان –األزد 

  معجم لغات العرب اليت ورد ذكرها يف التحرير والتنوير  -

   رسم توضيحي إلحصائية لغات القبائل-
  .  أثر لغات العرب يف التفسري :املبحث الثالث 

  

  

  

  

٣١٦  
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٣٢٨-٣٢٢  

א א א:א א 

  مدخل

  أمهيته وأنواعه: االشتقاق : املبحث األول 

  أنواع االشتقاق 

  عالقة االشتقاق باملعىن: لثاين املبحث ا

  .ضبط بنية الكلمة بناًء على أصلها : املطلب األول 

  .داللة الكلمة على أصلها :  املطلب الثاين 
  .ق الداللية الفرو: املطلب الثالث 

  دالالت الصيغ: املبحث الثالث 

  الصيغ الفعلية: املطلب األول 

  ] صيغ التضعيف – صيغة افتعل –صيغة أفعل [ 

  الصيغ االمسية: املطلب الثاين 

  ] صيغة فعيل– صيغة فعال –صيغة اسم الفاعل [

  العالقة بني داللة الصيغة واملعىن العام :املطلب الثالث 
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  اإلعراب وداللته على املعىن القرآين: ث األول املبح

  املفسرون واملعىن اإلعرايب

  د ابن عاشور الداللة اإلعرابية عن

  ] داللة شبه اجلملة – داللة اجلملة –داللة املضمر [

  .وجه اإلعراب وأثرها يف التفسري  أ :املبحث الثاين 

  أسباب تعدد األوجه اإلعرابية عند املفسرين

أثرها يف التفسري عند ابن عاشور مناذج من األوجه اإلعرابية و: املبحث الثالث 

  .جه يف السياق اإلعرايب الواحد اختالف األو:  املطلب األول 

  .اختالف السياق بتعدد القراءات   :املطلب الثاين 
  .اإلعرابية وموقف ابن عاشور منها املشكالت : املبحث الرابع 
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  دخلم

  .العطف : املبحث األول 

  حده وأمهيته وأنواعه: املطلب األول 

  دالالت العطف: املطلب الثاين 

  داللة التراخي

  مفهوم التراخي الرتيب عند ابن عاشور 

  القيمة الداللية للتراخي الرتيب

  داللة التعقيب

   التعقيب الرتيب–التعقيب العريف 

  داللة التفريع
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  داللة التخيري

   قضايا العطف ومشكالته: الث املطلب الث

  عطف اإلنشاء على اخلرب

  بني العطف واالستئناف

  تعيني املعطوف عليه

  تقدير املعطوف على املعطوف عليه

  تقدير املعطوف عليه

  تقدير املعطوف 

  تقدير العامل يف العطف

  .االستثناء :  املبحث الثاين 

  حده وأنواعه: املطلب األول 

  االستثناءدالالت : املطلب الثاين 

   أثر أسلوب االستثناء يف الداللة-

 – تقارب الدالالت يف االستثناء      – داللة االستدراك    –الداللة العامة   [ 
 قلب دالليت النفـي واالسـتفهام يف        –داللة احلصر يف االستثناء املفرغ      

 دالالت جمازية   – داللة ما بعد إال يف أسلوب احلصر         –االستثناء املفرغ   
  ]ر الداللة يف حذف املستثىن منه  أث–لالستثناء 

   .القسم:   املبحث الثالث 

 معىن القسم: املطلب األول 

  داللة القسم :املطلب الثاين 

 داللة املقسم به: املطلب الثالث 

  داللة أدوات القسم: املطلب الرابع 

 الترابط الداليل يف القسم: املطلب اخلامس 
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  داللة سياق القسم: املطلب السادس 

  جهود ابن عاشور يف إبراز دالالت سياق القسم -      
 حتديد املقسم به واملقسم عليه وأثر       – ما جرى جمرى القسم      –القسم املنفي   [

  ]ذلك
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  .أثر علوم البالغة يف الداللة القرآنية: املبحث األول 

 أثر عبد القاهر يف صياغة داللة       –أثر اللغويني والنحاة يف البحث البالغي       [
  ]ترسيخ داللة النظم يف األسلوب القرآين ابن عاشور و–النظم 

  .من خصائص البيان القرآين   : ين املبحث الثا

  ] ااز وأثره الداليل يف تفسري ابن عاشور–أمهية البيان عند ابن عاشور[

   بعض العالقات اازية يف التحرير والتنوير -

   داللة الصور البيانية يف التحرير والتنوير -

 – داللة املساواة    –املماثلة يف اجلنس    : بيه القرآين    من خصائص التش   -
  املماثلة النسبية

   من خصائص االستعارة-

  .من خصائص األسلوب القرآين  : لث املبحث الثا

 عمق الداللة يف التركيب القرآين: املطلب األول 

 احلذف ودالالته :املطلب الثاين 

  االستفهام ودالالته: املطلب الثالث 
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  مدخل

  .تعريف املعجزة :  بحث األول امل
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  .موقف ابن عاشور من القائلني بالصرفة:  ين املبحث الثا

  .در املعجز فيهمراحل التحدي يف القرآن الكرمي والق:  املبحث الثالث 

  . أوجه اإلعجاز يف القرآن الكرمي : املبحث الرابع 

   مراتب اإلعجاز– جهود ابن عاشور يف بيان أوجه اإلعجاز -

   اإلعجاز العلمي والبياين–اإلخبار باملغيبات :  جهات اإلعجاز -

 –اإلجياز مع كثرة املعـاين      :  أسلوب القرآن الكرمي وخصائصه العامة     -
   مواقع الكلمات واجلمل – التنوع الداليل

  . ما تفرد به أسلوب القرآن -
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